
!l"ski Dzie# Budowlanych – 2012

Konferencja

IV „!l"skie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomo$ci”

Katowice, 26 wrze$nia 2012 r.

Sala Sejmu !l"skiego Urz%du Marsza&kowskiego w Katowicach

WYDANIE SPECJALNE                ISSN 1643-6350

XV - lecie dzia!alno"ci X - lecie dzia!alno"ci





Forum Budownictwa !l"skiego - wydanie specjalne 3

Sza now ni Pa! stwo!

Kra jo we i re gio nal ne or ga ni za cje po za rz" do we bu dow nic twa, nie zmien nie ju# od wie lu lat
wska zu j" na ko niecz no$% sys te mo we go i kom plek so we go zre for mo wa nia pra wa in we sty cyj no -
bu dow la ne go. Spój n" zmia n& re gu la cji praw nych obej mu j" cych pla no wa nie i za go spo da ro wa -
nie prze strzen ne, pra wo bu dow la ne, prze pi sy $ro do wi sko we i pra wo za mó wie' pu blicz nych.
Tak #e Ko dek su Po st& po wa nia Ad mi ni stra cyj ne go i Ko dek su Cy wil ne go.

W(a $nie w tym ce lu, w trak cie ubie g(o rocz ne go „!l" skie go Fo rum” przy j& te zo sta (y 
„Re ko men da cje” po stu lo wa nych zmian praw nych i in sty tu cjo nal nych w pro wa dze niu przez
przed si& bior stwa dzia (al no $ci in we sty cyj nej i bu dow la nej.

Rz"d pod j"( ocze ki wa n" ini cja ty w& le gi sla cyj n". W kwiet niu br., Mi ni ster stwo Trans por tu, 
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej przed sta wi (o pro jekt „Za #o $e% do usta wy – Pra wo Bu dow -
la ne, o zmia nie usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym (i nie któ rych 
in nych ustaw)” oraz prze ka za (o do pu blicz nej kon sul ta cji. Istot nym ich wy k(ad ni kiem jest
„Sta no wi sko cz#on ków Gru py B -8 do te go pro jek tu MTBiGM”, opu bli ko wa ne w ni niej szym
cza so pi $mie. W sierp niu bie #" ce go ro ku opra co wa ny zo sta( ko lej ny pro jekt ja ko „Za#o $e nia pro -
jek tu usta wy – Pra wo bu dow la ne oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw”, po prze dzo ny
roz po rz" dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 10 lip ca 2012 r. w spra wie utwo rze nia Ko mi sji Ko dy fi -
ka cyj nej Pra wa Bu dow la ne go. Za da niem te go or ga nu b& dzie opra co wa nie ak tu praw ne go, 
któ ry w spo sób kom plek so wy ure gu lu je sze ro ko ro zu mia ny pro ces in we sty cyj no -bu dow la ny.

Kon se kwent nie wi&c, pierw szym ce lem pro gra mo wym obec nej kon fe ren cji – „IV !l" skie go
Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo &ci”, b& dzie za j& cie wspól ne go sta no wi ska
wo bec tak przy j& te go za mie rze nia le gi sla cyj ne go Rz" du. Dru gim ce lem pro gra mo wym kon fe -
ren cji b& dzie oce na re gu la cji do ty cz" cych ro bót bu dow la nych w prze pi sach o za mó wie niach
pu blicz nych.

Sk(a da my wy ra zy po dzi& ko wa nia Radzie Programowej, wspó( or ga ni za to rom, par tne rom 
in sty tu cjo nal nym i biznesowym kon fe ren cji, ka drze kie row ni czej przed si& biorstw !l" skiej Izby
Bu dow nic twa i cz(on kom !l" skiej Okr& go wej Izby In #y nie rów Bu dow nic twa – za kon struk tyw ny
i u#y tecz ny wspó( udzia( w przy go to wa niu te go wspól ne go przed si& wzi& cia.

WSPÓLNE PRZEDSI!WZI!CIE
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!l"skiej Okr&gowej Izby 
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– Jak obec nie kszta" tu je si# ry nek
miesz ka nio wy w Pol sce i w wo je -
wódz twie $l% skim? 

– Kszta( to wa nie si& ryn ku miesz ka nio -
we go w Pol sce na le #y oce nia% w per spek -
ty wie 2-3-let niej, a tak #e w d(u# szej. Je -
$li cho dzi o oce n& d(u go okre so w" – ma my
do czy nie nia ze sta bi li za cj" ryn ku po da -
#o we go, któ ry w ro ku 2011 osi" gn"( zbli -
#o ny do ro ku 2010 po ziom oko (o 130 ty -

si& cy no wych lo ka li miesz kal nych – w tym
tak #e dom ków jed no ro dzin nych. Wi&k -
szo$% te go bu dow nic twa przy pa da na de -
we lo pe rów. Obo wi" zu j" ostre za sa dy
do ty cz" ce kre dy to wa nia dla ryn ku po py -
to we go, któ ry chcia( by za spo ko i% swo je
po trze by miesz ka nio we lub ewen tu al nie
in we sto wa% w bu dow nic two na wy na jem.
Ma my zja wi sko wza jem ne go do sto so wy -
wa nia si& ryn ku po da #o we go i ryn ku po -

py to we go w za kre sie lo ka li miesz kal -
nych ob j& tych dzia (a niem pro gra mu „Ro -
dzi na na swo im”. 

– Ja kie s% atu ty i s"a be stro ny ryn ku
miesz ka nio we go? 

– Atu tem jest po pierw sze re al nie do -
bra po zy cja wszyst kich kre dy to bior ców,
któ rzy do tych czas swo j" hi sto ri& kre dy -
to w" roz po cz& li w(a $nie w zwi"z ku z za -
ku pem lo ka lu. Nie wiel ka pro cen to wo

Pol ski
ry nek miesz ka nio wy
jest sta bil ny

Rozmowa z PIOTREM STYCZNIEM,
Podsekretarzem Stanu
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej
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licz ba kre dy tów, któ rych sp(a ta jest za gro -
#o na nie jest zja wi skiem, któ re by dy na -
micz nie zmie ni (o po ziom bez pie cze' -
stwa sys te mu kre dy tów hi po tecz nych. S"
sil ni de we lo pe rzy – g(ów nie pod tym
k" tem, ja kim jest do $wiad cze nie wy ni ka -
j" ce z ostat nich kil ku lat dzia (al no $ci
na ryn ku miesz ka nio wym i po ziom
zy sków wy ni ka j" cych z okre $lo ne go ci -
$nie nia po py to we go i re al nie du #ych
cen lo ka li miesz kal nych oraz sil ny
i – w wa run kach pol skich sta bil ny – bez -
piecz ny ry nek ma te ria (ów i us(ug bu dow -
la nych. Ry nek, któ ry nie prze ja wia w #a -
den spo sób istot nych, co do ska li zja wisk
kry zy so wych. 

– Ja ka b# dzie je go przy sz"o$&? 
– Czy przy sz(o$% b& dzie ta ka, ja k" ry -

su je my w opar ciu o ak tu al ne da ne? To
po pierw sze zwe ry fi ku je ca (a go spo dar -
ka, jej stan – bo miesz kal nic two za le #y
od niej – w istot ny spo sób. A po dru gie na -
le #y po wie dzie%, #e naj bli# sza przy -
sz(o$% – od 2012, by% mo #e od po (o -
wy 2013 ro ku – b& dzie w du #ej mie rze
od bi ciem te go, co mia (o miej sce w la -
tach 2009 – 11. Je #e li cho dzi o przy sz(o$%
w d(u# szej per spek ty wie – trud no co
do niej sta wia% jed no znacz ne te zy. 

– Czy i w ja kim stop niu ry nek miesz -
ka nio wy w Pol sce do tkn%" kry zys?
Jak mo' na oce ni& nasz ry nek w po rów -
na niu z sy tu acj% w in nych kra jach
Eu ro py?

– Na ryn ku miesz ka nio wym w Pol sce
zja wisk kry zy so wych, co do za sa dy nie
do strze ga my. Do strze ga my je dy nie te
mo# li we sce na riu sze, któ re mo g" wy da -
rzy% si& przy ewen tu al nym po gor sze niu
si& sy tu acji go spo dar czej w Pol sce na któ -
r" wp(y n& (a by sy tu acja w Unii Eu ro pej skiej
lub zja wi ska glo bal ne. Po rów nu j"c si&
z Eu ro p" Za chod ni" trze ba wy ró# ni%
ryn ki sta bil ne, któ re w(a $ci wie ju#
upo ra (y si& z pro ble mem miesz ka nio -
wym – i w sto sun ku do nich rze czy wi $cie
na sze po rów na nie oce na ryn ku miesz ka -
nio we go w Pol sce b& dzie de pre cjo nu j" -
ca. Ale na przy k(ad nie któ re pa' stwa za -
chod nie, prze #y wa j" ce nad pro duk cj&
miesz ka', ogra ni cze nie po py tu, po pew -
nym cza sie prze #y wa j" kry zys in ne go ro -
dza ju – bra ku sta bil nej sy tu acji bran #y
miesz ka nio wej i bu dow la nej. I tu taj mo# -
na by po wie dzie%, #e z Eu ro p" Za chod -
ni" Pol ska wy gry wa. Je #e li cho dzi o Eu -
ro p& Wschod ni", tu po rów na nia w(a $ci wie
s" trud ne. Je ste $my na pew no na przo -
du j" cym miej scu w za kre sie re form do ty -
cz" cych bu dow nic twa miesz ka nio we go
i te re for my s" wi docz ne. Wi dz" to m.in.
pa' stwa wschod niej cz& $ci Unii Eu ro pej -
skiej, ale tak #e pa' stwa przy le ga j" ce
do Pol ski, któ re pró bu j" czer pa% z na -
szych ju# kil ku let nich do $wiad cze' i ewen -
tu al nie mo dy fi ko wa% pro po no wa ne roz -

wi" za nia do swo ich po trzeb. To t(o aku -
rat po ka zu je Pol sk& ja ko pa' stwo, któ re
nie zwy kle roz trop nie po st& pu je w za kre -
sie po li ty ki miesz ka nio wej – co nie za wsze
jest do ce nia ne w Pol sce. Ta roz trop no$%
prze ja wia si& w pró bie roz wi" zy wa nia pro -
ble mów miesz ka nio wych w opar ciu o po -
trze by in dy wi du al ne. !wia do mie nie do -
cie ra my z po mo c" w roz wi" zy wa niu
pro ble mów miesz ka nio wych do ka# de go
pol skie go go spo dar stwa do mo we go, ale
ten seg men to wy spo sób my $le nia o pro -
gra mie miesz ka nio wym wy ni ka tak #e
z kom pli ka cji i uwa run ko wa' go spo dar -
czych, wi&c jest wzgl&d nie „nie za le# ny”,
nie wra# li wy na spa dek ko niunk tu ry go spo -
dar czej.

– Miesz kal nic two gmin ne. Ja kie s%
mi ni ste rial ne pro po zy cje ogra ni cze nia
ba rier i ra cjo na li za cji za sad go spo da -
ro wa nia pu blicz nym za so bem miesz -
ka nio wym oraz re ko men da cje do ty cz% -
ce pro po zy cji zmian do usta wy
o ochro nie praw lo ka to rów, miesz ka -
nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie
Ko dek su Cy wil ne go? Ja kie s% naj -
istot niej sze pro po zy cje do ty cz% uela -
stycz nie nia go spo da ro wa nia miesz ka -
nio wym za so bem gmi ny do 2020 ro ku?

– Gmi ny bar dzo ch&t nie bu du j" lo ka le
miesz kal ne, ale wte dy, gdy kto$ in ny da
pie ni" dze na ten cel. Cz&$% pie ni& dzy…,
le piej du #" cz&$%…, a naj le piej
100 proc. Wy da je si&, #e trze ba wy ra) nie
za ch& ca% i an ga #o wa% lo kal ne spo (ecz -
no $ci do dzia (a nia na rzecz bu dow nic twa
ko mu nal ne go i roz wi" zy wa nia we wn&trz -
nych pro ble mów – zwi" za nych tak #e
z ryn kiem pra cy – przez wspie ra nie bran -
#y bu dow la nej, ma te ria (ów bu dow la nych,
od dzia (y wa nie na t& cz&$% grup spo -
(ecz nych, któ ra znaj du j"c za spo ko je nie
w(a snych po trzeb miesz ka nio wych w(a $ci -
wie si& roz wi ja. To po wo du je, #e roz wi ja
si& ca (a lo kal na spo (ecz no$%, a tak #e wy -
zwa la to mo# li wo$% dys po no wa nia
za so bem miesz ka nio wym, któ ry – oby by(
jak naj bar dziej ela stycz ny – b& dzie tak -
#e osta tecz nie roz wi" zy wa( kwe stie spo -
(ecz ne. S" gru py, któ re na ry nek de we lo -
per ski, na ry nek w(a $ci cie li lo ka li
miesz kal nych – po za kup w(a snej nie ru -
cho mo $ci – nie ma j" mo# li wo $ci si&
uda%. W tej sy tu acji s" dz&, #e by (o by wa# -
nym – i dla te go nad tym pra cu je my ak tu -
al nie – przy go to wa nie pro jek tu re for my
ustro ju ochro ny praw lo ka to rów w Pol sce.
Pro po zy cje zmian sk(a da j" ce si& w tej
chwi li z kil ku na stu tez do za (o #e' do pro -
jek tu usta wy, s" ju# w(a $ci wie w ko' co -
wym opra co wa niu i ty tu( pro jek tu zo sta(
umiesz czo ny w wy ka zie prac Ra dy Mi ni -
strów, co pod kre $la po trze b& przy j& cia ta -
kiej re gu la cji jesz cze w tej ka den cji Par -
la men tu. Isto ta pro jek tu to zmia na de fi ni cji
miesz ka nio we go za so bu gmi ny i pu blicz -

ne go za so bu miesz ka nio we go; umo# li wie -
nie gmi nie i in nym jed nost kom sa mo rz" -
du te ry to rial ne go za wie ra nia umów naj -
mu lo ka li miesz kal nych na czas
ozna czo ny; wpro wa dze nie za sa dy, #e ba -
zo wa staw ka czyn szu w pu blicz nym za -
so bie miesz ka nio wym po win na po kry wa%
kosz ty utrzy ma nia nie ru cho mo $ci; od da -
nie do wy ("cz nej w(a $ci wo $ci s" du orze -
ka nia o upraw nie niach do otrzy ma nia 
lo ka lu so cjal ne go i wpro wa dze nie w od -
nie sie niu do lo ka li wcho dz" cych w sk(ad
pu blicz ne go za so bu miesz ka nio we go
roz wi" za' szcze gól nych w sto sun ku
do prze pi sów Ko dek su Cy wil ne go w za -
kre sie wst" pie nia w na jem po $mier ci na -
jem cy; a tak #e wpro wa dze nie naj mu 
so cjal ne go lo ka li miesz kal nych – umo# -
li wie nie bar dziej ela stycz ne go za wie ra nia
przez gmi n& umów naj mu so cjal ne go
(na ka# dy lo kal miesz kal ny), po win no po -
zwo li% na zmniej sze nie ska li pro ble mów
zwi" za nych z nie do bo rem lo ka li so cjal -
nych.

– Pro jekt za "o 'e! usta wy re for mu j% -
cej pro gram spo "ecz ne go bu dow nic twa
czyn szo we go oraz za "o 'e! usta wy
o spo "ecz nych gru pach miesz ka nio -
wych by "y przed mio tem kon sul ta cji
spo "ecz nych i uzgod nie! mi# dzy re sor -
to wych w ubie g"ym ro ku. Ja kie
wnio ski mo' na wy snu& z tych do ku -
men tów? Jak b# dzie wy gl% da& prze -
pro wa dze nie no we li za cji usta wy
o ochro nie praw lo ka to rów?

– Wy ra) nie wi da% na pod sta wie na -
szych do tych cza so wych do $wiad cze', #e
w Pol sce nie wy two rzy( si& – tak jak ocze -
ki wa li wy twór cy – ry nek bu dow nic twa
spo (ecz ne go o od po wied niej ska li; nie zo -
sta( skal ku lo wa ny ja ko ele ment dzia (a'
ela stycz nych pa' stwa w za kre sie go spo -
dar ki miesz ka nio wej i by( wy j"t ko wo
po dat ny na brak naj wa# niej sze go ele -
men tu – za si la nia z bu d#e tu pa' stwa
i gmi ny. Mo no kul tu ra te go za si la nia
w sy tu acji li kwi da cji Kra jo we go Fun du -
szu Miesz ka nio we go po ka za (a do bit nie
s(a bo $ci te go ryn ku, ale po ka za (a te# si -
(&, de ter mi na cj& pod mio tów, któ re re ali -
zo wa (y bu dow nic two spo (ecz ne. I o tym
dru gim nie na le #y za po mi na%, ja ko o po -
ten cja le do wy ko rzy sta nia, uela stycz nia -
j"c naj pierw ochro n& praw lo ka to rów
i two rz"c za sa d&, #e lo ka le na wy na -
jem – tak #e spo (ecz ne – s" kom po nen -
tem po li ty ki miesz ka nio wej pa' stwa
i gmi ny, i po win ny by% ob j& te jed no li tym
sys te mem ochro ny praw lo ka to rów. To -
wa rzy stwa bu dow nic twa spo (ecz ne go
ucz" si& w tej chwi li te go jak na le #y dzia -
(a% na ryn ku. Ju# nie w wa run kach za -
si la nia z bu d#e tu pa' stwa, ale w go spo -
dar ce ryn ko wej, któ ra po wo du je, #e
trze ba szu ka% „spo so bu na prze #y cie”,
a na st&p nie na roz wój. To wa rzy stwom

DZIA"ANIA RZ#DU
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bu dow nic twa spo (ecz ne go trze ba do da%
do ist nie j" cych mo# li wo $ci dzia (a nia za -
strzyk kom pe ten cji wspó( gra j" cych z ryn -
kiem, z gmi n", z lo kal n" spo (ecz no $ci",
a na wet z ak tyw no $ci" in nych pod mio -
tów pry wat nych zaj mu j" cych si& bu -
dow nic twem miesz ka nio wym. Po to, #e -
by uczy ni% z tych pod mio tów na rz& dzie
lo kal nej, gmin nej po li ty ki miesz ka nio wej.
A tam, gdzie gmi na z ta kie go na rz& dzia
sko rzy sta% by nie chcia (a, ewen tu al nie
pro po no wa% mo# li wo $ci dzia (a nia te ry -
to rial ne go, czy li wyj $cie po za te ren dzia -
(a nia wy ni ka j" cy z miej sca utwo rze nia ta -
kie go TBS.

– W ubie g"ym ro ku „Pro gram ro dzi -
na na swo im” prze szed" grun tow ne
zmia ny, obec nie do ko! ca 2012 ro ku
ma by& wy ga sza ny. Jak mo' na go
oce ni& z per spek ty wy cza su? Dla cze -
go Pol ska re zy gnu je z tej for my po mo -
cy? I co za st% pi „Ro dzi n# na swo im”?
Czy i w ja ki spo sób spraw dzi si# tu sys -
tem in we sty cji na wy na jem?

– Zmia ny s(u #" te mu, aby oczy wi $cie
do pro wa dzi% do wy ga sze nia pro gra mu
i ma my od wa g& – po wie dze nia te go spo -
(e cze' stwu. Z dru giej stro ny uwa #a my,
#e „Ro dzi na na swo im” spe( ni (a trzy
pod sta wo we funk cje. By (a kom po nen tem
zaj mu j" cym oko (o 20 proc. ryn ku miesz -
ka nio we go w ogó le w la tach swo je go
funk cjo no wa nia i nie wy twa rza (a nad -
mier nych na ci sków na re la cje ryn ko we
i mi& dzy ryn ko we w bu dow nic twie miesz -
ka nio wym. Z dru giej stro ny wspo ma ga -
(a ry nek w kry zy sie – tu taj u#y j& s(o wa
kry zys z du #" od wa g" – po py tu na lo ka -
le miesz kal ne. Da lej po zwa la (a dla cz& -
$ci za so bów zna le)% ry nek po py to wy,
któ ry by( zde ter mi no wa ny do po zy ska nia
miesz ka nia w opar ciu o pa ra me try ce no -
we z usta wy i za uwa #al nie $red nio ni# -
sze od nich rze czy wi ste ce ny trans ak cyj -
ne. „Ro dzi na na swo im” to tak #e bar dzo
du #y za sób wie dzy, in for ma cji z baz da -
nych, któ re po sia da Bank Go spo dar stwa
Kra jo we go oraz mi ni ster stwo. Pro sz&
spoj rze% tyl ko na to, jak g(& bo ko pro gram
si& gn"( po przez In ter net do ró# ne go ty -
pu fo rów dys ku syj nych, stron po rad ni ko -
wych i por ta li spo (ecz no $cio wych. Ta nie -
du #a usta wa – je $li spoj rzy my na tekst
na wet bar dzo ma (a – zro bi (a jed nak
prze (om na ryn ku miesz ka nio wym, zmie -
ni (a spo sób my $le nia o za spo ko je niu w(a -
snych po trzeb miesz ka nio wych. Usta wa
po ka za (a, #e do st&p do do to wa nych
z bu d#e tu pa' stwa za so bów mo# na
okre $la% przez ro dzaj pro duk tu, a nie kre -
owa nie sztyw nych grup po py to wych
nie od por nych na zja wi ska kry zy su i wy -
klu cze nia, któ re wy ma ga j" po now nej
ochro ny z bu d#e tu pa' stwa. Pra cu je my
te raz nad bu dow nic twem dla osób m(o -
dych oraz nad spo (ecz ny mi gru pa mi

miesz ka nio wy mi. Pro dukt ten jest
w kszta( cie, któ ry umo# li wia ju# pod j& cie
pierw szych ro bo czych dys ku sji z oto cze -
niem mi ni ster stwa.

– Za miast zwro tu VAT za za kup ma -
te ria "ów bu dow la nych pro po nu je si#
prze orien to wa nie na sze ro ko ro zu -
mia ne bu dow nic two spo "ecz ne.
Na czym te zmia ny b# d% po le ga&? Kie -
dy no we pra wo za cznie obo wi% zy -
wa&?

– Je stem zwo len ni kiem odej $cia
od zwro tu VAT na ma te ria (y bu dow la ne
i prze zna cze nie du #ej cz& $ci kwo ty, któ -
r" na to wy daj my z bu d#e tu pa' stwa
na bu dow nic two spo (ecz ne, na pre cy zyj -
nie spro fi lo wa ne ro dza je bu dyn ków miesz -
kal nych, w tym tak #e miesz ka nia dla
m(o dych i na bu dow nic two ko mu nal ne.
Czy uda nam si& to zro bi%? Py ta nie na -
le #y kie ro wa% jed no cze $nie do kil ku re sor -
tów i uzy ska% zbio ro w" od po wie dzial no$%
za udzie lo n" od po wied).

– Wy ce na grun tów pod in we sty cje
dro go we. Rz%d sta wia na pra wi d"o w%
re ali za cj# pro ce sów in we sty cyj nych,
ale i na za do wo le nie osób, któ re s%
upraw nio ne do otrzy ma nia od szko do -
wa nia z ty tu "u nie ru cho mo $ci prze zna -
czo nych pod in we sty cje. Ja ka jest
ska la te go pro ble mu w Pol sce i w wo -
je wódz twie $l% skim? Ja ki po wi nien
by& spo sób wy cen grun tów? I jak
funk cjo nu je za sa da ko rzy $ci dla wy -
w"asz cza ne go?

– Pro blem wy ce ny grun tów pod in we -
sty cje zo sta( ju# roz wi" za ny. Zmia na od -
po wied nie go roz po rz" dze nia, któ ra nie
mia (a zwi"z ku z wiel ko $ci" wy ce ny
pod wy w(asz cze nia, upo rz"d ko wa (a
przede wszyst kim re la cje mi& dzy zaj mu -
j" cym grunt pod dro g& – w(a dz" pu blicz -
n", a wy w(asz cza nym. W szcze gól no $ci
do ty czy to sy tu acji dróg na nie ru cho mo -
$ciach uj& tych w pla nach za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go pod bu dow nic two
oraz nie ru cho mo $ci rol nych. Uda (o nam
si& nie do pro wa dzi% do ob ni #e nia war to -
$ci tych nie ru cho mo $ci, a z dru giej stro -
ny ochro ni% p(at ni ka od szko do wa nia
przed nad mier ny mi re gre sa mi od szko do -
waw czy mi. Za sto so wa na tu taj za sa da ko -
rzy $ci jest naj wa# niej sza i od niej za wsze
po wi nien wy cho dzi% rze czo znaw ca jak
i or gan po dej mu j" cy de cy zj& o wy p(a cie
od szko do wa nia. Na bie #" co mo ni to ru je -
my wszel kie zja wi ska do ty cz" ce dzia (a -
nia sys te mu usta la nia od szko do wa'
w zwi"z ku z re ali za cj" in fra struk tu ral nych
in we sty cji pu blicz nych.

– Dzi# ku je my za roz mo w#.

Roz ma wia li:
Agniesz ka Zie li! ska

i Da niel Bie nek

PIOTR STY CZE! (ur. w 1956 ro ku w Go rzo -

wie Wiel ko pol skim) uko! czy" stu dia na Wy -

dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu

Szcze ci! skie go oraz Pa! stwo w# Wy$ sz#
Szko "% Za wo do w# w Go rzo wie Wiel ko pol skim.

Od 1992 pra co wa" w spó" dziel niach miesz ka -

nio wych, zaj mu j#c m.in. sta no wi sko pre ze sa

za rz# du SM „W"ók no” w Go rzo wie Wiel ko pol -

skim.

Od 17 li sto pa da 2005 do 6 ma ja 2006 by" se -

kre ta rzem sta nu w Mi ni ster stwie Trans por tu

i Bu dow nic twa, od 8 ma ja 2006 do 5 lu te -

go 2008 se kre ta rzem sta nu w Mi ni ster stwie

Bu dow nic twa. 5 lu te go 2008 zo sta" po wo "a -

ny na sta no wi sko pod se kre ta rza sta nu w Mi -

ni ster stwie In fra struk tu ry. 23 li sto pa da 2011

ob j#" to$ sa me sta no wi sko w no wo utwo rzo -

nym Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow nic twa

i Go spo dar ki Mor skiej.

Po sia da li cen cj% za wo do w# za rz#d cy nie ru cho -

mo &ci, jest wy k"a dow c# z za kre su za rz# dza -

nia nie ru cho mo &cia mi, zw"asz cza za so ba mi

miesz ka nio wy mi spó" dziel ni miesz ka nio wych

i wspól not, a tak $e wdra $a nia wspó" cze snych

me tod za rz# dza nia przy cho da mi i kosz ta mi

w go spo dar ce miesz ka nio wej. Pro wa dzi rów -

nie$ dzia "al no&' ja ko kon sul tant ds. opra co wy -

wa nia stra te gii miesz kal nic twa oraz stan dar -

dów za wo do wych w za kre sie za rz# dza nia

nie ru cho mo &cia mi.

Wspó" pra co wa" m.in. przy opra co wa niu stra -

te gii miesz kal nic twa – „Go rzów 2001+” oraz

w 2003 r. dla Mia sta Po zna nia – stan dar dów

i za sad w za kre sie za rz# dza nia nie ru cho mo &cia -

mi dla Za rz# du Ko mu nal nych Za so bów Lo ka -

lo wych.

Pry wat nie in te re su je si% za sto so wa nia mi in -

for ma ty ki w za rz# dza niu oraz mu zy k#, szcze -

gól nie jaz zem.
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Wo je wódz two $l" skie za li cza ne jest
do naja trak cyj niej szych miejsc w kra ju
pod wzgl& dem lo ko wa nia in we sty cji oraz
pro wa dze nia biz ne su. Roz bu do wa Fil har -
mo nii !l" skiej i Mi& dzy na ro do we go Por -
tu Lot ni cze go „Ka to wi ce” w Py rzo wi -
cach, roz po cz& cie re ali za cji bu do wy
Mi& dzy na ro do we go Cen trum Kon gre -
so we go, sie dzi by Na ro do wej Or kie stry
Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia czy dwor -
ca ko le jo we go z Ga le ri" Ka to wic k", to tyl -
ko nie któ re z wa# niej szych dzia (a' in we -
sty cyj nych pod j& tych w ostat nim cza sie
w re gio nie. Ka# dy z tych pro ce sów bu -
dow la nych s(u #y zwi&k sze niu atrak cyj no -
$ci in we sty cyj nej na sze go ob sza ru, co
cie szy szcze gól nie. W bu do wa niu pr&# -
ne go i dy na micz ne go re gio nu po ma ga -
j" nam nie za prze czal ne atu ty wo je -
wódz twa $l" skie go, ta kie jak: g& sta sie%
in fra struk tu ry trans por to wej, bo ga te )ró -
d(a su row ców na tu ral nych oraz ogrom -
ny po ten cja( za so bów ludz kich.

Na roz wój wo je wódz twa $l" skie go
szcze gól nie istot ny wp(yw ma bu dow nic -
two, któ re pe( ni ro l& s(u #eb n" wo bec go -
spo dar ki. Sku tecz na go spo dar ka to efek -
tyw ne dzia (a nie na ryn ku bu dow la nym.
Dla te go tak wa# ne jest ich ci" g(e udo sko -
na la nie, w szcze gól no $ci: uspraw nia nie
pro ce su in we sty cyj ne go i uprasz cza nie
pro ce dur ad mi ni stra cyj nych, a tak #e
przej rzy sto$% sys te mu pra wa go spo -
dar cze go. 

Ser decz nie za pra szam Pa' stwa
do udzia (u w „IV !l" skim Fo rum In we sty -
cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo $ci”, po zo -
sta j"c z na dzie j", #e de ba ta ta spo tka si&
z #y wym za in te re so wa niem uczest ni ków
oraz po zwo li na kon struk tyw n" oce n&
kszta( tu pol skiej go spo dar ki. Wie rz&, #e
pod czas kon fe ren cji zo sta nie wy pra co wa -
ny mo del wspó( pra cy za pew nia j" cy efek -
tyw ne dzia (a nia na ryn ku bu dow la nym. 

Atuty
województwa
!l"skiego

ZYGMUNT "UKASZCZYK, Wojewoda $l%ski
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Dru ga edy cja 

Eu ro pej skie go Kon gre su 

Ma #ych i $red nich 

Przed si% biorstw

Re gio nal na Izba Go spo dar cza w Ka -
to wi cach, wy cho dz"c na prze ciw no -
wym wy zwa niom, ju# po raz dru gi or -
ga ni zu je Eu ro pej ski Kon gres Ma (ych
i !red nich Przed si& biorstw. Po wo dze -
nie pierw szej edy cji za in spi ro wa (o jej
po my s(o daw ców do kon ty nu owa nia
te go biz ne so we go spo tka nia z jesz cze
wi&k szym roz ma chem. Do $wiad cze nia
z ubie g(e go ro ku u$wia do mi (y uczest -
ni kom Kon gre su, jak wie le prze szkód
i wy zwa' stoi dzi$ przed przed si& bior -
ca mi z sek to ra M!P. 

Do bra kon dy cja tej cz& $ci pol skiej
go spo dar ki jest rów no znacz na z roz -
wo jem ca (e go kra ju. Po now ne spo tka -
nie si& w ra mach II EKM!P to wy ra) -
ny i po trzeb ny gest wspar cia dla
ma (ych i $red nich przed si& biorstw,

któ rych ak tu al na sy tu acja wy ma ga
roz wi" za nia kil ku za sad ni czych pro -
ble mów. Na le #" do nich mi& dzy in ny -
mi prze szko dy w roz wo ju go spo dar ki,
zwi" za ne z sys te mem po dat ko wym,
sys te mem po r& cze nio wo – po #ycz ko -
wym czy trans fe rem pie ni& dzy. –
Trze ba mie! "wia do mo"! te go, #e
dba j$c o roz wój ma %ych i "red nich
przed si& biorstw w rze czy wi sto "ci
trosz czy my si& o po st&p ca %e go 
kra ju. Kon ty nu uj$c ide& spo tka nia
biz ne so we go ma %ych i "red nich przed -
si& bior ców, wspie ra my dzia %a nia 
naj bar dziej ela stycz ne go i licz ne go
sek to ra pol skie go sys te mu go spo -
dar cze go – pod kre $la pre zes Re gio -
nal nej Izby Go spo dar czej, Ta de usz
Do no cik.

Przed si# bior cy 
przede wszyst kim

Ce lem stra te gicz nym Kon gre su jest
po g(& bia nie wspó( pra cy po mi& dzy sa -
mo rz" dem a $wia tem na uki i biz ne su,
któ ra ma s(u #y% przede wszyst kim
roz wo jo wi go spo dar cze mu Pol ski i Eu -
ro py. – Kie ru j$c si& tro sk$ o roz wój go -
spo dar czy ca %e go kra ju, w ra mach
Kon gre su pla nu je my po ru szy! wie le
istot nych te ma tów. Po dob nie jak w ro -
ku mi nio nym, dys ku sje b& d$ to czy! si&
na po szcze gól nych se sjach pa ne lo -
wych, któ rych licz ba w tym ro ku z pew -
no "ci$ prze kro czy sze"! dzie si$t. Pod -
czas Kon gre su g%os za bie rze po nad
dwu stu pi&! dzie si& ciu eks per tów z Pol -
ski i z za gra ni cy, a licz ba uczest ni ków

Pre zes Re gio nal nej Izby 
Go spo dar czej, 
TA DE USZ DO NO CIK
pod czas ubie g&o rocz ne go
Eu ro pej skie go Kon gre su
Ma &ych i $red nich 
Przed si' biorstw

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH
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wszyst kich pa ne li sza co wa na jest
na co naj mniej sze"! ty si& cy – opi su -
je Pre zes Ta de usz Do no cik.

Eks per ci Kon gre su po $wi& c" tak #e
wie le uwa gi za gad nie niu wspó( pra cy,
za rów no na po zio mie kra jo wym (two -
rze nie kla strów us(u go wych czy pro duk -
cyj nych), jak i mi& dzy na ro do wym,
szcze gól nie w wy mia rze pol sko -ukra -
i' skim, pol sko -ro syj skim, pol sko -chi' -
skim oraz pol sko -szwaj car skim. Pod -
czas po szcze gól nych pa ne li uczest ni cy
i przed sta wi cie le pol skie go i eu ro pej -
skie go biz ne su b& d" przed sta wia% ak -
tu al ne tren dy i kie run ki w za rz" dza niu,
któ re na co dzie' s" tro sk" ka# de go
przed si& bior cy. 

W tym ro ku or ga ni za to rzy za pro po -
no wa li za gad nie nia po $wi& co ne
przede wszyst kim ro li in no wa cyj no $ci,
za rz" dza nia w roz wo ju mi kro, ma (ych
i $red nich przed si& biorstw oraz ro sn" -
cej ro li in ter na cjo na li za cji pol skich
przed si& biorstw. Ha s(a mi prze wod -
ni mi Kon gre su s": No wo cze sne M!P
po przez do bre za rz" dza nie, Od lo kal -
no $ci do $wia ta bez gra nic oraz !wiat
in no wa cji two rzy si& w M!P. – Na to -
miast g %ów nym ce lem spo tka nia 
b& dzie prze ka za nie in for ma cji na te -
mat ak tu al nych wy zwa' dla przed si& -
bior ców we wszyst kich pro ce sach
za rz$d czych w fir mie – uzu pe( nia
Pre zes Do no cik. 

Azji nie za brak nie

W oma wia niu pro ble mów M!P we -
zm" udzia( przed sta wi cie le $wia ta 
po li ty ki, ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz
$ro do wi ska na uko we go. Za kres te ma -
tycz ny Kon gre su opie ra si& w du #ej
mie rze na pro ble mach spo ty ka nych
nie tyl ko przez po szcze gól ne przed -
si& bior stwa, lecz rów nie# ca (e sek to -
ry go spo dar ki, ta kie jak tu ry sty ka,
bu dow nic two, a tak #e tych do ty cz" -
cych te re nów wiej skich, gmin tu ry -
stycz nych i uzdro wi sko we, po dat ków,
za mó wie' pu blicz nych czy part ner -
stwa pu blicz no -pry wat ne go. Obec nie
wie le firm, w tym pol skich, sta n& (o
w ob li czu pro ble mów zwi" za nych
z glo bal nym kry zy sem. St"d w pro gra -
mie te go rocz nej edy cji Kon gre su zna -
la z(y te ma ty zwi" za ne z wy zwa nia mi
bran #y bu dow la nej i tu ry stycz nej oraz
upa d(o $ci" przed si& biorstw. Po nie -
wa# funk cjo no wa nie i roz wi ja nie go -
spo dar ki bez wspó( pra cy z za gra ni c"
jest nie mo# li we, szcze gól ny na cisk po -
(o #o no na mi& dzy na ro do wy kon tekst
or ga ni za cji Kon gre su. Za pro sze nie
do udzia (u w de ba tach eks per tów za -
rów no pa'stw eu ro pej skich, jak i azja -

tyc kich, stwa rza przed si& bior com oka -
zj& do za po zna nia si& ze spe cy fi k"
ryn ków pa'stw o sil nej po zy cji mi& dzy -
na ro do wej oraz tych, któ re do pie ro bu -
du j" go spo dar k& ryn ko w" i sek tor
M!P. Pa ne le po $wi& co ne re la cjom bi -
la te ral nym i mo# li wo $ciom pro wa -
dze nia dzia (al no $ci go spo dar czej
na ob sza rach ob j& tych pro jek tem
Part ner stwa Wschod nie go oraz Unii
Cel nej, do dat ko wo po sze rzo ne o Gie( -
d& In for ma cyj no-Ko ope ra cyj n" to wa -
rzy sz" c" Kon gre so wi, ma j" szan s&
sta% si& cen nym )ró d(em in for ma cji
przede wszyst kim o cha rak te rze prak -
tycz nym, przed sta wia j" cej re al ne
szan se na roz po cz& cie wspó( pra cy
sek to rów M!P z Pol ski i kra jów na -
szych wschod nich s" sia dów.

Pa ne le po $wi& co ne wspó( pra cy mi& -
dzy na ro do wej do dat ko wo ubo ga ci
gie( da in for ma cyj no -ko ope ra cyj na
z udzia (em Rad ców Han dlo wych Am -
ba sad Pol skich w Eu ro pie i w pa' -
stwach s" siedz twa wschod nie go oraz
Am ba sa do rów i Rad ców Han dlo wych
pa'stw ob cych w Pol sce. Pod czas
trwa nia gie( dy b& dzie mo# na uzy -
ska% szcze gó (o we in for ma cje o wa run -
kach i mo# li wo $ciach pro wa dze nia
dzia (al no $ci go spo dar czej oraz o po -
ten cja le in we sty cyj no -go spo dar czym
w po szcze gól nych pa' stwach UE
oraz pa' stwach s" siedz twa wschod -
nie go. 

Wska zów ki dla wszyst kich 

Istot nym ele men tem Kon gre su b& -
dzie, po dob nie jak w mi nio nym ro ku,
opra co wa nie re ko men da cji na po trze -
by sa mo rz" dów i in sty tu cji pa' stwo -
wych, za wie ra j" cych cen ne uwa gi
przy pla no wa niu ini cja tyw i dzia (a'
w przy sz(o $ci. 

– Opra co wa ne wska zów ki b& d$ ad -
re so wa ne mi& dzy in ny mi do przed sta -
wi cie li rz$ du, par la men tu, sa mo rz$ du
te ry to rial ne go i go spo dar cze go, "ro do -
wisk na uko wo -ba daw czych i struk tur
Unii Eu ro pej skiej, ta kich jak Ko mi sja
Eu ro pej ska czy Par la ment Eu ro pej ski.
Re ali za cja wy pra co wa nych re ko men -
da cji po win na po zy tyw nie wp%y n$!
na roz wój M(P, zwi&k szy! je go kon ku -
ren cyj no"! i wy pra co wa! sk%on no"!
do si& ga nia po co raz to now sze tech -
no lo gie i in no wa cje we wszyst kich ob -
sza rach ich dzia %al no "ci – wy ra #a na -
dzie j& Ta de usz Do no cik. 

Te go rocz na ini cja ty wa Re gio nal nej
Izby Go spo dar czej cie szy si& sta le ro -
sn" cym za in te re so wa niem. Po wi&k -
szy (o si& tak #e gro no zna mie ni tych
pa tro nów ho no ro wych ca (e go przed si& -

wzi& cia – obok Pre zy den ta Rze czy po -
spo li tej Pol skiej, Pa na Bro ni s"a wa
Ko mo row skie go, pa tro na tu ho no ro we -
go udzie li li tak #e Prze wod ni cz" cy Ko -
mi sji Eu ro pej skiej, Pan Jo se Ma nu el
Bar ro so i Prze wod ni cz" cy Par la men -
tu Eu ro pej skie go, Pan Mar tin Schulz.
Sa ma for mu (a Kon gre su rów nie# ule -
g(a zmia nie. W pro gra mie zna la z(o si&
wi& cej za j&% warsz ta to wych oraz spo -
tka' z prak ty ka mi i do rad ca mi. Sta ty -
sty ki nie k(a mi" – dru ga edy cja Kon gre -
su z pew no $ci" zy ska na ska li
i zna cze niu ca (e go przed si& wzi& cia.

Ka to wi ce sto li c% 
przed si# bior czo $ci

Dla utrzy ma nia dy na micz ne go roz -
wo ju M!P ko niecz ne jest po dej mo wa -
nie sto sow nych dzia (a', ta kich jak
pro mo wa nie wspó( pra cy po mi& dzy
$wia tem na uki i biz ne su, in te gro wa nie
po szcze gól nych $ro do wisk go spo dar -
czych, u(a twia nie do st& pu do ka pi ta -
(u in we sty cyj ne go, re du ko wa nie ogra -
ni cze' na tu ry ad mi ni stra cyj nej, re al na
wspó( pra ca z sa mo rz" dem te ry to rial -
nym, a tak #e ni we lo wa nie wszel kich in -
nych ba rier, któ re unie mo# li wia j" pol -
skiej przed si& bior czo $ci dal szy
roz wój. – Kon gres M(P to klu czo wy
ele ment d%u go fa lo we go przed si& wzi& -
cia, ja kim jest wspie ra nie sek to ra ma -
%ych i "red nich przed si& biorstw. Ju#
wkrót ce Ka to wi ce prze ro dz$ si& w sto -
li c& ma %ej i "red niej przed si& bior czo -
"ci, zaj mu j$c szcze gól ne miej sce
na go spo dar czej ma pie Eu ro py. Ca %a
ini cja ty wa b& dzie "wiet n$ oka zj$
do pod j& cia de ba ty nad obec nym sta -
nem M(P w Pol sce, przy szcze gól nym
zwró ce niu uwa gi na wy ty cza nie kie run -
ków ich roz wo ju oraz okre "la nie szans,
któ re sto j$ przed pol sk$ przed si& -
bior czo "ci$ – pod su mo wu je pre zes
Do no cik.

Ide" II Eu ro pej skie go Kon gre su Ma -
(ych i !red nich Przed si& biorstw jest
wy mia na do $wiad cze', in te gra cja i po -
dej mo wa nie wspó( pra cy nie tyl ko
w ska li re gio nu, ale tak #e kra ju i oto -
cze nia mi& dzy na ro do we go przez
przed sta wi cie li sek to ra M!P, $wia ta
na uki i ad mi ni stra cji oraz in nych pod -
mio tów biz ne so wych. Je #e li po raz ko -
lej ny uda si& j" wpro wa dzi% w #y cie,
klu czo wy sek tor pol skiej go spo dar ki
w za le d wie kil ka dni sta nie si& bo gat -
szy o wie le cen nych do $wiad cze',
a ko rzy $ci z prze pro wa dzo nych dys ku -
sji i na wi" za nych zna jo mo $ci mo g"
przy czy ni% si& do zwal cza nia ne ga tyw -
nych tren dów w kra jo wej i $wia to wej
go spo dar ce.
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!l" ska Okr& go wa Izba In #y nie rów Bu dow nic twa
w Katowicach

Przewodnicz"cy Rady – Franciszek Buszka

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

!l" ska Izba Bu dow nic twa
w Katowicach

Prezydent Izby – Tadeusz Wnuk

Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach

Prezes Izby – Tadeusz Donocik

Polski Zwi"zek In#ynierów 
i Techników Budownictwa

Przewodnicz"cy 
Ryszard Trykosko

Izba Projektowania
Budowlanego 
w Warszawie

Prezes 
Ksawery Krassowski

Polska Izba 
In#ynierów Budownictwa

Prezes
Andrzej Roch Dobrucki

Politechnika !l"ska
Rektor

prof. dr hab. in'. Andrzej Karbownik

Politechnika Cz&stochowska
Rektor

prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

WSPÓ(ORGANIZATORZY KONFERENCJI

PARTNERZY)MERYTORYCZNI

Wielkopolska Izba Budownictwa
w Poznaniu

Prezydent Izby 
Marek Szcz#sny

Prezes Zarz"du Izby 
Zenon Kierczy!ski

Galicyjska Izba Budownictwa 
w Krakowie

Prezydent Izby
Piotr Hrabia
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IV $L#SKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMO$CI

prof. zw. dr hab. h.c. Andrzej S. Barczak
Rektor !l"skiej Wy#szej Szko(y Zarz"dzania

im. Gen. J. Zi&tka w Katowicach,
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach,

Cz(onek Prezydium PAN

prof. dr hab. Andrzej Borowicz
Katedra Inwestycji i Nieruchomo$ci Uniwersytetu *ódzkiego

prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska
Kierownik Katedry Prawa Mi&dzynarodowego, 

Publicznego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu !l"skiego

prof. zw. dr hab. Jan Grabowski
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu !l"skiego

prof. zw. dr hab. Stanis"awa Kalus
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Mi&dzynarodowego 

Uniwersytetu !l"skiego

prof. zw. dr hab. Florian Ku*nik
Kierownik Katedry Bada' Strategicznych i Regionalnych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

prof. dr hab. in#. Jaros"aw Rajczyk
Prodziekan Wydzia(u Budownictwa 

Politechniki Cz&stochowskiej

prof. zw. dr hab. in#. Jan +lusarek
Dziekan Wydzia(u Budownictwa Politechniki !l"skiej

w Gliwicach
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PARTNERZY INSTYTUCJONALNI)I)BIZNESOWI

®

PROMAGPROMAG
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RAMOWY PROGRAM)KONFERENCJI
26 WRZE+NIA 2012 R. SALA SEJMU +L,SKIEGO URZ-DU MARSZA(KOWSKIEGO W KATOWICACH

9.30 – 10.00 
Re je stra cja uczest ni ków kon fe ren cji.
Hol sa li Sej mu !l" skie go Urz& du Mar sza( kow skie go w Ka to wi cach. 

10.00 – 10.10
Otwarcie spotkania oraz powitanie Go$ci Honorowych i Uczestników.
Prezydent (l$skiej Izby Budownictwa – Tadeusz Wnuk.
Przewodnicz$cy (l$skiej Okr&gowej Izby In#ynierów Budownictwa – Franciszek Buszka.

10.10 – 11.00
Obchody +l%skiego Dnia Budowlanych 2012 pod Patronatem Honorowym – Wojewody 
(l$skiego i Marsza%ka Województwa (l$skiego.

11.15 – 12.30

SESJA I KONFERENCJI: Za#o$enia projektu ustawy – Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw. Pierwszy etap reformy procesu inwestycyjno-budowlanego.
Prowadz"cy sesj&: Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby In#ynierów 
Budownictwa.
Wyst"pienie wprowadzaj"ce: Janusz .bik – Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej.
Uczestnicy sesji (w kolejno$ci alfabetycznej):
prof. Andrzej Barczak – Rektor (l$skiej Wy#szej Szko%y Zarz$dzania im. Gen. J. Zi&tka 
w Katowicach,
dr Maciej Borsa – Prezes Oddzia%u Katowickiego Towarzystwa Urbanistów Polskich,
prof. Eugeniusz Hota"a – Przewodnicz$cy Rady Dolno"l$skiej Okr&gowej Izby In#ynierów 
Budownictwa,
prof. Florian Ku*nik – Kierownik Katedry Bada' Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach,
prof. Zygmunt Meyer – Przewodnicz$cy Rady Zachodniopomorskiej Okr&gowej Izby In#ynierów 
Budownictwa,
Wiktor Piwkowski – Sekretarz Generalny PZIiTB,
prof. Adam Podhorecki – Przewodnicz$cy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okr&gowej Izby In#ynierów 
Budownictwa, 
Jan Spycha"a – (l$ski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Igor +mieta!ski – Dyrektor Wydzia%u Infrastruktury (l$skiego Urz&du Wojewódzkiego,
Tadeusz Wnuk – Prezydent (l$skiej Izby, Przewodnicz$cy Forum Budownictwa (l$skiego.

12.30 – 13.00 Prze rwa ka wo wa

13.00 – 14.15

SESJA II KONFERENCJI: Regulacje dotycz"ce robót budowlanych w przepisach 
o zamówieniach publicznych.
Prowadz"cy sesj&: prof. Andrzej Borowicz – Katedra Inwestycji i Nieruchomo"ci, 
Uniwersytet )ódzki.
Wyst"pienia wprowadzaj"ce: Jacek Sadowy – Prezes Urz&du Zamówie' Publicznych, 
Ma"gorzata Handzlik – Pose% do Parlamentu Europejskiego.
Uczestnicy sesji (w kolejno$ci alfabetycznej):
dr Jacek Kaczmarczyk – LEX-FIN ekspert PZP Lex-Fin Kraków,
Agnieszka Michniewska – Eurovia Polska S.A.
Anna Piechota-Szczepa!ska – Dyrektor Dan-Pol Sp. j. Tychy,
Agnieszka Piwowarczyk – Kierownik Dzia%u Zamówie' Publicznych Uniwersytetu (l$skiego 
w Katowicach.,
Gra'yna Szeliga – Dyrektor KPBP BUDUS S.A. w Katowicach,
Piotr +wi%tecki – Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu. Ekspert PZP.

14.15 – 15.00 Lunch
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IV LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

LSKIDZIEBUDOWLANYCH – 2012

IV LSKIE FORUM 
INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

ZASZCZYTNE WYRÓNIENIA – ODZNACZENIA, 
NAGRODY I TYTUY

„ZOTY KRZY ZASUGI”

Krzysztof Kolonko – czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa
Grzegorz Gowarzewski – czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa

„MEDAL ZA DUGOLETNI SUB”
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zoty:
Ireneusz Maszczyk – dugoletni Prezes Zarzdu Drogowej Trasy rednicowej S.A.,

czonek Rady lskiej Izby Budownictwa
Waldemar Wojtasik – Penomocnik Zarzdu Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej

Roman Fiszer – Dyrektor Polityki Zatrudnienia i Pac 
Katowickiego Przedsibiorstwa Budownictwa Przemysowego „BUDUS” sp. z o.o.

Stanisawa Franusiak – czonek Rady lOIIB
Józef Kluska – wiceprzewodniczcy Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa

Srebrny:
Marek Wac – Dyrektor Zespou Szkó nr 5 w Tychach „Budowlanki”
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IV LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

LSKIDZIEBUDOWLANYCH – 2012

Odznaka Honorowa
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

„ZA ZASUGI DLA BUDOWNICTWA”

Barbara Wojtynek – Penomocnik Zarzdu Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej
Krzysztof Kiecok – Kierownik Projektu 

Katowickiego Przedsibiorstwa Budownictwa Przemysowego „BUDUS” S.A.
Aleksander Gamracy – Kierownik Zespou Drogowej Trasy rednicowej S.A.

Wodzimierz Pietrzak – Kierownik Administracji XXX-lecie Spódzielni Mieszkaniowej „ROW” 
Wodzisaw l. 

Adam Nycz – Kierownik  Grupy – „MOLBUD”  Sp. z o.o. w Goczakowicach
Elbieta Nowicka-Sowik – czonek Rady lOIIB, 

przewodniczca Komisji Doskonalenia Zawodowego
Rudolf Mokrosz – czonek Rady lskiej Okrgowej Izby In. Budownictwa

Dorota Przybya – wiceprzewodniczca Rady lskiej Okrgowej Izby In. Budownictwa
Kazimierz Sowa – czonek Rady lskiej Okrgowej Izby In. Budownictwa

Maria wierczyska – czonek Rady lskiej Okrgowej Izby In. Budownictwa

Odznaka Honorowa
„ZA ZASUGI DLA WOJEWÓDZTWA LSKIEGO”

ZBIOROWA:
Instytut Gospodarki Nieruchomociami w Katowicach

Fabryka Elementów Napdowych „FENA” Sp. z o.o. w Katowicach
Spódzielnia Mieszkaniowa w witochowicach

LAUREACI KONKURSU LSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA
„LSKIE BUDOWANIE”

NAGRODA I TYTU:
„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ”

Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice
Jarosaw elazowski – Prezes Zarzdu Przedsibiorstwa Budownictwa Ogólnego „lsk”

LAUREAT NAGRODY „PRZYJACIEL LSKIEGO BUDOWNICTWA”

Ivan Vrdoljak – Minister Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Republiki Chorwacji
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AUTORYTET – BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI !L+SKIEJ

PIOTR USZOK
PREZYDENT MIASTA KATOWICE

Pan Piotr Uszok jest wy bit nym po li ty kiem i dzia (a czem sa mo rz" -
do wym. T" i po przed nie ka den cje Pre zy den ta Uszo ka cha rak te ry -
zu je ce cha, o któ r" co raz trud niej w pol skiej po li ty ce – mia no wi cie
bra nie od po wie dzial no $ci za trud ne, cz& sto nie po pu lar ne de cy zje. 

Dru g" cen n" rze cz" ce chu j" c" pre zy den tu r& Pio tra Uszo ka jest
go to wo$% do wspó( pra cy i po dej mo wa nia wspól nych ini cja tyw
na rzecz mia sta a przede wszyst kim je go miesz ka' ców. Zjed ny wa -
nie so bie sprzy mie rze' ców, umie j&t no$% za wie ra nia kom pro mi sów
i ci" g(a, kon struk tyw na wspó( pra ca nie tyl ko z rad ny mi ko ali cji, ale
tak #e z rad ny mi opo zy cji. Piotr Uszok. to cz(o wiek od da ny bez resz -
ty spra wom swo je go mia sta, za an ga #o wa ny w swo j" pra c&, pro fe -
sjo na li sta z wiel kim ser cem, któ re prze pe( nia mi (o$% do Ka to wic i !l" -
ska. Am ba sa dor $l" skich war to $ci, praw dzi wy !l" zak i je den
z li de rów sa mo rz" dów lo kal nych. 

Po wszech nie wia do mo, #e je $li Piotr Uszok po dej mu je wy zwa nie,
to b& dzie kon se kwent nie, z w(a $ci wym so bie upo rem i de ter mi na cj"
d" #y( do je go re ali za cji. Ma pe( n" $wia do mo$%, #e tyl ko $mia (e in -
we sty cje po zwo l" Ka to wi com do go ni% czo (ów k& pol skich miast. 

W$ród wie lu wy zwa' – pro jekt prze bu do wy $ród mie $cia jest tym
naj wi&k szym i naj trud niej szym. W stycz niu 2012 ro ku wbi to przy s(o -
wio w" (o pa t& w plac bu do wy i roz po cz& (a si& re ali za cja te go wy j"t -
ko we go przed si& wzi& cia

Ko lej nym wa# nym przed si& wzi& ciem, ja kie go ini cja to rem jest Piotr
Uszok, to utwo rze nie Stre fy Kul tu ry. Zda niem Mi ni stra Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go Pa na Bog da na Zdro jew skie go Ka to wi ce to je -
den z naj wi&k szych pla ców bu do wy obiek tów kul tu ry w Eu ro pie. Trud -
no nie zgo dzi% si& z t" te z" spo gl" da j"c na te re ny po da nej ko pal ni
Ka to wi ce. W miej scu gdzie jesz cze kil ka na $cie lat te mu pra co wa (o
ok. 2000 gór ni ków, dzi$ po wsta j" no wa sie dzi ba Na ro do wej Or kie stry
Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia w Ka to wi cach, Mi& dzy na ro do we
Cen trum Kon gre so we oraz no wy obiekt Mu zeum !l" skie go.

Na tym wi zje pre zy den ta Uszo ka jed nak si& nie ko' cz". Ju# te raz snu -
je pla ny o wzbo ga ce nie stre fy kul tu ry o Wiel ki Te atr Ope ry i Ba le tu. 

Stre fa kul tu ry do sko na le po ka zu je nie stan dar do wy spo sób za rz" -
dza nia mia stem przez Pio tra Uszo ka. Fakt, #e no wo cze sne obiek -
ty kul tu ral ne po wsta j" na te re nach po ko pal nia nych w sym bo licz ny
spo sób przed sta wia j" zmia ny, ja kie za sz(y w ca (ych Ka to wi cach. Jak
z mia sta w& gla i sta li gór no $l" ska sto li ca sta (a si& no wo cze sn" me -
tro po li" w roz wi ni& tym sek to rem us(ug, pr&# nym o$rod kiem kul tu ry,
spor tu i szkol nic twa wy# sze go. W tym miej scu nie spo sób nie po wie -
dzie% o in nych licz nych in we sty cjach re ali zo wa nych na te re nie Ka -
to wic pod czas pre zy den tu ry Pio tra Uszo ka. Jest on ini cja to rem i oso -

b", któ ra in ten syw nie wspie ra wie le in we sty cji, dzi& ki któ rym ma my
tak wspa nia (e obiek ty jak no wa sa la kon cer to wa Aka de mii Mu zycz -
nej, Bi blio te ka Aka de mic ka Uni wer sy te tu !l" skie go i Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go czy po wsta j" cy obiekt Cen trum No wo cze snych Tech -
no lo gii In for ma tycz nych. O wiel kiej przy chyl no $ci dla bran #y bu dow -
la nej niech $wiad czy fakt licz nych, pry wat nych in we sty cji re ali zo wa -
nych na tre nie mia sta za rów no obiek tów miesz ka nio wych jak
i us(u go wo -roz ryw ko wych. 

* * *

Pan Piotr Uszok jest ab sol wen tem Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej
w Kra ko wie. Po stu diach wra ca na (l$sk i po dej mu je pra c& w Ko -
pal ni W& gla Ka mien ne go „Murc ki”. W ro ku 1990, wraz z od ro dze nie
pol skie go sa mo rz$ du lo kal ne go pierw szy my "li o wzi& ciu udzia %u w wy -
bo rach sa mo rz$ do wych. Jest to punkt zwrot ny w je go ka rie rze. Piotr
Uszok nie za le# ny kan dy dat na rad ne go Mia sta Ka to wi ce otrzy mu -
je bar dzo du #$ ilo"! g%o sów po par cia i tym sa mym roz po czy na pra -
c& w sa mo rz$ dzie. Du #e po par cie spo %ecz ne dla Pio tra Uszo ka sta -
nie si& w przy sz%o "ci je go zna kiem roz po znaw czym. W ka# dych
ko lej nych wy bo rach po par cie dla nie go b& dzie sys te ma tycz nie ro s%o.
Po ko lej nym suk ce sie wy bor czym w 1994 ro ku – po wo %a no Pio tra
Uszo ka w sk%ad Za rz$ du Mia sta. Ja ko wi ce pre zy dent mia sta Ka to -
wi ce zaj mu je si& naj trud niej szy mi wy zwa nia mi, przed ja ki mi sta %o mia -
sto w tam tym cza sie, czy li upo rz$d ko wa nie go spo dar ki od pa da mi oraz
wskrze sze nie za nie dby wa ne go przez la ta bu dow nic twa miesz ka nio -
we go. W ko lej nych wy bo rach sa mo rz$ do wych Piotr Uszok po now -
nie zo sta je wy bra ny rad nym i raz jesz cze cie szy si& naj wi&k szym 
po par ciem miesz ka' ców spo "ród wszyst kich kan dy da tów. 3 li sto pa -
da 1998 ro ku ra da mia sta wy bie ra w for mu le wy bo rów po "red nich
Pio tra Uszo ka na Pre zy den ta Mia sta Ka to wi ce. 

W 2002 ro ku kie dy to po raz pierw szy Po la cy sa mo dziel nie w wy -
bo rach bez po "red nich wy bie ra j$ pre zy den tów miast – Piotr Uszok
od no si bez a pe la cyj ne zwy ci& stwo i ja ko je den z nie licz nych w Pol -
sce zo sta je wy bra ny na pre zy den ta mia sta ju# w pierw szej tu rze wy -
bo rów. Ten suk ces Piotr Uszok po wtó rzy w dwóch na st&p nych wy -
bo rach uzy sku j$c swój man dat ja ko nie za le# ny kan dy dat

W la tach 1999 – 2002, oprócz funk cji Pre zy den ta Ka to wic jest pre -
ze sem Zwi$z ku Miast Pol skich, a do 2011 ro ku pe% ny funk cj& wspó% -
prze wod ni cz$ ce go Ko mi sji Wspól nej Rz$ du i Sa mo rz$ du Te ry to rial -
ne go. Jest tak #e se kre ta rzem pol skiej de le ga cji sta %ej do Kon gre su W%adz
Lo kal nych i Re gio nal nych Ra dy Eu ro py w Stras bur gu. W la tach 2002-
2007 pe% ni% funk cj& pre ze sa Za rz$ du Unii Me tro po lii Pol skich.

Ka pi tu (a Na gród i Wy ró# nie' !l" skiej Izby Bu dow nic twa nada (a Pa nu Piotrowi Uszokowi Nagrod& i Tytu(: 
    „AU TO RY TET – BU DOW NIC TWA I GO SPO DAR KI !L" SKIEJ”
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Ka pi tu a Na gród i Wy ró nie l skiej Izby Bu dow nic twa nada a Pa nu Jarosawowi elazowskiemu Nagrod i Tytu: 
    „AU TO RY TET – BU DOW NIC TWA I GO SPO DAR KI L SKIEJ”

Pan Ja ro saw e la zow ski na le y do eli tar nej gru py naj wy bit niej -
szych po sta ci l skie go bu dow nic twa. Pod je go kie row nic twem, funk -
cjo nu j ce od po nad dwu dzie stu lat Przed si bior stwo Bu dow nic twa
Ogól ne go i Usug Tech nicz nych „lsk” w Ka to wi cach osi gn o za -
su e nie wy so k po zy cj na ryn ku l skich przed si biorstw bu dow -
la nych.

To dzi ki ta len to wi or ga ni za cyj ne mu, wie dzy fa cho wej, za an -
ga o wa niu oraz praw dzi we mu in stynk to wi eko no micz ne mu Pre -
ze sa e la zow skie go, PBO iUT „lsk” po zo sta wi o im po nu j ce,
trwa e la dy w pej za u ar chi tek to nicz nym wo je wódz twa l skie -
go. Przed si bior stwo kie ro wa ne przez Pa na e la zow skie go 
zaj mu je si bo wiem re ali za cj wszel kie go ty pu ro bót bu dow la -
no-mon ta o wych o wszech stron nym, skom pli ko wa nym pro fi lu
tech no lo gicz nym, pro wa dzo nych cz sto w bar dzo trud nych wa -
run kach. Obiek ty zbu do wa ne lub zmo der ni zo wa ne przez 
PBO iUT „lsk” s po wszech nie zna ne i wy so ko oce nia ne za -
rów no przez fa chow ców, jak rów nie przez oso by da le kie od bu -
dow nic twa.

Na du giej fir mo wej li cie re ali za cji znaj du j si mi dzy in ny mi tak
zna ne obiek ty kul tu ral ne jak: Bi blio te ka l ska w Ka to wi cach, Bi -
blio te ka Miej ska w Ja worz nie, Te atr Roz ryw ki w Cho rzo wie, Bi blio -
te ka Miej ska w D bro wie Gór ni czej, Ope ra l ska w By to miu, Ki -
no Mu za w So snow cu.

Ze sfe ry ba zy spor to wej na le y wy mie ni: Ba sen Kry ty w Gli -
wi cach, Ha l Wi do wi sko wo-Spor to w w Cie szy nie, Ha l MO SiR
w Ka to wi cach, Bo isko So wian w Ka to wi cach, Sta dion w Mar klo -
wi cach.

PBO iUT po tra fi o bar dzo umie jt nie re wa lo ry zo wa sta re obiek -
ty, tak aby przy za cho wa niu wa lo rów za byt ko wych, tkn w nie no -
wo cze sno. Mo wa jest tu taj o bu dow lach w któ rych znaj du j si:
PZU y cie w Ka to wi cach, Pa ac lu bów w Ka to wi cach, Za mek Pia -
stow ski w Ra ci bo rzu, Aka de mia Mu zycz na w Ka to wi cach.

Uwa g prze chod niów i uzna nie miesz ka ców wzbu dza j osie -
dla: Osie dle Przy sta w Ka to wi cach, Osie dle Zgrzeb nio ka w Ka -
to wi cach, Osie dle ul. Na ru to wi cza w Ka to wi cach.

Przed si bior stwo kie ro wa ne przez Pre ze sa Ja ro sa wa 
e la zow skie go za pi sa o si tak e bar dzo do brze w sfe rze in we sty -
cji owia to wych, re ali zu jc: Wy dzia Teo lo gii U w Ka to wi cach, PWSZ
w Owi ci miu, Wy sz Szko  Tech nicz n w Ka to wi cach.

Bar dzo zna ne s i chwa lo ne zre ali zo wa ne przez PBO iUT obiek -
ty o cha rak te rze biu ro wym usu go wym, ta kie jak: KAM SOFT

w Ka to wi cach, ER GO HE STIA w Gli wi cach, Sd Re jo no wy w Cho -
rzo wie, Urzd Miej ski w Ja strz biu Zdro ju, Bank PKOBP w Ka to -
wi cach, Bank l ski w Ka to wi cach, Bank PKOBP w So snow cu, Bank
Spó dziel czy w Ja strz biu Zdro ju.

Wspó cze sny ry nek bu dow la ny sta je si po lem bez wzgld nej
wal ki kon ku ren cyj nej. Wy ma ga to wiad cze nia usug o naj wy szej
ja ko ci, rze tel no ci i ter mi no wo ci wy ko na nia, ale przede wszyst -
kim kon ku ren cyj nych cen i do brej kon dy cji fi nan so wej. Nie zbd -
ne sta je si ci ge do sko na le nie i dal sza pie l gna cja ju przy j -
tych roz wi za or ga ni za cyj nych. W tym ce lu Przed si bior stwo
pod kie run kiem Pre ze sa Ja ro sa wa e la zow skie go opra co wa o
na wa sne po trze by i wdro y o Sys tem Za pew nie nia Ja ko ci opar -
ty na wy mo gach okre lo nych w nor mach DIN EN ISO se rii 9000.
Po czw szy od ro ku 2000, kie dy PBO „lsk” uzy ska o pierw szy
Cer ty fi kat, sta le utrzy my wa ne, do sko na lo ne i ak tu ali zo wa ne s wy -
mo gi okre la ne przez ko lej ne wy da nia norm. Ak tu al nie „lsk” po -
sia da Cer ty fi kat Sys te mu Za pew nie nia Ja ko ci wg nor my
ISO 9001:2008 oraz Cer ty fi kat Sys te mu Za rz dza nia Ja ko ci
wg nor my AQAP 2120:2009. 

* * *

Ja ro saw e la zow ski urodzi si 3 marca 1957 r. w Sokoowie Pod-
laskim. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Budownictwo
(Konstrukcje Budowlane).

PBO „lsk” zo sta o za o o ne w 1986 ro ku przez ze spó do wiad -
czo nych, pol skich in y nie rów bu dow nic twa. Obec nie za trud nia po -
nad 200 pra cow ni ków, w tym do wiad czo n ka dr tech nicz no -in -
y nier sk, po sia da j c wszel kie nie zbd ne upraw nie nia
tech nicz no -bu dow la ne. Na pol skim ryn ku dzia a ju po nad dwie de -
ka dy. W tym cza sie uda o si wy pra co wa nie tyl ko do br po zy cj
na ryn ku l skich przed si biorstw bu dow la nych, ale tak e wy kre -
owa wi ze ru nek, któ ry za pew nia spó ce „lsk” sta tus god ne go za -
ufa nia part ne ra za cho wu j ce go wszel kie wy ma ga ne stan dar dy wy -
ko naw cze i han dlo we. Wy ra zem te go s licz ne na gro dy i wy ró nie nia
przy zna ne fir mie przez ró ne or ga ni za cje i gre mia. Wa nym mo -
men tem w dzia al no ci fir my by a de cy zja o zwi za niu ka pi ta o wym
ze stra te gicz nym part ne rem. W wy ni ku trans for ma cji na ryn ku ka -
pi ta o wym ak tu al nie PBO iUT „lsk” znaj du je si w struk tu rze hol -
din gu STRA BAG.

JA RO SAW E LA ZOW SKI
PRE ZES ZA RZ DU

PRZED SI BIOR STWA BU DOW NIC TWA OGÓL NE GO
I USUG TECH NICZ NYCH „LSK” SP. Z O.O.

W KA TO WI CACH
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PLA NO WA NIE I ZA GO SPO DA RO WA NIE PRZE STRZEN -
NE. Przy st" pi% do stwo rze nia „SYS TE MU – PLA NO WA NIA
PRZE STRZEN NE GO”, po przez zre for mo wa nie – pra wa – in -
sty tu cji – pro ce dur dzia (a nia uczest ni ków pro ce su in we sty cyj -
ne go. 

W „Sys te mie” tym przy j"% nad rz&d n" za sa d&, #e: „Pa' stwo
i je go w(a dza wy ko naw cza po win no by% re gu la to rem ra cjo nal -
ne go za go spo da ro wa nia kra ju, a za sa dy wol ne go ryn ku nie mo -
g" tej po win no $ci w(a dzy za st" pi%”.

Dla spe( nie nia tej za sa dy, przy wró ci% sys te mo wo ob li ga to -
ryj no$% pla no wa nia prze strzen ne go, hie rar chi& pla nów i mo -
no po lu pla ni stycz ne go w(adz pu blicz nych.

Od two rzy% pa' stwo wy po ten cja( pla no wa nia prze strzen ne go,
po przez wy (" cze nie go spod ry go rów usta wy „Pra wo Za mó wie'
Pu blicz nych” i re ak ty wo wa nia bu d#e to wych jed no stek urba ni -
stycz nych.

Prze strze ga nie za sa dy, #e wpro wa dza nie zmian prze zna cze -
nia i u#yt ko wa nia te re nu po win no na st& po wa% tyl ko na pod sta -
wie pla nów miej sco wych. 

PRA WO BU DOW LA NE. Pod j"% od pod staw opra co wa nie no -
we go „Pra wa Bu dow la ne go” lub „Ko dek su Bu dow la ne go”
obej mu j" ce go ca (y pro ces bu dow la ny od pla no wa nia i pro jek -
to wa nia po przez wy ko naw stwo do eks plo ata cji w("cz nie.

Za pew ni% w przy sz(ym „Pra wie Bu dow la nym” istot ne uprosz -
cze nie pro ce dur ad mi ni stra cyj nych, mi& dzy in ny mi po przez:

– jed no znacz ne okre $le nie praw i obo wi"z ków uczest ni ków
pro ce su bu dow la ne go oraz upraw nie' i obo wi"z ków or ga nów
ad mi ni stra cji pu blicz nej,

– re zy gna cj& w mo# li wie naj wi&k szym za kre sie z roz strzy -
gni&% ja ko de cy zji ad mi ni stra cyj nych na rzecz form uprosz czo -
nych, na eta pie po prze dza j" cym roz po cz& cie ro bót bu dow la -
nych,

– wy ty po wa nie obiek tów i ro bót bu dow la nych – nie wy ma ga -
j" cych in ge ren cji ad mi ni stra cyj no -praw nej np. po przez za sto -
so wa nie pro ce dur zg(o sze nio wych,

– pod nie sie nie spraw no $ci dzia (a nia or ga nów nad zo ru bu dow -
la ne go,

– wdro #e nie za sa dy spra wo wa nia nad zo ru au tor skie go wy -
("cz nie przez au to ra pro jek tu.

OCHRO NA !RO DO WI SKA. Sko dy fi ko wa% do tych cza so wo
obo wi" zu j" ce prze pi sy dla ogra ni cze nia obec nie swo bod nej ich
in ter pre ta cji.

Wpro wa dzi% uprosz czo ne pro ce du ry i prze pi sy dla obiek tów
o stan dar do wych za gro #e niach.

PRA WO ZA MÓ WIE' PU BLICZ NYCH. Uzy ska% od Ko mi sji
Eu ro pej skiej od po wied) na wy st" pie nie Rz" du RP z wnio skiem
o zde fi nio wa nie po j& cia „ra $" co ni skiej ce ny”, któ rej brak jest
pod sta wo wym pro ble mem In we sto rów w prze tar gach na ro bo -
ty bu dow la ne.

Roz sze rzy% mo# li wo $ci Za ma wia j" cych sto so wa nia se lek -
cji i wy bo rów wia ry god nych Wy ko naw ców ro bót bu dow la nych,
po przez do ko na nie zmia ny w prze pi sach do ty cz" cych prze -
tar gu ogra ni czo ne go. Roz dzie le nie wa run ków udzia (u w po -
st& po wa niu i kry te riów we d(ug któ rych Za ma wia j" cy b& dzie
two rzy( ran king wy ko naw ców. Pro jekt tej re gu la cji uj& ty jest
w za twier dzo nych przez Rz"d „Za (o #e niach do no we li za cji
usta wy Pra wo Za mó wie' Pu blicz nych”. 

Za pew ni% w pla no wa nej no we li za cji Pra wa Za mó wie' Pu blicz -
nych na st& pu j" ce wnio ski or ga ni za cji wy ko naw czych bu dow -
nic twa:

– odej $cia od ogra ni cze nia w pra wie do sk(a da nia od wo (a'
w po st& po wa niach po ni #ej tzw. pro gów unij nych;

– wpro wa dze nia obo wi"z ku po da wa nia do wia do mo $ci pu -
blicz nej przez in sty tu cje za ma wia j" ce kosz tu ca( ko wi te go za -
mó wie nia pu blicz ne go po za ko' cze niu re ali za cji, wraz z pe( -
n" in for ma cj" o udzie lo nych za mó wie niach do dat ko wych;

– do pre cy zo wa nia art. 87 ust. 2 pkt. 3 usta wy, w za kre sie do -
pusz czal nych omy (ek w ofer cie, któ re mo g" by% uzna ne za nie-
istot n" zmia n& ofer ty w sto sun ku do tre $ci spe cy fi ka cji istot nych
wa run ków za mó wie nia.

Two rzy% wa run ki za pew nia j" ce wzrost pro fe sjo na li zmu i ety -
ki uczest ni ków ryn ku za mó wie' pu blicz nych po przez sze ro -
ki dia log mi& dzy Za ma wia j" cy mi i Wy ko naw ca mi opar ty
na wza jem nej wspó( pra cy i part ner stwie.

Re ko men da cje
konferencji  
„III $l%skie Forum Inwestycji, Budownictwa,
Nieruchomo(ci”
po stu lo wa nych zmian praw nych i in sty tu cjo nal nych w pro wa dze niu 
przez przed si' bior stwa dzia &al no (ci in we sty cyj nej i bu dow la nej

SESJA I: ZA"O)ENIA PROJEKTU USTAWY – PRAWO BUDOWLANE 
ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW. 
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WPRO WA DZE NIE

Pro ces bu dow la ny w Pol sce jest re -
gu lo wa ny przede wszyst kim prze pi sa -
mi usta wy o pla no wa niu i za go spo da -
ro wa niu prze strzen nym oraz usta wy 
– Pra wo bu dow la ne. Za sa d" jest, #e
bu do w& obiek tu bu dow la ne go mo# na
roz po cz"% po uzy ska niu osta tecz nej
de cy zji o po zwo le niu na bu do w&. Co
do za sa dy – de cy zja ta wy da wa na jest
na pod sta wie usta le' miej sco we go
pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go. Od za sa dy tej usta wa o pla no -
wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen -
nym prze wi du je wy j" tek – w ra zie
bra ku pla nu miej sco we go po zwo le nie
na bu do w& mo #e by% wy da ne na pod -
sta wie usta le' za war tych w de cy zji
o wa run kach za bu do wy i za go spo da -
ro wa nia te re nu, wy da wa nej przez wój -
ta, bur mi strza lub pre zy den ta mia sta.
Zwa #yw szy na fakt, #e rocz nie jest wy -
da wa nych ok. 160 tys. de cy zji o wa run -
kach za bu do wy i ok. 230 tys. de cy zji
o po zwo le niu na bu do w&, to w"t pli wym
sta je si& na zy wa nie tej pro ce du ry wy -
j"t kiem od za sa dy lo ka li zo wa nia in we -
sty cji na pod sta wie pla nu miej sco we -
go. In we stor bar dzo cz& sto nie ma
do czy nie nia z „prze wi dy wal n" prze -
strze ni"” – do pie ro in dy wi du al na de cy -
zja ad mi ni stra cyj na okre $la jak mo #e
by% za go spo da ro wa ny da ny te ren,
a za tem de cy zja o wa run kach za bu do -

wy okre $la co i gdzie mo #e by% zbu do -
wa ne. W ta kim mo de lu pro wa dze nie ra -
cjo nal nej go spo dar ki prze strzen nej,
dba nie o (ad prze strzen ny i prze ciw -
dzia (a nie zja wi sku „nad mier ne go roz -
le wa niai roz pra sza nia” za bu do wy jest
co naj mniej moc no utrud nio ne. Oce na
ta ka jest wy ra #o na rów nie# w Kon cep -
cji Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go
Kra ju 2030.

Wy ma ga te# pod kre $le nia, #e wy da -
nie de cy zji o po zwo le niu na bu do w& jest
cz& sto po prze dzo ne sze re giem in nych
ak tów ad mi ni stra cyj nych – ró# no ra -
kich zgód, uzgod nie' i sta no wisk uzy -
ski wa nych naj cz& $ciej w pro ce sie pro -
jek to wa nia bu dow la ne go. W wie lu
przy pad kach kom pe ten cja or ga nów
ad mi ni stra cji do wy da wa nia ak tów ad -
mi ni stra cyj nych ma cha rak ter blan kie -
to wy, za kres zgo dy czy uzgod nie nia jest
pod da ny da le ko id" ce mu uzna niu ad -
mi ni stra cyj ne mu. Funk cjo nu j" ca obec -
nie w Pra wie bu dow la nym za sa da, #e
wszel kie ro bo ty bu dow la ne mo# na roz -
po cz"% je dy nie na pod sta wie osta -
tecz nej de cy zji ad mi ni stra cyj nej, a wy -
j"t ki s" enu me ra tyw nie wy mie nio ne
w usta wie, ozna cza po trze b& pro wa dze -
nia po st& po wa nia ad mi ni stra cyj ne go na -
wet w przy pad ku ma (o istot nych, nie od -
dzia (y wu j" cych na otocz nie ro bót
bu dow la nych czy obiek tów bu dow la -
nych. Ka# de na ru sze nie pra wa w trak -
cie bu do wy wy ma ga te# re ak cji or ga nu

nad zo ru bu dow la ne go w dro dze ak tu
ad mi ni stra cyj ne go. Tak skon stru owa ny
mo del ro dzi uza sad nio ne po czu cie
prze re gu lo wa nia pro ce su bu dow la ne -
go i nad mier ne go ogra ni cze nia w(a $ci -
cie la nie ru cho mo $ci w ko rzy sta niu
z przy na le# nych mu praw. 

Na le #y te# pod kre $li%, #e obec nie
obo wi" zu j" ca usta wa z dnia 7 lip -
ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne by (a no -
we li zo wa na kil ka dzie si"t ra zy, wsku tek
cze go spra wia po wa# ne pro ble my in -
ter pre ta cyj ne tak dla in we sto rów, jak
i or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej.

Z uwa gi na po wy# sze uzna no za ko -
niecz ne przy go to wa nie no wej usta -
wy – Pra wo bu dow la ne, któ ra li kwi du -
j"c man ka men ty obec nych prze pi sów
pod trzy ma jed no cze $nie do bre spraw -
dzo ne w prak ty ce re gu la cje. Od po -
wied nie zmia ny b& d" wpro wa dzo ne
rów nie# do in nych ustaw, a zw(asz cza
usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa -
niu prze strzen nym. No we re gu la cje
usta wo we opar te b& d" na na st& pu j" -
cych pod sta wo wych za (o #e niach: 

1) uspraw nie nie pro ce su in we sty -
cyj ne go, w tym uprosz cze nie pro ce dur,
i ogra ni cze nie roz strzy gni&% ad mi ni stra -
cyj nych; 

2) pod nie sie nie po zio mu po sza no wa -
nia (a du prze strzen ne go, a w szcze gól -
no $ci za po bie ga nie roz pra sza niu za bu -
do wy w tym wzmoc nie nie ro li stu dium; 

ZA"O)ENIA PROJEKTU USTAWY – PRAWO BUDOWLANE.
PIERWSZY ETAP REFORMY PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO
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3) wy wa #e nie w sze ro ko po j& tym pro -
ce sie bu dow la nym in te re su pu blicz ne -
go i pry wat ne go;

4) stwo rze nie me cha ni zmów za ch& -
ca j" cych do in we sto wa nia na te re -
nach ju# do te go przy go to wa nych, tj. ob -
sza rach urba ni za cji wy po sa #o nych
w in fra struk tu r& tech nicz n": dro gi, pod -
sta wo we uzbro je nie te re nu;

5) wpro wa dze nie me cha ni zmów ogra -
ni cza j" cych mo# li wo$% za bu do wy na te -
re nach po ten cjal nie nie bez piecz nych
(za le wo wych, osu wi sko wych);

6) in te gra cja prze pi sów sy tu owa -
nych do tych czas w ró# nych ak tach,
a re gu lu j" cych pro ces in we sty cyj ny;

7) pod nie sie nie po zio mu bez pie -
cze' stwa in we sto wa nia i u#yt ko wa nia
obiek tów bu dow la nych.

Pro po nu je si#:

1) pod trzy ma nie za sa dy, #e bu do wa%
mo# na na te re nach prze zna czo nych
na ten cel w miej sco wych pla nach za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go, ale
te# umo# li wie nie bu do wy na te re nach,
dla któ rych nie uchwa lo no miej sco we -
go pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go pod wa run kiem zgod no $ci
z Miej sco wy mi Prze pi sa mi Urba ni -
stycz ny mi (MPU) i z okre $lo ny mi
w usta wie za sa da mi (Kra jo wy mi Prze -
pi sa mi Urba ni stycz ny mi);

2) wpro wa dze nie no wej ka te go rii ak -
tu pra wa miej sco we go w za kre sie za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go – tj.
Miej sco wych Prze pi sów Urba ni stycz -
nych, o uprosz czo nej pro ce du rze spo -
rz" dza nia, umo# li wia j" cych w upo -
rz"d ko wa ny spo sób uzu pe( nia nia
ist nie j" cej za bu do wy;

3) znie sie nie de cy zji o wa run kach za -
bu do wy;

4) wpro wa dze nie za sa dy, #e bu do w&
mo# na roz po cz"% na pod sta wie sku -
tecz ne go zg(o sze nia z do (" czo nym
pro jek tem bu dow la nym – usta wa za wie -
ra% b& dzie enu me ra tyw n" li st& wy j"t -
ków, tzn. ja kie obiek ty wy ma ga% b& d"
de cy zji o po zwo le niu na bu do w&, ja kie
zg(o sze nia bez ko niecz no $ci przed -
k(a da nia pro jek tu bu dow la ne go a ja kie
zwol nio ne zo sta n" ca( ko wi cie z re gla -
men ta cji ad mi ni stra cyj no praw nej;

5) wpro wa dze nie za sa dy, #e ro bo ty bu -
dow la ne in ne ni# bu do wa nie wy ma ga -
j" po zwo le nia ani zg(o sze nia, chy ba #e
usta wa sta no wi ina czej (li sta za mkni& ta);

6) ogra ni cze nie do nie zb&d ne go mi -
ni mum licz by wy ma ga nych po zwo le',
zgód i uzgod nie' po prze dza j" cych
roz po cz& cie bu do wy;

7) za pew nie nie spraw dza nia pro jek -
tu bu dow la ne go oraz od bio ru po szcze -
gól nych eta pów bu do wy (w przy pad ku
wi&k szych obiek tów bu dow la nych)
przez „stro n& trze ci"”, nie za le# n"
od pro jek tan ta i in spek to ra nad zo ry
tech nicz ne go;

8) wpro wa dze nie za sa dy, #e nie ka# -
de na ru sze nie pra wa skut ku je wy da wa -
niem ak tu ad mi ni stra cyj ne go przez
nad zór bu dow la ny – w przy pad ku bra -
ku za gro #e nia dla #y cia lub zdro wia lu -
dzi b"d) mie nia pierw sze dzia (a nie
nad zo ru bu dow la ne go mia (o by po sta%
we zwa nia do usu ni& cia sta nu nie zgod -
ne go z pra wem (w dro dze wpi su
do dzien ni ka bu do wy);

9) przy st" pie nie do u#yt ko wa nia
obiek tu bu dow la ne go b& dzie po prze -
dzo ne za wia do mie niem o za ko' cze niu
bu do wy a de cy zja o po zwo le niu

na u#yt ko wa nie obiek tu bu dow la ne go
wy ma ga na b& dzie wy ("cz nie w przy -
pad ku za mia ru przy st" pie nia do u#yt -
ko wa nia obiek tu przed wy ko na niem
wszyst kich ro bót b"d) w pro ce du rach
le ga li za cyj nych;

10) le ga li za cj& sa mo wo li bu dow la -
nej na do tych cza so wych za sa dach,
przy czym wy so ko$% op(a ty le ga li za -
cyj nej usta la na b& dzie ja ko pro cent
od war to $ci wznie sio ne go nie le gal nie
obiek tu;

11) wpro wa dze nie zmian w or ga ni za -
cji nad zo ru bu dow la ne go, umo# li wia j" -
ce za trud nie nie w or ga nach stop nia
pod sta wo we go osób po sia da j" cych
upraw nie nia bu dow la ne we wszyst -
kich spe cjal no $ciach, a po le ga j" ce
na wpro wa dze niu na szcze blu pod sta -
wo wym ok. 100 in spek to ra tów okr& go -
wych w miej sce do tych cza so wych in -
spek to ra tów po wia to wych;

12) znie sie nie mo# li wo $ci uzy ska nia
od st&p stwa od prze pi sów tech nicz no -
-bu dow la nych w za kre sie sy tu owa nia
bu dyn ków;

13) pod trzy ma nie spraw dzo nych
w prak ty ce roz wi" za' obec nie obo wi" -
zu j" cych ustaw; a(o$%

14) w zwi"z ku z wpro wa dze niem
roz wi" za' sys te mo wych do ty cz" cych
lo ka li za cji po nad lo kal nych in we sty cji li -
nio wych oraz in we sty cji ko niecz nych
(szcze gól nie istot nych z punk tu wi -
dze nia in te re sów pa' stwa), pro po nu je
si& przy zna nie in we sto ro wi swo bo dy
wy bo ru pro ce du ry przy re ali za cji in we -
sty cji ob j& tych „spe cu sta wa mi”. In we -
stor b& dzie de cy do wa%, czy chce pro -
wa dzi% in we sty cj& na za sa dach
okre $lo nych w usta wie – Pra wo bu dow -
la ne, czy w „spe cu sta wach”.

Ca "o$& Za "o 'e! znajduje si# na stronie: 
http://www.piib.org.pl/pli ki/pdf/ak tu al no sci/PRO JEKT_za lo zen_KB_200412.pdf
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Od po wia da j"c na za pro sze nie do pu -
blicz nej dys ku sji nad pre zen to wa nym
przez MTBiGM pro jek tem za (o #e'
do usta wy Pra wo Bu dow la ne i zmia ny
usta wy o Pla no wa niu i Za go spo da ro wa -
niu Prze strzen nym jak te# Ko dek su
Bu dow la ne go, przed sta wio nym w ra -
mach ogól no pol skich kon sul ta cji w wy -
bra nych o$rod kach a od 12 czerw ca
upu blicz nio nych w ra mach ogól no pol -
skich kon sul ta cji spo (ecz nych, cz(on ko -
wie Gru py B8, sku pia j" cej sa mo rz" dy,
sto wa rzy sze nia i or ga ni za cje za wo do wo
zwi" za ne z pro ce sa mi pla no wa nia, pro -
jek to wa nia i re ali za cji in we sty cji pra gn"
przed sta wi% swo je wspól ne sta no wi -
sko w od nie sie niu do przed sta wio ne go
pro jek tu.

To cz" cy si& od kil ku na stu mie si& cy,
a z prze rwa mi i w ró# nym na t& #e niu
od kil ku lat, pro ces no we li za cji usta wy
Pra wo Bu dow la ne i usta wy o Pla no wa -
niu i Za go spo da ro wa niu Prze strzen nym
to jed na z naj wa# niej szych ini cja tyw le -
gi sla cyj nych. W du #ym stop niu prze s" -
dzi ona o przy sz(o $ci sfe ry go spo dar czej
i spo (ecz nej zwi" za nej z po li ty k" prze -
strzen n" i pro ce sem in we sty cyj nym. Ze
wzgl& du na szcze gól n" wa g& te go pro -
ce su za rów no na Usta wo daw cy jak
i wszyst kich in nych je go uczest ni kach,
ci" #y ogrom na od po wie dzial no$%. Nie
sta% bo wiem na sze go kra ju na ini cja ty -

wy chy bio ne co do istot nych roz wi" za'
w tym za kre sie.

W tej sy tu acji z za in te re so wa niem, na -
dzie j" ale i szcze gól n" uwa g" wszy scy
uczest ni cy Gru py B8 przy j& li ini cja ty w&
rz" du RP, zmie rza j" c" do kom plek so wej
mo der ni za cji pra wa pla ni stycz ne go i in -
we sty cyj ne go. W re zul ta cie kwiet nio wo -
-ma jo wej pre zen ta cji z uzna niem przy j& -
li $my za kres opra co wa nia mi ni ste rial ne go
i je go ogól n" in ten cj&.

Przed sta wio ny na kon fe ren cjach kon -
sul ta cyj nych a obec nie prze ka za ny
do kon sul ta cji spo (ecz nych przez MTBiGM
ma te ria( zo sta( prze ana li zo wa ny przez
wszyst kich uczest ni ków Gru py B8 z osob -
na. Wnio ski z tych ana liz oka za (y si&
zbie# ne, za rów no w kwe stiach za sad ni -
czych jak po szcze gól nych roz wi" za niach
szcze gó (o wych w ta kim stop niu, #e uzna -
li $my za ko niecz ne za j& cie wspól ne go sta -
no wi ska. Jest ono za tem sta no wi skiem
sze ro ko re pre zen tu j" cym uczest ni ków
pro ce su in we sty cyj ne go, na wszyst kich je -
go szcze blach i we wszyst kich je go 
fa zach.

Po dzie la my po gl"d o po trze bie kom -
plek so wej prze bu do wy sys te mu pra wa
pla ni stycz ne go i in we sty cyj ne go w Pol -
sce czy to przez bu do w& Ko dek su Bu -
dow la ne go czy te# kom plek so w" no we -
li za cj& Pra wa Bu dow la ne go, usta wy
o Pla no wa niu i Za go spo da ro wa niu Prze -

strzen nym i in nych ak tów pra wa z ni mi
zwi" za nych. Po dzie la my rów nie# po -
gl"d, #e po mi mo lub te# rów no le gle
z pra c" nad Ko dek sem Bu dow la nym,
mo# li wa i ce lo wa jest cz& $cio wa no we -
li za cja obec ne go pra wa, pod za sad ni -
czym wszak #e wa run kiem: bez wzgl& -
du na za kres ta kiej no we li za cji mu si by%
ona opar ta o kom plek so w" dia gno z&
obec ne go sta nu i do ce lo w" kon cep cj&
Ko dek su, zbu do wa n" na rze tel nym roz -
po zna niu pro ce su pla ni stycz ne go i in we -
sty cyj ne go.

Od no sz"c si& do przed sta wio ne go
pro jek tu za (o #e' no we li za cji usta wy Pra -
wo Bu dow la ne i usta wy o Pla no wa niu
i Za go spo da ro wa niu Prze strzen nym jak
te# Ko dek su Bu dow la ne go na le #y stwier -
dzi%, #e po wsta( bez na le #y tej dia gno zy
sta nu obec ne go jak rów nie# bez wy -
star cza j" ce go roz po zna nia i uwzgl&d -
nie nia wy mo gów pro ce su pla ni stycz ne go
i in we sty cyj ne go. W re zul ta cie sta no wi lu) -
ny zbiór, cz& sto cie ka wych sa mych w so -
bie ale nie spój nych po my s(ów, w wie lu wy -
pad kach ode rwa nych od spe cy fi ki pro ce su
in we sty cyj ne go. Nie uwzgl&d nia fun da -
men tal nych dla ca (e go sys te mu, po wi" -
za' funk cjo nal nych po szcze gól nych in sty -
tu cji i in stru men tów pla ni stycz nych,
pro jek to wych i re ali za cyj nych oraz wy ni -
ka j" cych z te go ról i wza jem nych re la cji
po mi& dzy uczest ni ka mi pro ce su in we sty -

Stanowisko 
cz&onków Grupy B-8
w sprawie projektu MTBiGM
„Za&o*e+ do ustawy 
Prawo budowlane, 
o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(i niektórych innych ustaw)” 

AN DRZEJ ROCH DO BRUC KI, 
Pre zes Pol skiej Izby 
In *y nie rów Bu dow nic twa, 
Przewodnicz%cy Grupy B-8
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cyj ne go. W efek cie ca (o$% jest sprzecz -
na we wn&trz nie a w wie lu wy pad kach
sprzecz na z ce lem, któ re mu mia (y by 
s(u #y%.

Od nie sie nie si& tyl ko do nie któ rych, naj -
bar dziej za sad ni czych kwe stii przed sta -
wio ne go pro jek tu wy ra) nie wy ka zu je, #e
bez po $red nie ich za sto so wa nie je dy nie
po g(& bi (o by, wbrew in ten cjom au to rów pro -
jek tu, wa dy obec ne go sta nu praw ne go,
bo wiem:
, nie roz strzy ga i nie de fi niu je jed no -

znacz nie kon sty tu cyj nej kwe stii wy ko -
ny wa nia pra wa w(a sno $ci i dok try ny tzw.
wol no $ci za bu do wy, co pro wa dzi do sta -
wie nia zna ku rów no $ci po mi& dzy pra wem
w(a sno $ci te re nu z pra wem do je go za -
bu do wy.
, po wo (a nie do dat ko wej spec -pro ce du -

ry – in we sty cji ko niecz nej – $wiad czy
o bra ku rze czy wi ste go roz wi" za nia kwe -
stii ska li i ro dza ju in we sty cji, pro wa dz"c
do nad re gu la cji, po le ga j" cej na two rze niu
od r&b nych, wza jem nie sprzecz nych by tów
praw no -ad mi ni stra cyj nych dla ka# de go
zda rze nia in we sty cyj ne go.
, mi mo de kla ra cji o de re gu la cji

i uprosz cze niu pro ce su in we sty cyj ne go
pro wa dzi w isto cie do dal szej je go nad -
re gu la cji i za w(asz cza nia przez ad mi ni -
stra cj& oraz de gra da cji warsz ta tu pro jek -
to we go pla ni sty, urba ni sty, ar chi tek ta
i in #y nie ra. W(a $nie de gra da cja te go
warsz ta tu jest szko d" za sad ni cz", bo -
wiem bez nie go nie da si& w(a $ci wie prze -
pro wa dzi% pro ce su pla ni stycz ne go i in we -
sty cyj ne go nie za le# nie od za kre su
re gu la cji praw nych i ad mi ni stra cyj nych.
Do ko nu je si& to przez:

– uj mo wa nie w re gu la cje praw ne pro -
ble mów, któ rych roz wi" zy wa nie jest wy -
("cz n" w(a $ci wo $ci" warsz ta tu pro jek to -
we go (np. funk cja i za war to$% Kra jo wych
Prze pi sów Urba ni stycz nych czy usta wo -
we re gu lo wa nie re la cji wza jem nych bu -
dyn ków pro jek to wa nych i ist nie j" cych);

– pró by wy (" cza nia ad mi ni stra cji
(pod )le ro zu mia nym ha s(em „usu wa nia
ba rier ad mi ni stra cyj nych”) z kon sty tu cyj -
nej od po wie dzial no $ci za re la cje po mi& -
dzy uczest ni ka mi pro ce su in we sty cyj ne -
go i prze no sze nie ich do re la cji
In we stor -Pro jek tant. Po wo du je to obar cza -
nie warsz ta tu pro jek to we go od po wie -
dzial no $ci" w(a $ci w" or ga nom ad mi ni stra -
cji (np. roz strzy ga nie try bu po st& po wa nia
w za le# no $ci od tzw ob sza ru od dzia (y wa -
nia in we sty cji);

– nie do sta tecz ne roz po zna nie i zde fi -
nio wa nie ba rier w pro ce sie in we sty cyj nym.
Zo sta (y one uto# sa mio ne z pro ce du r" de -
cy zji ad mi ni stra cyj nej o po zwo le nie na bu -
do w&. W isto cie za$ ba rie ry wy ni ka j" nie
ty le z ko niecz no $ci prze pro wa dze nia po -
st& po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, co ze
z(ej je go lo ka li za cji i od nie sie nia do nie -
w(a $ci wej dla nie go fa zy i za kre su me ry -

to rycz ne go. Za miast wy od r&b nie nia fa zy
przy go to wa nia in we sty cji do któ rej w(a $ci -
wie mo# na od nie$% „próg” ad mi ni stra cyj -
ny, pro po nu je si& kon struk ty pro ce du ral -
ne, pro wa dz" ce do g"sz czu ar bi tral nych
kla sy fi ka cji i od po wia da j" cych im $cie #ek
pro ce du ral nych, sprzecz nych z rze czy wi -
sto $ci" in we sty cyj n". To do dat ko wo skom -
pli ko wa (y by pro ces przy go to wa nia in we -
sty cji a co wa# niej sze skut ko wa (o by
pa to lo gia mi po le ga j" cy mi np. na pod szy -
wa niu si& in we sty cji du #ych czy z(o #o nych
pod ma (e, z fa tal ny mi skut ka mi dla (a du
prze strzen ne go, go spo dar cze go i eko no -
micz ne go;
, po wo (a nie spec -in sty tu cji spraw dza -

j" ce go, któ ra mo #e za k(ó ci% obec ny,
cho% wy ma ga j" cy nie w"t pli wie roz wi ni& -
cia ale przej rzy sty w isto cie, sys tem od -
po wie dzial no $ci za wo do wej.

W kon klu zji mu si my od nie$% si& rów nie#
do spo so bu i me to dy kon stru owa nia kon -
cep cji le gi sla cyj nej. Sta no wi ona bo wiem
je den z g(ów nych czyn ni ków po wo dze nia
tej wa# nej dla kra ju ini cja ty wy.

Od 1994 ro ku, w wy ni ku ko lej nych
zmian Pra wa Bu dow la ne go i usta wy
o Pla no wa niu i Za go spo da ro wa niu Prze -
strzen nym na st& po wa (o suk ce syw ne
zry wa nie zwi"z ków kon struk cji ad mi ni -
stra cyj no-praw nych z ma te ri", któ r"
mia (y re gu lo wa%. W re zul ta cie obec ny
stan praw ny i spo sób wy ko ny wa nia
pra wa nie gwa ran tu je do cho wa nia stan -
dar dów me to do lo gicz nych i me ry to -
rycz nych w pro ce sie pla no wa nia prze -
strzen ne go, pro jek to wa nia, re ali za cji
i eks plo ata cji in we sty cji. Wszyst kie
obec ne w na szej $wia do mo $ci ne ga ty -
wy obo wi" zu j" ce go sys te mu praw ne go
w za kre sie:

– roz le wa nia si& za bu do wy,
– po dat no $ci sys te mu hy dro tech nicz ne -

go na kl& ski #y wio (o we,
– ba rier w pro ce sie przy go to wa nia in -

we sty cji,
– pa to gen nych re la cji po mi& dzy uczest -

ni ka mi pro ce su przy go to wa nia in we sty cji,
– ni skiej ja ko $ci $ro do wi ska zbu do wa -

ne go (urba ni sty ki i ar chi tek tu ry),
wy wie$% mo# na po $red nio lub bez po -

$red nio z bra ku ko re la cji struk tu ry obo wi" -
zu j" cych ak tów praw nych z me to do lo gi"
pro ce su pla no wa nia, pro jek to wa nia i re -
ali za cji in we sty cji. I cho% czyn ni ków sk(a -
da j" cych si& na stan obec ny jest wie le, ten
na le #y do ele men tar nych i jest nie za le# -
ny od po zo sta (ych.

W ob li czu te go, nie wy star cza j" ce jest
pro wa dze nie ini cja ty wy le gi sla cyj nej
z po zy cji wy ("cz nie praw no -ad mi ni stra -
cyj nych. Po nie wa# przed mio tem re gu la -
cji jest pro ces pla no wa nia, pro jek to wa -
nia i re ali za cji in we sty cji, za tem punk tem
wyj $cia do ja kich kol wiek roz wa #a' na ten
te mat po win na by% isto ta i wy mo gi te go
pro ce su. Pod le ga on uni wer sal nym re -

gu (om, nie za le# nym od sze ro ko $ci geo -
gra ficz nej, czy ustro ju po li tycz ne go. Dla -
te go te# pro ces le gi sla cji sfe ry in we sty -
cyj nej, nie za le# nie od te go czy do ty czy
bu do wy Ko dek su Bu dow la ne go czy no -
we li za cji prze pi sów, na le #y roz po cz"%
od rze tel nej sys te ma ty ki i bu do wy mo de -
lu pro ce su in we sty cyj ne go, i do pie ro ta -
ki mo del kon fron to wa% z dok try na mi
praw ny mi a da lej „prze pi sy wa%” na pro -
ce du ry i in sty tu cje praw ne i ad mi ni stra -
cyj ne.

To po dej $cie do pro ce su le gi sla cyj ne -
go jest, na szym zda niem, wa run kiem ko -
niecz nym dla zna le zie nia w(a $ci wych roz -
wi" za'. Wy ma ga (o by to jed nak zmia ny
po dej $cia do kon cep cyj nej fa zy pra cy
nad za (o #e nia mi do usta wy Pra wo Bu -
dow la ne, usta wy o Pla no wa niu i Za go -
spo da ro wa niu Prze strzen nym jak i Ko -
dek su Bu dow la ne go. Mi& dzy in ny mi,
wi" za% si& to po win no ze zwi&k sze -
niem ro li i czyn nym udzia (em uczest ni -
ków pro ce su in we sty cyj ne go, spe cja li -
stów w trzech g(ów nych sfe rach te go
pro ce su: urba ni sty ki, ar chi tek tu ry i in #y -
nie rii bu dow la nej w for mu (o wa niu w(a $ci -
we go pro jek tu za (o #e'.

Cz(on ko wie Gru py B8 de kla ru j" me ry -
to rycz ne part ner stwo w tym szcze gól nie
od po wie dzial nym za da niu. 

Je ste $my re pre zen ta cj" uczest ni ków
pro ce su in we sty cyj ne go, na wszyst kich
je go szcze blach i we wszyst kich je go fa -
zach. Po nad to, po przez sa mo rz" dy za -
wo do we: urba ni stów, ar chi tek tów i in #y -
nie rów bu dow nic twa, re pre zen tu je my
z mo cy usta wy in te res pu blicz ny we
w(a $ci wych so bie dzie dzi nach. Je ste $my
wi&c nie tyl ko bez po $red nio za in te re so -
wa ni ale te# we w(a $ci wym so bie za kre -
sie od po wie dzial ni za po wo dze nie tej ini -
cja ty wy rz" do wej. W ta kim te# kon tek $cie
na le #y trak to wa% na sze sta no wi sko i na -
sza de kla ra cj&.

Pol ska Izba
In #y nie rów Bu dow nic twa

Pre zes An drzej Roch Do bruc ki
Przewodnicz"cy Grupy B-8

Izba Ar chi tek tów RP 
Pre zes Woj ciech G# siak

Pol ska Izba Urba ni stów
Pre zes Ja cek Sztech man

Pol ski Zwi" zek In #y nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa

Prze wod ni cz" cy Ry szard Try ko sko

Izba Pro jek to wa nia Bu dow la ne go
Pre zes Ksa we ry Kras sow ski

Geo de zyj na Izba Go spo dar cza
Pre zes Bog dan Grzech nik
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Za&o*enia do ustawy 
– Prawo budowlane 

Projekt z 30 sierpnia 2012 r.

CEL RE GU LA CJI

Pro ces bu dow la ny w Pol sce jest re gu lo wa -
ny przede wszyst kim prze pi sa mi usta -
wy – Pra wo bu dow la ne. Co do za sa dy bu do -
w& obiek tu bu dow la ne go roz po czy na si&
po uzy ska niu osta tecz nej de cy zji o po zwo -
le niu na bu do w&, któ ra wy da wa na jest
na pod sta wie usta le' miej sco we go pla nu za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go lub w dro -
dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej (de cy zji o wa run -
kach za bu do wy). 

Wy da nie de cy zji o po zwo le niu na bu do w&
jest po prze dzo ne uzy ska niem in nych ak tów
ad mi ni stra cyj nych – zgód, uzgod nie' i sta -
no wisk, któ re cz& sto wy da wa ne s" w ra mach
uzna nia ad mi ni stra cyj ne go. Funk cjo nu j" ca
obec nie w Pra wie bu dow la nym za sa da, #e
wszel kie ro bo ty bu dow la ne mo# na roz po cz"%
je dy nie na pod sta wie osta tecz nej de cy zji ad -
mi ni stra cyj nej, a wy j"t ki s" enu me ra tyw nie
wy mie nio ne w usta wie, ozna cza po trze b& pro -
wa dze nia po st& po wa nia ad mi ni stra cyj ne go
na wet w przy pad ku ma (o istot nych, nie od dzia -
(y wu j" cych na oto cze nie ro bót bu dow la -
nych czy obiek tów bu dow la nych. Ka# de na -
ru sze nie pra wa w trak cie bu do wy wy ma ga te#
re ak cji or ga nu nad zo ru bu dow la ne go w dro -
dze ak tu ad mi ni stra cyj ne go. Tak skon stru owa -
ny mo del ro dzi po czu cie prze re gu lo wa nia 
pro ce su bu dow la ne go i nad mier ne go ogra -
ni cze nia w(a $ci cie la nie ru cho mo $ci w ko rzy -
sta niu z przy na le# nych mu praw.

Na le #y te# pod kre $li%, #e obec nie obo wi" -
zu j" ca usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra -
wo bu dow la ne (Dz. U. z 2010 r. Nr 243
poz. 1623, z pó)n. zm.) by (a no we li zo wa na
kil ka dzie si"t ra zy, wsku tek cze go spra wia po -
wa# ne pro ble my in ter pre ta cyj ne tak dla in -
we sto rów, jak i dla or ga nów ad mi ni stra cji pu -
blicz nej.

Z uwa gi na po wy# sze uzna no za ko -
niecz ne przy go to wa nie no wej usta wy – Pra -
wo bu dow la ne, któ ra li kwi du j"c man ka men -
ty obec nych prze pi sów pod trzy ma
jed no cze $nie do bre, spraw dzo ne w prak ty -
ce re gu la cje. Od po wied nie zmia ny, b& d" ce
wy ni kiem no we li za cji usta wy – Pra wo bu dow -
la ne, zo sta n" rów nie# wpro wa dzo ne do in -
nych ustaw. Pro jek to wa na re gu la cja ma
na ce lu re for m& pro ce su bu dow la ne go w za -
kre sie, w ja kim jest on obec nie re gu lo wa ny

przez usta w& – Pra wo bu dow la ne. Jed no cze -
$nie roz po rz" dze niem Ra dy Mi ni strów
z dnia 10 lip ca 2012 r. w spra wie utwo rze nia,
or ga ni za cji i try bu dzia (a nia Ko mi sji Ko dy fi -
ka cyj nej Pra wa Bu dow la ne go (Dz. U.
poz. 856) utwo rzo no or gan ma j" cy za za da -
nie opra co wa nie ak tu praw ne go, któ ry 
w spo sób kom plek so wy ure gu lu je sze ro ko ro -
zu mia ny pro ces in we sty cyj no -bu dow la ny,
obej mu j" cy tak #e lo kal ne pla no wa nie prze -
strzen ne, kwe stie po dzia (ów i sca le' nie ru -
cho mo $ci, za gad nie nia $ro do wi sko we oraz
in ne ele men ty. Pro jek to wa na re gu la cja sta -
no wi% wi&c b& dzie pierw szy etap re for my pra -
wa in we sty cyj no -bu dow la ne go. 

ZA KRES RE GU LA CJI

Za kre sem re gu la cji zo sta nie ob j& ta no wa
usta wa – Pra wo bu dow la ne, któ ra ca( ko wi -
cie za st" pi obec nie obo wi" zu j" c" usta w&
z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, z pó)n.
zm.). Wpro wa dze nie no wych na rz& dzi spo -
wo du je tak #e ko niecz no$% no we li za cji in nych
ustaw w ce lu do sto so wa nia ich brzmie nia
do no wej re gu la cji. 

Kwe stie zwi" za ne z cha rak te ry sty k" ener -
ge tycz n" bu dyn ków, obec nie umiesz czo ne
w prze pi sach usta wy – Pra wo bu dow la ne, zo -
sta n" ure gu lo wa ne w od r&b nym ak cie praw -
nym. 

ZA SAD NI CZE KWE STIE 
WY MA GA J, CE URE GU LO WA NIA

Pro jek to wa ne re gu la cje usta wo we opar te
b& d" na na st& pu j" cych pod sta wo wych za (o -
#e niach:

1) uspraw nie nie pro ce su in we sty cyj ne go,
w tym uprosz cze nie pro ce dur, i ogra ni cze nie
roz strzy gni&% ad mi ni stra cyj nych; 

2) wy wa #e nie, w sze ro ko po j& tym pro ce -
sie bu dow la nym, in te re su pu blicz ne go i pry -
wat ne go.

Pro po nu je si&:
1) wpro wa dze nie za sa dy, #e bu do w&

mo# na roz po cz"% na pod sta wie sku tecz ne -
go zg(o sze nia z do (" czo nym pro jek tem bu -
dow la nym – usta wa za wie ra% b& dzie enu me -
ra tyw n" li st& wy j"t ków, tzn. li st& obiek tów
bu dow la nych wy ma ga j" cych de cy zji o po zwo -

le niu na bu do w&, li st& obiek tów bu dow la nych
wy ma ga j" cych zg(o sze nia bez ko niecz no $ci
przed k(a da nia pro jek tu bu dow la ne go oraz li -
st& obiek tów bu dow la nych, któ re zo sta n" ca( -
ko wi cie zwol nio ne z re gla men ta cji ad mi ni stra -
cyj no praw nej;

2) wpro wa dze nie za sa dy, #e ro bo ty bu dow -
la ne in ne ni# bu do wa nie wy ma ga j" po zwo -
le nia ani zg(o sze nia, chy ba #e usta wa sta no -
wi ina czej (li sta za mkni& ta wy j"t ków);

3) ogra ni cze nie do nie zb&d ne go mi ni -
mum licz by wy ma ga nych po zwo le', zgód
i uzgod nie' po prze dza j" cych roz po cz& cie bu -
do wy;

4) wpro wa dze nie for mu la rzy wnio sków
o zgo d& bu dow la n" oraz de cy zji o po zwo le -
niu na bu do w&;

5) za pew nie nie spraw dze nia pro jek tu bu -
dow la ne go przez oso by po sia da j" ce upraw -
nie nia bu dow la ne w od po wied niej spe cjal no -
$ci oraz od bio ru po szcze gól nych eta pów
bu do wy (w przy pad ku wi&k szych bu dów)
przez in spek to rów nad zo ru tech nicz ne go
oraz pro jek tan ta spra wu j" ce go nad zór pro -
jek to wy, a w $lad za tym za ostrze nie za sad
od po wie dzial no $ci za wo do wej;

6) wpro wa dze nie za sa dy, #e nie ka# de na -
ru sze nie pra wa skut ku je wy da niem ak tu ad -
mi ni stra cyj ne go przez nad zór bu dow la -
ny – w przy pad ku bra ku za gro #e nia dla #y cia
lub zdro wia lu dzi b"d) mie nia pierw sze
dzia (a nie nad zo ru bu dow la ne go mia (o by po -
sta% we zwa nia do usu ni& cia sta nu nie zgod -
ne go z pra wem (w dro dze wpi su do dzien -
ni ka bu do wy);

7) przy st" pie nie do u#yt ko wa nia obiek tu bu -
dow la ne go b& dzie po prze dzo ne za wia do mie -
niem o za ko' cze niu bu do wy, a de cy zja
o po zwo le niu na u#yt ko wa nie obiek tu bu dow -
la ne go b& dzie wy ma ga na wy ("cz nie w przy -
pad ku za mia ru przy st" pie nia do u#yt ko wa -
nia obiek tu przed wy ko na niem wszyst kich
ro bót, b"d) w pro ce du rach le ga li za cyj nych;

8) le ga li za cj& sa mo wo li bu dow la nej na do -
tych cza so wych za sa dach, przy czym wy so -
ko$% op(a ty le ga li za cyj nej usta la na b& dzie ja -
ko pro cent od war to $ci wznie sio ne go
nie le gal nie obiek tu;

9) wpro wa dze nie do usta wy za sad sy tu -
owa nia bu dyn ków na dzia( ce;

10) pod trzy ma nie spraw dzo nych w prak ty -
ce roz wi" za' obec nie obo wi" zu j" cej usta wy.

Pe "en tektst Za "o 'e! znaj du je si# na stro nach Rz% do we go Cen trum Le gi sla cji: 
http://le gi sla cja.rcl.gov.pl/li sta/1/pro jekt/51637/ka ta log/60380 gdzie mo' na tak 'e zna le*& za wsze ak tu al n% wer sj# Za "o 'e!.
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[Wy bra ne frag men ty i nie któ re in for ma -
cje za war te w tek "cie zo sta %y wy ko rzy sta -
ne w re fe ra cie au to ra przy go to wa nym
na IV Kon gres Urba ni sty ki Pol skiej w Lu -
bli nie 2012]

Pa to lo gie prze strzen ne – nie kon tro lo -
wa na urba ni za cja i „roz le wa nie si&” za -
bu do wy oraz s(a bo$% pla no wa nia prze -
strzen ne go za gra #a j" sta bil no $ci pol skiej
go spo dar ki. Zo bo wi" za nia fi nan so we
pa' stwa, ge ne ro wa ne przez uchwa la ne
pla ny miej sco we za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, s" obec nie sza co wa ne
przez eks per tów na 130 mi liar dów z(o -
tych i na dal ro sn".

1. Na te re nach prze zna czo nych
pod za bu do w# w ju' uchwa lo nych
przez gmi ny pla nach miej sco wych i stu -
diach uwa run ko wa'mo g"o by za miesz -
ka& po nad 300 mi lio nów Po la ków.

Da ne opu bli ko wa ne przez Mi ni ster -
stwo Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo -
dar ki Mor skiej („Pla no wa nie prze strzen -
ne w gmi nach” 20121) po ka zu j", #e
za so by te re nów bu dow la nych (ju# za bu -
do wa nych oraz prze zna czo nych do za bu -
do wy) w uchwa lo nych opra co wa niach pla -
ni stycz nych gmin prze kra cza j" po trze by
in we sty cyj ne kil ku na st&p nych wie ków.

W uchwa lo nych przez gmi ny pla nach
miej sco wych te re ny za bu do wy miesz ka nio -
wej zaj mu j" po wierzch ni& 1.214.945 ha
o ch(on no $ci 77 mln lu dzi, w tym te re ny
za bu do wy jed no ro dzin nej 1.034.434 ha
o ch(on no $ci 41 mln lu dzi (40/ha) i te re ny
za bu do wy wie lo ro dzin nej 180.511 ha
o ch(on no $ci 36 mln lu dzi (200/ha).

W uchwa lo nych przez gmi ny stu diach
uwa run ko wa' te re ny za bu do wy miesz ka -
nio wej ma j" po wierzch ni& 4.388.260 ha
o ch(on no $ci 316 mln lu dzi; w tym te re -
ny za bu do wy jed no ro dzin nej 3.508.730 ha
o ch(on no $ci 140 mln lu dzi (40/ha) i te re -
ny za bu do wy wie lo ro dzin nej 879 530 ha
o ch(on no $ci 176 mln lu dzi (200/ha).

Ana li zy wy ka za (y, #e za bu do wa te re nów
prze zna czo nych w uchwa lo nych przez

gmi ny pla nach miej sco wych, przy obec -
nym tem pie in we sto wa nia wy ma ga% b& -
dzie – 900 lat a za bu do wa te re nów prze -
zna czo nych w uchwa lo nych przez gmi ny
stu diach uwa run ko wa' wy ma ga% b& -
dzie – 3.300 lat. Tak wy ni ka z po rów na -
nia wiel ko $ci za re zer wo wa nych te re nów
bu dow la nych z ob ro ta mi na ryn ku dzia (ek
bu dow la nych (2010 r.).

2. Kosz ty wy ku pu grun tów pod dro -
gi prze wi dzia ne w uchwa lo nych pla -
nach miej sco wych za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go wie lo krot nie prze kra cza -
j% rocz ne bu d'e ty wie lu gmin.

W wy ni ku roz pra sza nia za bu do wy i re -
zer wo wa nia w pla nach miej sco wych ab -
sur dal nie wiel kich te re nów na ce le bu dow -
la ne, ko niecz ne wy dat ki gmin na bu do w&
dróg i in fra struk tu ry dla ich ob s(u gi, prze -
kra cza j" ich mo# li wo $ci eko no micz ne. Ak -
tu al ne zo bo wi" za nia gmi ny Lesz no wo la,
je dy nie na wy kup te re nów pod dro gi, wy -
no sz" 597 ml z( przy bu d#e cie gmi ny
61 mln z( (980%) a gmi ny Pia secz no 606
mln z( przy bu d#e cie 195 mln z( (311%)2.
*"cz nie, obec ne zo bo wi% za nia pol -
skich gmin sza co wa ne s% na 130 mld
z"o tych. Jest oczy wi ste, #e bez kon tro lo -
wa nia wiel ko $ci te re nów prze zna cza -
nych w pla nach miej sco wych dla no wej
za bu do wy, na wet naj bo gat sze gmi ny
swo im obo wi"z kom nie po do (a j". W ma -
(ych gmi nach wiej skich kosz ty te s" rów -
nie# wie lo mi lio no we, jak w przy pad ku gmi -
ny Prze m& t3; dla ma (ej gmi ny wy da tek 10
mi lio nów z(o tych na od szko do wa nia, to
tak #e ka ta stro fa eko no micz na.

Po nie wa# gmi ny nie s" w sta nie wy -
ku pi% tych te re nów, ich w(a $ci cie le kie -
ru j" po zwy do s" dów. *"cz na su ma po -
zwów w Po zna niu sza co wa na jest na
400 mi lio nów z(, a z nie ofi cjal nych in for -
ma cji wy ni ka, #e w War sza wie jest ona
dwu krot nie wy# sza4. Pro blem ten na ra -
sta, bo wiem na st&p ne pla ny miej sco we
s" uchwa la ne. Je $li nie po wstrzy ma my
te go tren du doj dzie do ban kruc twa wi&k -
szo $ci pol skich gmin co ich w(a dze za -

Kosz ty cha osu
urba ni za cyj ne go
ADAM KOWALEWSKI, architekt, dr nauk ekonomicznych

ADAM KO WA LEW SKI – Ar chi tekt, urba ni sta,

dr. na uk eko no micz nych. Pre zes Ra dy Nad zor -

czej Fun da cji Roz wo ju De mo kra cji Lo kal nej,

Prze wod ni cz# cy G"ów nej Ko mi sji Urba ni stycz -

no -Ar chi tek to nicz nej, cz"o nek SARP, TUP, CI -

CA i Izb Za wo do wych. W la tach 1996-2006

Part ner w fir mie ar chi tek to nicz nej Ba dow ski

Bu dzy! ski Ko wa lew ski Ar chi tek ci; po przed nio

Am ba sa dor RP oraz sta "y przed sta wi ciel

w ONZ UNEP i UN CHS „Ha bi tat”; pod se kre tarz

sta nu w Mi ni ster stwie Go spo dar ki Prze strzen -

nej i Bu dow nic twa. Po przed nio ad iunkt w In -

sty tu cie Na uk Eko no micz nych PAN; do rad ca

ONZ d/s pla no wa nia prze strzen ne go; Ge ne ral -

ny Pro jek tant Aglo me ra cji War szaw skiej, pro -

jek tant w biu rach sto "ecz nych. 

Sze reg pu bli ka cji, udzia" w mi% dzy na ro do -

wych pro gra mach ba daw czych (eko no mi ki

miast i pla no wa nia). Asy sten tu ra, wy k"a dy kur -

so we lub go &cin ne na Wy dzia le Ar chi tek tu ry

PW, w SGH i UW oraz Uni ver si ty of Rich mond,

Rut gers i PEN Uni ver si ty (USA), Ca ta nia

(W"o chy) i na Kon fe ren cjach Kon gre su SCU -

PAD. Vi si ting pro fes sor Johns Hop kins Uni ver -

si ty (USA) i Vi si ting fel low Uni ver si ty of Cam -

brid ge. (An glia).
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czy na j" ro zu mie %5. Prof. Ta de usz Mar -
kow ski Prze wod ni cz" cy KPZK PAN i wi -
ce prze wod ni cz" cy GKUA zwra ca uwa -
g& na in ne, re al ne za gro #e nie zwi" za ne
z sys te mem hi po tecz nych kre dy tów za -
ci" ga nych na po czet „sztucz nie wy ge ne -
ro wa nych grun tów bu do wal nych” a któ -
re de fac to ma j" ujem n" war to$%
hi po tecz n". Je go zda niem gro zi to za (a -
ma niem pod staw fi nan so wych wie lu od -
dzia (ów ban ków i wy wo (a niem ostre go
kry zy su fi nan so we go w Pol sce. Pil n"
spra w" sta je si& uru cho mie nie rze tel ne -
go mo ni to rin gu tych zo bo wi" za'. Nad -
po da# te re nów bu dow la nych w pla nach
dla pry wat ne go ryn ku nie ru cho mo $ci
i pry wat nych in we sty cji nie ma istot ne -
go zna cze nia, na to miast skut ki kon tu nu -
owa nia tak nie ra cjo nal nej „po li ty ki prze -
strzen nej”, z ra cji kosz tów wy ku pu
grun tów dla in we sty cji pu blicz nych lub
z ra cji od szko do wa', b& d" dla bu d#e tu
Pa' stwa ka ta stro fal ne.

3. /ró d"a pla ni stycz nych pa to lo gii.
Nie ra cjo nal ne de cy zje za war te

w uchwa la nych pla nach miej sco wych
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go ma -
j" g(ów ne )ró d(o w na ru sza niu pra wa lub
w je go wa dach. Do ty czy to zw(asz cza re -
gu la cji USTA WY z dnia 27 mar ca 2003 r.
o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym.

Po li ty k& prze strzen n" de fi niu je stu dium
uwa run ko wa' i kie run ków za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go gmi ny, któ re okre -
$la mi& dzy in ny mi: kie run ki zmian
w struk tu rze prze strzen nej gmi ny oraz
w prze zna cze niu te re nów…  i… ob sza -
ry, dla któ rych gmi na za mie rza spo rz$ -
dzi! miej sco wy plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Usta wa6 sta no wi rów -
nie#, #e w stu dium uwzgl&d nia si& uwa -
run ko wa nia wy ni ka j$ ce w szcze gól no "ci
z:… sta nu %a du prze strzen ne go i wy mo -
gów je go ochro ny… oraz… po trzeb
i mo# li wo "ci roz wo ju gmi ny…

Wbrew za pi so wi usta wy wy zna cza ne
w stu dium te re ny miesz ka nio we prze kra -
cza j" wie lo krot nie po trze by gmin (w ska li
kra ju dla 316 mln. miesz ka' ców), a za go -
spo da ro wa nie te re nów wska za nych
w Stu dium do ob j& cia pla na mi miej sco wy -
mi prze kra cza ich mo# li wo $ci fi nan so we. 

Kon se kwen cj" de cy zji pla ni stycz nych
stu diów s" nie ra cjo nal ne za pi sy w pla nach
miej sco wych. Po mi mo, #e jak do t"d, tyl -
ko cz&$% te re nów zur ba ni zo wa nych ma
‘po kry cie pla ni stycz ne”, wiel ko$% te re -
nów miesz ka nio wych w uchwa lo nych
pla nach miej sco wych ma ch(on no$%
77 mi lio nów miesz ka' ców. Jest to wiel ko$%
ab sur dal na, bio r"c pod uwa g& sy tu acj& de -
mo gra ficz n" Pol ski i pol skich miast.

De cy zje pla ni stycz ne ma j" po wa# ne
kon se kwen cje fi nan so we. Uchwa le nie
pla nu miej sco we go wy wo (u je usta wo wy

obo wi" zek wy p%a ty od szko do wa' w%a "ci -
cie lom nie ru cho mo "ci, któ rych cz&"!
zo sta %a wy dzie lo na pod dro g&. Jest
oczy wi ste, #e re ali za cja tej de cy zji pra -
wa i pla nu miej sco we go prze ra sta fi nan -
so we mo# li wo $ci gmin, co po twier dza j"
ro sn" ce rosz cze nia i po zwy s" do we
w(a $ci cie li nie ru cho mo $ci. Na le #y po dej -
rze wa%, #e ta ka po li ty ka prze strzen na na -
wet dla naj bo gat szych gmin za chod niej
Eu ro py by (a by nie mo# li wa do sfi nan so -
wa nia. 

Za ska ku j" ca jest w tej sy tu acji, bier no$%
wo je wo dów, zo bo wi" za nych do nad zo ru
nad pra wo moc no $ci" uchwa( za twier -
dza j" cych pro jek ty stu diów i pla nów miej -
sco wych, przy to czo ne licz by wska zu j", #e
du #y pro cent uchwa( jest sprzecz na
z pra wem.

W dys ku sjach po $wi& co nych pro ble -
mom pla no wa nia prze strzen ne go pa da -
j" nie raz dziw ne ar gu men ty i wy su wa ne
s" po stu la ty $wiad cz" ce o s(a bej zna jo -
mo $ci pro ble mu. Uj mu j"c spra w& syn te -
tycz nie na le #y stwier dzi%, #e wska) nik po -
kry cia pla na mi po wierzch ni kra ju nie
wie le mó wi a #" da nie po kry cia pla na mi ca -
(ej gmi ny to szko dli wy non sens. Na sze
pro ble my urba ni za cyj ne, o któ rych by (a
wy #ej mo wa, nie wy ni ka j" z bra ku pla nów
lecz z wad pla nów ju# spo rz" dzo nych
i tych któ re przy go to wu je my. Pla ny s" po -
trzeb ne dla te re nów na któ rych gmi na za -
mie rza zmie ni% spo sób za go spo da ro -
wa nia te re nu a zw(asz cza dla tych
na któ rych prze wi du je lub (bar dziej pra -
wi d(o wo) pla nu je ruch in we sty cyj ny i roz -
wój. Nie ma naj mniej sze go sen su spo rz" -

dza nie pla nów dla ob sza rów le $nych
i rol nych, jest to mar no tra wie nie gmin ne -
go bu d#e tu. 

Isto ta pro ble mu to ra cjo nal no$% po li ty -
ki prze strzen nej stu dium i ja ko$% pla nów
miej sco wych. Win ni $my tak zmie nia%
pol skie pra wo, aby gwa ran to wa (o pra wi -
d(o wo$% roz wi" za' pla ni stycz nych, przy -
k(a dy z kra jów unij nych po ka zu j", #e
jest to mo# li we.

4. Stra ty bu d'e tu pa! stwa i ich
*ró d"a.

Stra ty po no si my w wie lu, ró# nych
dzia (ach go spo dar ki. Kosz ty ostat niej po -
wo dzi prze kro czy (y dwa na $cie mi liar dów
z(o ty ch7. Jest to wy nik, mi& dzy in ny mi,
znisz cze nia za bu do wy zlo ka li zo wa nej
na te re nach szcze gól nie za gro #o nych
kl& sk$ po wo dzi. Pra wo w teo rii za bra nia
za bu do wy tej ka te go rii te re nów, jed -
nak 78,89% pla nów miej sco wych uchwa -
lo nych przez gmi ny Pol ski cen tral nej co
naj mniej w cz& $ci prze zna czy (o je
pod za bu do w&. Jest to efekt wa dli we go
Pra wa Wod ne go oraz s(a bo $ci pla no wa -
nia prze strzen ne go. Pra wo Wod ne upo -
wa# nia Re gio nal ne Za rz" dy Go spo dar -
ki Wod nej do uchy la nia za ka zu
za bu do wy i te re ny wska za ne w ope ra -
tach RZGW ja ko szcze gól nie na ra #o ne
na kl& sk& po wo dzi, s" le gal nie za bu do -
wy wa ne. 

Pol skie gmi ny tra c" do cho dy z ren ty pla -
ni stycz nej. W Ho lan dii, te re ny prze wi dzia -
ne w pla nach miej sco wych dla no wej za -
bu do wy, z za sa dy te re ny rol ne, s"
sku po wa ne przez gmi ny. Ich wiel ko$% od -
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po wia da rze czy wi stym po trze bom
roz wo jo wym gmi ny a ich war to$% w pro -
ce sie in we sty cyj nym wzra sta na wet dwu -
dzie sto krot nie, po uchwa le niu pla nu,
prze pro wa dze niu re par ce la cji oraz zbu -
do wa niu in fra struk tu ry dro go wej i tech nicz -
ne j8. Zysk ge ne ro wa ny przez wzrost
war to $ci te re nu, w wi&k szej cz& $ci za si -
la bu d#et sa mo rz" do wy i po zwa la gmi nom
na pro wa dze nie ra cjo nal nej po li ty ki prze -
strzen nej. W Pol sce, zysk ten tra fia
w cz& $ci do kie sze ni spe ku lan tów,
a w cz& $ci jest mar no tra wio ny w wy ni ku
nie zmier nie kosz tow nej, cha otycz nej
urba ni za cji.

G(ów nym )ró d(em kry zy su go spo dar ki
prze strzen nej w Pol sce jest lek ce wa #e nie
pro ble mów za rz" dza nia prze strze ni"
przez rz" dy i Sej my III RP, któ re de cy du -
j% o tre $ci praw go spo dar ki prze strzen -
nej, o kom pe ten cjach i spraw no $ci in -
sty tu cji za rz% dza j% cych prze strze ni%,
o po li ty ce go spo dar czej i prze strzen nej
Pa' stwa. Od 2003 ro ku, ko lej ne rz" dy
i Sej my wpro wa dza j" zmia ny pra wa, któ -
re sys te ma tycz nie ogra ni cza j" kon tro l& pu -
blicz n" pro ce sów prze strzen nych i os(a -
bia j" pla no wa nie prze strzen ne, g(ów ny
in stru ment i wa ru nek ra cjo nal ne go, sko -
or dy no wa ne go i zgod ne go z za sa da mi
eko no mii roz wo ju miast.

Go spo dar cze skut ki tych za nie dba' s"
ka ta stro fal ne, a spo (ecz ne s" trud ne
do zro zu mie nia i nie mo# li we do za ak cep -
to wa nia. Od kil ku lat, je ste $my $wiad ka -
mi zma ga' Rz" du i Sej mu z nad mier nym
de fi cy tem bu d#e to wym pa' stwa, któ ra
po wo du je co raz da lej id" ce ogra ni cza -
nie wy dat ków pu blicz nych i pro wa dzi
do dra stycz nych de cy zji w po li ty ce spo -
(ecz nej pa' stwa. Ostat nio, za bra no gmi -
nom du #" cz&$% fun du szy (i tak nie wiel -
kich), z któ rych fi nan so wa na jest po moc
dla po zba wio nych opie ki, le #" cych w do -
mach ob (o# nie cho rych lu dzi. Trud no so -
bie wy obra zi% tra gicz ny los tych lu dzi, 
któ ry im pa' stwo zgo to wa (o. !rod ki kie -
ro wa ne na fi nan so wa nie ba da' na uko -
wych i wspar cie sek to ra miesz ka nio we -
go s" sys te ma tycz nie ogra ni cza ne,
na ochro n& zdro wia wci"# ich bra ku je.
Od dwu dzie stu lat dys ku tu je si& kwe sti&
re kom pen sat za za gra bio ne w la tach
PRL nie ru cho mo $ci, ko lej ne kon cep cje
s" od rzu ca ne, bo wiem pa' stwo Pol skie
nie jest w sta nie wy go spo da ro wa% kil ku -
dzie si& ciu mi liar dów z(o tych na od szko -
do wa nia.

W ubie g(ym ro ku by li $my $wiad ka mi
spo ru rz" du i sa mo rz" dów lo kal nych. Mi -
ni ster Fi nan sów za nie po ko jo ny ro sn" cym
d(u giem gmin pod j"( pró b& ad mi ni stra cyj -
ne go li mi to wa nia po zio mu za d(u #e nia
jed no stek sa mo rz" du te ry to rial ne go. Or -
ga ni za cje sa mo rz" do we pro te sto wa (y,
trak tu j"c dzia (a nia mi ni stra ja ko za gro #e -
nie dla nie za le# no $ci sa mo rz" dów. Osi" -

gni& to kom pro mis, jed nak ak tu al ne za d(u -
#e nie nie któ rych sa mo rz" dów mu si bu dzi%
nie po kój, a ("cz nie d(ug ten wy no si(
w stycz niu 28 mi liar dów z(o ty ch9.

Zdu mie wa brak lo gi ki w dzia (a niach Mi -
ni stra Fi nan sów, któ ry nie za uwa #a
o wie le gro) niej sze go za d(u #e nia gmin
w wy ni ku gi gan tycz nych strat ja kie ge -
ne ru j" – wa dli wy sys tem pla no wa nia
prze strzen ne go i nie kon tro lo wa na urba -
ni za cja. Ich )ró d(em s" ab sur dal ne pla -
ny miej sco we któ rych tre$% cz& sto na ru -
sza za pi sy usta wy o pla no wa niu
i za go spo da ro wa niu prze strzen nym, ab -
sur dem jest bo wiem kre owa nie praw
do za bu do wy na set kach ty si& cy hek ta -
rów te re nów rol nych, któ re ni gdy nie zo -
sta n" za bu do wa ne, nie ma bo wiem ani
ta kiej po trze by ani od po wied nich $rod -
kó w10.

Ol brzy mie, rów nie# nie ba da ne w Pol -
sce stra ty s" rów nie# pro duk tem cha otycz -
nej urba ni za cji, jest ona bo wiem w ta kich
dzie dzi nach jak dro gi i uzbro je nie, wie lo -
krot nie „dro# sza” od urba ni za cji za pla no -
wa nej i sko or dy no wa nej. 

W kra jach Unii Eu ro pej skiej po li ty ka, któ -
ra pro wa dz" pol skie w(a dze, jest nie
do po my $le nia. W(a dze Fran cji, do ce nia -
j"c zna cze nie miast, po wo (a (y mi ni ster stwo
urba ni za cji, wAn glii pion go spo dar ki prze -
strzen nej jest wa# n" cz& $ci" rz" do wej ad -
mi ni stra cji11, w Pol sce #a den z czo (o wych
po li ty ków nie in te re su je si& spo (ecz ny mi
i eko no micz ny mi skut ka mi nie ra cjo nal nej
go spo dar ki te re na mi.

Pol scy po li ty cy nie s" w sta nie po j"%,
#e wzmoc nie nie pla no wa nia prze strzen -
ne go i kon tro la pro ce sów urba ni za cyj nych
zmniej szy wy dat ki sek to ra pu blicz ne go,
re du ku j"c tym sa mym de fi cyt bu d#e to wy
pa' stwa, nie do ce nia j" jak pil n" spra w"
jest zre for mo wa nie sys te mu go spo da ro -
wa nia prze strze ni".

5. Sa mo rz%d lo kal ny, pla no wa nie
i re for ma.

Re for ma go spo dar ki prze strzen nej jest
ko niecz na, lecz dla jej prze pro wa dze nia
po trzeb na jest nie tyl ko de ter mi na cja rz" -
du, nie zb&d ne jest te# wspar cie i ak tyw -
ny udzia( sa mo rz" dów te ry to rial nych.
Zwi"z ki sa mo rz" do we, zw(asz cza Zwi" -
zek Miast Pol skich i Unia Me tro po lii Pol -
skich, for mu (u j" od sze re gu lat s(usz ne po -
stu la ty, rów nie# w(a dze sa mo rz" do we
po win ny j" wspie ra% i by% za in te re so wa -
ne zmia na mi. Obec nie, wójt czy pre zy dent,
ro zu mie j" cy zna cze nie ra cjo nal ne go go -
spo da ro wa nia prze strze ni", jest osa mot -
nio ny w swo ich sta ra niach o za cho wa nie
(a du prze strzen ne go – nie ma sku tecz ne -
go wspar cia ani w pra wie ani w po li ty ce
rz" du. Nie pre cy zyj ne lub ogól ni ko we sfor -
mu (o wa nia pra wa oraz je go lu ki i b(& dy u(a -
twia j" na ci ski spo (ecz ne na w(a dze gmin
i pro wa dz" nie raz do b(&d nych de cy zji, re -

spek tu j" cych je dy nie in te re sy w" skich
grup spo (ecz nych.

Pol skie pra wo nie uwzgl&d nia tak #e ka -
ta stro fal nej anar chi za cji go spo dar ki prze -
strzen nej w Pol sce i sy tu acji praw nej w ja -
kiej dzia (a j" w(a dze sa mo rz" do we. 

Za pis pra wa o „od rol nie niu” w pa' -
stwie, któ re kon tro lu je pro ce sy urba ni za -
cyj ne, by( by bez zna cze nia, w Pol sce jest
on szko dli wy, bo wiem po t& gu je roz pra -
sza nie za bu do wy na te re nach, któ re
ni gdy nie b& d" uzbro jo ne i wy po sa #o ne
w pod sta wo we us(u gi. Jest to po wa# ny
pro blem, bo wiem u(a twio ne in we sto wa -
nie na te re nach obec nie rol nych i le -
$nych, ju# „od rol nio nych i od le sio nych”
przez pla ny miej sco we uchwa lo ne
do 2010 ro ku12 obej mu je po wierzch -
ni& 598 tys. ha. Przyj mu j"c na wet ni ski
wska) nik in ten syw no $ci za go spo da ro wa -
nia te re nu ich ch(on no$% te re nów po zwa -
la na za sie dle nie 25 mi lio nów no wych
miesz ka' ców. 

Jest to ko lej ny me cha nizm po wi&k sza -
j" cy pa to lo gie prze strzen ne, bo wiem do -
ty czy kra ju o ujem nym przy ro $cie na tu ral -
nym i sta bil nej sy tu acji de mo gra ficz nej
miast, co po ka zu j" da ne sta ty stycz ne
GU S13. Dy na mi ka zmian de mo gra ficz nych
w mia stach na prze strze ni lat 2000-2009
za my ka (a si& w jed nym pro cen cie, a ich
lud no$% sys te ma tycz nie ma la (a.

Wa# ne me ry to rycz nie wnio ski, na tle sy -
tu acji de mo gra ficz nej wo je wódz twa,
przed sta wi( na nie daw ne j14 Kon fe ren cji
Kon gre su De mo gra ficz ne go 2012 wo je -
wo da Opol ski: W za kre sie miesz kal nic -
twa trze ba zre zy gno wa! z wy zna cza nia
no wych te re nów pod za bu do w&. Za nie -
cha! uzbra ja nia wy zna czo nych ju# dzia -
%ek. Za miast te go na le #y za go spo da ro wy -
wa! pu sto sta ny. Ko lej no ku po wa!
i roz bie ra! wa l$ ce si& obiek ty, two rz$c
w ten spo sób no we dzia% ki bu dow la ne.
Prze no si! do cen trów miesz ka' ców
z od le g%ych, trud nych do ob s%u #e nia lo -
ka li za cji. Na le #y or ga ni zo wa! kam pa nie
spo %ecz ne na rzecz wy ko rzy sta nia sta rych
za so bów miesz ka nio wych i u%a twi! ich
wy ko rzy sta nie. Oprócz kam pa nii spo %ecz -
nych sto so wa! rów nie# od po wied nie
po li ty ki. W swo im kom pe tent nie udo ku -
men to wa nym re fe ra cie przy wo (u je roz wi" -
za nia eu ro pej skie, sto so wa ne w sy tu -
acjach zbli #o nych do obec ne go sta nu
wo je wódz twa opol skie go.

Nie ste ty, po li ty ka prze strzen na pol -
skich gmin cz& sto zmie rza w od wrot nym
kie run ku i dla te go na st&p ne zmia ny pra -
wa win ny nie tyl ko „po zwa la%” gmi nom
na pra wi d(o we dzia (a nia, lecz rów nie# sku -
tecz nie unie mo' li wia& po dej mo wa nie
nie ra cjo nal nych, szko dli wych spo (ecz -
nie i go spo dar czo de cy zji. Ocze ki wa nie,
#e ka# dy pol ski wójt i pre zy dent mia sta
sko rzy sta z mo# li wo $ci ja kie da je pra wo,
a od rzu ci roz wi" za nia ofe ro wa ne przez
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pra wo, ale szko dli we dla (a du prze strzen -
ne go – to mrzon ka. 

Nie kie dy s(y szy si& ar gu ment, #e win -
ni s" urba ni $ci, zw(asz cza wów czas
kie dy pro jek ty pla nów s" wa dli we. Jest
to za rzut po cz& $ci s(usz ny. Zga dza j"c
si&, #e pro jek tan ci pla nów nie za wsze
pre zen tu j" wy so kie stan dar dy za wo -
do we na le #y jed nak pa mi& ta% o dwóch
fak tach. Po pierw sze, Kon sty tu cja
i usta wy uczy ni (y gmi n# g"ów nym dys -
po nen tem prze strze ni i od po wie dzial -
nym za za cho wa nie (a du prze strzen ne -
go; to wój to wie, pre zy den ci i rad ni
uchwa la j" pla ny, nad zo ru j" ich przy go -
to wa nie i for mu (u j" stra te gie, któ re pla -
ny te win ny re ali zo wa%. Po dru gie, to nie
urba ni $ci zli kwi do wa li mo no pol pla ni -
stycz ny gmin; uryn ko wie nie pla no -
wa nia prze strzen ne go by "o dzie "em
pol skich neo li be ra "ó w15 i te raz, zgod -
nie z pra wa mi ryn ku zle ce nie na pro jekt
pla nu otrzy mu je, z za sa dy, naj ta' szy pla -
ni sta prze strzen ny. A kie dy urba ni $ci
pro te stu j", ich zda nie si& nie li czy, tak jak
zlek ce wa #o no opi ni& Miej skiej Ko mi sji
Urba ni stycz no -Ar chi tek to nicz nej w Msz -
czo no wie16. Po dob ny sto su nek mie li
ko lej ni mi ni stro wie re sor tu od po wie dzial -
ne go za go spo dar k& prze strzen n" do ra -
cjo nal nych pro po zy cji G(ów nej Ko mi sji
urba ni stycz no -Ar chi tek to nicz ne j17, nie wy -
god ne praw dy by (y przez mi ni strów od -
rzu ca ne.

Obec nie, naj pil niej szym za da niem
w(adz jest opa no wa nie cha otycz nych
pro ce sów urba ni za cyj nych, ko niecz ne
jest usta wo we, jak naj szyb sze, wpro wa -
dze nie re gu( dys cy pli nu j" cych go spo da -
ro wa nia te re nem. Ko niecz ne s" zmia ny
pra wa, któ re za pew ni" #e:

• te re ny roz wo jo we b& d" wy zna cza ne
w pla nach miej sco wych je dy nie wów czas,
kie dy za brak nie wol nych, uzbro jo nych te -
re nów na ob sza rze zur ba ni zo wa nym,

• wiel ko$% te re nów roz wo jo wych b& dzie
wy ni ka% z rze czy wi stych po trzeb in we sty -
cyj nych gmi ny, wy li cza nych w spo sób zde -
fi nio wa ny usta wo wo. Obec ne pra wo wy -
ma ga do ko na nia ta kich ocen na eta pie
stu dium uwa run ko wa' ale za pis ten
(wcze $niej cy to wa ny) jest, jak wie le in -
nych, mar twy,

• re kom pen sa ty dla w(a $ci cie li nie ru cho -
mo $ci, któ rym de cy zje w(adz ogra ni czy -
(y mo# li wo$% ich u#yt ko wa nia, b& d" od -
po wia da% ich war to $ci ryn ko wej, zgod nie
z ak tu al n" for m" u#yt ko wa nia.

Kie run ki ko niecz nych zmian s" od kil -
ku lat dys ku to wa ne i pro po no wa ne w ró# -
nych do ku men tach, re zo lu cjach i re ko -
men da cjach, g(ów nie przez $ro do wi ska
za wo do we, ko (a biz ne su i or ga ni za cje sa -
mo rz" dów, ro zu mie j" ce kosz ty cha osu
urba ni stycz ne go. Jed nak, z za sa dy, o ko -
niecz ne zmia ny wal cz" one z pod mio ta -
mi pu blicz ny mi, któ re za kry zys pol skiej

prze strze ni po no sz" od po wie dzial no$%
i któ re win ny by% zmia na mi za in te re so wa -
ne. Usta wo daw ca wpro wa dza szko dli we
roz wi" za nia praw ne a po li ty cy blo ku j" ini -
cja ty wy któ re mo g(y by sy tu acj& po pra wi%.
Ta k" po sta w& po li ty ków nie trud no zro zu -
mie%, gdy# re for ma go spo dar ki prze -
strzen nej b& dzie pro ce sem trud nym
pod wzgl& dem spo (ecz nym i po li tycz nym;
mu si my upo rz"d ko wa% „zde ge ne ro wa ny”
ry nek nie ru cho mo $ci i wpro wa dzi% kon -
tro l& pla ni stycz n", mu si my ode bra% oby -
wa te lom pra wo „wol no $ci za bu do wy”,
a od bie ra nie przy wi le jów, na wet fik cyj nych
czy uro jo nych, jest tak #e trud ne. Zmia ny
pra wa b& d" trud ne do uchwa le nia rów nie#
dla te go, po nie wa# wp(y wo we gru py
in te re su o sil nych po wi" za niach po li -
tycz nych b& d" blo ko wa% wpro wa dza nie
re gu la cji pla ni stycz nych, któ re w kra jach
cy wi li zo wa nych s" za sa d". B& dzie to
pro ces rów nie# skom pli ko wa ny pod
wzgl& dem praw nym, z ra cji hi sto rii orzecz -
nic twa pol skich s" dów. 

Jed nak, im d(u #ej b& dzie my opó) -
nia% ko niecz ne re for my, tym wi&k sze b& -
d" zo bo wi" za nia sek to ra pu blicz ne go
i tym wi& cej Pa! stwo, czy li my wszy -
scy, za p"a ci my za po rz"d ko wa nie go -
spo dar ki prze strzen ne j18.

Sier pie' 2012 r.

—————————
1 Strona: http://www.transport.gov.pl/2-48edca-

aad83e1-1789468-p_1.htm.
2 A. Olbrysz, J. Kozi'ski, 2011, Raport o finanso-

wych efektach polskiego systemu gospodarowania
przestrzeni$, opracowany z inicjatywy samorz"du
gminy Lesznowola, wykonany w ramach prac ba-
dawczych zespo(u   „Finanse w urbanizacji”, przy
wsparciu FIO oraz Zwi"zku Gmin Wiejskich.

Strona http://www.finansewurbanizacji.pl/files/kon-
ferencja/dokumenty/RAPORT.pdf.

3 W naszym przypadku koszty odszkodowa' si&-
gn&%yby od 7 do 10 mln z% – przyznaje Dorota Go-
rzelniak, wójt gminy Przem&t” (Dziennik Pl 10.04.2012)

4 Wg Informacji podanej na Budmie 2012. 
5 Obowi"zek wyp(aty odszkodowa' w(a$cicielom

nieruchomo$ci, których cz&$% zosta(a wydzielona pod
drog&, nak(ada na jednostk& samorz"du terytorialnego
art. 98 ust. 3 ustawy z o gospodarce nieruchomo-
$ciami. Wydzielone dzia(ki przechodz" z mocy prawa
na w(asno$% samorz"du z dniem, w którym decyzja
zatwierdzaj"ca podzia( sta(a si& ostateczna albo orze-
czenie o podziale prawomocne. Jako #e planów przy-
bywa, przybywa równie# roszcze' w stosunku do
gmin. Problem narasta i dotyczy bardzo wielu gmin
– przyznaje Edward Trojanowski, sekretarz generalny
Zwi"zku Gmin Wiejskich (Dziennik 5.06.2012 r.).

6 Art. 10 USTAWY z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7 2,9 miliarda Euro. „Program Bezpiecze'stwa Po-
wodziowego w Dorzeczu Wis%y (rodkowej – Za%o-
#enia”. Konsorcjum Wojewodów Polski Centralnej.
Warszawa 2011.

8 Jan Rouwendal, Wouter Vermeulen, Gijsbert
Zwart; ‘Land use control and housing supply in the
Netherlands’. Badania wykaza(y, #e warto$% terenu
ro$nie w procesie inwestycyjnym od 250.000 Euro/ha
w momencie zakupu przez gmin& terenu pod przy-
sz(" zabudow& do 1,5 – 5 ml. Euro/ha w momencie
zakupu mieszkania od dewelopera lub kupna dzia(ki
przez inwestora. Pozwole' na nowe budownictwo,

poza terenem przygotowanym w tym trybie, gmina ho-
lenderska nie wydaje.

9 Sp%ata zajmie wiele lat. W 28 miastach na pra-
wach powiatu stosunek warto"ci zobowi$za' do nad-
wy#ki przekracza 10 lat …. W"ród metropolii *le wy-
gl$da tak#e sytuacja w Warszawie (26 lat), Wroc%awiu
(18 lat) czy Gdyni i Bydgoszczy (po 14 lat). „D(ugi
miast na pokolenie” w Dziennik Warto Wiedzie! –
18.07.2012 r. Wydawca - Zwi"zek Powiatów Polskich.

10 Art. 10 stanowi, #e w Studium uwzgl&dnia si&
uwarunkowania wynikaj$ce w szczególno"ci z… 7)
potrzeb i mo#liwo"ci rozwoju gminy…

11 Problemy planowania przestrzennego i miast na-
le#" do zada' Ministerstwa Spraw Spo(ecznych i Lo-
kalnych Samorz"dów (Department for Communities
and Local Government) którego agend" jest Planning
Inspectorate zatrudniaj"cy (2011) na etatach 600 pra-
cowników i dodatkowo kilkudziesi&ciu konsultantów;
o rocznym (2011) bud#ecie 42,5 mln Funtów (230 mln.
z(). Agenda opracowuje plany i programy o znacze-
niu krajowym, nadzoruje wykonywanie ustaw (m.in.
the Environmental Protection and Water Acts, the
Transport and Works Act, Highways Legislation
oraz jest organem odwo(awczym przy sporach do-
tycz"cych wytycznych urbanistycznych (planning
permit). To ostatnie zadanie realizuje w trzech pro-
cedurach: podejmuj"c decyzj& na podstawie zg(o-
szonej skargi i przes(anych dokumentów (Written Re-
presentations), rozstrzygaj"c spraw& po przes(uchaniu
stron sporu (Formal Hearing) zbli#onym do rozprawy
w s"dzie oraz w trybie publicznego przes(ucha-
nia/dochodzenia (Public Enquiry). Planning Inspec-
torate rzadko wyra#a zgod& na ten trzeci tryb, z ra-
cji na jego wysokie koszty;  dotyczy to g(ównie
trudnych, precedensowych sporów. Uprawnienia
nadzorcze tej agendy nad problemami planowania i
zagospodarowania przestrzennego, do fazy pozwo-
le' na budow&, maj" charakter formalny oraz mery-
toryczny.

12 Wg. Raportu opublikowanego na stronie Mini-
sterstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miej-
skiej Analiza stanu i uwarunkowa' prac planistycznych
w gminach na koniec 2010 roku. Opracowanie wy-
konane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Za-
gospodarowania PAN dla Departamentu Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Warszawa, luty
2012 r.

13 GUS - Urz"d Statystyczny w Poznaniu. Miasta
w liczbach 2009. Warszawa 2011 r.

14 Konferencja Funkcjonowanie obszarów wiejskich
w warunkach kryzysu demograficznego. Opole,
3.02.2012 r. Opracowanie pokonferencyjne, Opolski
Urz"d Wojewódzki.

15 Obecnie, polscy libera(owie rozwa#aj" jeszcze
dalej id"ce zmiany, w tym likwidacj& Izb Zawodowych,
co oznacza w praktyce likwidacj& kontroli wykonu-
j"cych zawód urbanisty. Je$li ten pomys( ‘przejdzie’,
mo#na oczekiwa%, #e jako$% projektów planów z pew-
no$ci" si& pogorszy. Inne pomys(y libera(ów te# s"
oryginalne, liczba taksówek w Nowym Jorku jest ogra-
niczona a wykup zwolnionej licencji kosztuje kilka-
dziesi"t tysi&cy dolarów, ale w Polsce próbowano na-
wet taksówki „zliberalizowa%”. Teraz chyba jedynie w
Polsce jest prawdziwy kapitalizm, bardziej liberalny
ni# nauki Miltona Friedmana.

16 Skrytykowa(a projekt studium uwarunkowa'
gminy za wskazanie terenów rozwojowych, których
zabudowa wymaga(a by 300 lat inwestowania, jest
to absurd cz&sto spotykany w planach miejscowych
i studiach uwarunkowa'.

17 Trzydziestoosobowy organ doradczy w(a$ciwego
ministra, sk(adaj"cy si& z architektów, urbanistów,
prawników, ekonomistów i in#ynierów oraz szefów lub
przedstawicieli kilkunastu najwi&kszych organizacji
i zwi"zków samorz"dowych, zawodowych i spo-
(ecznych; s" to praktycy i teoretycy o wysokich kwa-
lifikacjach. 

18 Autor jest Przewodnicz"cym G(ównej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej, Przewodnicz"cym
Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej i pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju
Miast.
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WPRO WA DZE NIE

Ak tu al ne pra wo bu dow la ne uchwa lo ne
w ro ku 1994 by (o 86 ra zy no we li zo wa ne,
co w efek cie czy ni to pra wo znacz nie nie -
czy tel nym dla in we sto rów i urz&d ni ków.

Za mia rem Mi ni ster stwa Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Wod nej jest
stwo rze nie no we go pra wa bu dow la ne go
oraz no we li za cji usta wy o pla no wa niu i za -
go spo da ro wa niu prze strzen nym. Ma to
by% pierw szy etap opra co wa nia Ko dek su
bu dow la ne go.

Ogól nym za (o #e niem no we go ak tu
praw ne go jest uspraw nie nie pro ce su in -
we sty cyj ne go, w tym uprosz cze nie pro -
ce dur i ogra ni cze nie po st& po wa' ad mi -
ni stra cyj nych oraz pod nie sie nie po zio mu
po sza no wa nia (a du urba ni stycz ne go
i prze strzen ne go. No we re gu la cje ma j"
okre $li% ogól ne, pod sta wo we za sa dy bu -
do wa nia obiek tu bu dow la ne go, okre $li%
pro ce du ry usy tu owa nia obiek tów bu dow -
la nych, upro $ci% pro ce du ry ad mi ni stra cyj -
ne po prze dza j" ce roz po cz& cie ro bót 
bu dow la nych, re spek tu j"c za sa d& pra wo -
rz"d no $ci oraz po sza no wa nia pra wa w(a -
sno $ci i in te re su pu blicz ne go.

Pla nu je si& znie sie nie wy mo gu uzy ski -
wa nia de cy zji o po zwo le niu na bu do w&
przy re ali za cji mniej szych in we sty cji,
o ku ba tu rze po ni #ej 5000 m3 i wy so ko $ci
po ni #ej 12 m, oraz nie wy ma ga j" cych
prze pro wa dze nia oce ny od dzia (y wa nia
na $ro do wi sko. In we stor nie b& dzie mu -
sia( wy st& po wa% o de cy zj& o wa run kach
za bu do wy. No wa usta wa za wie ra% b& dzie
wy kaz obiek tów, do bu do wy, któ rych b& -
dzie ko niecz ne uzy ska nie po zwo le nia
na bu do w&, oraz tych, któ re b& d" ca( ko -
wi cie zwol nio ne z re gla men ta cji ad mi ni -
stra cyj no -praw nej. Po za tym sta ro sta
b& dzie zo bo wi" za ny pro wa dzi% jaw ny
re jestr zg(o sze' bu do wy. 

Istot n" zmia n" jest to, #e pro jekt bu dow -
la ny oraz od biór po szcze gól nych eta pów
bu do wy by (y by spraw dza ne przez „stro -

n& trze ci$”, nie za le# n" od pro jek tan ta
i in spek to ra nad zo ru tech nicz ne go. Przy -
st" pie nie do u#yt ko wa nia obiek tu bu -
dow la ne go ma by% po prze dzo ne za wia -
do mie niem o za ko' cze niu bu do wy,
a de cy zja o po zwo le niu na u#yt ko wa nie
wy ma ga na b& dzie wy ("cz nie w przy pad -
ku za mia ru przy st" pie nia do u#yt ko wa nia
obiek tu przed wy ko na niem wszyst kich
ro bót.

No wym ele men tem miesz cz" cym si&
w ak cie pra wa miej sco we go b& d" tzw.
Miej sco we Prze pi sy Urba ni stycz ne (MPU)
sko ja rzo ne z Kra jo wy mi Prze pi sa mi Urba -
ni stycz ny mi (KPU). Bu do wa% b& dzie
mo# na na te re nach prze zna czo nych
do te go ce lu wg miej sco wych pla nów za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go, ale
na te re nach, na któ rych nie uchwa lo no
tych pla nów, za sto so wa nie b& d" mia (y
MPU. Z te go wy ni ka, #e MPU re kom pen -
su je (za st& pu je) de cy zje o wa run kach za -
bu do wy.

W usta wie o pla no wa niu i za go spo da -
ro wa niu prze strzen nym pro po nu je si&
wzmoc nie nie ro li stu dium uwa run ko wa'
i kie run ków za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, czy li do ku men tu pla ni stycz -
ne go okre $la j" ce go po li ty k& za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go gmi ny (mia sta)
dla ca (e go ob sza ru. Ozna cza to wzmoc -
nie nie tej funk cji w pro ce sach zwi" za nych
z za bu do w" i za go spo da ro wa niem te re -
nu, po pra w& (a du prze strzen ne go oraz
przy spie sze nie i uprosz cze nie pro ce -
sów lo ka li za cji in we sty cji, cze mu ma
sprzy ja% tak #e wpro wa dze nie KPU i MPU
na ob sza rach, na któ rych nie obo wi" zu -
je plan miej sco wy. Mo wa jest te# o wy -
zna cze niu te re nów no wej urba ni za cji
oraz o uspraw nie niu pro ce su spo rz" dza -
nia pla nów miej sco wych oraz o zwi&k sze -
niu po kry cia ni mi wy zna czo nych w stu -
dium ob sza rów, na któ rych spo rz" dza nie
pla nu jest obo wi"z ko we lub dzia (a nia in -
we sty cyj ne b& d" mo# li we tyl ko na pod -
sta wie pla nu.

Po ni #ej przed sta wia si& g(ów ne ha s(a,
po stu la ty zwi" za ne z no wym ko dek sem
bu dow la nym:

• in we sto rzy prze sta n" by% uza le# nie -
ni od urz&d ni czych in ter pre ta cji

• 30 dni b& dzie mia( sta ro sta, by sprze -
ci wi% si& zg(o szo nej przez in we sto ra bu -
do wie

• bu dyn ki b& d" mo g(y po wsta wa% bez
de cy zji o wa run kach za bu do wy, a na wet
bez po zwo le nia na bu do w&

• no we prze pi sy uprosz cz" pro ce du r&
i uspraw ni" pro ces bu dow la ny

• pro ces bu dow la ny ma by% spraw niej
pro wa dzo ny, a in we stor bar dziej unie za -
le# nio ny od urz&d ni czych ka pry sów

• de cy zja o po zwo le niu na bu do w& b& -
dzie wy ma ga na je dy nie dla du #ych bu dów

• zg(o sze nie z do (" czo nym pro jek tem
bu dow la nym sta nie si& prze pust k" do roz -
po cz& cia ro bót o ile w ci" gu 30 dni nie
sprze ci wi si& sta ro sta

• no w" ka te go ri" pra wa miej sco we go
b& d" MPU, któ re po wsta wa% b& d"
w uprosz czo ny spo sób, co z ko lei umo# -
li wi har mo nij ne uzu pe( nie nie ist nie j" cej za -
bu do wy.

Na le #y so bie u$wia do mi%, #e obo wi" -
zu j" ce obec nie Pra wo bu dow la ne po wsta -
(o na po cz"t ku lat 90. ubie g(e go wie ku
wte dy, kie dy racz ko wa (a u nas go spo dar -
ka wol no ryn ko wa, a nasz udzia( w Unii Eu -
ro pej skiej nie by( pew ny. Trze ba wresz cie
u$wia do mi% so bie i to, #e Pra wo bu dow -
la ne mu si uwzgl&d nia% in te re sy ró# nych
grup (np. in we sto ra, pro jek tan ta, wy ko -
naw cy, nad zo ru bu dow la ne go, urba ni sty)
uczest ni cz" cych w pro ce sie in we sty cyj -
nym. Pa' stwo za$ mu si in ge ro wa% 
w pro ces in we sty cyj ny w ta ki spo sób, aby
sta% na stra #y (a du prze strzen ne go i urba -
ni stycz ne go oraz nad rz&d no $ci in te re su
pu blicz ne go.

W ni niej szym re fe ra cie zwra ca si&
uwa g& na kil ka szcze gó (ów do ty cz" cych
no we go Pra wa bu dow la ne go (ko dek su
bu dow la ne go).

Uwa gi do za &o *e+ no we go 
Ko dek su bu dow la ne go
prof. dr hab. in*. ADAM POD HO REC KI,
Prze wod ni cz% cy Ku jaw sko -Po mor skiej Okr' go wej Izby In *y nie rów Bu dow nic twa
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MIEJ SCO WE PLA NY 
ZA GO SPO DA RO WA NIA 

PRZE STRZEN NE GO

Miej sco wy plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go (MPZP) jest to akt pra wa
miej sco we go przyj mo wa ny w for mie
uchwa (y ra dy gmi ny, okre $la j" cy prze zna -
cze nie, wa run ki za go spo da ro wa nia i za -
bu do wy te re nu, a w tym tak #e roz miesz -
cze nia in we sty cji ce lu pu blicz ne go.
We d(ug da nych na ko niec 2009 ro ku,
na te re nie kra ju obo wi" zu je 36612 pla nów
miej sco wych, któ re obej mu j" w su mie tyl -
ko 25,4% po wierzch ni kra ju. Pod wzgl& -
dem prze zna cze nia te re nu do mi nu je
u#yt ko wa nie rol ni cze (50,4%) oraz zie le'
i wo dy (22)%. 

Istot n" pod sta w& do spo rz" dza nia
MPZP jest Stu dium uwa run ko wa' i kie -
run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go (SU iKZP) okre $la ne skró to wo stu dium
uwa run ko wa' lub stu dium. Stu dium spo -
rz" dza ne jest dla ca (e go ob sza ru gmi ny.
Okre $la za sa dy za go spo da ro wa nia. Stu -
dium nie jest ak tem pra wa miej sco we go,
st"d nie mo #e sta no wi% pod sta wy do wy -
da wa nia de cy zji ad mi ni stra cyj nych. Stu -
dium wi" #e wój ta, bur mi strza, pre zy den -
ta mia sta przy spo rz" dza niu miej sco wych
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go i s(u #y do ko or dy na cji usta le' tych pla -
nów. Uka zu je go spo dar cze i prze strzen -
ne per spek ty wy roz wo ju itp.

Mo# na sfor mu (o wa% do$% oczy wi ste
wnio ski do ty cz" ce MPZP i SU iKZP:

• miej sco we pla ny za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go (MPZP) po win ny ob j"%
zde cy do wa nie wi&k sz" po wierzch ni& kra -
ju ni# to jest obec nie

• ja ko$% miej sco wych pla nów za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go (MPZG) i stu -
diów uwa run ko wa' i kie run ków za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go (SU iKZP)
mu si ulec zde cy do wa ne mu po lep sze -
niu, gdy# zbyt cz& sto s" to do ku men ty
sche ma tycz ne, ase ku ra cyj ne, nie spe( nia -
j" ce w pe( ni ocze ki wa nych, pod sta wo -
wych ce lów.

PRO JEKT BU DOW LA NY, 
PRO JEKT WY KO NAW CZY

Obec nie pro jekt bu dow la ny (wy ma ga -
ny pra wem) sta no wi pod sta wo wy do ku -
ment, któ ry na le #y do (" czy% do wnio sku
o po zwo le nie na bu do w&. Za war to$%
pro jek tu za twier dzo na jest przez nad zór
ar chi tek to nicz no -bu dow la ny. Spo rz" dze -
nie te go pro jek tu po wie rza si& oso bie ma -
j" cej okre $lo ne upraw nie nia bu dow la -
ne. Pro jekt bu dow la ny mu si spe( nia%
usta lo ne wy ma ga nia pro jek to we i for mal -
ne. Pro jekt bu dow la ny mu si spe( nia% wy -
ma ga nia okre $lo ne przez or ga ny sa mo -
rz" du te ry to rial ne go od no sz" ce si&
do miej sco we go pla nu za go spo da ro wa -

nia prze strzen ne go i po nad to mu si by%
zgod ny z uwa run ko wa nia mi $ro do wi sko -
wy mi wy ni ka j" cy mi z Pra wa ochro ny
$ro do wi ska. Ozna cza to mi& dzy in ny mi to,
#e plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go sta je si& do ku men tem wi" #" cym za -
rów no or gan wy da j" cy po zwo le nie na bu -
do w&, jak te# pro jek tan ta. Or gan wy da j" cy
po zwo le nie na bu do w& zo bo wi" za ny jest
spraw dzi%, czy pro jekt jest kom plet ny oraz
czy ma wy ma ga ne pra wem opi nie, po -
zwo le nia itp. W przy pad ku bra ku miej sco -
we go pla nu za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go, sub sty tu tem te go jest de cy zja
o wa run kach za bu do wy i za go spo da ro wa -
nia te re nu lub de cy zja o usta le niu lo ka li -
za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go. Nie
wni ka j"c w dal sze szcze gó (y, mo# na jed -
no znacz nie stwier dzi%, #e pro jekt bu -
dow la ny jest bar dzo wa# nym do ku men -
tem for mal nym przed sta wia j" cym ogól nie
prze wi dy wa ne roz wi" za nia pro jek to we
pla no wa nej in we sty cji, sta no wi" cy przede
wszyst kim naj wa# niej szy do ku ment
do wnio sku o wy da nie de cy zji o po zwo -
le niu na bu do w&. Pro jekt wy ko naw czy nie
jest w obec nie obo wi" zu j" cym Pra wie bu -
dow la nym zde fi nio wa ny, nie ma na wet
#ad ne go przy wo (a nia do te go wa# ne go
opra co wa nia tech nicz ne go. Nie ma wi&c
tak #e usta lo ne go za kre su te go pro jek tu,
nie wia do mo ko mu mo# na lub na le #y po -
wie rzy% spo rz" dze nie te go opra co wa nia
itp. Ten man ka ment Pra wa bu dow la ne -
go – w opi nii au to ra ni niej sze go re fe ra -
tu – jest )ró d(em wie lu nie po wo dze' bu -
dow la nych, a na wet awa rii lub ka ta strof.
Trzy ma j"c si& ure gu lo wa' za war tych
w obo wi" zu j" cym Pra wie bu dow la nym,
mo# na (a two wy ci" gn"% wnio sek, #e
prak tycz na re ali za cja pro ce su bu dow la -
ne go mo #e od by wa% si& bez pro jek tu wy -
ko naw cze go. Mo# na tyl ko do da%, #e pro -
jekt wy ko naw czy to w isto cie wa# ny
ele ment do ku men ta cji pro jek to wej (wy ko -
naw czej), sta no wi" cy uszcze gó (o wie nie
roz wi" za' tech nicz nych za war tych w pro -
jek cie bu dow la nym.

W no wym Ko dek sie bu dow la nym oczy -
wi $cie po zo sta wia si& pro jekt bu dow la ny,
w któ rym na le #y zde cy do wa nie re spek to -
wa% ure gu lo wa nia za war te w miej sco wych
pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go lub ure gu lo wa nia uj& te w miej sco wych
prze pi sach urba ni stycz nych (MPU). Znie -
sio ny jest na to miast obo wi" zek uzy ski wa -
nia de cy zji o po zwo le niu na bu do w&
(za wy j"t kiem du #ych obiek tów bu dow la -
nych), kie dy wy ma ga ne jest tyl ko zg(o sze -
nie do sta ro sty o pla no wa nym roz po cz& -
ciu ro bót bu dow la nych. Ozna cza to
wzmoc nie nie ro li pro jek tan ta w pro ce sie
bu dow la nym, gdy# w no wym Ko dek sie bu -
dow la nym ro la pro jek tu bu dow la ne go
jest z za sa dy de cy du j" ca. Na to miast
istot nym man ka men tem jest to, #e na dal
nie ma mo wy o pro jek cie wy ko naw czym.

Zda niem au to ra ni niej sze go re fe ra tu, ko -
niecz nie na le #y do k(ad nie zde fi nio wa%,
w no wym Ko dek sie bu dow la nym, ka te go -
ri& pro jek tu wy ko naw cze go.

WNIO SKI KO0 CO WE

Na le #y wy ra zi% apro ba t& do pró by
opra co wa nia no we go pra wa bu dow la ne -
go – Ko dek su bu dow la ne go. Wie lo krot -
na no we li za cja, ak tu al na sy tu acja spo (ecz -
no -go spo dar cza Pol ski, cz(on kow stwo
w Unii Eu ro pej skiej, obiek tyw nie udo ku -
men to wa ne utrud nie nia w spraw nym in -
we sto wa niu w bu dow nic twie s" wy star -
cza j" cy mi prze s(an ka mi do pod j& cia te go
ty pu ini cja ty wy usta wo daw czej.

Opra co wu j"c no wy Ko deks bu dow la ny
na le #y mie% na wzgl& dzie na st& pu j" c"
pro ble ma ty k&:

• s(usz nie od cho dzi si& od de cy zji ad -
mi ni stra cyj nej za twier dza j" cej pro jekt bu -
dow la ny i udzie la j" cy po zwo le nia na bu -
do w& dla wi&k szo $ci ty po wych obiek tów
bu dow la nych, po da j"c w spo sób jaw ny
kie dy ta ka de cy zja o po zwo le niu mu si by%
pod j& ta

• s(usz nie wzmac nia si& wa# no$% i po -
wszech no$% stu diów uwa run ko wa' oraz
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go i re zy gna cji z wa run ków za bu do wy i za -
go spo da ro wa nia te re nu na rzecz, tzw.
miej sco wych prze pi sów urba ni stycz nych
(MPU)

• s(usz nie wzmac nia si& funk cj& pro jek -
tan ta w pro ce sie bu dow la nym, na to miast
nic nie wia do mo o fak tycz nym zna cze niu
rze czo znaw cy bu dow la ne go. Funk cja
rze czo znaw cy mu si by% jed no znacz nie
zde fi nio wa na

• ko niecz nie na le #y zde fi nio wa% po j& -
cie pro jek tu wy ko naw cze go i je go zna cze -
nie w pro ce sie bu dow la nym

• wa# nym ele men tem jest jed no znacz -
ne usy tu owa nie i okre $le nie zna cze nia
nad zo ru bu dow la ne go w pro ce sie bu dow -
la nym

• istot nym ele men tem wp(y wa j" cym
na czas re ali za cji pro ce su bu dow la ne go
jest pro ble ma ty ka uwa run ko wa' $ro do wi -
sko wych uj& ta w Pra wie ochro ny $ro do -
wi ska. W zwi"z ku z tym Ko deks bu dow -
la ny mu si by% do brze sko re lo wa ny
z Pra wem ochro ny $ro do wi ska, tak aby
Ko deks nie utra ci( za k(a da nych ce lów
i efek tów. Wy da je si&, #e nie któ re ak tu al -
nie obo wi" zu j" ce pro ce du ry $ro do wi -
sko we s" zbyt re stryk cyj ne, nie re spek -
tu j" w pe( ni za sa dy zrów no wa #o ne go
roz wo ju i nad mier nie ha mu j" ca (y pro ces
in we sty cyj no -bu dow la ny

• two rz"c no wy Ko deks bu dow la ny
trze ba ko niecz nie pa mi& ta% o tym, #e pa' -
stwo i sa mo rz" dy te ry to rial ne s" od po wie -
dzial ne za (ad prze strzen ny i urba ni -
stycz ny oraz za m" dre re spek to wa nie
za sa dy zrów no wa #o ne go roz wo ju.

ZA"O)ENIA PROJEKTU USTAWY – PRAWO BUDOWLANE.
PIERWSZY ETAP REFORMY PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO
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SESJA II: REGULACJE DOTYCZ#CE ROBÓT BUDOWLANYCH
W PRZEPISACH O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Koncesje na roboty budowlane
i us&ugi – propozycja 
nowej regulacji unijnej

MA"GORZATA HANDZLIK, Pose& do Parlamentu Europejskiego

Rów no le gle do ju# znacz nie za awan so -
wa nych prac Par la men tu Eu ro pej skie go
nad re for m" za mó wie' pu blicz nych, to czy
si& dys ku sja w kwe stii ure gu lo wa nia na po -
zio mie unij nym kon ce sji na ro bo ty bu dow -
la ne i us(u gi. Te mat po zo sta je tro ch& w cie -
niu oma wia nych zmian do ty cz" cych
za mó wie' pu blicz nych, jed nak jest z nim $ci -
$le zwi" za ny i po s(o wie po $wi& ca j" mu na -
le# n" uwa g&. 

Udzie la nie kon ce sji na ro bo ty bu dow la ne
pod le ga obec nie je dy nie pod sta wo wym
prze pi som dy rek ty wy w spra wie ko or dy na -
cji pro ce dur udzie la nia za mó wie' pu blicz -
nych na ro bo ty bu dow la ne, do sta wy i us(u -
gi, na to miast kon ce sje na us(u gi ob j& te s"
tyl ko ogól ny mi za sa da mi Trak ta tu o Funk -
cjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej. Ta lu ka two -
rzy ba rie ry na ryn ku we wn&trz nym, na któ -
re szcze gól nie na ra #o ne s" ma (e i $red nie
przed si& bior stwa, gdy# ogra ni cza j" im do -
st&p do kon ce sji. Ju# w ko mu ni ka cie z kwiet -
nia 2011 r. „Akt o jed no li tym ryn ku. Dwa na -
$cie d)wi gni na rzecz po bu dze nia wzro stu
go spo dar cze go i wzmoc nie nia za ufa nia”, Ko -
mi sja Eu ro pej ska (KE) po sta wi (a so bie
za cel, aby usu n"% t" nie pew no$% praw n"
po przez ure gu lo wa nie kon ce sji na po zio mie
unij nym. W tym kon tek $cie po ja wia j" si& py -
ta nia o war to$% do da n" ta kiej ini cja ty wy, a je -
#e li przyj mie my, #e za cho dzi ko niecz no$% re -
gu la cji tej kwe stii na po zio mie unij nym to
py ta nie: ja kich re gu( po trze bu je my?

Al ter na ty w" dla od r&b nej re gu la cji kon ce -
sji by (o szer sze ure gu lo wa nie te go za gad nie -
nia w prze pi sach do ty cz" cych za mó wie' pu -
blicz nych, ewen tu al ne do da nie w dro dze
dy rek ty wy zmie nia j" cej roz dzia (u re gu lu j" -
ce go udzie la nie kon ce sji do dy rek tyw ko or -
dy nu j" cych pro ce du ry udzie la nia za mó wie'
pu blicz nych. Ze wzgl& du jed nak na spe cy -
fi k& kon ce sji KE pod nio s(a i s" dz&, #e s(usz -
nie, i# na le #y ure gu lo wa% t& ma te ri& w od -
r&b nej dy rek ty wie. Ta ka ini cja ty wa
z pew no $ci" b& dzie mia (a war to$% do da n",
po nie wa# dzi& ki od r&b ne mu do ku men to wi
po $wi& co ne mu tyl ko kon ce sjom zy ska my $ci -
s(e ra my praw ne, a w kon se kwen cji za pew -

ni my sta bil no$% i pew no$% pra wa. Ta kie roz -
wi" za nie przy czy ni si& za pew ne rów nie#
do po pra wy kon ku ren cyj no $ci przed si& -
biorstw i b& dzie wspar ciem dla dzia (a'
w(adz pu blicz nych. Pro jekt za pro po no wa ny
przez KE jed nak w znacz nym stop niu po wie -
la po sta no wie nia za war te w pro po zy cjach do -
ty cz" cych za mó wie' pu blicz nych. Wie le
po sta no wie' do ty cz" cych kon ce sji jest po -
wtó rze niem prze pi sów w(a $ci wych dla re #i -
mu za mó wie' pu blicz nych, ta kich jak wy (" -
cze nia, me to dy ob li cza nia war to $ci
sza cun ko wych kon ce sji czy prze pi sy do ty -
cz" ce spe cy fi ka cji tech nicz nych. Nie po koi
fakt, #e w ten spo sób za cie ra si& tak
na praw d& ró# ni ce po mi& dzy za mó wie niem
pu blicz nym a kon ce sj", spro wa dza j"c je tyl -
ko do for my p(at no $ci, a prze cie# w przy pad -
ku kon ce sji ma my te# kwe sti& ry zy ka po stro -
nie kon ce sjo na riu sza. Od r&b na re gu la cja jest,
wi&c uza sad nio na spe cy fi k" kon ce sji i prze -
pi sy uwzgl&d nia j" ce od r&b no$% umów kon -
ce syj nych po win ny zna le)% si& w re gu la cji. 

Zde cy do wa nie jest, wi&c ko niecz no$%
za pro po no wa nia od r&b nej re gu la cji na po -
zio mie unij nym od no $nie kon ce sji. Tym sa -
mym po ja wia si& py ta nie: ja kich prze pi sów
tak na praw d& po trze bu je my, aby od da%
w pe( ni cha rak ter te go ty pu umów i ich od -
r&b no$% od za mó wie' pu blicz nych? Bez
w"t pie nia klu czo wym tu taj b& dzie do pre cy -
zo wa nie de fi ni cji kon ce sji. Na pew no z za -
do wo le niem na le #y przy j"% pro po zy cj& KE,
aby w tej de fi ni cji szcze gól nie uwzgl&d ni% po -
j& cie ry zy ka eko no micz ne go. Ist nie j" jed nak
licz ne de fi ni cje kra jo we te go po j& cia, a rów -
nie# na po zio mie eu ro pej skim po zo sta je ono
nie ja sne tak, wi&c spo rym wy zwa niem b& -
dzie wy pra co wa nie za do wa la j" cej de fi ni cji.
Po zy tyw nie na le #y, oce ni% pro po zy cj& wpro -
wa dze nia obo wi"z ku pu bli ka cji og(o sze nia
o kon ce sji, a tak #e brak szcze gó (o wej pro -
ce du ry udzie la nia kon ce sji przy jed no cze -
snym wska za niu pew nych pod sta wo wych
gwa ran cji pro ce du ral nych. Za sta na wia j"
jed nak prze pi sy do ty cz" ce kry te riów kwa li -
fi ka cji i kry te riów udzie la nia za mó wie nia, któ -
re b& d" wy ma ga (y do pre cy zo wa nia. Cho%

za mó wie nia pu blicz ne i kon ce sje sta no wi"
od r&b ne me cha ni zmy, pew ne ich do ty cz" -
ce prze pi sy mo g" si& po kry wa%, dla te go te#
tak wa# ne b& dzie wy ja $nie nie re la cji po mi& -
dzy prze pi sa mi do ty cz" cy mi tych dwóch za -
gad nie'. Oczy wi $cie, re gu (y do ty cz" ce
kon ce sji nie mo g" po pro stu po wie la% prze -
pi sów od no sz" cych si& do za mó wie' pu -
blicz nych i mu sz" by% ja sne tak, aby nie po -
wo do wa% nad mier nej biu ro kra cji.

Pro jekt dy rek ty wy kon ce syj nej nie za wie -
ra od nie sie nia do przy pad ku, kie dy da na
umo wa kon ce syj na do ty czy ro bót bu dow la -
nych oraz us(ug, czy li tzw. kon ce sji mie sza -
nych, a prze cie# przy du #ych pro jek tach jak
wy bu do wa nie obiek tu spor to we go czy au -
to stra dy b& dzie mia (o zna cze nie czy na przy -
k(ad w ra mach kry te rium ofer ty naj ko rzyst -
niej szej eko no micz nie mo# na uwzgl&d ni%
or ga ni za cj& i kwa li fi ka cj& per so ne lu kon ce -
sjo na riu sza, co w przy pad ku, gdy ma my
do czy nie nia z od r&b ny mi umo wa mi na us(u -
gi czy na ro bo ty bu dow la ne by (o by mo# li we.
Wspo mnia ne nie spój no $ci b& d" wy ma ga -
(y pra cy ko mi sji przed mio to wo w(a $ci wej, 
któ r" jest Ko mi sja Ryn ku We wn&trz ne go
i Ochro ny Kon su men tów, i b& d" przed mio -
tem de ba ty na fo rum tej ko mi sji, za pla no wa -
nej na wrze sie' i li sto pad br.

Na pew no ma my tu taj do osi" gni& cia wa# -
ny cel, ja kim jest zwi&k sze nie szans in we -
sty cyj nych oraz lep sza do st&p no$% i ja ko$%
ro bót bu dow la nych i us(ug. Dy rek ty wa za -
pew ni te# pew no$% pra wa, co do ram praw -
nych re gu lu j" cych udzie la nie kon ce sji, a to
bez w"t pie nia uza sad nia po trze b& od r&b nej
re gu la cji, zmie rza j" c" do usta no wie nia
na po zio mie unij nym jed no li te go re #i mu za -
wie ra nia umów kon ce syj nych. Pro po zy cja
KE, aby ure gu lo wa% od r&b nie kon ce sje
spo ty ka si& z przy chyl no $ci" i jest do br" ba -
z", na któ rej b& dzie mo# na wy pra co wa% ja -
sn" i do br" pro po zy cj& tak, aby sku tecz nie
za pew ni% przed si& bior stwom sze ro ki do st&p
do umów kon ce syj nych. G(o sy kry ty ki, co
do tre $ci pro po zy cji po zwo l" z ko lei na kon -
struk tyw ny dia log, któ re go efek tem b& dzie
do bre pra wo w oma wia nej ma te rii. 
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W wy da niu spe cjal nym kwar tal ni ka Fo -
rum Bu dow nic twa !l" skie go z 2011 r.
po $wi& co ne mu w ca (o $ci pu bli ka cji ma -
te ria (ów z Kon fe ren cji „III !l" skie Fo rum
In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo -
$ci”, któ ra mia (a miej sce w dniu 28 wrze -
$nia 2011 r. w Ka to wi cach, zo sta( opu -
bli ko wa ny ar ty ku( pt. „Ra #" co ni ska
ce na a je dy ne kry te rium oce ny ofert
w za mó wie niach na ro bo ty bu dow la ne”
z za strze #e niem, #e jest to skrót ob szer -
niej sze go ar ty ku (u, któ re go pe( ny tekst
mia( si& uka za% w ko lej nym wy da niu Fo -
rum Bu dow nic twa !l" skie go. Tak si&
jed nak, z przy czyn tech nicz nych, nie za -
le# nych od au to ra, nie sta (o. Mi n"( rok
od na pi sa nia po przed nie go tek stu.
Pro blem ce ny ra #" co ni skiej nie zni ka
z (a mów pra sy co dzien nej, cza so pism
fa cho wych, bran #o wych, nie ma ko' ca
dys ku sjom na ten te mat w szcze gól no -
$ci w gro nach przed si& bior ców -wy ko -
naw ców uczest ni cz" cych w po st& -
po wa niach o udzie le nie za mó wie' pu -
blicz nych, pod no szo ne s" co raz to no -
we pro po zy cje zmian w pra wie, przede
wszyst kim w usta wie Pra wo za mó wie'
pu blicz nych. Nie wra ca j"c ju# do te ma -
ty ki kry te riów oce ny ofert, ni niej szy ar -
ty ku( jest prze gl" dem prze pi sów do ty cz" -
cych ra #" co ni skiej ce ny, ich in ter pre ta cji
oraz no wych roz wi" za' pro po no wa -
nych przez Ko mi sj& Eu ro pej sk".

Usta wa z dnia 29 stycz nia – Pra wo za -
mó wie' pu blicz nych (da lej: Pzp) obo wi" -
zu je od dnia 2 mar ca 2004 r. Od sa me -
go po cz"t ku zwie ra (a ona, zmie nio ne
w mi& dzy cza sie je dy nie pod wzgl& dem
re dak cyj nym, nie na ru sza j" cym w #a den
spo sób isto ty rze czy, prze pi sy do ty -
cz" ce tzw. ra #" co ni skiej ce ny. Prze pi -
sy te zo sta (y wpro wa dzo ne do Pzp
w $lad za dy rek ty wa mi unij ny mi do ty cz" -
cy mi za mó wie' pu blicz nych. Osta tecz -
nie mo# na przy wo (a% obo wi" zu j" c"
od dnia 30 kwiet nia 2004 r. dy rek ty -
w& 2004/18/WE Par la men tu Eu ro pej -

skie go i Ra dy z dnia 31 mar ca 2004 r.
w spra wie ko or dy na cji pro ce dur udzie -
la nia za mó wie' pu blicz nych na ro bo ty
bu dow la ne, do sta wy i us(u gi, któ ra za -
st" pi (a wcze $niej sze dy rek ty wy, w szcze -
gól no $ci dla te go, #e pro jekt tej dy rek ty -
wy by( zna ny przy go to wu j" ce mu Pzp
Urz& do wi Za mó wie' Pu blicz nych, a tym
bar dziej by( zna ny w trak cie ca (e go
pro ce su le gi sla cyj ne go i zo sta( „z wy -
prze dze niem” do Pzp za im ple men to wa -
ny. Swo j" dro g" prze pi sy tej dy rek ty wy
w od nie sie niu do tzw. ra #" co ni skiej ofer -
ty nie ró# ni" si& od prze pi sów po przed -
nich dy rek tyw.

Mó wi"c o ra #" co ni skiej ce nie na le #y
za da% kil ka pod sta wo wych py ta':

– co to jest „ce na ra #" co ni ska” (ina -
czej: ja ka ce na jest ra #" co ni ska)?

– do cze go na le #y od nie$% ce n& ofer -
ty pod k" tem oce ny, czy jest/nie jest ra -
#" co ni ska?

– na kim ci" #y obo wi" zek udo wod nie -
nia, #e ce na jest ra #" co ni ska?

– kie dy na le #y wsz cz"% pro ce du r& wy -
ja $nie nia, czy ce na jest ra #" co ni ska?

Jak t& spra w& re gu lu j" prze pi sy wspo -
mnia nej dy rek ty wy 2004/18/WE? Ar ty -
ku( 55 dy rek ty wy („Ra #" co ni skie ofer ty”)
do ty cz" cy tej kwe stii sta no wi w ust. 1, #e:

„Je #e li w przy pad ku da ne go za mó wie -
nia, ofer ty od no sz$ ce si& do "wiad cze -
nia wy da j$ si& ra #$ co ni skie, in sty tu cja
za ma wia j$ ca, przed od rzu ce niem tych
ofert, zwra ca si& na pi "mie do ofe ren ta
o po da nie szcze gó %ów, do ty cz$ cych
tych sk%a do wych ele men tów ofert, któ re
uwa #a za istot ne. Szcze gó %y te mo g$ do -
ty czy! g%ów nie:

a) eko no micz no "ci da nej me to dy bu -
do wa nia, pro ce su pro duk cyj ne go lub
"wiad czo nych us%ug;

b) tech nicz nych lub wszel kich wy j$t ko -
wo ko rzyst nych wa run ków, któ ry mi dys -
po nu je ofe rent, w ce lu re ali za cji ro bót bu -
dow la nych, do sta wie pro duk tów lub
us%ug;

c) ory gi nal no "ci ro bót bu dow la nych,
do staw lub us%ug pro po no wa nych przez
ofe ren ta;

d) zgod no "ci z obo wi$ zu j$ cy mi prze -
pi sa mi do ty cz$ cy mi ochro ny za trud nie -
nia i wa run ków pra cy, a tak #e miej sca,
w któ rym ro bo ty bu dow la ne, us%u gi lub
do sta wy te ma j$ by! re ali zo wa ne;

e) mo# li wo "ci uzy ska nia przez ofe ren -
ta po mo cy pa' stwo wej”.

Na le #y zwró ci% uwa g& na u#y ty zwrot
„ofer ty (…) wy da j" si&”. Tak wi&c za ma -
wia j" ce mu (in sty tu cji za ma wia j" cej w ro -
zu mie niu dy rek tyw) mo #e wy da wa% si&,
#e ce na ofer ty jest ra #" co ni ska (ra #" co
ni ska ofer ta w #ar go nie dy rek ty wy to ra -
#" co ni ska ce na ofer ty w ro zu mie niu
Pzp), cho% w rze czy wi sto $ci tak by% nie
mu si – za ma wia j" cy naj zwy czaj niej mo -
#e si& my li%. Je #e li jed nak tak si& za ma -
wia j" ce mu wy da je, to ma obo wi" zek,
w(a $nie po to, by zwe ry fi ko wa% swój s"d,
zwró ci% si& do wy ko naw cy (ofe ren ta)
o po da nie szcze gó (ów, do ty cz" cych
tych sk(a do wych ele men tów ofer ty, któ -
re uwa #a za istot ne. Przy k(a do we, g(ów -
ne szcze gó (y wska za ne s" w pkt. a – e.
Nie wol no za ma wia j" ce mu od rzu ci%
ofer ty tyl ko dla te go, #e wy da je mu si&, #e
ce na ofer ty jest ra #" co ni ska. Za wsze
„spra w&” mu si wy ja $ni% z wy ko naw c",
o czym prze s" dza ust. 2:

„Przez kon sul ta cje z ofe ren tem, in sty -
tu cja za ma wia j$ ca we ry fi ku je sk%a do we
ele men ty ofer ty, uwzgl&d nia j$c do star -
czo ne do wo dy”.

Ju# tyl ko dla po rz"d ku przy tocz my
tre$% ust. 3, któ ry do ty czy sy tu acji przy -
zna nia wy ko naw cy po mo cy pu blicz nej:

„In sty tu cja za ma wia j$ ca, któ ra stwier -
dzi, #e ofer ta jest ra #$ co ni ska ze wzgl& -
du na fakt otrzy ma nia przez ofe ren ta po -
mo cy pa' stwo wej, mo #e od rzu ci! ta k$
ofer t& je dy nie po kon sul ta cji z ofe ren tem,
je #e li nie jest on w sta nie udo wod ni!
w do sta tecz nym, wy zna czo nym przez t&
in sty tu cje ter mi nie, #e po moc ta zo sta -

Pro ble my zwi% za ne
z ra *% co ni sk% ce n%
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%a mu przy zna na w spo sób zgod ny
z pra wem. W przy pad ku od rzu ce nia
ofer ty w ta kich oko licz no "ciach, in sty tu -
cja za ma wia j$ ca po wia da mia o tym fak -
cie Ko mi sj&”.

Usta wa – Pra wo za mó wie' pu blicz -
nych, w art. 89 ust. 1 pkt 4 na ka zu je za -
ma wia j" ce mu od rzu ci% ofer t&, je #e li ta
„za wie ra ra #$ co ni sk$ ce n& w sto sun ku
do przed mio tu za mó wie nia”. Jed nak #e
ewen tu al ne od rzu ce nie ofer ty mu si by%
po prze dzo ne pro ce du r" wy ja $nie nia
tych jej ele men tów, któ re ma j" wp(yw
na wy so ko$% ce ny. Zgod nie z prze pi sem
art. 90 ust. 1:

„Za ma wia j$ cy w ce lu usta le nia, czy
ofer ta za wie ra ra #$ co ni sk$ ce n& w sto -
sun ku do przed mio tu za mó wie nia, zwra -
ca si& do wy ko naw cy o udzie le nie
w okre "lo nym ter mi nie wy ja "nie' do ty -
cz$ cych ele men tów ofer ty ma j$ cych
wp%yw na wy so ko"! ce ny”,

przy czym, o czym prze s" dza ust. 2,
„Za ma wia j$ cy, oce nia j$c wy ja "nie nia,

bie rze pod uwa g& obiek tyw ne czyn ni ki,
w szcze gól no "ci oszcz&d no"! me to dy
wy ko na nia za mó wie nia, wy bra ne roz wi$ -
za nia tech nicz ne, wy j$t ko wo sprzy ja j$ -
ce wa run ki wy ko ny wa nia za mó wie nia do -
st&p ne dla wy ko naw cy, ory gi nal no"!
pro jek tu wy ko naw cy oraz wp%yw po mo -
cy pu blicz nej udzie lo nej na pod sta wie od -
r&b nych prze pi sów”.

W za le# no $ci od otrzy ma nych wy ja -
$nie' lub ich bra ku, za ma wia j" cy po dej -
mu je de cy zj& (ust. 3):

„Za ma wia j$ cy od rzu ca ofer t& wy ko -
naw cy, któ ry nie z%o #y% wy ja "nie' lub je -
#e li do ko na na oce na wy ja "nie' z do star -
czo ny mi do wo da mi po twier dza, #e ofer ta
za wie ra ra #$ co ni sk$ ce n& w sto sun ku
do przed mio tu za mó wie nia”.

I znów, je dy nie dla po rz"d ku, przy tocz -
my brzmie nie ust. 4:

„Je #e li war to"! za mó wie nia jest rów -
na lub prze kra cza kwo ty okre "lo ne
w prze pi sach wy da nych na pod sta wie
art. 11 ust. 8, za ma wia j$ cy za wia da mia
Pre ze sa Urz& du oraz Ko mi sj& Eu ro pej -
sk$ o od rzu ce niu ofert, któ re we d%ug za -
ma wia j$ ce go za wie ra %y ra #$ co ni sk$
ce n& z po wo du udzie le nia po mo cy pu -
blicz nej, a wy ko naw ca, w ter mi nie wy zna -
czo nym przez za ma wia j$ ce go, nie udo -
wod ni%, #e po moc ta jest zgod na
z pra wem w ro zu mie niu prze pi sów o po -
st& po wa niu w spra wach do ty cz$ cych po -
mo cy pu blicz nej”.

Na le #y zwró ci% uwa g&, #e ani prze pi -
sy dy rek ty wy ani prze pi sy Pzp nie de fi -
niu j" po j& cia „ra #" co ni ska ce na (w sto -
sun ku do przed mio tu za mó wie nia)”.
Z ko lei Try bu na( Spra wie dli wo $ci Unii Eu -
ro pej skiej (po przed nio „Eu ro pej ski Try -
bu na( Spra wie dli wo $ci”) wie lo krot nie
wska zy wa( w swych orze cze niach, po -

cz"w szy od s(yn nej spra wy „Con stan zo”
z 1988 r., #e nie jest do pusz czal ne „me -
cha nicz ne”, na pod sta wie wy ("cz nie
kry te riów aryt me tycz nych od rzu ce nie
ofer ty „po dej rza nej” o ra #" co ni sk" ce -
n&, bez prze pro wa dze nia kon sul ta cji
z wy ko naw c".

Po wej $ciu w #y cie Pzp, ju# w pierw -
szych wy ro kach orze ka j" ce wów czas ze -
spo (y ar bi trów sta ra (y si& wy pra co wa%
w mia r& spój ne sta no wi sko okre $la j"c, co
na le #y ro zu mie% przez ce n& ra #" co ni sk".
W wy ro ku z dnia 26 czerw ca 2004 r.
(sygn. akt UZP/ZO/0-936/04) Ze spó( Ar -
bi trów za uwa #y(, #e „ra #$ co ni ska ce na
to ce na nie wia ry god na, nie re ali stycz na,
nie po zwa la j$ ca na zre ali zo wa nie przed -
mio tu za mó wie nia”, za$ w wy ro ku
z dnia 23 sierp nia 2004 r. (sygn. akt
UZP/ZO/0-1316/04): „ra #$ co ni ska ce na
w ro zu mie niu art. 89 ust. 1 pkt 4 usta wy,
jest to ce na po ni #ej kosz tów »wy two rze -
nia« us%u gi lub ro bo ty”.

Orzecz nic two ze spo (ów ar bi trów by -
(o pod da wa ne, w wy ni ku wno sze nia
skarg, kon tro li s" dów okr& go wych, któ -
rych orze cze nia z ko lei wp(y wa (y na ko -
lej ne orze cze nia ze spo (ów ar bi trów.
Wy pra co wa ny zo sta( tym sa mym pe wien
do ro bek, któ ry prze j& (a, uzu pe( ni (a
i utrwa li (a Kra jo wa Izba Od wo (aw cza
orze ka j" ca od grud nia 2007 r. Po mi ja -
j"c ju# w tym miej scu orze cze nia ze spo -
(ów ar bi trów, war to przy to czy% naj istot -
niej sze usta le nia KIO z lat 2007 – 2009
(nie s" to cy ta ty, lecz isto ta usta le nia
Izby, nad to wska za ne s" tyl ko sy gna tu -
ry akt bez wska za nia da ty wy da nia
orze cze nia). Przy to czo ne s" re pre zen -
ta tyw ne po gl" dy Izby kszta( tu j" ce li ni&
orzecz ni cz", cho% nie mo# na po mi ja%
fak tu, #e tra fia (y si& orze cze nia, co
praw da nie licz ne, któ re tej li nii orzecz -
ni czej nie po twier dza (y.

W za kre sie po j& cia ce ny ra #" co ni skiej:
– za ofer t& z ce n" ra #" co ni sk" mo #e

by% uzna na ta ka ofer ta, któ rej re ali za cja
nie po zwa la na utrzy ma nie ren tow no $ci
wy ko naw cy, na ra #a go na stra ty, re ali zo -
wa nie za da nia po ni #ej kosz tów [226/08]

– za ce n& ra #" co ni sk" na le #y ro zu mie%
ce n& nie wia ry god n", ode rwa n" ca( ko wi -
cie od re aliów ryn ko wych, gdy oczy wi ste
jest, #e przy za cho wa niu re gu( ryn ko wych
wy ko na nie umo wy przez wy ko naw c& by -
(o by dla nie go nie op(a cal ne [383/08]

– o ra #" co ni skiej ce nie mo# na mó wi%
w przy pad ku, gdy ca( ko wi ta ce na ofer ty
od bie ga od cen obo wi" zu j" cych na da -
nym ryn ku w ta ki spo sób, #e nie ma mo# -
li wo $ci re ali za cji za mó wie nia przy za (o -
#e niu osi" gni& cia zy sku [466/08]

– dla uzna nia, #e ce na jest ra #" co ni -
sk", ko niecz ne jest wy ka za nie, #e
przy okre $lo nym przed mio cie za mó wie -
nia nie jest mo# li we wy ko na nie za mó wie -

nia za ofe ro wa n" ce n&, bez ry zy ka po -
no sze nia strat przez wy ko naw c&
[1492/08].

W za kre sie punk tu od nie sie nia do usta -
le nia, czy ce na jest ra #" co ni ska:

– ce n& za ra #" co ni sk" mo# na by
uzna% w wy pad ku, je #e li jest ona wy ra) -
nie ni# sza od po zo sta (ych za ofe ro wa nych
cen lub od war to $ci sza cun ko wej za mó -
wie nia [22/08]

– punk tem od nie sie nia dla usta le nia,
czy ofer ta za wie ra ra #" co ni sk" ce n&,
mo g" by% rów nie# ce ny ofert in nych wy -
ko naw ców bio r" cych udzia( w po st& po -
wa niu [193/08]

– utrwa lo ny po gl"d dok try ny i orzecz -
nic twa wska zu je, #e ce n& ba da nej ofer -
ty na le #y od nie$% do war to $ci przed mio -
tu za mó wie nia pod wa run kiem, i# zo sta(
on osza co wa ny przez Za ma wia j" ce go
z na le #y t" sta ran no $ci" [351/08]

– punk ta mi od nie sie nia do okre $le nia,
czy ce na jest ra #" co s": war to$% zmó wie -
nia, ce ny in nych ofert z(o #o nych w po st& -
po wa niu oraz wie dza, do $wiad cze nie #y -
cio we i ro ze zna nie wa run ków ryn ko wych
ja ki mi dys po nu j" cz(on ko wie ko mi sji
prze tar go wej za ma wia j" ce go [1126/09].

W za kre sie pro cen to we go od nie sie nia
do war to $ci za mó wie nia lub cen in nych
ofert:

– osta tecz na ce na przed mio to wej
ofer ty wy no si 515.964,00 z( net to;
629.476,08 z( brut to, pod czas gdy Za ma -
wia j" cy war to$% sza cun ko w" za mó wie -
nia osza co wa( na 565.573,78 z( net -
to; 690.000,00 z( brut to. W opar ciu
o po wy# sze ce na za pro po no wa na nie
no si zna mion ce ny ra #" co ni skiej, gdy#
ró# ni ca jest ni# sza ni# 10% [68/07]

– w jed nym przy pad ku ró# ni ca ce no -
wa kil ku na sto pro cen to wa po mi& dzy z(o -
#o ny mi w po st& po wa niu ofer ta mi mo #e
ju# $wiad czy% o ce nie ra #" co ni skiej,
w in nym za$ wprost prze ciw nie [671/08]

– twier dze nie Od wo (u j" ce go, #e ce na
o 36% ni# sza od sza cun ku Za ma wia j" -
ce go jest ce n" ra #" co ni sk", nie mo #e
si& osta% [1269/08, 1271/08]

– ar gu men ta cja, i# ce na od bie ga
o 35% od ce ny ofer ty Od wo (u j" ce go, nie
mo #e by% wy star cza j" ca na po par cie te -
zy o ra #" co ni skiej ce nie. Zgod nie bo -
wiem z utrwa lo nym po gl" dem – tak
w orzecz nic twie KIO, s" dów okr& go -
wych, jak i ETS – dla uzna nia, #e ce na
jest ra #" co ni ska, nie jest wy star cza j" -
ce ma te ma tycz ne okre $le nie, #e ce na
od bie ga o okre $lo n" war to$% (np. 20%,
30%, czy 60%) od ce ny in ne go wy ko -
naw cy sk(a da j" ce go ofer t& w po st& po -
wa niu. Dla uzna nia, #e ce na jest ra #" -
co ni sk" ko niecz ne jest wy ka za nie, #e
przy okre $lo nym przed mio cie za mó -
wie nia nie jest mo# li we wy ko na nie za -
mó wie nia za ofe ro wa n" ce n&, bez ry zy -
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ka po no sze nia strat przez wy ko naw c&
[1492/08].

W za kre sie re la cji ce ny ofer ty do ce -
ny jed nost ko wej, ce ny za cz&$% za mó -
wie nia lub kosz tów ro bo ci zny:

– mi mo, i# staw ka przy j& ta przez wy -
ko naw c& jest ni# sza ni# staw ka mi ni mal -
ne go wy na gro dze nia wy ni ka j" ca z roz -
po rz" dze nia Ra dy Mi ni strów z 11
wrze $nia 2007 r. w spra wie wy so ko $ci
mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra c&
w 2008 r., nie mo #e ona by% pod sta w"
stwier dze nia, i# ce na za pro po no wa na
przez wy ko naw c& jest ce n" ra #" co ni sk",
ce n", któ ra nie po kry wa kosz tów re ali -
za cji za mó wio nych us(ug, a wiec ce n"
dum pin go w" [68/07]

– za ma wia j" cy nie mo #e od rzu ci%
ofer ty od no sz"c za rzut ra #" co ni skiej ce -
ny wy ("cz nie do cz& $ci za mó wie nia
[195/08]

– za ma wia j" cy ma pra wo #" da% wy ja -
$nie', czy za pro po no wa na ce na przez
wy ko naw c& nie jest ra #" co ni ska. Jed -
nak na le #y pa mi& ta%, #e li czy si& ce na
ca (ej ofer ty, a nie jej cz& $ci sk(a do wych
[227/08, 286/08]

– Sk(ad orze ka j" cy uzna(, #e przy oce -
nie kosz tów ro bo ci zny na le #y mie%
na uwa dze, #e wy ko naw ca mo #e re ali -
zo wa% za mó wie nie nie tyl ko za po mo c"
osób za trud nio nych w ra mach umo wy
o pra c&, ale rów nie# umo wy cy wil no praw -
nej. Dla te go w oce nie sk(a du orze ka j" -
ce go przy oce nie, czy ofer ta za wie ra ra -
#" co ni sk" ce n& nie mo# na po wo (y wa%
si& na ta kie czyn ni ki, jak p(a ca mi ni mal -
na oraz wska) nik jej wzro stu [383/08]

– ró# ni ce w po szcze gól nych ele men -
tach kal ku la cyj nych ce ny mi& dzy ofer ta -
mi nie mo g" do wo dzi% ra #" co ni skiej ce -
ny, któ ra jak wy ni ka z ugrun to wa ne go
sta no wi ska dok try ny i orzecz nic twa w tej
kwe stii, win na by% od no szo na do ce ny
ca( ko wi tej ofer ty [860/08]

– gdy by na wet uzna%, #e ja ka$ cz&$%
ofer ty jest ra #" co ni ska, to #ad n" mia r"
nie czy ni to ca (ej ce ny ra #" co ni sk"
[1511/08]

– Izba po raz ko lej ny wska zu je, #e
za ra #" co ni sk" ce n& mo# na uzna% tyl -
ko ta k" ce n& ofer to w", któ ra ta ki cha rak -
ter wy ka zu je w sto sun ku do przed mio -
tu za mó wie nia. Cho dzi bo wiem
o od nie sie nie ce ny do ca (e go przed mio -
tu za mó wie nia, nie za$ do nie któ rych tyl -
ko po zy cji [88/09, 89/09]

– oce nia j"c czy ofer ta nie za wie ra ce -
ny ra #" co ni skiej na le #y bra% pod uwa -
g& ce ny ca( ko wi te ofer ty, a nie ce ny jed -
nost ko we ofert [109/09]

– od wo (u j" cy w tym za kre sie kwe stio -
nu je przede wszyst kim ce ny jed nost ko -
we w ofer cie, do ty cz" ce staw ki go dzi no -
wej, sk(a da j" ce si& na ca (o$% ce ny
ofer to wej. Sk(ad orze ka j" cy Izby po -

dzie li( w tym za kre sie ugrun to wa ny
w orzecz nic twie po gl"d, #e dla oce ny ce -
ny ofer to wej pod k" tem ce ny ra #" co ni -
skiej istot ne zna cze nie ma ce na osta tecz -
na, a nie ce ny jed nost ko we [131/09]

– w oce nie te go, czy ma my do czy nie -
nia z ce n" ra #" co ni sk" na le #y bra%
pod uwa g& ce n& ca( ko wi t", a nie ce ny
za po szcze gól ne ele men ty ofer ty
[1140/09]

– pod sta w" do ba da nia ce ny ja ko ra -
#" co ni skiej, wbrew twier dze niu od wo (u -
j" ce go, mo #e sta no wi% je dy nie ca( ko wi -
ta ce na za re ali za cj& przed mio tu
za mó wie nia, a nie ce ny jed nost ko we
[1144/09].

W za kre sie obo wi"z ku do wo dze nia:
– wy st" pie nie do wy ko naw cy w try bie

art. 90 ust. 1 usta wy usta na wia do -
mnie ma nie praw ne za pro po no wa nia
w ofer cie ce ny ra #" co ni skiej w sto sun -
ku do przed mio tu za mó wie nia. Wy ja $nie -
nia Wy ko naw cy ma j" do pro wa dzi%
do oba le nia te go do mnie ma nia [351/08]

– od wo (u j" cy nie wy ka za( w spo sób do -
sta tecz ny, a sto sow nie do art. 6 Ko dek -
su cy wil ne go to na nim spo czy wa ci& #ar
do wo do wy, #e przed sta wio na w ofer cie
ce na jest ce n" ra #" co ni sk" [1492/08]

– z chwi l" otrzy ma nia #" da nia wy ja -
$nie', na wy ko naw cy ci" #y obo wi" zek
udo wod nie nia, #e za ofe ro wa na przez
nie go ce na nie jest ra #" co ni ska [58/09]

– od wo (u j" cy nie wy ka za(, #e Przy st& -
pu j" cy nie b& dzie w sta nie za wska za -
ne kwo ty wy ko na% przed mio to we go za -
mó wie nia, a go (o s(ow ne twier dze nia
o ce nie ra #" co ni skiej, po nie wa# od bie -
ga j" cej od ce ny za ofe ro wa nej przez
Od wo (u j" ce go, nie s" wy star cza j" ce
dla stwier dze nia, #e ce na jest ra #" co ni -
ska, jak rów nie# dla stwier dze nia, #e
w da nym przy pad ku za cho dzi praw do -
po do bie' stwo ce ny ra #" co ni skiej, co
ewen tu al nie uza sad nia (o by wsz cz& cie
pro ce du ry prze wi dzia nej w art. 90 ust. 1
usta wy [131/09]

– dla za kwa li fi ko wa nia ofer ty do dal sze -
go po st& po wa nia nie jest wy star cza j" ce
z(o #e nie ja kich kol wiek wy ja $nie', lecz
wy ja $nie' od po wied nio umo ty wo wa -
nych, prze ko nu j" cych, #e za pro po no wa -
na ofer ta nie za wie ra ra #" co ni skiej ce -
ny [262/09]

– je #e li z wy ja $nie' z(o #o nych przez
wy ko naw c& nie mo# na wy wnio sko wa%,
#e ce na nie jest ra #" co ni ska, to ofer ta
pod le ga od rzu ce niu (z(o #o ne wy ja $nie -
nia ma j" roz wia% w"t pli wo $ci za ma wia -
j" ce go, któ re le g(y u pod staw we zwa nia
do z(o #e nia wy ja $nie') – ci& #ar udo wod -
nie nia, #e ce na nie jest ra #" co ni ska spo -
czy wa na we zwa nym wy ko naw cy
[1126/09].

Po kil ku la tach od wy da nia po wy# szych
orze cze' li nia orzecz ni cza KIO nic nie

stra ci (a na ak tu al no $ci. Po twier dza to naj -
now sze orzecz nic two KIO. Oto kil ka
frag men tów (lub sen ten cji) z orze cze'
Izby wy da nych w ro ku 2012:

– po mi mo, #e ce na za ofe ro wa na przez
wy ko naw c& wy bra ne go znacz nie od -
bie ga od ce ny sza cun ko wej za ma wia j" -
ce go i ce ny od wo (u j" ce go, co bu dzi
po wa# ne w"t pli wo $ci co do jej rze tel ne -
go skal ku lo wa nia, to wo bec nie wy ka za -
nia przez od wo (u j" ce go, i# jest to ce na
nie re al na, to jest po ni #ej kosz tów wy two -
rze nia us(u gi, za rzut ra #" co ni skiej ce ny
nie za s(u gu je na uwzgl&d nie nie [314/12]

– Od wo (u j" cy twier dzi( tak #e, i# ra #" -
co ni sk" ce n& po twier dza fakt, #e ró# ni -
ca po mi& dzy ce n" z ofer ty Od wo (u j" ce -
go a ce n" ofer ty wy ko naw cy wy no si
oko (o 20%. Po wy# szy ar gu ment, zda niem
Izby nie sta no wi o za ist nie niu zja wi ska ra -
#" co ni skiej ce ny. Ró# ni ca po mi& dzy
ce na mi ofe ro wa ny mi przez wy ko naw ców
w po st& po wa niu prze tar go wym jest zja -
wi skiem na tu ral nym, wy ni ka j" cym z ist -
nie nia kon ku ren cji mi& dzy wy ko naw ca -
mi w wa run kach wol ne go ryn ku [342/12]

– zgod nie z orzecz nic twem ETS 
(C -103/88 Con stan zo) nie do pusz czal ne
jest au to ma tycz ne uzna wa nie cen za ra -
#" co ni skie na pod sta wie wy ("cz nie kry -
te rium aryt me tycz ne go i od rzu ca nie
ofert po ni #ej pew ne go po zio mu [406/12]

– Od wo (u j" cy nie do wiód( mo# li wo $ci
wy st" pie nia ra #" co ni skiej ce ny, a zgod -
nie z re gu (" wy ni ka j" c" z art. 6 ko dek -
su cy wil ne go ci& #ar udo wod nie nia fak -
tu spo czy wa na oso bie, któ ra z fak tu te go
wy wo dzi skut ki praw ne [481/12]

– za ce n& ra #" co ni sk" na le #y uzna%
ta k" ce n", któ ra jest nie re al na w od nie -
sie niu do cen ryn ko wych po dob nych za -
mó wie', to jest wska zu j" c" na fakt wy -
ko na nia za mó wie nia po ni #ej kosz tów
wy two rze nia; do wód bra ku za ofe ro wa nia
ce ny ra #" co ni skiej w sto sun ku do przed -
mio tu za mó wie nia, spo czy wa na wy ko -
naw cy, któ ry zo sta( we zwa ny do udzie -
le nia wy ja $nie' w try bie art. 90 ust. 1
usta wy [517/12]

– ce n" ra #" co ni sk" jest ce na nie re -
ali stycz na, ce na, za któ r" nie jest mo# -
li we wy ko na nie za mó wie nia w na le #y ty
spo sób i któ ra wska zu je na za miar re ali -
za cji za mó wie nia po ni #ej kosz tów w(a -
snych wy ko naw cy, nie po zwa la j" ca
na wy ge ne ro wa nie przez nie go zy sku;
ba da niu w za kre sie kwe stii ra #" co ni skiej
ce ny pod le ga ce na ofer ty a nie po -
szcze gól ne sk(ad ni ki tej #e ce ny, jest to
po gl"d ugrun to wa ny w orzecz nic twie
od lat [560/12]

– ce na ra #" co ni ska w sto sun ku
do przed mio tu za mó wie nia b& dzie ce n"
od bie ga j" c" od je go rze czy wi stej war to -
$ci, a rze czo na ró# ni ca nie b& dzie uza sad -
nio na obiek tyw ny mi wzgl& da mi po zwa la -
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j" cy mi da ne mu wy ko naw cy bez strat i fi -
nan so wa nia wy ko na nia za mó wie nia z in -
nych )ró de( ni# wy na gro dze nie umow ne,
za mó wie nie to wy ko na% [601/12]

– ce n& ra #" co ni sk" na le #y od nie$%
do ca (o $ci przed mio tu za mó wie nia, nie
za$ do cen po szcze gól nych po zy cji
[830/12]

– od wo (u j" cy stwier dzi(, #e wy ja $nie -
nia z(o #o ne przez przy st& pu j" ce go nie
sta no wi" w je go oce nie wy ja $nie', jed -
nak po za ogól ni ko wym stwier dze niem
sta no wi ska swe go ani nie uza sad ni(, ani
nie udo wod ni( [1021/12]

– w roz po zna wa nej spra wie ci& #ar do -
wo du spo czy wa( na Od wo (u j" cym. Tym
sa mym to na nim ci" #y( obo wi" zek wy -
ka za nia, #e ce na ofe ro wa na przez Przy -
st& pu j" ce go jest ra #" co ni ska [1053/12]

– je #e li za ma wia j" cy w spo sób pra wi -
d(o wy i uza sad nio ny wzy wa wy ko naw c&
do wy ja $nie nia na pod sta wie prze pi su
art. 90 ust. 1, to wy ko naw ca jest zo bo -
wi" za ny wy ka za%, i# za ofe ro wa na przez
nie go ce na nie jest ra #" co ni ska. Wy ko -
naw ca mo #e pod wa #y% za sad no$% we -
zwa nia w try bie art. 90 ust. 1 Pzp wno -
sz"c od wo (a nie wo bec tej czyn no $ci.
W przy pad ku jed nak, gdy nie za skar #a -
j"c czyn no $ci we zwa nia wy ko naw ca
przyj mie je do wy ko na nia, to jest zo bo -
wi" za ny z(o #y% wszel kie wy ja $nie nia,
zgod nie z tre $ci" we zwa nia za ma wia j" -
ce go, któ re prze ko na j" za ma wia j" ce go,
i# ce na ofer ty nie jest ra #" co ni ska
[1063/12]

– kie ro wa nych na we zwa nie za ma wia -
j" ce go pism na zy wa nych wy ja $nie nia mi,
jed nak w swo jej tre $ci de fac to #ad nych
wy ja $nie' nie za wie ra j" cych, nie mo# na
uzna% za z(o #e nie wy ja $nie' [1197/12]

– po j& cie ra #" co ni skiej ce ny na le #y
od no si% do ce ny nie re al nej, nie rze czy wi -
stej, nie znaj du j" cej opar cia w da nych
wa run kach go spo dar czych, któ ra to ce -
na nie da je mo# li wo $ci wy ko na nia przez
wy ko naw c& za mó wie nia bez po nie sie nia
okre $lo nych strat z te go ty tu (u [1209/12]

– po stro nie wy ko naw cy spo czy wa ci& -
#ar do wo du, #e ce na ofer ty nie jest ra -
#" co ni ska [1363/12]

– od nie sie niem dla ba da nia cha -
rak te ru ce ny ofer ty dla za ma wia j" ce -
go nie po win na by% wy ("cz nie usta lo -
na przez nie go war to$% za mó wie nia,
ale tak #e ce ny za ofe ro wa ne przez in -
nych wy ko naw ców bio r" cych udzia(
w da nym po st& po wa niu, ce ny ofert 
zbli #o nych za mó wie', mo ni to ro wa nie
cen ryn ko wych w da nej bran #y itp.
[1502/12]

– ofer ta wy ko naw cy, któ ry nie z(o #y(
wy ja $nie' b"d) z(o #y( wy ja $nie nia nie -
wy star cza j" ce, po win na pod le ga% od rzu -
ce niu, lecz nie w zwi"z ku z kon sta ta cj",
#e ce na jest ra #" co ni ska, ale na pod sta -

wie do mnie ma nia, wy ni ka j" ce go ze z(o -
#e nia nie do sta tecz nych wy ja $nie'
[1506/12].

War to przy to czy% jesz cze kil ka frag -
men tów naj now szych orze cze', któ re
zwra ca j" uwa g& na in ne ele men ty do ty -
cz" ce ce ny ra #" co ni skiej:

– w zwi"z ku z bra kiem usta wo wych
prze s(a nek wsz cz& cia pro ce du ry z art. 90
ust. 1 usta wy Pzp, kwe sti& t& na le #y oce -
nia% in dy wi du al nie w ka# dym przy pad -
ku, ma j"c na uwa dze cha rak ter i za kres
przed mio tu za mó wie nia [916/12]

– we zwa nie za ma wia j" ce go nie mo #e
by% tyl ko ogól ne, lecz po win no wska zy -
wa% na kon kret ne ele men ty, któ re wy ko -
naw ca ma przed sta wi%; je $li za ma wia j" -
cy wpraw dzie otrzy ma( wy ja $nie nia, lecz
stwier dzi, #e nie s" one wy star cza j" ce,
by móg( do ko na% pra wi d(o wej oce ny
ofer ty lub stwier dzi po trze b& uszcze gó -
(o wie nia ja kich$ ich ele men tów, mo #e po -
pro si% wy ko naw c& o wy ja $nie nia do dat -
ko we, uzu pe( nia j" ce [1197/12]

– Try bu na( Spra wie dli wo $ci w wy ro ku
z 29 mar ca 2012 r. (sygn. akt. C -599/10)
wska za(, #e za ist nie nie, w od po wied nim
mo men cie pro ce du ry ba da nia ofert, sku -
tecz nej de ba ty na za sa dzie kon tra dyk to -
ryj no $ci po mi& dzy in sty tu cj" za ma wia j" -
c" a wy ko naw c", aby móg( on wy ka za%,
#e je go ofer ta jest po wa# na, sta no wi wy -
móg dy rek ty wy 2004/18 ma j" cy za po biec
ar bi tral no $ci in sty tu cji za ma wia j" cej i za -
gwa ran to wa% kon ku ren cj& mi& dzy przed -
si& bior stwa mi na zdro wych za sa dach.
Try bu na( pod kre $li(, #e in sty tu cja za ma -
wia j" ca po win na w spo sób ja sny sfor mu -
(o wa% #" da nie skie ro wa ne do da nych wy -
ko naw ców, ce lem umo# li wie nia im
uza sad nie nia w spo sób kom plet ny i u#y -
tecz ny po wa# ne go cha rak te ru ich ofer ty
[1506/12].

Z po wy# sze go wy ni ka j" istot ne dla za -
ma wia j" cych i wy ko naw ców wnio ski,
któ re mo# na stre $ci% na st& pu j" co:

– ce na ra #" co ni ska to ce na nie wia ry -
god na, przy któ rej wy ko na nie umo wy
przez wy ko naw c& by (o by dla nie go nie -
op(a cal ne (bez zy sku)

– punk tem od nie sie nia dla usta le nia,
czy ofer ta za wie ra ra #" co ni sk" ce n&, po -
win na by% war to$% za mó wie nia (po -
wi&k szo na o kwo t& VAT), a tak #e ce ny
ofert in nych wy ko naw ców bio r" cych
udzia( w po st& po wa niu

– nie do pusz czal ne jest au to ma tycz ne
uzna wa nie cen za ra #" co ni skie na pod -
sta wie wy ("cz nie kry te rium aryt me tycz -
ne go

– oce nia j"c, czy ofer ta nie za wie ra ce -
ny ra #" co ni skiej, na le #y bra% pod uwa -
g& ca( ko wi t" ce n& ofer ty, a nie ce ny jed -
nost ko we czy ce ny za cz& $ci za mó wie nia

– z chwi l" otrzy ma nia #" da nia wy ja -
$nie', na wy ko naw cy ci" #y obo wi" zek

udo wod nie nia, #e za ofe ro wa na przez
nie go ce na nie jest ra #" co ni ska

– we zwa nie za ma wia j" ce go nie mo #e
by% ogól ne, lecz po win no wska zy wa%
na kon kret ne ele men ty, któ re wy ko naw -
ca ma przed sta wi%

– brak wy ja $nie' lub wy ja $nie nia nie -
wy star cza j" ce skut ku j" od rzu ce niem
ofer ty

– od wo (u j" cy obo wi" za ny jest udo wod -
ni%, #e kwe stio no wa na przez nie go ofer -
ta za wie ra ra #" co ni sk" ce n&

– kwe sti& wsz cz& cia pro ce du ry wy ja -
$nia nia ce ny w try bie art. 90 ust. 1 Pzp,
na le #y oce nia% in dy wi du al nie w ka# dym
przy pad ku.

Bar dzo istot ne zna cze nie ma ostat ni
wnio sek. Prze pi sy nie de fi niu j" ce ny
ra #" co ni skiej i nie ma #ad nych szans,
by ta ka de fi ni cja po ja wi (a si& w prze pi -
sach unij nych. De fi ni cja ta ka ozna cza( -
by bo wiem, #e w przy pad ku, gdy spe( nio -
ne by (y by kry te ria wska zu j" ce na ce n&
ra #" co ni sk", od rzu ce nie ofer ty by (o by
au to ma tycz ne, bez po trze by uzy ski wa -
nia od wy ko naw cy wy ja $nie'. Mu sia (a -
by to by% nad to de fi ni cja wska zu j"c od -
chy le nia pro cen to we od pew ne go
po zio mu od nie sie nia. Ja kie go: war to $ci
za mó wie nia po wi&k szo nej o VAT, $red -
niej ce ny z(o #o nych ofert, czy ja kie go$
in ne go? Ta kie go wska) ni ka by% nie mo -
#e, gdy# war to$% za mó wie nia mo #e by%
„prze sza co wa na” przez za ma wia j" ce go,
z dru giej stro ny ce ny in nych ofert nie mo -
g" prze s" dza%, #e ce na naj ta' szej ofer -
ty, od bie ga j" ca o ja ki$ usta lo ny pro cent
od $red niej ce ny jest ju# ce n", za któ r"
nie mo# na wy ko na% za mó wie nia. Pa mi& -
ta% na le #y, #e przy po praw nym opi sie
przed mio tu za mó wie nia oraz okre $le niu
wy ma ga' przez za ma wia j" ce go do ty cz" -
cych w szcze gól no $ci mak sy mal ne go ter -
mi nu wy ko na nia, mi ni mal ne go okre su
gwa ran cji, mi ni mal nej ja ko $ci ma te ria (ów,
wa run ków ser wi su, p(at no $ci itp. w in te -
re sie za ma wia j" ce go jest do ko na nie
wy bo ru ofer ty naj ta' szej, pod wa run kiem
wszak, #e za za ofe ro wa n" ce n& wy ko -
naw ca b& dzie rze czy wi $cie w sta nie
wy ko na% za mó wie nia. Do pie ro usta le nie,
#e ce na jest nie wia ry god na w tym zna -
cze niu, #e nie jest mo# li we wy ko na nie
za ni" przed mio tu za mó wie nia, ce n" ta -
k" na le #y uzna% za ra #" co ni sk". Jed nak
za ka# dym ra zem, w ka# dej in dy wi du al -
nej sy tu acji, mu si by% udo wod nio ne, #e
istot nie nie jest mo# li we wy ko na nie za -
mó wie nia za za ofe ro wa n" ce n&. 

Na mar gi ne sie na le #y je dy nie za uwa -
#y%, #e pod no szo ne nie kie dy ar gu men -
ty, #e po win no si& „z au to ma tu” od rzu ca%
ofer t& z ce n" naj ni# sz", a nie kie dy tak -
#e naj wy# sz", s" ab sur dal ne. Od rzu ce -
nie ofer ty z ce n" naj wy# sz" nie ma #ad -
ne go zna cze nia, za$ z(o #e nie ofer ty
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naj ta' szej by naj mniej nie prze s" dza, #e
z(o #o no ofer t& z ce n" ra #" co ni sk".
Swo j" dro g" ta kie dzia (a nie by (o by ra #" -
cym na ru sze niem obo wi" zu j" cych dy rek -
tyw i usta wo daw ca nie mo #e wpro wa dzi%
te go ty pu roz wi" za' do Pzp.

Nie de fi ni cja ce ny ra #" co ni skiej jest
istot na. Istot ne jest zgo (a co$ in ne go:
wska za nie kry te riów, po spe( nie niu któ -
rych za ma wia j" cy mia( by obo wi" zek
we zwa% wy ko naw c& do z(o #e nia wy ja -
$nie' do ty cz" cych za ofe ro wa nej przez
nie go ce ny ofer ty, nie prze s" dza j"c
rzecz ja sna z gó ry, czy ce na jest, czy te#
nie jest ra #" co ni ska. Pro po zy cje w tym
za kre sie przed sta wi (a Ko mi sja Eu ro pej -
ska w pro jek cie no wej dy rek ty wy
z dnia 21 grud nia 2011 r. (dy rek ty wa Par -
la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy w spra wie
za mó wie' pu blicz nych, KOM (2011) 896,
wer sja osta tecz na). Co pro po nu je Ko mi -
sja? Przede wszyst kim odej $cie od po -
j& cia „ra #" co ni ska ofer ta” na rzecz po -
j& cia „ra #" co ta nia ofer ta”. Po dru gie
od nie$% to po j& cie nie tyl ko do ce ny ofer -
ty, ale tak #e do kosz tu. Po trze cie, od -
nie$% je do cen ofert z(o #o nych w po st& -
po wa niu.

W ar ty ku le 69 pro jek tu wpro wa dzo no
no wy me cha nizm, po le ga j" cy na na (o -
#e niu na za ma wia j" ce go obo wi"z ku
#" da nia od wy ko naw ców wy ja $nie' do -
ty cz" cych przed sta wio nej ce ny lub kosz -
tów, w przy pad kach jed no znacz nie okre -
$lo nych w pro jek cie (ust. 1), co nie
prze kre $la mo# li wo $ci #" da nia wy ja -
$nie', je #e li ofer ty wy da j" si& za ma wia -
j" ce mu ra #" co ta nie z in nych po wo dów
(ust. 2).

Wy ja $nie nia mo g" do ty czy% w szcze -
gól no $ci (ust. 3):

– eko no mi ki da nej me to dy bu do wy,
pro ce su pro duk cyj ne go lub $wiad czo -
nych us(ug

– wy bra nych roz wi" za' tech nicz nych
lub wy j"t ko wo ko rzyst nych wa run ków,
któ ry mi dys po nu je wy ko naw ca na po trze -
by re ali za cji ro bót bu dow la nych b"d) do -
sta wy to wa rów lub us(ug

– ory gi nal no $ci obiek tu bu dow la ne go,
do staw lub us(ug pro po no wa nych przez
wy ko naw c&

– zgod no $ci, co naj mniej w rów no wa# -
ny spo sób, z obo wi"z ka mi wy ni ka j" cy -
mi z pra wo daw stwa Unii w dzie dzi nie
pra wa so cjal ne go i pra wa pra cy lub
pra wa ochro ny $ro do wi ska b"d) z prze -
pi sów mi& dzy na ro do we go pra wa so -
cjal ne go i pra wa ochro ny $ro do wi ska
(kon wen cji wy mie nio nych w za ("cz ni ku
do pro jek tu dy rek ty wy) lub, w przy pad -
ku gdy nie ma to za sto so wa nia, z in ny -
mi prze pi sa mi za pew nia j" cy mi rów no -
wa# ny sto pie' ochro ny

– mo# li wo $ci uzy ska nia przez wy ko -
naw c& po mo cy pa' stwa.

Sa mo #" da nie wy ja $nie' nie prze s" -
dza rzecz ja sna, i# ofer ta istot nie jest ra -
#" co ta nia. Za ma wia j" cy we ry fi ku je in -
for ma cje do star czo ne przez wy ko naw c&
przez kon sul ta cje z nim i mo #e od rzu ci%
ofer t& wy ("cz nie w przy pad ku, gdy do -
wo dy nie uza sad nia j" ni skie go po zio mu
ce ny lub kosz tów, bio r"c pod uwa g& ele -
men ty, o któ rych mo wa w ust. 3 (ust. 4
aka pit pierw szy). Za ma wia j" cy obo wi" -
za ny jest od rzu ci% ofer t&, je #e li usta li, #e
jest ona ra #" co ta nia, po nie wa# jest nie -
zgod na z obo wi"z ka mi wy ni ka j" cy mi
z pra wo daw stwa Unii w dzie dzi nie pra -
wa so cjal ne go i pra wa pra cy lub pra wa
ochro ny $ro do wi ska b"d) z prze pi sów
mi& dzy na ro do we go pra wa so cjal ne go
i pra wa ochro ny $ro do wi ska (ust. 4 aka -
pit dru gi).

Kie dy, w ja kiej sy tu acji, ma mie% za sto -
so wa nie ów no wy me cha nizm? Otó#
zgod nie z prze pi sem ust. 1 za ma wia j" -
cy obo wi" za ny jest wy ma ga% od wy ko -
naw ców – a de fac to od wy ko naw cy, któ -
re go ofer ta jest naj ta' sza – wy ja $nie'
do ty cz" cych ce ny lub kosz tów (w dal -
szym ci" gu, dla uprosz cze nia, po mi ni& -
te zo sta n" kosz ty, a ana li za do ty czy% b& -
dzie wy ("cz nie ce ny, ma j"c tak #e
na uwa dze #e ce na, przy naj mniej zgod -
nie z pol ski mi prze pi sa mi, jest ob li ga to -
ryj nym ele men tem ofer ty), je #e li spe( nio -
ne s" wszyst kie na st& pu j" ce wa run ki:

a) przed sta wio na ce na jest o po -
nad 50% ni# sza ni# $red nia ce na po zo -
sta (ych ofert,

b) przed sta wio na ce na jest o po -
nad 20% ni# sza ni# ce na dru giej naj ta' -
szej ofer ty,

c) z(o #o no co naj mniej pi&% ofert.
W pro jek cie na cisk po (o #o ny jest

na re la cje mi& dzy ce na mi ofert z po mi -
ni& ciem osza co wa nej przez za ma wia j" -
ce go war to $ci za mó wie nia. Co nie ozna -
cza, #e za ma wia j" cy nie mo #e od nie$%
si&, ale nie ma ta kie go obo wi"z ku,
do war to $ci za mó wie nia. Jed n" z oko licz -
no $ci, o któ rej mo wa w ust. 2 („in ne po -
wo dy”), mo #e by% w szcze gól no $ci
wska za nie na istot n" ró# ni c& po mi& dzy
ce n" ofer ty, a war to $ci" za mó wie nia po -
wi&k szo n" o VAT. 

Za pro po no wa ny me cha nizm po wo -
du je, #e obo wi" zek #" da nia od wy ko naw -
cy wy ja $nie' do ty cz" cych ce ny nie b& -
dzie wy st& po wa( zbyt cz& sto z uwa gi
na to, #e ("cz nie mu sz" by% spe( nio ne
wszyst kie wa run ki a – c. Ilu stru j" to przy -
k(a dy.

Przy k"ad 1.
Z(o #o no pi&% ofert z ce na mi: 51,

100, 100, 100, 100. !red nia ce na czte -
rech naj dro# szych ofert wy no si 100,
a wi&c 50% tej ce ny, to 50. Ce na ofer ty
naj ta' szej (51) nie jest ni# sza o po -

nad 50% ni# $red nia ce na po zo sta (ych
ofert, a wi&c za ma wia j" cy nie ma obo -
wi"z ku #" da nia wy ja $nie' od wy ko -
naw cy, któ ry za ofe ro wa( ce n& 51.

Przy k"ad 2.
Z(o #o no sze$% ofert z ce na mi: 41,

50, 100, 100, 100, 150. !red nia ce na pi& -
ciu naj dro# szych ofert wy no si 100,
a wi&c 50% tej ce ny, to 50. Ce na ofer ty
naj ta' szej (41) jest za tem o po nad 50%
ni# sza ni# $red nia ce na po zo sta (ych
ofert. Jed nak ce na ta, w po rów na niu
do ce ny dru giej naj ta' szej ofer ty (50), nie
jest od niej ni# sza o po nad 20% (jest ni# -
sza o 18%), a wi&c i w tym przy pad ku za -
ma wia j" cy nie ma obo wi"z ku #" da nia
wy ja $nie' od wy ko naw cy, któ ry za ofe ro -
wa( ce n& 41.

Przy k"ad 3.
Z(o #o no sie dem ofert z ce na mi: 18, 20,

100, 100, 100, 100, 180. !red nia ce na
sze $ciu naj dro# szych ofert wy no si 100,
a wi&c 50% tej ce ny, to 50. Ce na ofer ty
naj ta' szej to za le d wie 18% tej $red niej,
co jed nak nie ma #ad ne go zna cze nia,
gdy# ce na ta jest ni# sza od ce ny dru giej
naj ta' szej ofer ty (20) o 10%, a wi&c nie
jest od niej ni# sza o po nad 20%, co ozna -
cza, #e i w tym przy pad ku za ma wia j" cy
nie ma obo wi"z ku #" da nia wy ja $nie'
od wy ko naw cy, któ ry za ofe ro wa( ce -
n& 18.

Czy jest to za tem me cha nizm roz s"d -
ny? Nie wy da je si&, lecz nie to jest istot -
ne. Isto ta rze czy le #y w czym$ in nym,
na co na le #y zwró ci% uwa g&. Wa run ki a i b
po ka zu j" po dej $cie unij ne go usta wo -
daw cy (pó ki co pro jek to daw cy, Ko mi sji Eu -
ro pej skiej) do od rzu ca nia ofert z uwa gi
na to, i# s" ra #" co ta nie. Awi&c ce na ofer -
ty mu si by% ni# sza od $red niej ce ny po -
zo sta (ych ofert o po nad 50% (wa ru nek a).
Ale i to mo #e nie wy star czy%. Je #e li bo -
wiem ró# ni ca cen po mi& dzy dwo ma naj -
ta' szy mi ofer ta mi nie prze kra cza 20%, to
nie ma zna cze nia, jak si& ma ce na naj ta' -
szej ofer ty do $red niej ce ny po zo sta (ych
ofert – za ma wia j" cy nie ma obo wi"z ku #" -
da% wy ja $nie'. Co to ozna cza? Po pierw -
sze, #e ewen tu al nie ra #" co ta nia mo #e
by% tyl ko jed na ofer ta. A po dru gie, #e je -
#e li ce ny dwóch naj ta' szych ofert s" zbli -
#o ne, to nie przyj mu je si& do mnie ma nia,
#e ofer ta naj ta' sza jest ra #" co ta nia.
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Definicje robót 
budowlanych 
w przepisach prawa

PIOTR $WI#TECKI, Dyrektor Biura Spraw Senatorskich
Kancelarii Senatu. Ekspert PZP

W tym ar ty ku le pre zen tu j& praw ne de -
fi ni cje od no sz" ce si& do jed ne go z istot -
niej szych po j&% Pra wa bu dow la ne go – ro -
bót bu dow la nych – wska zu j"c kwe stie,
któ re nie kie dy w prak ty ce mo g" by% )ró -
d(em w"t pli wo $ci. 

Za czn& od za sad ni czych okre $le' usta -
wy z 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne1,
tj. od zde fi nio wa nych w art. 3 pkt 5 i 7 tej
usta wy ter mi nów „bu do wa” i „ro bo ty bu dow -
la ne”. Cy tu j& – ile kro% mo wa o bu do wie 
– na le #y przez to ro zu mie! wy ko ny wa nie
obiek tu bu dow la ne go w okre "lo nym miej -
scu, a tak #e od bu do w&, roz bu do w&, nad -
bu do w& obiek tu bu dow la ne go, gdy za$ mo -
wa o ro bo tach bu dow la nych – na le #y przez
to ro zu mie! bu do w&, a tak #e pra ce po le ga -
j$ ce na prze bu do wie, mon ta #u, re mon cie
lub roz biór ce obiek tu bu dow la ne go.

Do ko nam do k(ad niej szej ana li zy tych
dwóch de fi ni cji, wcze $niej jed nak chc&
zwró ci% uwa g& Czy tel ni ka na fakt, i#
pod sta w" wy ja $nie nia tych po j&% jest
ter min – obiekt bu dow la ny. Ter min, któ -
ry sam nie do cze ka( si& for mal nej de fi ni -
cji, cho% wo kó( nie go kon cen tru j" si& re -
gu la cje Pra wa bu dow la ne go. Bo wiem
ju# zgod nie z okre $le niem za war tym
w je go art. 1, Pra wo bu dow la ne nor mu -
je dzia (al no$% obej mu j" c" spra wy pro jek -
to wa nia, bu do wy, utrzy ma nia i roz biór ki
obiek tów bu dow la nych oraz okre $la za -
sa dy dzia (a nia or ga nów ad mi ni stra cji pu -
blicz nej w tych dzie dzi nach. Przed mio tem
pra wa bu dow la ne go s" obiek ty bu dow la -
ne, po dzie lo ne na trzy za sad ni cze ka te -
go rie2 zgod nie ze sche ma tem przed sta -
wio nym na rys. nr 1. 

Przy to cz& te raz kil ka istot nych okre $le'
usta wo wych Pra wa bu dow la ne go, wy ja -
$nia j" cych po j& cia przed sta wio ne na rys.
nr 1. Za cznij my od bu dyn ku. Bu dy nek to

ta ki obiekt bu dow la ny, któ ry jest trwa le
zwi$ za ny z grun tem, wy dzie lo ny z prze -
strze ni za po mo c$ prze gród bu dow la nych
oraz po sia da fun da men ty i da ch3. Na wet
ta de fi ni cja by wa )ró d(em kon tro wer sji.
Mo# li we w"t pli wo $ci prak tycz ne wi" #" si&
z isto t" trwa (e go zwi" za nia z grun tem (por.
pre ce dens wo zu Drzy ma (y), tech nicz n"
for m" fun da men tu (np. czy #el be to wa p(y -
ta dro go wa pod (o #o na pod ba ra ko wóz
sta nie si& je go fun da men tem) i wy dzie le -
niem z prze strze ni (czy na dal ma my
do czy nie nia z bu dyn kiem, gdy po zba wi -
my go jed nej z ze wn&trz nych, nie no $nych
$cian i po zwo li my tym spo so bem zaj rze%
z uli cy do $rod ka). Wy cho dzi wi&c na to,
#e ka# dy z ele men tów tej pro stej de fi ni -
cji mo #e przy spa rza% pro ble mów prak tycz -
nych… Przejd) my do ko lej ne go okre $le -
nia. Mo #e oka #e si& prost sze?

Gdy mo wa o obiek cie ma %ej ar chi tek tu -
ry – na le #y przez to ro zu mie% nie wiel kie
obiek ty, a w szcze gól no "ci:

a) obiek ty kul tu re li gij ne go, jak: ka plicz -
ki, krzy #e przy dro# ne, fi gu ry,

b) po s$ gi, wo do try ski i in ne obiek ty 
ar chi tek tu ry ogro do wej,

c) u#yt ko we s%u #$ ce re kre acji co dzien -
nej i utrzy ma niu po rz$d ku, jak: pia skow -
ni ce, hu" taw ki, dra bin ki, "miet ni ki4.

Usta wo daw ca po s(u #y( si& tu bar dzo
ogól nym okre $le niem, za cha rak te ry -
stycz n" ce ch& obiek tu ma (ej ar chi tek tu -
ry uzna j"c nie wiel kie roz mia ry. War to
pa mi& ta%, #e nie wiel kim obiek tem b& dzie
z per spek ty wy urba ni sty (pro jek tan ta
mia sta) czte ro ro dzin na ka mie ni ca, za$
z per spek ty wy ze gar mi strza – pi& cio mi -
li me tro wa spr& #yn ka. Ka te go ria obiek tów
ma (ej ar chi tek tu ry bu dzi chy ba naj wi& cej
prak tycz nych pro ble mów, a po nie wa#
ko lej ne okre $le nie – bu dow li – od wo (u je
si& do de fi ni cji obiek tów ma (ej ar chi tek tu -
ry, oba te ter mi ny po zo sta j" do$% roz my -
te. A jak jesz cze we) mie my pod uwa g&
prze no $ne pia skow ni ce i prze wo) ne
$miet ni ki…

I wresz cie bu dow la; to – zgod nie z usta -
wo w" de fi ni cj" – ka# dy obiekt bu dow la -
ny nie b& d$ cy bu dyn kiem lub obiek tem
ma %ej ar chi tek tu ry, jak: lot ni ska, dro gi, li -
nie ko le jo we, mo sty, wia duk ty, es ta ka dy,
tu ne le, prze pu sty, sie ci tech nicz ne, wol -
no sto j$ ce masz ty an te no we, wol no sto -
j$ ce trwa le zwi$ za ne z grun tem urz$ dze -
nia re kla mo we, bu dow le ziem ne, obron ne
(for ty fi ka cje), ochron ne, hy dro tech nicz ne,
zbior ni ki, wol no sto j$ ce in sta la cje prze my -
s%o we lub urz$ dze nia tech nicz ne, oczysz -
czal nie "cie ków, sk%a do wi ska od pa dów,
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sta cje uzdat nia nia wo dy, kon struk cje
opo ro we, nad ziem ne i pod ziem ne przej -
"cia dla pie szych, sie ci uzbro je nia te re -
nu, bu dow le spor to we, cmen ta rze, po mni -
ki, a tak #e cz& "ci bu dow la ne urz$ dze'
tech nicz nych (ko t%ów, pie ców prze my s%o -
wych, elek trow ni wia tro wych i in nych
urz$ dze') oraz fun da men ty pod ma szy -
ny i urz$ dze nia, ja ko od r&b ne pod wzgl& -
dem tech nicz nym cz& "ci przed mio tów
sk%a da j$ cych si& na ca %o"! u#yt ko w$5.

Ze staw my te raz kil ka uwag i spo strze -
#e' wi" #" cych si& z pre zen to wa ny mi
wy #ej de fi ni cja mi. Ter min „obiekt bu dow -
la ny” jest de fi nio wa ny przy u#y ciu okre $le -
nia „bu dy nek”. „Bu dy nek” jest de fi nio wa -
ny ja ko… ro dzaj „obiek tu bu dow la ne go”.
To swo ista p& tla lo gicz na. Ta k" p& tl& na -
zy wa my igno tum per igno tum, co mo# -
na po pol sku prze t(u ma czy%: t(u ma cze nie
nie zna ne go nie zna nym. 

Przy gl" da j"c si& de fi ni cji bu dow li za uwa -
#y% mo# na, #e jest swo istym do pe( nie niem
lo gicz nym obiek tu bu dow la ne go (bu dow -
l" jest obiekt bu dow la ny nie b& d" cy bu dyn -
kiem ani obiek tem ma (ej ar chi tek tu ry).
Je $li co$ jest obiek tem bu dow la nym, a nie
jest bu dyn kiem ani ma (" ar chi tek tu r", mu -
si by% bu dow l". Nie jest jed nak za wsze
oczy wi ste, #e ma my do czy nie nia z obiek -
tem bu dow la nym…

Po zo sta j"c przy bu dow li – wy li cze nie
za war te w usta wo wej de fi ni cji nie po zo -
sta wia w"t pli wo $ci co do fak tu, #e wy st& -
pu j" bu dow le, któ re sk(a da j" si& z bu dow li
nie ja ko „ni# sze go rz& du”. Na przy k(ad
za le# no$% po mi& dzy bu dow l" – lot ni -
skiem – a je go cz& $cia mi – dro ga mi
star to wy mi, p(y ta mi po sto jo wy mi, bu dyn -
ka mi han ga rów i dwor ców na su wa
na my$l ro syj sk" za baw k& – Ma triosz k&;
kil ka co raz wi&k szych drew nia nych bab
wk(a da nych ko lej no jed na w dru g". Po -
dob nie jest z bu dow la mi sta no wi" cy mi
cz& $ci ko lej nych bu dow li. 

W kon tek $cie tych uwag nie za ska ku -
je wi&c fakt, #e de fi ni cje Pra wa bu dow la -
ne go by (y nie jed no krot nie przed mio tem za -
in te re so wa nia s" dów. Przy tocz my kil ka
wnio sków wy ni ka j" cych z orzecz nic twa. 

Na czel ny S"d Ad mi ni stra cyj ny uzna(,
#e przez wy mie nio n" w art. 3 pkt 3 Pra -
wa bu dow la ne go dro g& na le #y ro zu mie%
nie tyl ko dro g& pu blicz n", lecz wszyst -
kie in ne szla ki, sta no wi" ce wy ty czo ne
tra sy wy po sa #o ne w urz" dze nia tech -
nicz ne, do sto so wa ne do ru chu $rod ków
trans por tu, ewen tu al nie po ru sza nia si&
lu dzi lub zwie rz"t. Wy ty czo na na dzia( -
ce tra sa, wy sy pa na #u# lem i po pio (em,
po sia da j" ca prze pu sty i od wod nie nia, do -
sto so wa ne do ru chu sa mo cho do we go,
sta no wi dro g& wy ma ga j" c" po zwo le -
nia na bu do w&6.

Ko lej ne orze cze nie: p(y ta #el be to wa
wraz ze zbior ni kiem na gaz i in sta la cj" ga -
zo w" jest obiek tem bu dow la nym ja ko

cz&$% urz" dze nia tech nicz ne go, ja kim jest
zbior nik na gaz i in sta la cja ga zo wa7. 

Obiek ty kon te ne ro we s" obiek ta mi bu -
dow la ny mi w ro zu mie niu art. 3 pkt 1 lit. b
i pkt 3 pra wa bu dow la ne go; ich bu do wa
nie wy ma ga po zwo le nia tyl ko wów czas,
gdy s" prze zna czo ne do cza so we go
u#yt ko wa nia (art. 29 ust. 1 pkt 24 Pra wa
bu dow la ne go) w trak cie re ali za cji ro bót bu -
dow la ny ch8. 

Na st&p ny wy rok: par king, b& d" cy traw -
ni kiem urz" dzo nym na kra tach z two rzy -
wa sztucz ne go z na ro# ni ka mi i o$wie tle -
niem, nie jest obiek tem bu dow la nym,
za$ je go re ali za cja nie wy ma ga (a ani uzy -
ska nia po zwo le nia na bu do w&, ani zg(o -
sze nia9. 

Na to miast po (o #e nie p(yt chod ni ko -
wych dla urz" dze nia miejsc po sto jo wych
jest bu do w" obiek tu bu dow la ne go, po dob -
nie jak u(o #e nie na po zio mie grun tu war -
stwy ka mien no -#u# lo wej zwi" za nej be to -
nem. Jed nak #e ju# sa mo wy (o #e nie dro gi
#u# lem nie jest obiek tem bu dow la nym
w my$l ko lej ne go wy ro ku Na czel ne go S" -
du Ad mi ni stra cyj ne go10. 

Po rów naj my dwa ostat nie wy ro ki: tra -
wia sty par king jest obiek tem bu dow la nym,
na to miast dro ga wy sy pa (a #u# lem – nie -
ko niecz nie. Nie po win ni $my si& wi&c
wsty dzi% te go, #e nie za wsze ma my
pew no$%, jak za kwa li fi ko wa% kon kret ny
obiekt, sko ro s" dy ad mi ni stra cyj ne nie za -
wsze za cho wy wa (y kon se kwen cj& w tych
spra wach. 

Obec nie wró% my do za sad ni czych okre -
$le' Pra wa bu dow la ne go, zde fi nio wa -
nych w art. 3 pkt 5 i 7 tej usta wy, tj. do ter -
mi nów „bu do wa” i „ro bo ty bu dow la ne”.

Na pod sta wie cy to wa nych ju# wcze $niej
de fi ni cji usta la my, #e naj ogól niej szym
po j& ciem s" ro bo ty bu dow la ne, dzie l" ce
si& na prze bu do wy, mon ta #e, re mon ty,
roz biór ki i bu do wy. Bu do wy za$ obej mu -
j" bu do w& w zna cze niu $ci s(ym (wy ko ny -
wa nie obiek tu w okre $lo nym miej scu) oraz
od bu do wy i nad bu do wy. 

Za le# no $ci po mi& dzy ty mi okre $le nia -
mi wy ni ka j" ce z cy to wa nych wy #ej de fi -
ni cji Pra wa bu dow la ne go przed sta wiam
na rys. nr 2. 

Do t"d po ru sza li $my si& w gra ni cach
prze pi sów de fi ni cyj nych Pra wa bu dow -
la ne go. Od wo (u j"c si& do wy k(ad ni gra -
ma tycz nej (do s(ow nej) mo #e my za uwa -
#y%, #e de fi ni cje za war te w art. 3 Pra wa
bu dow la ne go ma j" za sto so wa nie je dy -
nie w od nie sie niu do tej w(a $nie usta wy;
do ta kie go bo wiem wnio sku pro wa dzi lek -
tu ra zda nia wst&p ne go po wo (a ne go
prze pi su11. Tym cza sem pro ces bu dow -
la ny, ro bo ty bu dow la ne i bu dow la ne
obiek ty s" rów nie# przed mio tem za in te -
re so wa nia in nych re gu la cji; po cz"w szy
od naj bar dziej nas tu in te re su j" cych
prze pi sów Pra wa za mó wie' pu blicz -
nych po przez cho cia# by ko deks cy wil ny
i usta w& o dro gach pu blicz nych, #e nie
wspo mn& ju# o wiel kim zna cze niu, ja kie
ma ro zu mie nie pod sta wo wych po j&%
pra wa bu dow la ne go dla licz nych de cy -
zji po dat ko wy ch12. 

Zde cy do wa nie sze rzej, ni# w Pra wie bu -
dow la nym, bu do wa jest zde fi nio wa na
w usta wie z 21 mar ca 1985 o dro gach pu -
blicz nych. Zgod nie z jej art. 4 pkt 17 bu -
do wa dro gi to wy ko ny wa nie po %$ cze nia
dro go we go po mi& dzy okre "lo ny mi miej -
sca mi lub miej sco wo "cia mi, a tak #e je go
od bu do w& i roz bu do w&. Bu do wa dro gi
obej mu je wi&c rów nie# dzia (a nia po prze -
dza j" ce pro ces bu dow la ny, wcho dz" ce
m.in. w za kres pla no wa nia prze strzen ne -
go. Z ko lei nie wy da je si& mo# li we, by bu -
do wa dro gi obej mo wa (a jej nad bu do w&
w ro zu mie niu Pra wa bu dow la ne go…
War to z ko lei pod kre $li%, #e usta wa dro -
go wa od dzie la, ja ko po j& cia od po wia da -
j" ce nie za le# nym zbio rom de sy gna tów,
prze bu do w& i bu do w& – po dob nie jak Pra -
wo bu dow la ne. 

Ko lej ny prze pis, Ko deks cy wil ny
w art. 647 usta la, #e przez umo w& o ro -
bo ty bu dow la ne wy ko naw ca zo bo wi" zu -
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je si& do od da nia prze wi dzia ne go w umo -
wie obiek tu, wy ko na ne go zgod nie z pro -
jek tem i z za sa da mi wie dzy tech nicz nej,
a in we stor zo bo wi" zu je si& do do ko na -
nia wy ma ga nych przez w(a $ci we
prze pi sy czyn no $ci zwi" za nych z przy go -
to wa niem ro bót, w szcze gól no $ci do prze -
ka za nia te re nu bu do wy i do star cze nia
pro jek tu, oraz do ode bra nia obiek tu i za -
p(a ty umó wio ne go wy na gro dze nia. Nie
od wo (u je my si& tu bli #ej do prze pi sów
Pra wa bu dow la ne go. Na tle te go okre $le -
nia wie le kon tro wer sji wzbu dza (y kwe stie
kwa li fi ko wa nia kon trak tów ja ko umo wy
o ro bo ty bu dow la ne. Dys ku sj& to czo no
np. na te mat te go, czy umo w& o ge ne ral -
ne wy ko naw stwo lub ge ne ral n" re ali za -
cj& in we sty cji mo# na uzna% za umo w&
na ro bo ty bu dow la ne. Zwo len ni cy po zy -
tyw nej od po wie dzi na to py ta nie wska zy -
wa li m.in. na fakt, i# wy k(ad nia for ma li -
stycz na art. 647 k.c. nie re ali zu je
po stu la tów prak ty ki i nie na d" #a za po -
st& pem tech ni ki13 i #e w isto cie nie ma
pod staw do wy ró# nia nia od r&b nej ka te -
go rii umów o ge ne ral ne wy ko naw stwo14.
Z dru giej stro ny na po ty ka my wy po wie dzi
ry go ry stycz nie za w& #a j" ce umo wy o ro -
bo ty bu dow la ne z art. 647 § 5 k.c. do wy -
ko na nia ca (o $ci obiek tu bu dow la ne go15.
Ja ko ar gu ment nie po zwa la j" cy uzna%
za umo w& o ro bo ty bu dow la ne umo wy
ge ne ral ne go wy ko naw stwa po wo (u je si&
fakt, i# ta ostat nia… jest bar dziej praw -
nie skom pli ko wa na16.

Ostrze ga si& te# przed mo# li wy mi b(& -
da mi kla sy fi ka cyj ny mi wy ni ka j" cy mi trud -
no $ci w in ter pre to wa nia ter mi nu „obiekt
bu dow la ny”. Nie mo# na przy j$!, i# w opar -
ciu o umo w& o ro bo ty bu dow la ne sta wia -
ny b& dzie np. kiosk.17

Na za ko' cze nie po zo sta wi (em okre $le -
nia za war te w prze pi sach Pzp. Art. 2 pkt 8
usta wy z 29 stycz nia 2004 r. – Pra wo za -
mó wie' pu blicz ny ch18 okre $la ro bo ty
bu dow la ne ja ko wy ko na nie al bo za pro jek -
to wa nie i wy ko na nie ro bót bu dow la nych
w ro zu mie niu usta wy z dnia 7 lip ca
1994 r. – Pra wo bu dow la ne (…), a tak #e
re ali za cj& obiek tu bu dow la ne go w ro zu -
mie niu usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra -
wo bu dow la ne, za po mo c$ do wol nych
"rod ków, zgod nie z wy ma ga nia mi okre -
"lo ny mi przez za ma wia j$ ce go. Ro bo ty bu -
dow la ne s" tu trak to wa ne sze rzej, ni#
w Pra wie bu dow la nym. Po zy tyw nie do te -
go sta nu rze czy od no sz" si& ko men ta to -
rzy19 za$ S"d Naj wy# szy SN, któ ry w wy -
ro ku z dnia 16 wrze $nia 2009 r.20

stwier dzi(: Wspo mnia ne prze pi sy nie s$
ze so b$ sprzecz ne, za" okre "le nie ro bót
bu dow la nych w pra wie za mó wie' pu blicz -
nych obej mu je wi& cej sta nów fak tycz nych
i zwi$ za nych z tym kon se kwen cji praw -
nych, ni# art. 647 k.c. dla te go, #e od wo -
%u je si& do po j&! w%a "ci wych dla usta -
wy – Pra wo bu dow la ne.

W mej oce nie i ko men ta to rzy, i S"d nie -
ste ty prze szli do po rz"d ku dzien ne go
nad we wn&trz n" nie zbor no $ci" tej de fi ni -
cji. Otó# we d(ug niej ro bo ta mi bu dow la -
ny mi s" ro bo ty bu dow la ne i co$ jesz cze
na do da tek. Tym do dat kiem jest re ali za -
cja obiek tu bu dow la ne go w ro zu mie niu
Pra wa bu dow la ne go, któ re – jak si& zda -
je – ta kiej re ali za cji nie prze wi du je. W re -
zul ta cie wi&c po stro nie cz(o nu de fi niu j" -
ce go ma my zde cy do wa nie wi& cej, ni#
po stro nie cz(o nu de fi nio wa ne go, co nie
wy da je si& szcz& $li we:

Ro bo ty bu dow la ne < ro bo ty bu dow la -
ne + re ali za cja obiek tu bu dow la ne go 

Pra wo daw ca unij ny, z któ re go czer pa -
(o na sze Pra wo za mó wie' pu blicz nych,
mu sia( rów nie# zmie rzy% si& z pro ble mem
zde fi nio wa nia ro bót bu dow la nych. Za mó -
wie nie pu blicz ne na ro bo ty bu dow la ne de -
fi niu je ja ko za mó wie nia pu blicz ne, któ rych
przed mio tem jest al bo wy ko na nie, al bo za -
rów no za pro jek to wa nie, jak i wy ko na nie
ro bót bu dow la nych, zwi$ za nych z jed n$
z dzia %al no "ci okre "lo nych w za %$cz ni ku I,
lub obiek tu bu dow la ne go al bo re ali za cja,
za po mo c$ do wol nych "rod ków, obiek tu
bu dow la ne go od po wia da j$ ce go wy mo -
gom okre "lo nym przez in sty tu cj& za ma -
wia j$ c$. „Obiekt bu dow la ny” ozna cza
wy nik ca %o "ci ro bót bu dow la nych w za kre -
sie bu dow nic twa lub in #y nie rii l$ do wej
i wod nej, któ ry mo #e sa mo ist nie spe% nia!
funk cj& go spo dar cz$ lub tech nicz n$21. Do -
dat ko wo od wo (a( si& do ka ta lo gu czyn no -
$ci, uzna wa nych za ro bo ty bu dow la ne, za -
(" czo ne go do cy to wa nej tu dy rek ty wy22.
No ta be ne ten za ("cz nik wy da je si& ca( -
kiem do brym na rz& dziem okre $le nia gra -
nic po j& cia po przez wy szcze gól nie nie
ko lej nych ka te go rii ro bót; przy go to wa nia
te re nu, wy bu rze', ro bót ziem nych, kon -
struk cji, tyn ków, za k(a da nia in sta la cji,
mon ta# sto lar ki i za k(a da nie okien… By
nie by (o zbyt sie lan ko wo, na ko' cu wspo -
mnia ne go za ("cz ni ka na po ty ka my nie ste -
ty wy na jem sprz& tu bu dow la ne go z ob s%u -
g$…któ re go in tu icyj nie za ro bo t&
bu dow la n" uzna% nie ze chce my… Wa lo -
rem de fi ni cji unij nej jest jej otwar to$%, po -
zwa la j" ca na ob j& cie licz nych sta nów fak -
tycz nych. 

W tek $cie pod j" (em pró b& pre zen ta cji
nor ma tyw nych okre $le' po j& cia ro bo ty bu -
dow la ne. Od wo (a (em si& do Pra wa bu -
dow la ne go, Ko dek su cy wil ne go, usta wy
o dro gach pu blicz nych, Pra wa za mó -
wie' pu blicz nych i dy rek ty wy 2004/18/WE.
Pierw szy wnio sek z te go prze gl" du jest
ta ki, #e Ko deks cy wil ny i Pra wo bu dow -
la ne nie zo sta (y sko re lo wa ne ter mi no lo -
gicz nie23. Dru gi wnio sek – #e de fi niu j"c
od r&b nie ro bo ty bu dow la ne dla ce lów Pra -
wa za mó wie' pu blicz nych usta wo daw ca
pod j"( pró b& usu ni& cia kon tro wer sji zwi" -
za nych z ka zu isty k" de fi ni cji ko dek so wej.
Mo im zda niem – pró ba ta nie za ko' czy -

(a si& po wo dze niem. Ma rz& o sys te mie
praw nym zbu do wa nym na pew nym fun -
da men cie jed no li tej ter mi no lo gii. Jest to
ma rze nie nie mo# li we do spe( nie nia…
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uzna!, #e ja ko ro bo ty bu dow la ne w za mó wie niach pu -
blicz nych trak to wa! trze ba trzy pro ce sy: wy ko na nie ro -
bót bu dow la nych, za pro jek to wa nie i wy ko na nie ro bót
bu dow la nych w ra mach jed ne go pro ce su in we sty cyj -
ne go zle ca ne jed ne mu wy ko naw cy, wresz cie re ali za -
cj& obiek tu bu dow la ne go przez oso b& trze ci$, zgod nie
z wy ma ga nia mi okre "lo ny mi przez za ma wia j$ ce go,
gdzie wy ko naw ca zo bo wi$ zu je si& do „do star cze nia”
go to we go obiek tu bu dow la ne go. 

20 II CSK 104/09, LEX nr 527136.
21 Art. 1 ust. 2 lit. b dy rek ty wy 2004/18WE Par la -

men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 31 mar ca 2004 r.
w spra wie ko or dy na cji pro ce dur udzie la nia za mó wie'
pu blicz nych na ro bo ty bu dow la ne, do sta wy i us(u gi;
Dz.U. UE.L z dnia 30 kwiet nia 2004 r. Dz.U.
UE.L. 2004.134.114.

22 Pkt 10 preambu(y dyrektywy 2004/18/WE. Za-
mówienie uwa#ane jest za zamówienie publiczne na
roboty budowlane jedynie wówczas, gdy jego przed-
miot obejmuje jednoznacznie wykonanie czynno$ci wy-
mienionych w za("czniku I, nawet je$li zamówienie obej-
muje równie# $wiadczenie innych us(ug niezb&dnych
do wykonania tych czynno$ci. Zamówienia publiczne
na us(ugi, zw(aszcza w zakresie us(ug zarz"dzania mie-
niem, mog", w pewnych okoliczno$ciach, obejmowa%
roboty budowlane. Jednak#e, o ile roboty takie maj" cha-
rakter dodatkowy w stosunku do g(ównego przedmiotu
zamówienia oraz stanowi" jego ewentualn" konse-
kwencj& lub uzupe(nienie, fakt w("czenia takich robót
w zakres zamówienia nie uzasadnia zakwalifikowania
zamówienia jako zamówienia na roboty budowlane.

23 … nie tyl ko w od nie sie niu do ro bót bu dow la nych.
Roz bie# no$% mi& dzy u#yt ko wa niem ko dek so wym
i u#yt ko wa niem bu dow la nym idzie jesz cze da lej…
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W PRZEPISACH O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH



Fa bry ka Ele men tów 

Na p% do wych FE NA Sp. z o.o.

jest wio d" cym pol skim przed si& bior stwem zaj mu j" cym si& pro jek to wa niem i pro -
duk cj" cz& $ci ma szyn, w szcze gól no $ci sprz& gie( i ha mul ców dla za sto so wa'
w prze my $le. Swo j" moc n" po zy cj& na ryn ku za wdzi& cza my wy so kiej ja ko $ci
ofe ro wa nych pro duk tów, wy kwa li fi ko wa nej za (o dze oraz wie lo let nie mu do $wiad -
cze niu.
Fir ma po wsta (a w Ka to wi cach w 1987 r., roz wi ja j"c stop nio wo pro duk cj& pro jek -
to wa nych przez sie bie urz" dze'. Dzi siaj pro gram pro duk cji obej mu je oko (o 40
ty po sze re gów sprz& gie( i ha mul ców, z któ rych ka# dy wy twa rza ny jest w kil ku na -
stu ty po wiel ko $ciach.

Na sza ofer ta obej mu je:
• sprz& g(a ela stycz ne wk(ad ko we,
• opo no we i prze po no we,
• sprz& g(a mem bra no we,
• sprz& g(a prze ci" #e nio we,
• sprz& g(a z& ba te oraz sztyw ne,
• sprz& g(a ha mul co we z b&b nem lub tar cz",
• ha mul ce b&b no we i tar czo we ze zwal nia ka mi elek tro hy drau licz ny mi,
• ze spo (y ha mul ców tar czo wych z za si la niem hy drau licz nym,
• zam ki wrót szy bo wych,
• kor pu sy (o #ysk,
• in ne ele men ty na p& dów ma szyn, oraz us(u g& wy wa #a nia dy na micz ne go.

Wszyst kie wy ro by pro du ko wa ne s% rów nie':
w wer sji prze zna czo nej do pra cy w pod ziem nych wy ro bi skach gór ni czych ko -
pal' za gro #o nych wy bu chem me ta nu i py (u w& glo we go – gru pa IM2. Fir ma wy -
ko nu je tak #e od mia ny spe cjal ne ww. ele men tów oraz no we kon struk cje
uwzgl&d nia j" ce in dy wi du al ne #y cze nia od bior cy. Po nad to pro wa dzi us(u gi pro -
jek to we w za kre sie ma szyn i urz" dze', jak i us(u gi do radz twa tech nicz ne go zwi" -
za ne go z na p& da mi ma szyn. Pro du ko wa ne przez fa bry k& wy ro by znaj du j" za -
sto so wa nie w wie lu ga (& ziach prze my s(u mi& dzy in ny mi w prze my $le:
gór ni czym, hut ni czym, kok sow ni czym, bu dow la nym, stocz nio wym, spo #yw czym,
che micz nym; w na p& dach ta kich urz" dze' jak: prze no $ni ki ta $mo we, suw ni -
ce, kom baj ny, pom py, spr& #ar ki, wen ty la to ry, dmu cha wy, kru szar ki, mie szal -
ni ki, d)wi gni ce.
Dzia (a nia fir my ukie run ko wa ne s" na pe( ne za spo ko je nie po trzeb klien ta. Ma -
j"c to na uwa dze fa bry ka FE NA po sia da wdro #o ny i ci" gle do sko na lo ny Zin te -
gro wa ny Sys tem Za rz" dza nia Ja ko $ci" i Za rz" dza nia !ro do wi sko we go zgod -
ny z wy ma ga nia mi norm PN -EN ISO 9001-2009 oraz PN -EN ISO 14001-2005
oraz Orze cze nie o za pew nie niu ja ko $ci zgod ne z Dy rek ty w" 94/9/WE nada ne
przez FTZU Ostra va -Ra dva ni ce.
Od 2012 ro ku Fa bry ka Ele men tów Na p& do wych „FE NA” jest cz(on kiem !l" skiej
Izby Bu dow nic twa.

Fa bry ka Ele men tów Na p# do wych FE NA Sp. z o.o.
Ka to wi ce 40-525, ul. Ko $ciusz ki 191

tel. 032 251-27-88, 032 245-17-15
fax: 032 251-92-46, 032 245-17-55; e -ma il: fe na@fe na.pl 

www.fe na.pl 
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Wy ko naw cy, zw"asz cza na pol skim
ryn ku, w obec nym sta nie praw nym
na po ty ka j% sze reg ba rier uczest ni cz%c
w prze tar gach na ro bo ty bu dow la ne
pro wa dzo nych w try bie usta wy Pra wo
za mó wie! pu blicz nych.

Usta wo daw ca, chc"c zmi ni ma li zo wa%
ry zy ko prze d(u #a nia cza su trwa nia po st& -
po wa nia, ogra ni czy( wy ko naw com mo# -
li wo$% za da wa nia py ta' do po (o wy ter -
mi nu na z(o #e nie ofer ty, przy czym
ewen tu al ne prze d(u #e nie ter mi nu sk(a -
da nia ofert nie prze d(u #a ter mi nu na za -
da wa nie py ta' za ma wia j" ce mu.

W prze tar gach po wy #ej pro gów unij -
nych, okre $lo nych w prze pi sach wy da -
nych na pod sta wie art. 11 ust. 8 Pzp, za -
ma wia j" cy/in we sto rzy bar dzo cz& sto
okre $la j" mi ni mal ny czas na sk(a da nie
ofert, tym sa mym skra ca j"c do mi ni mum
czas na sk(a da nie wnio sków o wy ja $nie -
nie tre $ci SIWZ.

G(ów nym prio ry te tem za ma wia j" ce go
nie po win no by% jak naj szyb sze wy (o nie -
nie wy ko naw cy. Je dy nym prio ry te tem po -
win no by% wy (o nie nie wy ko naw cy, któ -
ry z(o #y jak naj lep sz" i rze tel nie
przy go to wa n" ofer t&. Sta% si& tak mo -
#e je dy nie w przy pad ku do k(ad ne go
prze ana li zo wa nia przez wy ko naw ców
przed sta wio nej do ku men ta cji oraz ewen -
tu al ne zwró ce nie si& o wy ja $nie nia spe -
cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie -
nia. Na na szym ryn ku prak tycz nie nie ma
ide al nie przy go to wa nych po st& po wa',
a czym wi&k sze za mó wie nie tym wi& cej
nie ja sno $ci.

Po wszech nie uwa #a no, #e prze d(u #a -
nie pro ce dur prze tar go wych w po przed -
nim sta nie praw nym by (o spo wo do wa ne
dzia (a niem wy ko naw ców, któ rzy ce lo wo

„za rzu ca li” za ma wia j" cych py ta nia mi.
Nie wie lu za da je so bie trud od po wie dzi
na py ta nie: dla cze go tak na praw d& te po -
st& po wa nia by (y prze d(u #a ne? Od po -
wied) jest pro sta: dla te go, #e sk(a da ne
wnio ski o wy ja $nie nia tre $ci SIWZ by (y
za sad ne. Dla te go, #e spe cy fi ka cje istot -
nych wa run ków za mó wie nia obar czo ne
by (y wie lo ma b(& da mi. Dla te go, #e wsku -
tek za da nych py ta', trze ba by (o uzu pe( -
nia% do ku men ta cj& pro jek to w". Dla te go,
#e na le #a (o do ko na% sze re gu zmian
w SIWZ. Praw dzi wym pro ble mem s" )le
przy go to wa ne po st& po wa nia prze tar -
go we i tu na le #a (o by po czy ni% w usta wo -
daw stwie zmia ny, aby ogra ni czy% ilo$%
b(& dów ja ki mi s" obar czo ne (np. au dyt
do ku men ta cji pro jek to wej).

Zgod nie z tre $ci" art. 38 Pzp wy ko naw -
cy mu sz" zd" #y% za po zna% si& z SIWZ
w ter mi nie umo# li wia j" cym z(o #e nie
wnio sku o wy ja $nie nie tre $ci tej #e spe -
cy fi ka cji do po (o wy wy zna czo ne go ter mi -
nu sk(a da nia ofert. Ust&p 1b te go ar ty -
ku (u mó wi, #e prze d(u #e nie ter mi nu
sk(a da nia ofert nie wp(y wa na bieg ter -
mi nu sk(a da nia wnio sku o wy ja $nie nia
tre $ci spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za -
mó wie nia. Za tem do cho dzi do sy tu acji,
gdy za ma wia j" cy udzie la nie ja snych
b"d) wr&cz b(&d nych od po wie dzi, cz& -
sto w ostat niej chwi li (usta wo wy ter min
udzie le nia wy ja $nie' przy „du #ych” prze -
tar gach to 6 dni przed ter mi nem sk(a da -
nia ofert), a wy ko naw cy nie ma j" ju#
mo# li wo $ci na z(o #e nie po now ne go
wnio sku o wy ja $nie nie. 

W $wie tle ust& pu 1a za ma wia j" cy
oczy wi $cie mo #e udzie li% wy ja $nie',
ale rów nie# mo #e po zo sta wi% wnio sek
bez roz pa trze nia. Nie mó wi"c ju# o sa -
mym ter mi nie, któ ry przy na praw d& du -

Zamówienia
publiczne
okiem wykonawcy

AGNIESZKA MICHNIEWSKA,
Kierownik Dzia&u Przygotowania Produkcji
i Ofertowania Regionu Po&udnie EUROVIA POLSKA SA

AGNIESZ KA MICH NIEW SKA –za mó wie nia mi
pu blicz ny mi w bu dow nic twie zaj mu je si% od 1997
ro ku, ko lej no w fir mach: Przed si% bior stwo Ro bót
In $y nie ryj nych Bu do stal 6 S.A., NCC RO ADS POL -
SKA, a od ro ku 2007 w Eu ro via Pol ska S.A., gdzie
zaj mu je sta no wi sko Kie row ni ka Dzia "u Przy go to -
wa nia Pro duk cji i Ofer to wa nia w Re gio nie Po "u -
dnie. U po przed nich pra co daw ców przy go to wy -
wa "a ofer ty na istot ne in we sty cje (m.in. bu do wa
wal cow ni bruz do wej w Hu cie Ba il don w Ka to wi -
cach, re mont dro gi kra jo wej w miej sco wo &ci
Krze, bu do w% au to stra dy A2 od ci nek ko "o Po zna -
nia, bu do w% MOP na au to stra dzie A4 odc. Ka to -
wi ce – Wro c"aw). W Eu ro via Pol ska SA kie ro -
wa "a ze spo "em pra cow ni ków przy go to wu j# cych
ofer ty – by ogra ni czy' si% tyl ko do re gio nu &l# -
skie go o oko lic – m.in. na bu do w% no we go pa -
sa star to we go na lot ni sku w Py rzo wi cach, bu -
do w% w% z"a au to stra do we go So &ni ca -Ma cie jów,
bu do w% dro gi eks pre so wej nr 69 odc. w Mi lów -
ce, kon trak ty dro go we w Ja worz nie pod na zw#
„Mia sto Twa rz# do Au to stra dy”, bu do wa dro gi
do jaz do wej do dro gi eks pre so wej S1 w So snow -
cu, prze bu do wa ul. Kom baj ni stów w So snow cu,
bu do wa w% z"a au to stra do we go So &ni ca, bu do -
wa au to stra dy A1 od ci nek Pie ka ry (l# skie – Py -
rzo wi ce, bu do wa au to stra dy A1 od ci nek Pie ka -
ry (l# skie – Ma cie jów, Go spo dar cza Bra ma
(l# ska – utwo rze nie Za g"% biow skiej Stre fy Go -
spo dar czej w Ja worz nie – ob szar Ko &ciusz ko 
– bu do wa ul. No wo rze mie&l ni czej wraz z in fra -
struk tu r# to wa rzy sz# c#, bu do wa dro gi eks pre so -
wej S69 Biel sko -Bia "a – )y wiec – Zwar do!, 
bu do wa dro gi kra jo wej nr 1 w Cz% sto cho wie,
prze bu do wa dro gi kra jo wej nr 1 w Ty chach, prze -
bu do wa Dro go wej Tra sy (red ni co wej od ci nek
w Za brzu, a w ostat nim okre sie przy go to wa nie
i z"o $e nie wnio sku o udzia" w dia lo gu kon ku ren -
cyj nym na bu do w% oraz eks plo ata cj% dro gi sta -
no wi# cej po "# cze nie ko mu ni ka cyj ne z te re nem 
in we sty cyj nym „Tucz na wa” w D# bro wie Gór ni -
czej”, oraz na wie le in nych, tak du $ych, jak i mniej -
szych in we sty cji.

REGULACJE DOTYCZ#CE ROBÓT BUDOWLANYCH
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#ych kon trak tach bu dow la nych, za wie -
ra ogrom do ku men ta cji do ana li zy. Etap
prze tar gu jest naj lep szym mo men tem
na zna le zie nie b(& dów w do ku men ta cji.
Po wszech nie sto so wa n" prak ty k" jest
obar cza nie wy ko naw ców, w to ku re ali za -
cji in we sty cji, od po wie dzial no $ci" za b(& -
dy pro jek to we. Pro blem ta ki jest zmi ni -
ma li zo wa ny je dy nie w przy pad ku
po st& po wa' pro wa dzo nych w sys te mie
„za pro jek tuj i wy bu duj”, nie mniej jed nak
ter min sk(a da nia ofert po wi nien by%
na ty le d(u gi, aby mo# na by (o przy go to -
wa% pra wi d(o w" ofer t&, po rze tel nym wy -
ja $nie niu wszel kich w"t pli wo $ci do ty cz" -
cych do ku men ta cji. A na to po trze ba
cza su. Rzad ko $ci" jest, #e za ma wia j" -
cy usta la j" od po wied nio d(u gie ter mi ny
sk(a da nia ofert. 

Usta wo daw ca wy j"( z r& ki wy ko naw -
com mo# li wo$% na do pre cy zo wa nie tre -
$ci SIWZ, w tym do ku men ta cji pro jek to -
wej, na eta pie przy go to wa nia ofer ty,
tym sa mym zmu sza j"c nie ja ko wy ko naw -
ców do sk(a da nia ofert obar czo nych ry -
zy kiem b(& du, ry zy kiem nie w(a $ci wych in -
ter pre ta cji za pi sów b"d) ry zy kiem b(& du
w przy j& tych za (o #e niach do wy ce ny.

W do bie kry zy su wie lu wy ko naw ców,
zw(asz cza ma (ych i $red nich przed si& -
bior ców, zmu szo nych jest do udzia (u nie -
mal we wszyst kich prze tar gach (po
Eu ro 2012 prze tar gów w sek to rze bu -
dow nic twa jest istot nie mniej), je #e li
chc" po zo sta% na ryn ku. Rów nie# w tych
prze tar gach – a ta kich jest zde cy do wa -
na wi&k szo$% – któ re obar czo ne s" wa -
da mi nie do usu ni& cia na eta pie sk(a da -
nia ofert, co bez po $red nio prze k(a da si&,
w spo sób ne ga tyw ny, na pó) niej sz" fa -
z& re ali za cji in we sty cji. A prze cie# wszy -
scy chce my osi" gn"% cel, któ rym jest pra -
wi d(o wa re ali za cja za da nia. 

Z uwa gi na obec ny stan fi nan sów pu -
blicz nych w Pol sce, gdzie naj wa# niej sz"
rze cz" jest wy da wa nie jak naj mniej szej
ilo $ci $rod ków pie ni&# nych, za sto so -
wa nie ce ny ja ko je dy ne go kry te rium
oce ny ofert mo# na by uzna% za s(usz -
ne. Mi mo wszyst ko, jest to b(&d ne za (o -
#e nie, a po ka zu j" to licz ne przy k(a dy. Je -
dy nym kry te rium oce ny ofert by (a ce na
w prze tar gach na bu do w& au to stra dy A2.
Kil ka kon trak tów wy gra( chi' ski CO VEC.
Do Kra jo wej Izby Od wo (aw czej wp(y n& -
(y od wo (a nia w kwe stii ra #" co ni skiej ce -
ny. KIO uzna (a w swo im wy ro ku wy da -
nym 17 li sto pa da 2009 r. (sygn. akt
KIO/UZP 1400/09), #e ce na za wy ko na -
nie dwóch od cin ków au to stra dy A2 za -
pro po no wa na przez CO VEC „nie by (a ra -
#" co ni ska”. Jak wia do mo re alia
po ka za (y zgo (a co$ in ne go i ce na zna -
la z(a od zwier cie dle nie w ja ko $ci oraz
w po st& pie ro bót.

Ta kich sy tu acji mo# na by unik n"% po -
przez wpro wa dze nie do usta wy od po -

wied nich re gu la cji, któ re wprost na ka -
#" za ma wia j" cym sto so wa nie in nych ni#
tyl ko ce na kry te riów, jak np. ter min re -
ali za cji, okres gwa ran cji czy koszt eks -
plo ata cji. Kry te rium ce ny sto so wa ne
do tej po ry po wo du je, #e na ryn ku po -
ja wia j" si& pod mio ty, któ re bez do -
k(ad ne go ro ze zna nia sk(a da j" ofer ty
z ce n" nie re al n", tak jak np. w przy pad -
ku chi' skie go CO VEC, a do pie ro po za -
war ciu umo wy oka zu je si&, #e wy ko na -
nie za mó wie nia za ta k" ce n& jest
nie mo# li we. Lecz wte dy jest ju# za pó) -
no na wy co fa nie si& z kon trak tu. Za ma -
wia j" cy nie ma j" te# do bre go „na rz& -
dzia” praw ne go do spraw dze nia
wia ry god no $ci fir my bio r" cej udzia(
w prze tar gu. Usta wo daw ca przy usta -
la niu ro dza ju kry te riów ja kie za ma wia -
j" cy mo g" sto so wa% w pro wa dzo nych
przez sie bie po st& po wa niach, po wi -
nien wpro wa dzi% obo wi"z ko we kry te ria,
któ re unie mo# li wi" ta kie za cho wa nia wy -
ko naw ców, któ re dzi siaj s" nie omal
nor m".

Usta wo daw ca do pi su j"c ust&p 4a
do art. 46 usta wy Pzp za po mnia(, cze mu
tak na praw d& s(u #y wa dium i co tak na -
praw d& ma za bez pie cza%. W obec nym
kszta( cie usta wy, usta wo daw ca ka rze
uczci wych wy ko naw ców za bo rem wa -
dium za nie do pe( nie nie wy ma ga' for mal -
nych b"d) na wet wprost za nie spe( nie -
nie wa run ków udzia (u w po st& po wa niu. 

Wg de fi ni cji – wa dium s(u #y tyl ko
i wy ("cz nie za bez pie cze niu in te re su za -
ma wia j" ce go w przy pad ku, gdy po wy -
bo rze naj ko rzyst niej szej ofer ty wy ko -
naw ca uchy la si& od pod pi sa nia umo wy.

Op(a ta sta (a od skar gi do s" du wy no -
si obec nie pi& cio krot no$% wpi su wnie sio -
ne go od od wo (a nia w spra wie, któ rej do -
ty czy skar ga (art. 34 ust. 1 usta wy
o kosz tach s" do wych w spra wach cy wil -
nych), a je #e li skar ga do ty czy czyn no $ci
w po st& po wa niu o udzie le nie za mó wie -
nia pu blicz ne go pod j& tych po otwar ciu
ofert, jest to ju# op(a ta sto sun ko wa
w wy so ko $ci 5% war to $ci przed mio tu za -
mó wie nia w da nym po st& po wa niu, jed -
nak nie wi& cej ni# 5 mi lio nów z(. W zwi"z -
ku z tym koszt wnie sie nia skar gi wy no si
cza sem na wet kil ka mi lio nów z(o tych.
A jest to ju# kwo ta ol brzy mia.

Oczy wi ste jest wi&c, #e ta kie kwo ty sta -
(y si& ba rie r" utrud nia j" c" wy ko naw com
ko rzy sta nie z na le# nej im, gwa ran to wa -
nej (rów nie# pra wem unij nym) ochro ny
praw nej, ja k" jest skar ga do s" du po -
wszech ne go (art. 198a Pzp).

In n" ba rie r" dla wy ko naw ców jest
wy so ko$% wpi su od od wo (a nia, któ ry by%
mo #e dla wi&k szych przed si& bior ców nie
ma wi&k sze go zna cze nia, lecz dla ma -
(ych i $red nich cza sa mi jest ba rie r"
trud n" do po ko na nia. Wy so ko$% wpi su
od od wo (a nia po win na wy ("cz nie po kry -

wa% kosz ty prze pro wa dze nia po st& po wa -
nia od wo (aw cze go, a po zo sta (a kwo ta po -
win na by (a zwra ca na od wo (u j" ce -
mu – do k(ad nie tak, jak by (o to jesz cze
kil ka lat te mu.

Usta wo daw ca zna cz" co ogra ni czy(
pra wo do ko rzy sta nia z od wo (a' ma (ym
i $red nim przed si& bior com, bo to prze -
cie# g(ów nie oni bio r" udzia( w po st& -
po wa niach na ro bo ty bu dow la ne o war -
to $ci po ni #ej 5 mln eu ro, po zo sta wia j"c
im je dy nie mo# li wo$% sk(a da nia od wo -
(a' na wy klu cze nie ich z po st& po wa nia
lub od rzu ce nie z(o #o nej przez nich
ofer ty (po mi ja j"c wy bór nie kon ku ren cyj -
ne go try bu). Nie wia do mo dla cze go
ode bra no wy ko naw com mo# li wo$% wno -
sze nia od wo (a' – któ ra po win na przy -
s(u gi wa% wy ko naw cy, je #e li tyl ko ma lub
mia( in te res w uzy ska niu da ne go za mó -
wie nia oraz po niós( lub mo #e po nie$%
szko d& w wy ni ku na ru sze nia przez za -
ma wia j" ce go prze pi sów ni niej szej
usta wy – od naj wa# niej szej de cy zji za -
ma wia j" ce go, ja kim jest wy bór naj ko -
rzyst niej szej ofer ty, a przed sk(a da -
niem ofert od wszyst kich po sta no wie'
spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za -
mó wie nia, a nie tyl ko do ty cz" cych wa -
run ków udzia (u w po st& po wa niu. Usta -
wo daw ca po wi nien w tym za kre sie
znie$% po dzia( na tzw. „pro gi unij ne”.

Wnio ski:
• na le #y uchy li% prze pis ogra ni cza j" -

cy mo# li wo$% za da wa nia py ta' do ty cz" -
cych tre $ci SIWZ, przy wra ca j"c po -
przed nie prze pi sy,

• na le #y okre $li% kry te ria, zgod nie
z któ ry mi za ma wia j" cy by( by zo bo wi" za -
ny #" da% od wy ko naw cy wy ja $nie' do -
ty cz" cych ce ny z(o #o nej ofer ty,

• na le #y wpro wa dzi% obo wi" zek sto so -
wa nia in nych ni# ce na kry te riów oce ny
ofert,

• na le #y uchy li% prze pis art. 46 ust. 4a
do ty cz" cy za trzy ma nia wa dium, w przy -
pad ku gdy wy ko naw ca nie z(o #y do ku -
men tów na we zwa nie za ma wia j" ce go,

• na le #y ob ni #y% wpis od od wo (a nia
do uza sad nio ne go mi ni mum,

• na le #y ob ni #y% op(a t& od skar gi
do s" du do wy so ko $ci mak si mum pi& cio -
krot no $ci wpi su od od wo (a nia, nie za le# -
nie od „fa zy” po st& po wa nia, w któ rej skar -
ga jest wno szo na,

• na le #y przy wró ci% w pe( nym za kre -
sie mo# li wo$% wno sze nia od wo (a', je #e li
war to$% za mó wie nia dla ro bót bu dow la -
nych prze kra cza 200.000 eu ro.
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Praktyka funkcjonowania
Rynku Zamówie+ Publicznych
– wybrane postulaty prawne
w kierunku zrównowa*enia
praw i obowi%zków
Zamawiaj%cych i Wykonawców

ANNA PIECHOTA-SZCZEPA,SKA,
Dyrektor DAN POL Spó&ka Jawna

Za kres pro ble mów z ja ki mi bo ry ka j" si&
wy ko naw cy na ryn ku za mó wie' pu blicz -
nych bran #y bu dow la nej urós( do ska li
wy ma ga j" cej pil nej in ter wen cji. Od po wie -
dzial no$% za ostat nie g(o $ne me dial nie
upa d(o $ci firm bu dow la nych przy pi sy wa -
na jest wy ("cz nie b(& dom za rz"d czym ka -
dry me na d#er skiej, bez od wa gi przy zna -
nia, i# za sad ni cza przy czy na pro ble mów
le #y w prze pi sach usta wy pra wo za mó -
wie' pu blicz nych, oraz prak ty ce jej sto -
so wa nia. Nie ste ty kie ru nek zmian ja ki ob -
ra( usta wo daw ca jest nie ko rzyst ny dla
wy ko naw ców. Ko lej ne no we li za cje usta -
wy zwi&k sza j" upraw nie nia za ma wia j" -
cych, do pro wa dza j"c do nie uza sad nio -
nej de pre cja cji stro ny wy ko naw czej. 

W sy tu acji opi sa nej po wy #ej, ce lem ni -
niej sze go opra co wa nia jest wska za nie
wy bra nych pro ble mów wy ko naw ców
w sto so wa niu usta wy Pzp w pro ce sie bu -
dow la nym.

1. usta la nie wa run ków kon trak to -
wych z uprzy wi le jo wa niem stro ny za -
ma wia j% cej.

Re ali za cja umów o za mó wie nia pu -
blicz ne win na prze bie ga% na za sa dach
za kre $lo nych usta w" ko deks cy wil ny,
gdzie na czel n" za sa d" jest rów no$%
stron i mo# li wo$% ukszta( to wa nia tre $ci
sto sun ku cy wil no praw ne go sto sow nie
do wo li stron. Usta wa pzp przy zna (a za -
ma wia j" cym pra wo do usta le nia wa -
run ków umow nych, co oczy wi $cie po wo -
du je, i# umo wy chro ni" wy ("cz nie in te res

jed nej stro ny – stro ny za ma wia j" cej. Wy -
da je si& wi&c ko niecz nym opra co wa nie
wzor ców umow nych, któ re przy przy zna -
niu za ma wia j" cym in stru men tów gwa ran -
tu j" cych na le #y te wy ko na nie przed mio -
tu umo wy, chro ni (y by rów nie# in te res
wy ko naw ców w szcze gól no $ci w sy tu -
acjach wy st" pie nia zda rze' lub oko licz -
no $ci na któ re wy ko naw cy nie ma j"
wp(y wu. 

2. Prze rzu ca nie na wy ko naw ców
kon se kwen cji nie rze tel nej do ku men -
ta cji pro jek to wej.

Prze pi sy usta wy na k(a da j" na za ma -
wia j" cych obo wi" zek opi su przed mio tu
za mó wie nia. Opis ten wi nien by%
do ko na ny w spo sób wy czer pu j" cy,
uwzgl&d nia j" cy wszyst kie wy ma ga nia
i oko licz no $ci mo g" ce mie% wp(yw
na spo rz" dze nie ofer ty. W po st& po wa -
niach na ro bo ty bu dow la ne przed miot
za mó wie nia za ma wia j" cy opi su je za po -
mo c" do ku men ta cji pro jek to wej oraz
spe cy fi ka cji tech nicz nej wy ko na nia i od -
bio ru ro bót bu dow la nych. Prze pi sy roz -
po rz" dze nia wy ko naw cze go Mi ni stra
In fra struk tu ry w spra wie szcze gó %o we -
go za kre su i for my do ku men ta cji pro jek -
to wej, spe cy fi ka cji tech nicz nej wy ko na -
nia i od bio ru ro bót oraz pro gra mu
funk cjo nal no -u#yt ko we go, pre cy zu j"
szcze gó (o w" za war to$% do ku men ta cji
pro jek to wej oraz po zo sta (ych wy ma -
ga nych do ku men tów1. Do ku men ta cja
pro jek to wa, s(u #" ca do opi su przed mio -

tu za mó wie nia na wy ko na nie ro bót bu -
dow la nych dla któ rych wy ma ga ne jest
po zwo le nie na bu do w&, sk(a da si&
w szcze gól no $ci z:

1) pro jek tu bu dow la ne go w za kre sie
uwzgl&d nia j" cym spe cy fi k& ro bót bu dow -
la nych;

2) pro jek tów wy ko naw czych;
3) przed mia ru ro bót;
4) in for ma cji do ty cz" cej bez pie cze' -

stwa i ochro ny zdro wia, w przy pad kach
gdy jej opra co wa nie jest wy ma ga ne
na pod sta wie od r&b nych prze pi sów.

Usta wo daw ca ure gu lo wa( rów nie#
szcze gó (o w" za war to$% pro jek tów wy ko -
naw czych, wska zu j"c, i# po win ny one
uzu pe( nia% i uszcze gó (a wia% pro jekt bu -
dow la ny w za kre sie i stop niu do k(ad no -
$ci nie zb&d nym dla spo rz" dze nia przed -
mia ru ro bót, kosz to ry su in we stor skie go,
przy go to wa nia ofer ty przez wy ko naw c&
i re ali za cj& ro bót bu dow la nych. Przed -
miar ro bót to ze sta wie nie prze wi dy wa -
nych do wy ko na nia ro bót pod sta wo -
wych w ko lej no $ci tech no lo gicz nej ich
wy ko na nia wraz z szcze gó (o wym opi sem
oraz wska za niem w(a $ci wych spe cy fi ka -
cji tech nicz nych wy ko na nia i od bio ru
ro bót bu dow la nych, z wy li cze niem i ze -
sta wie niem ilo $ci jed no stek przed mia ro -
wych. Do ku men ty te win ny by& spój -
ne, wza jem nie uzu pe" nia j% ce si#
i kom plet ne. 

Nie ste ty, prak ty ka wy ka zu je, i# w wi&k -
szo $ci przy pad ków prze ka zy wa na wy -

Au tor ka jest praw ni kiem, kon sul tan tem
zaj mu j# cym si% te ma ty k# za mó wie! pu blicz -
nych. By "y ar bi ter z li sty Pre ze sa UZP, ak tu al -
nie bie g"y s# do wy do spraw za mó wie! pu blicz -
nych.

REGULACJE DOTYCZ#CE ROBÓT BUDOWLANYCH
W PRZEPISACH O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH



44 Forum Budownictwa !l"skiego - wydanie specjalne

ko naw com do ku men ta cja prze tar go wa,
w sk(ad któ rej wcho dz" wy #ej po wo (a -
ne do ku men ty opi su j" ce przed miot za -
mó wie nia, jest wy biór cza, spo rz" dzo -
na w spo sób ogól ni ko wy i w zna cz" cej
ilo $ci przy pad ków po szcze gól ne jej ele -
men ty za wie ra j" wza jem nie wy klu cza -
j" ce si& roz wi" za nia. Nie ste ty, za ma wia -
j" cy za pi sa mi spe cy fi ka cji istot nych
wa run ków za mó wie nia zo bo wi" zu j" wy -
ko naw ców do do ko ny wa nia szcze gó (o -
wej ana li zy prze ka za nej do ku men ta cji,
w ce lu zg(o sze nia wszel kich bra ków, nie -
$ci s(o $ci i in nych uwag, pod ry go rem
utra ty mo# li wo $ci po wo (y wa nia si& na nie
na eta pie re ali za cji, z jed no cze snym wy -
(" cze niem mo# li wo $ci #" da nia zmia ny
ce ny ofer ty. Na wy ko naw ców prze rzu ca
si& wi&c obo wi"z ki, któ re usta wa jed no -
znacz nie na k(a da na za ma wia j" cych.
Ska la nie pra wi d(o wo $ci roz ci" ga si&
od przy pad ków nie udo st&p nia nia ca (o -
$ci po sia da nej przez za ma wia j" cych
do ku men ta cji, po przy pad ki, gdy do ku -
men ta cji tej po pro stu nie ma i do pie ro
w wy ni ku in ter wen cji wy ko naw ców zle -
ca si& jej opra co wa nie. Z uwa gi na po -
wszech no$% te go pro ble mu po stu lu je
si&, aby in sty tu cje za ma wia j" ce zo bo -
wi$ za ne by (y do do ko ny wa nia we ry fi ka -
cji spe( nia nia przez do ku men ta cje 
pro jek to we wy mo gów usta wo wych,
przy jed no cze snym po no sze niu przez
nie kon se kwen cji wy ni ka j" cych z za nie -
cha nia te go obo wi"z ku. 

3. Ogra ni cze nie do st# pu do $rod -
ków ochro ny praw nej w po st# po wa -
niach po ni 'ej pro gów unij nych. 

No we li za cja usta wy z pa) dzier ni -
ka 2008 ro ku spo wo do wa (a, i# w po st& -
po wa niach po ni #ej pro gów unij nych,
wy ko naw cy ma j" pra wo pod da%
oce nie Kra jo wej Izby Od wo (aw czej pra -
wi d(o wo$% dzia (a' lub za nie cha' za ma -
wia j" cych wy ("cz nie w czte rech enu me -
ra tyw nie wska za nych w prze pi sach
przy pad kach, tj. 

1) wy bo ru try bu ne go cja cji bez og(o -
sze nia, za mó wie nia z wol nej r& ki lub za -
py ta nia o ce n&;

2) opi su spo so bu do ko ny wa nia oce ny
spe( nia nia wa run ków udzia (u w po st& po -
wa niu;

3) wy klu cze nia od wo (u j" ce go z po st& -
po wa nia o udzie le nie za mó wie nia;

4) od rzu ce nia ofer ty od wo (u j" ce go.
W po zo sta (ych przy pad kach, jak np.

wy bór wa dli wej ofer ty, nie za sad ne unie -
wa# nie nie po st& po wa nia, ogra ni cza j" cy
kon ku ren cj& opis przed mio tu za mó wie -
nia, wy ko naw cy nie ma j" mo# li wo $ci
wnie sie nia od wo (a nia do KIO. 

Dla uczest ni ków po st& po wa' o za mó -
wie nie pu blicz ne na ro bo ty bu dow la ne
w prak ty ce ozna cza to, i# wi&k szo$%
prze tar gów jest ob j& ta po wy# szym ogra -
ni cze niem. Próg unij ny dla ro bót bu dow -
la nych wy no si bo wiem a# 5 000 000 
EU RO (20 098 000 PLN) i do pie ro
prze kro cze nie tej war to $ci po zwa la
na ko rzy sta nie ze $rod ków ochro ny
praw nej bez ogra ni cze'. Z da nych pu -
bli ko wa nych przez Urz"d Za mó wie'
Pu blicz nych wy ni ka, i# za le d wie 7,50%
za mó wie' na ro bo ty bu dow la ne prze kra -
cza próg unij ny2.

Wpro wa dze nie w ro ku 2008 oma wia -
ne go ogra ni cze nia po dyk to wa ne by (o po -
trze b" uspraw nie nia prze bie gu pro ce dur
udzie la nia za mó wie' pu blicz nych, gdzie
pro ble mem by( d(u gi okres ocze ki wa nia
na roz pa trze nie od wo (a nia przez KIO.
Dzi& ki wpro wa dzo nym zmia nom pro -
ce du ral nym, cel ten zo sta( osi" gni& ty.
W $wie tle da nych pu bli ko wa nych przez
Urz"d Za mó wie' Pu blicz nych $red ni
czas ocze ki wa nia na roz po zna nie od wo -
(a nia w ro ku 2011 wy no si( za le d wie 7 dni,
pod czas gdy w ro ku 2010 wy no si( 14 dni,
a w ro ku 2009 si& ga( a# 31 dni.3

Utrzy my wa nie po wy# sze go ogra ni -
cze nia jest wi&c nie za sad ne, a je go
znie sie nie przy czy ni si& do po pra wy ja -
ko $ci i zgod no $ci z prze pi sa mi pro wa dzo -
nych po st& po wa'. 

Za ko! cze nie
Spraw no$% ryn ku za mó wie' pu blicz -

nych wy ma ga wspó% dzia %a nia je go
uczest ni ków. Aby to osi" gn"% ko niecz -
na jest ra cjo na li za cja nie któ rych prze pi -
sów usta wy, po (" czo na ze zmia n" po dej -
"cia za ma wia j" cych, jak i usta wo daw cy,
do stro ny wy ko naw czej, bez udzia (u
któ rej pro ce sy in we sty cyj ne nie b& d" re -
ali zo wa ne. 

________________

1)  Roz po rz" dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z dn. 2 wrze -
$nia 2004 r. Dz. U. 202 poz. 2072 z pó)n. zmia -
na mi.

2) -ró d(o: In for ma tor Urz& du Za mó wie' Pu blicz nych,
sier pie' 2012 r.

3)  -ró d(o: Spra woz da nie Pre ze sa Urz& du Za mó wie'
Pu blicz nych o funk cjo no wa niu sys te mu za mó wie'
pu blicz nych w ro ku 2010 oraz w ro ku 2011.

REKLAMA

REGULACJE DOTYCZ#CE ROBÓT BUDOWLANYCH
W PRZEPISACH O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH





46 Forum Budownictwa !l"skiego - wydanie specjalne

Po*yczony potencja&
w post'powaniach
o udzielenie
zamówienia
publicznego

AGNIESZKA PIWOWARCZYK, Kierownik Dzia&u Zamówie+ Publicznych Uniwersytetu $l%skiego,
doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydzia&u Prawa
i Administracji Uniwersytetu $l%skiego w Katowicach

O udzie le nie za mó wie nia mo g" ubie -
ga% si& wy ko naw cy, któ rzy spe( nia j"
wa run ki okre $lo ne w art. 22 ust. 1 usta -
wy pra wo za mó wie' pu blicz nych1, (da -
lej pzp), skon kre ty zo wa ne przez za ma -
wia j" ce go w og(o sze niu o za mó wie niu
oraz spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za -
mó wie nia po przez opis spo so bu do ko -
ny wa nia oce ny spe( nia nia wa run ków
udzia (u w po st& po wa niu. Wy ko naw cy
ubie ga j" cy si& o udzie le nie za mó wie nia
pu blicz ne go win ni wy ka za%, #e spe( nia -
j" owe wa run ki. Usta wa z dnia
05.11.2009 r. o zmia nie usta wy Pra wo
za mó wie' pu blicz nych oraz usta wy
o kosz tach s" do wych w spra wach cy wil -
nych2 wpro wa dzi (a no w" re gu la cj&, któ -
ra umo# li wia wy ko naw com po s(u gi wa nie
si& za so ba mi in nych pod mio tów w ce lu
uwia ry god nie nia zdol no $ci wy ko naw cy
do zre ali zo wa nia da ne go za mó wie nia.

Zgod nie z brzmie niem art. 26 2b pzp:
„Wy ko naw ca mo #e po le ga! na wie dzy

i do "wiad cze niu, po ten cja le tech nicz -
nym, oso bach zdol nych do wy ko na nia
za mó wie nia lub zdol no "ciach fi nan so -
wych in nych pod mio tów, nie za le# nie
od cha rak te ru praw ne go %$ cz$ cych go
z ni mi sto sun ków. Wy ko naw ca w ta kiej
sy tu acji zo bo wi$ za ny jest udo wod ni! za -
ma wia j$ ce mu, i# b& dzie dys po no wa% za -
so ba mi nie zb&d ny mi do re ali za cji za mó -
wie nia, w szcze gól no "ci przed sta wia j$c

w tym ce lu pi sem ne zo bo wi$ za nie tych
pod mio tów do od da nia mu do dys po zy -
cji nie zb&d nych za so bów na okres ko -
rzy sta nia z nich przy wy ko na niu za mó -
wie nia”.

Za gad nie nie to sta je si& szcze gól nie
istot ne w przy pad ku ro bót bu dow la -
nych, po nie wa# ubie ga j"c si& o ich re -
ali za cj& wy ko naw cy naj cz& $ciej ko rzy sta -
j" z po ten cja (u pod mio tów trze cich.
War to pod kre $li%, #e cho cia# w usta wo -
daw stwie kra jo wym jest to sto sun ko we
no we roz wi" za nie, by naj mniej nie jest
ono no we w $wie tle re gu la cji unij nych.
Za pis przy wo (a ne go art. 26b usta wy
pzp sta no wi im ple men ta cj& do pra wa kra -
jo we go po sta no wie' art. 47 ust. 2 oraz
art. 48 ust. 3 dy rek ty wy 2004/18/WE Par -
la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 31
mar ca 2004 r. w spra wie ko or dy na cji pro -
ce dur udzie la nia za mó wie' pu blicz nych
na ro bo ty bu dow la ne, do sta wy i us%u gi3

oraz art. 54 ust. 5 i 6 dy rek ty wy
004/17/WE Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy z dnia 31 mar ca 2004 r. ko or dy -
nu j$ cej pro ce du ry udzie la nia za mó wie'
przez pod mio ty dzia %a j$ ce w sek to rach
go spo dar ki wod nej, ener ge ty ki, trans por -
tu i us%ug pocz to wych4. No we li za cja
mia (a na ce lu nie tyl ko do sto so wa nie
obo wi" zu j" cych prze pi sów pra wa kra jo -
we go do re gu la cji unij nych, ale rów nie#
zwi&k sze nie kon ku ren cyj no $ci po st& -

po wa' o udzie le nie za mó wie nia, przez
umo# li wie nie wi&k szej licz bie wy ko naw -
ców wzi& cia udzia (u w po st& po wa niu. 

Czy mo' na si# po s"u 'y& zdol no $ci%
eko no micz n% pod mio tu trze cie go?

Wy k(ad nia j& zy ko wa art. 26 ust. 2b pzp
wska zu je, #e prze pis ten nie do pusz cza
jed nak po wo (y wa nia si& na po ten cja(
pod mio tów trze cich w od nie sie niu do sy -
tu acji eko no micz nej, co jest nie zgod ne
z art. 47 ust. 2 dy rek ty wy kla sycz nej.

Jak wy ni ka z orze cze' KIO, jak i pu bli -
ka cji wy da wa nych przez UZP, w zwi"z ku
z no we li za cj", usta wo daw ca ce lo wo nie
do pu $ci( ta kiej mo# li wo $ci, opie ra j"c si&
na sta no wi sku, #e wy ma ga nia eko no micz -
ne ze swej isto ty przy pi sa ne s" bez po -
$red nio wy ko naw cy. Zgod nie z li ni"
orzecz ni cz" Try bu na (u Spra wie dli wo $ci
Unii Eu ro pej skiej (ETS), w sy tu acji nie pe( -
nej im ple men ta cji dy rek ty wy do po rz"d -
ku kra jo we go za cho dzi ko niecz no$% ta kiej
je go wy k(ad ni, aby uwzgl&d nia (a ona re -
zul tat okre $lo ny w dy rek ty wie. Sto su j"c
wy k(ad ni& pro unij n" przy j"% na le #y, #e
„zdol no$% fi nan so wa” w ro zu mie niu art. 26
ust. 2 pzp obej mu je swo im za kre sem tak -
#e „wa run ki do ty cz" ce sy tu acji eko no micz -
nej i fi nan so wej” w ro zu mie niu art. 22
ust. 1 pzp. Te go ro dza ju po dej $cie do za -
gad nie nia ma dwo ja kie go ro dza ju znacz -
nie. Po pierw sze po zwa la zwi&k szy%
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kr"g wy ko naw ców, a po dru gie po zwa la
za ma wia j" ce mu na pro ce do wa nie zgod -
nie z obo wi" zu j" cy mi re gu la cja mi unij ny -
mi. Nie zb&d ne jest wpro wa dze nie w usta -
wo daw stwie kra jo wym zmian de le ge
fe ren da, któ re jed no znacz nie wy eli mi nu -
j" w"t pli wo $ci w tym za kre sie. Pol ska ja -
ko pa' stwo cz(on kow skie UE w du #ej mie -
rze ko rzy sta ze $rod ków do st&p nych
w ra mach fun du szy unij nych na sfi nan so -
wa nie ró# ne go ro dza ju in we sty cji, dla te -
go te# pre zen to wa ne za gad nie nie jest nie -
zwy kle istot ne za rów no dla wy ko naw ców,
jak i za ma wia j" cych. Mo# li wo$% wy ka za -
nia si& przez wy ko naw ców po ten cja (em
osób trze cich by wa bar dzo ne ga tyw nie
od bie ra na przez za ma wia j" cych, bar -
dzo cz& sto sto su nek ten wy ni ka z l& ku
o rze tel no$% przy sz(ej in we sty cji. Ja ko
aneg do t& i jed no cze $nie prze stro g& opo -
wia da j" so bie za ma wia j" cy hi sto ri& przy -
s(o wio we go Ko wal skie go, któ ry chcia(
zbu do wa% most jed n" (o pa t" resz t& so -
bie „po #y cza j"c”. Obo wi" zu j" cy stan
praw ny nie ma na ce lu umo# li wie nia ob -
cho dze nia prze pi sów i do pro wa dze nia
do sy tu acji, kie dy to wy ko naw ca do pie ro
b& dzie zdo by wa( do $wiad cze nie re ali zu -
j"c na sze za mó wie nie. 

Zo bo wi% za nie pod mio tu trze cie go
Wy ko naw ca, któ ry w ce lu wy ka za nia

spe( nia nia wa run ków udzia (u w po st& po -
wa nia po wo (u je si& na po ten cja( osób
trze cich, mu si jed no znacz nie udo wod ni%,
#e za so by, na któ re si& po wo (a( zo sta n"
mu udo st&p nio ne do re ali za cji za mó wie -
nia. Prze pi sy pzp nie okre $la j" spo so bu
udo wod nie nia przez wy ko naw c&, #e b& -
dzie dys po no wa( za so ba mi nie zb&d ny -
mi do re ali za cji za mó wie nia. Ta kim do -
ku men tem mo #e by% „w szcze gól no $ci”
pi sem ne zo bo wi" za nie pod mio tu trze cie -
go. Istot ne jed nak, by z tre $ci ta kie go do -
ku men tu wy ni ka (o, cze go do ty czy zo bo -
wi" za nie i w ja ki spo sób b& dzie
re ali zo wa ne. Po nie wa# usta wa pzp nie
okre $la for my te go zo bo wi" za nia, mo #e
ono przy bra% for m& umo wy na zwa nej lub
nie na zwa nej ale tak #e o$wiad cze nia
wo li pod mio tu trze cie go5. Z tre $ci zo bo -
wi" za nia po wi nien wy ni ka% je go za -
kres, ale tak #e to, w ja ki spo sób b& dzie
ono re ali zo wa ne.

Ko rzy sta nie z za so bów a pod wy ko -
naw stwo

Za rów no za ma wia j" cy, jak i wy ko -
naw cy cz& sto uto# sa mia j" ko rzy sta nie
z za so bów pod mio tów trze cich z pod wy -
ko naw stwem, nie za wsze jed nak b& d"
to po j& cia to# sa me. Dys po no wa nie za -
so ba mi nie ko niecz nie mu si ozna cza%
udzia( pod mio tu trze cie go w re ali za cji za -
mó wie nia. Z punk tu wi dze nia za ma wia -
j" ce go istot ne jest by po zna%, w ja kim za -
kre sie wy ko naw ca ko rzy sta z po ten cja (u

osób trze cich, po nie wa# b& dzie to mia -
(o wp(yw na oce n& z(o #o ne go zo bo wi" -
za nia, ale te# ewen tu al nych do ku men -
tów. W okre $lo nych sy tu acjach, dla
wy ka za nia dys po no wa nia od po wied ni mi
za so ba mi, nie zb&d ne mo #e oka za% si&,
by pod miot trze ci uczest ni czy( w re ali za -
cji cz& $ci za mó wie nia. O ile ko rzy sta nie
z po ten cja (u fi nan so we go pod mio tu nie
mu si wi" za% si& z ko niecz no $ci" re ali za -
cji za mó wie nia przy udzia le te go pod mio -
tu, o ty le w przy pad ku ko rzy sta nia
z po ten cja (u w za kre sie wie dzy i do $wiad -
cze nia udzia( ten jest wr&cz nie zb&d ny.
Trud no bo wiem wy obra zi% so bie, w ja ki
spo sób wy ko naw ca, któ ry na eta pie
oce ny spe( nia nia wa run ków udzia (u wy -
ka za( si& „po #y czo nym” do $wiad cze -
niem, pod czas sa mej re ali za cji za mó wie -
nia ju# z nie go nie ko rzy sta.
W szcze gól no $ci, jak pod kre $la KIO
zo bo wi" za nie z art. 26 ust. 2b pzp win -
no jed no znacz nie wy ra #a% wo l& udo st&p -
nie nia za so bu, je go ro dzaj i czas udo -
st&p nie nia. Jak s(usz nie do wo dzi KIO6,
nie jest mo# li we re ali zo wa nie za mó -
wie nia bez udzia (u pod mio tu udo st&p nia -
j" ce go za so by, któ re s" nie ro ze rwal nie
zwi" za ne z pod mio tem ich udzie la j" cym.
W ta kiej sy tu acji ko niecz ne jest by z tre -
$ci zo bo wi" za nia wy ni ka (a de kla ra cja
pod mio tu do uczest ni cze nia w wy ko ny -
wa niu za mó wie nia. W tym przy pad ku
pod miot trze ci re ali zo wa( b& dzie cz&$%
za mó wie nia ja ko pod wy ko naw ca. Istot -
ne wów czas jest, czy za ma wia j" cy ko -
rzy sta j"c z upraw nie nia wy ni ka j" ce go
z nor my art. 36 ust. 5 pzp ogra ni czy(
udzia( pod wy ko naw cy, mo #e si& bo -
wiem oka za%, #e nie w ka# dej sy tu acji
wy ko naw ca b& dzie móg( sko rzy sta%
z po ten cja (u pod mio tów trze cich.

Do ku men ty pod mio to we do ty cz% ce
pod mio tu trze cie go

To, czy pod miot udo st&p nia j" cy za so -
by b& dzie bra( udzia( w re ali za cji za mó -
wie nia czy nie, zwi" za ne jest z do ku men -
ta mi, ja kich za ma wia j" cy b& dzie móg(
za #" da% na eta pie po st& po wa nia. Pa mi& -
ta% na le #y, #e zgod nie § 1 ust. 2 roz po -
rz" dze nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z dnia 30 grud nia 2009 r. w spra wie ro -
dza jów do ku men tów, ja kich mo #e #" da%
za ma wia j" cy od wy ko naw cy oraz form,
w ja kich te do ku men ty mo g" by% sk(a da -
ne (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), wy ko naw -
ca, wy ka zu j"c spe( nia nie wa run ków,
o któ rych mo wa w art. 22 ust. 1 usta wy,
po le ga na za so bach in nych pod mio tów
na za sa dach okre $lo nych w art. 26
ust. 2b usta wy, a pod mio ty te b& d" bra -
(y udzia( w re ali za cji cz& $ci za mó wie nia,
za ma wia j" cy mo #e #" da% od wy ko naw -
cy przed sta wie nia w od nie sie niu do tych
pod mio tów do ku men tów wy mie nio nych
w § 2 roz po rz" dze nia. Do ku men tów

pod mio to wych od no sz" cych si& do pod -
mio tu trze cie go za ma wia j" cy za #" da
tyl ko w sy tu acji gdy, po pierw sze, wy ko -
naw ca ko rzy sta( z po ten cja (u pod mio tu
trze cie go, a po dru gie pod miot ten b& dzie
bra( udzia( w re ali za cji za mó wie nia.
Sam fakt re ali za cji za mó wie nia przy
udzia le pod wy ko naw cy nie ozna cza au -
to ma tycz nie obo wi"z ku przed sta wie nia
wspo mnia nych wy #ej do ku men tów, je $li
wa run ki udzia (u wy ko naw ca spe( ni( sa -
mo dziel nie.

Pod su mo wa nie
Mo# li wo$% po s(u #e nia si& po ten cja (em

osób trze cich w za kre sie spe( nia nia wa -
run ków udzia (u w po st& po wa niu na le #y
oce ni% po zy tyw nie. Wa# ne jed nak, by za -
rów no za ma wia j" cy, jak i wy ko naw cy
mie li $wia do mo$%, #e upraw nie nie to nie
po zwa la ob cho dzi% ist nie j" cych prze pi -
sów pra wa, a ma na ce lu zwi&k sze nie
kon ku ren cyj no $ci i za cho wa nie za sad
rów ne go do st& pu do ryn ku za mó wie' pu -
blicz nych re ali zo wa nych nie tyl ko w kra -
ju. Do dat ko wo war to pod kre $li%, i# za an -
ga #o wa nie $rod ków z fun du szy unij nych
w du #e in we sty cje, a w zwi"z ku z tym ro -
sn" ce wzgl& dem wy ko naw ców wy ma ga -
nia mo g" po wo do wa%, #e ko niecz no$%
sko rzy sta nia z po ten cja (u pod mio tów
trze cich b& dzie je dy n" szan s" uzy ska -
nia za mó wie nia. 

________________

1)  Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pó)n. zm.
2)  Dz.U. Nr 206 poz. 1591
3)  Dz.Urz. UE L 134/114 z 30.04.2004 r., ze zm.
4)  Dz.Urz. UE L 134/1 z 30.04.2004 r., ze zm.
5)  Zob. In for ma tor UZP, li sto pad 2011
6)  Wy rok z dnia 13 lip ca 2010 r. (sygn. a KIO 1288/10)

REGULACJE DOTYCZ#CE ROBÓT BUDOWLANYCH
W PRZEPISACH O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH



48 Forum Budownictwa !l"skiego - wydanie specjalne

Spra woz da nie z dzia (al no $ci sta tu to wej
izby za la ta 2010-2011, kie run ko wy i za da -
nio wy pro gram dzia (al no $ci na naj bli# szy
okres oraz zmia ny we w(a dzach Izby sta no -
wi (y naj wa# niej sze te ma ty ob rad Wal ne go
Zgro ma dze nia !l" skiej Izby Bu dow nic twa,
któ re od by (o si& 21 ma ja br. 

Ob ra dy to czy (y si& w sie dzi bie Ka to wic -
kiej Spó( dziel ni Miesz ka nio wej, któ rej sym -
pa tycz ny ze spó( 100krot ki za pre zen to wa( go -
$ciom przed roz po cz& ciem zgro ma dze nia
wi" zan k& tra dy cyj nych pio se nek. 

Ob ra dy Zgro ma dze nia pro wa dzi( Fran ci -
szek Busz ka – Prze wod ni cz" cy !l" skiej
Okr& go wej Izby In #y nie rów Bu dow nic twa 

Pod su mo wu j"c mi nio ne 2 la ta, Pre zy dent
Izby – Ta de usz Wnuk omó wi( dzia (al no $ci
Izby, Pre zy dium Izby oraz Ra dy Izby.

By( to okres wy t& #o nej pra cy dla $ro do -
wi ska bu dow la ne go na sze go re gio nu. 

Na le #y zwró ci% uwa g& przede wszyst kim
na dzia (al no$% me ry to rycz n" Izby, któ ra by -
(a or ga ni za to rem II, w 2010 ro ku, i III, w 2011
ro ku, !L+ SKIE GO FO RUM IN WE STY -
CJI, BU DOW NIC TWA, NIE RU CHO MO -

!CI. Obie kon fe ren cje – w któ rych bra li
udzia( wy bit ni przed sta wi cie le $wia ta na uki,
ad mi ni stra cji pa' stwo wej i me na d#e ro wie
firm bu dow la nych – by (y nie zwy kle wa# ny -
mi de ba ta mi o spra wach nur tu j" cych bu -
dow nic two. W 2010 ro ku po ru sza no pro -
blem roz wi" za' re ali za cji bu dow nic twa
miesz ka nio we go przez sa mo rz" dy te ry to -
rial ne, stan za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go kra ju i po ru sza no jak #e istot ny i wa# -
ki, rów nie# z dzi siej szej per spek ty wy,
pro blem prak ty ki sto so wa nia usta wy Pra wo
za mó wie' pu blicz nych. 

G(ów nym te ma tem III Fo rum by (a de ba -
ta na te mat ba rier pro ce sów in we sty cyj no -
-bu do wal nych, oce na sys te mu kszta( ce nia
kadr dla bu dow nic twa na po zio mie $red nim
i wy# szym i po wrót do te ma ty ki z II Fo -
rum – prak ty ki sto so wa nia usta wy Pra wo za -
mó wie' pu blicz nych. 

Efek tem kon fe ren cji by (o sta no wi sko ko' -
co we w spra wie ba rier praw nych i in sty tu -
cjo nal nych w pro ce sach in we sty cyj no -bu do -
wal nych i re ko men da cja po stu lo wa nych
zmian praw nych i in sty tu cjo nal nych w pro -

wa dze niu przez przed si& bior stwa dzia (al no -
$ci in we sty cyj nej i bu dow la nej.

W ci" gu mi nio nych 2 lat Izba tra dy cyj -
nie by (a or ga ni za to rem XIII i XIV Ga li Bu -
dow nic twa. Obie uro czy sto $ci by (y oka zj"
do pre zen ta cji i pro mo cji pu blicz nej przed -
si& biorstw bu dow la nych re gio nu za re ali -
za cj& uni kal nych, wy ró# nio nych in we sty -
cji. Tak #e przed si& biorstw, któ re uzy ska (y
bar dzo zna cz" c" po zy cj& ryn ko w" i fi nan -
so w" w do tych cza so wej dzia (al no $ci.
Uho no ro wa no tak #e oso by in dy wi du al ne,
któ re z ty tu (u swych osi" gni&% za wo do -
wych i pu blicz nych w pe( ni za s(u #y (y
na wy ró# nie nie. No bi li to wa no rów nie#
po sta ci szcze gól nie za s(u #o ne dla bu dow -
nic twa, two rz" ce hi sto ri& go spo dar cz"
re gio nu.

Izba przez ten okres pro wa dzi (a rów nie#
dzia (a nia pro mu j" ce i ho no ru j" ce fir my cz(on -
kow skie i ich pra cow ni ków po przez nada wa -
nie od zna cze' i od znak ho no ro wych oraz
dzia (a nia s(u #" ce szko le niu i in te gra cji $ro do -
wi ska przez se mi na ria, cykliczne szkolenia
i spo tka nia klu bo we. 

Walne Zgromadzenie $l%skiej Izby Budownictwa

Bogate dokonania,
!mia#e plany

Ob ra dy Zgro ma dze nia pro wa dzi% Fran ci szek Busz ka  – Prze wod ni cz$ cy (l$ skiej Okr& go wej Izby In #y nie rów Bu dow nic twa

$L#SKA IZBA BUDOWNICTWA
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Wal ne Zgro ma dze nie udzie li %o jed no g%o "nie ab so lu to rium wszyst kim w%a dzom Izby

$L#SKA IZBA BUDOWNICTWA

Izba by (a wy daw c" cza so pi sma FO RUM
BU DOW NIC TWA SL+ SKIE GO oraz stro -
ny in ter ne to wej. Tak sze ro ka, bo ga ta, 
me ry to rycz na, in te gra cyj na i szko le nio wa
dzia (al no$% Izby przy czy ni (a si& do jej
atrak cyj no $ci, cze go efek tem sta (o si&
w ci" gu mi nio ne go okre su (do ma ja
2012 ro ku) przy st" pie nie do Izby 18 no -
wych firm.

Spra woz da nia z dzia (al no $ci fi nan so wej
Izby oraz Ko mi sji Re wi zyj nej za la ta 2010
i 2011 przed sta wi (a Ur szu la Ma lok wno sz"c
o ich apro ba t& przez Wal ne Zgro ma dze nie,
któ re udzie li (o tak #e, jed no g(o $nie ab so lu -
to rium wszyst kim w(a dzom Izby. 

W ko lej nym punk cie ob rad Pre zy den ta
Izby przed sta wi( pro jekt pro gra mu dzia (al no -
$ci Izby na la ta 2012-2013. 

W zwi"z ku z re zy gna cj" z funk cji cz(on -
ka Ra dy Izby z(o #o n" przez Ar ka diu sza
Bor ka – po wo (a no do sk(a du Ra dy Izby Ma -
riu sza Czysz ka.

W zwi"z ku z usta niem cz(on ko stwa
w !l" skiej Izbie Bu dow nic twa Spó( dziel ni
Miesz ka nio wej WIO SEN NA, któ r" re pre zen -
to wa( w Ko mi sji Re wi zyj nej Grze gorz Ko -
"o dziej oraz po wo (a niem Ma riu sza Czysz -
ka do Ra dy Izby po wo (a no do sk(a du
Ko mi sji Re wi zyj nej – Ja ni n# Goj ny i An -
drze ja Ma de ja.

Wal ne Zgro ma dze nie Cz(on ków !l" skiej
Izby Bu dow nic twa uchwa li (o do ko na nie na -
st& pu j" cych zmian w sta tu cie Izby:

1) Art. 6 pkt. 8 Sta tu tu otrzy mu je
brzmie nie:

„8. Pro mo wa nie cz(on ków Izby na kra jo -
wych i mi& dzy na ro do wych tar gach bu dow -
nic twa, kon fe ren cjach i in nych im pre zach or -
ga ni zo wa nych przez Izb& oraz w $rod kach
ma so we go prze ka zu”. 

2) Art. 19 pkt. 2 Sta tu tu otrzy mu je
brzmie nie: 

„2. Wal ne Zgro ma dze nie Izby zwo (u je si&
po przez za wia do mie nia li sta mi po le co ny mi
lub pocz t" elek tro nicz n". Do wo dem do r& -
cze nia jest po twier dze nie od bio ru pocz ty
elek tro nicz nej”.

Wal ne Zgro ma dze nie Cz(on ków !l" skiej
Izby Bu dow nic twa w uzna niu oso bi stych
za s(ug dla funk cjo no wa nia i roz wo ju Izby  –
przy zna (o

„CZ(ON KO STWO HO NO RO WE +L, -
SKIEJ IZBY BU DOW NIC TWA” dla:

– Pa na Sta ni s"a wa Ko war czy ka
– Pa na Ta de usza Zu be ra
– Pa na Jó ze fa Bu jar skie go
– Pa na Ire ne usza Masz czy ka

W cza sie dys ku sji mó wio no o spra wie
m.in. o nie ko rzyst nych dy rek ty wach Unii
Eu ro pej skiej w spra wie za mó wie' pu blicz -
nych, zbyt du #ej od po wie dzial no $ci, któ ra pa -
da z wi ny nad zo ru bu dow la ne go na kie row -
ni ków bu dów, o po trze bie bu do wa nia
za ple cza eks perc kie go któ re s(u #y (o by po -
mo c" $ro do wi sku bu dow la nych oraz o wi&k -
sze za in te re so wa nie kon kur sem „Bez piecz -
na Bu do wa”.

Na za ko' cze nie ob rad Fran ci szek Busz -
ka ser decz nie po dzi& ko wa( Pre zy den to wi
Ta de uszo wi Wnu ko wi za trud kie ro wa nia
Izb", za nie zwy kle po #y tecz n" i wy trwa ("
par ce na rzecz $ro do wi ska. 

Pod su mo wu j$c mi nio ne 2 la ta, Pre zy dent Izby – Ta de usz Wnuk omó wi% dzia %al no "ci Izby, Pre zy dium Izby
oraz Ra dy Izby oraz przed sta wi% pro jekt pro gra mu dzia %al no "ci Izby na la ta 2012-2013
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$L#SKA IZBA BUDOWNICTWA

Ra zem dla do bra
!ro do wi ska bu dow la nych 

POD PI SA NO PO RO ZU MIE NIE O WSPÓ" PRA CY
MI! DZY GA LI CYJ SK# i $L# SK# IZB# BU DOW NIC TWA

5 wrze $nia br. w Ma (o pol skim Urz& dzie
Wo je wódz kim w Kra ko wie od by (y si& wspól -
ne ob ra dy !l" skiej Izby Bu dow nic twa i Ga -
li cyj skiej Izby Bu dow nic twa. Pod czas spo -
tka nia uzgod nio no ob sza ry wspól ne go
dzia (a nia i pod pi sa no „Po ro zu mie nie
o wspó( pra cy”. 

„Po ro zu mie nie o wspó( pra cy” pod pi sa li:
Piotr Hra bia – Pre zy dent Ga li cyj skiej Izby
Bu dow nic twa i Ta de usz Wnuk – Pre zy dent
!l" skiej Izby Bu dow nic twa.

Za naj wa# niej sze kie run ki wspól nej dzia -
(al no $ci uczest ni cy „Po ro zu mie nia” uzna -
li – jak czy ta my w do ku men cie – uzgod nie -
nie i re pre zen to wa nie wspól ne go sta no wi ska
do pro jek tów le gi sla cyj nych do ty cz" cych
zw(asz cza: 

– ra cjo na li za cji pro ce sów in we sty cyj no -bu -
dow la nych, re gu lo wa nych zw(asz cza usta -
w" – Pra wo Bu dow la ne oraz usta w" o pla -
no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym;

– po stu lo wa nej no we li za cji usta wy „Pra -
wo za mó wie' pu blicz nych”; zw(asz cza
w za kre sie w(a $ci we go zde fi nio wa nia „ce -
ny ra #" co ni skiej”, pre kwa li fi ka cji wy bo ru wia -
ry god nych Wy ko naw ców oraz roz sze rze nia
przez Za ma wia j" cych kry te riów wy bo ru
ofer ty prze tar go wej;

– kszta( to wa nia sto sun ków umow nych
stron re ali zu j" cych pro ces in we sty cyj ny
(za wie ra nie umów o ro bo ty bu dow la no -
-mon ta #o we w opar ciu o wzor ce FI DIC)
z do sto so wa niem ich do prze pi sów obo wi" -
zu j" cych w kra ju;

– wa run ków fi nan so wych i eko no micz nych
dzia (a nia go spo dar czych or ga ni za cji bu dow -
la nych;

– two rze nia wa run ków dla wpro wa dza nia
ocze ki wa nych zmian zmie rza j" cych do po pra -
wy sta nu ilo $cio we go i ja ko $cio we go kszta( -
ce nia za wo do we go kadr w za wo dach bu dow -
la nych, zw(asz cza w za kre sie $ci $lej sze go
po wi" za nia ryn ku pra cy z kie run ka mi kszta( -
ce nia oraz or ga nicz ne go zwi"z ku z prak ty k";

– wspól ne go or ga ni zo wa nia w po wy# szym
za kre sie sta (ej wspó( pra cy z re pre zen tu j" cy -
mi kra jo we sa mo rz" dy bu dow nic twa oraz
po s(a mi i se na to ra mi wo je wódz twa ma (o pol -
skie go i $l" skie go.

Pod pi sa nie umo wy jest bez w"t pie nia wy -
j"t ko wym zda rze niem, $wiad cz" cym o d" -
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#e niu do in te gra cji $ro do wi ska bu dow la ne -
go, któ re w ró# nych re gio nach kra ju bo ry -
ka si& z po dob ny mi pro ble ma mi. Pod pi sa -
nie umo wy i sa mo spo tka nie obu Izb mia (o
bar dzo istot ne zna cze nie, gdy# by (o prak -
tycz n" re ali za cj" idei wspó( pra cy po nadre -
gio nal nej, któ ra w przy pad ku Ma (o pol ski
i !l" ska jest jak naj bar dziej upraw nio na
z wie lu wzgl& dów, ale przede wszyst kim
z ra cji wy so kie go po ten cja (u go spo dar -
cze go, edu ka cyj ne go i tech no lo gicz ne go
obu wo je wództw.

Pod czas po by tu w Kra ko wie de le ga cja
!l" skiej Izby Bu dow nic twa zwie dzi (a Mu -
zeum Hi sto rycz ne Mia sta Kra ko wa – Pod -

zie mia Ryn ku. Szlak tu ry stycz ny po pod zie -
miach Ryn ku Kra kow skie go to pierw sze
w Pol sce i uni ka to we w ska li $wia to wej pod -
ziem ne mu zeum. Wy sta wa jest mul ti me dial -
nym wi do wi skiem, po dró #" w cza sie. Zwie -
dza j" cy mo gli nie tyl ko zo ba czy%, ale
i do tkn"% hi sto rii z po cz"t ków le gen dar ne -
go mia sta. W par ku ar che olo gicz nym, znaj -
du j" cym si& po nad 4 me try pod po wierzch -
ni" ryn ku, mo# na by (o zo ba czy%
nie spo ty ka ny w Eu ro pie prze krój wiel kie go,
t&t ni" ce go #y ciem, $re dnio wiecz ne go 
Kra ko wa.

Spo tka nie obu izb za ko' czy (o si& wspól -
nym obia dem w re stau ra cji „Ga li cyj skiej”.

Ga li cyj sk% Izb# Bu dow nic twa re pre zen -
to wa li m.in: 

Piotr Hra bia – Pre zy dent Izby; 
Ta de usz Za j%c – Wi ce pre zes Ga li cyj skiej

Izby Bu dow nic twa; 
Prof. dr. hab. Ka zi mierz Fur tak – Rek -

tor Po li tech ni ki Kra kow skiej; 
Jó zef Krzy wo rze ka – Sta ro sta Kra kow -

ski; 
Ma" go rza ta Bo rycz ko – Po wia to wy In -

spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go mia sta Kra -
ko wa; 

El' bie ta L#cz na ro wicz – Za st&p ca Pre -
zy den ta Kra ko wa ds. Edu ka cji i Spraw
Spo (ecz nych

$L#SKA IZBA BUDOWNICTWA
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Po nad 10 lat te mu lu dzie z wy obra) ni",
ta len tem i wiel kim po $wi& ce niem po wo -
(a li sa mo rz"d za wo do wy in #y nie rów
bu dow nic twa. Tym sa mym spe( ni (o si&
ma rze nie $ro do wi ska in #y nie rów
z lat 30. XX wie ku.

Obec nie sa mo rz"d za wo do wy in #y nie -
rów bu dow nic twa to po nad 110 ty si& cy
cz(on ków z ca (e go kra ju, od tech ni ków po -
cz"w szy po pro fe so rów w spe cjal no -
$ciach bran# bu dow la nych. W$ród nich
znaj du j" si& pro jek tan ci, kie row ni cy bu -

dów, pra cow ni cy nad zo ru, or ga ni za to rzy
pro ce sów bu dow la nych, a tak #e na ukow -
cy pra cu j" cy nad no wy mi roz wi" za nia mi
tech nicz ny mi dla bu dow nic twa. Wie lu
z nich to lu dzie po sia da j" cy do $wiad cze -
nie nie tyl ko wy ko naw cze, ale rów nie# par -

10 lat samorz"du 
zawodowego 
in&ynierów 
budownictwa

$L#SKA OKR!GOWA IZBA IN)YNIERÓW BUDOWNICTWA

FRANCISZEK BUSZKA,
Przewodnicz%cy Rady $l%skiej Okr'gowej Izby
In*ynierów Budownictwa



Forum Budownictwa !l"skiego - wydanie specjalne 53

la men tar ne, pra cy w ad mi ni stra cji pa' -
stwo wej, sa mo rz" do wej, jak rów nie# do -
$wiad cze nie zwi" za ne z kie ro wa niem
fir ma mi. To wiel ka war to$% in te lek tu al na,
któ r" na le #y wy ko rzy sta% w dal szej dzia -
(al no $ci Izby. 
!l" ska Okr& go wa Izba In #y nie rów Bu -

dow nic twa zrze sza po nad 17.000 in #y nie -
rów i tech ni ków bu dow nic twa. Ja ko sa mo -
rz"d za wo do wy prze j& li $my od Pa' stwa
pro blem funk cjo no wa nia i od po wie dzial -
no $ci lu dzi za wo do wo zaj mu j" cych si&
bu dow nic twem (za w(a sne pie ni"dze
– sk(ad ka).

Po dzie lam po gl"d, i# sa mo rz" dy za -
wo do we, w tym in #y nie rów bu dow nic twa
s" war to $ci" spo (ecz n" ma j" c" swo je
opar cie w Kon sty tu cji RP. Po ten cja( ten
do brze s(u #y bu do wa niu spo (e cze' stwa
oby wa tel skie go i jest do dys po zy cji
w(adz ad mi ni stra cji pa' stwo wej i sa mo -
rz" do wej. 

O co si& sta ra my i o co dba my?
! By „ni gdy nie za wie$% za ufa nia pu -

blicz ne go, ja kim spo (e cze' stwo,
usta w" kon sty tu cyj n" ob da rzy (o nasz
za wód” – to frag ment ro ty na sze go
$lu bo wa nia.

! Am bi cj" na sz" jest sta le pod no si%
swo je umie j&t no $ci i po rz"d nie za -
cho wy wa% si& wy ko nu j"c swo j"
s(u# b&. 

! Co dzien n" pra c" d" #y% do umac nia -
nia i pod no sze nia ja ko $ci bu dow la -
ne go sta nu.

Tym war to $ciom pod po rz"d ko wa ne
s" dzia (a nia wszyst kich or ga nów !l" -
skiej Okr& go wej Izby In #y nie rów Bu dow -
nic twa – po cz"w szy od nada wa nia
upraw nie' bu dow la nych do oce ny pro -
jek tan tów, kie row ni ków bu dów i in -
spek to rów nad zo ru w pro ce sie in we sty -
cyj nym i to spra wia – mo im zda niem – i#
za wód in #y nie ra bu dow nic twa zo sta( za -
li czo ny do za wo dów za ufa nia pu blicz -
ne go.

Od po cz"t ku ist nie nia !lO IIB nada -
no 3698 upraw nie' bu dow la nych. Do 1
se sji 2012 ro ku zg(o si (o si& 419 osób – to
do bra pro gno za po nie wa# wa run kiem
za cho wa nia ci" g(o $ci funk cjo no wa nia
na sze go sa mo rz" du jest w(" cze nie do kie -
ro wa nia Izb" przed sta wi cie li m(o de go
po ko le nia – „kto nie pa trzy da le ko ma k(o -
po ty bli sko”.

Cz& sto sta wia ne jest py ta nie – co
mam z Izby (sa mo rz" du za wo do we go)?

Za pew ni li $my ko rzyst ne wa run ki ubez -
pie cze' cz(on ków Izby od od po wie dzial -
no $ci cy wil nej, jak rów nie# od na st&pstw
nie szcz& $li wych wy pad ków. 

Cz(o nek ma do st&p do wszyst kich,, na -
rz& dzi” umo# li wia j" cych mu rze tel ne wy -
ko ny wa nie swo je go za wo du. 

My $l& tu taj o:
! u(a twie niu do st& pu do norm bu dow -

la nych, 

! mo# li wo $ci ko rzy sta nia ze szko le'
sta cjo nar nych i in ter ne to wych,

! mo# li wo $ci wy mia ny po gl" dów na (a -
mach In for ma to ra do cie ra j" ce go
do wszyst kich cz(on ków, jak rów nie#
do wy mia ny my $li za po mo c" in for -
ma cji umiesz cza nych na stro nie in -
ter ne to wej Pol skiej Izby In #y nie rów
Bu dow nic twa i wszyst kich okr& go -
wych Izb. 

! Do st&p ne s" tak #e bez p(at nie in ne
cza so pi sma za wo do we. 

! Cz(o nek mo #e ko rzy sta% rów nie#
z po rad praw nych – w for mie bez po -
$red nich kon sul ta cji, jak i te le fo nicz -
nych lub in ter ne to wych. 

Mo# na stwier dzi%, w du #ym uprosz cze -
niu, #e ka# dy mo #e mie% z Izby ty le ile
chce mie%.

Z wy po wie dzi w cza sie dys ku sji
przed zjaz do wych ja wi si& zja wi sko osa -
mot nie nia ko le #a nek i ko le gów pe( ni" -
cych sa mo dziel ne funk cje tech nicz ne
spo wo do wa ne glo bal nym od dzia (y wa -
niem ze stro ny uczest ni ków pro ce su in -
we sty cyj ne go. 

Sa mo rz"d za wo do wy nie mo #e by% wo -
bec ocze ki wa nej po mo cy obo j&t ny. 

Zda niem wy po wia da j" cych si&, z czym
si& uto# sa miam, ist nie je po trze ba utwo -
rze nia sil ne go za ple cza do rad cze go w za -
kre sie: 

– praw nym, 
– eko no micz nym,
– ase ku ra cyj nym (ubez pie cze nia).

Wa# nym za gad nie niem, któ re go pod -
j& (a si& na sza Izba jest dzia (al no$%
na rzecz oto cze nia bu dow nic twa. Wy mie -
ni& tu taj:
! dzia (al no$% w ra mach „Fo rum Bu -

dow nic twa !l" skie go” któ re go je -
ste $my wspó( za (o #y cie la mi, a któ re
zrze sza 29 or ga ni za cji, w tym !l" sk"
Izb& Bu dow nic twa, Po li tech ni k& !l" -
sk" i Cz& sto chow sk", PZITB, PZITS
i in ne or ga ni za cje.

! Eu ro pej ski Kon gres Ma (ych i !red -
nich Przed si& biorstw, któ ry od b& -
dzie si& po raz dru gi w Ka to wi cach,
w dniach 24-27 wrze $nia br. i za -
ko' czy si& uro czy sto $ci" zwi" za n"
z Ju bi le uszem 10 -le cia !l" skiej
Okr& go wej Izby In #y nie rów Bu -
dow nic twa. Or ga ni za to rem Kon -
gre su jest Re gio nal na Izba Go spo -
dar cza w Ka to wi cach z udzia (em
na sze go sa mo rz" du za wo do -
we go.

Te dwie plat for my umo# li wia j" wspól -
n" pra c& nad no we li za cj" ustaw: o za go -
spo da ro wa niu prze strzen nym, Pra wo
bu dow la ne, Pra wo wod ne, Pra wo za mó -
wie' pu blicz nych – z du #ym na ci skiem
na pro blem ra #" co ni skiej ce ny, któ ra
w opi nii sa mo rz" du szko dzi na sze mu

dzia (a niu za wo do we mu – od bez pie -
cze' stwa i ja ko $ci pra cy na bu do wie,
po ety k& oraz byt pra cow ni ków i przed -
si& biorstw.

Wa# n" ro l& in te gra cyj n" spe( nia j" or ga -
ni zo wa ne im pre zy ta kiej jak:

– spo tka nia cz(on kow skie,
– za wo dy nar ciar skie,
– za wo dy strze lec kie,
– bieg na 10 km,
– tur nie je bry d#o we,
– pierw szy raz w tym ro ku or ga ni zo wa -

ne re ga ty #e glar skie. 

W tym ro ku Ka pi tu (a Lau rów Umie j&t -
no $ci i Kom pe ten cji re pre zen tu j" ca $ro -
do wi ska wo je wództw $l" skie go i opol -
skie go przy zna (a !l" skiej Okr& go wej
Izbie In #y nie rów Bu dow nic twa „Z*O TY
LAUR”:
! za pro fe sjo nal ne i sku tecz ne wy pe( -

nia nie za da' sa mo rz" du za wo do -
we go in #y nie rów bu dow nic twa w re -
gio nie, 

! za spra wo wa nie w(a $ci we go nad zo -
ru nad na le #y tym wy ko ny wa niem
za wo du oraz prze strze ga niem za -
sad ety ki za wo do wej przez cz(on -
ków Izby, a tak #e za szcze gól ne za -
an ga #o wa nie w re pre zen to wa nie
in te re sów za wo do wych swo ich
cz(on ków, 

! za za an ga #o wa nie w dzia (a nia ma -
j" ce na ce lu two rze nie w(a $ci wych
wa run ków roz wo ju bu dow nic twa oraz
ro li i miej sca za wo du in #y nie ra, 

! za ak tyw ny udzia( w in te gra cji $ro do -
wisk go spo dar czych.

Pra gn& po dzi& ko wa% za da le ko id" c"
po moc w re ali za cji sta tu to wych za da' na -
sze go sa mo rz" du:
! Wo je wo dzie !l" skie mu
! Mar sza( ko wi Wo je wódz twa !l" -

skie go
! Wo je wódz kie mu In spek to ro wi Nad -

zo ru Bu dow la ne go
! Pa' stwo wej In spek cji Pra cy
! Pre zy den tom miast aglo me ra cji $l" -

skiej
! Pre ze so wi Pol skiej Izby In #y nie rów

Bu dow nic twa
! Prze wod ni cz" cym Okr& go wych Izb

In #y nie rów Bu dow nic twa
! Pre ze so wi Re gio nal nej Izby Go spo -

dar czej w Ka to wi cach – kie ru j" ce go
or ga ni za cj" Kon gre su Ma (ych i !red -
nich Przed si& biorstw

! Pre zy den to wi !l" skiej Izby Bu -
dow nic twa kie ru j" ce mu Fo rum
Bu dow nic twa !l" skie go

! Ko le #an kom i Ko le gom z na szej
Izby, tj. !l" skiej Okr& go wej Izby 
In #y nie rów Bu dow nic twa.

.y cz& wszyst kie go naj lep sze go w #y -
ciu oso bi stym i za wo do wym.

$L#SKA OKR!GOWA IZBA IN)YNIERÓW BUDOWNICTWA
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XLVII Kra jo wy Zjazd Spra woz daw czo -
-Wy bor czy w Szcze ci nie od by( si& zgod nie
z no wym Sta tu tem PZITB w dniach 1-3
czerw ca 2012 r. W Zje) dzie uczest ni czy -
(o 101 upraw nio nych de le ga tów. Ka to wic ki
Od dzia( re pre zen to wa li Ta de usz Ci choc ki;
Ste fan Czar niec ki; An drzej No wak; Ma rian
Ostap czyk i Jan Wit kow ski. Go $ciem ho -
no ro wym Zjaz du by( in'. Zyg munt Za do ra -
-Pasz kow ski, przy by (y z Ka na dy – wnuk
prof. Wa c(a wa Pasz kow skie go – jed ne go
z za (o #y cie li Pol skie go Zwi"z ku In #y nie rów
Bu dow la nych, a na st&p nie w okre sie po wo -
jen nym wi ce pre zes PZITB.

Prze wod ni cz" cym Zjaz du zo sta( wy bra ny
prof. Ka zi mierz Fla ga z Ma (o pol skie go
Od dzia (u PZITB. W na sze go Od dzia (u
w sk(ad pre zy dium wszed( Ma rian Ostap -
czyk (II se kre tarz), a do Ko mi sji Wy bor czej
zo sta( wy bra ny Jan Wit kow ski.

Ust& pu j" cy Prze wod ni cz" cy PZITB Wik -
tor Piw kow ski przed sta wi( re ali za cj& pro gra -
mu dzia (al no $ci Zwi"z ku w la tach 2008-2012,
kon cen tru j"c si& przede wszyst kim na:

• re ak ty wa cji kszta( ce nia za wo do we go,
w tym przy wró ce nie upraw nie' bu dow la nych
dla tech ni ków,

• roz wo ju dzia (al no $ci PZITB w$ród m(o -
dzie #y aka de mic kiej i uczniów szkó( $red nich
bu dow la nych,

• spra wie bez pie cze' stwa pra cy w bu dow -
nic twie (pod pi sa nie po ro zu mie nia przez
naj wi&k sze fir my bu dow la ne w Pol sce),

• wspó( pra c& z or ga na mi ad mi ni stra cji pa' -
stwo wej oraz or ga na mi kra jo wy mi i za gra -
nicz ny mi,

• pod nie sie nia ran gi in #y nie ra bu dow nic twa.
Po spra woz da niu G(ów nej Ko mi sji Re wi -

zyj nej i G(ów ne go S" du Ko le #e' skie go oraz
sze ro kiej dys ku sji, uczest ni cy Zjaz du udzie -
li li ab so lu to rium ust& pu j" ce mu Za rz" do wi. 

Zjazd by( wy j"t ko w" oka zj" do nada nia
5 za s(u #o nym dzia (a czom ty tu (u Cz(on ka Ho -
no ro we go Sto wa rzy sze nia, Ho no ro w" Z(o -
t" Od zna k" PZITB z Dia men tem wy ró# nio -
no Wik to ra Piw kow skie go. Przy zna no
rów nie# Na gro dy imie nia prof. Ste fa na Bry -
(y i imie nia Wa c(a wa .en czy kow skie go.

Na ka den cj& 2012-2016, w g(o so wa niu taj -
nym, Zjazd po wie rzy( funk cj& Prze wod ni cz" -
ce go Za rz" du G(ów ne go PZITB Ry szar do -
wi Try ko sko z Gda' skie go Od dzia (u PZITB.
No wo wy bra ny Prze wod ni cz" cy po dzi& ko -
wa( za wy bór i za de kla ro wa( wspó( pra c&
z Ire ne uszem Jó* wia kiem. 

Pod czas nie dziel nych ob rad wy bra no
cz(on ków 35 oso bo we go Za rz" du G(ów ne go,

w tym z Ka to wic kie go Od dzia (u Ste fa na
Czar niec kie go i An drze ja No wa ka. W sk(ad
10-oso bo we go G(ów ne go S" du Ko le #e' -
skie go z na sze go Od dzia (u zo sta( wy bra ny 
Ta de usz Ci choc ki.

Na za ko' cze nie ob rad prze wod ni cz" cy
Ko mi sji Uchwa( i Wnio sków przed sta wi(
g(ów ne kie run ki dzia (a nia Sto wa rzy sze nia
na la ta 2012-2016, w tym w szcze gól no $ci:

• kon ty nu acj& do tych czas wy pra co wa -
nych i spraw dzo nym form dzia (a nia,

• sys te ma tycz ne pod no sze nie kwa li fi ka cji
ka dry kie row ni czej bu dow nic twa,

• roz wój rze czo znaw stwa bu dow la ne go,
• roz wój czy tel nic twa pra sy tech nicz nej,

w tym: „Prze gl"d Bu dow la ny” oraz In #y nie -
ria i Bu dow nic two”,

• ob j& cie szcze gól n" opie k" tzw. „m(o d"
ka dr&”,

• zwi&k sze nie tro ski o wy so ki po ziom
kszta( ce nia tech ni ków i in #y nie rów bu dow -
nic twa,

• dba (o$% o wy so ka ran g& kon kur su „Bu -
do wa Ro ku”.

Ko' cz"c ob ra dy Pre zes Ry szard Try ko -
sko po dzi& ko wa( Od dzia (o wi Szcze ci' skie -
mu PZITB za wzo ro w" or ga ni za cj& i za pro -
si( na ko lej ny Kra jo wy Zjazd za czte ry la ta
do Olsz ty na.

15 czerw ca br. W sie dzi bie Za rz" du G(ów -
ne go w War sza wie ukon sty tu owa( si& sk(ad
Za rz" du G(ów ne go, a jed nym z dwóch za -
st&p ców prze wod ni cz" ce go zo sta( nasz
Ste fan Czar niec ki. 

POLSKI ZWI#ZEK IN)YNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIA" W KATOWICACH

XLVII Krajowy Zjazd
Delegatów PZITB

Pre zy dium Zjaz du

De le ga cja ka to wic kie go od dzia %u PZITB 
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$L#SKA IZBA BUDOWNICTWA

Cykl szkole+ organizowanych przez $l%sk% Izb' Budownictwa

Termomodernizacja
bez tajemnic
!l" ska Izba Bu dow nic twa zor ga ni zo wa -

(a cykl szko le' te ma tycz nych z dzie dzi ny ter -
mo mo der ni za cji pn.

„S"a be miej sca w bu dyn ku”

Szko le nia pro wa dzo ne by (o w trzech
blo kach te ma tycz nych:

1. „Izo la cje ter micz ne bu dyn ków”
(19 kwiet nia br.)

2. „Za sa dy pro jek to wa nia, wy ko ny wa -
nia i od bio ru izo la cji prze ciw wod nych
i prze ciw wil go cio wych” (22 ma ja br.)

3. „Za sa dy ter mo mo der ni za cji i kie run -
ki po zy ski wa nia *ró de" fi nan so wa -
nia” (13 czerw ca br.)

i by (y prze zna czo ne dla: in spek to rów
nad zo ru in we sty cyj ne go, kie row ni ków bu -
dów, kie row ni ków dzia (ów re mon tów i in we -
sty cji, za rz"d ców nie ru cho mo $ci, w(a $ci cie li
ma (ych firm bu dow la nych, pod sta wo wych
pra cow ni ków nad zo ru bez po $red nie go (maj -
ster, bry ga dzi sta, itp.)

Pod czas se mi na riów wy k(a dow ca mgr in#.
Ma riusz Czy szek – rze czo znaw ca bu dow -
la ny; eks pert ds. ter mo mo der ni za cji, przed -

sta wi( wy ma ga nia praw ne dot. wy ko ny wa -
nia ter mo mo der ni za cji. Omó wi( tak #e pro ble -
my zwi" za ne z oce n" sta nu tech nicz ne go
i ter micz ne go prze gród, ba da nia ter mo gra -
ficz ne prze gród, sta nu i kon struk cji prze gród,
ba da nia stop nia za wil go ce nia prze gród

Wy k(a dow ca po ru szy( rów nie# kwe stie
m.in. au dy tu ener ge tycz ne go, do ku men ta -
cji pro jek to wej, pro jek tu bu dow la ne go
i pro jek tu wy ko naw cze go, kosz tów ter mo -
mo der ni za cji, )ró d(a fi nan so wa nia i ko rzy -
$ci wy ni ka j" cych z ter mo mo der ni za cji bu -
dyn ków.

Pod czas szko le', któ re cie szy (y si& du #ym za in te re so wa niem,
od by (y si& pre zen ta cja firm:

19 kwiet nia br.
fir my BO LIX SA z .yw ca

BO LIX jest wio d" cym pol skim pro du cen tem che mii bu dow la nej,
spe cja li zu j" cym si& w pro duk cji sys te mów ele wa cyj nych. Mar ka
BO LIX ist nie je ju# od 1991 ro ku i jest sy no ni mem wy so kiej ja ko -
$ci roz wi" za' bu dow la nych za przy st&p n" ce n&

22 ma ja br.
fir my BASF The Che mi kal Com pa ny 

Ofer t& fir my prze sta wi( Ar nold Kat zler Do rad ca Tech nicz ny
EB/Che mia Bu dow la na



„Dro go wa Tra sa +red ni co wa” Spó" ka Ak cyj na
w Ka to wi cach jest fir m" in #y nier sk" wy spe cja li zo wa -
n" w za rz" dza niu pro ce sem in we sty cyj nym w ob sza -
rze bu dow nic twa dro go we go. Za kres us(ug obej mu je
pe( ne za st&p stwo in we sty cyj ne oraz je go ele men ty jak
pro gra mo wa nie, przy go to wa nie, re ali za cja, nad zór
nad re ali za cj" oraz pro jek to wa nie.

Po wo (a na w 1993 ro ku g(ów nie dla re ali za cji okre -
$lo ne go ce lu ja kim jest wy ko ny wa nie dzia (a' nie zb&d -
nych dla re ali za cji naj wa# niej szej in we sty cji re gio nal nej
w za kre sie bu do wy sys te mu ko mu ni ka cyj ne go, ja k" jest
Dro go wa Tra sa +red ni co wa Ka to wi ce – Gli wi ce.

Od 1999 ro ku DT! jest za da niem sze $ciu po wia -
tów miej skich, przez któ re prze bie ga. Ze wzgl& du
na roz miar przed si& wzi& cia na pod sta wie po ro zu mie -
nia re ali za cja DT! prze j& ta zo sta (a od Za rz" dów po -
szcze gól nych miast przez Za rz"d Wo je wódz twa !l" -
skie go. „DT!” S.A. na pod sta wie umo wy po wier ni czej
pe( ni funk cj& in we sto ra za st&p cze go.

Nie za le# nie od te go Spó( ka wy ko nu je na te re nie Wo -
je wódz twa !l" skie go us(u gi kon sul tin go we do ty cz" ce
kom plek so wej ob s(u gi pro ce su in we sty cyj ne go, któ rych
od bior ca mi s" dys po nen ci $rod ków pu blicz nych oraz pod -
mio ty ko mer cyj ne. Z po wo dze niem uczest ni czy w prze -
tar gach na za rz" dza nie in we sty cja mi i pe( nie nie us(ug

in #y nie ra kon trak tu. Wa# niej sze po zy ska ne w ten spo -
sób zle ce nia to „Za rz" dza nie pro jek tem Fun du szu
Spój no $ci 2006/PL/16/C/PT/001 w za kre sie bu do wy au -
to stra dy A1 na od cin ku Be(k – !wier kla ny, w tym pe( nie -
nie nad zo ru nad re ali za cj" ro bót – w okre sie zg(a sza nia
VAT i roz li cze nia kon trak tu” oraz „Za rz" dza nie, pe( nie -
nie nad zo ru in we stor skie go i ko or dy na cja re ali za cji bu -
do wy dro gi eks pre so wej S8 na od cin ku w& ze( Sy -
ców – w& ze( Wa lich no wy (A1)”. Spó( ka $wiad czy us(u gi
kon sul tin go we oraz nad zo ru in we stor skie go dla ta kich
miast jak: Ka to wi ce, Cho rzów, Ru da !l" ska i Za brze.

Fir ma za trud nia w wi&k szo $ci pra cow ni ków tech -
nicz nej, eko no micz nej i praw nej ob s(u gi in we sty cji.
W sk(ad ze spo (u wcho dz" oso by upraw nio ne do wy -
ko ny wa nia sa mo dziel nych funk cji tech nicz nych w bu -
dow nic twie w za kre sie pro jek to wa nia, wy ko naw stwa
i nad zo ru w spe cjal no $ciach wy st& pu j" cych w bu dow -
nic twie ko mu ni ka cyj nym, in #y nie ryj nym oraz ogól nym
oraz spe cja li $ci w za kre sie kon trak to wa nia ro bót
i us(ug, w tym prze pro wa dza nia pro ce dur prze tar go -
wych zgod nie z wy ma ga nia mi mi& dzy na ro do wych in -
sty tu cji fi nan so wych i pol skiej usta wy Pra wo za mó wie'
pu blicz nych, eks per ci o umie j&t no $ciach z za kre su pla -
no wa nia, kosz tów i ana liz oraz spraw te re no wo -
-praw nych.
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TARGI BUDOWNICTWA

Na uczest ni ków Tar gów Bu dow nic twa i Wy po sa #e nia Wn&trz „Si -
bex Je sie'”, cze ka (y oprócz ofert firm nie mal z ka# dej dzie dzi ny bu -
dow nic twa tak #e se mi na rium „!l" ska stra te gia ogra ni cza nia wy pad -
ków przy pra cy w bu dow nic twie” i po ra dy „Aka de mii Do brze
Miesz kaj”.

Dru ga edy cja Tar gów Bu dow nic twa i Wy po sa #e nia Wn&trz „Si -
bex Je sie'” w so sno wiec kim cen trum „Expo Si le sia” od by (a si& w ter -
mi nie od 15-16 wrze $nia br. Zo sta (y ob j& te ho no ro wy mi pa tro na -
ta mi !l" skiej Izby Bu dow nic twa w Ka to wi cach, ka to wic kie go
In sty tu tu Go spo dar ki Nie ru cho mo $cia mi i die ce zji so sno wiec kiej.
Pod czas tar gów za pre zen to wa no ofer ty bli sko 200 firm z za kre -
su: sys te mów grzew czych i in sta la cyj nych wy ko rzy stu j" cych
ener gi& od na wial n"; sto lar ki okien nej; po kry% da cho wych; aran #a -
cji wn&trz (bez p(at ne po ra dy ar chi tek tów wn&trz w ra mach „Aka -
de mii Do brze Miesz kaj”); ogro dze'; ryn ku miesz ka nio we go oraz
re no wa cji za byt ków. 

– Za pre zen to wa li "my wie le no wi nek tech nicz nych, przede
wszyst kim sze ro ki za kres okien i drzwi sto so wa nych w do mach pa -
syw nych. War to pod kre "li!, #e ta sto lar ka nie tyl ko po zwa la
na oszcz& dza nie ener gii ale te# spe% nia wszel kie nor my sys te mów
an tyw %a ma nio wych. Oso by, któ re od wie dzi %y na sze sto isko mo g%y
te# za po zna! si& np. z po my s%a mi wy ko rzy sta nia ogniw fo to wol ta -
icz nych za si la j$ cych me cha nizm opusz cza nia i pod no sze nia #a lu -
zji okien nych oraz sys te ma mi, wen ty la cji mon to wa nej w ra mie okien -
nej, któ re dzia %a j$ jak ro dzaj „mi ni re ku pe ra to rów” – t(u ma czy
Prze my s"aw (a ko mik, w(a $ci ciel sa lo nu sprze da #y okien i drzwi
z Ka to wic, part ner han dlo wy m.in. au striac kiej fir my „In ter norm”, któ -
ra wy my $li (a sto lar k& okien n" z PCV.

Tar gi mia (y rów nie# cha rak ter po rad ni ko wy. W so bo t&
15 wrze $nia od by (o si& se mi na rium „!l" ska stra te gia ogra ni cza -
nia wy pad ków przy pra cy w bu dow nic twie”. Wie s"aw Oko! ski
– cz(o nek Ra dy !l" skiej Izby Bu dow nic twa w Ka to wi cach i Zdzi -
s"aw Wój cik – po wia to wy in spek tor nad zo ru bu dow la ne go dla mia -
sta D" bro wa Gór ni cza za pre zen to wa li pla ny zmian pra wa bu dow -
la ne go w 2013 ro ku.

– W Pol sce ry go ry stycz nie ob wa ro wa ny jest zw%asz cza pro ces
in we sty cyj ny i to po win no si& zmie ni!. Bank (wia to wy skla sy fi ko -
wa% Pol sk& na 85. po zy cji na 120 pa'stw bio r$ cych udzia% w ran -
kin gu – pod wzgl& dem cza su ocze ki wa nia na po zwo le nie na bu -
do w&. (red nio w Pol sce jest to na dal ok. 90 dni – pod kre $la( Wie s"aw
Oko! ski.

W te ma ty k& mon ta #u sys te mów ko mi no wych na bu do wach no -
wych do mów i w bu dyn kach ju# ist nie j" cych wpro wa dzi( ze bra nych
Krzysz tof B%cz kow ski ze !l" skie go Sto wa rzy sze nia De ka rzy. Anet -
ta Ra nosz, nad in spek tor pra cy z Okr& go we go In spek to ra tu Pra -
cy w Ka to wi cach mó wi (a o „Za gro #e niach wy pad ko wych w bu dow -
nic twie pod czas pra cy na wy so ko $ci” wska zu j"c, #e bez pie cze' stwo
lu dzi za le #y tu w g(ów nej mie rze od prze strze ga nia pra wa i roz s"d -
ku za rów no sa mych pra cow ni ków jak i ich pra co daw ców. 

Ju# po raz dru gi tar gom to wa rzy szy( Sa lon Obiek tów Za byt ko -
wych i Sa kral nych „Re no va tio”. Wzi"( w nim udzia( tak #e ks. bi skup
Grze gorz Ka szak, or dy na riusz die ce zji so sno wiec kiej. Tar go w" no -
wo $ci" by( Sa lon „Bra me xpo” – sku pia j" cy pro du cen tów bram, ro -
let i ogro dze'.

Agniesz ka Zie li! ska

Pod pa tro na tem $l% skiej Izby Bu dow nic twa 

„Si bex Je sie'” w So snow cu

Jak zwy kle swo je sto isko na tar gach w So snow cu mia %a (l$ ska Izba Bu dow -
nic twa. Za pre zen to wa %y si& na niej fir my Me tal plas, któ r$ re pre zen to wa %a Mo -
ni ka Ma lok i MOL BUD re pre zen to wa na przez An n& Ma" k& i Al do n& Do no tek.
Na sze sto isko cie szy %o si& du #ym za in te re so wa niem zwie dza j$ cych.

Po ka zy mi strzów de kar skich to ju# sta %y ele ment tar gów.
Targom towarzyszy%o seminarium „(l$ska stretegia ograniczania wypadków
przy pracy w budownictwie”.
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NOWE ROZWI#ZANIA W BUDOWNICTWIE

Rozmowa z JERZYM KASZ#,
prezesem zarz%du Kelvin Sp. z o.o.

i JERZYM ZIELASKO
– w-ce prezesem zarz%du

Kelvin Sp. z o.o.

Wskazujemy
nowe mo&liwo!ci
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NOWE ROZWI#ZANIA W BUDOWNICTWIE

– Przed sta wio ne przez was roz wi% za -
nia i nie zwy kle no wo cze sna ofer ta god -
na jest XXI wie ku. Sk%d wzi%" si# ten
po mys", by w pol skiej bran 'y bu dow la -
nej – do$& sier mi#' nej cza sa mi – wpro -
wa dza& ta kie idee? 

– Je rzy Ka sza: Pol ska bran #a bu dow la -
na wca le nie jest sier mi&# na. W Pol sce bu -
du je si& obiek ty bar dzo no wo cze sne. Na wet
nie wiel kie obiek ty, po pu lar nie mó wi"c dom -
ki, s" bar dzo z(o #o ny mi sys te ma mi. Z dru -
giej stro ny do st&p na na na szym ryn ku ofer -
ta urz" dze' i ma te ria (ów jest bar dzo
kon ku ren cyj na. Pro ces wy bo ru do staw ców
i re ali za cja za ku pów, wy ko rzy stu j" cy tra dy -
cyj ne spo so by ko mu ni ka cji, ta kie jak te le fon,
pocz ta czy fax ju# dzi siaj jest wspie ra ny
przez wy ko rzy sta nie In ter ne tu – jed nak
wci"# tyl ko przy jed nost ko wych za ku pach.
Ten ob szar dzia (a' przed si& bior stwa bu dow -
la ne go wy ma ga uno wo cze $nie nia i ta po trze -
ba le #y u pod staw na sze go roz wi" za nia.

– Je rzy Zie la sko: Fir ma na sza za wsze
po szu ki wa (a no wo cze snych roz wi" za'
w biz ne sie i in for ma ty ce. Je ste $my ka dr" in -
#y nier sk", któ ra od wie lu lat (" czy do $wiad -
cze nie i dzia (al no$% w bran #y cie p(ow ni czej
i in sta la cyj nej z no wo cze sny mi roz wi" za nia -
mi w ob sza rze IT. Plat for ma b2b24 to efekt
po (" cze nia dwóch dzia (al no $ci, to kon se -
kwent na re ali za cja na szych ce lów: „Do star -
cza nie Klien tom us(ug i wy ro bów naj bar dziej
za awan so wa nych tech no lo gicz nie”. 

– Czy to jest pro jekt kie ro wa ny g"ow -
nie do m"o dych przed si# bior ców?

– Je rzy Zie la sko: To nie jest pro jekt tyl -
ko dla m(o dych, to pro jekt dla tych, któ rzy
wie dz", #e war to si& roz wi ja% i war to ko rzy -
sta% z no wych roz wi" za' in for ma tycz nych.
Bo to w ko' cu da je kon kret ne efek ty fi nan -
so we i zwi&k sza kon ku ren cyj no$% da nej fir -
my na ryn ku. Wska zu je my na szym klien tom
no we mo# li wo $ci, a kie dy chc" po nie si& -
gn"% do star cza my im go to we roz wi" za nie.

– Elek tro nicz na in te gra cja pro ce sów
biz ne so wych z wy bra ny mi do staw ca mi
i od bior ca mi jest dla wie lu osób w Pol -
sce czym$ bar dzo fu tu ry stycz nym. Czy
po dob ne roz wi% za nia s% sto so wa ne ju'
gdzie$ na $wie cie?

– Je rzy Zie la sko: Oczy wi $cie. !wiat
po d" #a t" dro g" w b(y ska wicz nym tem pie.
Po dob ne roz wi" za nia, mo #e nie wprost
do ty cz" ce bran #y bu dow la nej i in sta la cyj nej,
po ja wia j" si& ju# w sie ci. 

– Je rzy Ka sza: W nie któ rych prze my s(ach,
ta kich jak sa mo cho do wy czy elek tro nicz ny,
me to da do staw „just in ti me” mu si by% opar -
ta na in te gra cji pro ce sów biz ne so wych ró# -
nych przed si& biorstw, i jest wspie ra na roz -
wi" za nia mi in for ma tycz ny mi. Jed nak, i tu ma
Pan ra cj&, udo st&p nia ne przez nas przed si& -
bior com roz wi" za nie jest w ja kim$ sen sie fu -
tu ry stycz ne. Po zwa la (" czy% ze so b" nie tyl -
ko pro ce sy po je dyn czych przed si& biorstw ale
pro ce sy wie lu przed si& biorstw z wie lo ma.

– Ja cy lu dzie two rz% dzi$ pro jekt
b2b24? 

– Je rzy Ka sza: Ze spó( za an ga #o wa ny
w pro jek cie b2b24 (" czy fa chow ców z bran -
#y bu dow la nej i in for ma ty ków. Idea, któ ra po -

wsta (a z ze spo le Ke lvin IT – spe cja li zu j" cym
si& w sys te mach do za rz" dza nia pro ce sa -
mi w przed si& bior stwach – szyb ko zna la z(a
wpar cie u per so ne lu za opa trze nia i kie row -
ni ków bu dów od dzia (u Ke lvin Ter no, re ali zu -
j" ce go z(o #o ne in sta la cje. Nie w"t pli wie za -
dzia (a (a tu sta ra mak sy ma, #e po trze ba jest
mat k" wy na laz ku. Dla osób zwi" za nych z re -
ali za cj" bu dów spre cy zo wa nie po trzeb by -

(o oczy wi ste. Pro gra mi $ci i fa chow cy od za -
rz" dza nia po tra fi li te po trze by za spo ko i%,
two rz"c roz wi" za nie b2b24.pl

– Czym sta ra cie si# po zy ska& wa -
szych klien tów?

– Je rzy Ka sza: Naj pro $ciej uj mu j"c: bo -
ga t" ofer t" i bar dzo do brym opi sem to wa rów.
b2b24 ma przy ja zny in ter fejs; jest stwo rzo -
na do re ali za cji za ku pów wie lu pro duk tów jed -
no cze $nie. Mo# na za si"$% przed ni" z kosz -
to ry sem i za mó wi% wszyst kie, za war te w nim
to wa ry. W prze ci wie' stwie do stron www two -
rzo nych przez pro du cen tów lub dys try bu to -
rów kon kret nych roz wi" za' b2b24 jest neu -
tral na han dlo wo. Nie pro wa dzi mar ke tin gu,
tyl ko do star cza pro duk ty, któ re wy bie rze ku -
pu j" cy. Kwe stie mar ke tin gu pro duk tów zo sta -
wia my ich pro du cen tom i do staw com.

– Do ko go kie ru je cie swo ja ofer t#,
kim ma j% by& po ten cjal ni u'yt kow ni cy
ser wi su?

– Je rzy Ka sza: Na pew no pierw sz" li ni"
u#yt kow ni ków s" oso by re ali zu j" ce za ku py,
za opa tru j" ce przed si& bior stwa i bu do wy.
Nie w"t pli wie tak #e – ja ko bo ga te )ró d(o in -
for ma cji – jest rów nie# bar dzo przy dat nym
na rz& dziem dla pro jek tan tów sys te mów,
i de cy den tów. 

– Je rzy Zie la sko: b2b24 jest stwo rzo ne
dla przed si& biorstw: uwzgl&d nia spe cy fi k&
za ku pów, któ ra zde cy do wa nie ró# ni si&
od za ku pów klien tów in dy wi du al nych – po -
cz"w szy od upraw nie' do de cy do wa nia
o za ku pach a sko' czyw szy na kwe stii kre -
dy tu ku piec kie go i p(at no $ci.

– W ja ki spo sób dzia "a b2b24?
– Je rzy Ka sza: b2b24.pl jest to miej sce,

w któ rym pra cu j" cy w fir mie klien ta kie row -
nik, bry ga dzi sta, maj ster wy pe( nia w prze -
gl" dar ce in ter ne to wej za po trze bo wa nie
na ma te ria (y czy urz" dze nia po trzeb ne mu
do pro duk cji czy bu do wy i do sta je to w okre -
$lo ne miej sce i w okre $lo nym cza sie. Tak,
jak by sk(a da( dys po zy cj& wy da nia do swo -
je go ma ga zy nu. 

– J. Zie la sko: Naj ogól niej mó wi"c – klient
sk(a da za mó wie nie przez In ter net, a b2b24
zaj mu je si& re ali za cj" te go za mó wie nia. Na -
sza plat for ma za opa trze nio wa to pro ces lo -
gi stycz ny ja ki ist nie je w ka# dym przed si& -
bior stwie zwi" za nym z bran #" in sta la cyj na
i bu dow la n". Pod sta wo wa ró# ni ca to prze -
nie sie nie pro ce su kom ple to wa nia za mó wie -
nia do sie ci. Po zo sta (e ele men tu pro ce su s"

ta kie sa me jak przy za mó wie niu re ali zo wa -
nym w „tra dy cyj ny” spo sób. 

– Je rzy Ka sza: b2b24 ma w swo jej ofer -
cie obec nie po nad 60 000 pro duk tów – mo# -
na spraw dzi% do st&p no$% za mien ni ków,
po rów na% ofer ty ró# nych pro du cen tów.
Umo# li wia skom ple to wa nie pe( ne go za mó -
wie nia w prze ci" gu za le d wie kil ku – kil ku -
na stu mi nut. Do dat ko wo ofe ru je my do sto -
so wa nie ter mi nów do staw do in dy wi du al nych
po trzeb klien ta, oraz atrak cyj ne ra ba ty i kre -
dy ty – nie ma rów nie kon ku ren cyj nej ofer -
ty na Pol skim ryn ku.

– Co trze ba zro bi&, by sko rzy sta&
z wa szych us"ug?

– Je rzy Ka sza: Za re je stro wa% si& – czy li
stwo rzy% pro fil klien ta na www.b2b24.pl. Na -
szy mi klien ta mi s" przed si& bior stwa, mu si -
my wi&c by% pew ni, #e oso by lo gu j" ce si&
na stro nach b2b24 ma j" upo wa# nie nie
do wy st& po wa nia w imie niu da nej fir my.
St"d biz ne so wa ko niecz no$% za re je stro wa -
nia si& i uzy ska nia praw do lo go wa nia si&
na plat for mie b2b24.pl Na na szych stro nach
udo st&p nia my wa run ki han dlo we re ali zo wa -
nia trans ak cji. Za ch& ca my do pod pi sa nia
umo wy z ope ra to rem plat for my b2b24.pl
aby ko rzy sta% w pe( ni z jej ofer ty, w tym
z upu stów i kre dy tu ku piec kie go. Umo wa ta
nie wy wo (u je #ad nych zo bo wi" za' do za -
ku pów, pre cy zu je je dy nie kwe stie da nych
przed si& bior stwa, re pre zen ta cji i nada nia
upraw nie' u#yt kow ni kom dzia (a j" cych w je -
go imie niu. Po zwa la te# na usta le nie in dy -
wi du al nych wa run ków han dlo wych przed -
si& bior stwa.

– Ja kie funk cje po sia da wasz ser wis? 
– Je rzy Ka sza: Za pra szam przed si& bior -

ców do za re je stro wa nia si& i sa mo dziel ne -
go spraw dze nia ofer ty i dzia (a nia plat for my
za opa trze nio wej b2b24.

– Dziekuje za rozmow#.

Rozmiawia": Piotr Markiewicz

b2b24 to pro jekt fir my KE LVIN Sp. z o.o. – fir my in #y nier skiej, od 1989 r. ofe ru -
j" cej przed si& bior stwom naj no wo cze $niej sze tech no lo gie i roz wi" za nia. KE LVIN
pro wa dzi dzia (al no$% w ra mach 3 spó( ek: Ke lvin Ter no – zaj mu j" cej si& re ali za -
cj" us(ug zwi" za nych z wdra #a niem tech no lo gii i sys te mów cie p(ow ni czych, wen -
ty la cji i kli ma ty za cji; Ke lvin Alu kast (za(. 1992 r.) do star cza j" cej ma te ria (y dla od -
lew nic twa; oraz Ke lvin IT (za(. 1999 r.), któ rej dzie dzi n" jest do sta wa i wdra #a nie
sys te mów in for ma tycz nych. Fir ma KE LVIN sp. z o.o. otrzy ma (a ty tu( Ryn ko we go
Le ade ra In no wa cji 2012 – Ja ko$%, Kre atyw no$%, Efek tyw no$% przy zna ny przez
Dzien nik Ga ze ta Praw na, ja ko jed na z naj bar dziej in no wa cyj nych firm w Pol sce. 
Pra ce nad plat for m" b2b24 roz po cz& (y si& w 2010 r., a w kwiet niu 2012 r. plat for -
ma zo sta (a udo st&p nio na on li ne. Przy pro jek cie jest za an ga #o wa nych oko (o
40 osób – pro gra mi stów, han dlow ców, tech ni ków. Wci"# trwa pro ces do sko na le -
nia plat for my, za rów no pod wzgl& dem tech no lo gicz nym jak i asor ty men to wym.
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EDUKACJA

Ty ska „Bu dow lan ka” – obec nie Ze spó( Szkó( nr 5 – ma ju# pó(
wie ku! Od po cz"t ku po wsta nia szko (a sta (a si& wa# nym obiek -
tem edu ka cyj nym i wi zy tów k" two rz" ce go si& mia sta. To w niej
kszta( ci (y si& ka dry bu dow ni czych No wych Ty chów – przy szli in -
#y nie ro wie, kie row ni cy i fa chow cy. To do niej przy je# d#a (y de -
le ga cje kra jo we i za gra nicz ne ogl" da% no wo cze sne pra cow nie
i warsz ta ty. Dzi& ki in ter na to wi szko (a sta (a si& ba z" kszta( ce nia
dla m(o dych zdol nych lu dzi z ca (e go wo je wódz twa, a tak #e spo -
za nie go. 

W la tach 60. szko (a by (a jed n" z naj no wo cze $niej szych szkó(
w Pol sce, w któ rej Te le wi zja Pol ska na gry wa (a fil my dy dak tycz -
ne dla ca (e go kra ju. W la tach 70. i 80. pla ców ka kszta( ci (a bu -
dow la' ców, od no sz" cych suk ce sy w olim pia dach okr& go wych
i cen tral nych. W la tach 90. by (a jed n" z naj wi&k szych szkó( w wo -
je wódz twie, li czy (a 67 od dzia (ów i po nad 1600 uczniów. Obec -
nie, wy cho dz"c na prze ciw ocze ki wa niom XXI wie ku, szko (a
kszta( ci w wie lu kie run kach zgod nych z po trze ba mi zmie nia j" -
ce go si& dy na micz nie ryn ku pra cy. S" to kie run ki bu dow la ne,
ar chi tek to nicz ne i us(u go we. Sta le uno wo cze $nia ba z& dy dak -
tycz n", wspó( pra cu je z uczel nia mi, fir ma mi i in sty tu cja mi
wspie ra j" cy mi pro ces na ucza nia. Or ga ni zu je wy mia ny za gra -
nicz ne uczniów oraz wy ko rzy stu je fun du sze eu ro pej skie, by
wzbo ga ca% ofer t& edu ka cyj n" i do po sa #e nie szko (y.

Ob cho dy ju bi le uszu roz po cz& (y si& w pi" tek, 14 wrze $nia, in -
sce ni za cj" otwar cia szko (y przez w(a dze regionalne. Sce na riusz
zo sta( przy go to wa ny w opar ciu o kro ni k& szkol n". M(o dzie# szkol -
na przy go to wa (a ko stiu my, re kwi zy ty i wcie li (a si& w ro le. Uro -
czy ste go prze ci& cia wst& gi do ko na li, tak jak 50 lat wcze $niej,
Edward Gie rek i Je rzy Zi& tek. Po otwar ciu szko (y od by (a si& uro -
czy sta aka de mia dla uczniów i spo tka nie z wy bit ny mi ab sol wen -
ta mi szko (y.

15 wrze $nia, w dru gi dzie' ob cho dów, od by (a si& uro czy sta Ga -
la dla za pro szo nych go $ci i zjazd ab sol wen tów szko (y. W$ród za -
pro szo nych go $ci by li mi& dzy in ny mi przed sta wi cie le w(adz mia -
sta Ty chy: za st&p ca pre zy den ta mia sta  Ty chy Mi cha" Gra ma ty ka,
Prze wod ni cz" cy Ra dy Mia sta Ty chy Zyg munt Mar czuk, Prze wod -
ni cz" cy Ra dy Po wia tu Bie ru' sko-L& dzi' skie go Jó zef Ber ger. 

!l" sk" Izb& Bu dow nic twa, z któ r" szko (a wspó( pra cu je
od 1997 ro ku, re pre zen to wa (i:  jej v -ce Pre zes Jó zef Bu jar ski
i cz(on ko wie Ra dy Izby Ma rian Pie cho ta – Pre zes Za rz" du, Dan -
-Pol” M. Pie cho ta S.J. w Ty chach i An to ni Szwed – Pre zes Za -
rz" du Za k(a dów Drzew nych „TiS” S.J. w Ko biu rze. 

W cza sie ga li wy ró# nio no sta tu et ka mi by (ych dy rek to rów szko -
(y oraz wy bit nych ab sol wen tów. W$ród uho no ro wa nych ab sol -
wen tów by li po sta ci do brze zna ne ty sza nom, m.in. ksi"dz Teo -
fil Grze si ca, wie lo let ni pro boszcz pa ra fii $w. Ma rii Mag da le ny,
ar chi tek ci Woj ciech Kla sa (pro jek tant mo der ni za cji pla cu Ba -
czy' skie go i Ryn ku w Ty chach) i Ro bert Ski tek (pro jek tant wod -
ne go pla cu za baw w Pa pro ca nach), fil mo wiec Jó zef K"yk, po -
dró# nik Ma rian Pi lorz czy ma lar ka Be ata W% sow ska. 

Za pro sze ni go $cie z(o #y li oko licz no $cio we po dzi& ko wa nia i #y -
cze nia dal szych suk ce sów na r& ce dy rek to ra szko (y Mar ka Wa -
ca. Od czy ta no tak #e li sty gra tu la cyj ne od Po s(a na Sejm RP
Zbysz ka Za bo row skie go, Wo je wo dy !l" skie go Zyg mun ta (u -
kasz czy ka, !la skie go Ku ra to ra O$wia ty Sta ni s"a wa Fa be ra oraz
Pre zy den ta !l" skiej Izby Bu dow nic twa Ta de usza Wnu ka.
Po ofi cjal nych uro czy sto $ciach od by( si& fe styn dla ab sol wen -
tów szko (y. Ka# dy z nich otrzy ma( oko licz no $cio w" pla kiet k&
i ksi"# k& wy da n" na 50-le cie szko (y.

Na szkol nym dzie dzi' cu dla go $ci przy go to wa no pik nik.
Na sce nie wy st& po wa li ar ty $ci, w wi&k szo $ci rów nie# ab sol wen -
ci „Bu dow lan ki”, m.in. Agniesz ka La tu sek, lau re at ka „Szan sy
na Suk ces”. W szkol nych sa lach przy go to wa no wy sta wy ar chi -
wal nych fo to gra fii i pa mi" tek. By( kon kurs wie dzy o szko le i tur -
niej strze lec ki, do dys po zy cji go $ci by( tak #e sa lo nik fry zjer ski
i szkol ny ba sen.

Ju bi le usz „Bu dow lan ki” z pew no $ci" nie by( ty po w", nud n"
uro czy sto $ci" szkol n". Or ga ni za to rzy przy go to wa li dla swo ich
ab sol wen tów wie le atrak cji, do wie czo ra trwa (o tu zwie dza nie
szko (y, wspo mnie nia i roz mo wy z daw ny mi ko le ga mi i na uczy -
cie la mi, prze gl" da nie kro nik szkol nych i od szu ki wa nie si&
na zdj& ciach zgro ma dzo nych na wy sta wie w szkol nej au li.

Ju bi le usz
Ty skiej „Bu dow lan ki”

Otwar cie szko %y 4.09.1962

Dy rek to rzy szko %y: od le wej Ma rek Wac, Kry sty na Kar czew ska,
Ka zi mierz Wój cik





Opty mal ne wa run ki do pro wa dze nia dzia (al no $ci go spo dar czej i sze -
ro ki do st&p do in no wa cji za pew nia So sno wiec ki Park Na uko wo -Tech -
no lo gicz ny. Fir my, któ re zde cy du j" si& ulo ko wa% swo j" dzia (al no$%
w SPNT, b& d" mia (y po nad to bar dzo sze ro kie mo# li wo $ci ko rzy sta -
nia z ró# ne go ro dza ju us(ug biz ne so wych, w tym m.in. do rad czych,
fi nan so wych i ksi& go wych, ob s(u gi praw nej, w za kre sie pra wa pa ten -
to we go, pro wa dze nia ana liz ryn ku i ba da'. 

Sta re po ko pal nia ne bu dyn ki, któ re po pa da (y w ru in&, zo sta (y ca( -
ko wi cie prze bu do wa ne dzi& ki $rod kom unij nym. Dzi$ to no wo cze sne
obiek ty prze zna czo ne za rów no dla $ro do wi ska na uko we go, jak i biz -
ne su. Przed si& bior cy, wst&p nie za in te re so wa ni ulo ko wa niem swo -
jej dzia (al no $ci w Par ku, s" zgod ni – to ide al ne miej sce dla pro wa -
dza nia i roz wi ja nia dzia (al no $ci go spo dar czej, in no wa cyj nej
i pro wa dze nia prac na uko wych. Park, któ re go re ali za cja kosz to wa -
(a 32 mln z(, zo sta( wy bu do wa ny przez gmi n& So sno wiec w ra mach
pro jek tu „Go spo dar cza Bra ma !l" ska”, do fi nan so wa ne go z Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa !l" skie go. Par kiem
b& dzie za rz" dza% Agen cja Roz wo ju Lo kal ne go. 

– Agen cja Roz wo ju Lo kal ne go zde cy do wa (a si& na pod j& cie za -
da nia, ja kim jest za rz" dza nie Par kiem, po nie wa# to du #a szan sa dla
roz wo ju mia sta i re gio nu, a w(a $nie w tym ce lu spó( ka zo sta (a po wo -
(a na. ARL ja ko naj wi&k sza in sty tu cja oto cze nia biz ne su w Za g(& biu
D" brow skim naj le piej zna pro ble my i sy tu acj& te go re gio nu, do strze -
ga ba rie ry, ale rów nie# po ja wia j" ce si& szan se – mó wi Grze gorz D" -
brow ski, pre zes ARL – Po nad to za rz" dza nie Par kiem to tak #e dla
Agen cji mo# li wo$% roz wo ju i roz sze rze nia swo jej dzia (al no $ci w kie -
run ku wspie ra nia in no wa cji, trans fe ru wie dzy i ko mer cja li za cji tech -
no lo gii, a tak #e wspó( pra cy $wia ta na uki z biz ne sem – do da je. 

SPNT zo sta( prze ka za ny Agen cji na po cz"t ku sierp nia. Obec nie
trwa j" roz mo wy z pierw szy mi przed si& bior stwa mi za in te re so wa ny -
mi lo ko wa niem si& w Par ku, ale s" jesz cze wol ne miej sca. SPNT nie
ogra ni cza si& wy ("cz nie do kie ro wa nia swo jej ofer ty do przed si& bior -
ców z te re nu So snow ca. W SPNT jest miej sce na fir my in no wa cyj -
ne, któ re ma j" du #y po ten cja( roz wo jo wy i któ re s" w sta nie po przez
swo j" dzia (al no$% przy ci" gn"% no wych in we sto rów. 

– Go spo dar ka opar ta na wie dzy oraz po st&p my $li tech nicz nej wy -
ma ga j" do sto so wa nia do zmian w oto cze niu, zw(asz cza go spo dar -
czym. Park jest od po wie dzi" na po ja wia j" ce si& zmia ny i wy ni ka j" -
ce z nich po trze by przed si& bior ców. Co raz wi& cej firm chce by%
in no wa cyj ny mi, pr&# nie dzia (a j" cy mi pod mio ta mi na ryn ku. Po trze -
bu j" do te go jed nak od po wied niej in fra struk tu ry i wspar cia – wy ja -
$nia Mo ni ka Za j"c, dy rek tor ka SPNT. – Park z jed nej stro ny ofe ru -
je no wo cze sne bu dyn ki z bo ga tym za ple czem, któ re dzi& ki
za awan so wa nym tech no lo gicz nie roz wi" za niom umo# li wia j" pro wa -
dze nie nie tyl ko ty po wej dzia (al no $ci go spo dar czej, ale te# sprzy ja -
j" pra com ba daw czo -roz wo jo wym. Z dru giej stro ny Park da je
wspar cie me ry to rycz ne dzia (a j" cym w je go ob r& bie przed si& bior stwom,
stwa rza j"c ko rzyst ne wa run ki dla pod j& cia ko ope ra cji – do da je.

So sno wiec ki Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny na tle in nych funk cjo -
nu j" cych par ków w re gio nie, wy ró# nia si& przede wszyst kim tym, #e
w pierw szej ko lej no $ci skon cen tro wa no si& na wspar ciu przed si& -
biorstw z za kre su far ma cji, che mii i bio che mii, ko sme to lo gii, me dy -
cy ny, bio tech no lo gii, in for ma ty ki, in #y nie rii ma te ria (o wej oraz bran -
#y spo #yw czej. Jest to zwi" za ne z bli sko $ci" uczel ni wy# szych, któ ra
kszta( ci w So snow cu stu den tów tych w(a $nie kie run ków i ich za an -
ga #o wa niem w pra ce zwi" za ne z two rze niem Par ku. 

In no wa cyj ne okno na !wiat 

Agen cja Roz wo ju Lo kal ne go b' dzie za rz% dza-
Par kiem Na uko wo -Tech no lo gicz nym



Sy gna ta riu sza mi po ro zu mie nia w spra wie utwo rze nia SPNT by -
(y m.in. Uni wer sy tet !l" ski, Po li tech ni ka !l" ska oraz !l" ski Uni wer -
sy tet Me dycz ny. Przed sta wi cie le tych uczel ni za sia da j" dzi$ w Ra -
dzie Par ku. Po nad to nie da le ko Par ku, znaj du je si& Wy# sza Szko (a
Me dycz na oraz Wy# sza Szko (a In #y nie rii Bez pie cze' stwa i Eko lo -
gii. Nie opo dal dzia (a Wy dzia( Far ma ceu tycz ny !l" skie go Uni wer sy -
te tu Me dycz ne go. W roz bu do wy wa nym w(a $nie kam pu sie stu den -
ci roz pocz n" na uk& w ro ku aka de mic kim 2013/2014. W So snow cu
zlo ka li zo wa ne s" ro# ne wy dzia (y Uni wer sy te tu !l" skie go, w tym Wy -
dzia( In for ma ty ki i Na uki o Ma te ria (ach. Dzi& ki funk cjo no wa niu Par -
ku o tak spre cy zo wa nym pro fi lu dzia (al no $ci, w oto cze niu uczel ni
kszta( c" cych w tych sa mych ob sza rach, mo# li we b& dzie za ini cjo -
wa nie wspó( pra cy na uki i biz ne su oraz wza jem ne ko rzy sta nie z ich
za so bów. Wp(y nie to po zy tyw nie na trans fer wie dzy i ko mer cja li za -
cj& tech no lo gii. *"cz ni kiem mi& dzy przed si& bior stwa mi a uczel nia -
mi ma by% w(a $nie Park. 

SPNT to tak #e ko rzy $ci o cha rak te rze eko no micz nym, któ re ma -
j" de cy du j" ce zna cze nie dla przed si& bior ców. Za rz"d ca Par ku pro -
po nu je pre fe ren cyj ne staw ki naj mu po wierzch ni w no wo cze snych
i za awan so wa nych tech no lo gicz nie bu dyn kach. Przed si& bior cy
mo g" li czy% na 40-pro cen to we upu sty. Staw ka czyn szu b& dzie ro -
s(a pro gre syw nie do ce ny ryn ko wej przez pierw sze pi&% lat funk cjo -
no wa nia w Par ku. Do dys po zy cji na jem ców s" dwa bu dyn ki.
Pierw szy – to obiekt pro duk cyj no -ba daw czy, o po wierzch ni u#yt ko -
wej pra wie 1400 m2. Po miesz cze nia bu dyn ku prze zna czo ne s"
na dzia (al no$% pro duk cyj n", la bo ra to ryj n", ma ga zy no w", biu ro w"
i so cjal n". W zwi"z ku z ukie run ko wa niem Par ku na po szcze gól ne
bran #e (m.in. far ma cja, bio tech no lo gia, ko sme to lo gia, elek tro ni ka)
uk(ad po miesz cze' stwa rza mo# li wo$% wy dzie le nia stref brud nych,
$luz i stref czy stych, w tym na wet kl. B (stre fa asep tycz na, umo# li -
wia j" ca wy two rze nie pro duk tów ste ryl nych). Za sto so wa ne roz wi" -
za nia tech nicz ne, ta kie jak $cia ny hi gie nicz ne, p(yt ki kwa so od por -
ne oraz drzwi z au to ma ty k", umo# li wia j" wdro #e nie pro duk cji z tak
wy ma ga j" cych bran#. Bu dy nek umo# li wia pro duk cj& le ków czy pro -
duk tów spo #yw czych zgod nie z obo wi" zu j" cy mi nor ma mi, w ste ryl -
nych wa run kach. Dru gi obiekt to wie lo kon dy gna cyj ny bu dy nek us(u -
go wy z po nad 4,5 ty si" ca mi m2 po wierzch ni do wy na j& cia,
po dzie lo nej na 14 mo du (ów. Wy po sa #o ny jest w pe( n" wen ty la cj&

me cha nicz n" i kli ma ty za cj& oraz pod sta wo we me dia, in sta la cj& te -
le tech nicz n", sze ro ko pa smo wy In ter net. Za sto so wa ne roz wi" za nia
da j" wie le mo# li wo $ci przed si& bior stwom pro wa dz" cym dzia (al no$%
ba daw czo -wdro #e nio w" w za kre sie in no wa cyj nych tech no lo gii.

Na jem cy ma j" do st&p do in fra struk tu ry (po miesz cze nia na spo tka -
nia biz ne so we, sa le wy k(a do we oraz no wo cze sna sa la kon fe ren cyj -
na) i us(ug $wiad czo nych przez Park (m.in. us(u gi se kre ta ria to we, do -
rad cze i szko le nio we, m.in. z ochro ny w(a sno $ci in te lek tu al nej czy
po zy ski wa nia fun du szy na ba da nia i roz wój). Po nad to Park ofe ro wa%
b& dzie po moc w sprze da #y li cen cji, pa ten tów, po zy ska niu pra cow -
ni ków, pro mo cji ofer ty przed si& bior ców zlo ka li zo wa nych w SPNT, a tak -
#e do st&p do po ten cjal nych part ne rów biz ne so wych. W przy sz(o $ci
pla no wa ne jest stwo rze nie In ku ba to ra Tech no lo gicz ne go, a tak #e wir -
tu al ne go biu ra. 

– Bar dzo wa# nym za (o #e niem Par ku ma by% wspó( pra ca „na uki
z biz ne sem i biz ne su z na uk"”. Na ba zie tej wspó( pra cy ma j" by% pro -
wa dzo ne pro jek ty ba daw czo -roz wo jo we i po wsta wa% no we roz wi" -
za nia, któ re b& d" wy ma ga (y pa ten to wa nia. Na ich ba zie b& d" two -
rzo ne in no wa cyj ne pro duk ty. Jest to ele ment, któ ry b& dzie wy ró# nia(
Park na tle po zo sta (ych – prze ko nu je Mo ni ka Za j"c. – Dla te go za -
le #y nam na tym, aby w Par ku lo ko wa (y si& g(ów nie fir my za awan -
so wa ne tech no lo gicz nie, otwar te na in no wa cje. Oczy wi $cie ce le biz -
ne so we nie s" w tym mo men cie po mi ja ne. Jed no nie wy klu cza
dru gie go, po nie wa# wi&k szo$% pro jek tów ba daw czo -roz wo jo wych,
w kon se kwen cji po win no prze ro dzi% si& w go to we kon cep cje biz ne -
so we i zo sta% wdro #o nych do go spo dar ki – do da je. 

Park to rów nie# przy k(ad opty mal ne go roz wi" za nia pro ble mu, ja -
kim s" znisz czo ne i zde gra do wa ne po ko pal nia ne te re ny So snow ca
i wy ko rzy sta nia ich w efek tyw ny spo sób. Po ja wie nie si& no wych, in -
no wa cyj nych przed si& bior ców w dziel ni cy Niw ka, któ ra bo ry ka si& z du -
#y mi pro ble ma mi na tu ry go spo dar czej i spo (ecz nej, to bar dzo du #a
szan sa dla miesz ka' ców tej dziel ni cy. Dzia (al no$% SPNT mo #e na do -
bre zmie ni% ob li cze dziel ni cy i umo# li wi %jej roz wój. 

Przed si& bior cy, za in te re so wa ni ulo ko wa niem swo jej dzia (al no $ci
w SPNT, w ce lu uzy ska nia do dat ko wych in for ma cji mo g" dzwo ni%
do SPNT pod nr. tel. 32 778 91 00 lub do sie dzi by ARL pod nr.
tel. 32 266 50 41, wew. 706. In for ma cje do st&p ne s" tak #e na stro -
nie www.arl.org.pl lub www.spnt.so sno wiec.pl.

Agen cja Roz wo ju Lo kal ne go S.A. 
Ul. Te atral na 9, 41-200 So sno wiec

tel.: 32 266 50 41, fax: 32 293 37 31
e -ma il: arl@arl.org.pl     www.arl.org.pl

So sno wiec ki Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny
Ul. Woj ska Pol skie go 8, 41-200 So sno wiec
tel.: 32 778 91 00, fax: 32 778 91 09
e -ma il: spnt@arl.org.pl     www.spnt.so sno wiec.pl

Dane teleadresowe







Szanowni Pa#stwo

Z przyjemno$ci" informuj&, #e zosta(a otwarta kolejna edycja
KONKURS !L+SKIEJ IZBY BUDOWNICTWA 

pn. „!L"SKIE BUDOWANIE”

Celem Konkursu 
jest promocja atrakcyjno$ci inwestycyjnej
i gospodarczej województwa $l"skiego, 

poprzez publiczn" prezentacj& i wyró#nianie: 
„!L"SK" WIELK" NAGROD" BUDOWNICTWA”

najlepszych przedsi$biorstw, instytucji i samorz%dów terytorialnych

jako organizacji inwestorskich, realizatorów przedsi&wzi&% inwestycyjno-budowlanych,
ich finansowania i ubezpieczania oraz zarz"dzania nieruchomo$ciami

oraz 
Nagrod" i Tytu(em

„AURTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI !L"SKIEJ”
osób indywidualnych, kadr kierowniczych przedsi$biorstw,

instytucji, samorz%dów terytorialnych

– za tworzenie warunków efektywnej ich dzia(alno$ci 
oraz za osobisty wk(ad w rozwój inwestycyjny i gospodarczy województwa $l"skiego. 

Kapitu&$ Konkursu stanowi%:

reprezentuj"cy Wojewod& !l"skiego i Marsza(ka Województwa !l"skiego, 
Rektorów Politechniki !l"skiej oraz Politechniki Cz&stochowskiej, 

uczestnicy „Forum Budownictwa !l"skiego” 
oraz eksperci.

Do udzia&u w Konkursie mog% przyst%pi' przedsi$biorstwa i instytucje,

jednostki samorz%du terytorialnego i spó&dzielczo(ci

oraz samorz%dy zawodowe i gospodarcze regionu. 

Publiczna promocja Laureatów, poprzez wr&czanie tych Nagród, ob&dzie si& w trakcie kolejnej, 
uroczystej

XV GALI BUDOWNICTWA 
w dniu 16 listopada 2012 r. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

„Regulamin Konkursu” wraz z „Deklaracjami Zg(oszeniowymi” 
zamieszczony jest na stronie internetowej !l"skiej Izby Budownictwa: 

www.izbabud.pl

Termin sk!adania „Deklaracji Zg!oszeniowych” 

przyst"pienia do Konkursu up!ywa z dniem 15 pa#dziernika 2012 r. 

Szanowni Pa#stwo

W imieniu w(asnym i Prezydium Izby, proponuj& i zapraszam o przyst"pienie
do KONKURSU – „!L"SKIE BUDOWANIE”

Z powa#aniem

Tadeusz Wnuk

Prezydent !l"skiej Izby Budownictwa

Przewodnicz"cy Kapitu#y Konkursu

Zadanie wspó!finansowane z bud"etu
Samorz!du Województwa "l!skiego


