
Śląski Dzień Budowlanych – 2013

V „Śląskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości”

Katowice, 18 września 2013 r.

Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

WYDANIE SPECJALNE                ISSN 1643-6350

XV - lecie działalności X - lecie działalności

Forum współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego





Sza now ni Pań stwo!

Te go rocz ne Forum bę dzie kon se kwent ną kon ty nu acją de bat i re ko men da cji po przed nich „Ślą skich 
Fo rum”, ma ją cych przy czy nić się do sys te mo we go i kom plek so we go zre for mo wa nia pra wa pro ce sów in we -
sty cyj no -bu dow la nych. Spój ną i sko or dy no wa ną wza jem nie zmia nę re gu la cji praw nych, obej mu ją 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 śro do wi sko we, a tak że Ko dek su Po stę -
po wa nia Ad mi ni stra cyj ne go i Ko dek su Cy wil ne go. 

Przy po mnij my więc, że w trak cie III Ślą skie go Fo rum w dniu 28 wrze śnia 2011 r., w pu bli ka cjach au tor skich
i wy stą pie niach, re pre zen tu ją cych kra jo we i re gio nal ne or ga ni za cje po za rzą do we bu dow nic twa, au to ry te ty na -
uko we, eks per tów i prak ty ków – za war te zo sta ły oce ny obec nie obo wią zu ją ce go sta nu praw ne go tych pro ce -
sów. Na tej pod sta wie na stą pi ła iden ty fi ka cja ba rier w pro wa dze niu dzia łal no ści in we sty cyj nej i bu dow la nej. W „Sta -
no wi sku Koń co wym” i „Re ko men da cjach” kon fe ren cji wska za ne zo sta ły po stu lo wa ne kie run ki zmian praw nych
i in sty tu cjo nal nych. 

Z ko lei, w cza sie IV Ślą skie go Fo rum w dniu 26 wrze śnia 2012 r. wy ra żo na zo sta ła apro ba ta uczest ni ków
kon fe ren cji dla pod ję tej przez Rząd ocze ki wa nej ini cja ty wy le gi sla cyj nej, obej mu ją cej po wo ła nie roz po rzą dze -
niem Ra dy Mi ni strów z 10 lip ca 2012 r. Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Bu dow la ne go oraz przed sta wie nie
„Za ło żeń pro jek tu usta wy – Pra wo bu dow la ne”. Od ręb ną se sją te ma tycz ną kon fe ren cji by ła oce na re gu -
la cji do ty czą ca ro bót bu dow la nych w prze pi sach o za mó wie niach pu blicz nych.

Opra co wa nie i uzgod nie nie pro gra mu te ma tycz ne go obec nej kon fe ren cji na stą pi ło w ma ju br. w trak cie se -
mi na rium bu dow la ne go uczest ni ków Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go w Ustro niu. Wspól nie opo wie dzie li śmy
się, aby ko lej na na sza de ba ta do ty czy ła „Re ali za cji in we sty cji bu dow la nej i eks plo ata cji” oraz „Pla no wa -
nia miej sco we go – lo ka li za cji in we sty cji”, bę dą ce wio dą cy mi ob sza ra mi prac Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra -
wa Bu dow la ne go. Przy ję li śmy, że w trak cie kon fe ren cji bę dzie moż li we przed sta wie nie przez człon ków tej Ko -
mi sji „Tez” pro jek tu przy szłe go Ko dek su. 

Uzna li śmy rów nież, że sku tecz ność pro ce sów in we sty cyj nych jest za leż na rów no rzęd nie nie tyl ko od sta -
bil nych wa run ków praw nych, ale tak że od spraw no ści dzia ła nia ad mi ni stra cji pu blicz nej. To z te go wła -
śnie wzglę du li czy my, że w trak cie kon fe ren cji, kra jo we i re gio nal ne śro do wi ska bu dow la ne wska żą licz ne przy -
kła dy z prak ty ki pro wa dze nia dzia łal no ści in we sty cyj nej i bu dow la nej oraz wnio ski z nich wy ni ka ją ce.

Tadeusz Wnuk
Prezydent Śląskiej Izby 

Budownictwa

Fran ci szek Busz ka
– Prze wod ni czą cy Ra dy

Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa

An drzej No wak 
– Prze wod ni czą cy Pol skie go

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

Od dział Ka to wic ki

V ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, 
BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI
18 września 2013 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach

od organizatorów
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– Ja ka jest obec nie kon dy cja pol skie go
bu dow nic twa, w Pa na opi nii? Czy jest
szan sa na po wtó rze nie bo omu in we sty cyj -
ne go z lat 2005 – 2008? 

– To oczy wi ste, że kon dy cja pol skie go bu -
dow nic twa za le ży od ko niunk tu ry w pol skiej go -
spo dar ce. Świa to we spo wol nie nie nie ste ty
wy war ło ne ga tyw ny wpływ na biz nes w Pol sce.
Sy tu acja w go spo dar ce po wo du je, że za ma -
wia ją cy ostroż niej pla nu ją swo je in we sty cje. Du -
ża część za mó wień po cho dzi z sek to ra pu blicz -
ne go. Wy ko naw cy po przez or ga ni za cje
re pre zen tu ją ce ich in te re sy pre zen to wa li opi -
nię, że wi nę za kon dy cję pol skie go bu dow nic -
twa po no si stro na pu blicz na. War to roz pra wić
się z tym mi tem, bo w in te re sie każ de go za -
ma wia ją ce go – i pu blicz ne go, i pry wat ne go,
a tak że w in te re sie wy ko naw cy jest roz wój kon -
ku ren cyj ne go ryn ku za mó wień. Ko lej ny im puls
roz wo ju sek to ra bu dow la ne go przy nie sie no -
wa per spek ty wa bu dże to wa UE. Ale pu blicz -
ni za ma wia ją cy szu ka ją tak że in nych źró deł fi -
nan so wa nia – czę sto na po kry cie wy ma ga ne go
wkła du wła sne go. Dzię ki te mu zdo by wa ją
cen ne do świad cze nia i roz wi ja się ry nek za mó -
wień. Źró dłem suk ce su – prze wa gi kon ku ren -
cyj nej w biz ne sie – jest wo la prze zwy cię ża nia
nie unik nio nych trud no ści. Przed się bior cy ocze -
ku ją po mo cy ze stro ny sa mo rzą du go spo dar -

cze go. Za pro po no wa nia spraw dzo nych spo so -
bów i tech nik. Upo wszech nia nie do brych prak -
tyk nie po win no ogra ni czać się wy łącz nie
do człon ków or ga ni za cji, czy sa mo rzą du.
W in te re sie or ga ni za cji bran żo wych jest tro ska
o do bro wspól ne. Do bro wspól ne wy ma ga, by
do bre prak ty ki by ły po wszech nie sto so wa ne.

– Dla cze go bran że fron tu in we sty cyj ne -
go prze ży wa ją trud no ści? Co mo gło by po -
móc wyjść z im pa su?

– W ob sza rze mo jej od po wie dzial no ści jest
m.in. za ak cep to wa ny przez rząd pro jekt prze -
wi du ją cy wie le istot nych zmian wpły wa ją cych
na szyb kość i cza so chłon ność pro ce dur bu dow -
la nych – pro jekt no we li za cji pra wa bu dow la ne -
go. Zmia ny te są czę ścią pro wa dzo nej przez
Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo -
dar ki Mor skiej re for my pra wa w za kre sie pro -
ce su in we sty cyj no -bu dow la ne go, w ra mach któ -
rej no we li zo wa ne są tak że roz po rzą dze nia
wy ko naw cze do usta wy. Roz wią za nia te re ali -
zu ją za po wie dzia ne w exposé pre mie ra uprosz -
cze nie pro ce dur bu dow la nych i skró ce nie cza -
su wy da wa nia po zwo leń na bu do wę. Mniej
pro ce dur to szyb sze i spraw niej sze po wsta wa -
nie in we sty cji. Ce lem zmian jest znacz ne
uprosz cze nie pro ce su bu dow la ne go, któ ry
obec nie oce nia ny jest ja ko prze re gu lo wa ny.
Efek tem skró ce nia cza su trwa nia pro ce dur bę -

dzie po pra wa wa run ków pro wa dze nia dzia łal -
no ści in we sty cyj nej. Naj istot niej szą zmia ną
jest re zy gna cja z wy mo gu uzy ska nia po zwo le -
nia na bu do wę dla jed no ro dzin nych bu dyn ków
miesz kal nych, któ rych ob szar od dzia ły wa nia nie
wy kra cza po za gra ni ce dział ki ob ję tej in we sty -
cją oraz nie od dzia łu je ne ga tyw nie na śro do -
wi sko. W ta kim przy pad ku ce le po stę po wa nia
bu dow la ne go zo sta ną na le ży cie za bez pie czo -
ne po przez in sty tu cję zgło sze nia z pro jek tem
bu dow la nym. Po zwo li to na re zy gna cję z wy -
da wa nia oko ło 48 tys. de cy zji o po zwo le niu
na bu do wę rocz nie. Rów no le gle z pra ca mi
nad no we li za cją obo wią zu ją cej usta wy pra wo
bu dow la ne trwa ją pra ce nad usta wą kom -
plek so wo re gu lu ją ca pro ces in we sty cyj no -bu -
dow la ny, na pod sta wie roz po rzą dze nia Ra dy Mi -
ni strów z 10 lip ca 2012 r. w spra wie utwo rze nia,
or ga ni za cji i try bu dzia ła nia Ko mi sji Ko dy fi ka -
cyj nej Pra wa Bu dow la ne go. Pro jekt Ko dek su
bu dow la ne go ma zo stać przed sta wio ny do koń -
ca li sto pa da 2014 r.

– Ja kie spo dzie wa ne efek ty przy nie sie
uspraw nie nie pro ce su przy go to wa nia in we -
sty cji w kwe stii bu dow nic twa jed no ro dzin -
ne go i obiek tów pu blicz nych? Czy zmie ni
się po strze ga nie Pol ski przez in we sto rów
za gra nicz nych (np. obec nie we dług Ban ku
Świa to we go uzy ska nie po zwo le nia na użyt -

mniej pro ce dur
to szyb sze i spraw niej sze
po wsta wa nie in we sty cji 

roz mo wa z Ja nu szem Żbi kiem, pod se kre ta rzem sta nu
w mi ni ster stwie trans por tu, bu dow nic twa
i go spo dar ki mor skiej
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ko wa nie do mu wie lo ro dzin ne go, czy ma ga -
zy nu zaj mu je 74 dni)?

– Chciał bym, że by śmy na wszyst kie przed -
sta wio ne w za ło że niach skró co ne ter mi ny po -
pa trzy li ja ko na szan sę, że czas po świę ca ny
do tych czas naj prost szym spra wom -urzęd ni -
cy bę dą mo gli po świę cić na spraw ne za ła twia -
nie spraw zło żo nych. A więc ko niecz ne zmia -
ny przy czy nią się do lep szej współ pra cy
ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej z in -
we sto ra mi. W przy pad ku do mów jed no ro -
dzin nych prze wi du je się skró ce nie pro ce dur bu -
dow la nych o 45 dni – z 129 do 84 dni,
a w du żych mia stach o 74 dni – z 158 do 84
dni. Dla in we sto ra ozna cza to oszczęd no ści
cza so we i fi nan so we – mniej wy ma ga nej do -
ku men ta cji, dla ad mi ni stra cji – mniej pro ce dur.
Nie trze ba bę dzie spo rzą dzać i roz sy łać
w każ dej spra wie de cy zji ad mi ni stra cyj nej
i prze pro wa dzać pro ce du ry stwier dza nia jej
osta tecz no ści. Bu do wa bu dyn ków jed no ro dzin -
nych – bez po zwo le nia, mu si uwzględ niać wy -
tycz ne miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go lub de cy zji o wa run kach za bu -
do wy. Nie zgod ność zgło sze nia bu do wy dom -
ku jed no ro dzin ne go z usta le nia mi pla nu miej -
sco we go lub wy tycz ny mi de cy zji o wa run kach
za bu do wy bę dzie pod sta wą do sprze ci wu
wo bec ta kiej in we sty cji. Pro jek to wa ne zmia ny
nie wią żą się za tem ze zwięk sze niem za gro -
żeń dla ła du prze strzen ne go. W prak ty ce po -
zwo le nie na użyt ko wa nie bę dzie do ty czyć
ogra ni czo nej licz by obiek tów, a w więk szo ści
przy pad ków wy star czy za wia do mie nie o za koń -
cze niu bu do wy.

Czas ocze ki wa nia na uzy ska nie mil czą cej
zgo dy na użyt ko wa nie – brak sprze ci wu ad mi -
ni stra cji – zo sta nie skró co ny do 14 dni – obec -
nie wy no si 21 dni. W przy pad ku in we sty cji pod -
le ga ją cych pro ce du rze po zwo le nia na bu do wę,
ta kich, jak np. ha la ma ga zy no wa, pro ce du ry bu -
dow la ne li czo ne we dług me to dy ki au to rów ra -
por tu „Do ing Bu si ness” bę dą krót sze o oko -
ło 120 dni, ozna cza to zej ście z 301 do 181 dni.
Uprosz czo ne zo sta ną for mal no ści do ty czą ce
pro jek tu bu dow la ne go. Nie trze ba bę dzie
do nie go do łą czać oświad czeń o za pew nie niu
do staw ener gii, wo dy, cie pła, ga zu, od bio ru
ście ków oraz o wa run kach przy łą cze nia obiek -
tu do sie ci wo do cią go wych, ka na li za cyj nych,
ciepl nych, ga zo wych, elek tro ener ge tycz nych,
te le ko mu ni ka cyj nych. Nie bę dą tak że po -
trzeb ne oświad cze nia za rząd cy dro gi o moż -
li wo ści po łą cze nia dział ki, na któ rej bę dzie
obiekt, z dro ga pu blicz ną – (z wy jąt kiem dróg
kra jo wych i wo je wódz kich, dla któ rych ta kie
uzgod nie nia na dal bę dą ko niecz ne). In we stor
bę dzie mógł roz po cząć wszyst kie ro bo ty bu -
dow la ne, na pod sta wie de cy zji pod le ga ją cej wy -
ko na niu, gdy nie ma in nych stron po stę po wa -
nia. Zli kwi do wa ny zo sta nie obo wią zek
zgło sze nia za mie rzo ne go ter mi nu roz po czę cia
ro bót bu dow la nych.

– Zmień my nie co te mat na szej roz mo wy.
Rząd zde cy do wał o zba da niu pol skiej „wiel -
kiej pły ty”. W ta kich bu dyn kach miesz ka
pra wie 12 mln Po la ków – to waż ki pro blem
rów nież dla re gio nu ślą skie go. Ja ka jest
kon dy cja i przy szłość tych bu dow li?

– Ko niecz ność wła ści we go utrzy ma nia,
kon tro li i re mon tów wszyst kich bu dyn ków
miesz kal nych – nie za leż nie od za sto so wa nej
tech no lo gii – wy ni ka z obo wią zu ją cych prze -
pi sów. Do tej po ry nie stwier dzo no żad ne go
bez po śred nie go nie bez pie czeń stwa dla miesz -

kań ców ta kich bu dyn ków. Zgod nie z pra wem
bu dow la nym za rząd cy ma ją obo wią zek rocz -
nych i pię cio let nich prze glą dów sta nu tech nicz -
ne go obiek tów bu dow la nych. W ra mach kon -
tro li prze pro wa dza nej raz w ro ku, lub dwa ra zy
w ro ku w przy pad ku bu dyn ku o po wierzch ni za -
bu do wy prze kra cza ją cej 2000 m², spraw dze -
niu pod le ga ją ele men ty bu dyn ku na ra żo ne
na szko dli we wpły wy at mos fe rycz ne. W przy -
pad ku pre fa bry ko wa nych bu dyn ków wiel ko pły -
to wych bę dą to m.in. war stwy fak tu ro we ścian
ze wnętrz nych. Po nad to, raz na pięć lat ca ły bu -
dy nek pod le ga kon tro li po le ga ją cej na spraw -
dze niu je go sta nu tech nicz ne go i przy dat no ści
do użyt ko wa nia. W przy pad ku stwier dze nia nie -
wła ści we go sta nu tech nicz ne go bu dyn ku na -
le ży do ko nać je go na pra wy, usu nąć uszko dze -
nia i uzu peł nić bra ki, któ re mo gły by
spo wo do wać za gro że nie. Od 1995 r., od cza -
su pro wa dze nia re je stru ka ta strof bu dow la nych
przez Głów ny Urząd Nad zo ru Bu dow la ne go,
nie od no to wa no ka ta stro fy bu dow la nej bu dyn -
ku wy ko na ne go w pre fa bry ko wa nej tech no lo -
gii wiel ko pły to wej. Pro ble ma ty ka kie run ków
i spo so bów tech nicz nej mo der ni za cji bu dyn ków
wiel ko pły to wych by ła przed mio tem kom plek -
so wych prac In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej
w la tach 1998-2003. Pra ce ba daw cze i roz wo -
jo we po zwo li ły na opra co wa nie po rad ni ka dla
za in te re so wa nych do sto so wa niem bu dyn ków
do ak tu al nych wy ma gań tech nicz nych i funk -
cjo nal no -użyt ko wych – wła ści cie li i za rząd ców
bu dyn ków wiel ko pły to wych oraz rze czo znaw -
ców bu dow la nych, do ko nu ją cych kon tro li sta -
nu tech nicz ne go bu dyn ków. Sej mo wa Ko mi -
sja In fra struk tu ry wy ra zi ła za in te re so wa nie
pra ca mi i dzia ła nia mi rzą du wspie ra ją cy mi wła -
ści we utrzy ma nie bu dyn ków z wiel kiej pły ty. Od -
po wia da jąc na de zy de rat nr 5 w spra wie przy -
go to wa nia i wdro że nia pro gra mu okre śla ją ce go
moż li wość prze pro wa dza nia bez in wa zyj ne -
go ba da nia sta nu tech nicz ne go obiek tów
z „wiel kiej pły ty” mi ni ster stwo pod ję ło dzia ła -
nia ma ją ce na ce lu usta le nie, czy ta kie obiek -
ty stwa rza ją za gro że nie zwią za ne z bez pie -
czeń stwem ich użyt ko wa nia. De par ta ment
Go spo dar ki Prze strzen nej i Bu dow nic twa po -
zy skał od nie któ rych spół dziel ni miesz ka nio -
wych in for ma cje na ten te mat – obec nie przy -
go to wu je my pod su mo wa nie prze sła nych
od po wie dzi do ty czą ce za gro żeń za re je stro wa -
nych przez wła ści cie li lub za rząd ców np. pod -
czas prze glą dów okre so wych oraz pod czas
pro wa dze nia ro bót bu dow la nych np. ter mo mo -
der ni za cji.

– W stycz niu 2014 ro ku ma wejść w ży -
cie pro gram do fi nan so wa nia bu dow nic -
twa jed no ro dzin ne go „Miesz ka nie dla mło -
dych”, na stęp ca „RnS”, czy wpły nie
na oży wie nie bran ży bu dow la nej? Woj.
ślą skie by ło ab so lut nym li de rem, je śli cho -
dzi o ko rzy sta nie z do fi nan so wa nia w pro -
gra mie „Ro dzi na na swo im”, czy no wy
pro jekt ma szan se po wtó rzyć ten suk ces?

– Obec nie w par la men cie to czą się pra ce
nad osta tecz ny mi roz strzy gnię cia mi w pro jek -
cie usta wy przed sta wio nym w ma ju br. przez
rząd. Po moc w ra mach pro gra mu „Miesz ka nie
dla mło dych” bę dzie po le gać na do fi nan so wa -
niu wkła du wła sne go oso bom za cią ga ją cym
kre dyt na za kup wła sne go miesz ka nia – za tem
tra fi do po trze bu ją cych szyb ciej niż roz cią gnię -
te na 8 lat do pła ty do od se tek w ra mach „Ro -
dzi ny na swo im”. Ro dzi ny, w któ rych po ja wi się
trze cie dziec ko wła sne lub przy spo so bio ne, bę -

dą mo gły do dat ko wo do stać po moc na wcze -
śniej szą spła tę czę ści ka pi ta łu kre dy tu. Po sło -
wie za pro po no wa li, że by z pro gra mu mo gły
sko rzy stać oso by bu du ją ce dom jed no ro dzin -
ny tzw. sys te mem go spo dar czym. Do fi nan so -
wa nie wkła du wła sne go bę dzie pro por cjo nal -
nie więk sze, je śli ku pu ją cy be ne fi cjent uzy ska
niż szą ce nę niż kwo ta war to ści od two rze nio -
wej ogła sza nej dla po szcze gól nych lo ka li za cji
przez wo je wo dów. Pro gram jest ele men tem
pro ro dzin nych dzia łań rzą du i po przez wspar -
cie in we sty cji two rzą cych miej sca pra cy bę dzie
od dzia ły wał pro in we sty cyj nie i pro go spo dar czo.
Na eta pie kon stru owa nia pro jek tu za kła da no,
że w 5-let nim okre sie funk cjo no wa nia pro gra -
mu z do fi nan so wa nia sko rzy sta oko ło 115 tys.
be ne fi cjen tów (mał żeństw, osób sa mot nie wy -
cho wu ją cych dzie ci lub sin gli). Na to miast oko -
ło 15 proc be ne fi cjen tów – 17,2 tys. – sko rzy -
sta rów nież z do dat ko we go do fi nan so wa nia
w for mie spła ty czę ści kre dy tu z ty tu łu uro dze -
nia lub przy spo so bie nia trze cie go lub ko lej ne -
go dziec ka w ro dzi nie. Pro gram po wi nien być
za uwa żal nym wspar ciem dla mło dych lu dzi
w na by ciu wła sne go miesz ka nia, a jed no cze -
śnie za wie ra za bez pie cze nia, któ re nie spo wo -
du ją za kłó ce nia kon ku ren cji na ryn ku. Za ło że -
nia pro gra mu „Miesz ka nie dla mło dych” są
za tem, co naj mniej tak sa mo atrak cyj ne jak „Ro -
dzi ny na swo im”.

– Dzię ku je my za roz mo wę.

Roz ma wia li:
Agniesz ka Zie liń ska i Da niel Bie nek

Ja�nusz Żbik, pod se kre tarz sta nu w MTBiGM
uro dził się 1953 ro ku w Kra ko wie. Z wy kształ -
ce nia jest ar chi tek tem, dy plom Wy dzia łu Ar chi -
tek tu ry Po li tech ni ki Kra kow skiej otrzy mał
w 1981 ro ku. W la tach 1981-1984 pra co wał
w Biu rze Pro jek tów Bu dow nic twa Ko mu nal ne -
go w Kra ko wie uczest ni cząc w waż nych dla mia -
sta pro jek tach in fra struk tu ry ko mu nal nej. W ad -
mi ni stra cji pań stwo wej pra co wał od 1984
do 1991 ro ku peł niąc m.in. funk cję Ar chi tek ta
Mia sta i Gmi ny Krze szo wi ce. Przed ob ję ciem sta -
no wi ska Ma ło pol skie go Wo je wódz kie go In -
spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go w mar cu
2003 r. był wi ce prze wod ni czą cym Ra dy Mia -
sta i Gmi ny Krze szo wi ce, człon kiem Pre zy -
dium Sej mi ku Ma ło pol skie go oraz Za rzą du Po -
wia tu Kra kow skie go. Przez wie le lat pro wa dził
dzia łal ność go spo dar czą, bę dąc głów nym pro -
jek tan tem i wła ści cie lem biu ra pro jek tów
„Arch -In west”. Po sia da upraw nie nia do wy ko -
ny wa nia sa mo dziel nych funk cji w bu dow nic twie
w za kre sie pro jek to wa nia i kie ro wa nia ro bo ta -
mi bu dow la ny mi bez ogra ni czeń w spe cjal no ści
ar chi tek to nicz no -bu dow la nej. Jest au to rem
wie lu re ali za cji w bu dow nic twie miesz ka nio wym,
uży tecz no ści pu blicz nej i prze my sło wym. Peł nił
tak że m.in. funk cję ma ło pol skie go wo je wódz kie -
go in spek to ra nad zo ru bu dow la ne go. 
Na sta no wi sko pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster -
stwie In fra struk tu ry Do nald Tusk, pre zes Ra dy Mi -
ni strów po wo łał Ja nu sza Żbi ka 1 ma ja 2011 ro -
ku. Ja nusz Żbik ak tyw nie dzia ła na rzecz „ma łej
oj czy zny”. Jest człon kiem Sto wa rzy sze nia Mi ło -
śni ków Zie mi Krze szo wic kiej, peł nił tak że funk -
cję człon ka Za rzą du sto wa rzy sze nia. Zo stał od -
zna czo ny Zło tym Me da lem za Dłu go let nią Służ bę.
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Po raz pią ty spo ty ka my się na Ślą skim
Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa i Nie ru -
cho mo ści, by po roz ma wiać na te mat
kon dy cji tych ga łę zi go spo dar ki w re gio -
nie oraz moż li wo ściach ich roz wo ju. Są
to te ma ty wy jąt ko wo dla nas istot -
ne – m.in. ze wzglę du na licz ne ob sza -
ry po prze my sło we, wy ma ga ją ce za go -
spo da ro wa nia i nada nia im no wych
funk cjo nal no ści. 

Gór ny Śląsk na le ży do naj sil niej uprze -
my sło wio nych re gio nów Pol ski. Do ko nu -
ją ce się w ostat nim cza sie istot ne prze -
kształ ce nia wła sno ścio we oraz pro ce sy
re struk tu ry za cji w prze my śle wę glo wym
i hut ni czym, za po cząt ko wa ły okres bar -
dzo waż nych zmian w sfe rze go spo dar -
czej wie lu ślą skich miast. Kon se kwen cją
tych pro ce sów stał się pro blem zmia ny
spo so bu użyt ko wa nia nie ru cho mo ści,

za go spo da ro wa nia te re nów po prze my sło -
wych oraz ochro ny i za cho wa nia
róż nych ob sza rów i za bu do wań. Kil ka pro -
jek tów re wi ta li za cji tych te re nów – za koń -
czo nych w ostat nim cza sie z ogrom nym
suk ce sem – po ka za ło, że wciąż ma ją one
ogrom ny po ten cjał biz ne so wy, edu ka -
cyj ny i kul tu ral ny. Re wi ta li za cja i przy wra -
ca nie te re nów po prze my sło wych do po -
now ne go użyt ku, to nie tyl ko szan sa
na za cho wa nie cen nych pa mią tek na sze -
go dzie dzic twa kul tu ro we go, ale i pro mo -
wa nie wo je wódz twa ślą skie go, ja ko miej -
sca, w któ rym umie jęt nie ko rzy sta się
z do świad czeń prze szło ści, by kre ować
no wą ja kość – tak że w bu dow nic twie i ar -
chi tek tu rze.

Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic -
twa, Nie ru cho mo ści jest też do sko na łą
oka zją do za po zna nia się z ak tu al ny mi

pro ble ma mi bu dow la no -in we sty cyj ny mi
wo je wódz twa oraz pod ję cia prób wy eli -
mi no wa nia ich przez opra co wa nie sku -
tecz ne go pla nu re struk tu ry za cji. Wcze -
śniej sze kon fe ren cje po ka za ły, że
tu tej sze dys ku sje są nie tyl ko oka zją
do wy mia ny do świad czeń i ob ser wa cji,
ale po zwa la ją wy pra co wać roz wią za nia
znaj du ją ce swo ją kon ty nu ację w uchwa -
la nym usta wo daw stwie.

Chciał bym, aby V Ślą skie Fo rum In we -
sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści przy -
czy ni ło się do współ pra cy przed sta wi cie li
or ga ni za cji oraz uczel ni i za owo co wa ło
pro jek ta mi dą żą cy mi do stwo rze nia efek -
tyw ne go sys te mu go spo dar ki nie ru cho mo -
ścia mi, ze szcze gól nym uwzględ nie niem
za gad nień za go spo da ro wa nia te re nów
po prze my sło wych.

ZYGMUNT ŁUKASZCZYK

wojewoda Śląski

istot ne te ma ty
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– W ostat nich la tach Gli wi ce prze ży -
wa ją bez pre ce den so wy bo om in we sty -
cyj ny. Bez prze sa dy Gli wi ce moż na na -
zwać mia stem suk ce su. Ja kie są
przy czy ny te go zja wi ska, w czym tkwią
ko rze nie te go suk ce su? 

– Roz wój Gli wic to efekt kon se kwent -
ne go bu do wa nia przez la ta ba zy eko no -
micz nej mia sta i po rząd ko wa nia wszyst -
kich dzie dzin je go ży cia. Re ali za cja wi zji
przy ję tej w po ło wie lat dzie więć dzie sią tych
ubie głe go wie ku. Wy ko rzy sty wa nia każ -
dej oka zji stwa rza ją cej moż li wo ści zmia -
ny ob li cza mia sta. Te raz, od kil ku lat in -
we stu je my nie ty le w fun da men ty, co
w zmia nę ja ko ści ży cia w Gli wi cach.
Ostat nio na nie spo ty ka ną do tej po ry ska -
lę – zgod nie z ha słem „je że li in we sto wać,
to w kry zy sie”. Stwa rza my moż li wo ści dla
roz wo ju pry wat nej przed się bior czo ści.
Waż na jest umie jęt ność po dej mo wa nia
trud nych, cza sem nie po pu lar nych de cy -
zji. Tak by ło na przy kład z utwo rze niem
w Gli wi cach stre fy eko no micz nej. Kie dy
w la tach 90. XX w. wy da wa li śmy po nad
70 mi lio nów zło tych na uzbro je nie te re nu,
to za rzu ca no nam, że ro bi my po da ru nek
za chod nim ka pi ta li stom. Nie mal że wy rzu -
ca my pie nią dze w bło to. Te raz już nikt te -
go nie pa mię ta i nie ma wąt pli wo ści, że
to by ła do bra de cy zja. Gli wic ka stre fa bar -
dzo szyb ko się roz wi nę ła i już prze kro czy -
ła gra ni ce mia sta. W stre fie w sa mych tyl -
ko Gli wi cach pra cu je pra wie 14 ty się cy
osób, a do ka sy miej skiej tra fia co ro ku

oko ło 25 mi lio nów zło tych tyl ko z ty tu łu po -
dat ku od nie ru cho mo ści. Do brze roz wi ja
się też kom pleks edu ka cyj no -biz ne so wy
NO WE GLI WI CE, gdzie dzia ła ją przede
wszyst kim przed się bior stwa z bran ży
wy so kich tech no lo gii, co jest dla Gli wic
szcze gól nie waż ne ja ko mia sta zrze szo -
ne go w mię dzy na ro do wym sto wa rzy sze -
niu World Tech no po lis As so cia tion.

O in we sty cyj nej atrak cyj no ści mia sta
prze są dza rów nież świet na lo ka li za cja.
Uda ło nam się przed la ty wy wal czyć bu -
do wę dwóch au to strad w Gli wi cach.
To wła śnie dzię ki skrzy żo wa niu A1 i A4
w mie ście po wsta ły ogrom ne cen tra lo gi -
stycz ne i han dlo we, ta kie jak Tu li pan Park,
He li cal, Au chan, Eu ro pa Cen tral na czy też
naj więk sze w Pol sce cen trum lo gi stycz -
no -ma ga zy no we sie ci Te sco. Po za tym
w Gli wi cach trwa bu do wa dwóch koń co -
wych, za chod nich od cin ków ko mu ni ka cyj -
ne go krę go słu pa ko nur ba cji gór no ślą -
skiej, czy li Dro go wej Tra sy Śred ni co wej.
Po win ny być go to we w 2015 r. To jest
obec nie naj więk sza in we sty cja, o hi sto -
rycz nym zna cze niu, któ ra w istot ny spo -
sób przy czy ni się do dal sze go roz wo ju
mia sta. Nie tyl ko uspraw ni układ ko mu -
ni ka cyj ny, ale po zwo li na oży wie nie te re -
nów przy tej tra sie, prze bie ga ją cych
w spo rej czę ści przez cen trum Gli wic.

– Czym mo gą się po chwa lić Gli wi ce?
Ja kie in we sty cje słu żą ce pod nie sie niu
stan dar du ży cia miesz kań ców, uno wo -
cze śnia niu i mo der ni za cji in fra struk tu -

ry zo sta ły wy ko na ne, cze go nie uda ło
się zre ali zo wać, ja kie są pla ny na naj -
bliż szą przy szłość?

– Pol scy i za gra nicz ni przed się bior cy
wy so ko oce nia ją kli mat biz ne so wy Gli wic.
W efek cie in we sto rów przy by wa, a każ -
da du ża fa bry ka, każ dy kom pleks han dlo -
wy to kon kre ty: miej sca pra cy, po dat ki
do bu dże tu mia sta, re wi ta li za cja ko lej nych
kwar ta łów mia sta. Przy kła do wo, tyl ko
z jed ne go no we go cen trum han dlo we go
bę dzie my mieć od 2014 ro ku co naj -
mniej 1,5 mi lio na zło tych rocz nie do cho -
dów i co naj mniej 1000 no wych miejsc
pra cy. 

W ostat nich la tach sys te ma tycz nie
mo der ni zu je my in fra struk tu rę dro go wą
i ba zę oświa to wą. Wspie ra my bu dow nic -
two ko mu nal ne. Na sze pla ny na naj bliż -
szą przy szłość są wy ko nal ne, bo są re -
al nie two rzo ne. W te go rocz nym bu dże cie
mia sta za pla no wa no naj wyż sze jak do tąd
wpły wy i naj więk sze wy dat ki. Pra wie 800
mln zł prze zna czo no na in we sty cje. Naj -
wię cej, bo nie mal 600 mi lio nów zło tych za -
pla no wa no wy dać na za da nia z dzia łu
„Trans port i łącz ność”. W tej kwo cie za -
wie ra ją się środ ki na bu do wę Dro go wej
Tra sy Śred ni co wej, któ re są prze ka zy wa -
ne na ten cel ze źró deł ze wnętrz nych.
Uwzględ nio no tak że m.in. wy dat ki
na prze bu do wę new ral gicz ne go wia duk -
tu w cią gu dro gi kra jo wej nr 88, uli cy Aka -
de mic kiej w ser cu kam pu su Po li tech ni ki
Ślą skiej oraz uli czek Sta re go Mia sta.

mia sto suk ce su

roz mo wa
z ZYG MUN TeM

FrAN Kie wi CZeM

Pre zy den tem mia sta gli wi ce



Forum Budownictwa Śląskiego - wydanie specjalne 2013 9

region

Od da je my do użyt ku trzy no we ha le
spor to we przy szko łach i cen trum spor -
to wo -kul tu ral ne go w Gli wi cach -Ła bę -
dach, prze wi dzia no rów nież środ ki na ha -
lę wi do wi sko wo -spor to wą PO DIUM, któ rej
bu do wę już roz po czę to. Wśród waż niej -
szych in we sty cji zna la zły się po nad to
roz bu do wa in te li gent ne go sys te mu ste ro -
wa nia sy gna li za cją świetl ną oraz do koń -
cze nie bu do wy i mo der ni za cji ka na li za cji.
Ma my sta dion pił kar ski, czte ry kry te pły -
wal nie, wie le bo isk.

– Gli wi ce to mia sto szcze gól ne.
Wśród 180 tys. miesz kań ców ła two
zna leźć nie tyl ko ro bot ni ków, lecz tak -
że in ży nie rów i spe cja li stów. To wła śnie
w Gli wi cach mie szą się stra te gicz ne
wy dzia ły Po li tech ni ki Ślą skiej. Więk -
szość czy tel ni ków na sze go cza so pi -
sma to wła śnie ab sol wen ci tej uczel -
ni. Jak ta kie „in te li gent ne mia sto”
od dzia łu je na ca ły re gion?
–�W in ku ba to rach przed się bior czo ści,

par kach tech no lo gicz nych, fir mach dzia -
ła ją cych w „No wych Gli wi cach” ro dzą się
po my sły na in no wa cyj ne roz wią za nia,
do cho do wy biz nes i no we miej sca pra cy.
Na ryn ku pra cy nie bra ku je wy so ko wy -
kwa li fi ko wa nej ka dry in ży nier skiej. Dzię -
ki te mu w Gli wi cach bez ro bo cie oscy lu -
je w gra ni cach 7%. Cią gle moż na zna leźć
atrak cyj ną pra cę, le piej opła ca ną niż
gdzie in dziej. No we wy zwa nia po dej mu -
je też mia sto. Na swo im kon cie ma my
m.in. dość ory gi nal ne jak na sa mo rząd
przed się wzię cie, któ re po ro ku od za ini -
cjo wa nia oka za ło się bar dzo do brym po -
my słem biz ne so wym. To Ślą ska Sieć
Me tro po li tal na – na sza spół ka, któ rą za -
ło ży li śmy w ce lu roz wo ju te le in for ma ty ki
i te le ko mu ni ka cji, przede wszyst kim jed -
nak po to, aby wy ko rzy sty wać kon ce sję
na czę sto tli wość ra dio wą, przy zna ną
mia stu w dro dze wy gra ne go prze tar gu. 

Gli wi ce by ły nie tyl ko po my sło daw cą
stwo rze nia Sie ci. Są też jej li de rem.
Dzię ki ŚSM dzia ła już w na szym mie ście
m.in. no wo cze sny mo ni to ring ulicz ny
oraz wdra ża ny jest sys tem in te li gent ne -
go ste ro wa nia sy gna li za cją świetl ną, co
znacz nie uspraw nia ruch w mie ście.

– Je ste śmy przed ko lej nym „roz da -
niem” fun du szy eu ro pej skich. Jak Pan
oce nia wy ko rzy sta nie tych pie nię dzy
za po przed ni okres za rów no w ska li
mia sta, re gio nu, jak i kra ju. Czy z ty mi
pie niędz mi wią że Pan ja kieś pla ny
na przy szłość?

– Pa trząc na to, jak w ska li kra ju i re -
gio nu roz dy spo no wy wa ne są środ ki unij -
ne, co raz bar dziej skła niam się ku te zie,
ze pie nią dze z UE są prze re kla mo wa ne
i mo gą psuć fi nan se nie któ rych miast. Są
trud ne, a na wet nie bez piecz ne. Oczy wi -
ście po ma ga ją w roz wo ju kra ju, ale tak na -
praw dę – szcze gól nie w ska li mia -
sta – spraw dza się uni wer sal na za sa da,

że nasz suk ces za le ży głów nie od nas sa -
mych. Mo że się wy da wać, że fun du sze
eu ro pej skie to ła twy pie niądz i do pie ro
z cza sem za uwa ża my, że moż na nie
do koń ca prze my śla nie in we stu jąc na -
mno żyć so bie tzw. skar bo nek, trud nych
do utrzy ma nia w przy szło ści, na przy kład
z po wo du sła bych fun da men tów eko no -
micz nych i bra ku od po wied nich do cho dów
wła snych.

Gli wi ce są li de rem sub re gio nu cen tral -
ne go wo je wódz twa ślą skie go. To ozna cza,
że in ne sa mo rzą dy – w su mie 81 jed no -
stek – po wie rzy ły nam ko or dy na cję dzia -
łań w ce lu po dzia łu pie nię dzy unij nych
na la ta 2014 – 2020. Za bie ga my o bar -
dziej spra wie dli wy po dział unij nych do ta -
cji. Do tej po ry wraz z oko licz ny mi sa mo -
rzą da mi zgła sza li śmy pro jek ty bar dzo
istot ne nie tyl ko dla Gli wic, ale tak że dla
Za brza czy po wia tu gli wic kie go. Nie zna -
la zły się one jed nak we wstęp nych
do ku men tach wo je wódz kich. W po dob nej
sy tu acji zna la zło się tak że Za głę bie. To na -
le ża ło zmie nić.

– Moż na Pa na na zwać pre zy den -
tem suk ce su. Jest Pan naj dłu żej urzę -
du ją cym pre zy den tem mia sta (w tym
ro ku przy pa da 20-le cie kie ro wa nia
mia stem). W ran kin gu pre zy den tów
New swe eka po now nie jest Pan w czo -
łów ce, zo stał Pan w tym ro ku na gro -
dzo ny przez Fun da cję Or ła Bia łe go – to
wy róż nie nie dla tych, któ rzy wy prze -
dza ją swo ją epok, od zna cza ją się in no -
wa cyj no ścią i two rzą coś wy jąt ko we -
go. Co naj waż niej sze w przy szłych
wy bo rach – we dług son da ży – wy gra
Pan bez kon ku ren cyj nie: 32,38 proc. an -
kie to wa nych od po wie dzia ło, że za -
mie rza od dać głos na Pa na. W czym
kry je się ta jem ni ca Pa na po wo dze nia?

– Kon se kwen cja pro cen tu je. Nie bo ję
się nie po pu lar nych, a ko niecz nych de cy -
zji. Po za tym sta ram się kon cen tro wać
na rze czach naj waż niej szych, a nie dru -
go - i trze cio rzęd nych. Uwa żam tak że, że
na le ży ro bić swo je za wsze wte dy, gdy
jest się prze ko na nym, że słu ży to do bru
mia sta. 

– W ostat nich mie sią cach ob ser wu -
je my w ca łym kra ju nie by wa łą kam pa -
nię de pre cjo no wa nia władz sa mo rzą -
do wych, bo trud no ina czej na zwać te
zwy kle po pu li stycz ne „gry i za ba wy”,
ja ło we dzia ła nia, z któ rych nic nie wy -
ni ka. Uko ro no wa niem tej „huc py” ma
być chy ba re fe ren dum w War sza wie,
jak Pan oce nia ta kie dzia ła nia, któ rych
zresz tą Pan był rów nież rok te mu ofia -
rą. Jak Pan oce nia to, co wy pra wia ją
po li ty cy szcze bla kra jo we go, krót ko
mó wiąc jak Pan oce nia to, co obec nie
dzie je się w Pol sce i jak te dzia ła nia
prze kła da ją się na po ziom lo kal ny? 

– War szaw ska po li ty ka prze no szo na
na po ziom lo kal ny szko dzi sa mo rzą dom.

Rzą dzą cy w na szym kra ju do pro wa dzi li
do bez przy kład nych za nie dbań w pra wie
każ dej dzie dzi nie. Kró lu je po pu lizm i nie -
kon se kwen cja. Par tie zaj mu ją się sa me
so bą, kon cen tru ją się na woj nach po mię -
dzy so bą, a nie na roz wią zy wa niu istot -
nych dla kra ju spraw. To mo że się do pro -
wa dzić do jesz cze po waż niej szych
pro ble mów niż te, z któ ry mi już bo ry ka -
my się na co dzień. Na szczę ście sa mo -
rzą dy jesz cze po tra fią się prze tym bro -
nić, ale ta ka sy tu acja nie mo że trwać
w nie skoń czo ność.

– Dzię ku ję za roz mo wę

Roz ma wiał: DA NIEL BIE NEK

Zyg�munt�Fran�kie�wicZ, dr hab. inż., uro dził
się w 1955 ro ku w Gli wi cach. W 1979 ro ku
ukoń czył z wy róż nie niem Po li tech ni kę Ślą -
ską i przez wie le lat był  pra cow ni kiem na uko -
wym tej uczel ni. W la tach 1979-1993 pra co wał
w Za kła dzie Elek tro ni ki Bio me dycz nej, Wy -
dzia łu Au to ma ty ki, Elek tro ni ki i In for ma ty ki, gdzie
w 1987 ro ku uzy skał sto pień dok to ra na uk tech -
nicz nych, a na stęp nie w 1994 ro ku sto pień na -
uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk tech nicz -
nych. Od ro ku 1996 – 2003 dzia łal ność na uko wą
kon ty nu ował ja ko pro fe sor nad zwy czaj ny w Ka -
te drze Pod staw Sys te mów Tech nicz nych na
Wy dzia le Or ga ni za cji i Za rzą dza nia Po li tech ni -
ki Ślą skiej. 
W la tach 1990 – 2002 pra co wał na rzecz mia -
sta ja ko rad ny Ra dy Miej skiej w Gli wi cach. W la -
tach 1990 – 1993 Prze wod ni czą cy Ko mi sji ds.
Roz wo ju Mia sta oraz Ko mi sji Go spo dar ki Prze -
strzen nej i Ochro ny Śro do wi ska, a od lu te -
go 1993 ro ku Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej. 
We wrze śniu 1993 ro ku zo stał wy bra ny Pre zy -
den tem Mia sta Gli wi ce i spra wu je ten urząd nie -
prze rwa nie do dzi siaj. 
Za ło ży ciel Plat for my Oby wa tel skiej w wo je wódz -
twie ślą skim. 
Współ za ło ży ciel, czło nek i w la tach 2001 – 2004
oraz od 2008 do chwi li obec nej prze wod ni czą -
cy Sto wa rzy sze nia „Gli wic ka Ini cja ty wa Oby -
wa tel ska”. Bez par tyj ny.
Żo na An na jest in for ma ty kiem, ma dwo je do -
ro słych dzie ci – cór kę Bo gnę i sy na Ar tu ra.
W wol nym cza sie upra wia ka ja kar stwo, chęt -
nie wy po czy wa w gó rach – la tem i je sie nią
w cza sie wę dró wek gór skich, zi mą – na nar tach.
Zyg munt Fran kie wicz rów nie ak tyw nie uczest -
ni czy w dzia łal no ści sa mo rzą do wej na szcze blu
po nad lo kal nym. Jest człon kiem Re gio nal ne go
Ko mi te tu Ste ru ją ce go. Od 1995-2000 oraz
od 2003 do chwi li obec nej peł ni spo łecz nie funk -
cję Prze wod ni czą ce go Ślą skie go Związ ku Gmin
i Po wia tów, naj więk szej re gio nal nej or ga ni za -
cji sa mo rzą du lo kal ne go w Pol sce. Jest ini cja -
to rem wie lu przed się wzięć o cha rak te rze po nad -
lo kal nym. Opra co wał i przed sta wił do kon sul ta cji
pro jekt utwo rze nia Gór no ślą skie go Związ ku
Me tro po li tal ne go. Z po cząt kiem 2013 ro ku zo -
stał wy bra ny na li de ra sub re gio nu cen tral ne go
w no wej per spek ty wie fi nan so wej 2014-2020.
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Pre zes re gio nal nej izby go spo dar czej, ta de usz do no cik

– Naj więk sze w Eu ro pie spo tka nie firm
sek to ra MŚP – już po raz trze ci bę dzie oka -
zją do na wią za nia dia lo gu mię dzy przed się -
bior ca mi, a przed sta wi cie la mi świa ta na uki,
ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej
oraz in sty tu cja mi oto cze nia biz ne su. 

Eu ro pej ski Kon gres MŚP to rów nież miej -
sce wy mia ny do świad czeń i wy pra co wa nia
pla nów na przy szłość, roz wią zań i środ ków
ma ją cych na ce lu ulep sze nie funk cjo no wa -
nia sze ro ko po ję tej przed się bior czo ści. Ro -
sną ce z ro ku na rok zna cze nie sek to ra
MŚP dla roz wo ju spo łecz no -go spo dar cze -
go w ska li mi kro - i ma kro eko no micz nej
spo wo do wa ło, że ini cja ty wa Kon gre su już
na sta łe wpi sa ła się w tra dy cję spo tkań biz -
ne so wych, któ rych zna cze nie jest co raz
bar dziej do strze gal ne na are nie kra jo wej
i mię dzy na ro do wej. W ob li czu po stę pu ją cych
zmian cy wi li za cyj nych, nio są cych ze so bą
jed no cze śnie szan se, jak i za gro że nia,
stwo rze nie prze strze ni sprzy ja ją cej re flek sji
nad kom pe ten cja mi sek to ra MŚP jest ko -
niecz ne dla je go efek tyw ne go funk cjo no wa -
nia. Dziś Eu ro pa dość nie udol nie kon ku ru -
je z fir ma mi z Chin, In do ne zji czy z fir ma mi
wy wo dzą cy mi się z no wo -wscho dzą cych go -
spo da rek Ame ry ki Po łu dnio wej ta kich jak Bra -
zy lia lub Chi le. 

Je śli za sta no wi my się nad umac nia -
niem sek to ra ma łej i śred niej przed się bior -
czo ści w Pol sce i w Eu ro pie Środ ko wej, to
istot nym jest dą że nie do te go, aby ca ła Eu -
ro pa by ła bar dziej zdol na do kon ku ro wa -
nia z resz tą świa ta. Je że li my te go nie zro -
bi my w tym po ko le niu, to w na stęp nych
po ko le niach mo że być już za póź -
no – a wte dy dy stans, któ ry bę dzie nas
dzie lił od resz ty świa ta oka że się dy stan -
sem nie do po ko na nia. W ostat nich la tach
zbyt ma ło wa gi przy wią za li śmy do wzro stu
przed się bior czo ści, wzro stu kon ku ren cyj -
no ści firm i nada nia od po wied niej ran gi
przed się bior com, któ rzy two rzą miej sca pra -

cy, nie tyl ko dla sie bie, ale rów nież dla in -
nych. Mu si my szu kać od po wie dzi na py ta -
nie „Quo Va dis Eu ro po?”

Ma łe i śred nie przed się bior stwa sta no -
wią je den z naj waż niej szych fi la rów pol -
skiej i eu ro pej skiej go spo dar ki, a dys ku -
sja wo kół per spek tyw ich roz wo ju
po win na sta no wić klu czo wy punkt w roz -
wa ża niach nad wi do ka mi na przy szłość
dla ca łe go sys te mu eko no micz ne go.
Naj now sze tren dy, ten den cje roz wo jo we
oraz od mien ne punk ty wi dze nia sta no -
wią tyl ko część za gad nień, któ re zo sta -
ną po ru szo ne w ra mach te go rocz -
nej III edy cji Eu ro pej skie go Kon gre su.
Nie mniej istot na jest ro la sek to ra MŚP
w wal ce z kry zy sem oraz ana li za po ten -
cja łu w za kre sie wdra ża nia in no wa cji.
W ob rę bie na szych za in te re so wań zna -
la zły się m.in. współ pra ca mię dzy na ro -
do wa, wpływ po li ty ki re gio nal nej oraz
tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj nej
na roz wój MŚP, a tak że umie jęt no ści
i kom pe ten cje o klu czo wym zna cze niu
dla ca łe go sek to ra. 

Ho no ro wy pa tro nat nad wy da rze niem
przy ję li Pre zy dent Rze czy po spo li tej
Pol skiej Bro ni sław Ko mo row ski, Prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej skiej José
Ma nu el Bar ro so oraz Prze wod ni czą cy
Par la men tu Eu ro pej skie go Mar tin Schulz. 

Pod czas uro czy ste go otwar cia Kon gre su
wy stą pie nia in au gu ra cyj ne go do ko na Pre -
zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro ni -
sław Ko mo row ski. Swój udział po twier dzi li
rów nież Ja nusz Pie cho ciń ski – Wi ce pre -
mier, Mi ni ster Go spo dar ki, Je rzy Bu -
zek – Pre mier rzą du RP w la tach 1997-2001,
Prze wod ni czą cy Par la men tu Eu ro pej skie go
w la tach 2009-2012, Elż bie ta Bień kow -
ska – Mi ni ster Roz wo ju Re gio nal ne go,
Ewa Ko pacz – Mar sza łek Sej mu RP, Gor -
dan Ma ras – Mi ni ster Przed się bior czo ści
i Han dlu w Chor wa cji, Ma ria Gra pi ni – Mi -

ni ster ds. MŚP, Przed się bior czo ści i Tu ry sty -
ki w Ru mu nii, Igor Pra so lov – Mi ni ster
Roz wo ju Go spo dar cze go i Han dlu Ukra iny,
Jo han nes Hahn – Ko mi sarz Eu ro pej ski
ds. Po li ty ki Re gio nal nej, An to nio Ta ja ni
– Wi ce prze wod ni czą cy KE, Ko mi sarz ds.
Prze my słu i Przed się bior czo ści, Ma di 
Shar ma – Przed sta wi ciel Gru py Pra co -
daw ców Eu ro pej skie go Ko mi te tu Eko no -
micz no – Spo łecz ne go, Jo an na Dra ke
– Dy rek tor ds. MŚP i Przed się bior czo ści, Na -
de zh da Neyn sky – Eu ro de pu to wa na, Prze -
wod ni czą ca SME EU RO PE przy Eu ro pej -
skiej Par tii Lu do wej oraz Wil fried
Mar tens – Pre zy dent Eu ro pej skiej Par tii Lu -
do wej i 9-krot ny pre mier Bel gii.

Kon gres za szczy ci rów nież de le ga cja
20 przed sta wi cie li za gra nicz nych agen cji
wspar cia przed się bior czo ści oraz 12 przed -
sta wi cie li Eu ro pej skie go Ko mi te tu Eko no micz -
no – Spo łecz ne go, z 9 państw: Da nii, Hisz -
pa nii, Mal ty, Pol ski, Por tu ga lii, Ru mu nii,
Szwe cji, Wę gier i Wiel kiej Bry ta nii.

Je stem prze ko na ny, że udział w III Eu ro -
pej skim Kon gre sie Ma łych i Śred nich Przed -
się biorstw, bę dzie in spi ru ją cym i wzbo ga -
ca ją cym do świad cze niem dla wszyst kich
osób za in te re so wa nych funk cjo no wa niem,
roz wo jem i wspie ra niem sek to ra MŚP.
Mam jed no cze śnie na dzie ję, iż te go rocz -
na edy cja Kon gre su bę dzie oka zją do wie -
lu owoc nych spo tkań i dys ku sji a jej wy mier -
ne efek ty bę dą wi docz ne wkrót ce nie tyl ko
w sek to rze MŚP ale rów nież w in nych sek -
to rach pol skiej, eu ro pej skiej oraz świa to wej
go spo dar ki. 

Waż nym te ma tem te go rocz ne go Kon gre -
su bę dzie rów nież ana li za sta nu i per spek -
ty wy sek to ra firm bu dow la nych oraz po trze -
ba zmian w spra wie za mó wień pu blicz nych.
Kon gres mu si zmie nić nie tyl ko, lecz rów nież
eli ty po li tycz ne w ob sza rze sza cun ku dla lu -
dzi przed się bior czych, któ rzy two rzą miej -
sca pra cy dla sie bie i dla in nych.

regionalna izba gosPodarcza w katowicach
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Ślą ska Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa
w Katowicach

Przewodniczący Rady – Franciszek Buszka

ORGANIZATORZY FORUM

Ślą ska Izba Bu dow nic twa
w Katowicach

Prezydent Izby – Tadeusz Wnuk

Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach

Prezes Izby – Tadeusz Donocik

Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa

Przewodniczący 
Ryszard Trykosko

Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa

Oddział w Katowicach
Przewodniczący 
Andrzej Nowak

Izba Projektowania
Budowlanego 
w Warszawie

Prezes 
Ksawery Krassowski

Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa

Prezes
Andrzej Roch Dobrucki

Politechnika Śląska
Rektor

prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

Politechnika Częstochowska
Rektor

prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron

WSPÓŁORGANIZATORZY FORUM
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PARTNERZY MERYTORYCZNI FORUM

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Galicyjska Izba Budownictwa w Krakowie

Wielkopolska Izba Budownictwa w Poznaniu
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RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA FORUM

prof. zw. dr hab. h.c. Andrzej S. Barczak
Kierownik Katedry Ekonometrii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach,
Członek Prezydium PAN

prof. dr hab. Andrzej Borowicz
Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego

prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska
Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego, 

Publicznego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego

prof. zw. dr hab. Jan Grabowski
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego

prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego 

Uniwersytetu Śląskiego

prof. nzw. dr hab. inż. Lucjan Kurzak
Dziekan Politechniki Częstochowskiej – Wydział Budownictwa

prof. dr hab. inż. arch. Jan Pallado
Kierownik Katedry Projektowania Architektonicznego, Politechnika Śląska

prof. nzw. dr hab. inż. Adam Rak
Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska

prof. zw. dr hab. inż. Jan Ślusarek
Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej

w Gliwicach
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RAMOWY PROGRAM FORUM
18 WRZEŚNIA 2013 R. SALA SEJMU ŚLĄSKIEGO URZęDU MARSZAŁKOWSKIEGO W KATOWICACH

9:30 – 10:00
Re je stra cja uczest ni ków.
Hol sa li Sej mu Ślą skie go Urzę du Mar szał kow skie go w Ka to wi cach.

10:00 – 11:00 Ob cho dy Ślą skie go Dnia Bu dow la nych – 2013

V Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości
– Ta de usz Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby, Prze wod ni czą cy Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go 

– Ce le i za ło że nia pro gra mo we kon fe ren cji.

11:15 – 12:00
Wystąpienia wprowadzające:
– Ja nusz Żbik – Wi ce mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej

– „Pro jekt za ło żeń pro jek tu usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo Bu dow la ne”.
– Ry szard Try ko sko – Prze wod ni czą cy Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa 

– „Prze bieg prac Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Bu dow la ne go”.

SE SJA I FORUM: Re�ali�za�cja�in�we�sty�cji�bu�dow�la�nej�i jej�eks�plo�ata�cja.
Pro wa dzą cy se sję: An drzej Roch -Do bruc ki – Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa.
Uczest ni cy se sji:
– prof. An drzej Bo ro wicz – Ka te dra In we sty cji i Nie ru cho mo ści, Uni wer sy tet Łódz ki,

Temat: Proces�inwestycyjno-budowlany�w�Polsce�w�okresie�zmian�systemowych;
– Mi chał Czar ski – Wi ce prze wod ni czą cy Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go, 

Pre zes Za rzą du Ślą skie go Kla stra Wod ne go,
Temat: Polityka�wspierająca�dostępność�cenową�wody;

12:00 – 13:00 – Mał go rza ta Handz lik – Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go;
– Piw kow ski Wik tor – Se kre tarz Ge ne ral ny PZITB i Miecz ni kow ski Piotr – Eks pert ds. in we sty cji,

Temat: Proces�inwestycyjny�–�razem�czy�osobno;
– dr Ja cek Kacz mar czyk – LEX -FIN eks pert PZP Lex -Fin Kra ków,

Temat: Czy�to�koniec�ceny�rażąco�niskiej?;
– prof. nzw. dr hab. inż. Adam Rak – Wy dział Bu dow nic twa, Po li tech ni ka Opol ska,

Temat: Uwarunkowanie�przygotowania�i�realizacji�procesu�budowlanego�w�aspekcie�ustawy
–�Prawo�ochrony�środowiska.

– Dyskusja

13:00 – 13:30 Prze rwa ka wo wa

SE SJA II FORUM: Pla�no�wa�nie�miej�sco�we�–�lo�ka�li�za�cja�in�we�sty�cji.

Pro wa dzą cy se sję: Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni czą cy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa.
Uczest ni cy se sji:
– prof. zw. dr hab. Sta ni sła wa Ka lus – Ka te dra Pra wa Cy wil ne go i Pra wa Pry wat ne go Mię dzy na ro do we go, 

Uni wer sy tet Ślą ski,
Temat: Wpływ�planowania�i�zagospodarowania�przestrzennego�na�określanie�wartości�nieruchomości;

– dr inż. arch. Czesław Bielecki – Prezes DiM ’84 Dom i Miasto sp. z o.o.;
13:30 –14:30 – Ry szard Jur kow ski – Pre zes Za rzą du Głów ne go SARP w la tach 1999-2006,

Pra cow nia Ar chi tek to nicz na „AIR Jur kow scy”;
– prof. dr hab. inż. arch. Jan Pal la do – Kie row nik Ka te dry Pro jek to wa nia Ar chi tek to nicz ne go, 

Po li tech ni ka Ślą ska,
Temat:Architektura�oparta�na�wiedzy;

– Woj ciech Bo sak – Z -ca Dy rek to ra Re gio nal ny Za rząd Go spo dar ki Wod nej w Kra ko wie,
Temat: Obiekty�gospodarki�wodnej�o�znaczeniu�międzynarodowym�i�krajowym.

– Dyskusja

14:30 –16:00 Lunch
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ZASZCZYTNE WYRÓŻNIENIA – ODZNACZENIA, NAGRODY I TYTUŁY

„MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBę” Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Złoty:
Szmidt�Jan�– Fabryka�Elementów�Napędowych�FENA�Sp.�z�o.o.

Srebrny:
Rdest�Hanna�– Fabryka�Elementów�Napędowych�FENA�Sp.�z�o.o.

Brązowy:
Wyroba�Piotr�–�Molbud�Sp.�z�o.o.

Odznaka Honorowa Ministra Infrastruktury „ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA”
Roman�Adamus – Katowicka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa
Zbigniew�Cieślak – Katowicka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa

Janusz�Kubeczko – Molbud�Sp.�z�o.o.
Tadeusz�Nycz�– Molbud�Sp.�z�o.o.

Teofil�Przewoźnik – Molbud�Sp.�z�o.o.
Henryk�Przewoźnik – Molbud�Sp.�z�o.o.

Odznaki Związku Zawodowego „Budowlani”

„ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA” 
Romuald�Brol�–�Członek�Rady�Nadzorczej�Chorzowskiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej
Marek�Musialik�– Członek�Rady�Nadzorczej�Chorzowskiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej
Zenon�Panicz�–�Członek�Rady�Śląskiej�Okręgowej�Izby�Inżynierów�Budownictwa

Jan�Pawletko�–�Członek�Rady�Nadzorczej�Chorzowskiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej
Józef�Szczepaniak�–�Członek�Rady�Nadzorczej�Chorzowskiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej

„ZASŁUŻONY DLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ”
Henryk�Wieczorek�

–�Przewodniczący�Rady�Nadzorczej�Chorzowskiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej
Waldemar�Kołodziej�

–�Członek�Rady�Nadzorczej�Chorzowskiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej

Odznaka Honorowa „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”
prof.�UE�dr�hab.�Alojzy�Czech�–�pracownik�Uniwersytetu�Ekonomicznego

Arkadiusz�Dunaszewski – Drogowa�Trasa�Średnicowa�S.A.
Andrzej�Formowicz�–�Delegat�na�Zjazdy�Śląskiej�Okręgowej�Izby�Inżynierów�Budownictwa

Daniel�Gacka –�Spółdzielnia�Mieszkaniowa�w�Świętochłowicach
Aleksander�Kuczyński –�Katowicka�Spółdzielnia�Mieszkaniowa

Krzysztof�Sitkiewicz�–�Delegat�na�Zjazdy�Śląskiej�Okręgowej�Izby�Inżynierów�Budownictwa

LAUREACI KONKURSU ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA „ŚLĄSKIE BUDOWANIE”

NAGRODA I TYTUŁ: „AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”
Małgorzata�Mańka-Szulik�– Prezydent�Miasta�Zabrze

dr�Jan�Sarna�– Dyrektor�Generalny�Fundacji�Rozwoju�Kardiochirurgii�im.�prof.�Zbigniewa�Religi�w�Zabrzu

V ŚlĄskie Forum inwestycJi, budownictwa, nieruchomoŚci
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AUTORYTET – BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ

MAŁ GO rZA TA MAŃ KA -SZU LiK
Pre zy dent mia sta za brze

Pa ni Pre zy dent Za brza Mał go rza ta Mań ka -Szu lik jest wy bit nym po -
li ty kiem i dzia łacz ką sa mo rzą do wą. Jej dwie ka den cje cha rak te ry zu ją
się bu do wa niem sa mo rząd no ści naj niż sze go szcze bla po przez włą cze -
nie się w funk cjo no wa nie rad dziel nic i osie dli ja ko przy kład włą cze nia
się w ak ty wi zo wa nie i in te gro wa nie miesz kań ców.

Jej dzia łal ność słu ży two rze niu spo łe czeń stwa oby wa tel skie go po -
przez two rze nie przy ja znych wa run ków dla dzia łal no ści or ga ni za cji po -
za rzą do wych.

Pa ni Pre zy dent bie rze kre atyw ny udział w pra cach do ty czą cych sa -
mo rząd no ści re ali zo wa nych na szcze blu ogól no pol skim (człon ko stwo
w Za rzą dzie Związ ku Miast Pol skich w ka den cji 2007 – 2011).

Przy ję cie for my part ner skie go dia lo gu ja ko głów nej ce chy za rzą dza -
nia mia stem oraz pro in we sty cyj ne po dej ście do stra te gii roz wo ju mia -
sta za owo co wa ło:

Two rze niem in fra struk tu ry – re ali za cją li czą ce go dwa eta py pro gra -
mu mo der ni za cji wo do cią gów i ka na li za cji ja ko naj więk sza in we sty cja
w hi sto rii Za brza. Koszt pro jek tu to bli sko 900 mln zł.

Sku tecz nym po zy ski wa niem znacz nych fun du szy unij nych: pro gram
re wi ta li za cji te re nów eko lo gicz nie zde gra do wa nych. Koszt pro jek tu ok. 40
mln zł.

Kon ty nu acją bu do wy Dro go wej Tra sy Śred ni co wej ze zjaz da mi i no -
wy mi ron da mi, od da niem do użyt ku ul. W. Win kle ra.

Re mon tem dwor ca ko le jo we go w ra mach two rze nia Cen trum Prze -
siad ko we go.

Dal szą mo der ni za cją Szpi ta la Miej skie go i roz po czę ciem bu do wy Cen -
trum Zdro wia Ko bie ty i Dziec ka.

Uzbra ja niem 100 ha w Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej dla no wych
in we sto rów w Za brzu i po zy ski wa niem ko lej nych in we sto rów.

Udo stęp nia niem grun tów na le żą cych do gmi ny pod bu dow nic two miesz -
ka nio we, uzbra ja niem te re nów pod osie dla do mów jed no ro dzin nych.

Roz wo jem za brzań skie go sy te mu mo ni to rin gu, Po li cji i Stra ży Miej -
skiej, za koń cze niem bu do wy Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go.

Wspie ra niem roz wo ju Po li tech ni ki Ślą skiej, Ślą skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go i Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go, re mon ta mi, ter mo -
mo der ni za cja mi i roz bu do wą ko lej nych szkół i przed szko li.

Re wi ta li za cją By tom ki – stwo rze niem te re nów re kre acyj nych – sfi -
nan so wa ną ze środ ków unij nych w wy so ko ści 40 mln zł.

Mo der ni za cją Sta dio nu Miej skie go im. Er ne sta Po hla.
Re ali za cją pro jek tu tu ry stycz no -kul tu ral ne go w Głów nej Klu czo wej

Sztol ni Dzie dzicz nej za kwo tę 60 mln zł, współ fi nan so wa ną ze środ ków
unij nych.

Dzia łal ność Pa ni Pre zy dent spo wo do wa ła iż De cy zją Se na tu Uni wer -
sy te tu Eko no micz ne go w 2013 ro ku zo sta ła człon kiem Kon wen tu Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach.

W 2012 ro ku zo sta ła po wo ła na przez mi ni stra spor tu i tu ry sty ki w skład
Ra dy Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej V Ka den cji w War sza wie.

W Gór no ślą skim Związ ku Me tro po li tal nym w Ka to wi cach peł ni funk -
cje prze wod ni czą cej zgro ma dze nia.

Od 2006 ro ku jest człon kiem zgro ma dze nia Ko mu ni ka cyj ne go
Związ ku Ko mu nal ne go Gór no ślą skie go Okrę gu Prze my sło we go.

Dwa la ta te mu Sa mo rząd Te ry to rial ny Za brze kie ro wa ny przez
Pa nią Pre zy dent Mał go rza tę Mań kę -Szu lik otrzy mał Ślą ską Wiel -
ką Na gro dę Bu dow nic twa za wy so ce efek tyw ny udział w re ali za -
cji i od da niu do użyt ku Dro go wej Tra sy Śred ni co wej na te re nie Za -
brza, bu do wę dro gi do stę po wej do Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej w Za brzu współ fi nan so wa nej z fun du szy z Unii Eu -
ro pej skiej 

Bu do wa za brzań skich od cin ków DTŚ, by ła wiel kim wy zwa niem dla
władz mia sta, tak pod wzglę dem or ga ni za cyj nym i tech nicz nym, jak też
so cjal nym. W ra mach prac przy go to waw czych trze ba by ło wy bu rzyć w Za -
brzu 80 bu dyn ków i wy bu do wać 382 miesz ka nia na są sia du ją cym z Tra -
są osie dlu Jo dło wa. Prze bu do wa ne zo sta ły ko li du ją ce z bu do wa ną DTŚ,
sie ci: wo do cią go wa, ga zo wa, cen tral ne go ogrze wa nia, ka na li za cyj ne,
elek tro ener ge tycz na, te le tech nicz na, świa tło wo do wa. Prze bu do wa no tak -
że in fra struk tu rę tram wa jo wą. Na sa dzo nych zo sta ło bli sko 3 tys. drzew
i krze wów.

* * * 

Mał�go�rza�ta�Ma�ria�Mań�ka�-Szu�lik�(ur. 11�sierp�nia 1955�w Za�brzu)�jest
od 2006�pre�zy�den�tem�Za�brza.
Z wy�kształ�ce�nia�ma�te�ma�tyk,�ukoń�czy�ła�stu�dia�na Uni�wer�sy�te�cie�Ślą�-

skim.�Pra�co�wa�ła�ja�ko�na�uczy�ciel�ka.�Peł�ni�ła�funk�cję�dy�rek�to�ra�Li�ceum
Sztuk�Pla�stycz�nych�w Za�brzu,�pierw�szej�w Pol�sce�sa�mo�rzą�do�wej�szko�-
ły�ar�ty�stycz�nej.
W dru�giej�tu�rze�wy�bo�rów�w 2006�ja�ko�nie�za�leż�na kan�dy�dat�ka�zo�sta�-

ła�wy�bra�na na urząd�pre�zy�den�ta�Za�brza.�Czte�ry�la�ta�póź�niej�uzy�ska�ła
re�elek�cję�w pierw�szej�tu�rze,�otrzy�mu�jąc�po�par�cie�na po�zio�mie 75%.
Jest�mę�żat�ką�(mąż�Jan),�ma�czwo�ro�dzie�ci�(cór�kę�Ju�sty�nę�i sy�nów:

To�ma�sza,�Mar�ci�na i Mar�ka).�Od�zna�czo�nam.in.�Zło�tym�Krzy�żem�Za�słu�-
gi�(2011),�Srebr�nym�Krzy�żem�Za�słu�gi

Ka pi tu ła Na gród i Wy róż nień Ślą skiej Izby Bu dow nic twa nada ła Pa ni Mał go rza cie Mańce -Szu lik Na gro dę i Ty tuł: 
AU TO RY TET – BU DOW NIC TWA I GO SPO DAR KI ŚLĄ SKIEJ
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Ka pi tu ła Na gród i Wy róż nień Ślą skiej Izby Bu dow nic twa nada ła Pa nu Dr. Janowi Sarnie Na gro dę i Ty tuł: 
AU TO RY TET – BU DOW NIC TWA I GO SPO DAR KI ŚLĄ SKIEJ

Za oso bi sty wkład utwo rze nia w 1991 r. oraz wy so ce wy mier -
ne re zul ta ty i osią gnię cia w wie lo let nim kie ro wa niu dzia łal no ścią
Fun da cji Roz wo ju Kar dio chi rur gii im. prof. Zbi gnie wa Re li gi w Za -
brzu. Za pew nie nie wie lo stron ne go roz wo ju Fun da cji po przez utwo -
rze nie „In sty tu tu Pro tez Ser ca”, or ga ni zo wa nie kształ ce nia kadr
me dycz nych z Pol ski i za gra ni cy z za kre su kar dio chi rur gii oraz
sze reg ko lej nych przed się wzięć. Do ko na nia te wraz z peł nie niem
funk cji ko or dy no wa nia rzą do we go pro gra mu „Pol skie Sztucz ne
Ser ce”, sta no wią o istot nym wkła dzie dr Ja na Sar ny w roz wój pol -
skiej na uki me dycz nej. 

Je sie nią 1991 r., w swo im miesz ka niu przy ul. Rey mon ta w Za -
brzu, prof. Zbi gniew Re li ga przed sta wił dr Ja no wi Sar nie swo ją
wi zję fun da cji; okre ślił ce le i za da nia, ja kie po win na speł niać. Wi -
zja Pro fe so ra i prak tycz na dzia łal ność Fun da cji zło ży ły się
na jej mi sję. Jest nią opra co wy wa nie i wdra ża nie do prak ty ki kli -
nicz nej naj no wo cze śniej szych me tod ra to wa nia ludz kie go ży cia,
gdy za gro żo ne jest ser ce.

Dziś trud no so bie wy obra zić roz wój prac nad sztucz nym ser -
cem, za staw ka mi ser ca, ro bo ty ką me dycz ną bez udzia łu In sty -
tu tu Pro tez Ser ca, utwo rzo ne go w Fun da cji na po trze by dzia łal -
no ści na uko wo -ba daw czej i wdro że nio wej. Po la tach ak tyw no ści
Fun da cja umoc ni ła wy so ką ran gę i pre stiż zdo by te w kra ju i za gra -
ni cą. Jej sze ro ko do ce nia ne suk ce sy nie by ły by moż li we bez udzia -
łu i za an ga żo wa nia wspa nia łych lu dzi, któ rych Fun da cja za trud -
nia i tych z któ ry mi współ pra cu je. To oni są jej naj więk szym
ka pi ta łem i po ten cja łem. 

Fun da cja im. prof. Re li gi kie ro wa na przez dr Ja na Sar nę za -
czy na ła skrom nie. Ca ły jej ka pi tał za kła do wy to 4 200 zł ze bra -
ne do ka pe lu sza oraz wy bra ko wa ny ser wis do ka wy, ry za pa -
pie ru i li nij ka. Te raz jej ma ją tek li czy mi lio ny, ale są to pie nią dze
sta le in we sto wa ne w ludz kie zdro wie i ży cie. Trud no opi sać
wszyst kie suk ce sy i dzia ła nia lu dzi pro wa dzą cych fun da cję. To
sta le roz wi ja ją cy się or ga nizm, je dy ny w świe cie, któ ry nie dzia -
ła ko mer cyj nie na pra wach ryn ko wych. Prio ry te tem w fun da cji
jest po moc cho rym na ser ce. Stąd pro wa dzo ne nie prze rwa nie
pra ce ze sztucz ny mi ko mo ra mi ser ca, za staw ka mi (sztucz ny -
mi i bio lo gicz ny mi). To nie tyl ko prze szcze py, ale też re ge ne -
ra cja ser ca dzię ki spe cja li stycz nym za bie gom – po mysł, któ ry
zo stał za ini cjo wa ny przez prof. Re li gię na sym po zjum w Bar -
ce lo nie.

Fun da cja Roz wo ju Kar dio chi rur gii im. prof. Zbi gnie wa Re li gi kie -
ro wa na przez dr Ja na Sar nę re ali zu je dzie ło ra to wa nia ludz kie -
go ży cia, gdy za gro żo ne jest ser ce. Jej ce lem jest wspie ra nie roz -
wo ju pol skiej kar dio chi rur gii oraz wpro wa dza nie do prak ty ki
kli nicz nej no wo cze snych tech nik i tech no lo gii w za kre sie le cze -
nia ser ca.

Ob sza ry dzia ła nia:
– ba da nia nad pro te za mi ser ca,
– ba da nia nad pro te za mi za sta wek ser ca,
– ba da nia z dzie dzi ny bio cy ber ne ty ki,
– ba da nia z dzie dzi ny no wo cze snej bio tech no lo gii.
Fun da cja jest rów nież ak tyw na w ob sza rze szko le nio wo -dy dak -

tycz nym, gdzie pro mu je i wspie ra trans fer wie dzy z za kre su no -
wo cze snej kar dio chi rur gii na ob sza rze Pol ski i kra jów roz wi ja ją -
cych się.

Ob sza ry dzia ła nia:
– szko le nia i pro gram sty pen dial ny z dzie dzi ny kar dio chi rur gii

dla kadr me dycz nych z Pol ski,
– szko le nia i pro gram sty pen dial ny z dzie dzi ny kar dio chi rur gii

dla kadr me dycz nych z za gra ni cy,
– współ fi nan so wa nie pu bli ka cji na uko wych i dy dak tycz nych

z dzie dzi ny kar dio chi rur gii,
– pro mo wa nie ak tyw ne go, zdro we go sty lu ży cia, ra cjo nal ne -

go od ży wia nia i upra wia nia spor tów ja ko naj lep szej pro fi lak ty ki
cho rób ser ca.

W tym ro ku Fun da cja Roz wo ju Kar dio chi rur gii w kon kur sie Zło -
ty Skal pel 2013 otrzy ma ła wy róż nie nie dla po za ustro jo we go sys -
te mu wspo ma ga nia ser ca Re li ga He art EXT, opra co wa ne go w ra -
mach rzą do we go pro gra mu „Pol skie Sztucz ne Ser ce”, któ re go
dr Jan Sar na jest ko or dy na to rem

Stra te gicz ny mi ce la mi pro gra mu „Pol skie Sztucz ne Ser ce”
jest: 

– opra co wa nie ro dzi ny pol skich pro tez ser ca z cał ko wi cie im -
plan to wal ną, per ma nent ną pro te zą ser ca ja ko ele men tem fi nal -
nym. 

– roz wój kli nicz ne go sto so wa nia pol skich pro tez ser ca w le cze -
niu pa cjen tów z kry tycz ną nie wy dol no ścią ser ca, 

– stwo rze nie wy so ko spe cja li stycz nej plat for my na uko wo-tech -
no lo gicz nej, w ce lu pro wa dze nia kom plek so wych prac ba daw czych
i roz wo jo wych w za kre sie pro tez ser ca. 

AUTORYTET – BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ

dr JAN SArNA
dyrektor generalny 
Fundacji rozwoju kardiochirurgii im. prof. zbigniewa religi  
w zabrzu
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Pra wo bu dow la ne

Opra co wa nie naj póź niej w I kwar ta le 2013 r. pro jek tu
usta wy „Pra�wa� Bu�dow�la�ne�go”� po prze dzo ne go obo -
wiąz ko wy mi kon sul ta cja mi spo łecz ny mi oraz uwzględ -
nia ją ce go na stę pu ją ce roz wią za nia: 

– jed no znacz ne okre śle nie praw i obo wiąz ków
uczest ni ków pro ce su bu dow la ne go oraz upraw nień
i obo wiąz ków or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej,

– re zy gna cję w moż li wie naj więk szym za kre sie z roz -
strzy gnięć ja ko de cy zji ad mi ni stra cyj nych na rzecz form
uprosz czo nych, na eta pie po prze dza ją cym roz po czę 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 ją cych in ge ren cji ad mi ni stra cyj no -praw nej np.
po przez za sto so wa nie pro ce dur zgło sze nio wych,

– pod nie sie nie spraw no ści dzia ła nia or ga nów nad zo -
ru bu dow la ne go,

– wdro że nie za sa dy spra wo wa nia nad zo ru au tor skie -
go wy łącz nie przez au to ra pro jek tu.

Pla no wa nie i za go spo da ro wa nie prze strzen ne

Opra co wa nie pro jek tu kom plek so wej no we li za cji
usta wy „O pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym” 

Na le ży przy jąć nad rzęd na za sa dę, że pań stwo i je go
wła dza wy ko naw cza po win na być 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 gą tej po win no ści i wła dzy za stą pić. Dla
speł nie nia tej za sa dy przy wró cić sys te mo wo ob li ga to -
ryj ność pla no wa nia prze strzen ne go, hie rar chię pla nów
i mo no po lu pla ni stycz ne go władz pu blicz nych. Prze -
strze ga nie za sa dy, że wpro wa dza nie zmian prze zna -
cze nie i użyt ko wa nia te re nu po win no na stę po wać tyl ko
na pod sta wie pla nów miej sco wych. 

Ochro na śro do wi ska

Sko dy fi ko wa nie do tych cza so wo obo wią zu ją cych
prze pi sów dla ogra ni cze nia obec nie swo bod nej in ter -
pre ta cji prze pi sów w za kre sie Ochro ny Śro do wi ska.
Wpro wa dze nie uprosz czo nych pro ce du ry i prze pi sów
dla obiek tów o stan dar do wych za gro że niach.

Pra wo za mó wień pu blicz nych

Uwzględ nie nie w kon sul to wa nym obec nie do ku men -
cie „Za ło że nia do pro jek tu usta wy o zmia nie usta -
wy – Pra wo za mó wień pu blicz nych” szer szych moż -
li wo ści Za ma wia ją cych sto so wa nia se lek cji i wy bo ru
wia ry god nych Wy ko naw ców ro bót bu dow la nych oraz
przy wró ce nie rów nych praw i obo wiąz ków po mię dzy
Za ma wia ją cy mi i Wy ko naw ca mi. 

Two rze nie wa run ków za pew nia ją cych wzrost pro fe -
sjo na li zmu i ety ki uczest ni ków ryn ku za mó wień pu blicz -
nych przez sze ro ki dia log po mię dzy Za ma wia ją cy mi
a Wy ko naw ca mi opar ty na wza jem nej współ pra cy
i part ner stwie. 

Przy wró ce nie part ner skich re la cji po mię dzy in we sto -
ra mi pu blicz ny mi a or ga ni za cja mi wy ko naw czy mi bu -
dow nic twa po przez opra co wa nie po przez Urząd Za mó -
wień Pu blicz nych wzor co wych umów na re ali za cję ro -
bót bu dow la no -mon ta żo wych.

Mo ni to ro wa nie pro ce do wa nia w Par la men cie Eu ro -
pej skim no wych pro jek tów dy rek tyw – kla sycz ną i sek -
to ro wą, opra co wa nych przez Ko mi sję Eu ro pej ską,
a do ty czą cych ryn ku za mó wień pu blicz nych, zwłasz cza
nie zbęd ne go zde fi nio wa nia po ję cia „ra�żą�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 oraz wpro -
wa dze nia roz wią zań słu żą cych sku tecz nej iden ty fi ka cji
i eli mi na cji z po stę po wań ofert z „ra�żą�co�ni�ską�ce�ną”.

Re ko men da cje kon fe ren cji
„IV Ślą skie Fo rum

In we sty cji, Bu dow nic twa,
Nie ru cho mo ści”

Apro bu jąc pod ję te ini cja ty wy le gi sla cyj ne Rzą du uzna je się za ak tu al ne i ko niecz ne do wpro wa -
dze nia sfor mu ło wa ne pod czas po przed niej kon fe ren cji, po stu lo wa ne zmia ny praw ne i in sty tu -
cjo nal ne w pro wa dze niu przez przed się bior stwa dzia łal no ści in we sty cyj nej i bu dow la nej:

V ŚlĄskie Forum inwestycJi, budownictwa, nieruchomoŚci
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Projekt�założeń�do�projektu�ustawy�

o�zmianie�ustawy�– Prawo�budowlane

przygotowany 
przez Ministerstwo Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Uprosz cze nie i skró ce nie pro ce su bu dow -
la ne go dla więk szo ści in we sty cji re ali zo wa -
nych na pod sta wie pra wa bu dow la ne go – to
pod sta wo wy cel no wych prze pi sów. Prze wi -
dy wa ne re gu la cje re ali zu ją zo bo wią za nie
z exposé pre mie ra, w któ rym za po wie dział
uprosz cze nie pro ce dur bu dow la nych i skró -
ce nie cza su wy da wa nia po zwo leń na bu do -
wę. Cho dzi o to, że nad mier na licz ba czyn -
no ści zwią za nych z pro ce sem bu dow la nym
spo wal nia po wsta wa nie in we sty cji. We dług
ra por tu Do ing Bu si ness przed się bior cy po -
trze bu ją aż 301 dni na za ła twie nie for mal -
no ści zwią za nych z bu do wą ma ga zy nu,
z ko lei po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne o wy -
da nie po zwo le nia na bu do wę trwa 180 dni.

Znie sio ny zo sta nie wy móg uzy ski wa nia
po zwo le nia na bu do wę czę ści do mów jed -
no ro dzin nych. Ko niecz ne bę dzie je dy nie
zgło sze nie bu do wy z do łą czo nym pro jek tem
bu dow la nym. Or gan bę dzie miał 30 dni
na ewen tu al ne wnie sie nie sprze ci wu od ta -
kie go zgło sze nia.

W przy pad ku do mów jed no ro dzin nych
prze wi du je się skró ce nie pro ce dur bu dow la -
nych o 45 dni (z 129 do 84 dni), a w du żych
mia stach o 74 dni (z 158 do 84 dni). Licz ba
pro ce dur zmniej szy się o 4 (z 25 do 21). Sza -
cu je się, że tryb zgło sze nia bę dzie do ty czyć
oko ło 48 tys. in we sty cji (czy li tych, w któ rych
są sie dzi nie są stro na mi po stę po wa nia). Dla
in we sto ra ozna cza to oszczęd no ści cza so we
i fi nan so we (mniej wy ma ga nej do ku men ta cji),
dla ad mi ni stra cji – mniej pro ce dur (nie trze -
ba bę dzie spo rzą dzać i roz sy łać w każ dej
spra wie de cy zji ad mi ni stra cyj nej i prze pro wa -
dzać pro ce du ry stwier dza nia jej osta tecz no -
ści). Ad mi ni stra cja bę dzie je dy nie re ago wać
na pi smo wła ści cie la nie ru cho mo ści są sied -
niej (np. w sy tu acji, gdy nie zo sta ną za cho -
wa ne od po wied nie od le gło ści mię dzy bu dyn -
ka mi), ewen tu al nie wy da wać za świad cze nia
o bra ku sprze ci wu od zgło sze nia bu do wy.
Czas po świę ca ny do tych czas spra wom bu -
do wy do mów jed no ro dzin nych, urzęd ni cy

bę dą mo gli po świę cić na spraw ne za ła twia -
nie spraw zło żo nych.

Bu do wa bu dyn ków jed no ro dzin nych (bez
po zwo le nia) mu si uwzględ niać wy tycz ne
miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go lub de cy zji o wa run kach za -
bu do wy. Nie zgod ność zgło sze nia bu do wy
dom ku jed no ro dzin ne go z usta le nia mi pla -
nu miej sco we go lub wy tycz ny mi de cy zji
o wa run kach za bu do wy bę dzie pod sta wą
do sprze ci wu wo bec ta kiej in we sty cji. Pro -
jek to wa ne zmia ny nie wią żą się za tem ze
zwięk sze niem za gro żeń dla ła du prze -
strzen ne go.

Za wia do mie nie o za koń cze niu bu do wy
za stą pi obec nie wy da wa ne po zwo le nie
na użyt ko wa nie wo bec więk szej ilo ści
obiek tów. Pro ce du ra za wia do mie nia o za -
koń cze niu bu do wy ma do ty czyć do dat ko -
wo ta kich obiek tów jak warsz ta ty rze mieśl -
ni cze, sta cje ob słu gi po jaz dów, myj nie
sa mo cho do we, ga ra że na pięć sta no wisk,
obiek ty ma ga zy no we (skła dy, chłod nie,
han ga ry, wia ty), bu dyn ki ko le jo we (na -
staw nie, pod sta cje trak cyj ne, lo ko mo ty -
wow nie, wa go no wa nie, straż ni ce prze jaz -
do we, myj nie ta bo ru ko le jo we go), a tak że
pla ce skła do we, po sto jo we i par kin gi oraz
sta wy ryb ne. W prak ty ce po zwo le nie
na użyt ko wa nie bę dzie do ty czyć ogra ni czo -
nej licz by obiek tów. Czas ocze ki wa nia
na uzy ska nie mil czą cej zgo dy na użyt ko wa -
nie (brak sprze ci wu ad mi ni stra cji) zo sta nie
skró co ny do 14 dni (obec nie jest 21).

W przy pad ku in we sty cji pod le ga ją cych
pro ce du rze po zwo le nia na bu do wę, ta kich,
jak np. ha la ma ga zy no wa, pro ce du ry bu dow -
la ne li czo ne wg me to dy ki au to rów ra por tu
Do ing Bu si ness bę dą krót sze o oko ło 120
dni, ozna cza to zej ście z 301 do 181 dni.
Licz ba pro ce dur bu dow la nych zo sta nie zre -
du ko wa na o 5 (z 29 do 24).

Uprosz czo ne zo sta ną for mal no ści do -
ty czą ce pro jek tu bu dow la ne go. Nie trze -
ba bę dzie do nie go do łą czać oświad -

czeń o za pew nie niu do staw ener gii, wo -
dy, cie pła, ga zu, od bio ru ście ków oraz
o wa run kach przy łą cze nia obiek tu do sie -
ci wo do cią go wych, ka na li za cyj nych, ciepl -
nych, ga zo wych, elek tro ener ge tycz nych,
te le ko mu ni ka cyj nych. Nie bę dą tak że po -
trzeb ne oświad cze nia za rząd cy dro gi
o moż li wo ści po łą cze nia dział ki, na któ rej
bę dzie obiekt, z dro ga pu blicz ną (z wy jąt -
kiem dróg kra jo wych i wo je wódz kich, dla
któ rych ta kich uzgod nie nia na dal bę dą ko -
niecz ne).

In we stor bę dzie mógł roz po cząć wszyst -
kie ro bo ty bu dow la ne, na pod sta wie de cy -
zji pod le ga ją cej wy ko na niu, gdy nie ma in -
nych stron po stę po wa nia. W prak ty ce
cho dzi o sy tu ację, kie dy in we stor jest je -
dy ną stro ną po stę po wa nia o za twier dze -
nie pro jek tu bu dow la ne go i udzie le nia
po zwo le nia na bu do wę. Obec nie ro bo ty bu -
dow la ne mo że roz po cząć na pod sta wie de -
cy zji osta tecz nej. No we roz wią za nie ozna -
cza po mi nie cie cza su ocze ki wa nia na
upra wo moc nie nie się de cy zji, czy li in we -
stor zy ska co naj mniej 14 dni.

Zli kwi do wa ny zo sta nie obo wią zek zgło -
sze nia za mie rzo ne go ter mi nu roz po czę cia
ro bót bu dow la nych. Nie trze ba bę dzie za -
wia da miać nad zo ru bu dow la ne go o za -
mie rzo nym ter mi nie roz po czę cia ro bót bu -
dow la nych (dla in we sty cji wy ma ga ją cych
po zwo le nia na bu do wę), po któ rym na stę -
pu je 7-dnio wy okres ocze ki wa nia przed na -
by ciem upraw nie nia do roz po czę cia ta kich
ro bót.

In we stor w cią gu 14 dni bę dzie wzy wa -
ny do uzu peł nie nia bra ków for mal nych we
wnio sku o po zwo le nie na bu do wę lub
do uzu peł nie nia zgło sze nia bu dow la ne -
go. Obec nie or gan nie ma obo wią zu ją ce -
go ter mi nu na skie ro wa nie ta kie go we -
zwa nia.

Mi ni ster stwo pla nu je, ze pro jek to wa ne
zmia ny usta wy Pra wo bu dow la ne wej dą
w ży cie jesz cze w tym ro ku

Na posiedzeniu w dniu 23 lipca br. RADA MINISTRÓW przyjęła projekt założen nowelizacji 
PRAWA BUDOWLANEGO
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KODEKS 
URBANISTYCZNO-

BUDOWLANY
(projekt Tez – wersja robocza)

KO MI SJA KO DY FI KA CYJ NA
PRA WA BU DOW LA NE GO

Pro jekt ro bo czy – do dal szych prac
wer sja 1 z dnia 10 lip ca 2013 r.

PRE AM BU ŁA

W ce lu za pew nie nia zrów no wa żo -
ne go roz wo ju kra ju, ła du prze strzen ne -
go oraz ochro ny prze strze ni, sta no wią -
cej nie zby wal ny ele ment dzie dzic twa
na ro do we go, sto jąc na grun cie po sza -
no wa nia za sad de mo kra tycz ne go pań -
stwa pra wa, w tym kon sty tu cyj nie chro -
nio ne go pra wa wła sno ści i ustro jo wej
ro li sa mo rzą du te ry to rial ne go w go -
spo da ro wa niu prze strze nią, w tro sce
o spraw ne i bez piecz ne in we sto wa nie,
opar te na dia lo gu i współ pra cy uczest -
ni ków pro ce su in we sty cyj no -bu dow la -
ne go, ze świa do mo ścią po trze by po -
rząd ko wa nia pra wa, sta no wi się, co
na stę pu je:

DZIAŁ I
Prze pi sy ogól ne

Roz dział 1. Cel i przed miot re gu la cji

1. Ce lem usta wy – Ko deks bu dow la ny,
zwa nej da lej Ko dek sem, jest ca ło ścio we
ure gu lo wa nie pro ce su in we sty cyj no -bu -
dow la ne go z po sza no wa niem ła du prze -
strzen ne go, zrów no wa żo ne go roz wo ju,
kon sty tu cyj nej gwa ran cji wła sno ści, sa mo -
dziel no ści pla ni stycz nej gmi ny oraz za sad
spraw ne go wy wa ża nia in te re sów: pu -
blicz ne go i in dy wi du al ne go. 

2. Ko deks re gu lu je: 
1) sys tem ak tów pla ni stycz nych gmi ny;
2) prze zna cza nie te re nu na okre ślo ne

ce le, w szcze gól no ści bu dow la ne;

3) za sa dy oraz wa run ki za go spo da ro -
wa nia i za bu do wy te re nu;

4) przy go to wy wa nie grun tów pod in we -
sty cje, w szcze gól no ści pod re ali za cję 

in fra struk tu ry tech nicz nej;
5) za sa dy pro jek to wa nia obiek tów bu -

dow la nych;
6) wa run ki roz po czę cia i za sa dy pro wa -

dze nia ro bót bu dow la nych;
7) od da wa nie do użyt ko wa nia, zmia nę

spo so bu użyt ko wa nia i utrzy my wa nie
obiek tów bu dow la nych;

8) szcze gól ne za sa dy re ali za cji in we -
sty cji pu blicz nych;

9) współ dzia ła nie pod mio tów pu blicz -
nych i pry wat nych w za kre sie po dej mo -
wa nia i re ali za cji in we sty cji;

10) kon tro lę zgod no ści dzia łal no ści in -
we sty cyj nej z prze pi sa mi pra wa oraz za -
sa dy i środ ki do pro wa dza nia in we sty cji
do sta nu zgod ne go z ty mi prze pi sa mi;

11) od po wie dzial ność uczest ni ków pro -
ce su in we sty cyj ne go oraz od po wie dzial -
ność ad mi ni stra cji pu blicz nej;

12) za sa dy re wi ta li za cji ob sza rów zde -
gra do wa nych przy rod ni czo i tech nicz -
nie;

13) tryb po stę po wa nia w spra wach
roz strzy gnięć ad mi ni stra cyj nych w pro ce -
sie in we sty cyj no -bu dow la nym;

14) za da nia i kom pe ten cje or ga nów ad -
mi ni stra cji pu blicz nej w pro ce sie in we sty -
cyj no bu dow la nym.

3. Ko deks nie re gu lu je po nad lo kal ne -
go pla no wa nia prze strzen ne go.

4. Ko deks nie re gu lu je kwe stii zwią za -
nych z cha rak te ry sty ką ener ge tycz ną
bu dyn ków.

5. Prze pi sów Ko dek su nie sto su je się:
1) w za kre sie roz strzy gnięć pla ni stycz -

no -prze strzen nych:
a) do ob sza rów mor skich wód we -

wnętrz nych, mo rza te ry to rial ne go i wy -

łącz nej stre fy eko no micz nej, w ro zu -
mie niu prze pi sów o ob sza rach mor skich
Rze czy po spo li tej Pol skiej i ad mi ni stra cji
mor skiej,

b) do te re nów za mknię tych wska za -
nych przez mi ni strów wła ści wych w spra -
wach obro ny i bez pie czeń stwa pu blicz -
ne go;

2) w za kre sie za sad i wa run ków pro jek -
to wa nia oraz re ali za cji in we sty cji bu dow -
la nej –

a) do wy ro bisk gór ni czych w ro zu mie -
niu prze pi sów pra wa geo lo gicz ne go i gór -
ni cze go;

b) do pod ziem nych mu ze ów gór ni -
czych;

c) do urzą dzeń wod nych, nie bę dą -
cych obiek ta mi bu dow la ny mi, któ rych
wy ko na nie wy ma ga po zwo le nia wod no -
praw ne go. 

* * *

Naj czę ściej po wta rza ją ce się te ma ty
i za gad nie nia po ru sza ne w trak cie prac
Ko mi sji to za pew nie nie ła du prze strzen -
ne go, pra wi dło we i bez piecz ne re ali zo wa -
nie in we sty cji z za pew nie niem zrów no wa -
żo ne go roz wo ju. Wy szcze gól nio no
na stę pu ją ce ele men ty: 

1. Ochro na war to ści wy so ko ce nio nych
2. Spe cy fi ka in we sty cji li nio wych, pro -

po zy cja „ko ry ta rzy prze sy ło wych”
3. Przede fi nio wa nie „ce lu pu blicz -

ne go”
4. „Ob sza ry spe cjal ne”: re wi ta li za cja te -

re nów zde gra do wa nych, ob sza ry za -
mknię te, ob sza ry za le wo we, re zer wa ty,
par ki kra jo bra zo we

5. Pla no wa nie prze strzen ne w gmi nie,
no we struk tu ry wła sno ścio we, sca le nia
i po dzia ły nie ru cho mo ści w ra mach pla -
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nów miej sco wych dla te re nów prze zna -
czo nych pod za bu do wę

6. Mo del ad mi ni stra cji ne go cja cyj nej

Spis tre ści pro jek tu ro bo cze go

PRE AM BU ŁA

DZIAŁ I
Prze pi sy ogól ne 

Roz dział 1. Cel i przed miot re gu la cji 
Roz dział 2. De fi ni cje po jęć 
Roz dział 3. Usta le nia i za sa dy ogól ne.

DZIAŁ II
Spo łecz no -eko no micz ne uwa run ko wa -

nia pro ce su in we sty cyj ne go 

Roz dział 1. Szcze gól ne wy ma ga nia
re gu la cji pro ce su in we sty cyj no -bu dow la -
ne go

Roz dział 2. Spo łecz na kon tro la pro ce -
su in we sty cyj no -bu dow la ne go 

Roz dział 3. In fra struk tu ral no -go spo -
dar cze uwa run ko wa nia pro ce su in we sty -
cyj no -bu dow la ne go 

DZIAŁ III
War to ści wy so ko ce nio ne w pro ce sie

in we sty cyj no -bu dow la nym 

DZIAŁ IV
Pod mio ty pro ce su 

in we sty cyj no -bu dow la ne go 

Roz dział 1. In we stor 
Roz dział 2. Or ga ny gmi ny 
Roz dział 3. Or ga ny ad mi ni stra cji ar chi -

tek to nicz no -bu dow la nej
Roz dział 4. Or ga ny nad zo ru bu dow la -

ne go 
Roz dział 5. In ne pod mio ty 

DZIAŁ V
Pla no we go spo da ro wa nie prze strze nią 

Roz dział 1. Usta le nia ogól ne 
Roz dział 2. Stu dium uwa run ko wań

i kie run ków za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go gmi ny 

Roz dział 3. Miej sco wy plan za go spo da -
ro wa nia prze strzen ne go 

Roz dział 4. Pro ce du ra uchwa le nia
i zmia ny ak tów pla ni stycz nych 

Roz dział 5. Skut ki wej ścia w ży cie
pla nu miej sco we go 

DZIAŁ VI
Go spo da ro wa nie prze strze nią 

na ob sza rach bez miej sco we go pla nu
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go

Roz dział 1. Usta le nia ogól ne 
Roz dział 2. Go spo da ro wa nie prze -

strze nią na ob sza rach za bu do wa nych 

Lo kal ne Prze pi sy Urba ni stycz ne 
Kra jo we Prze pi sy Urba ni stycz ne dla ob -

sza rów za bu do wa nych 
Roz dział 3. Go spo da ro wa nie prze -

strze nią na ob sza rach o ogra ni czo nej za -
bu do wie 

Roz dział 4. In for ma cja o te re nie 

DZIAŁ VII
Dzia łal ność in we sty cyj na na ob sza rach

za gro żo nych oraz zde gra do wa nych 

DZIAŁ VIII
Szcze gól ne za sa dy lo ka li za cji in we sty -

cji ce lu pu blicz ne go 

Roz dział 1. Ce le pu blicz ne 
Roz dział 2. Lo ka li za cja ce lów pu blicz -

nych o cha rak te rze lo kal nym 
Roz dział 3. Lo ka li za cja ce lów pu blicz -

nych o cha rak te rze po nad lo kal nym 
Roz dział 4. Wy własz cze nie nie ru cho -

mo ści na po trze by re ali za cji in we sty cji ce -
lu pu blicz ne go 

DZIAŁ IX
Współ dzia ła nie sek to ra pu blicz ne go

z pry wat nym w pro ce sie in we sty cyj nym 

Roz dział 1. Za sa dy re ali za cji in fra -
struk tu ry tech nicz nej i spo łecz nej 

Roz dział 2. Opła ty zwią za ne ze zre ali -
zo wa niem in fra struk tu ry tech nicz nej 

Opła ta adia cenc ka 
Opła ta przy łą cze nio wa 
Roz dział 3. Urba ni stycz ny Pro jekt Re -

ali za cyj ny 
Prze pi sy ogól ne 
Eta py pro ce du ry 
Umo wa in fra struk tu ral na 
Roz dział 4. Kon ce sja na ro bo ty bu dow -

la ne 

DZIAŁ X
Prze kształ ce nia struk tu ry 
wła sno ścio wej ob sza rów 

prze zna czo nych do za bu do wy 

Roz dział 1. Sca la nie i po dział nie ru cho -
mo ści 

Roz dział 2. Roz li cze nie urba ni stycz ne 

DZIAŁ XI
Roz po czę cie i re ali za cja in we sty cji 

bu dow la nej 

Roz dział 1. Zgo da bu dow la na 
Te re ny ob ję te usta le nia mi pla nu miej -

sco we go 
Te re ny nie ob ję te usta le nia mi pla nu

miej sco we go 
Po stę po wa nie zwy czaj ne 
Po stę po wa nia uprosz czo ne
Roz dział 2. Bu do wa 
Roz dział 3. Ro bo ty bu dow la ne in ne niż

bu do wa

DZIAŁ XII
Wa run ki tech nicz ne obiek tów 

bu dow la nych 

Roz dział 1. Wa run ki tech nicz ne bu do -
wy i użyt ko wa nia obiek tów bu dow la nych

Roz dział 2. Wa run ki przy łą cza nia
obiek tów bu dow la nych do sie ci in fra -
struk tu ry 

DZIAŁ XIII
Utrzy ma nie obiek tów bu dow la nych 

Roz dział 1. Za sa dy utrzy ma nia obiek -
tów bu dow la nych 

Roz dział 2. Zmia na spo so bu użyt ko wa -
nia obiek tów bu dow la nych 

Roz dział 3. Ka ta stro fa bu dow la na 

DZIAŁ XIV
Skut ki praw ne nie le gal nych dzia łań 

in we sty cyj nych 

DZIAŁ XV
Re jestr bu dow la ny 

Roz dział 1. Usta le nia ogól ne 
Roz dział 2. Treść Re je stru 

Dys ku sja i pre zen ta cja sta no wisk
trwa na dal, Ko deks Urba ni stycz no -Bu -
dow la ny nie ma jesz cze osta tecz ne go
kształ tu. Zmia ny wpro wa dza ne na bie -
żą co są wy ni kiem wy pra co wa nia wspól -
ne go sta no wi ska sze ro kie go gre mium
spe cja li stów i eks per tów. W obec nym
kształ cie Ko deks za wie ra np. za pis od -
no szą cy się do sa mo dziel nych funk cji
w bu dow nic twie, pier wot na pro po zy cja
wy łą cze nia te go za pi su z Ko dek su spo -
tka ła się z ne ga tyw nym sta no wi skiem
przed sta wi cie li PIIB oraz PZITB obec -
nych na spo tka niach dys ku syj nych Ko -
mi sji Ko dy fi ka cyj nej. Ne ga tyw na opi nia
śro do wisk de cy zyj nych zo sta ła rów nież
wzię ta pod uwa gę w przy pad ku pró by
zin te gro wa nia de cy zji śro do wi sko wej
i po zwo le nia na bu do wę. Pro po no wa ny
obec nie za pis po zo sta wia do tych cza so -
wą ścież kę po stę po wa nia pod kre śla jąc
de cy du ją ce zna cze nie wa run ków re ali -
za cji in we sty cji za war tych w de cy zji
śro do wi sko wej na osta tecz ny kształt
i za war tość Pro jek tu Bu dow la ne go. Zre -
zy gno wa no rów nież z pro po zy cji za twier -
dza nia Pro jek tu Bu dow la ne go bez ko -
niecz no ści przed ło że nia pra wa wła da nia
te re nem. 

Opi nie i pro po zy cje na te mat 
Ko dek su 

Urba ni stycz no -Bu dow la ne go 
moż na prze ka zać do Ko mi sji na ad res: 

kkpb@trans port.gov.pl
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Obec ny rok nie był jak do tąd dla pol skie -
go sek to ra in we sty cji bu dow la nych ro -
kiem ła twym. Oprócz po gar sza ją cej się ko -
niunk tu ry go spo dar czej (spo wol nie nie
dy na mi ki roz wo ju go spo dar cze go) w sek -
to rze tym, a zwłasz cza w je go czę ści pu -
blicz nej, ujaw ni ło się sze reg istot nych nie -
spraw no ści, wśród któ rych szcze gól ne
zna cze nie ma ją sek to ry płat ni cze w re la -
cjach po mię dzy ge ne ral ny mi wy ko naw -
ca mi a pod wy ko naw ca mi ro bót bu dow la -
nych. Na wy mia nę ocze ku ją dwie istot ne
dla sek to ra in we sty cji bu dow la nych usta -
wy, a mia no wi cie usta wa Pra wo bu dow la -
ne oraz usta wa o pla no wa niu i za go spo da -
ro wa niu prze strzen nym. Dru ga z tych
ustaw dzień po dniu wy ka zu je swo je de -
struk tyw ne od dzia ły wa nie na stan za go spo -
da ro wa nia prze strze ni (do bro rzad kie!)
w na szym kra ju. Waż na dla czę ści pu blicz -
nej sek to ra in we sty cji bu dow la nych usta -
wa Pra wo za mó wień pu blicz nych (Pzp)
znaj do wa ła się w ro ku 2013 w fa zie apli -
ko wa nia jej istot nych, acz kol wiek bar dzo
kon tro wer syj nych, no we li za cji o istot nym
cha rak te rze.

Obok wy żej wy mie nio nych pro ble mów
z ja ki mi bo ry ka się pol ski sek tor in we sty cji
bu dow la nych, wska zać na le ży rów nież
na nie do sta tecz ne przy go to wa ni edu ka -
cyj ne ka dry, któ ra de cy du je o or ga ni za cji,
prze bie gu i wy ni kach pro ce sów in we sty cyj -
no -bu dow la nych w Pol sce.

W sy tu acji opi sa nej po wy żej, ce lem ni -
niej sze go re fe ra tu jest pró ba do ko na nia re -
tro spek cji pod sta wo wych zmian pla no wa -
nych do wpro wa dze nia oraz już
wpro wa dzo nych do pol skie go sek to ra in -
we sty cji bu dow la nych, jak rów nież zwró ce -
nie uwa gi na opi nie śro do wi ska in ży nie rów
bu dow nic twa na te mat ja ko ści kształ ce nia
na po zio mie aka de mic kim w za kre sie wie -
dzy nie zbęd nej do pro fe sjo nal ne go za rzą -
dza nia pro ce sa mi in we sty cyj no -bu dow la -
ny mi w oto cze niu współ cze snej go spo dar ki
ryn ko wej.

1. Cha rak te ry sty ka sta ty stycz na czę ści 
pu blicznej sek to ra in we sty cji 
bu dow la nych w Pol sce 
w la tach 2000-2012

Po nie waż je dy nym, dzia ła ją cym sys te mo -
wo i sys te ma tycz nie, źró dłem in for ma cji sta -
ty stycz nych na te mat in we sty cji bu dow la -
nych sek to ra pu blicz ne go w Pol sce jest
Biu le tyn Za mó wień Pu blicz nych (BZP),
a za tem w ni niej szym punk cie re fe ra tu za -
pre zen to wa ne zo sta ną da ne licz bo we po -
cho dzą ce z te go wła śnie źró dła

Do ana li zy przy ję to wy ni ki za mó wień pu -
bli ko wa nych na wy ko na nie ro bót bu dow la -
nych jak rów nież na za pro jek to wa nie i wy -
ko na nie ro bót bu dow la nych oraz, dla po trzeb
ana li zy po rów naw czej, ryn ki za mó wień pu -
blicz nych na do ku men ta cję urba ni stycz ną

i do ku men ta cję pro jek to wą. Stro na po py to -
wa oraz po da żo wa tych ryn ków w la -
tach 2000-2012 kształ to wa ła się na stę pu -
ją co. 

Stro na po py to wa 
ana li zo wa nych ryn ków

Roz mia ry po szcze gól nych ryn ków ob ję -
tych ana li zą okre ślo ne na pod sta wie ilo ści
ogło szeń o wsz czę ciu po stę po wań, pu bli ko -
wa nych w BZP w la tach 2000-2012, przed -
sta wia ta be la 1 oraz wy kres 1.

Naj bar dziej istot ny wnio sek ja ki sfor mu -
ło wać moż na na pod sta wie da nych za pre -
zen to wa nych w po wyż szych wi zu ali za cjach
mó wi o bar dzo sil nej za leż no ści po mię dzy
dy na mi ką roz wo jo wą po szcze gól nych ryn -
ków a do pły wem środ ków fi nan so wych po -
cho dzą cych z bu dże tu UE. Za leż ność ta
w spo sób wręcz dra stycz ny wy stą pi ła
na ryn ku za mó wień pu blicz nych na do ku -
men ta cję pro jek to wą. 

Na ryn ku za mó wień pu blicz nych na ro -
bo ty bu dow la ne, „echo” bę dą ce efek tem
unij nej per spek ty wy fi nan so wej 2007-2013,
w koń co wych la tach tej per spek ty wy (2008-
2012) by ło wy raź ne. Jed nak że ogól na ilość
wsz czy na nych po stę po wań na ro bo ty bu -
dow la ne zmniej szy ła się z 53 318 w ro -
ku 2008 do 44 767 w ro ku 2012. Zmniej sze -
nie się na to miast w cią gu za le d wie czte rech
lat ilo ści wsz czy na nych po stę po wań o oko -

Pro ces 
in we sty cyj no-
bu dow la ny 
w Pol sce 
w okre sie zmian
sys te mo wych

dr hab. ANdrZeJ BOrOwiCZ
prof. nadzw. uŁ 
ka te dra in we sty cji i nie ru cho mo ści
wy dział eko no micz no -
so cjo lo gicz ny uni wer sy tet Łódz ki
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ło 8,5 tys. mu si stwa rzać wa run ki do za -
ostrze nia się kon ku ren cji na tak istot nym,
ze wzglę du na swo ją wiel kość, ryn ku za mó -
wień pu blicz nych na wy ko na nie ro bót bu -
dow la nych. 

Stro na po da żo wa 
ana li zo wa nych ryn ków

W od nie sie niu do stro ny po da żo wej ana -
li zo wa nych ryn ków, in for ma cje źró dło we

moż li we do uzy ska nia na pod sta wie ana li -
zy ogło szeń o udzie le nie za mó wie nia pu bli -
ko wa ne go w BZP po zwa la ją na do ko na nie
ana li zy ta kich pro ble mów jak:

• ogól na in ten syw ność kon ku ren cji na ana -
li zo wa nych ryn kach, wy ra żo na śred nią ilo -
ścią ofert zło żo nych w jed nym po stę po wa -
niu oraz

• in ten syw ność kon ku ren cji ce no wej wy -
ra żo na wskaź ni kiem zróż ni co wa nia cen
(Wz) ob li czo nym we dług wzo ru: 

Wz = 
∑        

,

gdzie: Cmax, Cmin = naj wyż sza i naj niż sza
ce na w da nym po stę po wa niu; n = licz ba ba -
da nych po stę po wań. 

Da ne licz bo we ilu stru ją ce pro ce sy kon ku -
ren cji na cha rak te ry zo wa nych ryn kach
przed sta wia ta be la 2 (kon ku ren cja ogól na)
oraz ta be la 3 (kon ku ren cja ce no wa).

Pod sta wo wy wnio sek ja ki moż na sfor mu -
ło wać na pod sta wie da nych za miesz czo nych
w tych ta be lach w od nie sie niu do za mó wień
pu blicz nych na wy ko na nie ro bót bu dow la -
nych mó wi o tym, że ogól na in ten syw ność
kon ku ren cji na tym ryn ku, wy ra żo na śred -
nią ilo ścią ofert skła da nych na jed no po stę -
po wa nie, w la tach 2007-2012 sys te ma -
tycz nie ro sła. Zbli ża się ona do po zio mu
pię ciu ofert na jed no po stę po wa nie, cha rak -
te ry stycz ne go dla pierw szych lat okre su ob -
ję te go ana li zą. Na si la ją cy się po ziom in ten -
syw no ści kon ku ren cji stwa rzać mu si
na to miast wa run ki sprzy ja ją ce do „wy gry wa -
nia prze tar gów za wszel ka ce nę”.

Po chod ną po zio mu kon ku ren cji ogól nej
jest in ten syw ność kon ku ren cji ce no wej. In -
ten syw ność tej kon ku ren cji, jak na to wska -
zu ją da ne licz bo we za miesz czo ne w ta be -
li 3, w la tach 2007-2013, na si la ła się.
Świad czy o tym roz sze rza ją ce się pa smo
roz rzu tu cen ofer to wych pro po no wa nych
w po stę po wa niach o udzie le nie za mó wień
pu blicz nych na ro bo ty bu dow la ne. Przy po -
mnieć w tym miej scu na le ży, iż du ży roz rzut
cen ofer to wych wią zać się mu si z nie pra wi -
dło wo ścia mi, a na wet pa to lo gia mi, w spo -
so bie ich kal ku lo wa nia. W sys te mie za mó -
wień pu blicz nych owe ne ga tyw ne
za cho wa nia ce no twór cze prze ja wia ją się na -
to miast w do pusz cza niu się czy nów nie -
uczci wej kon ku ren cji w za kre sie cen, czy li
tak zwa ne go dum pin gu ce no we go (art. 89
ust. 1 pkt 3 Pzp w związ ku z art. 15 ust. 1
pkt 1 usta wy z 16.04.1993 ro ku o zwal cza -
niu nie uczci wej kon ku ren cji – J.t. Dz.U.
Nr 153 z 2003 ro ku, poz. 1503, ze zm.) oraz
w pro po no wa niu w ofer tach ra żą co ni skich
cen w ro zu mie niu art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp.

2. Zmia ny roz wią zań sys te mo wych 
(nor ma tyw nych)

2.1. Zmia ny usta wy Pra wo za mó wień
pu blicz nych

(a) Zmia ny de fi ni cyj ne

Usta wa zmie nia ją ca usta wę Pzp wpro wa -
dzi ła trzy no we de fi ni cje zwią za ne z ryn kiem
za mó wień na ro bo ty bu dow la ne. Są to de -
fi ni cje: new ral gicz nych ro bót bu dow la nych,
ro bót bu dow la nych oraz obiek tu bu dow la -
ne go.
Pod po�ję�ciem� new�ral�gicz�nych� ro�bót

bu�dow�la�nych�(art. 2�pkt 5a�Pzp)�na�le�ży�ro�-
zu�mieć�ro�bo�ty�bu�dow�la�ne�re�ali�zo�wa�ne�dla
ce�lów� bez�pie�czeń�stwa,� któ�re� wią�żą� się
z wy�ko�rzy�sta�niem�in�for�ma�cji�nie�jaw�nych,�wy�-
ma�ga�ją�ich�wy�ko�rzy�sta�nia�lub�je�za�wie�ra�ją.

Rok

Za mó wie nia pu blicz ne na:

do ku men ta cję 
urba ni stycz ną

do ku men ta cję 
pro jek to wą

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

2000 160 805 17 318 281

2001 190 775 17 781 569

2002 138 614 18 355 510

2003 193 845 15 712 418

2004 52 643 11 744 236

2005 46 626 11 821 379

2006 48 654 17 143 412

2007 326 4003 35 728 845

2008 563 5461 53 318 1125

2009 552 688 52 690 804

2010 402 253 51 685 943

2011 406 223 45 194 938

2012 409 160 44 676 890

Ta be la 1

Za mó wie nia pu blicz ne w pro ce sach in we sty cyj no -bu dow la nych w la tach 2000-2012

Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie BZP

Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie tabeli1

Wy kres 1

Dy na mi ka roz wo jo wa wy bra nych ryn ków za mó wień pu blicz nych 

Cmax

Cmini=1

n

n
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Tę no wo wy od ręb nio ną ka te go rię ro bót
bu dow la nych pra wo daw ca „wy pro wa dził”
z gru py kla sycz nych za mó wień pu blicz -
nych, prze no sząc ją do za mó wień z za kre -
su bez pie czeń stwa i obron no ści (art. 131a
ust. 1 Pzp).
Pod po�ję�ciem� obiek�tu� bu�dow�la�ne�go

we�dług�no�wej�de�fi�ni�cji�na�le�ży�ro�zu�mieć�wy�-
nik�ca�ło�ści�ro�bót�bu�dow�la�nych�w za�kre�sie�bu�-
dow�nic�twa�lub�in�ży�nie�rii�lą�do�wej�i wod�nej,
któ�ry� mo�że� sa�mo�ist�nie� speł�niać� funk�cję
go�spo�dar�czą�lub�tech�nicz�ną.

No wa de fi ni cja obiek tu bu dow la ne go nie -
sie za so bą co naj mniej trzy kon se kwen cje
o istot nym zna cze niu.

Pierw sza kon se kwen cja wy ni ka z oczy wi -
ste go fak tu, iż wzmoc nie niu uległ man ka -
ment pol skie go sys te mu praw ne go po le ga -
ją cy na bra ku jed no li tej ter mi no lo gii po jęć
o fun da men tal nym zna cze niu1. Od tej po ry
bo wiem na sku tek im ple men to wa nia de fi ni -
cji obiek tu bu dow la ne go wy ni ka ją cej z od -
po wied niej dy rek ty wy unij nej, w pro ce sach
in we sty cyj no -bu dow la nych w Pol sce bę dą
obo wią zy wa ły mię dzy in ny mi, dwie róż ne de -
fi ni cje te go po ję cia. Pierw sza, wy ni ka ją ca
z art. 3 pkt 1 usta wy Pra wo bu dow la ne oraz
dru ga – wy ni ka ją ca z art. 2 pkt 5d usta wy
Pzp. Trud no jest w obec nym okre sie prze -
wi dzieć wszyst kie ne ga tyw ne kon se kwen -
cje te go du ali zmu de fi ni cyj ne go. Wy da je się
jed nak, iż praw do po do bień stwo ich wy stą -
pie nia jest bar dzo wy so kie. 

Dru gą kon se kwen cją no wej de fi ni cji obiek -
tu bu dow la ne go wpro wa dzo nej do usta wy
Pzp bę dą trud no ści in ter pre ta cyj ne z nią
zwią za ne. Jest rze czą pra wie pew ną, że po -
ja wią się one, zwłasz cza w po cząt ko wym
okre sie jej obo wią zy wa nia. Źró dłem tych trud -
no ści bę dzie ta część oma wia nej de fi ni cji,
z któ rej wy ni ka de li mi ta cja obiek tu bu dow -
la ne go. O ile jest rze czą zro zu mia łą, iż
na przy kład dro ga pro wa dzą ca do ni kąd, czy
też most nie bę dą cy ele men tem cią gu dro go -
we go, bę dąc obiek ta mi bu dow la ny mi w ro -
zu mie niu usta wy Pra wo bu dow la ne, nie
bę dą już ni mi w ro zu mie niu usta wy Pzp, gdyż
nie bę dą w sta nie sa mo ist nie speł niać ja kiej -
kol wiek funk cji go spo dar czej lub tech nicz nej,
to w przy pad kach mniej jed no znacz nych po -
ja wią się z ca łą pew no ścią wąt pli wo ści in ter -
pre ta cyj ne. Zo sta ną one za pew nie usu nię -
te dok try nal nie, co jed nak wy ma ga cza su.

Trze cią kon se kwen cją wpro wa dze nia no -
wej de fi ni cji obiek tu bu dow la ne go bę dzie ko -
niecz ność no we go po dej ścia do sza co wa -
nia war to ści za mó wień pu blicz nych
na ro bo ty bu dow la ne. W po przed nim okre -
sie w od nie sie niu do tej czyn no ści był po -
wszech nie sto so wa ny „klucz obiek to wy”. Kie -
ru jąc się nim uzna wa no, iż w sy tu acji,
w któ rej war to ści za mó wień na ro bo ty bu -
dow la ne re ali zo wa ne dla okre ślo ne go in we -
sto ra w da nym okre sie cza su na kil ku róż -
nych obiek tach bu dow la nych sza co wa ne
bę dą od ręb nie, nie bę dzie my mie li do czy -
nie nia z na gan nym po dzia łem za mó wie nia
pu blicz ne go na czę ści, na ru sza ją cym art. 32
ust. 2 Pzp. Ta kie sta no wi sko wy ra żo ne zo -
sta ło w spo sób szcze gól nie do bit ny w jed -
nym z orze czeń Głów nej Ko mi sji Orze ka ją -

cej w spra wie dys cy pli ny fi nan sów pu blicz -
nych przy Mi ni ster stwie Fi nan sów 2.

Ko men tarz Urzę du Za mó wień Pu blicz nych
do wpro wa dzo nej do usta wy Pzp de fi ni cji
obiek tu bu dow la ne go zwra ca uwa gę na po -
gląd Eu ro pej skie go Try bu na łu Spra wie dli wo -
ści w myśl któ re go ist nie nie obiek tu bu dow -
la ne go po win no być oce nio ne w związ ku
z funk cją go spo dar czą lub tech nicz ną re -
zul ta tu wy ko ny wa nych ro bót bu dow la -

nych3. W fa cho wej li te ra tu rze przed mio tu
zna leźć moż na na to miast opi nię, w myśl któ -
rej „… wpro wa dzo ne do Pzp po ję cie „obiekt
bu dow la ny” jest zbęd ne ale nie szko dli we”4. 

Ko lej nym prze ja wem zmian w prze pi sach
de fi ni cyj nych Pzp jest przy ję cie w tej usta wie,
w ślad za od po wied nią dy rek ty wą UE, no wej
de fi ni cji ro bót bu dow la nych. Fakt ten bę dzie
ko lej nym prze ja wem wie lo znacz no ści de fi ni -
cyj nej w pol skim pra wie po wszech nym.

Rok

Za mó wie nia pu blicz ne na:

do ku men ta cję 
urba ni stycz ną

do ku men ta cję 
pro jek to wą

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

2000 3,63 4,90 5,05 3,93

2001 4,48 5,49 5,35 4,03

2002 5,18 5,14 4,75 3,69

2003 4,46 4,53 4,70 4,08

2004 3,35 3,22 3,99 3,10

2005 1,66 2,99 3,48 2,47

2006 2,22 2,70 2,99 2,51

2007 2,74 2,23 2,55 2,00

2008 2,84 2,40 3,05 2,24

2009 3,58 4,04 4,16 3,33

2010 4,61 6,01 3,81 3,20

2011 6,03 7,48 3,83 3,35

2012 5,75 6,78 4,68 3,46

Ta be la 2

Intensywność konkurencji ogólnej na badanych rynkach zamówień publicznych
w la tach 2000-2012

(średnia ilość ofert i postępowanie)

Źró dło: jak w tabeli 1.

Rok

Za mó wie nia pu blicz ne na:

do ku men ta cję 
urba ni stycz ną

do ku men ta cję 
pro jek to wą

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

2000 2,00 2,46 1,43 1,70

2001 2,44 2,59 1,42 1,63

2002 2,64 2,61 1,43 1,66

2003 2,23 2,38 1,39 1,72

2004 1,98 1,93 1,33 1,36

2005 2,32 1,78 1,28 1,57

2006 1,56 1,79 1,27 1,27

2007 1,68 1,66 1,28 1,26

2008 1,66 1,67 1,35 1,54

2009 2,05 2,24 1,42 1,64

2010 2,44 3,03 1,41 1,61

2011 2,65 3,33 1,55 2,06

2012 2,87 3,16 1,62 1,91

Ta be la 3

Intensywność konkurencji cenowej na badanych rynkach zamówień publicznych
w la tach 2000-2012

(wskaźnik Wz)

Źró dło: jak w tabeli 1.
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De fi ni cja ro bót bu dow la nych wpro wa dzo na
do Pra wa za mó wień pu blicz nych róż ni się bo -
wiem od de fi ni cji te go po ję cia wy ni ka ją cej
z usta wy Pra wo bu dow la ne. Po dob nie jak to
ma miej sce w przy pad ku usług, oma wia na
de fi ni cja ma cha rak ter enu me ra tyw ny. W ak -
cie wy ko naw czym do usta wy Pzp5 za war to
bo wiem wy kaz świad czeń nie pie nięż nych,
któ re w pol skim sys te mie za mó wień pu blicz -
nych zwa ne bę dą ro bo ta mi bu dow la ny mi.
Wy kaz ten wy ko rzy stu je ko dy cy fro we sto so -
wa ne za rów no w sta ty stycz nej kla sy fi ka cji
Wspól no ty Eu ro pej skiej (NA CE), jak i we
Wspól nym Słow ni ki Za mó wień (CPN).

W jed nym z ko men ta rzy do no wej de fi ni -
cji ro bót bu dow la nych, je go Au tor ka zwra ca
uwa gę na fakt, iż de fi ni cja ta nie od po wia -
da ści śle re gu la cjom uję tym w dy rek ty -
wach 2004/18/WE i 2004/17/WE. We dług Au -
tor ki „… unij ny usta wo daw ca nie de fi niu je,
czym jest ro bo ta bu dow la na w ro zu mie niu dy -
rek tyw, i nie usta na wia w niej wy ka zu ro bót
bu dow la nych, jak to czy ni roz po rzą dze nie
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z 3.12.2012 ro ku,
ale wska zu je, iż za mó wie nia mi pu blicz ny mi
na ro bo ty bu dow la ne są ro bo ty bu dow la ne
zwią za ne (pod kreśl. mo je – A. B.) z jed ną
z dzia łal no ści okre ślo nych w za łącz ni ku
do tej dy rek ty wy. Tak więc „…roz po rzą dze -
nie nie po win no być utoż sa mia ne z za mknię -
tym wy ka zem ro bót bu dow la nych, a za tem
nie jest praw dą, iż ro bo ty bu dow la ne nie wy -
mie nio ne w tym wy ka zie nie są ro bo ta mi bu -
dow la ny mi w ro zu mie niu Pzp6.

Ten dość zde cy do wa ny ko men tarz kom -
pe tent nej Au tor ki po wi nien być po strze ga ny
ja ko sy gna li za tor ry zyk zwią za nych z no wą
de fi ni cją ro bót bu dow la nych wpro wa dzo ną
do usta wy Pzp. 

(b) Zmia ny w pro ce du rze se lek cyj nej
za mó wie nia pu blicz ne go

Pro ce du ra se lek cyj na za mó wie nia pu blicz -
ne go skła da się z dwóch od ręb nych ba dań,
a mia no wi cie ba da nia pod mio to we go wy ko -
naw ców pro wa dzo ne go we dług wa run ków
okre ślo nych w usta wie, do pre cy zo wa nych
przez za ma wia ją cych od ręb nie dla każ de -
go po stę po wa nia oraz ba da nia ofert.

W pro ce du rze ba da nia pod mio to we go,
na sku tek za ist nie nia prze sła nek omó wio -
nych w pierw szym punk cie ni niej szej pu bli -
ka cji, usta wo daw ca po sta no wił wpro wa dzić
istot ne zmia ny. Se kwen cję tych zmian otwie -
ra no wy prze pis art. 22 ust. 5. Sta no wi on,
iż wa run ki udzia łu w po stę po wa niu oraz „…
opis spo so bu do ko na nia oce ny ich speł nie -
nia ma ją na ce lu zwe ry fi ko wa nie zdol no ści
wy ko naw cy do na le ży te go wy ko na nia za mó -
wie nia. W po stę po wa niu /…/ za ma wia ją cy
mo że oce nić zdol ność wy ko naw cy do na le -
ży te go wy ko na nia za mó wie nia w szcze gól -
no ści w od nie sie niu do je go rze tel no ści, kwa -
li fi ka cji, efek tyw no ści i do świad cze nia”.

W no wej wer sji roz po rzą dze nia wy ko -
naw cze go do usta wy7 in ten cja pra wo daw cy
zmie rza ją ca do po głę bie nia ba da nia pod mio -
to we go a przez to uczy nie nia je go re zul ta tów
bar dziej obiek tyw ny mi, zo sta ła roz wi nię ta,
uszcze gó ło wio na i obu do wa na do ku men ta -

cyj nie. W od nie sie niu do za mó wień pu blicz -
nych na ro bo ty bu dow la ne, przy wo ła ne roz -
po rzą dze nie, na po twier dze nie wie dzy i do -
świad cze nia wy ko naw cy, na ka zu je
za ma wia ją cym żą dać wy ka zu ro bót bu dow -
la nych wy ko na nych w cią gu pię ciu lat
przed ter mi nem skła da nia ofert wraz z za łą -
cze niem do wo dów po twier dza ją cych fakt
na le ży te go wy ko na nia naj waż niej szych ro bót
ob ję tych tym wy ka zem (§ 1 ust. 1 pkt 2).

Po nad to, za ma wia ją cy uzy ska li rów nież
pra wo do żą da nia, aże by w wy ka zach ro bót,
do staw lub usług za łą czo nych do swo ich
ofert wy ko naw cy za mie ści li in for ma cję
o tych, któ rych nie wy ko na li lub wy ko na li nie -
na le ży cie (§ 1 ust. 4). Dzię ki tym in for ma -
cjom za ma wia ją cy uzy skać po wi nien, we -
dług pra wo daw cy, pod sta wę fak to gra ficz ną
i do ku men ta cyj ną umoż li wia ją cą zwe ry fi ko -
wa nie rze tel no ści, kwa li fi ka cji, efek tyw no ści
oraz do świad cze nia wy ko naw cy. 

Rów nież i ta zmia na wpro wa dzo na do usta -
wy oraz do roz po rzą dze nia wy ko naw cze go
wy wo ła ła wśród ko men ta to rów sze reg kon -
tro wer sji. W ko men ta rzach po now nie wska -
zu je się na sze reg ry zyk ja kie nio są za so bą
no we roz wią za nia pro ce du ral ne8.

(c) Za po wie dzi zmian w prze pi sach Pzp
do ty czą cych pod wy ko naw stwa

Z pro ble mem po praw ne go funk cjo no wa -
nia re la cji po mię dzy ge ne ral ny mi wy ko -
naw ca mi a pod wy ko naw ca mi, pol ski ry nek
bu dow la ny od wie lu lat nie jest w sta nie się
upo rać. W ostat nim cza sie pro ble my zwią -
za ne z ty mi re la cja mi wy raź nie się na si li ły.
Oka za ło się, iż ma ją cy to ni zo wać te pro ble -
my art. 6471 Ko dek su cy wil ne go nie był
w sta nie speł nić po kła da nych w nim na dziei. 

Sy tu acja opi sa na po wy żej by ła przy czy -
ną dla któ rej Ra da Mi ni strów zde cy do wa ła
się na re ko men do wa nie roz sze rze nia
i uszcze gó ło wie nia prze pi sów usta wy Pzp
do ty czą cych pod wy ko naw stwa, w tym
zwłasz cza na ryn ku za mó wień pu blicz nych
na ro bo ty bu dow la ne. 

Pro po no wa ne zmia ny mia ły obej mo wać:
wpro wa dze nie do słow ni ka po jęć usta wy

Pzp (art. 2) de fi ni cji umo wy o pod wy ko naw -
stwo oraz roz bu do wa nie prze pi su usta wy
okre śla ją ce go mi ni mal ną treść Spe cy fi ka cji
Istot nych Wa run ków Za mó wie nia (art. 36) 

Sto sow ny pro jekt usta wy no we li za cyj nej
do stęp ny jest na stro nie in ter ne to wej UZP
(uzp. gov. pl), a za tem przy ta cza nie go w ni -
niej szej pu bli ka cji nie uwa ża my za ce lo we. 

Roz wią za nia nor ma tyw ne za pi sa ne w tym
pro jek cie zo sta ły bar dzo po waż nie skry ty ko -
wa ne przez zna nych spe cja li stów Pra wa za -
mó wień pu blicz nych, a mia no wi cie prof. R.
Szo sta ka oraz dr. W. Dzier ża now skie go9.
Rów nież nad zwy czaj na pod ko mi sja sej mo -
wa po wo ła na do roz pa trze nia pro jek tów no -
we li za cji usta wy Pzp by ła wo bec oma wia ne -
go przed ło że nia rzą do we go bar dzo kry tycz na.

W tej sy tu acji na le ży ocze ki wać, iż osta -
tecz ne de cy zje usta wo we co do tak istot nej
dla pol skie go bu dow nic twa kwe stii ja ką
jest pod wy ko naw stwo, za pad ną do pie ro
w IV kwar ta le 2013 ro ku. 

2.2. Ko deks bu dow la ny

W dniu 10.10.2012 ro ku od by ło się pierw -
sze, in au gu ra cyj ne po sie dze nie Ko mi sji
Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Bu dow la ne go, po wo -
ła nej roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów
z 10.07.2012 ro ku10. Za da niem Ko mi sji jest
opra co wa nie pro jek tu Ko dek su bu dow la ne -
go, czy li usta wy obej mu ją cej kom plek so wo
pro ble ma ty kę Pra wa bu dow la ne go oraz
usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu
prze strzen nym.

Nie wcho dząc w oce nę roz wią zań sys te -
mo wych wy pra co wa nych przez Ko mi sję
na le ży stwier dzić, iż Ko mi sja ta pra cu ją ca
pod kie run kiem prof. Z. Nie wia dom skie go,
dzia ła w spo sób upo rząd ko wa ny i me to dycz -
ny. W okre sie od 10.10.2012 ro ku
do 9.07.2013 ro ku Ko mi sja Ko dy fi ka cyj na
Pra wa Bu dow la ne go od by ła 21 po sie dzeń11.

Zgod nie z przy ję tym har mo no gra mem Ko -
mi sja po win na sfi na li zo wać swo je pra ce
i przed ło żyć pro jekt Ko dek su Mi ni stro wi
do 30.11.2014 ro ku. Ter min wej ścia w ży cie
Ko dek su bę dzie za tem praw do po dob nie
usy tu owa ny w ro ku 2015.

Za kres pro ble mo wy Ko dek su ma obej mo -
wać XV na stę pu ją cych dzia łów:

I – Prze pi sy ogól ne,
II – Spo łecz no -eko no micz ne uwa run ko -

wa nia pro ce su in we sty cyj ne go,
III – War to ści szcze gól nie chro nio ne

w pro ce sie in we sty cyj nym,
IV – Pod mio ty pro ce su in we sty cyj ne go.

Ich pra wa i obo wiąz ki,
V – Pla no we go spo da ro wa nie prze strze nią.

In we sto wa nie na pod sta wie miej sco we go
pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go,

VI – Za sa dy in we sto wa nia na ob sza rach
bez miej sco we go pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go,

VII – Dzia łal ność in we sty cyj na na ob sza -
rach za gro żo nych oraz zde gra do wa nych, 

w szcze gól no ści przy rod ni czo i tech nicz -
nie,

VIII – Szcze gól ne za sa dy lo ka li za cji in we -
sty cji ce lu pu blicz ne go,

IX – Współ dzia ła nie sek to ra pu blicz ne go
z pry wat nym w pro ce sie in we sty cyj nym,

X – Prze kształ ce nia struk tu ry wła sno ścio -
wej ob sza rów prze zna czo nych do za bu do -
wy,

XI – Roz po czę cie i re ali za cja in we sty cji
bu dow la nej,

XII – Wa run ki tech nicz ne bu do wy i użyt -
ko wa nia obiek tów bu dow la nych,

XIII – Utrzy ma nie obiek tów bu dow la -
nych,

XIV – Skut ki praw ne nie le gal nych dzia łań
in we sty cyj nych,

XV – Re jestr bu dow la ny.

3. Ko niecz ność zmian w sys te mie 
edu ka cyj nym in ży nie rów bu dow nic twa

\Au tor ni niej szej pu bli ka cji wy ra ża opi nię,
iż wie lu istot nych pro ble mów w sek to rze in -
we sto rze in we sty cji bu dow la nych mo gli by -
śmy unik nąć, gdy by szko ły wyż sze prze ka -
zy wa ły mło dej ka drze in ży nier skiej
i me na dżer skiej bar dziej po głę bio ną
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i wszech stron ną wie dzę z za kre su za rzą dza -
nia pro ce sa mi in we sty cyj no -bu dow la ny mi.
Nie do sko na łość do tych cza so we go sta nu
rze czy w tym za kre sie po twier dza ją wy ni ki
ba dań.

Ko mi tet Eko no mi ki Bu dow nic twa Za rzą -
du Głów ne go PZiTB pod jął dzia ła nia ma ją -
ce na ce lu po zna nie opi nii śro do wi ska in ży -
nie rów bu dow nic twa na te mat wie dzy
eko no micz no -bu dow la nej wy nie sio nej
z uczel ni, jak i ce lo wo ści uzu peł nie nia tej wie -
dzy w try bie w try bie stu diów po dy plo mo -
wych ofe ro wa nych przez szko ły wyż sze.

Efek tem tych dzia łań by ło prze pro wa dze -
nie ba da nia an kie to we go wśród człon ków
Łódz kiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow -
nic twa. Ba da nie to, za zgo dą Prze wod ni czą -
ce go Ra dy ŁO IIB, Pa na mgr inż. Grze go rza
Cie siel skie go, zo sta ło prze pro wa dzo ne na po -
cząt ku 2012 ro ku. Ba da nie za pro jek to wał i je -
go wy ni ki opi sał au tor ni niej sze go re fe ra tu.

An kie ta zo sta ła roz po wszech nio na wśród
uczest ni ków ba da nia dro gą elek tro nicz ną.
Wy peł ni ło ją i zwró ci ło or ga ni za to rom ba da -
nia 149 osób. Więk szość z nich, bo -
wiem 68,8% ba da nych, po sia da ło upraw nie -
nia do peł nie nia sa mo dziel nych funk cji
tech nicz nych w bu dow nic twie.

Z punk tu wi dze nia prak tycz nych po trzeb
ja kie ujaw ni ły się w do tych cza so wym prze -
bie gu ich ka rie ry za wo do wej, re spon den ci
ba da nia w spo sób na stę pu ją cy oce ni li wie -
dzę eko no micz no -bu dow la ną zdo by tą w dro -
dze stu diów:

• cał ko wi cie wy star cza ją ca – 4,0%,
• wy star cza ją ca – 25,5%,
• nie wy star cza ją ca – 59,1%,
• żad na – 11,4%.
Pod su mo wu jąc po wyż sze uwa gi szcze -

gó ło we na le ży bar dzo wy raź nie wy eks po -
no wać fakt, iż w opi nii bli sko ¾ re spon den -
tów ba da nia za rów no za kres jak i ro dzaj
zdo by tej w trak cie stu diów wie dzy eko -
no micz no -bu dow la nej nie przy sta wał
do po trzeb wy ni ka ją cych z ich do tych cza -
so wej prak ty ki in ży nier skiej.

W ko lej nym py ta niu an kie ty re spon den ci
ba da nia zo sta li po pro sze ni o do ko na nie
oce ny, w ska li od 2 do 5, po zio mu wie dzy eko -
no micz no -bu dow la nej zdo by tej na stu diach. 

W ca łym ob sza rze tej wie dzy wy róż nio -
no przy tym pięć ele men tów szcze gó ło wych, 

a mia no wi cie:
– kosz to ry so wa nie bu dow la ne,
– spo so by za wie ra nia umów w pro ce sie

in we sty cyj no -bu dow la nym,
– za rzą dza nie umo wa mi w pro ce sie in we -

sty cyj no -bu dow la nym,
– eko no mi kę przed się biorstw bu dow la -

nych oraz
– za rzą dza nie pro ce sem in we sty cyj no -bu -

dow la nym.
Oce nę wy ra żo ną przez oso by ob ję te ba -

da niem przed sta wia ta be la 4.
W to ku do tych cza so wej ka rie ry za wo do -

wej in ży nie rów bu dow nic twa re spon den ci
ba da nia naj bar dziej od czu li, we dług wy ra -
żo nych przez sie bie opi nii, bra ki wie dzy z za -
kre su: za rzą dza nia pro ce sem in we sty cyj no -
-bu dow la nym, kosz to ry so wa nia
bu dow la ne go oraz spo so bów za wie ra nia

umów w pro ce sie in we sty cyj no -bu dow la nym
(ta be la 5).

Brak po zy tyw nych mo ty wa cji do po głę bia -
nia wie dzy eko no micz no -bu dow la nej wy ni -
ka nie ty le z te go, że re spon den tom wie dza

ta nie jest po trzeb na w pra cy za wo do wej
(17,2% wska zań), ale z te go, że nie ma ją oni
cza su na stu dio wa nie, na to miast ofe ro wa -
ne stu dia są za dro gie al bo nie atrak cyj ne
(łącz nie aż 87,9% wska zań).

Sto sun ko wo nie wiel ka (31,5% ba da nych)
gru pa re spon den tów któ ra wy ra zi ła 

w an kie cie za miar pod ję cia stu diów po dy -
plo mo wych, za mie rza ła w ich trak cie po głę -
bić w pierw szym rzę dzie swo ją wie dzę
z za kre su za rzą dza nia pro ce sa mi in we sty -
cyj no -bu dow la ny mi. Ta ką pre fe ren cję wy ra -
zi ło bli sko 60% osób de kla ru ją cych chęć
pod ję cia stu diów po dy plo mo wych. Po zo sta -
łe dzie dzi ny wie dzy eko no micz no -bu dow la -
nej za mie rza ło stu dio wać od po wied nio:

– eko no mi kę przed się bior stwa bu dow la -
ne go – 34,0%

– kosz to ry so wa nie bu dow la ne – 27,7%
– za rzą dza nie umo wa mi w pro ce sie in we -

sty cyj no -bu dow la nym – 27,7%
– spo so by za wie ra nia umów w pro ce sie

in we sty cyj no -bu dow la nym – 21,3% osób
de kla ru ją cych chęć udzia łu w stu diach po -
dy plo mo wych.

Kon klu zja

Wpro wa dze nie istot nych zmian jest wa -
run kiem ko niecz nym pod wyż sze nia ogól no -

spo łecz nej efek tyw no ści pol skie go sek to ra
in we sty cji bu dow la nych. Jak wy ni ka z ni niej -
sze go re fe ra tu zmia ny oraz uspraw nie nia po -
win ny do ty czyć róż no rod nych aspek tów
funk cjo no wa nia te go sek to ra.

1 Sze rzej na ten te mat – patrz re fe rat P. Świą tec kie -
go wy gło szo ny na Kon fe ren cji „IV Ślą skie Fo rum In we -
sty cji, Bu dow nic twa i Nie ru cho mo ści”, Fo rum Bu dow nic -
twa Ślą skie go, nr 3 z 2012 ro ku, s. 20. 

2 Jest to orze cze nie GKO z 22.10.2001 ro ku
(GKO CCIII DF/GKO/Odw.-144/212/2001).

3 Wy rok z 27.10.2005 ro ku w spra wach po łą czo nych C -
-178/04 i C -188/04, za: „De fi ni cje ro bo ty bu dow la nej”
i „obiek tu bu dow la ne go”, In for ma tor Urzę du Za mó wień
Pu blicz nych, Lu ty 2013, str. 6.

4 Z. Lesz czyń ski, No we roz wią za nia oraz ich kon se -
kwen cje. Za mó wie nia Pu blicz ne Do rad ca, nr 6 z 2013 ro -
ku, str. 10.

5 Mo wa tu taj o roz po rzą dze niu Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z 3.12.2012 r. w spra wie wy ka zu ro bót bu dow la nych (Dz.
U. z 7.12.2012 r., poz. 1372).

6 Wik to row ska, Ro bo ty bu dow la ne a obiekt bu dow la -
ny, Za mó wie nia Pu blicz ne Do rad ca, nr 6 z 2013 ro ku,
str. 16.

7 Roz po rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
z 19.02.2013 ro ku w spra wie ro dza jów do ku men tów, ja -
kich mo że żą dać za ma wia ją cy od wy ko naw cy oraz form
w ja kich te do ku men ty mo gą być skła da ne (Dz. U.
z 19.02.2013 r., poz. 231).

8 Patrz na przy kład: G. Lang, Za mia ny w roz po rzą dze niu
o do ku men tach, Za mó wie nia Pu blicz ne Do rad ca, nr 3
z 2013 ro ku, str. 42-47; M. Ma kow ski, Wy bór wy ko naw cy
w świe tle art. 22 ust. 5 – pod sta wo we pro ble my wy kład ni, Za -
mó wie nia Pu blicz ne Do rad ca, nr 5 z 2013 ro ku, str. 39-45. 

9 Sta no wi sko W. Dzier ża now skie go zna leźć moż na w pu -
bli ka cji: Pro jekt za mian w za kre sie pod wy ko naw stwa, Za -
mó wie nia Pu blicz ne Do rad ca, nr 3 z 2013 ro ku, s. 31-36. 

10 Dz. U. z 2012 ro ku, poz. 856.
11 Z re zul ta ta mi po szcze gól nych po sie dzeń Ko mi sji

moż na za po znać się po przez Ko mu ni ka ty wy da wa ne
po każ dym ko lej nym po sie dze niu. Są one do stęp ne
pod ad re sem kkpb@trans port.gov.pl

Lp. Ele ment wie dzy eko no micz no -bu dow la nej Oce na po zio mu zdo by tej wie dzy 
(ska la od 2 do 5)

1 Kosz to ry so wa nie bu dow la ne 2,80

2 Spo so by za wie ra nia umów w pro ce sie in we sty cyj no -
-bu dow la nym 2,19

3 Za rzą dza nie umo wa mi w pro ce sie in we sty cyj no -
bu dow la nym 2,27

4 Eko no mi ka przed się biorstw bu dow la nych 2,55

5 Za rzą dza nie pro ce sem in we sty cyj no -bu dow la nym 2,56

Ta be la 4

Średnie ważone oceny poziomu wiedzy ekonomiczno-budowlanej 
zdobytej w trakcie studiów przez respondentów badania

Źró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie wy ni ków ba dań

Lp. W dotychczasowej karierze najbardziej brakowało mi
wiedzy z zakresu:

Odsetek wskazań
(100% = wszyscy badani)

1 Kosz to ry so wa nia bu dow la nego 27,5%

2 Spo so bu za wie ra nia umów w pro ce sie in we sty cyj no -
-bu dow la nym 24,2%

3 Za rzą dza nia umo wa mi w pro ce sie in we sty cyj no -
bu dow la nym 12,1%

4 Eko no mi ki przed się biorstw bu dow la nych 14,8%

5 Za rzą dza nia pro ce sem in we sty cyj no -bu dow la nym 34,2%

Ta be la 5

Rozkład odpowiedzi na pytanie: jakiej wiedzy ekonomiczno-budowlanej 
brakowało Ci najbardziej w dotychczasowej karierze zawodowej
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uwa run ko wa nie 
przy go to wa nia 
i re ali za cji pro ce su
bu dow la ne go
w aspek cie usta wy
– Pra wo ochro ny
śro do wi ska
Stresz cze nie

W ar ty ku le omó wio no uwa run ko wa nia śro -
do wi sko we wy ni ka ją ce z ak tu al nie ob wią zu ją -
ce go pra wa ochro ny śro do wi ska, wpły wa ją ce
na roz wią za nia pro jek to we, tech no lo gię i or ga -
ni za cję pro ce su bu dow la ne go. Przed sta wio no
de fi ni cję pod sta wo wych po jęć zwią za nych
z oce ną od dzia ły wa nia na śro do wi sko. Omó -
wio no za kres sys te mu ETP, któ ry jest na rzę -
dziem po zwa la ją cym zna leźć re la cję po mię dzy
obiek tem bu do wla nym a śro do wi skiem. Przed -
sta wio no przy kła do we pa ra me try ogól ne
i szcze gó ło we po zwa la ją ce na ge ne ro wa nie
wskaź ni ków re la tyw nych, któ re fak tycz nie
mo gą być wy ko rzy sta ne do oce ny ana li zo wa -
ne go przed się wzię cia in we sty cyj ne go i po rów -
na nie ich z naj lep szą do stęp ną tech ni ką.
Okre ślo no eta py po stę po wa nia w pro ce du rze
uzy ska nia de cy zji ze zwa la ją cej na re ali za cję
przed się wzię cia z uwzględ nie niem pro ce dur
śro do wi sko wych. W wy ni ku prze pro wa dzo nej
ana li zy usta lo no, że śro do wi sko we kry te ria oce -
ny pla no wa nej in we sty cji po win ny uwzględ niać
nie tyl ko aspek ty lo ka li za cyj ne, lecz tak że
aspek ty tech nicz ne i tech no lo gicz ne. W pod -
su mo wa niu wska za no, że po zna nie i prze strze -
ga nie pro ce dur śro do wi sko wych mo że ogra -
ni czyć ry zy ko błę dów w po stę po wa niach
ad mi ni stra cyj nych zwią za nych z ochro ną śro -
do wi ska, mo gą cych skut ko wać za gro że niem
dla przy go to wa nia lub re ali za cji szcze gól nie
pro jek tów współ fi nan so wa nych ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej lub Ban ku Świa to we go.

Wstęp

W ostat nich la tach w Pol sce za szły licz ne
zmia ny w oto cze niu praw nym i or ga ni za cyj nym
pro ce su przy go to wa nia i re ali za cji przed się -
wzięć in we sty cyj nych. Zwią za ne jest to przede
wszyst kim ze stop nio wym wdra ża niem pra wa
Unii Eu ro pej skiej. Do pro ce su in we sty cyj ne -
go od no szą się m.in. na stę pu ją ce ak ty pra wa
wspól no to we go i kra jo we go:

• Dy rek ty wa Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -
dy nr 2001/42/WE z dnia 27 czerw ca 2001 r.
w spra wie oce ny wpły wu nie któ rych pla nów
i pro gra mów na śro do wi sko, (Dy�rek�ty�wa�SO�-
OŚ) [1],

• Dy rek ty wa Ra dy nr 85/337/EWG
z dnia 27 czerw ca 1985 r. w spra wie oce ny
skut ków wy wie ra nych przez nie któ re przed -
się wzię cia pu blicz ne i pry wat ne na śro do wi -
sko na tu ral ne, (Dy�rek�ty�wa�OOŚ) [2],

• Usta wa z dnia 27 kwiet nia 2001 r. „Pra wo
ochro ny śro do wi ska”, (Ustaw�POŚ) [3],

• Usta wa z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochro -
nie przy ro dy, (Usta�wa�OP) [4],

• Usta wa z dnia 3 paź dzier ni ka 2008 r.
o udo stęp nia niu in for ma cji o śro do wi sku i je -
go ochro nie, udzia le spo łe czeń stwa w ochro -
nie śro do wi ska oraz o oce nach od dzia ły wa -
nia na śro do wi sko, (Usta�wa�OOŚ) [5],

• Usta wa z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no -
wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym,
(Usta�wa�ZP) [6], 

• Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. „Pra wo bu -
dow la ne”, (Usta�wa�PB) [7],

• Roz po rzą dze nie Ra dy Mi ni strów z dnia
9 li sto pa da 2010 w spra wie przed się wzięć mo -
gą cych zna czą co od dzia ły wać na śro do wi sko,
(Roz�po�rzą�dze�nie�OOŚ) [8].

Wy mie nio ne po wy żej usta wy i roz po rzą -
dze nie nie wy czer pu ją bar dzo dłu giej li sty ak -
tów praw nych re gu lu ją cych pro ces pla no wa -
nia, przy go to wa nia i re ali za cji in we sty cji,
za rów no w sek to rze pry wat nym, jak i pu blicz -
nym. Za sad ni czo nie po win no być róż nic
w pla no wa niu i re ali za cji mię dzy ty mi dwo ma
ro dza ja mi pro jek tów in we sty cyj nych. Jed nak
pro jek ty fi nan so wa ne ze środ ków pu blicz nych
ob wa ro wa ne są szcze gól ny mi re gu ła mi ad -
mi ni stra cyj ny mi. Ogra ni cze nia te nie mo gą
prze sła niać wza jem nych po wią zań i dzia łań,
któ re na le ży roz pa try wać na każ dym eta pie
ich re ali za cji. Naj istot niej sze ba rie ry w pla no -
wa niu, przy go to wa niu i re ali za cji bu dow la ne -
go pro ce su in we sty cyj ne go wy ni ka ją głów nie
z prze pi sów za war tych w usta wie o pla no wa -
niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym,
o za mó wie niach pu blicz nych, pra wie ochro -
ny śro do wi ska i pra wie bu dow la nym. 

Zgod nie z pra wem kra jo wym oraz Unii Eu -
ro pej skiej, po stę po wa nie w spra wie oce ny od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko sta no wi istot ny
ele ment pro ce su in we sty cyj ne go. Po wyż sze
zwią za ne jest z tym, że wy ma ga nia do ty czą ce
ochro ny śro do wi ska w fa zie przy go to wa nia i re -
ali za cji bu do wy w prak ty ce czę sto nie są speł -
nia ne, co po twier dza ją tak że wy ni ki ba dań pre -
zen to wa nych w pra cy [9]. Uję cie za gad nień
śro do wi sko wych w pla no wa niu i re ali za cji in we -

dr hab. inż. AdAM rAK
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sty cji wią że się z po trze bą no we go po dej ścia
do or ga ni za cji pro ce su in we sty cyj ne go. Uwa -
run ko wa nia śro do wi sko we wpro wa dza ją po trze -
bę usta no wie nia no wych kry te riów oce ny
i opty ma li za cji po cząw szy od eta pu pro jek to wa -
nia, wy bo ru tech no lo gii bu do wy, do bo ru wy ro -
bów bu dow la nych oraz spo so bu pro wa dze nia
ro bót bu dow la nych [10]. Re ali za cja in we sty cji
bu dow la nych uwzględ nia ją cych wa run ki ota cza -
ją ce go śro do wi ska jest jed nym z ele men tów
zrów no wa żo ne go roz wo ju. Po ję cie zrów no wa -
żo ne go roz wo ju naj sze rzej zo sta ło zde fi nio wa -
ne w ak tach praw nych z za kre su ochro ny śro -
do wi ska. Do naj waż niej szych z nich na le ży
usta wa POŚ [4]. W spo sób kom plek so wy ure -
gu lo wa ne zo sta ły tam za sa dy ochro ny śro do -
wi ska oraz wa run ki ko rzy sta nia z jej za so bów,
z uwzględ nie niem wy ma gań zrów no wa żo ne -
go roz wo ju, a w szcze gól no ści za sa dy usta la -
nia wa run ków ochro ny za so bów śro do wi ska,
wpro wa dza nia sub stan cji lub ener gii oraz
kosz tów ko rzy sta nia ze śro do wi ska, obo wiąz -
ki or ga nów ad mi ni stra cji oraz od po wie dzial ność
i sank cje. Po ję cie zrów no wa żo ne go roz wo ju po -
ja wia się w wie lu in nych ar ty ku łach usta wy POŚ.
Naj waż niej sze z nich od no szą się do de fi ni cji
ochro ny śro do wi ska oraz tre ści po li tyk stra te -
gii, pla nów i pro gra mów. Zde fi nio wa ne to jest
w art. 3 pkt. 50 usta wy POŚ, zgod nie z któ rym
przez zrów�no�wa�żo�ny�roz�wój ro zu mie się ta ki
roz wój spo łecz no -go spo dar czy, w któ rym na -
stę pu je pro ces in te gro wa nia dzia łań po li tycz -
nych, go spo dar czych i spo łecz nych, z za cho -
wa niem rów no wa gi przy rod ni czej oraz trwa ło ści
pod sta wo wych pro ce sów przy rod ni czych w ce -
lu za gwa ran to wa nia moż li wo ści za spo ka ja nia
pod sta wo wych po trzeb po szcze gól nych spo -
łecz no ści lub oby wa te li za rów no współ cze sne -
go po ko le nia, jak i przy szłych po ko leń. Po ję cie
zrów no wa żo ne go roz wo ju zo sta ło okre ślo ne
tak że w usta wie o pla no wa niu i za go spo da ro -
wa niu prze strzen nym [6]. Za pod sta wę dzia łań
w za kre sie kształ to wa nia po li ty ki prze strzen nej
przyj mu je się ład prze strzen ny i zrów no wa żo -
ny roz wój, a przy spo rzą dza niu kon cep cji
prze strzen ne go za go spo da ro wa nia kra ju
uwzględ nia się za sa dy zrów no wa żo ne go roz -
wo ju w opar ciu o przy rod ni cze, kul tu ro we,
spo łecz ne i eko no micz ne uwa run ko wa nia. Akt
ten ma istot ne zna cze nie nie tyl ko dla ochro -
ny śro do wi ska, ale rów nież dla ca łej go spo dar -
ki prze strzen nej, któ ra wpły wa na dzia łal ność
spo łecz ną i go spo dar czą. Pro ce du ry i za sa dy
po stę po wa nia w każ dej fa zie pro ce su bu dow -
la ne go speł nia ją ce po wyż szą stra te gię ozna -
cza ją, że uczest ni cy te go pro ce su bu dow la ne -
go ro zu mie ją za sa dy funk cjo no wa nia
ota cza ją ce go śro do wi ska na tu ral ne go. Zrów -
no wa żo ny pro ces bu dow la ny ozna cza zin te gro -
wa nie w fa zie pro jek to wej i re ali za cyj nej cech
wy two rzo nych w tym pro ce sie obiek tów bu dow -
la nych i pa ra me trów ota cza ją ce go śro do wi ska. 

W li te ra tu rze opi su ją cej pro ce sy in we sty cyj -
ne moż na zna leźć wie le de fi ni cji pro -śro do wi -
sko we go pro ce su in we sty cyj ne go. Na uwa gę
za słu gu je de fi ni cja zre da go wa na przez Ryń ską
[11]. Au tor ka uwa ża, że pro śro do wi sko wy pro -
ces nie ozna cza ochro ny śro do wi ska przed ludz -
ką in ge ren cją, lecz ra czej stwo rze nie re la cji po -
mię dzy efek ta mi ludz kiej in ge ren cji w eko sys tem
i śro do wi sko, zna le zie nie spo so bów na ogra -
ni cze nie zmian oraz uwzględ nie nie gra nic po -
jem no ści po szcze gól nych eko sys te mów. 

Bio rąc pod uwa gę obec nie obo wią zu ją ce
pra wo ochro ny śro do wi ska, pla nu jąc przed się -
wzię cie in we sty cyj ne, każ dy z in we sto rów
po wi nien szu kać od po wie dzi przy naj mniej
na 4 po niż sze py ta nia: 

• Jak zde fi nio wać pla no wa ne przed się -
wzię cie in we sty cyj ne? 

• Czy dla pla no wa ne go przed się wzię-
cia in we sty cyj ne go wy ma ga na bę dzie 
pro ce du ra oce ny od dzia ły wa nia na śro do -
wi sko, oraz ja kie or ga ny bę dą uczest ni -
czyć w pro ce sie oce ny od dzia ły wa nia na
śro do wi sko i wy da niu de cy zji śro do wi sko -
wej? 

• W ja ki stop niu pro ce du ra OOŚ wpły nie
na har mo no gram przy go to wa nia i re ali za cji in -
we sty cji?

• Ja kie bę dą kosz ty roz wią zań mi ni ma li zu -
ją cych/ła go dzą cych od dzia ły wa nie pro jek to -
wa nej in we sty cji na śro do wi sko? 

Uwzględ nia jąc po wyż sze uwa run ko wa -
nia i ba rie ry w przy go to wa niu i re ali za cji pro -
ce su in we sty cyj ne go au tor uzna je, że po zna -
nie pro ce dur śro do wi sko wych mo że
ogra ni czyć ry zy ko błę dów w po stę po wa -
niach ad mi ni stra cyj nych zwią za nych z ochro -
ną śro do wi ska w ra mach te go pro ce su mo -
gą cych skut ko wać za gro że niem dla
przy go to wa nia lub re ali za cji szcze gól nie
pro jek tów współ fi nan so wa nych ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej lub Ban ku Świa to we go.
W szcze gól no ści przed sta wio ne pro ce du ry
mo gą być po moc ne dla in we sto rów w za kre -
sie klu czo wych ele men tów po stę po wań śro -
do wi sko wych i przy go to wa nia do ku men ta cji
śro do wi sko wej. Po zwo li to na za pew nie nie
jed no li to ści pro ce dur w sys te mie wdra ża nia
pro gra mów ope ra cyj nych we ry fi ku ją cych
pra wi dło wość prze pro wa dze nia po stę po wań
śro do wi sko wych dla be ne fi cja tów ubie ga ją -

Rys. 1. Sche�mat�prze�bie�gu�pro�ce�su�oce�ny�od�dzia�ły�wa�nia�na śro�do�wi�sko
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cych się o przy zna nie do fi nan so wa nia apli -
ko wa nych pro jek tów in we sty cyj nych.

Pod sta wo we de fi ni cje i skró ty

Róż no rod ność funk cjo nu ją cych po jęć zwią -
za nych z oce ną od dzia ły wa nia na śro do wi sko
(OOŚ) oraz po ja wia ją ce się trud no ści zwią za -
ne z ich in ter pre ta cją są po wo dem za pro po no -
wa nia de fi ni cji pod sta wo wych ha seł z tej dzie -
dzi ny. Za miesz czo ne de fi ni cje ma ją cha rak ter
otwar ty. Przy de fi nio wa niu okre ślo nych po jęć,
au tor wy ko rzy stał wła sne do świad cze nie, a tak -
że sko rzy stał z de fi ni cji za miesz cza nych w obo -
wią zu ją cych usta wach i roz po rzą dze niach:
Kwa�li�fi�ka�cja�(Scre�ening): etap, na któ rym za -

pa da de cy zja o po trze bie pod da nia pro ce so wi
OOŚ przed się wzię cia. Roz po zna nie, se lek cja,
kwa li fi ka cja jest pierw szym eta pem pro ce du ry
usta no wio nej w art. 4 dy rek ty wy OOŚ w związ -
ku z jej Anek sem II i III. Ce lem scre enin gu jest
roz strzy gnię cie w ra mach eta pu wstęp ne go, czy
przed się wzię cie z gru py II po win no zo stać
pod da ne OOŚ. Scre ening opie ra się na ba da -
niu in dy wi du al nym, przy po rząd ko wa niu przed -
się wzię cia pro gom lub kry te riom usta lo nym przez
pań stwo człon kow skie UE, al bo na łącz nym za -
sto so wa niu oby dwu pro ce dur. W trak cie prze -
pro wa dza nia ba da nia in dy wi du al ne go lub usta -
la nia war to ści pro go wych bądź kry te riów
uwzględ nić na le ży od po wied nie kry te ria se lek -
cji wy mie nio ne wAnek sie III dy rek ty wy OOŚ, któ -
re sta no wią, że ce chy przed się wzięć mu szą być
roz pa trzo ne z uwzględ nie niem m.in.: roz mia ru
przed się wzię cia, ku mu la cji z in ny mi przed się wzię -
cia mi, wy ko rzy sta nia za so bów na tu ral nych, wy -
twa rza nia od pa dów, za nie czysz czeń i za gro żeń,
ry zy ka wy pad ku, uży tych sub stan cji i tech no lo -
gii. Śro do wi sko wa wraż li wość ob sza rów prze zna -
czo nych pod pla no wa ne in we sty cje, któ re mo -
gą być do tknię te ich skut ka mi mu si być
roz pa try wa na pod ką tem m.in.: ich do tych cza -
so we go prze zna cze nia, zdol no ści do od twa rza -
nia za so bów na tu ral nych oraz ab sorp cji śro do -
wi ska na tu ral ne go. Se lek cja przed się wzięć, dla
któ rych ko niecz ne jest prze pro wa dze nie OOŚ
mo że być spo rzą dzo na, wy ko rzy stu jąc np.: li sty
kon tro l ne, ma cie rze, kry te ria wraż li wo ści eko lo -
gicz nej te re nu na prze kształ ce nia, wstęp ne
ana li zy śro do wi sko we, itp. Zgod nie z art. 4 ust. 4
dy rek ty wy OOŚ, wy nik scre enin gu po wi nien być
udo stęp nio ny opi nii pu blicz nej.
Sco�ping – to usta le nie za kre su in for ma cji, któ -

re ma ją być do star czo ne przez in we sto ra
na po trze bę opra co wa nia ROŚ. In we stor
przed się wzię cia jesz cze przed zło że niem wnio -
sku o wy da nie de cy zji o śro do wi sko wych uwa -
run ko wa niach mo że wy stą pić do wła ści wych or -
ga nów ds. śro do wi ska o wy da nie opi nii na te mat
in for ma cji, ja kie ma ją być przez nie go do star -
czo ne na po trze by prze pro wa dze nia OOŚ.
Mo�ni�to�ring: to sys tem po mia rów, ocen oraz

gro ma dze nie cech i pa ra me trów o cha rak te rze
przy rod ni czym, spo łecz nym i eko no micz nym
zwią za nych z od dzia ły wa niem okre ślo nej in we -
sty cji. Mo ni to ring w kon tek ście OOŚ ma za za -
da nie kon tro lę od dzia ły wań sku mu lo wa nych
oraz efek tyw no ści za sto so wa nych środ ków
ła go dzą cych i mi ni ma li zu ją cych. W tym aspek -
cie moż na wy mie nić dwa ro dza je mo ni to rin gu:
•� im�ple�men�ta�cyj�ny – kon tro la w trak cie

przy go to wa nia i re ali za cji przed się wzię cia
in we sty cyj ne go usta leń za war tych w do ku men -

ta cji pro jek to wej, de cy zjach o uwa run ko wa nych
śro do wi sko wych, po zwo le niach wod no -praw -
nych oraz in nych de cy zjach ad mi ni stra cyj nych,
•� od�dzia�ły�wań� – po mia ry wiel ko ści

od dzia ły wań na eta pie re ali za cji i eks plo ata -
cji in we sty cji. 
Oce�naOd�dzia�ły�wa�nia�na Śro�do�wi�sko (OOŚ):

wie lo eta po wy pro ces pro wa dzo ny rów no le -
gle z pro ce sem przy go to wa nia i re ali za cji
przed się wzię cia bu dow la ne go po le ga ją cy
na okre śle niu po ten cjal nych, zna czą cych od -
dzia ły wań pla no wa nych przed się wzięć na śro -
do wi sko przy rod ni cze, kul tu ro we, zdro wie ludz -
kie oraz wy ko rzy sta nie tych da nych
do przy go to wa nia od po wied nich de cy zji ad mi -
ni stra cyj nych. Zgod nie z art. 3, pkt. 1/8, usta -
wy OOŚ, przez oce nę ro zu mie się po stę po wa -
nie w spra wie oce ny od dzia ły wa nia na
śro do wi sko pla no wa ne go przed się wzię cia
obej mu ją ce w szcze gól no ści: we ry fi ka cję ra por -
tu o od dzia ły wa niu przed się wzię cia na śro do -
wi sko, uzy ska nie wy ma ga nych usta wą opi nii
i uzgod nień oraz za pew nie nie moż li wo ści
udzia łu spo łe czeń stwa w po stę po wa niu.
Od�dzia�ły�wa�nie�na śro�do�wi�sko:wska za nie róż -

nic/zmian mię dzy spo dzie wa ną war to ścią ana -
li zo wa ne go pa ra me tru śro do wi sko we go w okre -
ślo nym cza sie i prze strze ni ob li czo ną
przy za ło że niu, że pla no wa ne przed się wzię cie
bu dow la ne bę dzie zre ali zo wa ne oraz przy za -
ło że niu, że in we sty cja nie bę dzie re ali zo wa na.
Od dzia ły wa nie mo że być opi sa ne w ka te go riach
ilo ścio wych (ha łas, emi sja do at mos fe ry, uję cie
wo dy, od pro wa dze nie ście ków) lub ja ko ścio wych
(wskaź ni ki BZT5, ChZT). Mo że my tak że wy róż -
nić ka te go rie od dzia ły wań: bez po śred nie – po -
śred nie, ko rzyst ne – nie ko rzyst ne, od wra cal -
ne – nie od wra cal ne, lo kal ne – re gio nal ne,
trwa łe – okre so we, ne ga tyw ne – po zy tyw ne, sku -
mu lo wa ne. W ce lu okre śle nia od dzia ły wa nia
w ka te go riach ilo ścio wych na le ży prze pro wa dzić

pro gno zo wa nie je go war to ści dla każ de go
z ana li zo wa nych wa rian tów pla no wa ne go
przed się wzię cia. Słu żą do te go tech ni ki pro gno -
stycz ne, np.: mo de le dys per sji za nie czysz -
czeń w po wie trzu at mos fe rycz nym, mo de le roz -
prze strze nia nia się za nie czysz czeń w wo dach
po wierzch nio wych i pod ziem nych.
Pro�ce�du�ry�OOŚ: unor mo wa ne praw nie wy -

ma ga nia, co do prze bie gu pro ce su OOŚ; kwa -
li fi ka cja przed się wzięć (scre�ening), usta le nie
za kre su OOŚ (sco�ping), opra co wa nie ROŚ,
opi nio wa nie ROŚ, mo ni to ring, ana li za po re ali -
za cyj na.
Pro�ces�OOŚ: prze bieg na stę pu ją cych po so -

bie i po wią za nych przy czy no wo eta pów po stę -
po wa nia, pro wa dzą ce go do osza co wa nia
w for mie ilo ścio wej i/lub ja ko ścio wej po ten cjal -
nych skut ków pla no wa ne go przed się wzię cia
bu dow la ne go na śro do wi sko oraz przed sta wie -
nie spo so bów re du ku ją cych/mi ni ma li zu ją cych
po ja wie nia się spo dzie wa nych od dzia ły wań.
Ra�port� o od�dzia�ły�wa�niu� przed�się�wzię�cia

na śro�do�wi�sko�(ROŚ): do ku ment spo rzą dzo -
ny w for mie pi sem nej i gra ficz nej, za wie ra ją -
cy opis prze bie gu pro ce su OOŚ oraz wnio ski,
któ re w je go wy ni ku sfor mu ło wa no. Za kres
ROŚ okre śla art. 6, pkt. 1 usta wy OOŚ.
Środ�ki�ła�go�dzą�ce: dzia ła nia i środ ki, któ -

rych sto so wa nie ma na ce lu unik nię cie
lub mi ni ma li za cję po ten cjal nych od dzia ły -
wań. Dzia ła nia po le ga ją ce na do bo rze od -
po wied nich urzą dzeń lub za sto so wa niu
roz wią zań tech no lo gicz nych, kon struk cyj -
nych i or ga ni za cyj nych eli mi nu ją cych/ogra -
ni cza ją cych ne ga tyw ne od dzia ły wa nia
na śro do wi sko (np. ogra ni cze nie emi sji
za nie czysz czeń do at mos fe ry, emi sji ha ła -
su, zrzut ście ków, itp.) oraz kom pen so wa -
nie start przy rod ni czych i spo łecz nych.
Zrów�no�wa�żo�ne� bu�dow�nic�two, (Su�sta�ina�-

ble�Con�struc�tion): Zrów no wa żo ne bu dow nic -

realizacJa inwestycJi budowlaneJ i JeJ eksPloatacJa

Ta�be�la 1

Me to dy ka wy peł nie nia ko mó rek ma cie rzy Le opol da i ma cie rzy roz sze rzo nej.
Ozna ko wa nie zna cze nia/cha rak te ru od dzia ły wa nia w ko mór kach ma cie rzy
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realizacJa inwestycJi budowlaneJ i JeJ eksPloatacJa

two to kom plek so we po dej ście do okre śle nia
in te rak cji po mię dzy bu do wą i śro do wi skiem.
Ozna cza to, że za sa dy zrów no wa żo ne go roz -
wo ju są sto so wa ne w ca łym cy klu bu do wy,
od wy do by cia i prze twa rza nia su row ców, po -
przez pla no wa nie, pro jek to wa nie, bu do wę
bu dyn ków i obiek tów bu do wa nych oraz in fra -
struk tu ry. Jest to pro ces ma ją cy na ce lu
przy wró ce nie i utrzy ma nie har mo nii mię dzy śro -
do wi skach na tu ral nych, a bu do wa ny mi/wy bu -
do wa ny mi bu dyn ka mi i obiek ta mi bu dow la ny -
mi, pod czas pro ce su bu do wy i eks plo ata cji.

Me to dy i pro ce du ry oce ny
od dzia ły wa nia na śro do wi sko
przed się wzięć bu dow la nych 

Pra wie każ de dzia ła nie bu dow la ne wy ma -
ga prze pro wa dze nia oce ny od dzia ły wa nia
na śro do wi sko, w tym iden ty fi ka cji skut ków, opi -
su sta nu śro do wi ska, prze wi dy wa ne go wpły -
wu i oce ny pro po no wa nych dzia łań mi ni ma li -
zu ją cych ne ga tyw ny wpływ na śro do wi sko
(rys. 1). Ce le po szcze gól nych dzia łań róż nią
się, po dob nie jak me to dy ich re ali za cji. W li te -
ra tu rze wy od ręb nio no po nad 20 me tod do spo -
rzą dze nia oce ny i ana li zy po szcze gól nych
ele men tów skła do wych nie zbęd nych do spo -
rzą dze nia oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko
[12]. Wśród naj bar dziej po pu lar nych me tod

do wstęp nych ocen od dzia ły wa nia moż na wy -
mie nić li sty spraw dza ją ce i ma cie rze. W sys -
te mie OOŚ, ma ją za sto so wa nie 4 ty py list
spraw dza ją cych w za leż no ści od po zio mu
sza co wa nia od dzia ły wań: li sty opi so we, li sty
ska lo wa ne, li sty wa żo ne i ska lo wa ne oraz li -
sty bez osza co wa nia [13]. Li sty wa żo ne i ska -
lo wa ne sto so wa ne są do ocen szcze gó ło wych.
Czę sto li sty kon tro l ne i ma cie rze są sto so wa -
ne do bar dziej za awan so wa nych me tod i tech -
nik ana li zy. Wszyst kie li sty kon tro l ne i ma cie -
rze ma ją po la lub ko mór ki, któ re mu szą być
wy peł nio ne in for ma cja mi cha rak te ry zu ją ce
od dzia ły wa nie. W za leż no ści od spo so bu pre -
zen ta cji, in for ma cja ta mo że być przed sta wio -
na opi so wo lub ewa lu acyj nie (tab. 1). Li sty opi -
so we okre śla ją moż li wo ści po ten cjal nych
zda rzeń, pod czas gdy in ne, ta kie jak li sty ska -
lo wa ne do ko nu ją oce ny i wiel ko ści od dzia ły -
wa nia. W li stach kon tro l nych bez osza co wa -
nia i opi so wych ze sta wia się moż li we
do prze wi dze nia czyn ni ki śro do wi sko we oraz
od dzia ły wa nia. Mo gą to być ze sta wy py tań, któ -
re po zwa la ją usta lić pod sta wo we od dzia ły wa -
nia na śro do wi sko. W li stach ska lo wa nych od -
dzia ły wa niu każ de go ana li zo wa ne go wa rian tu
przed się wzię cia przy pi su je się cy fro wą lub li -
te ro wą ska lę sza co wa ną w sto sun ku do każ -
de go roz po zna ne go czyn ni ka śro do wi sko we -
go. Ba da nie wpły wu na śro do wi sko do ty czyć

po win no mi ni mum dwóch wa rian tów roz wa ża -
nych na eta pie bu do wy i eks plo ata cji przed się -
wzię cia. Wa rian to wa nie moż na roz pa try wać
w kil ku ka te go riach. Wśród nich moż na wy mie -
nić: wa rian ty lo ka li za cyj ne, wa rian to we roz wią -
za nia za go spo da ro wa nia te re nu, fa zo wa nie re -
ali za cji (re ali za cja eta pa mi). Li sty wa żo ne lub
ska lo wa ne, po zwa la ją na po rów ny wa nie i oce -
nę ana li zo wa nych wa rian tów. W ta kich li -
stach kon tro l nych al ge bra icz na ska la lub li te -
ra jest przy pi sa na do wpły wu każ de go wa rian tu
na każ dy czyn nik śro do wi sko wy.

W ran kin gu list kon tro l nych, wa rian ty są
usze re go wa ne od naj lep sze go do naj gor sze -
go pod wzglę dem ich po ten cjal ne go wpły wu
na okre ślo ne czyn ni ki śro do wi sko we. Przy pi -
su jąc każ de mu ana li zo wa ne mu czyn ni ko wi śro -
do wi ska od po wied nią wa gę, wy ko rzy stu jąc rów -
na nie (1) moż na dla każ de go ana li zo wa ne go
wa rian tu war tość su ma rycz ną Ij od dzia ły wań
na ana li zo wa nych czyn ni ków śro do wi ska. Li -
sty te są przy dat ne do ocen po rów naw czych
ana li zo wa nych wa rian tów, w ten spo sób za -
pew nią wy bór naj ko rzyst niej sze go wa rian tu. 

Gdzie:�
Ij – War tość su ma rycz na od dzia ły wań

na ana li zo wa ne czyn ni ki śro do wi ska dla j – te -
go wa rian tu,

n – licz ba ana li zo wa nych czyn ni ków śro do -
wi ska, 

IW – wa ga i-te go czyn ni ka śro do wi ska. Wa -
gi moż na przej mo wać np. w za kre sie od 1
do 4, lub w uję ciu pro cen to wym od po wied -
nio 25%, 50%, 75% i 100%,

Rij – ran king, oce na lub ska la j – te go wa -
rian tu i – te go ana li zo wa ne go czyn ni ka śro -
do wi ska. 

Ma cie rze sto so wa ne w OOŚ są wy kre sa -
mi sia tek, w któ re wzdłuż dwóch osi pro sto pa -
dłych, w wier szach i ko lum nach, wpi su je
wzdłuż jed nej – dzia ła nia wy wo ła ne przez re -
ali zo wa ne przed się wzię cie, wzdłuż dru -
giej – wskaź ni ki cha rak te ry zu ją ce i opi su ją ce
śro do wi sko. W przy pad ku wy stą pie nia wza jem -
ne go od dzia ły wa nia po mię dzy dwo ma ele men -
ta mi wpi sa ny mi na prze ciw staw nych osiach,
za zna cza się to we wspól nej ko mór ce siat ki
(tab. 1, 2). Ma cie rze ta kie unie moż li wia ją
pro wa dze nia na nich ope ra cji ma te ma tycz -
nych, na to miast przed sta wia ją po wią za nia
przy czy no wo -skut ko we po szcze gól nych jej
skład ni ków. W wstęp nych OOŚ, naj pow -
szech niej sto so wa na jest ma cierz Le opol da
[14]. Dla in we sty cji pro stych i nie skom pli ko -
wa nych ma cierz Le opol da mo że być uży wa -
na do szcze gó ło wych OOŚ. Ma cierz wy peł nia
się po przez sza co wa nie ska li okre ślo ne go od -
dzia ły wa nia i osob no je go zna cze nie dla śro -
do wi ska, wpi su jąc od po wied nie li te ry w dwa
po la ko mór ki (tab. 1). Sza co wa nie wiel ko ści
od dzia ły wa nia po win no opie rać się na wiel ko -
ściach mie rzal nych, np. po wierzch nia, ob ję -
tość, li czeb ność. Na to miast sza co wa nie zna -
cze nia jest już su biek tyw ną oce ną eks per ta.
Tak zbu do wa na ma cierz ma swo je wa dy, nie
jest se lek tyw na, nie roz róż nia od dzia ły wań
chwi lo wych od wy stę pu ją cych w dłuż szych

I j (IW)i · (R)ij=
i = 1
∑
n

Ta�be�la 2
Ozna ko wa nie zna cze nia/cha rak te ru od dzia ły wa nia

w ko mór kach ma cie rzy roz sze rzo nej 
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okre sach cza su. Stąd w ma cie rzy te go ty pu
treść wpi sy wa na do ko mór ki mo że być roz sze -
rzo na, co znacz nie zwięk szy za sób in for ma -
cji (tab. 2). Ta kie roz sze rze nie po zwa la
na osza co wa nie ko rzy ści śro do wi sko wych,
praw do po do bień stwa wy stą pie nia od dzia ły wa -
nia, cza su te go wy stą pie nia, oce ny ry zy ka,
środ ków za rad czych i od dzia ły wań wtór nych.
Jed nak ta ka ma cierz tra ci na czy tel no ści. 

Pol ska jest człon kiem Unii Eu ro pej skiej,
w związ ku z tym pro ce du ra OOŚ mu si być prze -
pro wa dzo na zgod nie z stan dar da mi dla te go ro -
dza ju pro ce dur wy ma ga nych przez prze pi sy
pra wa unij ne go. Zgod nie z ty mi prze pi sa mi,
prze pro wa dze nia OOŚ wy ma ga ją wszyst kie

przed się wzię cia, któ re z uwa gi na swo ją ska lę,
cha rak ter lub roz miar mo gą w zna czą cy spo sób
od dzia ły wać na śro do wi sko. Po stę po wa nie OOŚ
dla przed się wzięć in we sty cyj nych w Pol sce ure -
gu lo wa ne zo sta ło w art. 59 – 120 usta wy OOŚ.
OOŚ prze pro wa dza się w pierw szej fa zie uzy ski -
wa nia ze zwo le nia na in we sty cję w ra mach po -
stę po wa nia w spra wie wy da nia de cy zji o śro do -
wi sko wych uwa run ko wa niach.

De cy zja o śro do wi sko wych uwa run ko wa -
niach okre śla wa run ki do pusz czal no ści re ali za -
cji przed się wzię cia ze wzglę du na wy mo gi
ochro ny śro do wi ska. Bio rąc pod uwa gę ska lę,
cha rak ter i roz mia ry przed się wzięć, w pra wie pol -
skim przy ję to na stę pu ją cy ich po dział: przed się -

wzię cia mo gą ce za wsze zna czą co od dzia ły wać
na śro do wi sko – tzw. przed się wzię cia z gru py I,
dla któ rych OOŚ jest za wsze wy ma ga na, przed -
się wzię cia mo gą ce po ten cjal nie zna czą co od dzia -
ły wać na śro do wi sko – tzw. przed się wzię cia z gru -
py II, dla któ rych o ko niecz no ści prze pro wa dze nia
OOŚ roz strzy ga kom pe tent ny or gan ds. śro do -
wi ska, bio rąc pod uwa gę moż li we od dzia ły wa -
nie przed się wzię cia na śro do wi sko.

Po nad to zgod nie z wy ma ga nia mi prze pi sów
unij nych, wy róż nio no jesz cze tzw. przed się -
wzię cia z gru py III. Są to przed się wzię cia mo -
gą ce po ten cjal nie zna czą co od dzia ły wać
na ob sza ry Na tu ra 2000. 

Uwzględ nia jąc prze pi sy kra jo we [3, 5, 8, 15]
oraz Unii Eu ro pej skiej [1, 2], w ce lu kwa li fi ka -
cji okre ślo ne go przed się wzię cia1 w kon tek ście
wy mo gu prze pro wa dze nia oce ny od dzia ły wa -
nia na śro do wi sko2 pierw szym kro kiem jest przy -
po rząd ko wa nie przed się wzię cia do jed nej
z klas: A, B, C lub D (rys. 2). Do ko nu jąc po dzia -
łu na 4 kla sy, au tor pro po nu je opar cie się na tzw.
kry te riach se lek cji okre ślo nych w anek sie III dy -
rek ty wy OOŚ. Kry te ria te sta no wią, że ce chy
przed się wzięć mu szą być roz pa trzo ne
z uwzględ nie niem m.in.: roz mia ru in we sty cji, lo -
ka li za cji wzglę dem ob sza rów Na tu ra 2000, ku -
mu la cji z in ny mi przed się wzię cia mi, wy ko rzy -
sta nia za so bów na tu ral nych, wy twa rza nia
od pa dów, za nie czysz czeń i za gro żeń, ry zy ka
wy pad ku, uży tych sub stan cji i tech no lo gii.
Wzię to tak że pod uwa gę śro do wi sko wą wraż -
li wość ob sza rów, któ re mo gą być do tknię te skut -
ka mi spo wo do wa ny mi przez pla no wa ne do re -
ali za cji przed się wzię cia in we sty cyj ne.
Wraż li wość mu si być roz pa try wa na pod ką tem
m.in.: do tych cza so we go prze zna cze nia ob sza -
ru, je go zdol no ści do od twa rza nia za so bów na -
tu ral nych na da nym ob sza rze oraz ab sorp cji śro -
do wi ska na tu ral ne go. Jed nak że na le ży zwró cić
uwa gę, że zgod nie z art. 4 dy rek ty wy OOŚ
do okre śle nia, czy przed się wzię cie pod le ga oce -
nie od dzia ły wa nia na śro do wi sko czy nie pod -
le ga ta kiej oce nie, sto su je się pro gi i kry te ria
usta lo ne przez pań stwa człon kow skie wspól -
no ty eu ro pej skiej oraz kry te ria se lek cji z za łącz -
ni ka III dy rek ty wy OOŚ. W na szym kra ju kry -
te ria te za war te są w roz po rzą dze niu OOŚ. 

Uwzględ nia jąc pro gi za war te w roz po rzą -
dze niu OOŚ oraz kry te ria se lek cji z za łącz ni -
ka III dy rek ty wy OOŚ, moż na stwier dzić, że
prze pro wa dze nie po stę po wa nia OOŚ bę dą
wy ma ga ły za da nia za li czo ne do kla sy A,
czy li w ro zu mie niu roz po rzą dze nia OOŚ, tzw.
gru pa I przed się wzięć, dla któ rych spo rzą dze -
nie ra por tu o od dzia ły wa niu przed się wzię cia
na śro do wi sko (ROŚ) jest obo wiąz ko we. Za -
da nia za li czo ne do tej gru py wy ma ga ją uzy -
ska nia de cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko -
wa niach (DUŚ). W przy pad ku za dań
za li czo nych do kla sy B, pro ce du ra OOŚ jest
iden tycz na, jak dla gru py II przed się wzięć w ro -
zu mie niu roz po rzą dze nia OOŚ, dla któ rych
spo rzą dze nie ROŚ mo że być wy ma ga ne.
Stąd dla za dań kwa li fi ko wa nych do kla sy B,
in we stor po wi nien wy stą pić do kom pe tent nych
or ga nów z wnio skiem o wsz czę cie po stę po -
wa nia w spra wie OOŚ, a w przy pad ku stwier -
dze nia ko niecz no ści prze pro wa dze nia OOŚ,
usta le nia za kre su ROŚ na pod sta wie spo rzą -
dzo nej kar ty in for ma cyj nej przed się wzię cia
(KIP). W tym przy pad ku, w za leż no ści od wy -
ni ków ana li zy, kom pe tent ny or gan ds. śro do -
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wi ska wy da de cy zję śro do wi sko wą lub umo -
rzy po stę po wa nie w tej spra wie. W kla sie B
mo gą zna leźć się tak że przed się wzię cia, któ -
re ze wzglę du na swo je pa ra me try nie wy ma -
ga ją uzy ska nia de cy zji śro do wi sko wej. Na to -
miast ze wzglę du na miej sce ich lo ka li za cji oraz
bio rąc po uwa gę za pi sy § 3 ust. 2 roz po rzą -
dze nia OOŚ, ko niecz ne bę dzie wy stą pie nia in -
we sto ra o wy da nie de cy zji śro do wi sko wej. Kla -
sa C są to przed się wzię cia o cha rak te rze
in fra struk tu ral nym, któ re wy ma ga ją uzy ska nia
ze zwo le nia na re ali za cję, lecz ze wzglę du
na swój cha rak ter, pa ra me try i miej sce lo ka -
li za cji nie za li cza ją się do żad nej z grup wy -
mie nio nych w anek sach do dy rek ty wy OOŚ ani
w roz po rzą dze niu OOŚ. W gru pie C mo gą zna -
leźć się przed się wzię cia, któ re ze wzglę du
na swo je pa ra me try nie wy ma ga ją uzy ska nia
de cy zji śro do wi sko wej, nie na le żą do gru -
py II w ro zu mie niu roz po rzą dze nia OOŚ. Po -
nad to wy ma ga ne jest uzy ska nie od wła ści we -
go Re gio nal ne go Dy rek to ra Ochro ny
Śro do wi ska (RDOŚ) tzw. za świad cze nia od -
no śnie bra ku od dzia ły wa nia na ob sza ry Na -
tu ra 2000 dla za dań za li czo nych do ka sy A, B
i C. Gdy by z po sta no wie nia RDOŚ wy ni ka ło -
by, że ist nie je po trze ba prze pro wa dze nia
oce ny od dzia ły wa nia przed się wzię cia na ob -
sza ry Na tu ra 2000, to pro ce du ra OOŚ po win -
na być prze pro wa dzo na tak jak dla gru -
py II na pod sta wie spo rzą dzo ne go ROŚ.
Obo wią zek spo rzą dze nia i za kres ROŚ bę dzie
wy ni kał z po sta no wie nia RDOŚ. Przed się wzię -
cia za li czo ne do kla sy D, w któ rych za kres
wcho dzi np. do sta wa urzą dzeń, za kup opro -
gra mo wa nia itp., nie wy ma ga ją uzy ska nia de -
cy zji śro do wi sko wej. Przed się wzię cia z tej gru -
py nie bę dą wy ma gać ze zwo le nia na ich
re ali za cję (w ro zu mie niu pra wa pol skie -
go – po zwo le nia na bu do wę). Dla tych przed -
się wzięć nie wnio sku je się o wy stą pie nie
do RDOŚ w ce lu uzy ska nia za świad cze nia od -
no śnie bra ku od dzia ły wa nia na ob sza ry Na -
tu ra 2000. Na to miast in we stor z wła snej ini -
cja ty wy po wi nien dla każ de go ta kie go
przed się wzię cia, kwa li fi ku jąc go do kla sy D,
sa mo dziel nie do ko nać oce ny prze wi dy wa nych
dzia łań w aspek cie je go lo ka li za cji i od dzia ły -
wa nia na ob szar Na tu ra 2000. Tym sa mym
w do ku men ta cji pro jek tu po win no zna leźć się
oświad cze nie (oświad cze nia) za wie ra ją ce
stwier dze nie o bra ku od dzia ły wa nia na ob sza -
ry Na tu ra 2000. 

Aspek ty lo ka li za cyj ne i tech no lo gicz ne
w oce nach od dzia ły wa nia na śro do wi sko

W trak cie oce ny lo ka li za cji pla no wa ne go
przed się wzię cia in we sty cyj ne go na po ty ka -
my na struk tu rę prze strzen ną te re nu zmie nia -
ją cą się pod wpły wem róż nych pro ce sów
roz wo jo wych. Dla przy kła du, lo ka li za cja za kła -
du prze my sło we go po wo du je ko niecz ność 
roz bu do wy in fra struk tu ry (np. dróg, sie ci elek -
tro ener ge tycz nej, wod no -ka na li za cyj nej, te le -
ko mu ni ka cyj nej) i usług to wa rzy szą cych. To na -
to miast zwięk sza po bór wo dy, ilość ście ków
do oczysz cze nia, zwięk sza ilość od pa dów,
zwięk sza się na tę że nia ru chu, itp. Stąd wy stę -
pu ją pro ble my me to do lo gicz ne w prze pro wa -
dze niu oce ny efek tyw no ści wy ko rzy sta nia
za so bów i wa lo rów śro do wi ska wy wo ła nych
pro ce sem in we sty cyj nym. Jed no cze śnie mu -

szą być bra ne pod uwa gę ta kie aspek ty jak:
zmniej sze nie za gro że nia dla śro do wi ska i po -
szcze gól nych je go kom po nen tów, mi ni ma li za -
cja strat i kon flik tów śro do wi sko wych, pro gno -
zo wa nie od dzia ły wań, ba rie ry śro do wi sko we
w zło żo nych pro ce sach roz wo jo wych oraz to,
że bez czło wie ka nie moż na pro wa dzić żad -
nej dzia łal no ści go spo dar czej. Tym sa mym,
śro do wi sko we kry te ria lo ka li za cji in we sty cji po -
win ny uwzględ niać nie tyl ko jej aspek ty lo ka -
li za cyj ne, lecz tak że aspek ty tech nicz ne
i tech no lo gicz ne. Ele men ty tech ni ki i tech no -
lo gii w pro ce sie lo ka li za cyj nym nie mo gą być
trak to wa ne sta tycz nie. Szcze gól nie na le ży
uwzględ nić po stęp tech nicz no -tech no lo gicz -

ny, or ga ni za cję pro ce su bu dow la ne go, któ re
istot nie mo gą zmniej szyć od dzia ły wa nie in we -
sty cji na ota cza ją ce śro do wi sko. Po dej mo wa -
ne de cy zje lo ka li za cyj ne nie mo gą od no sić się
do sa me go przed się wzię cia in we sty cyj ne go,
któ re w rze czy wi sto ści wy wo ły wać mo gą se -
kwen cje dzia łań i od dzia ły wań roz ło żo nych
w cza sie i prze strze ni, bez po śred nio lub po -
śred nio zwią za nych z pla no wa nym przed się -
wzię ciem. No wa in we sty cja uru cha mia pro ces
przy cią ga nia in nej dzia łal no ści, czę sto wy ni -
ka ją cych ze wzro stu atrak cyj no ści te re nu
w jej ob rę bie. W za leż no ści od ska li i ro dza -
ju in we sty cji mo że na stą pić du ża in ten sy fi ka -
cja za go spo da ro wa nia te re nu w są siedz twie,

Ta�be�la 3
Kategorie parametrów oceny ETP, wybrane wskaźniki relatywne

Tabela nr 3 

Kategorie parametrów oceny ETP, wybrane wska niki relatywne 
Kategorie ocenianych parametrów 

Kategoria A Kategoria B Kategoria C 
Zasilenie obiektu lub instalacji 
technologicznej (strumie  mediów). 

Wytwarzanie i odprowadzenie strumienia 
emisji zanieczyszcze  powstaj cych w 
procesie technologicznym. 

Oddzia ywanie na rodowisko strumienia 
wytworzonych wyrobów, odpadów 
szczególnie uci liwych dla rodowiska. 

A1 Wielko  zu ycia no ników
energii (cieplna, elektryczna, 
paliwa sta e, gazowe, ciek e).

B1 Strumie  emisji zanieczyszcze
gazowych i py owych
do powietrza.  

A11 Zu ycie energii pochodz cej z 
odzysku energii odpadowej. 

B11 Emisja zanieczyszcze
gazowych do powietrza, 
powstaj cych w wyniku 
spalania paliw energetycznych. 

A12 Zu ycie energii ze róde
niekonwencjonalnych.  

B12 Emisja zanieczyszcze
gazowych do powietrza, 
powstaj cych w wyniku 
procesów technologicznych.  

C1 czna warto
wyprodukowanych wyrobów 
(produktów). 

A2 Wielko  zu ycia wody dla celów 
technologicznych. 

B2 Zrzut strumienia cieków.

A21 Zu ycie wody obiegowej. B21 Zrzut wód
Poch odnicznych.

A22 Zu ycie wody podziemnej. B22 Zrzut cieków wytwarzanych w 
procesie technologicznym. 

A23 Zu ycie wody powierzchniowej. B23 Zrzut cieków socjalno-
bytowych.  

C2 Ilo  wytworzonych wyrobów 
(produktów), która w trakcie 
procesu konsumpcji nie 
powoduje powstania odpadów 
wtórnych (np. energia 
elektryczna). 

A3 Ilo  zu ywanych substancji 
niebezpiecznych w cyklu 
produkcyjnym.

B3 Sta e odpady technologiczne (w 
tym niebezpieczne). 

C3 Ilo  wytworzonych substancji 
niebezpiecznych, jako wyrób 
(produkt).

A4 Ilo  zu ywanych surowców 
mineralnych
(np. drewna.)  

A5 Ilo  zu ywanych surowców 
wtórnych.

B4 Emisja ha asu, promieniowania, 
wibracji.

C4 Ilo  wytworzonych wyrobów, 
które w procesie eksploatacji 
przekszta caj  si  w odpady 
uci liwe
dla rodowiska.

Przyk adowe wska niki relatywne oceny.   
A1/C1 Uniwersalny wska nik

energoch onno ci.
B1/C1 Uniwersalny wska nik emisji 

zanieczyszcze  gazowych i 
py owych.

B1/A1 Wska nik wielko ci emisji do 
powietrza
w odniesieniu do zu ycia
no ników energii. 

B11/A1 Wska nik wielko ci emisji 
zanieczyszcze  powstaj cych w 
wyniku spalania paliw 
energetycznych w odniesieniu 
do zu ycia no ników energii. 

B11/B1 Wska nik wielko ci emisji 
zanieczyszcze  powstaj cych w 
wyniku spalania paliw 
energetycznych w odniesieniu 
do ca kowitej emisji 
zanieczyszcze .

B11/B12 Wska nik wielko ci emisji 
zanieczyszcze  powstaj cych w 
wyniku spalania paliw 
energetycznych w odniesieniu 
do emisji zanieczyszcze
technologicznych

A1/C2 Wska nik energoch onno ci
wyrobów nietworz cych
odpadów wtórnych. 

B12/B1 Wska nik wielko ci emisji 
zanieczyszcze  powstaj cych w 
wyniku procesów 
technologicznych w odniesieniu 
do ca kowitej emisji 
zanieczyszcze .

A1/C3 Wska nik energoch onno ci
wyrobów w odniesieniu  
do wytwarzania substancji 
niebezpiecznych.

C3/A3 Ilo  wytworzonych wyrobów 
zawieraj cych substancje 
niebezpieczne do ilo ci
substancji niebezpiecznych 
wprowadzonych
do procesu technologicznego. 

A2/C1 Uniwersalny wska nik
wodoch onno ci.

B2/C1 Uniwersalny wska nik zrzutu 
cieków technologicznych do 

odbiornika.  
A2/C2  Wska nik wodoch onno ci

wyrobów nietworz cych
odpadów wtórnych. 

B21/B2 Wska nik zu ycia wody do 
celów ch odniczych
do ogólnego zu ycia wody. 

A2/C3  Wska nik wodoch onno ci
wyrobów w odniesieniu do 
wytwarzania substancji 
niebezpiecznych.

B22/A2 Wska nik ilo ci wytwarzanych 
cieków do ogólnego zu ycia

wody.
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co wraz z od dzia ły wa niem po wo do wa nym
przez in we sty cję mo że pro wa dzić do po stę -
pu ją cej de gra da cji śro do wi ska na ob sza rze
znacz nie więk szym od ob sza ru od dzia ły wa -
nia pla no wa ne go przed się wzię cia. Oce na od -
dzia ły wa nia in we sty cji na śro do wi sko jest
pro ce sem cią głym, po cząw szy od pro gra mo -
wa nia in we sty cji, pla no wa nia, pro jek to wa -
nia, re ali za cji, eks plo ata cji, aż po li kwi da cję
i po now ne za go spo da ro wa nie te re nu. Stąd
na wszyst kich eta pach pro ce su in we sty cyj ne -
go jest istot ne, aby wy bór lo ka li za cji [16]:

• w naj mniej szym stop niu na ru szał stan dy -
na micz nej rów no wa gi w eko sys te mach,

• w naj mniej szym stop niu na ru szał za so by i wa -
lo ry śro do wi ska przy rod ni cze go i kul tu ro we go,

• mi ni ma li zo wał kosz ty przy sto so wa nia za so -
bów śro do wi ska do pro wa dze nia dzia łal no ści,

• mi ni ma li zo wał ist nie ją ce, bądź eli mi no wał
po ten cjal ne sy tu acje kon flik to we lo kal nej spo -
łecz no ści,

• nie two rzył no wych i eli mi no wał ist nie ją ce
pro gi roz wo jo we oraz ba rie ry śro do wi sko we,

• ogra ni czył ist nie ją ce i eli mi no wał po ten cjal -
ne za gro że nia zdro wot ne,

• umoż li wiał do sto so wa nie in we sty cji do wa -
run ków i cech śro do wi ska.

Wy mie nio ne aspek ty śro do wi sko we po -
win ny być uwzględ nia ne we wła ści wy spo sób
w ra mach pro ce su lo ka li za cyj ne go pla no wa -
ne go przed się wzię cia bu do wa ne go. Śro do wi -
sko przy rod ni cze pod le ga zło żo nym pro ce som
prze mian za cho dzą cych pod wpły wem an tro -
po pre sji oraz w wy ni ku sa mo rzut nej ewo lu cji.
Rów no cze śnie w każ dej prze strze ni od by wa
się pro ces go spo da ro wa nia o zmien nej w cza -
sie cha rak te ry sty ce od dzia ły wań na śro do wi -
sko. W tej sy tu acji nie moż na ogra ni czać
oce ny od dzia ły wa nia pla no wa ne go przed -
się wzię cia in we sty cyj ne go do pro ble mu po je -
dyn czej in we sty cji (po je dyn cze go obiek tu), lecz
do gru py in we sty cji o po nad lo kal nych re la cjach
prze strzen nych i od dzia ły wań śro do wi sko wych.
Z po wyż sze go wy ni ka, że bez sze ro kie go roz -
po zna nia struk tu ry śro do wi ska i je go funk cjo -
no wa nia, pro gno zo wa nie moż li wych zmian
obej mu ją cych ba da ny ob szar i je go oto cze nie
nie mo że speł niać wy mo gi obiek ty wi za cji
ocen od dzia ły wa nia na śro do wi sko. 

Ro sną ce za gro że nie eko lo gicz ne wy mu sza
w pro ce sie bu dow la nym wdro że nie dzia łań
pro fi lak tycz nych ma ją cych na ce lu:

• zmniej sze nia ilo ści wy twa rza nia od pa dów
w trak cie re ali za cji obiek tu bu dow la ne go oraz
od pa dów tech no lo gicz nych po wsta ją cych
w trak cie je go eks plo ata cji po przez zmia nę lub
mo der ni za cję tech no lo gii i or ga ni za cji pro ce -
su bu dow la ne go, a tak że pro jek to wa nych
pro ce sów tech no lo gicz nych w trak cie eks plo -
ata cji obiek tów,

• za stę po wa nie nie któ rych wy ro bów (ma te -
ria łów) mniej uciąż li wych dla śro do wi ska,

• wy dzie la nie i za wra ca nie po now nie do pro -
ce su tech no lo gicz ne go stru mie nia nie wy ko -
rzy sta nych su row ców,

• od zysk i po wtór ne wy ko rzy sta nie/prze two -
rze nie wy ro bów (re cy kling: ma te ria ły z roz biór -
ki obiek tów bu dow la nych, dróg, in sta la cji, itp.).

Po wyż sze dzia ła nia pro fi lak tycz ne po win -
ny opie rać się na wy ni kach prze pro wa dzo nej
OOŚ pro jek to wa nej tech no lo gii pro duk cji (wy -
twa rza nia pro duk tów) oraz za sto so wa nych
tech no lo gii re ali za cji pro ce su bu dow la ne go.

Do okre śle nia re la cji po mię dzy obiek tem bu -
do wa nym a śro do wi skiem moż na wy ko rzy stać
tzw. sys tem ETP (Envi�ron�men�tal�Tech�no�lo�gy
Pro�fi�le) [16]. Dzię ki te mu sys te mo wi moż na do -
ko nać jed no li tej cha rak te ry sty ki eko lo gicz nej
or ga ni za cji pro ce su bu dow la ne go oraz tech -
no lo gii pro duk cji wy ro bów/pro duk tów bu dow -
la nych. ETP jest zbio rem in for ma cji o pro ce -
sie bu dow la nym i pla no wa nym obiek cie
(in sta la cji i sto so wa nej tech no lo gii pro duk cji).
Mo że być pod sta wą do wy ko na nia oce ny od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko da ne go obiek tu
w fa zie re ali za cji i eks plo ata cji. W ETP ana -
li zo wa ne są wza jem ne re la cje obiekt, in sta la -
cja lub tech no lo gia – śro do wi sko, któ re moż -

na po dzie lić na trzy głów ne ka te go rie pa ra me -
trów (tab. 3). 

W każ dej ka te go rii w za leż no ści o zło żo no ści
pro ce su bu dow la ne go oraz spe cy fi ki pla no wa -
nej in sta la cji (tech no lo gii pro duk cji) moż na wy -
róż nić pod sta wo we pa ra me try cha rak te ry zu ją -
ce da ną ka te go rię: A1, A2..., An; B1, B2..., Bn; C1,
C2..., Cn. Pod sta wo we pa ra me try eko lo gicz ne
moż na roz sze rzać o pa ra me try szcze gó ło wo cha -
rak te ry zu ją ce pro ces bu dow la ny, pla no wa ną
tech no lo gię wy twa rza nia okre ślo ne go pro duk -
tu/wy ro bu, sam pro dukt/wy rób: A11, A12, B11, B12.
Okre ślo ne pa ra me try ogól ne i szcze gó ło we
po zwa la ją na ge ne ro wa nie wskaź ni ków re la tyw -
nych, któ re fak tycz nie mo gą być wy ko rzy sta ne
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do oce ny ana li zo wa ne go przed się wzię cia in we -
sty cyj ne go i po rów na nie ich z naj lep szą do stęp -
ną tech ni ką4. W za leż no ści od spe cy fi ki ana li zo -
wa ne go przed się wzię cia mo gą to być wskaź ni ki
uni wer sal ne, np. A1/C1, ale tak że wskaź ni ki cha -
rak te ry zu ją ce okre ślo ną tech no lo gię pro ce su bu -
dow la ne go lub wy twa rza nia wy ro bu/pro duk tu, np.
B11/A1. Ob li cze nie i po rów na nie re la tyw nych
wskaź ni ków ETP po zwa la na stwier dze nie czy
ana li zo wa ne przed się wzię cie in we sty cyj ne jest
np. wo do chłon ne, ener go chłon ne, ma te ria ło -
chłon ne. Sys tem ten po zwa la na okre śle nie ilo -
ści i ro dza ju stru mie ni emi sji, spo rzą dze nie
cha rak te ry sty ki eko lo gicz nej sto so wa nych su row -
ców i wy ro bów/pro duk tów oraz oce ny ry zy ka.
ETP jest czę ścią skła do wą pro ce du ry OOŚ po -
zwa la ją cą na wy zna cze nie pod sta wo wych re la -
cji po mię dzy ota cza ją cym śro do wi skiem, a pla -
no wa nym przed się wzię ciem in we sty cyj nym
w fa zie bu do wy i eks plo ata cji. Nad to na le ży wska -
zać, że pro ce du ra ETP w pro ce sie OOŚ jest
obiek tyw na w ka te go riach po rów naw czych. Po -
zwa la na opra co wa nia pla nu za rzą dza nia śro -
do wi skiem (PZŚ) dla pla no wa ne go przed się wzię -
cia in we sty cyj ne go szcze gól nie na eta pie je go
re ali za cji. 

Pod su mo wa nie

Śro do wi sko we kry te ria oce ny pla no wa nej in -
we sty cji po win ny uwzględ niać nie tyl ko aspek -
ty lo ka li za cyj ne, lecz tak że aspek ty tech nicz -
ne i tech no lo gicz ne. Ele men ty tech ni ki
i tech no lo gii w pro ce sie lo ka li za cyj nym nie mo -
gą być trak to wa ne sta tycz nie. Szcze gól nie na -
le ży uwzględ nić po stęp tech nicz no -tech no lo -
gicz ny, or ga ni za cję pro ce su bu dow la ne go,
któ re istot nie mo gą zmniej szyć od dzia ły wa nie
in we sty cji na ota cza ją ce śro do wi sko. Po dej -
mo wa ne de cy zje lo ka li za cyj ne nie mo gą od -
no sić się do sa me go przed się wzię cia in we sty -
cyj ne go, któ re w rze czy wi sto ści wy wo ły wać
mo gą se kwen cje dzia łań i od dzia ły wań roz ło -
żo nych w cza sie i prze strze ni, bez po śred nio
lub po śred nio zwią za nych z pla no wa nym
przed się wzię ciem. No wa in we sty cja uru cha -
mia pro ces przy cią ga nia in nej dzia łal no ści, czę -
sto wy ni ka ją cych ze wzro stu atrak cyj no ści te -
re nu w jej ob rę bie. W za leż no ści od ska li
i ro dza ju in we sty cji mo że na stą pić du ża in ten -
sy fi ka cja za go spo da ro wa nia te re nu w są -
siedz twie, co wraz z od dzia ły wa niem po wo -
do wa nym przez in we sty cję mo że pro wa dzić
do po stę pu ją cej de gra da cji śro do wi ska na ob -
sza rze znacz nie więk szym od ob sza ru od dzia -
ły wa nia pla no wa ne go przed się wzię cia. 

Uwa run ko wa nia śro do wi sko we pro ce su in -
we sty cyj ne go w za leż no ści od jej za kre su i lo -
ka li za cji mo gą mieć róż ną wa gę. Jed nak
prak tycz nie wszyst kie in we sty cje bu dow la ne
są in ge ren cją w śro do wi sko, stąd mo że my
mieć do czy nie nia z roz ma ity mi uwa run ko wa -
nia mi śro do wi sko wy mi, któ re w pro ce sach in -
we sty cyj nych mu szą być wzię te pod uwa gę,
aby zmi ni ma li zo wać ne ga tyw ne od dzia ły wa -
nie in we sty cji na śro do wi sko. Naj pro ściej
pro ces in we sty cyj ny moż na zde fi nio wać, ja -
ko ca ło kształt dzia łań ma ją cych na ce lu przy -
go to wa nie i re ali za cję in we sty cji. Ana li zu jąc ak -
tu al ne uwa run ko wa nia praw ne, to pro ces ten
moż na spro wa dzić do trzech głów nych eta pów: 

Etap 1: Iden ty fi ka cja śro do wi sko wych uwa -
run ko wań in we sty cji,

Etap 2: Fa za przy go to wa nia do ku men ta cji
pro jek to wej (pro jekt za go spo da ro wa nia dział -
ki, wie lo bran żo wy pro jekt bu dow la ny),

Etap 3: Ro bo ty bu dow la no -mon ta żo we.
Za rów no w fa zie przy go to wa nia, jak i re ali -

za cji in we sty cji do ko nu je się ana li zy uwa run -
ko wań śro do wi sko wych, któ re są wza jem nie
po wią za ne i osta tecz nie mo gą wpły wać
na osią gnie cie za kła da nych efek tów go spo dar -
czych (rys. 3). 

W skraj nych przy pad kach uwa run ko wa nia
te, mo gą być po wo dem za mian wcze śniej za -
kła da nych nie tyl ko kosz tów in we sty cyj nych,
ale tak że efek tów go spo dar czych. Ochro -
na śro do wi ska od gry wa du że zna cze nie
w dwóch pierw szych eta pach pro ce su in we sty -
cyj ne go. Są to eta py, gdzie wy ma ga ne jest pra -
wi dło we za pla no wa nie przed się wzięć zwią za -
nych z ochro ną śro do wi ska za rów no
w kon tek ście uwa run ko wań śro do wi sko wych,
jak i od dzia ły wa nia na śro do wi sko. W ce lu
uspraw nie nia dzia łań in we sto rów za le ca się
szcze gól nie:

• przed osta tecz nym pod ję ciem de cy zji
o re ali za cji in we sty cji roz wa żać al ter na ty wy lo -
ka li za cje i tech no lo gicz ne, brać pod uwa gę in -
ne roz wią za nia, za wsze wy bie ra jąc wa riant naj -
ko rzyst niej szy dla śro do wi ska, 

• do brze udo ku men to wać ana li zę wpły wu
przed się wzię cia na czyn ni ki śro do wi sko we, ja -
sno przed sta wia jąc szcze gól nie wpływ na ob -

szar Na tu ra 2000, za sto so wać wszel kie uwa -
gi i wnio ski wska za ne przez przy rod ni ków.

Szcze gól nie dla in we sty cje kwa li fi ko wa -
nych, ja ko zna czą co od dzia ły wu ją ce na śro -
do wi sko roz po czę cie ich re ali za cji po win no być
po prze dzo ne wni kli wą ana li zą uwa run ko wań
śro do wi sko wych wy ni ka ją cych z prze pro wa -
dzo nej OOŚ. Istot nym ele men tem na tym eta -
pie jest spo rzą dze nie pla nu za rzą dza nia śro -
do wi skiem (PZŚ), któ ry w trak cie re ali za cji
in we sty cji jest na rzę dziem kon tro l nym usta leń
zwar tych w do ku men ta cji śro do wi sko wej. Są
to usta le nia za war te w ra por cie o od dzia ły wa -
niu na śro do wi sko i de cy zji śro do wi sko wej.
Waż ny mi dzia ła nia mi po prze dza ją cy mi roz po -
czę cie ro bót bu dow la nych jest oce na ry zy ka,
za rzą dza nie tym ryz kiem i wdro że nie dzia łań
kon tro l nych. Ich wza jem ne re la cje zo bra zo wa -
no na rys. 4.

Za sad ni czo w za kre sie ochro ny śro do wi ska
w pra wie bu dow la nym prze pi sy są dość do -
brze skon stru owa ne. Pro ble mem jest jed nak
ich sto so wa nie, co cza sem wią że się z po sia -
da niem przez ad mi ni stra cję bu dow la ną sto sun -
ko wo nie peł nej wie dzy z za kre su ochro ny śro -
do wi ska. Ak tu al nie pod sta wo wa re gu la cja
w za kre sie bu dow nic twa za war ta jest w usta -
wie pra wo bu dow la ne. Na to miast szcze gó ło -
we re gu la cje z za kre su pro ce su bu dow la ne -
go, do ty czą ce zwłasz cza ogra ni czeń w tym
za kre sie, znaj du ją się tak że w in nych ak tach

Rys. 4. Re�la�cje�mię�dzy�oce�ną�i za�rzą�dza�niem�ry�zy�kiem,�a pla�nem�za�rzą�dza�nia�śro�do�wi�sko�-
we�go,�pla�nem�dzia�łań�i mo�ni�to�rin�giem
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praw nych z za kre su ochro ny śro do wi ska,
w tym w usta wie POŚ oraz w usta wie OP. Pra -
wo bu dow la ne wpro wa dza ogól ny obo wią zek
ochro ny śro do wi ska w pro ce sie bu dow la -
nym, jed nak że nie okre śla szcze gó ło wo spo -
so bu wy ko ny wa nia tej ochro ny od wo łu jąc
się do wie dzy przy rod ni czej oraz z za kre su in -
ży nie rii śro do wi ska. 

Dość skom pli ko wa ne pro ce du ry OOŚ spra -
wia ją, ze po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne zwią -
za ne z uzy ska niem de cy zji po zwo le nia na bu -
do wę jest dłu go trwa łe. A za tem zmie nić się
mu si na sta wie nie in we sto rów, któ rzy po win ni
od po wied nio wcze śniej pla no wać in we sty cje.
W kon tek ście dłu gie go cza su po stę po wań
do cho dzi czę sto do ogra ni czeń zwią za nych
z udzia łem w tych po stę po wa niach or ga ni za -
cji spo łecz nych, w tym z za kre su ochro ny śro -
do wi ska. Jest to nie zgod ne z tren da mi ry su ją -
cy mi się w Eu ro pie, bu dzi też wąt pli wo ści
w kon tek ście pra wa UE. Unia Eu ro pej ska
przy wią zu je do prze pro wa dze nia po stę po wa -
nia OOŚ wiel ką wa gę. Szcze gól ną uwa gę
zwra ca się na ana li zę wstęp ną przed się wzię -
cia (scre ening), uza sad nie nie roz strzy gnięć 
ad mi ni stra cji, ana li zę wszel kich pro te stów
spo łecz nych i prze ka za nie in for ma cji o pla no -
wa nym przed się wzię ciu do wia do mo ści spo -
łe czeń stwa. Wnio sko daw ca, a przy szły be ne -
fi cjent mu si nie tyl ko przy go to wać peł ną
do ku men ta cję z po stę po wa nia OOŚ, lecz tak -
że umieć mo ni to ro wać or ga ny pro wa dzą ce po -
stę po wa nie, czy nie uchy bia ją one unij nym wy -
mo gom w tym za kre sie. Aby wpro wa dzo ne
w UE ini cja ty wy i po li ty ki po wią za ne ze zrów -
no wa żo nym roz wo jem mo gły funk cjo no wać
zgod nie z za ło że nia mi, ko niecz na jest po pu -
la ry za cja roz wią zań i pro duk tów cha rak te ry zu -
ją cych się jak naj mniej szym ne ga tyw nym od -
dzia ły wa niem na śro do wi sko. Po za ak cja mi
in for ma cyj ny mi, uświa da mia ją cy mi kon su -
men tom, pro du cen tom, pro jek tan tom jak istot -
ne są ich wy bo ry w kwe stii wy bie ra nych to wa -
rów i sto so wa nych tech no lo gii, naj lep szym
bodź cem do roz sze rze nia ofer ty o po zy cje
zgod ne z za sa da mi zrów no wa żo ne go roz wo -
ju jest po pyt na nie. Za po trze bo wa nie po win -
no być ge ne ro wa ne przez in sty tu cje pań -
stwo we, cho ciaż by wpro wa dza jąc tzw. zie lo ne
za mó wie nia pu blicz ne. In no wa cyj ne, eko lo gicz -
ne roz wią za nia i pro duk ty z pew no ścią bę dą
wy bie ra ne czę ściej, je że li nie wy ma ga ją więk -
szych na kła dów fi nan so wych ni że ich tra dy cyj -
ne od po wied ni ki. Aby do te go do pro wa dzić, ko -
niecz ne jest wpro wa dze nie sys te mu ulg
po dat ko wych i do ta cji, któ re bę dą ob ni żać osta -
tecz ny koszt to wa rów i tech no lo gii zgod nych
z za sa da mi zrów no wa żo ne go roz wo ju. Przy -
kła dem mo że być, wpro wa dzo ne pro gra my za -
chęt fi nan so wych, wspie ra ją ce efek tyw ność
ener ge tycz ną w bu dyn kach. Zie lo ne za mó wie -
nia pu blicz ne to in stru ment mo gą cy spo wo do -
wać wy da wa nie pie nię dzy pu blicz nych na pro -
duk ty i usłu gi speł nia ją ce, po za eko no micz ny mi,
okre ślo ne wa run ki śro do wi sko we. Wpro wa dze -
nie do dat ko wych, ko niecz nych do speł nie nia
kry te riów wy mu si na przed się bior cach, któ rzy
bę dą chcie li współ pra co wać z in sty tu cja mi pu -
blicz ny mi, do sto so wa nie swo jej ofer ty do wy -
ma gań zrów no wa żo ne go roz wo ju.

Pod su mo wu jąc, uznać na le ży, że wła ści -
we od stro ny speł nie nia wy mo gów śro do wi -
sko wych przy go to wa nie in we sty cji za pew ni

in we sto ro wi szyb kość po stę po wa nia, brak
kło po tów w póź niej szej eks plo ata cji in we sty -
cji. Po zna nie pro ce dur OOŚ uła twi in we sto -
ro wi roz mo wy z pro jek tan ta mi, oso ba mi
przy go to wu ją cy mi ROŚ oraz or ga na mi
uczest ni czą cy mi w po stę po wa niu ad mi ni stra -
cyj nym pro wa dzą cym do wy da nia dla przed -
się wzię cia ko lej no; de cy zji śro do wi sko wej,
po zwo le nie na bu do wę i po zwo le nia na użyt -
ko wa nie.

PRZYPISY
1 Zgod nie art. 3, ust. 1, pkt. 13 usta wy OOŚ, ja ko
przed się wzię cie ro zu mie się za mie rze nie bu dow la -
ne lub in ną in ge ren cję w śro do wi sko po le ga ją cą
na prze kształ ce niu lub zmia nie spo so bu wy ko rzy -
sta nia te re nu, w tym rów nież na wy do by wa niu ko -
pa lin; przed się wzię cia po wią za ne tech no lo gicz nie
kwa li fi ku je się, ja ko jed no przed się wzię cie tak że, je -
że li są one re ali zo wa ne przez róż ne pod mio ty.

2 Zgod nie art. 3, ust. 1, pkt. 8 usta wy OOŚ oce nę od -
dzia ły wa nia przed się wzię cia na śro do wi sko ro zu -
mie się po stę po wa nie w spra wie oce ny od dzia ły wa -
nia na śro do wi sko pla no wa ne go przed się wzię cia,
obej mu ją ce w szcze gól no ści: a) we ry fi ka cję ra por -
tu o od dzia ły wa niu przed się wzię cia na śro do wi -
sko, b) uzy ska nie wy ma ga nych usta wą opi nii
i uzgod nień, c) za pew nie nie moż li wo ści udzia łu
spo łe czeń stwa w po stę po wa niu.

3 Za świad cze nie or ga nu od po wie dzial ne go za ob -
sza ry Na tu ra 2000, z któ re go wy ni kać bę dzie, że
pla no wa ne przed się wzię cie in we sty cyj ne nie wy -
wrze istot ne go od dzia ły wa nia na ten ob sza ry. Stąd
prze pro wa dze nie oce ny, o któ rej mo wa w art. 6
ust. 3 dy rek ty wy 92/43. EWG nie bę dzie ko niecz ne.

4 Naj lep sze do stęp ne tech ni ki (Best�Ava�ila�ble�Tech�-
ni�que – BAT), we dług dy rek ty wy IPPC [17], to naj -
efek tyw niej szy i naj bar dziej no wo cze sny sto pień
roz wo ju da nej dzia łal no ści i me tod jej pro wa dze nia,
wska zu ją cy na prak tycz ną moż li wość za sto so wa nia
da nych tech nik do za pew nie nia, co do za sa dy pod -
staw dla okre śla nia gra nicz nych war to ści emi sji
usta lo nych w ce lu za po bie ga nia i tam, gdzie to nie
jest w prak ty ce moż li we, w ce lu ge ne ral ne go ob ni -
że nia emi sji i jej od dzia ły wa nia na śro do wi sko, ja ko
ca łość. To tak że „tech�ni�ki”,�któ re obej mu ją za sto so -
wa ną tech no lo gię oraz, w ja ki spo sób in sta la cja zo -
sta ła za pro jek to wa na, zbu do wa na, utrzy my wa na
i eks plo ato wa na. „Do�stęp�ne�tech�ni�ki” ozna cza tech -
ni ki opra co wa ne w stop niu po zwa la ją cym na wpro -
wa dze nie ich do okre ślo ne go sek to ra prze my sło we -
go na wa run kach eko no micz nie i tech nicz nie
uza sad nio nych przy uwzględ nie niu kosz tów i ko rzy -
ści. „Naj�lep�sze” ozna cza naj bar dziej efek tyw na tech -
ni kę w osią ga niu wy so kie go ogól ne go po zio mu
ochro ny śro do wi ska, ja ko ca ło ści.
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realizacJa inwestycJi budowlaneJ i JeJ eksPloatacJa

Dr�hab.�inż.�adam�rak, prof. nadzw., Kie row -
nik Ka te dry In ży nie rii Sys te mów i Pro ce sów Bu -
dow la nych, Wy dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni -
ki Opol skiej. In ży nier z po nad 30-let nią prak ty kę
w pro jek to wa niu, za rzą dza niu pro jek ta mi i kie ro -
wa niu ze spo ła mi ludz ki mi. Au tor lub współ au tor
po nad 60 stu diów, kon cep cji, pro jek tów i eks -
per tyz za kre su za opa trze nie w wo dę i oczysz cza -
nia ście ków, bu dow nic twa wod ne go oraz ocen
od dzia ły wa nia in we sty cji na śro do wi sko. Na do -
ro bek na uko wy skła da się 65 au tor skich i współ -
au tor skich prac twór czych i opra co wań 
na uko wych pu bli ko wa nych w kra jo wych i za gra -
nicz nych wy daw nic twach na uko wo -tech nicz -
nych. Eks pert i kon sul tant mię dzy na ro do wych
firm kon sul tin go wych. Za in te re so wa nia na uko -
we w ob rę bie pro ble ma ty ki in ży nie rii śro do wi ska
z za kre su pro ce sów kształ tu ją cych ja kość wód
po wierzch nio wych i pod ziem nych wy ko rzy sty -
wa nych na ce le ko mu nal ne oraz śro do wi sko wych
uwa run ko wań przy go to wa nia i re ali za cji in we -
sty cji, me to do lo gii spo rzą dza nia ocen od dzia ły -
wa nia na śro do wi sko. Ak tyw ny czło nek sto wa -
rzy szeń na uko wo -tech nicz nych (PZITS, SI TWM)
i sa mo rzą du za wo do we go in ży nie rów bu dow nic -
twa, peł nią cy funk cję Prze wod ni czą ce go Opol -
skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
w Opo lu w ka den cji 2002-2010, obec nie Prze -
wod ni czą ce go Okrę go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj -
nej oraz Pre ze sa Na czel nej Or ga ni za cji Tech nicz -
nej w Opo lu. 
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Wstęp

Spo tka łem się nie daw no z mo im zna jo -
mym, oso bą zna ną i sza no wa ną w śro do -
wi sku bu dow la nym. Roz ma wia li śmy, jak
zwy kle, o wie lu te ma tach, w tym rzecz ja -
sna o tym co cie ka we go dzie je się ak tu al -
nie w bu dow nic twie w Pol sce, a szcze gól -
nie, z ra cji na sze go za miesz ka nia,
w wo je wódz twie ślą skim. I mu szę przy znać,
że po mi mo da ją cych się sły szeć co ja kiś
czas tu i ów dzie nie zbyt opty mi stycz nych
opi nii o sta nie i kon dy cji na sze go bu dow -
nic twa, ku mo je mu zdzi wie niu na sza zgod -
na oce na te go co i jak bu du je się od kil ku
lat w Pol sce, nie by ła naj gor sza. Od ra zu
wy ja śniam, wi dząc już czy tel ni ków, któ rzy
z po li to wa niem dla au to ra, z nie co iro nicz -
nym uśmie chem pu ka ją się w gło wę, po -
prze dza jąc swo je wy po wia da ne na głos
my śli nie do koń ca cen zu ral ny mi sło wa mi,
że w dys ku sji uwzględ ni li śmy rów nież mo -
der ni za cję sta dio nu ślą skie go oraz bu do -
wę mo stu o ro bo czej na zwie MA -532
w cią gu au to stra dy A1 w Msza nie. Uzna -
jąc wszak, w myśl sta rej mak sy my, że tyl -
ko ten co nic nie ro bi, nie po peł nia błę dów,
a po nad to broń Bo że nie uspra wie dli wia -
jąc ni ko go ani ni cze go, bo wiem ra czej obu
nam nie ste ty ła twiej przy cho dzi kry ty ka niż
po chwa ły, do szli śmy do wnio sku, że in we -
sty cje te mó wiąc ko lo kwial nie mia ły „tro chę
pe cha”. I to w wie lu aspek tach, bo wiem tak
jak w ży ciu w bu do wa niu rów nież przy da -
je się przy sło wio wy łut szczę ścia. Tak
więc to cząc tę dys ku sję w mia rę przy ja znej

at mos fe rze z lek kim nie sma kiem ode bra -
łem wy po wie dzia ną w pew nym mo men cie
przez mo je go zna jo me go uwa gę, w skró -
cie spro wa dza ją cą się do słów, cy tat:
„a wła ści wie to po co nam w Pol sce nad -
zór bu dow la ny”? To stwier dze nie, z ust oso -
by któ rą sza nu ję, mnie pra cow ni ka nad zo -
ru bu dow la ne go, mu sia ło po ru szyć.
Po ru szy ło tak bar dzo, że po cząt ko wo
prze mknę ło mi przez myśl, że jed nak mój
zna jo my nie jest tak wspa nia ły za ja kie go
go uwa ża łem. No bo jak to pro fe sor bu dow -
nic twa nie wie po co w Pol sce jest nad zór
bu dow la ny!? Za czą łem więc szyb ko tłu ma -
czyć, że prze cież nad zór bu dow la ny re ali -
zu je bar dzo waż ne okre ślo ne w usta wie
pra wo bu dow la ne za da nia. Jed nak
w związ ku z tym, że po ra by ło już póź -
na a i tru dy dnia co dzien ne go da wa ły się
nam w zna ki, po sta no wi li śmy odło żyć
dys ku sję na ten te mat do na stęp ne go spo -
tka nia, do któ re go no ta be ne jesz cze nie
do szło. Roz mo wę tą przy po mnia łem so bie
po kil ku dniach wcho dząc do swe go biu -
ra w wo je wódz kim in spek to ra cie nad zo ru
bu dow la ne go, gdy po pa trzy łem na swo je
ugi na ją ce się pod cię ża rem ca łej ma sy róż -
no ra kich pism, de cy zji i po sta no wień biur -
ko, ma jąc w per spek ty wie ko lej ny już
dzień spę dzo ny za nim. Te raz sam za da -
łem so bie po dob ne py ta nie z tym, że ak -
tu al nie py ta nie, któ re so bie po sta wi łem
brzmia ło: czy rze czy wi ście tak, czy li
za biur kiem, za sy pa ny ster tą pa pie rów,
win na wy glą dać pra ca nad zo ru bu dow la -
ne go? In ny mi sło wy, czy rze czy wi ście

usta wo daw ca po wo łu jąc do ży cia nad zór
bu dow la ny tak to so bie wy obra żał?

Spró buj my więc przyj rzeć się nie co bli żej
usta wo wym za da niom nad zo ru bu dow la ne -
go i skon fron to wać je z rze czy wi sto ścią. 

Usta wo we za da nia
nad zo ru bu dow la ne go

W ar ty ku le 84 usta wy z dnia 7 lip ca
1994 r. Pra wo bu dow la ne usta wo daw ca
okre ślił za da nia nad zo ru bu dow la ne go,
do któ rych na le żą:

1) kon tro la prze strze ga nia i sto so wa nia
prze pi sów pra wa bu dow la ne go

2) kon tro la dzia ła nia or ga nów ad mi ni stra -
cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej

3) ba da nie przy czyn po wsta nia ka ta strof
bu dow la nych

4) współ dzia ła nie z or ga na mi kon tro li
pań stwo wej

W na stęp nych ar ty ku łach usta wo daw ca
pre cy zu je co obej mu ją po szcze gól ne za -
da nia. I tak kon tro la prze strze ga nia i sto -
so wa nia prze pi sów pra wa bu dow la ne go
obej mu je:

1) kon tro lę zgod no ści wy ko ny wa nia ro bót
bu dow la nych z prze pi sa mi pra wa bu dow la -
ne go, pro jek tem bu dow la nym i wa run ka mi
okre ślo ny mi w de cy zji o po zwo le niu na bu -
do wę;

2) spraw dza nie po sia da nych przez oso -
by peł nią ce sa mo dziel ne funk cje tech nicz -
ne w bu dow nic twie wła ści wych upraw nień
do peł nie nia tych funk cji;

Po co nam
nadzór
budowlany?

JAN SPYCHAŁA
Śląski wojewódzki inspektor
nadzoru budowlanego



38 Forum Budownictwa Śląskiego - wydanie specjalne 2013

realizacJa inwestycJi budowlaneJ i JeJ eksPloatacJa

3) spraw dza nie do pusz cze nia do sto so -
wa nia w bu dow nic twie wy ro bów bu dow la -
nych.

Po nad to or ga ny nad zo ru bu dow la ne go,
kon tro lu jąc sto so wa nie prze pi sów pra wa bu -
dow la ne go, zgod nie z art. 84a ust. 2 pra wa
bu dow la ne go, ba da ją pra wi dło wość po stę -
po wa nia ad mi ni stra cyj ne go przed or ga na -
mi ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow -
la nej oraz wy da wa nych w je go to ku de cy zji
i po sta no wień oraz spraw dza ją wy ko ny wa -
nie obo wiąz ków wy ni ka ją cych z de cy zji
i po sta no wień wy da wa nych na pod sta wie
prze pi sów pra wa bu dow la ne go, czy li in ny -
mi sło wy bę dąc zwią za nym wy da wa ny mi
przez sie bie de cy zja mi kon tro lu ją, czy de -
cy zje te zo sta ły wy ko na ne, gdyż w prze ciw -
nym ra zie mu szą pod jąć kro ki praw ne
w ce lu ich wy eg ze kwo wa nia. 

Tak więc w więk szo ści okre ślo ne przez
usta wo daw cę za da nia spro wa dza ją się
do kon tro li zgod no ści pro ce su in we sty cyj ne -
go, w szcze gól no ści bu do wy, z prze pi sa mi
pra wa bu dow la ne go oraz wy da ny mi na je -
go pod sta wie prze pi sa mi wy ko naw czy mi za -
war ty mi w wa run kach tech nicz nych oraz
zgod no ści z za twier dzo nym de cy zją o po -
zwo le niu na bu do wę pro jek tem bu dow la -
nym. Po nad to do za dań nad zo ru bu dow la -
ne go na le ży kon tro la utrzy ma nia obiek tów
bu dow la nych we wła ści wym sta nie tech nicz -
nym oraz kon tro la, czy oso by wy ko nu ją ce
tzw. sa mo dziel ne funk cje tech nicz ne w bu -
dow nic twie, po sia da ją do te go wła ści we
upraw nie nia. Za da nia te jak wi dać w ogrom -
nej więk szo ści mu szą być wy ko ny wa ne
na te re nie bu do wy, czy też użyt ko wa ne go
obiek tu bu dow la ne go. Trud no bo wiem so -
bie wy obra zić ich re ali za cję bez prze pro wa -
dze nia kon tro li na bu do wie czy to bez do -
ko na nia fi zycz nie oglę dzin sta nu
tech nicz ne go użyt ko wa ne go obiek tu bu dow -
la ne go. 

I rze czy wi ście w po stę po wa niach nad zo -
ru bu dow la ne go, żad na de cy zja z opi sy wa -
ne go po wy żej za kre su wła ści wo ści nie zo -
sta nie wy da na bez kon tro li sta nu
fak tycz ne go czy to na bu do wie, czy też
w użyt ko wa nym obiek cie bu dow la nym. 

Za tem co po wo du je, że po mi mo ja sno
okre ślo nych przez usta wo daw cę za dań,
pra cow ni ka nad zo ru bu dow la ne go czę ściej
spo tkać moż na za biur kiem, niż tam gdzie
po wi nien prze by wać, re ali zu jąc swo je usta -
wo we za da nia? 

Teo ria a prak ty ka

Teo re tycz nie więc, tak przy naj mniej od -
czy tu je to au tor te go ar ty ku łu, usta wo daw -
ca uchwa la jąc w ro ku 1994 pra wo bu dow -
la ne ja sno okre ślił za da nia, któ re
spro wa dza ją w więk szo ści przy pad ków
nad zór bu dow la ny do ro li po li cjan ta, któ ry
eg ze kwu je prze strze ga nie prze pi sów pra -
wa bu dow la ne go w sze ro ko ro zu mia nym
pro ce sie bu dow la nym, od pro jek tu po fi -

zycz ną li kwi da cję czy li roz biór kę obiek tu bu -
dow la ne go. A je że li tak to w rze czy wi sto -
ści głów nym miej scem pra cy nad zo ru bu -
dow la ne go są bu do wy oraz ist nie ją ce
obiek ty bu dow la ne, nie zaś biu ra. Kon cep -
cję tą tro chę bu rzy okre ślo ne w art. 84a
ust. 2 za da nie po le ga ją ce na ba da niu
pra wi dło wo ści po stę po wań ad mi ni stra cyj -
nych pro wa dzo nych przed or ga na mi ad mi -
ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la ny mi
oraz wy da wa nych w ich to ku de cy zji i po -
sta no wień, bo wiem aku rat to za da nie re -
ali zo wa ne mo że być je dy nie w biu rze.
Jed nak tak na do brą spra wę moż na by się
za sta na wiać czy jest ono w ogó le po trzeb -
ne, pa mię ta jąc wszak, że w Pol sce kon tro -
lę ta ką spra wu ją już dwu in stan cyj ne są dy
ad mi ni stra cyj ne. Czy aby za tem nie war -
to za sta no wić się nad sen sem dal sze go
funk cjo no wa nia te go prze pi su? Py ta nie to,
zda niem au to ra re to rycz ne, po zo sta wiam
pod roz wa gę. Co więc po wo du je, że
w prak ty ce znacz ną część cza su pra cow -
ni cy or ga nów nad zo ru bu dow la ne go spę -
dza ją przy pra cy biu ro wej? Za pew ne nie
ma jed nej do brej od po wie dzi na to py ta nie
i moż na by by ło po świę cić te mu za gad nie -
niu nie jed ną pra cę na uko wą (do cze go tak
na mar gi ne sie go rą co za chę cam mo ich
młod szych ko le gów i ko le żan ki z nad zo ru
bu dow la ne go). Dla te go też zda jąc so bie
spra wę z ogra ni czeń wy ni ka ją cych cho ciaż -
by z ob ję to ści te go ar ty ku łu, jak rów nież
i wła snych moż li wo ści in te lek tu al nych po -
wiem że w mo im od czu ciu, tym co po wo -
du je, że „…tu taj jest jak jest, po pro stu” cy -
tu jąc sło wa po pu lar nej pio sen ki, jest zbyt nia
biu ro kra cja, któ ra ce chu je w tej chwi li
dzia łal ność nad zo ru bu dow la ne go.
Przy tym pro szę nie od czy ty wać te go ja ko
zło że nie prze ze mnie mod nej skąd in ąd
w cza sach słusz nie mi nio nych sa mo kry ty -
ki, czy tez co gor sza kry ty ki mo ich ko le ża -
nek i ko le gów. Nic po dob ne go. Mam tu
na my śli „biu ro kra cję”, któ ra jest ko niecz -
no ścią wy ni ka ją cą ze sto so wa nia przez
nad zór bu dow la ny w swo ich po stę po wa -
niach prze pi sów wy ni ka ją cych z Ko dek su
po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, usta wy
z ro ku 1960, któ ra w wie lu przy pad kach nie
na da je się do po stę po wań nad zo ru bu dow -
la ne go i po wo du je, że po stę po wa nia te cią -
gną się la ta mi. Wie lość moż li wo ści pro wa -
dze nia po stę po wań np. w tzw. try bach
nad zwy czaj nych, czy li ma ją cych za sto -
so wa nie do de cy zji osta tecz nych po wo du -
je, że przy świa do mej swo ich praw (cza sa -
mi tyl ko praw a nie obo wiąz ków) stro nie
oraz bio rąc pod uwa gę dwu in stan cyj ność
po stę po wań ad mi ni stra cyj nych jak rów nież
są do wych, po stę po wa nia te nie mo gą się
za koń czyć. Sy tu acja ta wy mu sza za trud -
nia nie w nad zo rze bu dow la nym co raz
więk szej ilość praw ni ków kosz tem in ży nie -
rów bu dow la nych, tym sa mym spro wa dza -
jąc ro lę nad zo ru bu dow la ne go de fac to
do nad zo ru praw ne go nad prze bie giem pro -

ce su bu dow la ne go. A więc sy tu acji zgo ła
od mien nej, zda niem au to ra, od sta nu
uchwa lo ne go przez usta wo daw cę. Nie
bez zna cze nia przy tym jest rów nież, da -
ją cy się za ob ser wo wać w na szych prze pi -
sach, trend do nad mier ne go re gu lo wa nia
prze pi sa mi sy tu acji, któ re win ny być po zo -
sta wio ne do uzna nia uczest ni ków pro ce su
bu dow la ne go. Wy mu sza to czę sto kroć
na or ga nach nad zo ru bu dow la ne go pro wa -
dze nie ni ko mu nie po trzeb nych po stę po wań
ad mi ni stra cyj nych. W tym też kon tek ście
z za do wo le niem na le ży przy jąć do cie ra ją -
ce z Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej pra wa bu -
dow la ne go sy gna ły od no śnie chę ci
wpro wa dze nia re gu ły tzw. żół tej kart ki
przy stwier dzo nych nie pra wi dło wo ściach
w trak cie bu do wy czy też w sta nie tech nicz -
nym obiek tu, czy li da nia szan sy in we sto -
ro wi na do pro wa dze nie sy tu acji do sta nu
zgod ne go z pra wem bez ko niecz no ści
wsz czę cia po stę po wa nia ad mi ni stra cyj -
ne go, co nie jest moż li we w dzi siej szym sta -
nie praw nym.

Pod su mo wa nie

Tak więc od po wia da jąc na za da ne py ta -
nie (w tym miej scu prze pra szam mo ją po -
lo nist kę z tech ni kum, któ ra set ki ra zy -jak
wi dać bez sku tecz nie – po wta rza ła mi, że nie
za czy na się zda nia od „a więc, tak więc,
itp.), czy tez ra czej od po wia da jąc na po sta -
wio ne so bie py ta nie, z prze ko na niem
stwier dzam, że w do brze funk cjo nu ją cym
no wo cze snym pań stwie jest miej sce na do -
brze funk cjo nu ją cy, spraw ny i no wo cze sny
pań stwo wy nad zór bu dow la ny. In sty tu cję,
któ ra bę dzie swo istym gwa ran tem dla oby -
wa te la dba ło ści Pań stwa o po sza no wa nie
je go praw i obo wiąz ków oraz za pew nie nia
mu bez pie czeń stwa w dzie dzi nie bu dow nic -
twa. Aby tak by ło nad zór bu dow la ny mu si
zo stać „od biu ro kra ty zo wa ny”, w ta ki spo sób
aby więk szą cześć swo jej uwa gi mógł sku -
pić na rze czy wi stej kon tro li pro ce su bu dow -
la ne go oraz sta nu tech nicz ne go ist nie ją cych
obiek tów bu dow la nych. Zmia na ta ka,
z „nad zo ru praw ne go nad pro ce sem bu dow -
la nym” na fak tycz ny nad zór bu dow la ny
nad tym pro ce sem mu si być po prze dzo na
zmia ną ak tu al ne go pra wa w za kre sie re gu -
la cji praw nych zwią za nych za rów no z or ga -
ni za cją służb nad zo ru bu dow la ne go jak
i pro ce dur, któ re re gu lu ją prze bieg po stę -
po wań ad mi ni stra cyj nych pro wa dzo nych
przez nad zór. Do dat ko wo rów no le gle z ty -
mi zmia na mi po żą da ne by ły by zmia ny
zwią za ne z de re gu la cją sa me go pro ce su in -
we sty cyj ne go. 

Li te ra tu ra:
Usta wa z dnia 7 lip ca 1994 r. Pra wo bu -

dow la ne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243
poz. 1623 z późn. zm.) 
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Na ca łym świe cie, bio rąc pod uwa gę to,
że w USA zde fi nio wa no sys tem zin te gro -
wa ne go za rzą dza nia pro ce sem in we sty -
cyj nym i sku tecz nie go wdro żo no, trwa la -
wi no wy roz wój tej tech no lo gii na zy wa nej
w skró cie BIM. W isto cie sta no wi on pierw -
szy, ale bar dzo waż ny, ele ment sys te mu
skła da ją ce go się jesz cze dwóch ko lej nych
eta pów – zwa nych BAM i BO OM. Żar to -
bli wie moż na po wie dzieć, że ma my
do czy nie nia z sys te mem BIM, BAM, BO -
OM. Brzmi to na ty le efek tow nie, co i za -
baw nie. Za ba wą jed nak nie jest. Cho dzi
o to, aby w re ali za cji pro ce su in we sty cyj -
ne go prze wi dzieć wszyst kie zja wi ska ja -
kie mo gą wy stą pić oraz zin te gro wać trzy
de cy du ją ce si ły – in we sto ra, pro jek tan ta
i wy ko naw cę – do peł ne go współ dzia ła -
nia w ce lu jak naj lep sze go re zul ta tu.
W Pol sce nie ste ty ma my do czy nie nia ze
skan da licz ną dez in te gra cją tych sił, któ -
re tak na praw dę nie współ pra cu ją, a wal -
czą na po lu in we sty cji, któ re sta ło się

przez to po lem bi twy, a nie współ pra cy.
Od no szę te sło wa do Pań stwa do świad -
czeń z okre su 2006-2011, kie dy re ali za -
cja in we sty cji pu blicz nych wspie ra nych
przez Unię Eu ro pej ską by ła obar czo -
na błę da mi przy któ rych tzw. błę dy szkol -
ne są tyl ko na miast ką błę dów. Po nie sio -
ne przez to stra ty są ogrom ne i do brze by
by ło unik nąć ich w ko lej nym eta pie in we -
sto wa nia 2014-2020, kie dy bę dzie my
mie li do czy nie nia z ko lej ną fa lą po mo cy
UE. Ma jąc to na uwa dze pre zen tu je my te -
mat trak tu jąc to ja ko otwar cie do dys ku -
sji i dzia ła nia. 

Pra ce nad stan da ry za cją i im ple men -
ta cją trwa ją od kil ku lat w wie lu kra jach.
W Eu ro pie prak tycz nie wszyst kie kra je
„sta rej” Unii przy go to wu ją od po wied nie
pla ny.

W Wlk. Bry ta nii po cząw szy od 2015 ro -
ku wszyst kie pro jek ty obiek tów re ali zo -
wa nych z fun du szy pu blicz nych bę dą
mu sia ły być obo wiąz ko wo wy ko ny wa ne

w tech no lo gii BIM. Rząd bry tyj ski spo -
dzie wa się dzię ki te mu oszczę dzić na in -
we sty cjach ok. 15-20% kosz tów w pierw -
szych la tach po wdro że niu. Plan
wpro wa dze nia no wych me tod pro jek to -
wa nia i pro wa dze nia in we sty cji przy ję to
w Wlk. Bry ta nii w ma ju 2011 i jest kon -
se kwent nie re ali zo wa ny. W dal szych
la tach rząd bry tyj ski spo dzie wa się dal -
sze go wzro stu oszczęd no ści wy ni ka ją -
cych z wpro wa dze nia BIM. Po wstał do -
ku ment okre śla ją cy spo dzie wa ne efek ty
w per spek ty wie do 2025 ro ku, prze wi du -
ją cy uzy ska ne oszczęd no ści na po zio -
mie 33%. Efek ty do ty czyć ma ją oczy wi -
ście nie tyl ko re duk cji kosz tów – np.
spo dzie wa ne przy spie sze nie pro ce sów
in we sty cyj nych ma się gać 50%, a opty -
ma li za cja spraw no ści ener ge tycz nej bu -
dyn ków moż li wa dzię ki BIM ma spra wić,
że emi sja dwu tlen ku wę gla zwią za -
na z eks plo ata cją no wych in we sty cji
bę dzie śred nio o 50% mniej sza, niż

PiOTr MieCZNiKOwSKi
ekspert ds. inwestycji
Prezes zarządu firmy 
budowlany dział zakupów

wiKTOr PiwKOwSKi
sekretarz generalny Pzitb

Proces inwestycyjny 
– razem czy osobno
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gdy by pro jek to wa no je tra dy cyj ny mi me -
to da mi.

W Fin lan dii wg ba dań prze pro wa dzo -
ny w 2007 ro ku, 33% firm sto su je tech no -
lo gię BIM. Ale aż 93% ar chi tek tów i 60%
biur kon struk cyj nych po twier dza, że
w czę ści pro jek to wa nych bądź re ali zo wa -
nych pro jek tów wy ko rzy sty wa na jest ta
tech no lo gia. Od paź dzier ni ka 2007 ro ku
„Se nat ti”, in sty tu cja za rzą dza ją ca grun ta -
mi, bu dyn ka mi i in we sty cja mi pu blicz ny -
mi roz po czę ła wdra ża nie dy rek tyw zgod -
nie z któ ry mi w pro ce sie in we sty cyj nym
wy mo giem jest sto so wa nie tech no lo gii
BIM, a skła da na do ku men ta cja pro jek to -
wa w po sta ci mo de lu mu si być skła da -
na w for ma cie IFC od 2009 ro ku. Jed no -
cze śnie zo sta ły stwo rzo ne wy tycz ne, co
do współ pra cy w za kre sie pro jek to wym
z in ny mi bran ża mi.

W Nor we gii sy tu acja przed sta wia się
po dob nie. Tu pra ce roz po czę ły się już
w 2006 ro ku. Stats bygg, któ ra za rzą dza
ma jąt kiem pu blicz nym i pro jek to wa ny mi
in we sty cja mi, rów nież opra co wa ła stan -
dar dy zgod nie z któ ry mi prze pro wa dza się
ca ły pro ces in we sty cyj ny. Jed nak że w tym
przy pad ku, zde cy do wa no się, aby stan -
dar da mi ob jąć nie tyl ko pro jek to wa nie i re -
ali za cję in we sty cji, ale ca ły cykl ży cia bu -
dyn ku, po przez eks plo ata cję aż
po wy bu rze nie. W 2007 ro ku 5 pro jek tów
re ali zo wa nych by ło z wy ko rzy sta nie tech -
no lo gii BIM. W 2010 ro ku już wszyst kie
pro jek ty pu blicz ne by ły re ali zo wa ne zgod -
nie w wy tycz ny mi. 

W Da nii sy tu acja wy glą da rów nież
obie cu ją co. Wg ba dań z 2008 ro ku, 50%
ar chi tek tów oraz 40% kon struk to rów
w swo jej pra cy wy ko rzy stu je tech no lo gię
BIM. Trzej naj więk si wła ści cie le obiek tów
pu blicz nych w Da nii roz po częli pra cę
nad wdra ża nie stan dar dów i tech no lo gii
BIM.

Oprócz prac nad wdro że niem BIM
przy re ali za cji in we sty cji pu blicz nych,
nie któ re agen cje ba daw cze mo ni to ru ją
po stęp prac w sek to rze pry wat nym.
Z prze pro wa dzo nych w 2010 ro ku ba dań
przez McGraw Hill wy ni ka, że po ziom
im ple men ta cji (% firm de kla ru ją cych
uży wa nie BIM w ca łym pro ce sie in we -
sty cyj nym) tech no lo gii w na stę pu ją cych
kra jach wy glą da na stę pu ją co: Wiel ka
Bry ta nia – 35%, Niem cy – 36%, Fran -
cja – 38%.

W Unii Eu ro pej skiej, w nad cho dzą cej je -
sien nej re wi zji bu dże tu unij ne go na la ta
2014 – 2020, zo sta nie prze pro wa dzo -
na ana li za moż li wo ści za im ple men to wa -
nia roz wią zań bry tyj skich, wy pra co wa nych
stan dar dów wy ko rzy sta nia tech no lo gii
BIM ja ko wy móg przy udzie la niu fi nan so -
wa nia in we sty cji pu blicz nych z fun du szy
unij nych. W Pol sce rów nież, co mą drzej -
si przed się bior cy, apli ku ją sys tem BIM.

Wy mie nię tu tyl ko je den przy kład. SKAN -
SKA zre ali zo wa ła w Po zna niu nad Mal -
tą in we sty cję sto su jąc tę tech no lo gię
a re zul ta ty by ły re we la cyj ne – osią gnię -
to zwięk sze nie mar ży o 35%, zre du ko wa -
no od pa dy o 49% oraz wy pad ko wość
o 53%. 

Dla cze go więc te go nie ro bić na sze ro -
ką ska lę. Py ta nie jest w na szych re -
aliach na ty le za sad ne co być mo że na -
iw ne.

Czym jest tech no lo gia BIM. Po pierw -
sze to nie tyl ko tech no lo gia i na rzę dzia,
to przede wszyst kim pro ce sy i za sa dy
współ pra cy wszyst kich, któ rzy pla nu ją,
pro jek tu ją, re ali zu ją oraz eks plo atu ją in -
we sty cję bu dow la ną. Sam skrót BIM
ozna cza „mo de lo wa nie in for ma cji o bu -
dow li”, czy li ta ki spo sób pro jek to wa nia,
gdzie ma my do czy nie nia, nie tyl ko z „kre -
ską” czy bry łą 3D, ma my przede wszyst -
kim do czy nie nia z peł ną in for ma cją
opi su ją cą wszyst kie ele men ty pro jek to wa -
ne go bu dyn ku czy obiek tu in ży nie ryj ne -
go. Mó wi my o wy mia rze 7D, gdzie po -
szcze gól ne wy mia ry za sto so wa nia tej
tech no lo gii to pro jek to wa nie prze strzen -
ne w trzech wy mia rach, czwar tym wy mia -
rem są kosz ty, pią tym czas i har mo no -
gram wszyst kich prac, szó stym
eks plo ata cja, a siód mym wy bu rze nie
i przy wró ce nie te re nu, śro do wi ska do oto -
cze nia. Te raz mo że my wy ja śnić na sze
żar to bli we opi sa nie ca łe go „te atru wy da -
rzeń” pro jek to wa nych, re ali zo wa nych
i eks plo ato wa nych in we sty cji bu dow la -
nych. 

Pa tric Mac Le amy pre kur sor i pro pa ga -
tor idei zin te gro wa ne go pro jek to wa nia
i tech no lo gii BIM po da je krót ki opis po -
szcze gól nych kosz tów pro ce su in we sty -
cyj ne go a ra czej ca łe go cy klu ży cia in we -
sty cji, dzie ląc go na trzy eta py. Pierw szy
to pra ce kon cep cyj ne, przy go to waw cze,
pro jek to we, w ob rę bie któ re go sto su je my
tech no lo gię BIM. Dru gim eta pem jest pro -
ces re ali za cji in we sty cji, na zy wa nym
przez Mac Le am’ego pro ce sem mon ta żu,
to etap wy ko rzy sta nia pro ce su pro jek to -
wa nia, etap wy ko rzy sta nia tech no lo gii
BIM, to etap czer pa nia ko rzy ści z do brze
wy ko na ne go pro jek tu czy li BAM. Trze cim
eta pem, ma ją cym naj więk sze zna cze nie
dla In we sto ra, użyt kow ni ka, to czas fak -
tycz ne go użyt ko wa nia in we sty cji, czy li mo -
de lo wa nie in for ma cji o za rzą dza nym bu -
dyn ku, BO OM.

I tak po ja wi ła się kon cep cja BIM, BAM,
BO OM, gdzie wła ści we roz ło że nie ak cen -
tów, wska zu je nam wa gę po szcze gól nych
eta pów. Naj więk szą uwa gę i wy sił ki po -
win ni śmy sku pić na pierw szym eta pie,
two rze nia, przy go to wy wa nia, pro jek to -
wa nia, któ ry w efek cie jest naj mniej kosz -
tow ny, ale błę dy tam po peł nio ne, naj czę -
ściej kosz tu ją nas o wie le wię cej

w na stęp nych eta pach. Dru gi etap, re ali -
za cja in we sty cji, kosz tu je już śred nio 20
ra zy wię cej. Kosz ty po nie sio ne na tym eta -
pie są wy ni kiem de cy zji i ja ko ści pierw sze -
go eta pu. Jed nak praw dzi wym be ne fi cjen -
tem do bre go pro jek tu jest koń co wy
użyt kow nik bu dyn ku. Tam po no szo ne
kosz ty ope ra cyj ne użyt ko wa nia są śred -
nio 60 ra zy więk sze od kosz tów kon cep -
cji, two rze nia, pro jek to wa nia. 

Jed nak współ pra ca i wła ści we zde fi -
nio wa nie pro ce sów da je nam moż li -
wość efek tyw ne go wy ko rzy sta nia tech -
no lo gii BIM. Bu dow nic two, jest
naj bar dziej nie efek tyw ną ga łę zią go -
spo dar ki. In ne ga łę zie prze my słu w cią -
gu ostat nich 50 lat prze szły istot ną re wo -
lu cję, gdyż pro duk tyw ność wzro sła
po nad 2 a na wet 3 krot nie, a w bu dow -
nic twie za zna czył się trend od wrot -
ny – spa dek pro duk tyw no ści o 20%.
Przy tra dy cyj nym po dej ściu do pro ce su
in we sty cyj ne go, wszyst kie stro ny za in -
te re so wa ne są wła sny mi in te re sa mi
i w od osob nie niu bu du ją swo ją ofer tę
i kal ku lu ją kosz ty swo jej dzia łal no ści. Nie -
ste ty ostat ni w łań cu chu ca łe go pro ce -
su, ge ne ral ny wy ko naw ca, po no si naj -
więk sze ry zy ko zwią za ne z nie wła ści wie
wy ko na nym pro jek tem, bądź zmie nia ją -
cy mi się ce la mi ja kie ma In we stor.
W osta tecz no ści mar ża na je go dzia łal -
no ści jest naj niż sza, a w ostat nich mie -
sią cach, mó wi się, że do brze gdy jest ona
na po zio mie 0+. Nie ste ty czę sto tak re -
ali zo wa ny pro ces koń czy się stra ta mi fi -
nan so wy mi, a tak że nie do trzy ma niem
pier wot nie za kła da nych ter mi nów re ali -
za cji, a tym sa mym do dat ko wy mi ka ra -
mi. Więk szość in we sty cji bu dow la nych
koń czy się prze kro cze niem pla no wa ne -
go bu dże tu, lub har mo no gra mu cza so -
we go re ali za cji, a czę sto obu tych czyn -
ni ków. Wsz czy na ne spra wy są do we
i cią głe rosz cze nia wszyst kich ze stron,
to co dzien ne do nie sie nia me diów. Pod -
sta wo wym źró dłem tych wszyst kich pro -
ble mów jest od dzie le nie eta pu pro jek to -
wa nia od eta pu re ali za cji in we sty cji.
Przy czy ny prze kra cza nia ter mi nów i bu -
dże tów to naj czę ściej sła ba i nie kom plet -
na do ku men ta cja pro jek to wa, zmia ny za -
ło żeń i ce lów przez In we sto ra w trak cie
re ali za cji, po peł nia ne błę dy pod czas re -
ali za cji, nie ja sno ści w do ku men ta cji wy -
ma ga ją ce naj czę ściej opóź nio nych de -
cy zji, kiep ska ko mu ni ka cja, brak
współ pra cy, kiep skie pla no wa nie i har -
mo no gra mo wa nie, umie jęt no ści i do -
stęp ność pra cow ni ków, nie wła ści wy do -
bór i ja kość ma te ria łów. Tym wszyst kim
pro ble mom moż na za po biec, pla nu jąc
i pro jek tu jąc z wy ko rzy sta niem tech no -
lo gii BIM, a przede wszyst kim współ pra -
cu jąc. Ce lem, ja ki sta wia so bie In we stor,
jest wy bu do wa nie obiek tu, zgod nie z za -
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wik�tor�Piw�kow�ski – ab sol went Po li tech ni -
ki War szaw skiej, in ży nier bu do wy dróg i lot nisk.
Za wo do wo pra co wał w la tach 60-tych. i 70-tych
na bu do wach, w pro jek to wa niu i za rzą dza niu
pro ce sa mi in we sty cyj ny mi, m.in. pod czas ak -
cji ra to wa nia Sta re go Mia sta w San do mie rzu.
Ho no ro wy Oby wa tel mia sta San do mierz. W la -
tach 1983 – 1989 był dy rek to rem de par ta men -
tów w Mi ni ster stwie Bu dow nic twa: in we sty -
cji w prze my śle ma te ria łów bu dow la nych oraz
na uki i tech ni ki, a na stęp nie peł nił funk cję dy -
rek to ra Cen tral ne go Ośrod ka Ba daw czo-Roz wo -
jo we go Bu dow nic twa Ogól ne go. W la -
tach 1990 – 2010 kie ro wał fir mą PE RI Pol ska
osią ga jąc naj więk szy suk ces za wo do wy przez
wy kre owa nie tej fir my od ze ra do 1-go miej sca
w kon cer nie PE RI sku pia ją cym po nad 50 firm
kra jo wych na ca łym świe cie. Je go dzia łal ność
w PE RI spo wo do wa ła ra dy kal ne zmia ny w tech -
no lo gii bu dow nic twa mo no li tycz ne go w Pol sce. 
W la tach 2005 – 2012 prze wod ni czył Pol skie -
mu Związ ko wi In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow -
nic twa. Obec nie Se kre tarz Ge ne ral ny. Prze wod -
ni cze nie przez 8 lat PZITB za owo co wa ło
od two rze niem ener gii i po zy cji tej or ga ni za cji
w śro do wi sku bu dow la nym. Ini cja tor wiel kie -
go pro gra mu „Po ro zu mie nie dla bez pie czeń stwa
pra cy w bu dow nic twie” – wiel cy wy ko naw cy,
związ ki za wo do we i pra co daw cy. 

Piotr�MiecZ�ni�kow�ski – ab sol went Uni wer -
sy te tu War miń sko -Ma zur skie go na wy dzia le Bu -
dow nic twa Ogól ne go, oraz Wyż szej Szko ły
Przed się bior czo ści i Za rzą dza nia im. Le ona Koź -
miń skie go na kie run ku: pro gram MBA dla in ży -
nie rów. W la tach 1995 – 2008 na sta no wi skach
han dlo wych na po szcze gól nych szcze blach
w fir mach Thys sen Hu en ne beck Pol ska Sp. z o.o.,
Bau ma S.A. oraz ULMA Con struc cion Pol -
ska S.A. W la tach 2008 – 2010 za rzą dzał dzia -
łal no ścią spół ki Sten Pol ska Sp. z o.o. Od 2011
ro ku jest współ wła ści cie lem i pre ze sem za rzą -
du fir my Bu dow la ny Dział Za ku pów Sp. z o.o.
Roz wi ja mar ki han dlo we Bu dow la ny Dział Za -
ku pów oraz Con sul ting in Pro ject Ma ste ring.

ło żo ny mi ter mi nem i kosz ta mi. Od dziel -
ne za trud nie nie ar chi tek ta, pro jek tan ta
a póź niej wy ko naw cy, ro dzi na sa mym
po cząt ku ry zy ko, że każ dy z człon ków
pro ce su, re ali zu jąc swo je pra ce bę dzie
miał in ne ce le. Każ de go z nich  in te re -
su je re ali zo wa nie swo ich nad rzęd nych
ce lów. Aby stwo rzyć praw dzi wie zin te gro -
wa ny ze spół zło żo ny z ar chi tek tów, pro -
jek tan tów i wy ko naw ców, na le ży przede
wszyst kim nadać im wspól ną od po wie -
dzial ność oraz udział w ry zy kach, kosz -
tach, ale i przede wszyst kim zy skach
z ca łe go przed się wzię cia. Waż nym jest,
aby przy naj waż niej szym eta pie pla no -
wa nia i bu do wa nia kon cep cji i funk cji do -
ce lo wych in we sty cji, bra li udział wszy scy
przy szli uczest ni cy ca łe go pro ce su.
Dzię ki te mu, ma my szan sę wy ko rzy stać
uni kal ną wie dzę, wszyst kich po szcze gól -
nych człon ków, a tym sa mym ma my
w koń cu szan sę na opty ma li za cję ca łe -
go pro ce su re ali za cji.

W przy pad ku zin te gro wa ne go pro ce -
su pro jek to wa nia i re ali za cji in we sty cji,
wszy scy głów ni uczest ni cy pro ce su,
czy li In we stor, Ar chi tekt/Pro jek tant, Ge -
ne ral ny Wy ko naw ca pod pi su ją wspól -
na umo wę, gdzie dzie lą się so li dar nie
po no szo ny mi kosz ta mi pla no wa nia,
pro jek to wa nia i re ali za cji, a przede
wszyst kim ry zy ka mi ca łe go pro ce su.
Wspól nie bu du jąc kosz ty re ali za cji,
opra co wu ją moż li wy zysk do wspól ne -
go po dzia łu oraz bo nu sy wy ni ka ją ce
z ter mi no we go wy ko na nia re ali za cji
i nie prze kro cze nia bu dże tu. Przy tak re -
ali zo wa nym pro cesie, sza cu je się, że
moż na ob ni żyć kosz ty wy ni ka ją ce z re -
duk cji róż ne go ro dza ju mar no traw stwa
na wet o 25%. A mar no traw stwo ja kie
moż na zre du ko wać wy ni ka z czę ste go
ocze ki wa nia (na do sta wę, na wy ko na -

nie po przed nich prac, na sprzęt), szu -
ka nia (sprzę tu, na rzę dzi, kie row ni ka, in -
spek to ra), nad pro duk cji, zbęd ne go
trans por tu, nad mier ne go prze twa rza nia,
nad mier ne go sta nu za pa sów, wy stę pu -
ją cych de fek tów w ma te ria łach, oraz nie -
wy ko rzy sta nia kre atyw no ści mło dych
prak tycz nie nie do świad czo nych pra -
cow ni ków.

Jed nak naj bar dziej opty mal nym jest
re ali zo wa nie zin te gro wa ne go pro ce su
pro jek to wa nia i re ali za cji in we sty cji
w opar ciu o cel, ja kim jest wy ge ne ro wa -
nie war to ści do da nej dla In we sto ra,
a przede wszyst kim osta tecz ne go użyt -
kow ni ka in we sty cji. Waż nym jest aby
na eta pie pla no wa nia i pro jek to wa nia,
za sto so wa ne roz wią za nia tech nicz ne
umoż li wi ły naj prost szą re ali za cję, wy so -
ką ja kość kon struk cji, efek tyw ne wy ko -
rzy sta nie in sta la cji, naj niż sze z moż li -
wych kosz ty ener gii, czy li jed nym
sło wem by ły naj bliż sze de fi ni cji zrów no -
wa żo ne go bu dow nic twa. W ta kim przy -
pad ku in we stor oprócz ter mi no wej re ali -
za cji, nie prze kra cza ją cej za kła da nych
bu dże tów, do sta je w efek cie obiekt
o wie le więk szej war to ści.

Pod su mo wu jąc, zna cze nie skró tu BIM,
czy li mo de lo wa nie in for ma cji o bu dow li,
to tyl ko wierz cho łek gó ry, za wie ra ją cej
ogrom ne za so by, róż ne go ro dza ju no wo -
cze snych tech no lo gii, pro ce sów opty -
ma li za cji, za sad za rzą dza nia ja kie mo że -
my wy ko rzy stać w na szym oto cze niu
bu dow la nym. Nie po win ni śmy się sku piać
na ła ta niu sys te mu, któ ry nie dzia ła. Po -
win ni śmy, wy ko rzy stu jąc wie dzę i do -
świad cze nia, nasz sys tem zmie nić. W ob -
li czu błę dów i ich opła ka nych skut ków
w ob sza rze re ali zo wa nych w Pol sce in -
we sty cji pu blicz nych nie czas na ewo lu -
cję, ale na re wo lu cję.
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Ty tu ło we py ta nie zo sta ło po sta wio ne
w na wią za niu do ko lej ne go już w tym ro ku
pro jek tu no we li za cji usta wy – Pra wo za mó -
wień pu blicz nych, pro jek tu z dnia 5 wrze -
śnia 2013 r. skie ro wa ne go w tym że dniu
na po sie dze nie Ko mi te tu Sta łe go Ra dy Mi -
ni strów. W za kre sie tzw. ra żą co ni skiej ce -
ny ofer ty pro jekt ten istot nie róż ni się od za -
ło żeń za war tych w pro jek cie za ło żeń pro jek tu
usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo za mó wień
pu blicz nych przed sta wio nych przez UZP
w dniu 12 wrze śnia 2012 r.

Pro jekt zry wa z po ję ciem „ra żą co ni ska ce -
na ofer ty” w sto sun ku do przed mio tu za mó -
wie nia. Czy osta tecz nie? Z dru giej stro ny,
co istot niej sze, pro jek to wa ne zmia ny ma ją,
w za my śle pro jek to daw cy, do pro wa dzić
do sku tecz nej eli mi na cji z po stę po wań
o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne go ofert,
któ rych ce na, naj ogól niej mó wiąc, jest zbyt
ni ska (nie za sad nie ni ska) i nie za pew nia wy -
ko na nia przed mio tu za mó wie nia zgod nie
z wy ma ga nia mi okre ślo ny mi przez za ma wia -
ją ce go lub wy ni ka ją cy mi z od ręb nych prze -
pi sów pra wa. Czy istot nie do pro wa dzą,
a tym sa mym czy ofer ty z ra żą co ni ską ce -
ną (w ro zu mie niu ak tu al nie obo wią zu ją cych
prze pi sów) nie bę dą wy bie ra ne przez za ma -
wia ją cych, czy z wy ko naw ca mi ofe ru ją cy mi
ta kie ce ny nie bę dą za wie ra ne umo wy? Pró -
ba od po wie dzi na te py ta nia jest przed mio -
tem dal szych roz wa żań.

Obo wią zu ją ce prze pi sy na ka zu ją za ma -
wia ją ce mu od rzu cić ofer tę, je że li za wie ra ra -
żą co ni ską ce nę w sto sun ku do przed mio -
tu za mó wie nia (art. 89 ust. 1 pkt 4),
przy czym od rzu ce nie nie mo że być au to -
ma tycz ne. Przed od rzu ce niem ofer ty za ma -
wia ją cy w ce lu usta le nia, czy ofer ta za wie -
ra ra żą co ni ską ce nę w sto sun ku
do przed mio tu za mó wie nia, obo wią za ny jest
zwró cić się do wy ko naw cy o udzie le nie wy -
ja śnień do ty czą cych ele men tów ofer ty ma -
ją cych wpływ na wy so kość ce ny (art. 90
ust. 1). Zło żo ne wy ja śnie nia pod le ga ją oce -
nie za ma wia ją ce go. Do ko nu jąc oce ny za -
ma wia ją cy bie rze pod uwa gę obiek tyw ne
czyn ni ki, w szcze gól no ści oszczęd ność
me to dy wy ko na nia za mó wie nia, wy bra ne
roz wią za nia tech nicz ne, wy jąt ko wo sprzy -
ja ją ce wa run ki wy ko ny wa nia za mó wie nia do -
stęp ne dla wy ko naw cy, ory gi nal ność pro jek -
tu wy ko naw cy oraz wpływ po mo cy
pu blicz nej udzie lo nej na pod sta wie od ręb -
nych prze pi sów (art. 90 ust. 2). Je że li wy -
ko naw ca nie zło ży wy ja śnień lub do ko na na
oce na wy ja śnień z do star czo ny mi do wo da -
mi po twier dza, że ofer ta za wie ra ra żą co ni -
ską ce nę w sto sun ku do przed mio tu za mó -
wie nia, za ma wia ją cy tak że obo wią za ny
jest od rzu cić ofer tę (art. 90 ust. 3).

Usta wa – Pra wo za mó wień pu blicz nych
nie de fi niu je ra żą co ni skiej ce ny ofer ty, co
jed nak nie jest prze szko dą w sto so wa niu

wska za nych wy żej prze pi sów. Pro blem le -
ży zu peł nie gdzie in dziej. Jak au tor miał oka -
zję za uwa żyć w ar ty ku le opu bli ko wa nym
w 2012 r. w mie sięcz ni ku „Za mó wie nia Pu -
blicz ne. Do rad ca” (J. Kacz mar czyk, Ra żą -
co ta nia ofer ta, Za mó wie nia Pu blicz ne. Do -
rad ca, nr 5/2012, str. 25-30): „Nie� by�ło
po�trze�by,�a z pew�no�ścią�dziś�już�jej�nie�ma,
de�fi�nio�wa�nia� po�ję�cia� ra�żą�co� ni�skiej� ce�ny
w sto�sun�ku� do przed�mio�tu� za�mó�wie�nia,
w szcze�gól�no�ści�dla�te�go,�że�w orzecz�nic�twie
dość�szyb�ko�wy�pra�co�wa�no�za�do�wa�la�ją�cą
de�fi�ni�cję.�Już�w jed�nym�z pierw�szych�wy�ro�-
ków� do�ty�czą�cych� ra�żą�co� ni�skiej� ce�ny
(UZP/ZO/0-724/04)�Ze�spół�Ar�bi�trów�stwier�-
dził,�iż�„na�le�ży�przy�jąć,�że�ofer�ta�za�wie�ra�ją�-
ca�ra�żą�co�ni�ską�ce�nę,�to�ofer�ta,�któ�rej�ce�-
ny�w re�al�ny�spo�sób�nie�da�się�uza�sad�nić,
ce�na�nie�wia�ry�god�na,�nie�re�ali�stycz�na�w po�-
rów�na�niu�do cen�ryn�ko�wych�po�dob�nych�za�-
mó�wień”.� (…)� Z ko�lei� Ze�spół� Ar�bi�trów
w orze�cze�niu� (UZP/ZO/0-1316/04)� zna�-
czą�co�przy�bli�żył�de�fi�ni�cję�ra�żą�co�ni�skiej�ce�-
ny�do de�fi�ni�cji�po�wszech�nie�przyj�mo�wa�nej
obec�nie:�„ra�żą�co�ni�ska�ce�na�w ro�zu�mie�niu
art. 89�ust. 1�pkt 4�usta�wy,�jest�to�ce�na�po�-
ni�żej�kosz�tów�wy�two�rze�nia�usłu�gi�lub�ro�bo�-
ty”�(…).�Orzecz�nic�two�Kra�jo�wej�Izby�Od�wo�-
ław�czej� zwra�ca� uwa�gę� wła�śnie� na ten
ele�ment,�tj.�brak�zy�sku�lub�stra�ta.�W wy�ro�-
ku�Izby�(KIO/UZP 466/08)�czy�ta�my:�„o ra�żą�-
co�ni�skiej�ce�nie�moż�na�mó�wić�w przy�pad�-

czy to koniec
rażąco niskiej
ceny?
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ku,� gdy� cał�ko�wi�ta� ce�na� ofer�ty� od�bie�ga
od cen� obo�wią�zu�ją�cych� na da�nym� ryn�ku
w ta�ki�spo�sób,�że�nie�ma�moż�li�wo�ści�re�ali�-
za�cji�za�mó�wie�nia�przy za�ło�że�niu�osią�gnię�-
cia�zy�sku”.�(…)�Wresz�cie,�w jed�nym�z ostat�-
nich�wy�ro�ków�do�ty�czą�cych�de�fi�ni�cji�ra�żą�co
ni�skiej� ce�ny,� znaj�du�je�my� swe�go� ro�dza�ju
pod�su�mo�wa�nie�orzecz�nic�twa�w tym�za�kre�-
sie�(KIO 601/12):�„ce�na�ra�żą�co�ni�ska�w sto�-
sun�ku�do przed�mio�tu�za�mó�wie�nia�bę�dzie�ce�-
ną� od�bie�ga�ją�cą� od je�go� rze�czy�wi�stej
war�to�ści,�a rze�czo�na�róż�ni�ca�nie�bę�dzie�uza�-
sad�nio�na�obiek�tyw�ny�mi�wzglę�da�mi�po�zwa�-
la�ją�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
źró�deł�niż�wy�na�gro�dze�nie�umow�ne,�za�mó�-
wie�nie�to�wy�ko�nać.�Re�asu�mu�jąc,�ce�na�ra�-
żą�co�ni�ska�jest�więc�ce�ną�nie�re�ali�stycz�ną,
nie�ade�kwat�ną�do za�kre�su� i kosz�tów�prac
skła�da�ją�cych�się�na da�ny�przed�miot�za�mó�-
wie�nia,�za�kła�da�ją�cą�wy�ko�na�nie�za�mó�wie�nia
po�ni�żej�je�go�rze�czy�wi�stych�kosz�tów�i w ta�-
kim�sen�sie�nie�jest�ce�ną�ryn�ko�wą,�tzn.�ge�-
ne�ral�nie�nie�wy�stę�pu�je�na ryn�ku,�na któ�rym
ce�ny�wy�zna�cza�ne�są�m.in.�po�przez�ogól�ną
sy�tu�ację� go�spo�dar�czą� pa�nu�ją�cą� w da�nej
bran�ży�i jej�oto�cze�niu�biz�ne�so�wym,�po�stęp
tech�no�lo�gicz�no�-or�ga�ni�za�cyj�ny�oraz�obec�ność
i funk�cjo�no�wa�nie�uczci�wej�kon�ku�ren�cji�pod�-
mio�tów�ra�cjo�nal�nie�na nim�dzia�ła�ją�cych…
etc.�De�fi�ni�cja�te�go�ty�pu�zo�sta�ła�wy�pra�co�wa�-
na�w orzecz�nic�twie�i nie�wy�stę�pu�ją�w tym�za�-
kre�sie�kon�tro�wer�sje”.�Pro�ble�mu�w sto�so�wa�-
niu� prze�pi�sów� nie� stwa�rza� for�mal�ny� brak
de�fi�ni�cji�ra�żą�co�ni�skiej�ce�ny.�Pro�ble�mem�jest
(…)�brak�prze�sła�nek�ob�li�gu�ją�cych�za�ma�wia�-
ją�ce�go�do wsz�czę�cia�pro�ce�du�ry,�o któ�rej�mo�-
wa�w art. 90�ust. 1�Pzp”.

To ostat nie stwier dze nie wska zu je na istot -
ny brak: usta wa Pzp nie wska zu je oko licz -
no ści, choć by na wet przy kła do wych, któ re
ob li go wa ły by za ma wia ją ce go do zwró ce nia
się do wy ko naw cy o udzie le nie wy ja śnień
do ty czą cych za ofe ro wa nej ce ny. 

Ale nie tyl ko ten ele ment jest istot ny.
Wska za ny wy żej, co praw da przy kła do wy,
ka ta log tzw. obiek tyw nych czyn ni ków, któ -
re za ma wia ją cy obo wią za ny jest wziąć
pod uwa gę przy oce nie zło żo nych wy ja śnień
(art. 90 ust. 2) nie wy mie nia bar dzo istot ne -
go czyn ni ka, ja kim jest zgod ność wy ja -
śnień z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi w za kre -
sie za trud nie nia oraz wa run ka mi
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy. War to za -
uwa żyć, że w szcze gól no ści na te ele -
men ty zwra ca li i w dal szym cią gu zwra ca -
ją uwa gę przed się bior cy, przede wszyst kim
z bran ży bu dow la nej, w to czo nych sze ro ko
dys ku sjach zwią za nych z ra żą co ni ską ce -
ny ofer ty. 

Czy i w ja kim stop niu pro jekt no we li za cji
Pzp usu wa wska za ne wy żej bra ki?

Z apro ba tą na le ży przy jąć pro po zy cje nie -
któ rych no wych roz wią zań. Z dru giej stro -
ny pro po no wa ne prze pi sy za wie ra ją wie le
nie ja snych i nie zro zu mia łych okre śleń oraz
po waż nych błę dów le gi sla cyj nych.

Ja kie za tem są te pro po no wa ne prze pi -
sy? Wpierw kil ka uwag ogól nych.

Prze pis art. 55 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 wień pu blicz nych na ro -
bo ty bu dow la ne, do sta wy i usłu gi, tzw. dy -
rek ty wy kla sycz nej, po dob nie jak prze pis
art. 57 dy rek ty wy 2004/17/WE Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy z dnia 31 mar ca
2004 r. ko or dy nu ją cej pro ce du ry udzie la nia
za mó wień przez pod mio ty dzia ła ją ce w sek -
to rach go spo dar ki wod nej, ener ge ty ki, trans -
por tu i usług pocz to wych, tzw. dy rek ty wy
sek to ro wej, choć po słu gu je się po ję ciem „ra -
żą co ni ska ofer ta” od no sząc je do świad cze -
nia, zo stał, z pew ny mi wy jąt ka mi, po praw -
nie za im ple men to wa ny do obo wią zu ją cej
usta wy Pzp (art. 90 ust. 1), gdzie po ję cie „ra -
żą co ni ska ofer ta” zo sta ło za stą pio ne po ję -
ciem „ra żą co ni ska ce na ofer ty” od no sząc
je do przed mio tu za mó wie nia. Pro po no wa -
ne no we prze pi sy, co w szcze gól no ści do -
ty czy owych wy jąt ków, zo sta ły prze ję te
z prze pi su art. 55 dy rek ty wy kla sycz nej, oraz
w czę ści, co z ko lei do ty czy na zew nic twa,
z pro jek tów no wych dy rek tyw do ty czą cych
za mó wień pu blicz nych, w tym z art. 69 pro -
jek tu no wej dy rek ty wy kla sycz nej (KOM
(2011) 896 wer sja osta tecz na) z dnia 20
grud nia 2011 r. i z art. 79 pro jek tu no wej dy -
rek ty wy sek to ro wej (KOM (2011) 895 wer -
sja osta tecz na) z dnia 20 grud nia 2011 r.,
z uwzględ nie niem przy ję tych do nich ko lej -
nych po pra wek.

Pro jek ty no wych dy rek tyw nie zry wa ją
z po ję ciem „ra żą co ni ska ofer ta”, lecz za stę -
pu ją je po praw niej szym po ję ciem „ra żą co ta -
nia ofer ta” od no sząc je (po po praw kach)
do ro bót bu dow la nych, do staw lub usług.
Pro jek ty no wych dy rek tyw, choć po słu gu ją
się ję zy kiem, w któ rym nie po win ny być for -
mu ło wa ne prze pi sy pra wa pol skie go, to jed -
nak, w szcze gól no ści po po praw kach, za -
wie ra ją prze pi sy spój ne i zro zu mia łe, cze go
nie ste ty nie moż na po wie dzieć o pro jek to -
wa nych zmia nach w Pzp.

Pod sta wo we zna cze nie ma pro jek to wa -
ne no we brzmie nie prze pi su art. 90 ust. 1.
Prze pis ten, po dob nie jak po zo sta łe, nie po -
słu gu je się już po ję ciem „ra żą co ni ska ce -
na ofer ty” (w sto sun ku do przed mio tu za mó -
wie nia), za stę pu jąc je po ję ciem „zbyt ni ska
ce na ofer ty”, nie od no sząc jed nak te go po -
ję cia do cze go kol wiek – jest ono za wie szo -
ne w próż ni. Do pie ro w uza sad nie niu pro -
jek tu wska za no, że cho dzi o ni ski po ziom
ce ny ofer ty „w sto sun ku do przed mio tu za -
mó wie nia”. Zgod nie z pro jek tem za ma wia -
ją cy zwra ca się do wy ko naw cy z żą da niem
po da nia szcze gó łów do ty czą cych tych skła -
do wych ele men tów ofer ty, któ re uwa ża
za istot ne, w przy pad ku gdy „ce�na�ofer�ty�wy�-
da�je�się�zbyt�ni�ska�i bu�dzi�wąt�pli�wo�ści�za�-
ma�wia�ją�ce�go�co�do moż�li�wo�ści�wy�ko�na�nia
przed�mio�tu�za�mó�wie�nia�zgod�nie�z wy�ma�ga�-
nia�mi�okre�ślo�ny�mi�przez�za�ma�wia�ją�ce�go�lub
wy�ni�ka�ją�cy�mi�z od�ręb�nych�prze�pi�sów�pra�-
wa”. Uży ty tu zo stał spój nik „i”. Ozna cza to,
po mi ja jąc ro zu mie nie po jęć wy stę pu ją cych
w po wyż szym sfor mu ło wa niu, że za ma wia -
ją cy obo wią za ny jest zwró cić się do wy ko -
naw cy, gdy zaj dzie ko niunk cja dwóch prze -
sła nek „ce na ofer ty wy da je się zbyt ni ska”
oraz „ce na ofer ty bu dzi wąt pli wo ści za ma -

wia ją ce go co do moż li wo ści wy ko na nia
przed mio tu za mó wie nia zgod nie z (…)”. Je -
że li więc ce na ofer ty wy da je się nie tyl ko zbyt
ni ska, ale wprost nie wia ry god nie, ab sur dal -
nie ni ska, jed nak nie bu dzi wąt pli wo ści za -
ma wia ją ce go co do moż li wo ści wy ko na nia
przed mio tu za mó wie nia zgod nie z (…), to
za ma wia ją cy nie zwra ca się do wy ko naw -
cy. Po dob nie, nie zwra ca się do wy ko naw -
cy, gdy ce na ofer ty nie wy da je się zbyt ni -
ska, ale bu dzi, na wet bar dzo po waż ne
wąt pli wo ści za ma wia ją ce go co do moż li wo -
ści wy ko na nia przed mio tu za mó wie nia (…).

Po wyż sze roz wią za nie jest nie wła ści we.
Być mo że pro jek to daw cy cho dzi ło o coś zu -
peł nie in ne go, na co po śred nio wska zu je
uza sad nie nie pro jek tu. Twier dzi się w nim
(nie po trzeb nie i wbrew pro jek to wa nym prze -
pi som po słu gu jąc się ko lej nym no wym po -
ję ciem „ce na nie nor mal nie ni ska”), że „pro�-
jek�to�wa�ne� prze�pi�sy� moż�na� okre�ślić� ja�ko
swe�go�ro�dza�ju�de�fi�ni�cję�ofer�ty�za�wie�ra�ją�cej
ce�nę�„nie�nor�mal�nie�ni�ską”,�któ�ra�pod�le�ga�ob�-
li�ga�to�ryj�ne�mu�od�rzu�ce�niu�przez�za�ma�wia�ją�-
ce�go.�Zgod�nie�z pro�jek�to�wa�ny�mi�re�gu�la�cja�-
mi,�bę�dzie�to�ofer�ta,�któ�rej�ce�na�nie�za�pew�nia
wy�ko�na�nia�za�mó�wie�nia�zgod�nie�z wy�ma�ga�-
nia�mi�okre�ślo�ny�mi�przez�za�ma�wia�ją�ce�go�lub
wy�ni�ka�ją�cy�mi�z od�ręb�nych�prze�pi�sów�pra�-
wa”. Być mo że za tem pro jek to wa ny prze pis
art. 90 ust. 1 na le ży ro zu mieć ina czej: za -
ma wia ją cy zwra ca się do wy ko naw cy z żą -
da niem po da nia szcze gó łów do ty czą cych
tych skła do wych ele men tów ofer ty, któ re
uwa ża za istot ne, w przy pad ku gdy „ce na
ofer ty wy da je się zbyt ni ska, co ozna cza, że
bu dzi wąt pli wo ści za ma wia ją ce go co
do moż li wo ści wy ko na nia przed mio tu za mó -
wie nia zgod nie z wy ma ga nia mi okre ślo ny -
mi przez za ma wia ją ce go lub wy ni ka ją cy mi
z od ręb nych prze pi sów pra wa”. Ty le tyl ko,
że wów czas cał ko wi cie zbęd ne by ło by ob -
ja śnie nie „co ozna cza, że (…)”. Wy star czył -
by na pi sać: za ma wia ją cy zwra ca się do wy -
ko naw cy (…), w przy pad ku gdy „ce na
ofer ty bu dzi wąt pli wo ści za ma wia ją ce go
co do moż li wo ści wy ko na nia przed mio tu za -
mó wie nia zgod nie z wy ma ga nia mi okre ślo -
ny mi przez za ma wia ją ce go lub wy ni ka ją cy -
mi z od ręb nych prze pi sów pra wa”
Przy naj mniej by ło by po praw nie z le gi sla cyj -
ne go punk tu wi dze nia (po mi ja jąc ro zu mie -
nie zwro tu „bu dzi wąt pli wo ści”). Je że li istot -
nie ta ka by ła in ten cja pro jek to daw cy, to
wa dli wość przy ję te go w pro jek cie roz wią za -
nia (ko niunk cja dwóch prze sła nek) jest tym
bar dziej oczy wi sta.

Cho ciaż po ję cie „ra żą co ni ska ce na ofer -
ty” (w sto sun ku do przed mio tu za mó wie nia)
nie jest zde fi nio wa ne ani w usta wie ani w dy -
rek ty wach, to, o czym by ła mo wa wy żej,
przez wie le lat sto so wa nia prze pi su art. 90
Pzp orzecz nic two KIO i są dów okrę go -
wych de�fac�to wy pra co wa ło ta ką de fi ni cję.
Nie wi dać żad ne go ra cjo nal ne go po wo du,
by z po ję cia te go re zy gno wać, tym bar dziej
że, jak wy żej wska za no, jest to po ję cie wy -
stę pu ją ce za rów no w obo wią zu ją cych dy rek -
ty wach („ra żą co ni ska ofer ta”), jak i w pro -
jek tach no wych dy rek tyw („ra żą co ta nia
ofer ta”). Czy w to ku dal szych prac le gi sla -
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cyj nych po ję cie to po now nie po ja wi się
w pro jek cie usta wy, a na stęp nie w uchwa -
lo nej przez Sejm no we li za cji? Czas po ka -
że, ale ra czej na le ży być scep ty kiem.

Uży te w pro jek cie po ję cie „zbyt ni ska ce -
na ofer ty” nie zo sta ło zde fi nio wa ne, po wtó -
re nie wia do mo w sto sun ku do cze go ce na
ta ma być zbyt ni ska. Nie wia do mo, o ja kie
wy ma ga nia okre ślo ne przez za ma wia ją -
ce go cho dzi, czy tyl ko za war te w opi sie
przed mio tu za mó wie nia, czy tak że o wy ma -
ga nia zwią za ne z ter mi nem wy ko na nia,
okre sem gwa ran cji, wa run ka mi płat no ści, za -
bez pie cze niem na le ży te go wy ko na nia umo -
wy, być mo że tak że o in ne wy ma ga nia okre -
ślo ne we wzo rze umo wy, a mo że tak że
o wy ma ga nia okre ślo ne w wa run kach udzia -
łu w po stę po wa niu do ty czą ce dys po no wa -
nia od po wied nim po ten cja łem tech nicz -
nym i oso bo wym oraz środ ka mi
fi nan so wy mi, co tak że ma wpływ na ce nę
ofer ty. Nie wia do mo o ja kie od ręb ne prze -
pi sy pra wa cho dzi, czy tyl ko do ty czą ce
pra wa pra cy, czy tak że do ty czą ce np.
ochro ny śro do wi ska, czy też wszel kie prze -
pi sy od no szą ce się do spo so bu wy ko na nia
za mó wie nia. Nie wia do mo ja ka jest, o ile ja -
kaś jest, re la cja mię dzy po dej rze niem zbyt
ni skiej ce ny ofer ty a wąt pli wo ścia mi za ma -
wia ją ce go co do moż li wo ści wy ko na nia
przed mio tu za mó wie nia zgod nie z okre ślo -
ny mi przez nie go wy ma ga nia mi lub wy ma -
ga nia mi wy ni ka ją cy mi z od ręb nych prze pi -
sów pra wa.

Nie co świa tła na wąt pli wo ści zwią za ne
z „od ręb ny mi prze pi sa mi” rzu ca dru gie zda -
nie pro jek to wa ne go no we go brzmie nia
art. 90 ust. 1, okre śla ją ce szcze gó ły do ty -
czą ce tych skła do wych ele men tów ofer ty,
któ re za ma wia ją cy uwa ża za istot ne: „Szcze�-
gó�ły�te�mo�gą�w szcze�gól�no�ści�od�no�sić�się
do: 1)�aspek�tów�fi�nan�so�wych�pro�ce�su�wy�-
twa�rza�nia,�świad�cze�nia�usług�lub�za�sto�so�-
wa�nia�me�to�dy�bu�dow�la�nej; 2)�wy�bra�nych
roz�wią�zań� tech�nicz�nych� lub� wy�jąt�ko�wo
sprzy�ja�ją�cych�wa�run�ków,�któ�re�bę�dą�do�stęp�-
ne� wy�ko�naw�cy� przy re�ali�za�cji� za�mó�wie�-
nia; 3)�ory�gi�nal�no�ści�to�wa�rów,�usług�lub�ro�-
bót� bu�dow�la�nych� pro�po�no�wa�nych� przez
wy�ko�naw�cę; 4)�zgod�no�ści�z obo�wią�zu�ją�cy�-
mi� prze�pi�sa�mi� w za�kre�sie� za�trud�nie�nia,
a tak�że�wa�run�ka�mi�bez�pie�czeń�stwa�i hi�gie�-
ny�pra�cy�obo�wią�zu�ją�cy�mi�w miej�scu,�w któ�-
rym� re�ali�zo�wa�ne� są� ro�bo�ty� bu�dow�la�ne,
usłu�gi�lub�do�sta�wy; 5)�moż�li�wo�ści�uzy�ska�-
nia�przez�wy�ko�naw�cę�po�mo�cy�pu�blicz�nej.”.
Z pkt 4 wy ni ka, że cho dzi w szcze gól no ści
o prze pi sy w za kre sie za trud nie nia, co
moc no zo sta ło pod kre ślo ne w uza sad nie niu
pro jek tu: „Istot�nym�no�wym�czyn�ni�kiem,�któ�-
ry�mo�że�być�bra�ny�pod uwa�gę�przez�za�ma�-
wia�ją�ce�go�przy ba�da�niu�ce�ny�jest�moż�li�wość
żą�da�nia�przed�sta�wie�nia�przez�wy�ko�naw�cę
in�for�ma�cji� ob�ra�zu�ją�cych� zgod�ność� ofer�ty
z obo�wią�zu�ją�cy�mi�prze�pi�sa�mi�do�ty�czą�cy�mi
za�trud�nie�nia� i wa�run�ków� pra�cy.� Jed�nym
z czyn�ni�ków�ma�ją�cych�wpływ�na ce�nę�ofer�-
ty�są�nie�wąt�pli�wie�kosz�ty�wy�ni�ka�ją�ce�z obo�-
wiąz�ku� prze�strze�ga�nia� przez�wy�ko�naw�cę
obo�wią�zu�ją�cych� go� prze�pi�sów� pra�wa,
zwłasz�cza�pra�wa�pra�cy,�w tym�prze�pi�sów�do�-

ty�czą�cych�wy�na�gro�dze�nia�za pra�cę�oraz�bez�-
pie�czeń�stwa�i hi�gie�ny�pra�cy.�Ry�wa�li�za�cja�wy�-
ko�naw�ców� o za�mó�wie�nia� pu�blicz�ne� nie
mo�że�pro�wa�dzić�do na�ru�sze�nia�od�ręb�nych
prze�pi�sów� pra�wa� pol�skie�go� do�ty�czą�cych
w szcze�gól�no�ści� mi�ni�mal�ne�go� wy�na�gro�-
dze�nia�za pra�cę�oraz�obo�wiąz�ków�zwią�za�-
nych�z za�pew�nie�niem�bez�piecz�nych�wa�run�-
ków�pra�cy.� (…)�Dla�te�go� też�szcze�gól�nym
nad�zo�rem�za�ma�wia�ją�cy�po�win�ni�ob�jąć�kal�-
ku�la�cję�ce�ny�wy�ko�naw�cy�[po win no być „ce -
ny ofer ty wy ko naw cy” – przyp. J.K.] pod tym
wzglę�dem”. Nic do dać, nic ująć. Wska zać
je dy nie na le ży, że z nie zro zu mia łych wzglę -
dów, do pie ro po po nad dzie wię ciu la tach
obo wią zy wa nia usta wy pro po nu je się no wy
pkt 4 w art. 90 ust. 1, do pro wa dza jąc tym sa -
mym do zgod no ści usta wy Pzp z dy rek ty -
wą kla sycz na 2004/18/WE. Dy rek ty wa
w art. 55 ust. 1 lit. d wska zu je, że szcze gó -
ły, o któ rych po da nie mo że wy stą pić za ma -
wia ją cy do wy ko naw cy, mo gą do ty czyć
„zgod�no�ści�z obo�wią�zu�ją�cy�mi�prze�pi�sa�mi�do�-
ty�czą�cy�mi�ochro�ny�za�trud�nie�nia�i wa�run�ków
pra�cy,�a tak�że�miej�sca,�w któ�rym�ro�bo�ty�bu�-
dow�la�ne,�usłu�gi�lub�do�sta�wy�te�ma�ją�być�re�-
ali�zo�wa�ne”. Po zo sta łe „szcze gó ły” wy mie -
nio ne w pro jek cie no we go brzmie nia art. 90
ust. 1 są zgod ne z prze pi sem art. 55 ust. 1
dy rek ty wy i za sad ni czo po kry wa ją się
z czyn ni ka mi wska za ny mi w art. 90 ust. 1
obo wią zu ją cych prze pi sów. 

Prze pis art. 90 ust. 2 w pro jek to wa nym no -
wym brzmie niu okre śla po stę po wa nie po we -
zwa niu wy ko naw cy do zło że nia wy ja śnień.
W prze pi sie po ja wia się jed nak ko lej ne no -
we po ję cie „uza sad nio na ce na ofer ty”, któ -
re nie wia do mo do cze go od nieść, nad to nie
wia do mo, ja ka ce na jest uza sad nio na. Nie
wia do mo tak że jak ma się uza sad nio na ce -
na ofer ty do zbyt ni skiej ce ny ofer ty, ani ja -
ka jest, o ile ja kaś jest, re la cja uza sad nio -
nej ce ny ofer ty do za pew nie nia wy ko na nia
przed mio tu za mó wie nia zgod nie z wy ma ga -
nia mi okre ślo ny mi przez za ma wia ją ce go lub
zgod nie z wy ma ga nia mi wy ni ka ją cy mi z od -
ręb nych prze pi sów pra wa. Do dać je dy nie na -
le ży, że za ma wia ją cy obo wią za ny bę dzie
prze pro wa dzić kon sul ta cje (nie ne go cja cje)
z wy ko naw cą, co jest oczy wi ste w świe tle
prze pi sów dy rek ty wy i orzecz nic twa Try bu -
na łu Spra wie dli wo ści Unii Eu ro pej skiej
(daw ny ETS), chy ba że nie ma ta kiej po trze -
by, gdyż „ze�zło�żo�nych�do�wo�dów�wy�ni�ka,�że
ce�na�ofer�ty�umoż�li�wia�re�ali�za�cję�przed�mio�-
tu� za�mó�wie�nia� zgod�nie� z wy�ma�ga�nia�mi
okre�ślo�ny�mi�przez�za�ma�wia�ją�ce�go�lub�wy�-
ni�ka�ją�cy�mi�z od�ręb�nych�prze�pi�sów�pra�wa”.

Za sad nie pro po nu je się uchy le nie prze -
pi su art. 90 ust. 3: „Za�ma�wia�ją�cy�od�rzu�ca
ofer�tę�wy�ko�naw�cy,�któ�ry�nie�zło�żył�wy�ja�śnień
lub�je�że�li�do�ko�na�na�oce�na�wy�ja�śnień�z do�-
star�czo�ny�mi�do�wo�da�mi�po�twier�dza,�że�ofer�-
ta�za�wie�ra�ra�żą�co�ni�ską�ce�nę�w sto�sun�ku
do przed�mio�tu�za�mó�wie�nia”, któ ry jest wa -
dli wie skon stru owa ny, nie ty le w od nie sie -
niu do przy pad ku od rzu ce nia ofer ty w sy tu -
acji, gdy wy ko naw ca nie zło żył wy ja śnień,
lecz w re la cji do prze pi su art. 89 ust. 1 pkt 4:
„Za�ma�wia�ją�cy�od�rzu�ca�ofer�tę,�je�że�li�za�wie�-
ra�ra�żą�co�ni�ską�ce�nę�w sto�sun�ku�do przed�-

mio�tu� za�mó�wie�nia”. Re la cja tych dwóch
prze pi sów po zo sta je nie ja sna, co skła nia -
ło nie tyl ko za ma wia ją cych, ale tak że KIO
i są dy okrę go we do sto so wa nia sfor mu ło wa -
nia „ofer ta pod le ga od rzu ce niu na pod sta -
wie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związ ku z art. 90
ust. 3 usta wy”, pod czas gdy prze pis art. 90
ust. 3 wska zu je na sa mo dziel ną prze słan -
kę od rzu ce nia ofer ty: „do ko na na oce na
wy ja śnień z do star czo ny mi do wo da mi po -
twier dza, że ofer ta za wie ra ra żą co ni ską ce -
nę w sto sun ku do przed mio tu za mó wie nia”.
Nad to po zo sta je otwar ty pro blem uza sad -
nie nia, że ofer ta za wie ra ra żą co ni ską ce -
nę w sto sun ku do przed mio tu za mó wie nia.
Orzecz nic two KIO skła nia się do pod glą du,
że we zwa ny wy ko naw ca ma udo wod nić, że
ce na je go ofer ty nie jest ra żą co ni ska. Jed -
nak prze pis art. 92 ust. 1 pkt 2 jest jed no -
znacz ny: „Nie�zwłocz�nie� po wy�bo�rze
naj�ko�rzyst�niej�szej�ofer�ty�za�ma�wia�ją�cy�jed�-
no�cze�śnie�za�wia�da�mia�wy�ko�naw�ców,�któ�rzy
zło�ży�li�ofer�ty,�o wy�ko�naw�cach,�któ�rych�ofer�-
ty�zo�sta�ły�od�rzu�co�ne,�po�da�jąc�uza�sad�nie�nie
fak�tycz�ne�i praw�ne”. Po da nie uza sad nie nia
nie tyl ko praw ne go, ale fak tycz ne go, jest
obo wiąz kiem za ma wia ją ce go. Je że li więc
od rzu ce nie na stą pi ło na pod sta wie cy to wa -
ne go prze pi su art. 89 ust. 1 pkt 4, to za ma -
wia ją cy obo wią za ny jest udo wod nić, że
ce na ofer ty jest ra żą co ni ska. A je że li
na pod sta wie art. 90 ust. 3…?

Ten błąd pro po nu je się wy eli mi no wać wła -
śnie przez uchy le nie prze pi su art. 90 ust. 3
oraz nada nie prze pi so wi art. 89 ust. 1 pkt 4
no we go brzmie nia: „Za�ma�wia�ją�cy�od�rzu�ca
ofer�tę,� je�że�li� wy�ko�naw�ca,� w pro�ce�du�rze
prze�wi�dzia�nej�w art. 90�usta�wy,�nie�wy�ka�zał,
iż�za�war�ta�w je�go�ofer�cie�ce�na�jest�uza�sad�-
nio�na� i za�pew�nia�wy�ko�na�nia� za�mó�wie�nia
zgod�nie�z wy�ma�ga nia mi okre ślo ny mi przez
za ma wia ją ce go lub wy ni ka ją cy mi z od ręb -
nych prze pi sów pra wa.”. Po mi ja jąc wspo -
mnia ne już po ję cie „uza sad nio na ce na
ofer ty”, pro jek to wa ny prze pis jed no znacz -
nie sta no wi, że to wy ko naw ca ma wy ka zać,
że za war ta w je go ofer cie ce na jest uza sad -
nio na i za pew nia wy ko na nie (przed mio tu)
za mó wie nia zgod nie z wy ma ga nia mi okre -
ślo ny mi przez za ma wia ją ce go lub wy ni ka -
ją cy mi z od ręb nych prze pi sów pra wa. Je że li
wy ko naw ca te go nie wy ka że, to ofer ta pod -
le ga od rzu ce niu. Nie ma więc w ta kim
przy pad ku zna cze nia, czy jest ona – by po -
słu żyć się jesz cze obo wią zu ją cym po ję -
ciem – fak tycz nie „ra żą co ni ska”, czy też nie.
Istot ny jest do wód (wy ka za nie).

Na le ży mieć jed nak na uwa dze, że je że li
za ma wia ją cy po dej rze wa (przy pusz cza,
„wy da je mu się”), że ce na ofer ty – by jesz -
cze raz po słu żyć się obo wią zu ją cym po ję -
ciem – jest ra żą co ni ska w sto sun ku
do przed mio tu za mó wie nia i wzy wa wy ko -
naw cę do zło że nia wy ja śnień, to mu si swe
po dej rze nie uza sad nić. Za da niem zaś wy -
ko naw cy skła da ją ce go wy ja śnie nia jest
„oba le nie” po dej rze nia za ma wia ją ce go
przez wy ka za nie (wprost udo wod nie nie), że
ce na, choć istot nie ni ska, czy na wet bar dzo
ni ska, to jed nak z uwa gi na oko licz no ści
wska za ne przy kła do wo w pro jek cie no we -



Forum Budownictwa Śląskiego - wydanie specjalne 2013 45

realizacJa inwestycJi budowlaneJ i JeJ eksPloatacJa

li za cji w art. 90 ust. 1, po zwo li mu wy ko nać
za mó wie nie „zgod nie z wy ma ga nia mi okre -
ślo ny mi przez za ma wia ją ce go lub wy ni ka -
ją cy mi z od ręb nych prze pi sów pra wa”.
Prze pro wa dzo ne po zło że niu wy ja śnień
kon sul ta cje ma ją na ce lu we ry fi ka cję zło żo -
nych wy ja śnień. Je że li na to miast wy ko -
naw ca uwa ża, że ce na je go ofer ty nie po -
win na wy da wać się za ma wia ją ce mu ce ną
ra żą co ni ską, gdyż za tę ce nę jest w sta nie
wy ko nać za mó wie nie „zgod nie z wy ma ga -
nia mi okre ślo ny mi przez za ma wia ją ce go lub
wy ni ka ją cy mi z od ręb nych prze pi sów pra -
wa” bez po wo ły wa nia się na ja kie kol wiek
szcze gól ne oko licz no ści, to po wi nien za rzu -
cić za ma wia ją ce mu, że bez za sad nie po dej -
rze wa (bez za sad nie „wy da je mu się”), iż ce -
na ofer ty jest ra żą co ni ska, od no sząc się
w szcze gól no ści do uza sad nie nia za war te -
go w we zwa niu do zło że nia wy ja śnień,
w osta tecz no ści ko rzy sta jąc z przy słu gu ją -
cych mu środ ków ochro ny praw nej. Nie moż -
na bo wiem do pu ścić do sy tu acji, gdy za ma -
wia ją cy cał ko wi cie bez za sad nie wzy wa
wy ko naw cę do zło że nia wy ja śnień, a na stęp -
nie od rzu ca ofer tę twier dząc, że wy ko naw -
ca nie zło żył wy ja śnień, lub że są one na ty -
le ogól ni ko we, że na le ży je trak to wać ja ko
nie by łe, w szcze gól no ści dla te go, że nie po -
wo łał się na żad ną z oko licz no ści wska za -
nych w art. 90 ust. 1.

Obec nie pro ble mem, nie tyl ko zresz tą dla
za ma wia ją ce go, jest usta le nie, o czym by -
ła mo wa wy żej, kie dy, w ja kich oko licz no -
ściach, obo wią za ny jest wy stą pić do wy ko -
naw cy o udzie le nie wy ja śnień w try bie
art. 90 usta wy. Te go pro ble mu pro jekt no we -
li za cji nie li kwi du je. Do in ter pre ta cji, za rów -
no przez za ma wia ją cych, wy ko naw ców,
jak i skła dów orze ka ją cych KIO bę dzie po -
zo sta wa ło uzna nie kie dy, w ja kich oko licz -
no ściach za ma wia ją ce mu po win no „wy da -
wać się”, że ce na ofer ty jest zbyt ni ska i kie dy
ce na ofer ty po win na „bu dzić wąt pli wo ści za -
ma wia ją ce go” co do moż li wo ści wy ko na nia
przed mio tu za mó wie nia zgod nie z wy ma ga -
nia mi okre ślo ny mi przez za ma wia ją ce go lub
zgod nie z wy ma ga nia mi wy ni ka ją cy mi z od -
ręb nych prze pi sów pra wa. W tej sy tu acji nie
wy da je się, aby ist nia ła re al na moż li wość
nie do pusz cze nia do za wie ra nia umów z ce -
ną ra żą co ni ską. A za tem to nie ko niec ce -
ny ra żą co ni skiej.

Pro jek to wa ne jest do da nie ust. 4 w art. 8
sta no wią ce go, że nie ujaw nia się in for ma -

cji sta no wią cych ta jem ni cę przed się bior stwa
za war tych w zło żo nych przez wy ko naw cę
do wo dach lub przed sta wio nych pod czas
kon sul ta cji, je że li wy ko naw ca za strzegł, że
nie mo gą być udo stęp nio ne. Prze pis ten nie
ma więk sze go zna cze nia, gdyż obo wią zu -
ją cy prze pis ust. 3, cho ciaż do ty czy za strze -
że nia zło żo ne go nie póź niej niż w ter mi nie
skła da nia ofert lub wnio sków o do pusz cze -
nie do udzia łu w po stę po wa niu, to jest in ter -
pre to wa ny w ten spo sób, że do ty czy tak że
in for ma cji za war tych w do ku men tach i wy -
ja śnie niach skła da nych w wy ni ku we zwa nia
w try bie art. 26 ust. 3 i 4, art. 87 ust. 1 oraz
w try bie art. 90 ust. 1. Tak przy naj mniej,
w więk szo ści przy pad ków, orze ka KIO.

Istot na jest na to miast pro po zy cja wpro wa -
dze nia ko lej nej prze słan ki za trzy ma nia wa -
dium. Pro jek tu je się do da nie no we go ust. 6
w art. 46, zgod nie z któ rym „Za�ma�wia�ją�cy
za�trzy�mu�je�wa�dium�wraz�z od�set�ka�mi,�je�że�li
za�cho�dzą�łącz�nie�na�stę�pu�ją�ce�prze�słan�ki:
1)� ofer�ta� wy�ko�naw�cy� zo�sta�ła� od�rzu�co�na
na pod�sta�wie�art. 89�ust. 1�pkt 4�usta�wy; 2)
za�cho�wa�nie�wy�ko�naw�cy�wska�zu�je�na uchy�-
la�nie�się�od obo�wiąz�ku�zło�że�nia�do�wo�dów
lub�uczest�ni�cze�nia�w kon�sul�ta�cjach,�o któ�-
rych�mo�wa�w art. 90�ust. 2; 3)�ofer�ta�wy�ko�-
naw�cy,�w świe�tle�kry�te�riów�oce�ny�ofert,�by�-
ła�by� uzna�na� za ko�rzyst�niej�szą� od ofer�ty
wy�bra�nej�przez�za�ma�wia�ją�ce�go.”

Cho ciaż pro jek to wa ny prze pis ma dys cy -
pli no wać wy ko naw ców w trak cie prze pro -
wa dza nej pro ce du ry wy ja śnia nia ce ny ofer -
ty, to jed nak nie po win no się wpro wa dzać
ko lej nych prze pi sów o za trzy ma niu wa dium.
Prze pis art. 46 ust. 4a (za trzy ma nie wa dium
w przy pad ku, gdy wy ko naw ca nie zło żył do -
ku men tów, oświad czeń lub peł no moc nictw
na we zwa nie do ich zło że nia w try bie
art. 26 ust. 3) już daw no po wi nien być uchy -
lo ny, do cze go na wo łu ją nie tyl ko wy ko naw -
cy, lecz tak że za ma wia ją cy (nie po wi nien
być w ogó le wpro wa dzo ny), a tym cza sem
za miast je go uchy le nia pro po nu je się ko lej -
ne prze słan ki za trzy ma nia wa dium. Z jed -
nej stro ny isto ta wa dium, ja ko in stru men tu
słu żą ce go za bez pie cze niu in te re sów za ma -
wia ją ce go na wy pa dek od mo wy za war cia
umo wy przez wy ko naw cę tra ci swe pod sta -
wo we zna cze nie, zaś za trzy ma nie wa -
dium sta je się swo istą ka rą dla wy ko naw -
cy. Z dru giej stro ny pro po no wa ne no we
prze słan ki za trzy ma nia wa dium są na ty le
nie pre cy zyj ne, że bę dą stwa rzać jesz cze

więk sze pro ble my in ter pre ta cyj ne dla za ma -
wia ją cych niż w przy pad ku prze sła nek
okre ślo nych w ust. 4a, da jąc nad to za ma -
wia ją cym, przy naj mniej nie któ rym, no we
moż li wo ści do nad użyć, co w szcze gól no -
ści do ty czy pkt 2 „za cho wa nie wy ko naw cy
wska zu je na uchy la nie się od obo wiąz ku
zło że nia do wo dów lub uczest ni cze nia
w kon sul ta cjach, o któ rych mo wa w art. 90
ust. 2”. To za ma wia ją cy bę dzie oce niał „za -
cho wa nie wy ko naw cy”. A wy star czy ło by na -
pi sać po pro stu (co też spra wy do koń ca nie
roz wią zu je): „wy�ko�naw�ca�nie�zło�żył�do�wo�-
dów�lub�uchy�lił�się�od udzia�łu�w kon�sul�ta�-
cjach,�o któ�rych�mo�wa�w art. 90�ust. 2”, lub
jesz cze bar dziej pre cy zyj nie „wy�ko�naw�ca
nie� zło�żył� do�wo�dów� lub� od�mó�wił� udzia�łu
w kon�sul�ta�cjach,�o któ�rych�mo�wa�w art. 90
ust. 2”. Rzecz ja sna, z uwa gi na pod sta wo -
we za strze że nie, o któ rym mo wa wy żej, nie
jest to pro po zy cja „po pra wie nia” prze pi su.
Na mar gi ne sie je dy nie na le ży za uwa żyć, że
wa dli wy jest zwrot „ofer ta wy ko naw cy,
w świe tle kry te riów oce ny ofert, by ła by uzna -
na za ko rzyst niej szą” (pkt 3) – po praw nie
po win no być „ofer ta wy ko naw cy, na pod sta -
wie kry te riów oce ny ofert” (ana lo gicz nie jak
w prze pi sie art. 91 ust. 1) lub „ofer ta wy ko -
naw cy, zgod nie z kry te ria mi oce ny ofert”.
Ofer ty nie uzna je się za ko rzyst niej szą (naj -
ko rzyst niej szą) „w świe tle kry te riów”, lecz
„na pod sta wie kry te riów”, ewen tu al nie
„zgod nie z kry te ria mi”.

W sy tu acji wie lu błę dów, w szcze gól no -
ści le gi sla cyj nych, nie wy da je się moż li we
po zo sta wie nie pro jek to wa nych prze pi sów
w pro po no wa nym brzmie niu, gdyż mo gą one
być in ter pre to wa ne na wie le spo so bów,
po wo du jąc ko lej ne licz ne spo ry mię dzy za -
ma wia ją cy mi a wy ko naw ca mi, któ re osta -
tecz nie bę dą roz strzy ga ne przez KIO, lecz
za pew ne upły nę ło by spo ro cza su, za nim
KIO wy pra co wa ła by w mia rę jed no li tą li nię
orzecz ni czą.

Ni niej szy ar ty kuł jest trze cim – au tor ma
na dzie ję że ostat nim – ar ty ku łem z se rii po -
świę co nej ra żą co ni skiej ce nie ofer ty
przy go to wa nym do spe cjal ne go, kon fe ren -
cyj ne go wy da nia kwar tal ni ka „Fo rum Bu dow -
nic twa Ślą skie go”. Po przed nie ar ty ku ły uka -
za ły się w ro ku 2011 („Ra�żą�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”) oraz w ro -
ku 2012 („Pro�ble�my�zwią�za�ne�z ra�żą�co�ni�-
ską�ce�ną”).
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W ostat nim cza sie w za kre sie re ali za -
cji za mó wień pu blicz nych w bran ży bu -
dow ni czej, szcze gól nie trud nym dla stron
pro ce su bu dow la ne go sta je się pro blem
wad w do ku men ta cji pro jek to wej. Bar dzo
czę sto skut ku ją one zmia ną za kre su
świad cze nia wy ko naw cy jed nak że w ślad
za tym nie idzie zmia na wa run ków re ali -
za cji za da nia w szcze gól no ści – wy na gro -
dze nia i ter mi nu ukoń cze nia.  Po przez wa -
dę au tor ma  na my śli nie tyl ko moż li we
do sko ry go wa nia błę dy w do ku men ta cji
pro jek to wej, ale rów nież ujaw nia ją ce się
w trak cie re ali za cji za da nia istot ne od stęp -
stwa do ku men ta cji od sta nu fak tycz ne go
na te re nie bu do wy, róż ni ce po mię dzy pro -
jek tem a przed mia rem ro bót oraz in ne sy -
tu acje, w któ rych ko niecz no ścią oka zu je
się do ko na nie zmian w pro jek cie. Co raz
czę ściej po wta rza się sce na riusz, w któ -
rym wy ko naw ca po wy gra nym prze tar gu
otrzy mu je od za ma wia ją ce go do ku men -
ta cję pro jek to wą, na pod sta wie któ rej
jest zo bo wią za ny do re ali za cji za da nia.
Ana li zu jąc wa run ki wy ko na nia za da nia
wy ko naw ca pla nu je wy ko na nie ro bót
w cza sie, do ko nu je za mó wień ma te ria łów
oraz w każ dym in nym za kre sie or ga ni zu -
je po ten cjał nie zbęd ny do pra wi dło we go

wy ko na nia za mó wie nia. Po prze ję ciu te -
re nu bu do wy wy ko naw ca roz po czy na
pra ce jed nak że wów czas mo że po ja wić
się  pro blem po le ga ją cy na przy kład
na nie do kład nym wska za niu przez za ma -
wia ją ce go ilo ści prac w przed mia rze,
róż ni cy mię dzy sta nem okre ślo nym w pro -
jek cie a sy tu acją za sta ną na te re nie
bu do wy lub in ny pro blem zwią za ny z do -
ku men ta cją pro jek to wą nie moż li wy
do stwier dze nia na eta pie skła da nia ofer -
ty. Te go ty pu sy tu acje po wta rza ją się co -
raz czę ściej w prze wa ża ją cej ilo ści pro -
ce sów in we sty cyj nych. Kwe stia jest za tem
nie zwy kle istot na, gdyż kon se kwen cją opi -
sa nej sy tu acji naj czę ściej jest zmia na za -
kre su świad cze nia wy ko naw cy, czy też ko -
niecz ność po szu ki wa nia pro jek to wych
roz wią zań za mien nych, co ma w kon se -
kwen cji istot ny wpływ na ter min oraz
wy na gro dze nie za wy ko na nie za da nia. 

W okre sie ocze ki wa nia na roz wią za nia
za mien ne lub uszcze gó ła wia ją ce wy ko -
naw ca w za ło że niu po wi nien re ali zo wać
po zo sta ły za kres prac jed nak w prak ty ce
oka zu je się, iż tech no lo gicz nie nie moż li -
wym jest pro wa dze nie ko lej nych prac bez
ukoń cze nia po przed nich. Za tem, w okre -
sie ocze ki wa nia na no we roz wią za nie lub

po praw ki pro jek to we re ali za cja za da nia
nie jest moż li wa, w ta kiej sy tu acji ter min
ukoń cze nia za da nia po wi nien zo stać
prze su nię ty o okres prze sto ju, któ re go
przy czy ną są oko licz no ści od wy ko naw -
cy nie za leż ne. W prak ty ce oka zu je się, że
wy ko naw cy nie za wsze do ko nu ją od po -
wied nich wpi sów w dzien ni ku bu do wy lub
zwra ca ją się do za ma wia ją ce go o zmia -
nę ter mi nu re ali za cji za da nia na to miast za -
ma wia ją cy nie za wsze chęt nie zga dza się
na ta ką zmia nę. Jest to szcze gól nie
utrud nio ne, szcze gól nie je że li za da nie fi -
nan so wa ne jest ze środ ków unij nych,
a ter mi no we ukoń cze nie za da nia mo że
mieć wpływ na utrzy ma nie do ta cji. Kon -
se kwen cją po wyż sze go mo że być sy tu -
acja, w któ rej wy ko naw ca zo sta nie ob cią -
żo ny ka rą umow ną za nie ter mi no we
ukoń cze nie za da nia. Tym cza sem do na -
ru sze nia ter mi nu do szło na sku tek fak tu,
iż na eta pie re ali za cji do ko ny wa no zmian
w roz wią za niach pro jek to wych, co wią za -
ło się z ko niecz no ścią ocze ki wa nia na no -
wą do ku men ta cję lub zmia ną ma te ria łów
sto so wa nych w pro ce sie bu dow la nym,
a co za tym idzie – z cza so wą nie moż li -
wo ścią świad cze nia. Z uwa gi na fakt, iż
nie za wsze jest moż li we uzy ska ne anek -
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su do umo wy, któ ry miał by prze dłu żyć ter -
min ukoń cze nia prac, szcze gól nie istot -
nym wy da je się do cho wa nie sta ran no ści
w za kre sie pro wa dze nia do ku men ta cji bu -
do wy. 

Je że li ko niecz na oka zu je się zmia na za -
kre su świad cze nia, wy na gro dze nie wy ko -
naw cy po win no zo stać do pa so wa ne
do zmie nio ne go za kre su prac nie zbęd -
nych do re ali za cji przed mio tu umo wy. Jed -
nak że w za mó wie niu re ali zo wa nym
w opar ciu o prze pi sy pra wa za mó wień pu -
blicz nych zmia na wy na gro dze nia ry czał -
to we go, bę dą ce go do mi nu ją cą for mą
roz li czeń te go ty pu za dań, na strę cza
wie lu trud no ści. W ta kiej sy tu acji ko -
niecz no ścią sta je się roz strzy gnię cie kil -
ku kwe stii, mię dzy in ny mi czy zmia ny pro -
jek tu i ich kon se kwen cje by ły moż li we
do prze wi dze nia na eta pie skła da nia
ofer ty. Je że li bo wiem uzna my, iż wy ko -
naw ca w za kre sie na le ży tej sta ran no ści,
ja ko pro fe sjo na li sta w za kre sie bu dow nic -
twa po wi nien był prze wi dzieć roz miar prac
na pod sta wie sa me go pro jek tu to uzy ska -
nie do dat ko we go wy na gro dze nia praw do -
po dob nie oka że się nie moż li we. Na to -
miast w sy tu acji, gdy w trak cie re ali za cji
za da nia do cho dzi do uza sad nio nej, ko -
niecz nej zmia ny za kre su świad cze nia
wy ko naw cy, cze go przy za cho wa niu na -
le ży tej sta ran no ści nie da ło się prze wi -
dzieć na eta pie skła da nia ofer ty, wy ko naw -
ca bę dzie miał ar gu men ty za uzy ska niem
anek su do umo wy okre śla ją ce go do dat -
ko we wy na gro dze nie. 

Szcze gól nie trud ną jest sy tu acja, w któ -
rej na eta pie skła da nia ofer ty wy ko naw -

ca po słu żył się do spo rzą dze nia wy ce ny
prac przed mia rem ro bót z gó ry opi sa nym
ja ko „po glą do wy” lub „po moc ni czy”, a na -
stęp nie w jed nym z za łącz ni ków przy go -
to wa nych przez za ma wia ją ce go wy ko -
naw ca pod pi sał oświad cze nie, iż
za po znał się z roz mia rem prac w szcze -
gól no ści zwe ry fi ko wał te ren bu do wy,
a w ofe ro wa nej ce nie zo bo wią zu je się
do re ali za cji ca łe go za kre su za da nia
wy ni ka ją ce go z do ku men ta cji pro jek to -
wej,  nie na to miast z po glą do we go
przed mia ru, któ ry był pod sta wą do okre -
śle nia ce ny ofer to wej. Kon se kwen cją
te go zja wi ska mo że być znacz na róż ni -
ca mię dzy za kre sem prac wy ni ka ją cym
z przed mia ru, a za kre sem ko niecz nym
do re ali za cji na pod sta wie pro jek tu. Mo -
że to pro wa dzić do nie do sza co wa nia
prac, a w efek cie być przy czy ną nie tyl -
ko strat po stro nie wy ko naw cy, wa dli we -
go wy ko na nia ro bót, ale rów nież nie zre -
ali zo wa nia za da nia – co jest nie ko rzyst ne
dla wszyst kich uczest ni ków pro ce su bu -
dow la ne go. 

Wy da je się, iż jak kol wiek po wyż szy
pro blem po wta rza się czę sto to przy za -
cho wa niu za sad współ dzia ła nia za ma wia -
ją ce go i wy ko naw cy jest moż li wy do roz -
wią za nia. Jed nak że czę sto roz wią za nie
to jest uza leż nio ne od do brej wo li i zgo -
dy za ma wia ją ce go, co w prak ty ce wy glą -
da róż nie w za leż no ści od oko licz no ści da -
nej spra wy. 

Do dat ko wym roz wią za niem opi sa ne -
go pro ble mu wy da je się za sto so wa nie
do umów do ty czą cych re ali za cji za dań
z za kre su bu dow nic twa  -klau zu li umow -

nej okre śla ją cej za sa dy po stę po wa nia
w ra zie zaj ścia okre ślo nych nie prze wi -
dy wal nych oko licz no ści (mo gą cych wy -
wrzeć istot ny wpływ na wy ko na nie da -
ne go ro dza ju zo bo wią za nia). Dzię ki
te go ty pu za pi som, stro ny umo wy pier -
wot nej mo gą być na przy kład zo bo wią -
za ne do pod ję cia re ne go cja cji zmie rza -
ją cych do do sto so wa nia łą czą cej je
umo wy do zmie nio nych oko licz no ści
(tak, aby przy wró cić rów no wa gę czy też
spra wie dli wość kon trak to wą). Z ko lei je -
że li pod ję te wów czas przez stro ny re ne -
go cja cje nie do pro wa dzą do za war cia
umo wy zmie nia ją cej, moż li we bę dzie za -
sto so wa nie ta kich roz wią zań, jak cza so -
we za wie sze nia wy ko ny wa nia zo bo -
wią za nia, in ter wen cja oso by trze ciej
lub też wy ga śnię cie umo wy. Za sto so wa -
nie po wyż sze go roz wią za nia mo że przy -
czy nić się do re ali za cji za sa dy ekwi wa -
lent no ści świad czeń, co nie wąt pli wie
wpły nie ko rzyst nie na ja kość i bez pie -
czeń stwo re ali za cji przed się bra nych
pro jek tów in we sty cyj nych za rów no z per -
spek ty wy wy ko naw cy jak rów nież in we -
sto ra. 

To�masz suł�kow�ski�ur. 01.05.1984 r.
ma gi ster pra wa, wspól nik za rzą dza ją cy w Kan -
ce la rii Praw nej GRA VIS LE GAL GRO UP Wi de ra,
Suł kow ski sp.j.
spe cja li za cja:
– kom plek so wa ob słu ga praw na pod mio tów

dzia ła ją cych w seg men cie bu dow la nym
– pro wa dze nie pro ce su in we sty cyj ne go
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wpływ planowania 
i zagospodarowania 
przestrzennego 
na określanie 
wartości
nieruchomości

1. Zna cze nie pla no wa nia prze strzen ne go
w go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi

Pla no wa nie prze strzen ne w Pol sce po na -
stą pie niu za sad ni czych prze mian go spo dar -
czych i ustro jo wych na po cząt ku lat
90. XX wie ku prze cho dzi ło in ten syw ne
zmia ny nie tyl ko nor ma tyw ne, w po sta ci
uchwa la nia i no we li za cji usta wy o pla no wa -
niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym,
ale tak że za ob ser wo wać moż na znacz ne
róż ni ce po glą dów na te mat po trze by i za kre -
su in ge ren cji władz pań stwo wych, czy sa -
mo rzą do wych w sa mo dziel ność pod mio tów
kształ tu ją cych przede wszyst kim pro ce sy in -
we sty cyj ne. Uza sad nia no po trze bę zno -
sze nia ba rier dla in we sto wa nia w prze -
strzeń przede wszyst kim tym, że
sprze ci wia ją się one w isto cie pra wu wła sno -
ści nie ru cho mo ści, ogra ni cza jąc swo bo dę
ko rzy sta nia z nich, oraz na ru sza ją wol -
ność go spo dar czą, któ ra win na być nie ogra -
ni czo na.

Ry chło oka za ło się jed nak że, iż po dob nie
jak i w in nych kra jach funk cjo nu ją cych
na tych sa mych, jak w Pol sce te go okre su
za sa dach, iż wol ność go spo dar cza nie mo -
że ozna czać bra ku ja kich kol wiek ogra ni czeń.
Mu si ona być bo wiem sko ja rzo na z bez pie -
czeń stwem te go ob ro tu, któ re za pew nia ją

wszech stron ną ochro nę ob ro tu go spo dar -
cze go, tak że środ ka mi ad mi ni stra cyj no -
praw ny mi. Po dzie lam w zu peł no ści tu taj zda -
nie J. Feh le ra (za war te w je go mo no gra fii:
Bez pie czeń stwo prze strze ni pu blicz nej,
opu bli ko wa ne w po zy cji „Bez pie czeń stwo
pu blicz ne w prze strze ni miej skiej, War sza -
wa 2010) iż sła bo ści pla no wa nia prze -
strzen ne go sta no wią po waż ne za gro że nie
dla tej prze strze ni po przez wy stę po wa nie ba -
rier w sfe rze po zy ski wa nia i prze zna cza nia
te re nów na urzą dze nia pu blicz ne, le gal nej
i nie le gal nej pry wa ty za cji prze strze ni, któ ra
po win na po zo sta wać pu blicz na. Po dzie lam
też je go po gląd, iż nie spo sób przy jąć, iż wol -
ny ry nek jest w sta nie za pew nić zrów no wa -
żo ny roz wój bez in ter wen cji władz pu blicz -
nych, w szcze gól no ści w sy tu acji bra ku
efek tyw ne go nad zo ru urba ni stycz ne go,
czę ste go na ru sza nia za sad do bre go są -
siedz twa przy pro jek to wa niu i wzno sze niu
no wych obiek tów bu dow la nych, bra ku za -
pew nie nia spra wie dli we go do stę pu do prze -
strze ni pu blicz nych, 

Ozna cza to, że ist nie je po trze ba za pew -
nie nia funk cjo no wa nia go spo dar ki zgod nie
z in te re sem pu blicz nym, w szcze gól no ści po -
przez ogra ni cze nie swo bo dy po dej mo wa nia
i wy ko ny wa nia dzia łal no ści go spo dar czej,
w tym w szcze gól no ści dzia łal no ści in we sty -

cyj nej, co szcze gó ło wo roz wa żam w po zy -
cji pt. „Ochro na ob ro tu go spo dar cze go”,
pod mo ją re dak cją, Le xis Ne xis War sza -
wa 2011. Dzia łal ność go spo dar cza in ge ru -
je bo wiem bar dzo istot nie w prze strzeń i brak
moż li wo ści od dzia ły wa nia na swo bo dę in -
we sto rów w tym za kre sie sta no wi ge ne zę
ogrom ne go nie ła du, wy ko rzy sty wa nia ogra -
ni czo nej prze cież prze strze ni kra ju na za bu -
do wę cha otycz ną, czę sto za gra ża ją cą bez -
pie czeń stwu jej użyt kow ni ków, sprzecz ną
z za sa da mi es te ty ki i po wo du ją cą za gro że -
nie war to ści nie ru cho mo ści są sied nich.
Na le ży się zgo dzić z G. Do bro wol skim
(w ar ty ku le po świę co nym szcze gól nym
sub sty tu tom pla no wa nia prze strzen ne go
[w:] Stu dia Iu ri di ca Agra ria T.X, s. 76-91), iż
ogra ni cze nia ta kie po win ny mieć cha rak ter
wy jąt ko wy, że mu szą być sto so wa ne tyl ko
w tych sy tu acjach, w któ rych istot ny in te res
pu blicz ny (np. ży cie i zdro wie lu dzi, po rzą -
dek i bez pie czeń stwo pu blicz ne czy ochro -
na śro do wi ska, czy ła du prze strzen ne go te -
go wy ma ga, lub gdy war to ści te by ły by
za gro żo ne.

Nie ule ga wszak że wąt pli wo ści, że
ukształ to wa ny w wy ni ku tych dys ku sji stan
fak tycz ny i praw ny do ty czą cy in we sto wa nia
w nie ru cho mo ści był szko dli wy. Do pro wa dził
on bo wiem do nie ist nie nia na ogrom nym ob -

Znaczenie�planowania�przestrzennego�w gospodarce�nieruchomościami.
Ochrona�własności�nieruchomości�a planowanie�przestrzenne.
Pojęcia�„�nieruchomości”��i�„przestrzeni”�nad��i�pod�gruntem.
Cechy�nieruchomości�wpływające�na�jej�wartość.
Przesłanki�określania�wartości�rynkowej�nieruchomości�a�planowanie�przestrzenne.
Skutki�planu�miejscowego�i�jego�zmian�w�zakresie�oddziaływania�na�wartość�nieruchomości
i�roszczenia�odszkodowawcze�ich�właścicieli.
Potrzeba�udziału�rzeczoznawców�majątkowych�w�procesie�uchwalania�planów�miejscowych.

prof. zw. dr hab. 
STANiSŁAwA KALUS
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sza rze kra ju pla nów miej sco wych, któ re za -
stę po wa no je dy nie de cy zja mi or ga nu ad mi -
ni stra cyj ne go o usta le niu wa run ków za bu -
do wy i za go spo da ro wa nia te re nu, któ re
po dej mo wa ne by ły cza sem w spo sób nie -
pra wi dło wy, lub na ru sza ją cy in te re sy nie któ -
rych pod mio tów np są sia dów. 

Usta wa o pla no wa niu i za go spo da ro wa -
niu prze strzen nym z dnia 27 mar ca 2003 r.
/Dz.U. Nr. 80, poz. 717, tekst jedn Dz.U.
z 2012 r. poz. 647/ (zwa na da lej up piz) w wy -
ni ku ostat niej no we li za cji wpro wa dza w tę
sfe rę sze reg zmian, od no szą cych się
do kwe stii za sad ni czych, jak i dru go rzęd -
nych. W szcze gól no ści ważne wy da je się,
że nie wąt pli wie istot ny jest zmie nio ny w sto -
sun ku do do tych cza so wej re gu la cji za kres
dzia ła nia tej usta wy, obej mu ją cy we dle
art. 1. tej usta wy na stę pu ją ce dwa za kre sy: 

1. okre śla nie za sad kształ to wa nia po li ty -
ki prze strzen nej przez or ga ny ad mi ni stra cji,

2. okre śla nie za kre su i spo so bu po stę po -
wa nia w spra wach prze zna cza nia te re nów
na kon kret ne ce le wraz z usta la niem za sad
ich za go spo da ro wa nia i za bu do wy, przy jed -
no cze snym przy ję ciu wy mo gów ła du prze -
strzen ne go, w tym urba ni sty ki i ar chi tek tu -
ry, oraz zrów no wa żo ne go roz wo ju ja ko
pod sta wy dzia łań pla ni stycz nych.

W po przed niej re gu la cji prze wi dy wa no tyl -
ko ten dru gi cel usta wy, jed nak że okre śla -
no w niej tak że pod sta wo we wy mo gi o cha -
rak te rze me ry to rycz nym w za kre sie
go spo da ro wa nia prze strze nią. W sto sun ku
do po przed niej re gu la cji od stą pio no od ce -
lu re gu la cji, ja kim by ło okre śla nie za sad roz -
wią zy wa nia kon flik tów mię dzy in te re sa mi
oby wa te li, wspól not sa mo rzą do wych i pań -
stwa w spra wach prze zna cze nia te re nów
na okre ślo ne ce le i usta la nia za sad ich za -
go spo da ro wa nia.

Nie zwy kle istot nym błę dem tej usta wy
jest jed nak, mo im zda niem to, iż prze wi -
du jąc sze reg kon kret nych wy mo gów i za -
sad kształ to wa nia prze strze ni, po mi nię to
pra wie zu peł nie prze słan ki eko no micz -
ne, w tym te, któ re wy ni ka ją z po trzeb ryn -
ku i pod mio tów ko rzy sta ją cych z prze strze -
ni, czy li z nie ru cho mo ści, o czym ni żej
w punk cie 5. Nie sa nu je te go błę du na wet
przy ję cie, że na le ży sto so wać się w tej mie -
rze do za sa dy zrów no wa żo ne go roz wo ju.
Wy ni ka z niej bo wiem, zda niem ko men ta -
to rów (np prof. Nie wia dom skie go), że
cho dzi tu taj o ta ki roz wój spo łecz no-go spo -
dar czy, w któ rym na stę pu je pro ces in te gro -
wa nia dzia łań po li tycz nych, go spo dar -
czych i spo łecz nych z za cho wa niem
rów no wa gi przy rod ni czej oraz trwa ło ści
pod sta wo wych pro ce sów, w ce lu za gwa -
ran to wa nia moż li wo ści za spo ka ja nia pod -
sta wo wych po trzeb po szcze gól nych spo -
łecz no ści lub oby wa te li, za rów no
współ cze sne go po ko le nia, jak i przy -
szłych. Cho dzi tu za tem przede wszyst kim
o ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go, któ re
po win no mieć cha rak ter trwa ły, pod czas,
gdy wa run ki eko no micz ne funk cjo no wa nia
prze strze ni są zmien ne i jej wy ko rzy sta nie
mu si pod le gać zmia nom wy ni ka ją cym ze
sta nu ryn ku.

2. Ochro na wła sno ści nie ru cho mo ści
a pla no wa nie prze strzen ne

Pro blem ochro ny wła sno ści nie ru cho mo -
ści i wpły wu na to pla no wa nia prze strzen -
ne go wią że się tak że z pew nym do syć istot -
nym za gad nie niem, bę dą cym nie wąt pli wie
re zul ta tem wie lu spo rów dok try nal nych, nie
tyl ko w li te ra tu rze pol skiej, lecz i za gra nicz -
nej, a mia no wi cie co do te go, czy moż -
na w obec nej sy tu acji go spo dar czo -spo -
łecz nej uwzględ niać w tej sfe rze pry mat
prze strze ni pu blicz nej nad pry wat ną, lub od -
wrot nie pry mat wła sno ści pry wat nej nad pu -
blicz ną. Za gad nie nie to zo sta ło ostat nio
pod ję te przez M. Hab das w jej ob szer nej
mo no gra fii „Pu blicz na wła sność nie ru cho -
mo ści”, gdzie na pod sta wie nie tyl ko li te -
ra tu ry pol skiej, ale tak że świa to wej zwró -
ci ła ona uwa gę na to, że na stę pu je obec nie
swo iste „odej ście” od za sa dy wska zu ją cej
jak by na pry mat wła sno ści pu blicz nej
nad pry wat ną po przez da le ko po su nię tą
pry wa ty za cję, czy za własz cza nie prze -
strze ni pu blicz nej. Prze ja wia się to, zda niem
tej Au tor ki, zwłasz cza po przez to, iż tra dy -
cyj na prze strzeń pu blicz na jest pro jek to wa -
na, or ga ni zo wa na i utrzy my wa na przez
pod mio ty pry wat ne za spo ka ja ją ce w ten
spo sób nie ty le in te res pu blicz ny, co swo -
je wła sne po trze by. Na stą pi ło to tak że
dla te go, iż obec nie nie prze wi du je się dla
wła sno ści pu blicz nej czy w isto cie pod mio -
tów pu blicz nych (jak Skarb Pań stwa, czy
gmi na) żad ne go od ręb ne go re żi mu szcze -
gól nej praw nej ochro ny ich wła sno ści, co
w po przed nim sta nie praw nym wy ni ka ło czy
to z jej nie zby wal no ści, czy nie moż no ści jej
za sie dze nia, czy z in nych, od mien nych
od za sad ochro ny wła sno ści pry wat nej,
ogra ni czeń. Ozna cza to nie wąt pli wie od -
stęp stwo od za sad szcze gól nej ochro ny
wła sno ści pu blicz nej, choć z dru giej stro -
ny, i słusz nie, nie zli kwi do wa no ta kich po -
jęć ma ją cych ogrom ny wpływ na go spo dar -
kę prze strze nią, jak „in te res spo łecz ny”, czy
„spo łecz no go spo dar cze prze zna cze nie
nie ru cho mo ści”.

3. Po ję cia „nie ru cho mo ści” i „prze strze -
ni” nad i pod grun tem.

Pew ne wąt pli wo ści bu dzi to, że w za kre -
sie pla no wa nia prze strzen ne go nie okre śla
się i nie ope ru je się zu peł nie po ję ciem
„nie ru cho mo ści”, lecz po ję ciem „prze strze -
ni”, zaś ko deks cy wil ny przede wszyst kim
de fi niu je szcze gó ło wo i po słu gu je się pra -
wie wy łącz nie po ję ciem nie ru cho mo ści.
Z de fi ni cji za war tej w art. 46 k.c. wy ni ka, iż
nie ru cho mo ścia mi są grun ty, ja ko wy dzie -
lo ne czę ści po wierzch ni ziem skiej, sta no wią -
ce od ręb ny przed miot wła sno ści, a w wy jąt -
ko wych przy pad kach, prze wi dzia nych przez
prze pi sy szcze gól ne, nie ru cho mo ścia mi są
tak że bu dyn ki trwa le z grun tem zwią za ne
(np. wznie sio ne na grun cie ob ję tym użyt ko -
wa niem wie czy stym), oraz lo ka le (ob ję te tzw
od ręb ną wła sno ścią lo ka lu). Na le ży się
zgo dzić ze sta no wi skiem wy ra żo nym przez
E. Gniew ka w je go Sys te mie pra wa rze czo -

we go, że w płasz czyź nie po zio mej nie ru cho -
mość grun to wa, czy grunt przed sta wia się
ja ko dwu wy mia ro wa, naj czę ściej o nie re gu -
lar nym prze bie gu li ne ar nym fi gu ra geo me -
trycz na. Tak tak że jest ona w za sa dzie uj -
mo wa na w geo de zji, w któ rej jed nak nie
uży wa się po ję cia nie ru cho mo ści, lecz po -
ję cia dział ki grun tu. 

Ta kie uję cie jest jed nak że prze ocze niem
rze czy wi stej tre ści pra wa wła sno ści przy słu -
gu ją ce go do nie ru cho mo ści grun to wej. Nie
ule ga prze cież wąt pli wo ści, że w ra mach te -
go naj ob szer niej sze go pra wa, ja kim jest wła -
sność, ko rzy sta się nie tyl ko z po wierzch ni
grun tu, ale tak że z je go sub stan cji. Je że li bo -
wiem chce się zre ali zo wać ja ką kol wiek
upra wę grun tu w ce lu na przy kład jej za sia -
nia, czy za le sie nia, al bo też po dej mu je się
za bu do wę na grun cie, to mu si się in ge ro wać
w głąb zie mi, aby wznieść naj pierw fun da -
men ty bu dyn ku, czy in nej bu dow li. Da lej, je -
że li się bu dy nek wzno si, to oczy wi ście in ge -
ru je się wzwyż w po wierzch nię nad grun tem.
Pro ble mem jest wszak że, jak głę bo ko i jak
wy so ko pra wo to się ga.

Kon cep cję wy wo dzą cej się z pra wa rzym -
skie go za sa dy okre śla ją cej za sięg wła sno -
ści grun tu ja ko usque ad ca elum et usque ad
in fer num E. Gnie wek okre śla ja ko nie re al ną
w obec nych wa run kach go spo dar czych
i na le ży się z tą oce ną bez względ nie zgo dzić.
Stąd też usta wo daw ca za sto so wał w art. 143
k.c. za sa dę ogra ni czo ne go prze strzen ne go
za się gu wła sno ści grun tu we dług funk cjo nal -
ne go kry te rium je go spo łecz no - go spo dar -
cze go prze zna cze nia. Tu taj więc wy stę pu -
je na wią za nie do po ję cia prze strzen ne go
za kre su wła sno ści nie ru cho mo ści i do cho -
dzi do ze spo le nia tych dwóch po jęć: nie ru -
cho mo ści i prze strze ni. Szcze gó ło we roz wa -
ża nia na ten te mat przed sta wi łam w ar ty ku le
do ty czą cym szcze gól nych pro ble mów de fi -
ni cyj nych nie ru cho mo ści opu bli ko wa nym
w Księ dze Pa miąt ko wej ku czci prof. Olesz -
ki, War sza wa 2012.

Jest to pro blem pod no szo ny nie tyl ko w li -
te ra tu rze pol skiej, ale też w in nych sys te -
mach praw nych. We dle M. Hab das, w pra -
wie an giel skim de fi ni cja usta wo wa grun tu
su ge ru je, że obej mu je on tak że prze strzeń
nad i pod je go po wierzch nią. W kon se kwen -
cji „wła sność” grun tu mo że być po dzie lo -
na tak że w ten spo sób, że róż ne pod mio -
ty dys po nu ją okre ślo ną w me trach
sze ścien nych po wierzch nią pod grun tem,
nad grun tem i bez po śred nio przy je go po -
wierzch ni. Sto so wa na jest przy tym rzym -
ska mak sy ma cu ius est so lum, przy czym
nie jest ona uj mo wa na tak sze ro ko, jak
w pra wie rzym skim. Przy kła do wo wska zu -
je ona, że za zwy czaj pra wo wła sno ści się -
ga nie głę biej niż 200 me trów po ni żej po -
wierzch ni zie mi. Rów nież mi ne ra ły sta no wią
wła sność wła ści cie la grun tu z wy łą cze -
niem wę gla, ro py naf to wej, ga zu, zło ta
i sre bra, któ re są wła sno ścią Ko ro ny. Jest
to zresz tą roz wią za nie po dob ne do wpro -
wa dzo ne go w wy ni ku ostat niej no we li za cji
pol skie go pra wa geo lo gicz ne go i gór ni cze -
go, któ re prze wi du ją wy łącz ną wła sność
Skar bu Pań stwa w sto sun ku do nie któ rych
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ko pa lin, w szcze gól no ści wę gla. Do pro wa -
dza to do swo iste go roz człon ko wa nia tej po -
wierzch ni we dle głę bo ko ści, czy wy so ko ści,
co w wa run kach pra wa ame ry kań skie go po -
wo du je wy od ręb nie nie wła sno ści tzw, dzia -
łek po wietrz nych, na le żą cych do roż nych
pod mio tów.

Nie ule ga jed nak żad nej wąt pli wo ści, że
na usta le nie te go prze strzen ne go za się gu
wła sno ści nie ru cho mo ści za sad ni czy
wpływ na miej sco wy plan za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go, z któ re go wy ni ka
prze zna cze nie nie ru cho mo ści a za tem
jak wy so ko i jak głę bo ko mo że się gać go -
spo da ro wa nie nie ru cho mo ścią i mo gą
być po dej mo wa ne czyn no ści jej do ty czą -
ce. Stąd też nie spo sób wręcz prze ce nić
zna cze nia te go pla nu dla wy zna cza nia za -
się gu prze strzen ne go nie ru cho mo ści.
Z dru giej stro ny, co rza dziej jest ko men to -
wa ne w li te ra tu rze, nie wy łą cza się do ko -
ny wa nia w sto sun ku do po wierzch ni
pod i nad grun tem przez oso by trze cie, któ -
rym nie przy słu gu je pra wo wła sno ści nie -
ru cho mo ści grun to wej.

4. Ce chy nie ru cho mo ści wpły wa ją ce
na jej war tość

War tość nie ru cho mo ści uza leż nio na jest
od sze re gu cech, ja kie po sia da kon kret -
na nie ru cho mość i któ re w du żej mie rze są
też za leż ne od pla nu za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go te re nu, na któ rym nie ru cho -
mość ta się znaj du je.

Pierw szą z tych cech wy mie nia na w li te -
ra tu rze w szcze gól no ści w pra cach E. Ku -
char skiej Sta siak jest jej de fi cy to wość, co
ozna cza, że licz ba nie ru cho mo ści grun to -
wych, glo bal nie (su ma ich ob sza ru) jest sta -
ła. Je że li cho dzi na to miast o nie ru cho mo ści
bu dyn ko we, to ich licz ba za le ży od spo łecz -
no -go spo dar cze go prze zna cze nia grun tu
nie jest więc co praw da sta ła, ale ba da nia wy -
ka zu ją, że licz ba ich nie jest wy star cza ją ca,
sko ro sta le od da wa ne są grun tu w użyt ko -
wa nie wie czy ste w ce lu ich za bu do wy. Co
wię cej, do świad cze nia rze czo znaw ców ma -
jąt ko wych wska zu ją, iż w prze tar gach na na -
by cie użyt ko wa nia wie czy ste go uzy sku je się
nie jed no krot nie wyż sze ce ny, niż za na by -
cie ich na wła sność, co nie wąt pli wie świad -
czy o za sad no ści utrzy ma nia użyt ko wa nia
wie czy ste go i o tym, że pra wi dło wo speł nia
ono swą funk cję mi mo zmia ny sys te mu
go spo dar cze go, ja ki na stą pił w la tach 90. Po -
dob nie i licz ba nie ru cho mo ści lo ka lo wych nie
jest nie ogra ni czo na, gdyż mo gą sta le po wsta -
wać no we te go ro dza ju nie ru cho mo ści
w mia rę pry wa ty za cji za so bów miesz ka nio -
wych pod mio tów pu blicz nych, oraz w związ -
ku z dzia łal no ścią de we lo per ską. Nie mniej
jed nak wy pa da za uwa żyć, że i w tym za kre -
sie pla no wa nie prze strzen ne mo że wy wie -
rać znacz ny wpływ na po trze bę two rze -
nia no wych nie ru cho mo ści bu dyn ko wych
i lo ka lo wych, co jed nak nie jest spra wą pro -
stą, gdyż wy ma ga po waż nych na kła dów ka -
pi ta ło wych.

Pla no wa nie prze strzen ne ro dzi tak że
nie wąt pli wie czę sto nie tyl ko po trze bę, ale

wręcz ko niecz ność prze kształ ca nia nie -
ru cho mo ści, al bo ich utrzy my wa nia w sta -
nie na le ży tym aby za spo ko ić po trze by
przez nie za spo ka ja ne, a kre owa ne wy mo -
ga mi pla nów miej sco wych. Do ty czy to nie
tyl ko nie ru cho mo ści pod da wa nych prze rób -
kom nie zbęd nym w ce lu ich uno wo cze śnie -
nia i do sto so wa nia do obec nych po trzeb
miesz ka nio wych, czy in nych, wy ni ka ją cych
wła śnie z tych pla nów. Cho dzi tu taj tak że
o bar dzo istot ny pro blem utrzy my wa nia
i od twa rza nia obiek tów za byt ko wych, któ rych
funk cje są tak że prze wi dzia ne w pla nie miej -
sco wym. Wy ni ka to z art. 1 ust. 2 pkt. 4 usta -
wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym z 27. mar ca 2003 r./tekst jedn.
Dz.U. z 2012 r. poz. 674/ po jej no we li za cji,
któ ra pod kre śla ko niecz ność uwzględ nia nia
w nich wy ma gań ochro ny dzie dzic twa kul -
tu ro we go i za byt ków. Na le ży jed nak zwró -
cić tu taj uwa gę, że w wy ni ku ostat niej no -
we li za cji za miesz czo no w tym prze pi sie
tak że jesz cze jed ną, do tej po ry nie uwzględ -
nia ną ka te go rię, ja ką są do bra kul tu ry
współ cze snej. Otóż, jak wy ni ka z warsz ta -
tów WA ZA rze czo znaw ców ma jąt ko wych
zaj mu ją cych się wy ce ną nie ru cho mo ści
za byt ko wych jest to ka te go ria bar dzo spor -
na co do swe go za kre su, wy wo łu ją ca po -
waż ne kon tro wer sje co do traf no ści oce ny
wie lu obiek tów te go ro dza ju. Za li cze nie tej
ka te go rii do obiek tów chro nio nych w pla nach
miej sco wych wy wo łu je nie zwy kle po waż ne
kon se kwen cje w po sta ci nie do pusz czal -
no ści ich wy bu rze nia, czy prze bu do wy, al -
bo zmia ny ich funk cji. 

Ce chą, ja ka jest szcze gól nie pod kre śla -
na w li te ra tu rze bry tyj skiej ja ko ma ją ca
szcze gól ny wpływ na war tość nie ru cho mo -
ści jest jej lo ka li za cja, za rów no fi zycz na, jak
i eko no micz na – co ozna cza, że spo sób
użyt ko wa nia i je go zmia ny są w du żym stop -
niu re zul ta tem po ło że nia i oto cze nia nie ru -
cho mo ści oraz jej do stęp no ści, a tak że jej
prze zna cze nia w pla nie miej sco wym. Je że li
za tem plan miej sco wy prze wi du je od mien -
ne, niż do tąd prze zna cze nie grun tów, na któ -
rych jest zlo ka li zo wa na nie ru cho mość, to
oczy wi ście wy wo łu je to po waż ne zmia ny do -
ty czą ce jej war to ści, czy do pusz czal ne go
spo so bu ko rzy sta nia z niej. Co wię cej,
pod kre śla się, że miej sce po ło że nia i spo -
sób re ali za cji funk cji nie ru cho mo ści za sad -
ni czo wpły wa ją na jej atrak cyj ność na ryn -
ku i war tość, co jest okre śla ne ja ko ce cha
współ za leż no ści miej sca po ło że nia i funk -
cji nie ru cho mo ści.

In ną ce chą, ma ją cą tak że zwią zek z od -
dzia ły wa niem pla no wa nia prze strzen ne go
na nie ru cho mo ści i ich wła sność jest tak że
ich wy so ka ka pi ta ło chłon ność. Sko ro
bo wiem na kła dy na na by cie wła sno ści
grun tu są wy so kie, to wpły wa na wie le de -
cy zji eko no micz nych i praw nych. Zmia na zaś
war to ści nie ru cho mo ści w trak cie trwa nia
wła sno ści mo że spo wo do wać to, że wła ści -
ciel zmu szo ny bę dzie do po szu ki wa nia in -
nej dro gi za spo ko je nia swo ich po trzeb, ja -
kie do tych czas by ły za spo ka ja ne w dro dze
ko rzy sta nia z niej, al bo że od nie sie szko dę,
je śli doj dzie do wnio sku, że po wi nien zbyć

tę nie ru cho mość, ale ce na uzy ska na nie bę -
dzie ade kwat na do ce ny jej na by cia oraz do -
ko na nych na kła dów na nią.

5. Prze słan ki okre śla nia war to ści ryn ko -
wej nie ru cho mo ści a pla no wa nie prze -
strzen ne

Roz wa ża jąc pod ję ty te mat na le ży zwró -
cić uwa gę na to, że obec nie wy ce na nie ru -
cho mo ści na grun cie usta wy o go spo dar -
ce nie ru cho mo ścia mi z dnia 27 sierp nia
1997 r. /tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102,
poz. 651 ze zm zwa nej da lej ugn/, oraz Roz -
po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z 21 wrze -
śnia 2004 r. w spra wie wy ce ny nie ru cho mo -
ści i spo rzą dza nia ope ra tu sza cun ko we go
/Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm./ obej mu -
je okre śla nie war to ści ryn ko wej, od two rze -
nio wej, oraz ka ta stral nej. Szcze gó ło we
omó wie nie wszyst kich ro dza jów war to ści
nie ru cho mo ści, po dejść, me tod i tech nik wy -
ce ny za war te jest w Ko men ta rzu do usta -
wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi,
pod mo ja re dak cją, Le xis Ne xis, War sza -
wa 2012 r. 

Dla ob ro tu nie ru cho mo ścia mi naj istot -
niej sze zna cze nie ma war tość ryn ko wa
nie ru cho mo ści, zgod nie bo wiem z art. 150
ust. 2. ugn war tość ryn ko wą okre śla się dla
nie ru cho mo ści, któ re są lub mo gą być
przed mio tem ob ro tu. War tość od two rze -
nio wa na to miast okre śla na jest tyl ko wów -
czas, gdy nie ru cho mo ści pod le ga ją ce
wy ce nie ze wzglę du na ro dzaj, obec ne
użyt ko wa nie lub prze zna cze nie nie są lub
nie mo gą być przed mio tem ob ro tu ryn ko -
we go, a tak że je że li wy ma ga ją te go prze -
pi sy szcze gól ne. Nie ule ga za tem wąt pli -
wo ści, że i tu taj prze pi sy od no szą ce się
do pla no wa nia prze strzen ne go od gry wa -
ją szcze gól ną ro lę de cy du jąc o prze zna -
cze niu kon kret nej nie ru cho mo ści, a za tem
o okre śla nej przez rze czo znaw cę war to -
ści tej nie ru cho mo ści. Ma to szcze gól ne
zna cze nie, gdy prze zna cze nie to ule ga
zmia nie wsku tek zmia ny pla nu miej sco -
we go, któ ry mo że za wie rać in ne prze zna -
cze nie nie ru cho mo ści, niż do tąd, mo dy fi -
ku jąc w związ ku z tym za sa dy okre śla nia
jej war to ści.

War tość ryn ko wa na to miast jest ro zu mia -
na ja ko naj bar dziej praw do po dob na jej ce -
na, moż li wa do uzy ska nia na ryn ku, okre -
ślo na z uwzględ nie niem cen trans ak cyj nych
przy przy ję ciu na stę pu ją cych za ło żeń:

1) stro ny umo wy by ły od sie bie nie za leż -
ne, nie dzia ła ły w sy tu acji przy mu so wej oraz
mia ły sta now czy za miar za war cia umo wy;

2) upły nął czas nie zbęd ny do wy eks po -
no wa nia nie ru cho mo ści na ryn ku i do wy ne -
go cjo wa nia wa run ków umo wy (art. 151
ust. 1. ugn).

Okre śle nie tej war to ści na stę pu je
przy uwzględ nie niu tzw po dejść do wy ce -
ny, wśród któ rych wy róż nia się po dej ście
po rów naw cze, do cho do we, oraz mie sza -
ne. Pro blem związ ku z prze pi sa mi ugn
i wy ce ną a usta wą o pla no wa niu i za go spo -
da ro wa niu prze strzen nym (upzp) jest naj -
bar dziej wi docz ny je śli cho dzi o po dej ście
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po rów naw cze, po nie waż da ny mi znaj du -
ją cy mi tu taj za sto so wa nie są ce ny trans -
ak cyj ne nie ru cho mo ści po dob nych, za tem
opie ra się na za ło że niu, że war tość wy ce -
nia nej nie ru cho mo ści od po wia da ce nom,
ja kie uzy ska no za nie ru cho mo ści po dob -
ne, któ re by ły do tych czas przed mio tem ob -
ro tu ryn ko we go. Naj czę ściej sto so wa na
jest tu taj  m e t o d a  p o r ó w n y w a-
n i a p a r a m i.  Po le ga ona na tym, że
po rów nu je się tę nie ru cho mość, któ ra jest
przed mio tem wy ce ny i któ ra ma okre ślo -
ne ce chy ryn ko we, od któ rych za le ży jej ce -
na, z nie ru cho mo ścia mi o po dob nych ce -
chach ryn ko wych, któ rych ce ny, ja kie
uzy ska no za nie w ob ro cie, są zna ne. Te
ce chy ryn ko we mo gą do ty czyć ro dza ju nie -
ru cho mo ści, ich roz mia rów, lo ka li za cji,
prze zna cze nia w pla nie miej sco wym,
do stęp no ści, wa lo rów śro do wi sko wych
itp. Za tem prze zna cze nie to sta no wi kry -
te rium do bo ru cen trans ak cyj nych i ma
zna cze nie po waż ne. Oczy wi ste jest, że nie
ma dwóch nie ru cho mo ści cał kiem iden tycz -
nych. Dla te go też każ dej z tych cech
przy pi su je się pew ne wa gi wy ni ka ją ce
z ana li zy ryn ku i po sia da nej ba zy da nych
o ce nach i ce chach nie ru cho mo ści bę dą -
cych wcze śniej przed mio tem ob ro tu ryn -
ko we go, z ana lo gii do po dob nych ro dza -
jo wo i ob sza ro wo ryn ków lo kal nych
oraz – na pod sta wie ba dań i ob ser wa -
cji – z pre fe ren cji po ten cjal nych na byw ców
nie ru cho mo ści, co sta no wi pod sta wę dla
do ko na nia nie zbęd nych wy li czeń tej war -
to ści.

6. Skut ki pla nu miej sco we go i je go zmian
w za kre sie od dzia ły wa nia na war tość
nie ru cho mo ści i rosz cze nia od szko do -
waw cze ich wła ści cie li

Pla no wa nie prze strzen ne sta no wi nie -
wąt pli wie od dzia ły wa nie or ga nów sa -
mo rzą do wych, a za tem or ga nów pu -
blicz nych, na treść pra wa wła sno ści
nie ru cho mo ści. Jest ono nie wąt pli wie
ko niecz ne i przy dat ne dla ra cjo nal ne go
i efek tyw ne go kształ to wa nia ota cza ją cej
prze strze ni, jed nak że or ga ny te nie mo -
gą być dys po nen tem tej prze strze ni wy -
łącz nym. In ge ren cja w sfe rę upraw nień
wła ści ciel skich pod mio tów pry wat nych
mu si od by wać się, co zgod nie pod kre śla
dok try na współ cze sna nie tyl ko w Pol sce,
z po sza no wa niem in te re su praw ne go
tych pod mio tów, czy li tak, aby jak naj -
mniej na ru szyć ich pra wa wła sno ści
(Wska zu ją na to Z. Nie wia dom ski i in ni
współ au to rzy Ko men ta rza do usta wy

o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym, C.H. Beck, War sza wa 2013,
H. Iz deb ski, Za go spo da ro wa nie prze -
strzen ne. Pol skie pra wo na tle stan dar -
dów de mo kra tycz ne go pań stwa praw ne -
go, War sza wa 2007, P. Po par dow ski:
Od po wie dzial ność gmi ny w związ ku ze
zmia ną lub uchwa le niem miej sco we go
pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go na tle orzecz nic twa Są du Naj wyz sze -
go, Stu dia Iu ri di ca Agra ria, t. X).
7. Po trze ba udzia łu rze czo znaw ców ma -

jąt ko wych w pro ce sie uchwa la nia pla -
nów miej sco wych.

W związ ku z uchwa le niem, lub zmia ną
pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
po wsta ją po stro nie wła ści cie la nie ru cho mo -
ści, lub jej użyt kow ni ka wie czy ste go, pew -
ne rosz cze nia, je że li wsku tek tych zda rzeń
na stą pi ło ogra ni cze nie do tych cza so we go
pra wa ko rzy sta nia przez nie go z je go nie -
ru cho mo ści (co sta no wi na ru sze nie pod sta -
wo we go atry bu tu je go pra wa wła sno ści,
a tak że użyt ko wa nia wie czy ste go) al bo też
po wsta ła szko da wła ści cie la, czy te go użyt -
kow ni ka wie czy ste go, po le ga ją ca na ob ni -
że niu war to ści nie ru cho mo ści.

To oczy wi ście wią że się z ko niecz no ścią
po nie sie nia wie lu kosz tów, w tym wy pła -
ty od szko do wań dla wła ści cie li i użyt kow -
ni ków wie czy stych, na za sa dach cy wi li -
stycznch. Od szko do wa nie to, wy no szą ce
róż ni cę po mię dzy war to ścią nie ru cho mo -
ści sprzed uchwa le nia pla nu miej sco we -
go, lub na grun cie pla nu po przed nie go,
w sto sun ku do war to ści nie ru cho mo ści
w chwi li wy ce ny bę dzie okre śla ne przez
rze czo znaw cę ma jąt ko we go. Tak że w po -
stę po wa niu są do wym o to od szko do wa nie
rze czo znaw ca bę dzie peł nił funk cję bie głe -
go. Stąd też rze czo znaw ca jest w sta nie
okre ślić, ja kie skut ki fi nan so we w tym za -
kre sie spo wo du je zmia na spo łecz no -go -
spo dar cze go prze zna cze nia nie ru cho mo -
ści w pla nie. 

Po nad to istot ną kwe stią jest tak że brak
za spo ko je nia wie lu po trzeb spo łecz nych,
eko no micz nych i ryn ko wych, je że li pla no -
wa nie prze strzen ne uwzględ nia jąc przede
wszyst kim po trze by es te tycz ne nie two rzy
prze sła nek do ich po kry cia. Nie ule ga
prze cież wąt pli wo ści, na co wska zu ją do -
świad cze nia rze czo znaw ców ma jąt ko -
wych, że pod wpły wem zmian eko no micz -
nych ule ga ją tak że nie zwy kle głę bo kim
prze mia nom za sa dy ko rzy sta nia przez
róż ne pod mio ty z prze strze ni. W szcze gól -
no ści kry zys eko no micz ny, któ ry wy ge ne -
ro wał po waż ny spa dek wy na gro dzeń spo -

łe czeń stwa, trud no ści w uzy ska niu trwa łe -
go za trud nie nia, co wpły wa na nie moż li -
wość za cią gnię cia kre dy tów, zwłasz cza
przez mło dych lu dzi na za kup miesz ka nia,
czy wznie sie nie do mu – zmie nił po waż nie
wa run ki funk cjo no wa nia ryn ku nie ru cho mo -
ści, ale nie zna la zło to żad ne go wy ra zu
w prze pi sach re gu lu ją cych za rzą dza nie
prze strze nią.

Wy da je się to skut kiem cał ko wi te go bra -
ku współ dzia ła nia przy kon struk cji prze pi -
sów od no szą cych się do tych pro ble mów
z rze czo znaw ca mi ma jąt ko wy mi, któ rzy
do ko nu jąc przy każ dej wy ce nie ana li zy
ryn ku nie ru cho mo ści, oraz zna jąc wpływ
tych zmian eko no micz no -spo łecz nych na ry -
nek by li by w sta nie za pro po no wać roz wią -
za nia uła twia ją ce za ła twie nie wy żej wska -
za nych pro ble mów przez uwzględ nie nie.
Istot ne by ło by tak że ich zda nie w przed mio -
cie skut ków eko no micz nych przy ję tych
w kształ to wa niu tych pla nów miej sco wych
co re gu lu je expres�sis�ver�bis art. 174 ust. 3a
pkt 3 ugn. upo waż nia ją cy tych rze czo -
znaw ców do spo rzą dza nia opra co wań
i eks per tyz nie sta no wią cych ope ra tu sza -
cun ko we go. 

By ły by to kon kret ne da ne licz bo we
o wie le kla row niej ob ra zu ją ce prze słan -
ki kształ to wa nia tych pla nów, ani że li
ogól na ka te go ria „ła du prze strzen ne -
go”, któ ra ma cha rak ter ocen ny, jest więc
ze swej na tu ry dys ku syj na, cho ciaż oczy -
wi ście nikt nie za prze cza po trze bie jej
uwzględ nia nia w za kre sie pla no wa nia i za -
rzą dza nia prze strze nią.

Dr�hab. sta�ni�sła�wa ka�lus – pro fe sor zw. na -
uk praw nych w Uni wer sy te cie Ślą skim i w Gór -
no ślą skiej Wyż szej Szko le Han dlo wej w Ka to -
wi cach. Spe cja list ka w za kre sie pra wa
cy wil ne go, a w szcze gól no ści pra wa nie ru cho -
mo ścio we go za rów no w za kre sie pra wa we -
wnętrz ne go, jak i w in nych sys te mach praw -
nych, współ pra cu ją ca w tej dzie dzi nie od wie lu
lat z czo ło wy mi uni wer sy te ta mi bry tyj ski mi
(Shef field Hal lam, Re ading), nie mieck mi (Kiel,
Osnabrück), Po łu dnio wo Afry kań ski mi (Stel len -
bosh). Współ au tor ka usta wy o go spo dar ce nie -
ru cho mo ścia mi oraz wie lu in nych ustaw, wie -
lo let ni eks pert Sej mu RP, oraz mi ni stra do spraw
bu dow nic twa i go spo dar ki miesz ka nio wej, kie -
row nik po dy plo mo wych stu diów wy ce ny i go -
spo dar ki nie ru cho mo ścia mi w Uni wer sy te cie
Ślą skim w Ka to wi cach.
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Wpro wa dze nie
Ra cjo nal ne za go spo da ro wa nie środ -

ków unij nych prze zna czo nych dla Pol ski
na in we sty cje w la tach 2014-2020 to waż -
ne za da nie dla wszyst kich uczest ni ków bu -
dow la ne go pro ce su in we sty cyj ne go. Jest
to z pew no ścią nie po wta rzal na oka zja
istot ne go przy spie sze nia roz wo ju kra ju. 

Do świad cze nia uzy ska ne w okre sie wy -
ko rzy sty wa nia po mo cy, uzy ska nej od Unii
Eu ro pej skiej w la tach 2007-2013, po win -
ny nas na uczyć, nie tyl ko jak po zy ski wać
środ ki na okre ślo ny cel, ale przede wszyst -
kim, jak uni kać błę dów któ re w tym okre -
sie po peł ni li śmy.

By ło to ty po we „em bar ras de ri ches se”,
czy li kło pot z bo gac twa. Po daż środ ków
fi nan so wych prze ro sła przy go to wa nie
kra ju do ich ra cjo nal ne go za go spo da ro wa -
nia. Ob ser wa cje po cho dzą ce od eks per -
tów za gra nicz nych świad czą o pa nu ją cym
prze ko na niu, że nasz kraj w naj więk -
szym stop niu po tra fił te środ ki za go spo -
da ro wać. My jed nak wie my, że wpraw dzie
du żo wy bu do wa no, ale to od by ło się
kosz tem i wy sił kiem, nie współ mier nym
do osią gnię tych re zul ta tów. W naj więk -
szym skró cie:

• nie by ło (nie ma do dziś) pla nów
urba ni stycz nych, wska zu ją cych na opty -
mal ne za go spo da ro wa nie kra ju, w szcze -
gól no ści w za kre sie in fra struk tu ry ko mu -
ni ka cyj nej; ener ge tycz nej, sie cio wej,

• kra jo we fir my wy ko naw cze nie by -
ły przy go to wa ne or ga ni za cyj nie, me ry -

to rycz nie i eko no micz nie do przy ję cia
za dań, któ re prze ra sta ły ich do świad -
cze nia,

• nie by ło umie jęt no ści kon tro lo wa nia na -
pły wu wy ko naw ców za gra nicz nych, dla któ -
rych oczy wi stym i je dy nym ce lem by ło wy -
ko rzy sta nie sprzy ja ją cych oko licz no ści,
do osią gnię cia wy so kich zy sków i uzy ska -
nia no wych ryn ków dla swo jej dzia łal no ści, 

• hos sa ryn ko wa od dzia ły wa ła na nie kon -
tro lo wa ny wzrost cen na ma te ria ły bu dow -
la ne, przy czy nia jąc się do pro ble mów
firm, re ali zu ją cych kon trak ty pod pi sa ne
w od mien nych uwa run ko wa niach ryn ko -
wych,

• nie spój ne pra wo go spo dar cze, nie
sprzy ja ją ce har mo nij ne mu re ali zo wa niu bu -
dów, utrud nia ło wy ko na nie w ter mi nie za -
dań, po przez po zwo le nie na nie sły cha nie
in er cyj ny pro ces uzgod nie nio wy,

• me ry to rycz nie nie przy go to wa ny pro ces
wy bo ru wy ko naw ców, jed no znacz na nie -
kom pe ten cja i ase ku ran tyzm de cy den -
tów, umie ją cych do ko ny wać bez piecz ne -
go dla sie bie wy bo ru ofe ren tów wg
je dy ne go kry te rium t.j. „kry te rium naj niż szej
ce ny”. Skut ki te go ro dza ju wy bo ru, w szcze -
gól ny spo sób do ty ka ją sze ro ko po ję te go
pro jek to wa nia i za rzą dza nia pro jek ta mi.

Nie jest mo im ce lem za ję cie się wszyst -
ki mi wa da mi sys te mo wy mi, utrud nia ją cy -
mi wła ści we za rzą dza nie bu dow nic twem,
ale za pre zen to wa nie i uświa do mie nie ro li
pro jek to wa nia w opty mal nym za go spo da -
ro wa niu środ ków po mo co wych. 

Kie ru jąc od 23 lat Izbą Pro jek to wa nia Bu -
dow la ne go (IPB) je stem bo ga ty do świad -
cze niem wie lu firm pro jek to wych – człon -
ków Izby. 

Izba gru pu je fir my, re pre zen tu ją ce
ok. 25% po ten cja łu pro jek to we go kra ju.
W swo jej dzia łal no ści kon cen tru je się
na pró bach po lep sza nia wa run ków, w ja -
kich upra wia ny jest za wód pro jek tan ta. Mię -
dzy in ny mi:

• mo ni to ru je oto cze nie praw ne, de cy du -
ją ce o moż li wo ści bez i ner cyj ne go re ali zo -
wa nia prac, 

• opra co wu je za sa dy po zy ski wa nia zle -
ceń, okre śla nia pra co chłon no ści i ade kwat -
no ści wy cen oraz for mu ło wa nia umów
z po sza no wa niem rów no ści stron,

• zaj mu je się po zy ski wa niem opro gra mo -
wa nia i mo der ni zo wa nia wy po sa że nia
sprzę to we go,

• wspo ma ga i or ga ni zu je współ pra cę
spe cja li stycz nych jed no stek z fir mą głów -
ne go pro jek tan ta,

• or ga ni zu je szko le nia, po świę co ne uno -
wo cze śnia niu tech nik pro jek to wa nia.

Izba in te re su je się dzia łal no ścią wszyst -
kich uczest ni ków pro ce su in we sty cyj ne go.
Har mo nij ne pro jek to wa nie za le ży od wła -
ści wej współ pra cy mię dzy part ne ra mi, re -
ali zu ją cy mi okre ślo ne przed się wzię cie bu -
dow la ne. 

Roz wa ża nia do ty czą ce ro li pro jek to wa -
nia od no szę do obiek tów pre sti żo wych
o skom pli ko wa nej struk tu rze, bo ga tym
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wy po sa że niu tech no lo gicz nym lub użyt ko -
wym, fi nan so wa ne ze środ ków pu blicz nych,
rów nież do zna czą cych in we sty cji li nio wych. 

1. Uczest ni cy pro ce su
in we sty cyj ne go

Nie za leż nie od cha rak te ru in we sty cji,
w każ dym przed się wzię ciu uczest ni czą: in -
we stor, pro jek tant, wy ko naw ca. Ro lę de -
cy du ją cą o płyn no ści prac gra wła dza ad -
mi ni stra cyj na, dyk tu ją ca wa run ki pra cy,
szcze gól nie w pro jek to wa niu. 
Wła�dza�ad�mi�ni�stra�cyj�na de cy du je o wa -

run kach za bu do wy, usta la pra wa re gu lu -
ją ce bu dow la ny pro ces in we sty cyj ny,
udzie la ze zwo leń, pro wa dzi nad zór bu dow -
la ny w trak cie bu do wy i po dej mu je de cy -
zje o prze ka za niu obiek tu do użyt ku, dys -
po nu je in sty tu cja mi okre śla ją cy mi
uwa run ko wa nia re ali za cji bu dów.
In�we�stor przy go to wu je pa ra me try wyj -

ścio we dla przed się wzię cia in we sty cyj ne -
go, za bez pie cza środ ki fi nan so we na re -
ali za cję in we sty cji, pro wa dzi nad zór
in we stor ski, ko or dy nu je prze bieg bu do wy,
przej mu je bu do wę do eks plo ata cji lub ją
prze ka zu je przy szłe mu użyt kow ni ko wi. 
Pro�jek�tant jest me ry to rycz nym au to -

rem roz wią zań tech nicz nych we wszyst kich
eta pach pro jek to wa nia. Od pro gra mu
funk cjo nal no -użyt ko we go, po przez kon cep -
cję, stu dium wy ko nal no ści, pro jek ty: bu -
dow la ny, prze tar go wy, wy ko naw czy, aż
do do ku men ta cji po wy ko naw czej. Spe cy -
fi ka cje, kosz to ry sy i in struk cje ob słu gi na -
le żą rów nież do obo wiąz ków pro jek tan ta,
jak rów nież pro wa dze nie nad zo ru au tor -
skie go, a na eta pie pro jek to wa nia, uzy ska -
nie wszel kich nie zbęd nych uzgod nień
i ze zwo leń.
Wy�ko�naw�ca, w opar ciu o opra co wa ną

przez pro jek tan ta do ku men ta cję, przy ję tą
przez in we sto ra, pro wa dzi bu do wę, dba
o od biór ro bót za ni ka ją cych, za trud nia spe -
cja li stycz nych pod wy ko naw ców, W przy -
pad kach nie ocze ki wa nych zda rzeń ini -
cju je zmia ny i uzu peł nie nia do ku men ta cji,
przy go to wu je ma te ria ły do do ku men ta cji
po wy ko naw czej. Prze ka zu je bu do wę,
po pro ce du rze od bio ru, do użyt ko wa nia.
W przy pad ku re ali zo wa nia in we sty cji w try -
bie „pro jek tuj i bu duj”, za pew nia opra co -
wa nie do ku men ta cji pro jek to wej i pro wa -
dzi wy ko naw stwo ro bót bu dow la nych.

Nie trud no za uwa żyć, że po zy cja pro jek -
tan ta, nie za leż nie od wy mie nio nych
za dań, jest wę zło wa u wszyst kich uczest -
ni ków pro ce su in we sty cyj ne go. W rze czy -
wi sto ści bez je go udzia łu, ani in we stor, ani
wy ko naw ca, a rów nież wła dza ad mi ni stra -
cyj na nie jest w sta nie wy peł nić na le ży cie
swo ich za dań. 

Na pro ble my wy ni ka ją ce ze współ pra cy
uczest ni ków bu dow la ne go pro ce su
in we sty cyj ne go zwra ca ły uwa gę or ga ni zo -
wa ne przez Izbę Pro jek to wa nia Bu dow la -

ne go kon fe ren cje pro ble mo we. Oce nia no
na nich rów nież sto pień przy go to wa nia
władz ad mi ni stra cyj nych do po dej mo wa -
nia de cy zji o wa run kach za bu do wy, po zwo -
le niach na bu do wę, do udzie la nia ze zwo -
leń spe cja li stycz nych. 

Wę zło wą ro lę od gry wać po win ny ze spo -
ły urba ni stycz ne, wszech stron nie ana li zu -
ją ce po trze by aglo me ra cji miej skich, gmin,
po wia tów i wo je wództw. Roz miesz cze nia
i wiel ko ści obiek tów, ro dza je usług, lo ka -
li za cje in sty tu cji edu ka cji, kul tu ry, spor tu,
han dlu ma so we go, tra sy sie ci wszyst kich
me diów, wszel kie go ty pu trak ty ko mu ni ka -
cyj ne, po win ny wy cho dzić z pra cow ni
urba ni stycz nych. Nie obli czal ne ne ga tyw -
ne skut ki mo gą wy ni kać z bra ku tych
opra co wań, któ re wy ma ga ją udzia łu spe -
cja li stów o wszech stron nym przy go to wa -
niu za wo do wym, i szcze gól nie roz wi nię tej
wy obraź ni.

Ko lej ny uczest nik pro ce su bu dow la ne -
go to in we stor, któ re go funk cje mo że prze -
jąć na je go zle ce nie in we stor za stęp czy.
Wte dy in we sto ro wi po zo sta ną za da nia
zwią za ne z gwa ran cja mi za pew nie nia
fi nan so wa nia bu do wy. In we stor jest to
oso ba (fir ma), u któ rej świa do mość wła -
ści we go przy go to wa nia przed się wzię cia
ma za sad ni cze zna cze nie dla po wo dze -
nia ini cja ty wy i zop ty ma li zo wa nej re ali za -
cji. In we stor mu si zda wać so bie spra wę
z fak tu, że uży cie wła ści wych do rad -
ców, na każ dym eta pie pro ce su in we sty -
cyj ne go jest źró dłem suk ce su. Każ de mu
eta po wi po win ni me ry to rycz nie to wa rzy -
szyć traf nie do bra ni pro jek tan ci. In we stor
jest or ga ni za to rem pro ce su, aż do przy -
go to wa nia pro jek tu bu dow la ne go. To jest
okres, w któ rym wła ści we przy go to wa nie
w spo sób nie od wra cal ny wa run ku je uzy -
ska nie naj niż szych kosz tów bu do wy. Ni -
gdy póź niej nie da się bez po waż nych
kon se kwen cji fi nan so wych do ko ny wać
zmian, za rów no z przy czyn nie prze wi dy -
wal nych, jak i no wych ini cja tyw in we sto -
ra. Je go obo wiąz kiem jest przy go to wa nie
pro gra mu funk cjo nal no -użyt ko we go,
z udzia łem pro jek tan ta -tech no lo ga. W za -
leż no ści od ro dza ju in we sty cji, przy go to -
wu je stu dium wy ko nal no ści za da nia i da -
lej spe cy fi ka cji istot nych wa run ków
za mó wie nia, w pierw szej ko lej no ści
na pra ce pro jek to we, a na stęp nie wy ko -
naw stwo. Wy bór do świad czo nych pro jek -
tan tów jest waż ny, gdyż w nich in we stor
bę dzie miał swo ich re pre zen tan tów, dba -
ją cych o je go in te re sy, o rze tel ny prze bieg
re ali za cji bu do wy.

In we stor mo że za sto so wać for mu łę „za -
pro jek tuj i wy bu duj”, od da jąc bu do wę
w „pacht” wy ko naw cy w ca łej roz cią gło ści.
Rze tel ny i spraw dzo ny wy ko naw ca, mo że
oczy wi ście spro stać za da niom w spo sób
sa tys fak cjo nu ją cy stro ny. 

Na ko niec wy ko naw ca, uczest nik re ali za -
cji bu do wy ma te rial nie naj waż niej szy, ob ra -

ca ją cy środ ka mi fi nan so wy mi, do bie ra ją cy
pod wy ko naw ców, eg ze kwu ją cy pro jek to -
wa nie wy ko naw cze, od bie ra ją cy uwa gi
o eta pach re ali za cji, w pierw szym rzę dzie od -
po wie dzial ny za prze bieg bu do wy wo bec
nad zo ru in we stor skie go i bu dow la ne go, in -
spek cji pra cy itd. Za po bie gli wy wy ko naw ca
za dba o wła ści we przy go to wa nie pro jek tu
wy ko naw cze go, bę dzie po no sił kon se kwen -
cje wy bo ru przez in we sto ra lub sam do ko -
na wy bo ru pro jek to we go part ne ra.

2. Pro jek tant (fir ma pro jek to wa)
ak tyw ny uczest nik pro ce su
in we sty cyj ne go

Pro jek tant (fir ma pro jek to wa) to ze spół
osób dys po nu ją cych upraw nie nia mi do re -
ali zo wa nia sa mo dziel nie, zgod nych ze
spe cjal no ścia mi, za dań pro jek to wych. Tej
funk cji przy pi sy wa na jest głów na od po wie -
dzial ność za dzie ło au tor skie, ale rów nież
za prze pro wa dze nie wszel kich nie zbęd -
nych uzgod nień. Ten za kres prac nie ma
cha rak te ru me ry to rycz ne go, a bar dziej
or ga ni za cyj ny. 

Zna cze nie pro jek to wa nia na każ dym eta -
pie bu do wy i dla wszyst kich uczest ni ków
pro ce su in we sty cyj ne go nie ule ga wąt pli -
wo ści. Naj waż niej szym, klu czo wym dzie -
łem pro jek tan ta jest pro jekt bu dow la ny.
Jed nak naj lep szy tech nicz nie pro jekt, je -
śli nie jest po prze dzo ny od po wied ni mi
dzia ła nia mi przy go to waw czy mi mo że być
nie do zre ali zo wa nia. Wła ści wy wy bór
ze spo łu pro jek tu ją ce go, po sia da ją ce go
do sta tecz ne do świad cze nie, ade kwat ne
do po dej mo wa nych za dań, jest naj waż niej -
szą de cy zją in we sto ra.

Pro ble ma ty ka pro jek to wa nia, naj sze -
rzej uję ta, mo że do ty czyć:

Fa�za I – przy go to wa nia pod ję cia de cy zji
in we sty cyj nej (stu dia i ana li zy przed
in we sty cja mi). W tym za kre sie prze pro wa -
dza się ana li zę ryn ku lub po trzeb – sta dium
moż li wo ści, po rów na nie z pla nem za go -
spo da ro wa nia te re nu i je go za pi sa mi,
iden ty fi ka cją głów nych ogra ni czeń, za ło -
że nia i wa run ki ogól ne przed się wzię cia.
Rów nież w tej fa zie prze pro wa dza się stu -
dia wstęp ne. W ich ra mach opra co wu je się:

• kon cep cję pro gra mo wo-prze strzen -
ną,

• wnio sek o udzie le nie lo ka li za cji in we -
sty cji ce lu pu blicz ne go (de cy zję lo ka li za -
cyj ną), lub wy pis z urba ni stycz ne go pla nu
re ali za cyj ne go (pro jekt zmian),

• wnio sek o uzy ska nie de cy zji o uwa run -
ko wa niach śro do wi sko wych,

• stu dium wy ko nal no ści obej mu ją ce:
kon cep cję tech no lo gicz no-bu dow la ną (wa -
rian to wą), ze sta wie nie kosz tów in we sty cji,
har mo no gram bu do wy, ana li zę eko no -
micz ną, stu dium ochro ny śro do wi ska
z ana li zą wa rian tów i moż li wych opcji, in -
nych opra co wań nie zbęd nych do po dej mo -
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wa nia de cy zji, lub wy ma ga nych przez in -
sty tu cje fi nan su ją ce in we sty cje,

• wnio sek o do fi nan so wa nie.

Fa�za II
Fa za II do ty czy przy go to wa nia pro jek tów

i opra co wań do uzy ska nia po zwo le nia
na bu do wę:

Pro jekt bu dow la ny po wi nien za wie rać:
• pro jekt za go spo da ro wa nia te re nu spo -

rzą dzo ny na ak tu al nej ma pie do ce lów pro -
jek to wych, oświad cze nia o kom plet no ści
pro jek tu i zgod no ści z obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi,

• bran żo we pro jek ty bu dow la ne, za -
wie ra ją ce: opi sy bran żo we, nie zbęd ne
ry sun ki, prze kro je, pro fi le, ele men ty kon -
struk cyj ne, uzgod nie nia, wy kaz pro jek tan -
tów i spraw dza ją cych (bran żo wo).

Fa�za III – za wie ra przy go to wa nia do ku -
men ta cji wy ko naw czej i prze tar go wej:

• do ku men ta cja wy ko naw cza,
• prze pro wa dze nia pro ce du ry prze tar go -

wej i wy bo ru wy ko naw cy.

Fa�za IV – re ali za cja bu do wy:
• do ku men ta cja bu do wy w trak cie wy ko -

ny wa nia ro bót,
• do ku men ta cja po wy ko naw cza.

Jak wi dać za da nie pro jek tan ta w pro ce -
sie in we sty cyj nym nie ogra ni cza się do wy -
ko na nia pro jek tu. Ja ko kon sul tant tech nicz -
ny uczest ni czy w przy go to wa niu in we sty cji
i jej re ali za cji, od wstęp nej kon cep cji
do za koń cze nia bu do wy.

Za kres udzia łu pro jek tan ta w przy go to -
wa niu in we sty cji za le ży od ro dza ju in we sty -
cji i in we sto ra. Nie któ rzy in we sto rzy zle ca -
ją pro jek tan tom za da nia czy sto pro jek to we,
a spra wy for mal no -praw ne za ła twia ją we
wła snym za kre sie. Co raz czę ściej jed nak
pro jek tant zaj mu je się ca łym pro ce sem
przy go to wa nia: od kon cep cji do uzy ska nia
w imie niu in we sto ra wszel kich do ku men -
tów i po zwo leń na bu do wę. Wte dy pro jek -
tan to wi (fir mie pro jek to wej) czyn no ści nie
zwią za ne z sa mym pro jek to wa niem po chła -
nia ją do 50% cza su pra cy, a w in we sty cjach
li nio wych do cho dzi do 80%, któ re w wie lu
przy pad kach nie są na le ży cie opła ca ne.

Od pro jek tan ta wy ma ga się stwo rze nia
dzie ła trwa łe go, speł nia ją ce go wa run ki
funk cjo nal no -użyt ko we, es te tycz ne, mi ni -
mal nie in ge ru ją ce w śro do wi sko na tu ral -
ne i opła cal ne eko no micz nie. Pro jek tant
jest przede wszyst kim twór cą i swój in te -
lekt po wi nien po świę cić two rze niu te go
dzie ła. Nie ste ty pro jek tant co raz wię cej cza -
su po świę ca uzgod nie niom, kon sul ta -
cjom, pi sa niem wnio sków, wy ja śnień i uza -
sad nień. Co raz mniej cza su po zo sta je
na my śle nie i two rze nie. Od bi ja się to rów -
nież na ja ko ści je go dzie ła. 

Oprócz ro li twór czej, pro jek tant za pew -
nia zgod ność do ku men ta cji z prze pi sa mi

i ze sztu ką in ży nier ską. Od po wia da za kon -
se kwen cje po wsta łych błę dów przed in we -
sto rem i or ga na mi sa mo rzą du za wo do we -
go, a w ra zie ka ta stro fy bu dow la nej
przed nad zo rem bu dow la nym i or ga na mi
ści ga nia.

Tym cza sem w na szym kra ju pa nu je
ase ku ra cyj na za sa da wy bie ra nia au to -
rów w opar ciu o kry te rium naj niż szej ce -
ny. Jest zja wi skiem zdu mie wa ją cym, ze za -
ku py np. ma te ria łów bu dow la nych opie ra ją
się na tych sa mych za sa dach co usłu gi
o in te lek tu al nym cha rak te rze. Dzie siąt ki ryz
pa pie ru zu ży ło IPB, aby prze ko nać le gi sla -
to rów i de cy den tów do sto sow ne go sko -
ry go wa nia obo wią zu ją cych w tej mie rze za -
sad. Fa tal ne skut ki nie wła ści wych,
po wszech nie zna nych roz strzy gnięć prze -
tar go wych, nie za in spi ro wa ły do ko ry go wa -
nia pra wa w tym za kre sie. W 2004 r. tyl -
ko 29% prze tar gów za wie ra ło wy łącz nie
kry te rium ce ny, obec nie już po nad 90%.

Pro ble my se lek cji wy ko naw ców wg te -
go kry te rium są pro ble mem po wszech nie
zna nym we wszyst kich, za rów no za awan -
so wa nych jak i roz wi ja ją cych się kra jach.
W tych pierw szych pod ję to głę bo ką ana -
li zę te go pro ble mu. Nie zbi te są do wo dy
na to, że im bar dziej za in we sto wa no
w przy go to wa nie in we sty cji, im wyż szy był
udział kosz tów pro jek to wa nia, tym mniej -
sze by ły fi nan so we kon se kwen cje
w po sta ci wzro stu kosz tów bu do wy, w sto -
sun ku do prze wi dy wa nych. Przy skom pli -
ko wa nych in we sty cjach prak tycz nie nie -
moż li we jest prze wi dze nie na eta pie
pro jek to wa nia wszyst kich oko licz no ści,
któ re wy stą pią w trak cie bu do wy. Wła ści -
we prze pro wa dze nie ca łe go pro ce su przy -
go to waw cze go gwa ran tu je zmi ni ma li zo wa -
nie nie spo dzie wa nych do dat ko wych
kosz tów przed się wzię cia.

Kosz ty pra wi dło wo osza co wa nych prac
pro jek to wych wa ha ją się mie dzy 3,5 a 6%
war to ści in we sty cji. Są to wiel ko ści w sfe -
rze ma rzeń kra jo wych pro jek tan tów. Pra -
cu ją oni nie kie dy za kwo ty się ga ją ce mniej
niż 1% war to ści przed się wzię cia. Nie roz -
sąd ne jest szu ka nie oszczęd no ści w pro -
jek to wa niu, gdy do brze do bra ny skład
pro jek tan tów, był by w sta nie uchro nić in -
we sto ra od nie uza sad nio nych wy dat ków
na eta pie bu do wy. Uni ka nie błę dów na eta -
pie pro jek to wa nia po cią ga za so bą nie po -
rów ny wal nie niż sze kosz ty w sto sun ku
do oko licz no ści, w któ rych błąd trze ba ko -
ry go wać na go to wym obiek cie.

Naj bliż sze la ta przy nio są ko niecz ność
wpro wa dze nia, co raz sze rzej sto so wa nej
na za cho dzie i w Sta nach Zjed no czo nych,
no wej tech no lo gii pro jek to wa nia, a bar dziej
Za rzą dza nia Pro jek ta mi. Bę dzie to wie lo -
wy mia ro wa tech no lo gia t. zw. BIM (Bu il ding
In for ma tion Mo de ling), któ ra wy ma gać
bę dzie bo ga te go i kosz tow ne go opro gra -
mo wa nia. Po zwo li ona na wir tu al ne prze -
pro wa dze nie ca łe go pro ce su bu do wy. Ta

me to da, przy po waż nych za da niach in we -
sty cyj nych, po zwo li unik nąć licz nych nie -
spo dzia nek w okre sie bu do wy, okre ślić
z bar dzo du żą do kład no ścią rze czy wi ste
kosz ty przed się wzię cia. Pro jek to wa nie
bę dzie droż sze, ale ze wszech miar opła -
cal ne. W tych oko licz no ściach wy bór au -
to rów pro jek to wa nia wy klu czy za sto so wa -
nie ce ny ja ko kry te rium wy bo ru.
Tech no lo gia 3D zna na i sto so wa na w na -
szym kra ju, jest za le d wie po cząt kiem te -
go co bę dzie do osią gnię cia przy kom plek -
so wym sto so wa niu BIM.

3. Nie któ re pro ble my
pro jek to wa nia bu dow la ne go

Izba Pro jek to wa nia Bu dow la ne go po dej -
mu je wszech stron nie pro ble ma ty kę pro jek -
to wa nia w kra ju. W tym ce lu or ga ni zo wa -
ne są Kon fe ren cje i spo tka nia ty pu Fo rum,
w któ rych bio rą udział pro mi nent ni re pre -
zen tan ci ży cia go spo dar cze go 

Szcze gól nie istot ne dla oma wia nej te ma -
ty ki by ły dwie ostat nie kon fe ren cje. XV Kon -
fe ren cja, po świę co na by ła roz wo jo wi in fra -
struk tu ry trans por to wej i ener ge tycz nej
(za mie rze nia, moż li wo ści, ba rie ry, pro -
jek to wa nie). Ostat nia (XVI Kon fe ren cja),
ob ra do wa ła w ma ju 2013 r. i zaj mo wa ła się
przy go to wa niem i re ali za cją in we sty cji
bu dow la nych w per spek ty wie fi nan so wej
UE. Wnio ski z pierw szej z wy mie nio nych
kon fe ren cji do ty czy ły pro ce su in we sty -
cyj ne go, ochro ny śro do wi ska i pro jek to wa -
nia. Dru ga zaś kształ to wa nia go spo dar ki
prze strzen nej, pro ce su in we sty cyj ne go, ko -
dek su bu dow la ne go, re ali za cji in we sty cji
i ochro ny śro do wi ska oraz kie run ków roz -
wo ju i roz bu do wy ener ge ty ki.

Uwzględ nia jąc spo strze że nia uczest -
ni ków kon fe ren cji na le ży stwier dzić, że naj -
bar dziej od czu wal ny jest brak wła�ści�wej�go�-
spo�dar�ki� prze�strzen�nej. Wy ni ka to
z ogra ni czeń ad mi ni stra cji urba ni stycz nej,
któ ra na prze strze ni dwu dzie stu lat jest sys -
te ma tycz nie zmniej sza na. W kra jach UE,
ro la pla no wa nia prze strzen ne go jest do ce -
nia na do te go stop nia, że usta na wia ne są
mi ni ster stwa ds. urba ni za cji.

W kon se kwen cji brak do brych i re stryk -
cyj nie eg ze kwo wa nych pla nów miej sco -
wych, unie moż li wia eko no micz ne, przy ja -
zne miesz kań com za go spo da ro wy wa nia
miast i two rze nia wa run ków jed na ko we go
do stę pu spo łe czeń stwa do obiek tów uży -
tecz no ści pu blicz nej, ra cjo nal ne go kształ -
to wa nia in fra struk tu ry ko mu ni ka cyj nej oraz
wszyst kich nie zbęd nych sie ci.

Oszczęd no ści wy ni ka ją ce z ogra ni czeń
dzia łal no ści urba ni stycz nej, są nie pro por -
cjo nal ne do strat spo wo do wa nych bra kiem
lub wa dli wy mi pla na mi za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. 

Śro do wi sko in ży nie rów bu dow nic twa
jest za in te re so wa ne dzia�łal�no�ścią�Ko�mi�sji
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Ko�dy�fi�ka�cyj�nej�Pra�wa�Bu�dow�la�ne�go, ma -
ją cej za za da nie opra co wa nie Ko dek su Bu -
dow la ne go. Li czy my, że ten do ku ment wy -
eli mi nu je więk szość nie pra wi dło wo ści.
Przede wszyst kim bę dzie jed nym wspól -
nym zbio rem za sad, re gu lu ją cych bu -
dow la ny pro ces in we sty cyj ny. Z uzna -
niem przy je li śmy za po wie dzi Ko mi sji: 

• usta no wie nia ko dek su urba ni stycz no -
-bu dow la ne go,

• wpro wa dze nia obo wiąz ku opra co wa -
nia pla nów za go spo da ro wa nia dla ob -
sza rów za bu do wa nych i prze zna czo nych
pod no wą za bu do wę,

• obo wiąz ku za pew nie nia nie zbęd nej in -
fra struk tu ry na ob sza rach prze zna czo -
nych do za bu do wy przez sa mo rząd gmin -
ny,

• ra dy kal ne go uspraw nie nia pro ce su
de cy zyj ne go, po przez usta no wie nie jed ne -
go roz strzy gnię cia w ra mach po zwo le nia
na bu do wę,

• znacz ne go ogra ni cze nia re gu la cji usta -
wo wych na rzecz ba zy, któ rą sta no wi
wie dza tech nicz na,

• ogra ni cze nia pe na li za cji i wpro wa -
dze nia ne go cja cyj ne go try bu roz wią zy wa -
nia od stępstw od pro jek tu i sa mo wo li bu -
dow la nej,

• ogra ni cze nia do stę pu do nad zwy czaj -
nych roz wią zań ad mi ni stra cyj nych,

• wpro wa dze nia jaw no ści pro ce sów in -
we sty cyj nych, po przez re gio nal ny lub kra -
jo wy re jestr in we sty cji,

• po nad re sor to wą in te gra cję re gu la cji
praw nych obo wią zu ją cych w bu dow nic twie.

Izba Pro jek to wa nia Bu dow la ne go prze -
ka za ła Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Bu -
dow la ne go swo je sta no wi sko i ma te ria ły
na spo tka niu kon sul ta cyj nym 23 stycz -
nia 2013 r. Mię dzy in ny mi po stu lo wa li śmy:

• wpro wa dze nie róż nych za kre sów w re -
gu la cjach praw nych w od nie sie niu do in -
we sty cji pu blicz nych, tj. re ali zo wa nych
ze środ ków pu blicz nych lub od po wied nich
fun du szy Unii Eu ro pej skiej i in we sty cji
nie pu blicz nych. Róż ni co wa nie to po win no
do ty czyć wy ma gań, za kre su opra co wań
i róż nych do ku men tów, praw i obo wiąz ków
oraz od po wie dzial no ści in we sto ra za wy -
ni ki in we sto wa nia,

• dla in we sty cji pu blicz nych wpro wa dzić
obo wią zek:

– sza co wa nia kosz tów in we sty cji na każ -
dym eta pie jej przy go to wa nia,

– usta na wia nia in spek to ra nad zo ru in -
we stor skie go lub in ży nie ra kon trak tu, z po -
wie rze niem mu tak że nad zo ru nad kon tro -
lą po no szo nych kosz tów wy ko na nia ro bót
bu dow la nych,

– wpro wa dze nia od bio ru zre ali zo wa nych
ro bót, tak że po upły wie okre su rę koj mi
i gwa ran cji,

– wy ko na nia i upu blicz nie nia, ewen tu al -
nie w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej, ra -
por tu po za koń cze niu in we sty cji, z roz li cze -

niem jej kosz tów, uzy ska nia pla no wa -
nych efek tów i oce ną oraz wnio ska mi
z faz: pla no wa nia, przy go to wa nia, pro jek -
to wa nia i re ali za cji in we sty cji,

– współ dzia ła nia in we sto ra z wy ko naw -
ca mi w po ko ny wa niu ry zyk, któ re wy stą pi -
ły w pro ce sie in we sty cyj no -bu dow la nym,

– aby no we re gu la cje, w stop niu więk -
szym niż obec nie, uwzględ nia ły we wszyst -
kich fa zach pro ce su in we sty cyj ne go, spe -
cy fi kę in we sty cji li nio wych,

– dla uła twie nia w in we sto wa niu bu dow -
la nym usta le nie jed no li te go na zew nic twa
opra co wań i do ku men tów, któ ry mi po wi -
nien dys po no wać od po wied nio in we stor
pu blicz ny i nie pu blicz ny,

– wpro wa dze nia sys te mu spraw dza -
nia pro jek tów in we sty cji bu dow la nych,
za le ca ny w eu ro pej skich nor mach kon -
struk cyj nych (eu ro ko dach).

Bar dzo po waż nym pro ble mem dla spraw -
ne go pro jek to wa nia są za�gad�nie�nia�śro�do�-
wi�sko�we. Za po wiedź usta no wie nia za sad
pro ce do wa nia uzgod nień w tej ma te rii
przez Ko deks Bu dow la ny ro dzi uza sad nio -
ne na dzie je. Śro do wi sko in ży nier skie nie ma
wąt pli wo ści, że przy ro dę trze ba chro nić,
zgła sza jed nak uwa gi do wy ma gań i in ten -
cji w ich for mu ło wa niu. Nie je ste śmy prze -
ko na ni do kom pe ten cji i me ry to rycz ne go
przy go to wa nia „ha ła śli wych” or ga ni za cji
eko lo gicz nych, nie kie dy prze szka dza ją -
cych w re ali za cji in we sty cji. Rów nież do me -
ry to rycz ne go przy go to wa nia de cy den tów
do okre śla nia wy ma gań, zwłasz cza gdy od -
no szą się one do in we sty cji li nio wych.
Szcze gól nie bu dzą wąt pli wo ści nie udo ku -
men to wa ne po trze by re ali zo wa nia nie zwy -
kle kosz tow nych przejść dla zwie rząt, (za -
kres wy ma gań sta wia nych w na szym kra ju
by wa re ali zo wa ny w naj bo gat szych kra jach
je dy nie w par kach na ro do wych), jak i sto -
so wa nia w nie uza sad nio nym za kre sie ekra -
nów aku stycz nych.

Ko lej nym pro ble mem pro�jek�to�wa�nia�in�-
we�sty�cji�li�nio�wych jest brak jed no znacz nych
za sad „spa cy fi ko wa nia” „świę te go pra wa
wła sno ści” wte dy gdy na ru sze nie te go pra -
wa jest bez względ nie ko niecz ne dla zre -
ali zo wa nia istot ne go ce lu pu blicz ne go.
Bez wszech stron nej po mo cy ze stro ny sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, dla dzia łań pro jek -
tan tów, któ rym po wie rza się uzgod nie nia
tras, to praw dzi wa dro ga przez mę kę, nie -
po zwa la ją ca za gwa ran to wać ter mi nu i suk -
ce su koń co we go przed się wzię cia.
Re�asu�mu�jąc� –� wła ści we speł nie nie

przez pro jek tan ta wy ma gań in we sto ra
za le ży od:

• uwa run ko wań pla ni stycz nych,
• zde fi nio wa nia pro gra mu in we sty cji,
• kon sul ta cji spo łecz nych oraz ne go cja cji,
• uzgod nie nia opra co wa nia do ku men -

ta cji,
• cza su opra co wa nia do ku men ta cji (za -

zwy czaj w krót kim ter mi nie),

• po mo cy w przy go to wa niu do ku men ta -
cji prze tar go wej,

• ko or dy na cji pro jek tów z ew. pod wy ko -
naw ca mi spe cja li stycz nych opra co wań.

Tyl ko do brze zor ga ni zo wa ne fir my, po -
sia da ją ce od po wied ni fa cho wy per so nel
i wa run ki lo ka lo we mo gą speł nić wy ma ga -
nia in we sto ra.

Fir my pro jek to we w ak tu al nej sy tu acji go -
spo dar czej ma ją świa do mość, iż w peł ni
od po wia da ją za swo je dzie ło. W związ ku
z tym pro jek tan ci (fir my pro jek to we) są
ubez pie cze ni od od po wie dzial no ści cy wil -
nej. Ry zy kiem jed nost ki pro jek to wej jest po -
kry cie ewen tu al nych rosz czeń z ty tu łu
od szko do wań za stra ty wy ni ka ją ce z wa -
dli wej do ku men ta cji, wyż sze od kwot
ubez pie cze nia dzia łal no ści, czy kon kret ne -
go pro jek tu.

Z za kre su po dej mo wa nych obo wiąz ków
jed no znacz nie wy ni ka ro la pro jek tan ta
w pro ce sie in we sty cyj nym. Z przy kro ścią
na le ży stwier dzić, iż nie u wszyst kich
uczest ni ków te go pro ce su wy stę pu je ta
świa do mość.

4. Pro ble my fir my pro jek to wej
(pro jek tan ta)

Ak tu al nie ob ser wu je się sys te ma tycz ną
li kwi da cję wie lu firm pro jek to wych. Spo wo -
do wa ne jest to, mię dzy in ny mi:

• zmien no ścią ko niunk tu ry na pra ce
pro jek to we,

• ogra ni cze niem in we sty cji, szcze gól nie
w gru pie nie współ fi nan so wa nych ze środ -
ków UE,

• sto so wa niem kry te riów w za mó wie niach
pu blicz nych, nie uwzględ nia ją cych cha -
rak te ru in te lek tu al ne go pra cy pro jek tan ta
oraz ja ko ści i szcze gó ło wo ści pro jek tu,

• co raz po wszech niej sze sto so wa nie
przez in we sto rów zle ceń wg za sa dy „pro -
jek tuj i bu duj”,

• po wsta wa niu ma łych ze spo łów pro jek -
to wych, któ rych kosz ty utrzy ma nia są niż -
sze od kom plek so wo re ali zu ją cych
pro jek ty du żych jed no stek. W wie lu przy -
pad kach ze spo ły te nie za pew nia ją wła ści -
wej ja ko ści pro jek tów oraz mie dzy bran żo -
wej ko or dy na cji.

Pod sta wo wy mi pro ble ma mi wy ma ga -
ją cy mi roz wią za nia, istot ny mi dla po pra -
wy kra jo we go po ten cja łu pro jek to we go
jest:

• ogra ni cze nie zmian w prze pi sach re gu -
lu ją cych bu dow la ny pro ces in we sty cyj ny,

• wpro wa dze nie za sa dy rów ne go part -
ner stwa mię dzy uczest ni ka mi pro ce su
in we sty cyj ne go: in we stor -wy ko naw ca, in we -
stor -pro jek tant, pro jek tant -wy ko naw ca,

• skró ce nie cza su i za kre su nie zbęd nych
uzgod nień, w tym rów nież z urzę da mi,

• opar cie kon ku ren cji z fir ma mi za chod -
ni mi na pra wi dło wych za sa dach.
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Rów nież po win ny być pod ję te dzia ła nia
w sa mym śro do wi sku. Mię dzy in ny mi za -
li czam do nich:

• bu do wa nie so li dar ne go śro do wi ska in -
ży nier skie go,

• wzmac nia nie ist nie ją cych or ga ni za cji
in ży nier skich, w tym śro do wi ska pro jek to -
we go w po dej mo wa niu usta leń,

• za stą pie nie za sa dy kon ku ro wa nia,
współ dzia ła niem dla do bra pu blicz ne go.

W sa mych fir mach pro jek to wych dla
wzro stu ich po ten cja łu pro duk cyj ne go
i sy tu acji eko no micz nej na le ża ło by:

• po pra wić ich kre atyw ność i po szu ki wać
no wych ryn ków,

• bu do wać po wią za nia po mię dzy fir ma -
mi, two rząc sta łe re la cje, umoż li wia ją ce
wspól ne mo bi li zo wa nie po ten cja łu do du -
żych pro jek tów in we sty cyj nych, opar tych
na za sa dach pod mio to wo ści i lo jal no ści
wszyst kich part ne rów, usta le niu wspól nych
stan dar dów i so li dar no ści,

• wpro wa dze nie no wych sys te mów za -
rzą dza nia oraz roz wo ju tech no lo gii pro jek -
to wa nia w fir mach. W tym wy ko rzy sta nie
pro duk tów kra jo wych firm w za kre sie
wspo ma ga nia pro jek to wa nia.

Rów nie istot nym czyn ni kiem po pra wy re -
la cji: pro jek tant, in we stor, wy ko naw ca by -
ło by pra wi dło we przy go to wa nie Spe cy fi ka -
cji Istot nych Wa rian tów Za mó wie nia.
Win ne one zwra cać szcze gól ną uwa gę
na me ry to rycz ną treść wa run ków tech nicz -
nych sta wia nych usłu gom, a nie cy to wać
za pi sy praw ne.

In we sto rzy przed się wzięć in we sty cyj -
nych po win ni być zo bo wią za ni do opra co -
wa nia kon cep cji i stu dium wy ko nal no ści
in we sty cji oraz uzy ska nia gwa ran cji dys -
po no wa nia środ ka mi fi nan so wy mi na jej
re ali za cję.

Rów nież nie po ko ją cym jest sto so wa nie
przez in we sto rów zle ca nia re ali za cji in we -
sty cji li nio wych i skom pli ko wa nych tech -
nicz nie wg za sa dy „pro jek tuj i bu duj”. In -
we sto rzy pre fe ru ją cy tę for mę uwa ża ją iż:

• oszczę dza czas – dwa po stę po wa nia
prze tar go we na wy ko na nie pro jek tu i bu -
do wę za stę pu je się jed nym,

• ogra ni cza rosz cze nia – wy ko naw ca nie
mo że zgła szać rosz czeń do swo je go pro -
jek tu,

• jest spraw niej szą re ali za cją,
• ogra ni cza ry zy ko in we sto ra.
Za sa da ta jest kry ty ko wa na przez

wie lu nie za leż nych eks per tów. Pro wa dzi
bo wiem ona do zmniej sze nia ja ko ści
i trwa ło ści wy ko ny wa nych obiek tów. Dla
oszczęd no ści wy ko naw ca sto su je roz -
wią za nia i ma te ria ły ta nie, któ re nie za -
wsze speł nia ją nor my tech nicz nej, co
przy bra ku sta łej bie żą cej kon tro li przez
in we sto ra, do pro wa dza do skró ce nia
trwa ło ści obiek tu i zwięk sze nia kosz tów
eks plo ata cji.

Pod sta wo wym pro ble mem w sto sun -
kach mie dzy in we sto rem a wy ko naw cą,
szcze gól nie fir mą pro jek to wą, są za sa dy
obo wią zu ją ce w ogło szo nych prze tar -
gach pu blicz nych, przede wszyst kim sto -
so wa ne po wszech nie „kry te rium naj niż szej
ce ny”. Rów nież pro po nu je się nie re al ne
ter mi ny, w tym obo wią zek uzgod nień,
w prak ty ce co raz dłuż szym pro ce sie po -
dej mo wa nia de cy zji ad mi ni stra cyj nych.
Co raz czę ściej wy pie ra ne są z ryn ku ak -
tu al nie do bre i mar ko we fir my przez „kom -
bi na to rów”, po sia da ją cych wy ma ga ne re -
fe ren cje (czę sto re no mo wa nych firm
za chod nich) bez fak tycz ne go po ten cja łu
wy ko naw cze go do zre ali zo wa nia za dań
w Pol sce. 

Od wie lu lat Izba Pro jek to wa nia Bu dow -
la ne go sys te ma tycz nie zwra ca uwa gę
na nie ko rzyst ne kon se kwen cje sto so wa nia
kry te rium naj niż szej ce ny dla usług in te lek -
tu al nych. Prze ka za li śmy pro po zy cje Urzę -
do wi Za mó wień Pu blicz nych sto so wa nia
na opra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej
prze tar gu 2-u eta po we go. W pierw szym
eta pie de cy do wać po win ny przede wszyst -
kim roz wią za nia tech nicz ne, w dru gim ce -
na. Po nad to na le ży mieć świa do mość, iż
wy ko naw cy ob cią ża ni są ry zy kiem zmian
na bu do wie, wy ni ka ją cych z wad do ku men -
ta cji oraz nie prze wi dzia nych utrud nień
i zmian nie moż li wych do prze wi dze nia
na eta pie za wie ra nia umo wy. Wa dy do ku -
men ta cji są kon se kwen cją nie wła ści wych
wa run ków pro jek to wa nia, re ali zo wa ne go
w opar ciu o ce ny nie ade kwat ne do pra co -
chłon no ści. 

Izba wie lo krot nie wy stę po wa ła do UZP,
rów nież mię dzy in ny mi, o opra co wa nie:

• ogól nych wa run ków umo wy, przy naj -
mniej dla naj bar dziej po wszech nych ro dza -
jów za mó wień, któ re rów no wa ży ły by 
pra wa i obo wiąz ki za ma wia ją ce go i wy ko -
naw cy. Brak ogól nych wa run ków umo wy
skut ku je, że każ dy za ma wia ją cy w po stę -
po wa niu for mu łu je za pi sy, wy god ne tyl ko
dla sie bie, nie uwzględ nia ją ce wa run ków
i wy ni ków re ali za cji przed mio tu za mó -
wie nia

• przy kła do wych (po za ce no wych) kry te -
riów oce ny ofert, do sto so wa nia w po szcze -
gól nych ro dza jach za mó wień, ak cep to wa -
nych przez or ga na od po wie dzial ne
za sys tem za mó wień pu blicz nych. Udo -
stęp nie nie ta kich kry te riów i za sad ich sto -
so wa nia usu nę ło by oba wy za ma wia ją -
cych o po są dze nia prze pro wa dze nia
pro ce du ry wy bo ru ofer ty z na ru sze niem
wy ma gań usta wy Pzp,

• pod ręcz ni ków do brych prak tyk, wska -
zu ją cych za ma wia ją cym jak w zgo dzie
z usta wą Pzp przy go to wać i prze pro wa dzić
po stę po wa nie i wy brać ofer tę naj ko rzyst -
niej szą eko no micz nie, tj. w od nie sie niu
do za mó wień bu dow la nych, uwzględ nia -
ją cych kosz ty bu do wy i eks plo ata cji w ca -

łym cy klu ży cia obiek tu, z uwzględ nie niem
wy ma gań śro do wi sko wych.

Izba Pro jek to wa nia Bu dow la ne go opra -
co wa ła i prze ka za ła Urzę do wi Za mó wień
Pu blicz nych (czer wiec 2012 r.):

• pro jekt Ogól�nych�wa�run�ków� umo�wy
o pra�ce�pro�jek�to�we�w za�mó�wie�niach�pu�-
blicz�nych, zbli żo ne do wzor ców FI DIC,
uwzględ nia ją ce obo wią zu ją ce re gu la cje
praw ne,

• „Pro�po�zy�cję�po�za�ce�no�wych�kry�te�riów
oce�ny�ofert�w za�mó�wie�niach�pu�blicz�nych
o pra�ce�pro�jek�to�we�oraz�w za�mó�wie�niach
„za�pro�jek�tuj�i bu�duj.”

Pod su mo wa nie
Wła ści we i w od po wied nim cza sie za go -

spo da ro wa nie środ ków UE na l. 2014-2020
za le żeć bę dzie od współ pra cy wszyst kich
uczest ni ków bu dow la ne go pro ce su in we -
sty cyj ne go. Są tyl ko nie ste ty nie licz ne
przy kła dy har mo nij ne go współ dzia ła nia
re ali za to rów in we sty cji, świad czą ce o zna -
cze niu te go stwier dze nia. Tyl ko wła ści wa,
opar ta o świa do mość re ali zo wa nia wspól -
ne go ce lu współ pra ca, mo że przy nieść
spo dzie wa ny efekt. 

Aby do ku men ta cja pro jek to wa mo gła
sku tecz nie przy czy niać się do opty mal ne -
go zre ali zo wa nia bu dów na le ży pod jąć,
mię dzy in ny mi na stę pu ją ce dzia ła nia:

• wła dze pań stwo we po win ny dą żyć
do uprasz cza nia prze pi sów re gu lu ją cych
bu dow la ny pro ces in we sty cyj ny,

• in we sto rzy win ni za dbać o pre cy zyj ne
przy go to wa nie pla nu in we sty cji i pil nie pod -
jąć opra co wa nia do ku men ta cji pro jek to wej,
pod sta wo wej ba zy do roz po czę cia pro ce -
sów prze tar go wych, umoż li wia ją cych roz -
po czę cie bu dów,

• pro jek tan ci (fir my pro jek to we) po win -
ny do sto so wać po ten cjał pro jek to wy do no -
wych za dań,

• na le ża ło by uświa do mić spo łe czeń stwo
o nie zbęd no ści nie któ rych utrud nień dla
szyb kie go osią gnię cia za mie rzo ne go ce lu,

• or ga ni za cje po za rzą do we, sku pia ją ce
fir my i ka drę tech nicz ną pro jek to wa nia po -
win ny stwa rzać od po wied nią at mos fe rę
do pod no sze nia kwa li fi ka cji za wo do wych
pro jek tan tów i po móc w no wo cze snym wy -
po sa że niu tech nicz nym firm pro jek to -
wych.

ksa�we�ry�kras�sow�ski – wie lo let ni Pre zes
Izby Pro jek to wa nia Bu dow la ne go. Od po cząt -
ku swo jej dzia łal no ści zwią za ny jest z bu dow -
nic twem. By ły wy kła dow ca Po li tech ni ki Łódz -
kiej i Uni wer sy te tu Łódz kie go. Czło nek
Pre zy diów i Za rzą dów PIIB, SiTK, KIG. Czyn ny
dzia łacz na rzecz in te gra cji śro do wi ska pro jek -
to we go. Ini cja tor do sto so wy wa nia prze pi -
sów do dzi siej szych re aliów pro wa dze nia biz -
ne su.
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Ter min „go spo dar ka opar ta na wie dzy”
(know�led�ge�-ba�sed�eco�no�my), upo wszech nio -
ny w ro ku 2000 ja ko jed no z głów nych ha seł
stra te gii li zboń skiej, po mi mo póź niej szej kry -
ty ki, za po cząt ko wa nej ra por tem gru py Wi ma
Ko ka, jest wciąż obec ny w de ba cie pu blicz nej.
Funk cjo nu je jed nak że w co raz więk szym od -
da le niu od pier wot ne go zna cze nia, ja kim by -
ła go spo dar ka, któ rej pod sta wą roz wo ju jest
pro duk cja, dys try bu cja i wdra ża nie wie dzy.
Ła two to do strzec, ana li zu jąc trzy wy mie nio ne
aspek ty funk cjo no wa nia wie dzy w od nie sie niu
do ar chi tek tu ry, któ ra za wsze by ła i wciąż jest
od zwier cie dle niem sta nu go spo dar ki. 

PRO DUK CJA WIE DZY 
O AR CHI TEK TU RZE

Naj bar dziej efek tyw nym spo so bem zdo by -
wa nia no wej wie dzy są ba da nia na uko we. Tak
więc ar chi tek tu ra opar ta na wie dzy to ar chi tek -
tu ra opar ta na wy ni kach ba dań. Nie zwy kle
owoc ne są w tym za kre sie ba da nia me to da mi
heu ry stycz ny mi i in tu icyj ny mi, to wa rzy szą ce
pro ce som twór czym. Nie jest przy pad kiem, że
twór ca mi fa scy nu ją cych teo rii są na ca łym świe -
cie prak ty ku ją cy ar chi tek ci, opie ra ją cy swo je
na uko we re ko men da cje na de fi nio wa niu i roz -
wią zy wa niu re al nych pro ble mów ar chi tek to nicz -
nych. Nie ste ty, ta ścież ka roz wo ju ar chi tek tu -
ry i urba ni sty ki, ma ją ca so lid ne pod sta wy
w pol skim pra wo daw stwie, eks plo ato wa na
jest nie zmier nie rzad ko. Po wo dem jest prak -
ty ka sto so wa nia pra wa, w tym sil na ten den cje
do pod da nia ar chi tek tu ry ana lo gicz nym ry go -
rom for mal nym, ja kim pod le ga ją in ne na uko -
we dys cy pli ny tech nicz ne. 

Moż na by więc są dzić, że ist nie je w Pol sce
al ter na tyw na, efek tyw na ścież ka roz wo ju dys -
cy pli ny na uko wej „ar chi tek tu ra i urba ni sty ka”,
w ra mach na uk tech nicz nych. Tym cza sem
w pań stwo wym sys te mie fi nan so wa nia na uki
dys cy pli na ta nie ist nie je. Nie ma jej na li stach
żad ne go z dwóch głów nych dys try bu to rów pu -
blicz nych środ ków na ba da nia na uko we, ani
Na ro do we go Cen trum Na uki, ani Na ro do we -
go Cen trum Ba dań i Roz wo ju. Co gor sza,
w świe tle pol skie go pra wa do ty czą ce go na uki,
ar chi tek tu ra nie jest tak że sztu ką.

Po wyż sze nie ozna cza, że w Pol sce wie dza
o ar chi tek tu rze nie jest roz wi ja na. Jest to jed -
nak przede wszyst kim wie dza o na szych lo kal -
nych pro ble mach, a tak że im port i prze twa rza -
nie wie dzy wy two rzo nej gdzie in dziej. 

DYS TRY BU CJA WIE DZY 
O AR CHI TEK TU RZE

W re zul ta cie pol ska ar chi tek tu ra roz wi ja się
głów nie w opar ciu o trans fer wie dzy świa to wej.
Nie ste ty, wciąż od ra bia my w tej dzie dzi nie wie -
lo let nie za le gło ści. Przy kła dem mo gą być,
nie daw no wy da ne w Pol sce po raz pierw szy,
waż ne dzie ła Ke vi na Lyn cha, Ja na Geh la czy
Chri sto phe ra Ale xan dra. Są to po zy cje – od -
po wied nio – z 1960, 1971 i 1977 ro ku.

Ad re sa ta mi z nie ma łym, jak wi dać, tru dem
zdo by wa nej i roz wi ja nej wie dzy o ar chi tek tu rze
są przede wszyst kim stu den ci, ar chi tek ci oraz
naj bliż si part ne rzy ar chi tek tów: in we sto rzy
i bu dow ni czo wie. Głów ne ka na ły tej dys try bu -
cji to dy dak ty ka, kształ ce nie usta wicz ne i po -
pu la ry za cja wie dzy. Ża den z tych ka na łów nie
funk cjo nu je pra wi dło wo. Dy dak ty ka na na -
szych uczel niach jest dziś dra stycz nie ogra ni -
cza na na rzecz ba dań na uko wych i ko mer cja -
li za cji wie dzy. Kształ ce nie usta wicz ne
w sfor ma li zo wa nej, a więc efek tyw nej, po sta -
ci, zna nej z za chod nich kor po ra cji ar chi tek to -
nicz nych i bu dow la nych, jesz cze w Pol sce nie
ist nie je. Na tym tle naj le piej, ze wzglę du na ży -
wio ło wy roz wój no śni ków in for ma cji, wy glą da
po pu la ry za cja wie dzy. Jest to jed nak, z na tu -
ry rze czy, prze kaz nie peł ny i uprosz czo ny.

WDRA ŻA NIE WIE DZY 
O AR CHI TEK TU RZE

Wo bec trud no ści z pro duk cją i dys try bu cją
wie dzy o ar chi tek tu rze i urba ni sty ce trud no się
spo dzie wać sku tecz no ści w jej wdra ża niu, i tak
jest w isto cie. Moż na to prze śle dzić w od nie -
sie niu do trzech ob sza rów: pla no wa nia prze -
strzen ne go, pro jek to wa nia ar chi tek to nicz ne go
oraz re ali za cji pro jek tu. 

Pla no wa nie prze strzen ne w Pol sce prze ży -
wa głę bo ki kry zys. Nie słusz nie utoż sa mia ne
z go spo dar ką pla no wą, pa dło w la tach 90. XX w.
ofia rą ide olo gicz nej na gon ki, któ rej ne ga tyw ne
skut ki trwa ją do dziś. Pod da ne pre sji rze czy wi -
stych i uro jo nych po trzeb in we sty cyj nych, bru -
tal nej gry spe ku la cyj nej i spe cy ficz nie ro zu mia -
nych swo bód oby wa tel skich, sta ło się płyt kie,
ko niunk tu ral ne i bez i de owe. Pod czas gdy
na świe cie wdra ża się no wo cze sne teo rie
urba ni stycz ne, ta kie jak com�pact� ci�ty,� smart
grow�czy fu�sed�grid, w Pol sce po strze ga się pla -
no wa nie prze strzen ne nie ja ko pod sta wę ro zum -
ne go go spo da ro wa nia prze strze nią, lecz przede

wszyst kim ja ko prze szko dę w re ali za cji do raź -
nych ce lów biz ne so wych. 

Tak że w ob sza rze pro jek to wa nia ar chi tek -
to nicz ne go wdra ża nie wie dzy nie jest ła twe.
Kre owa nie ar chi tek tu ry jest co raz czę ściej
po zba wia ne kul tu ro twór cze go wy mia ru i spro -
wa dza ne do dzia łal no ści usłu go wej, pod da nej
pra wom po da ży i po py tu. Przy wy bo rze ar chi -
tek ta rzad ko bie rze się pod uwa gę je go wie -
dzę, pły ną ce z niej umie jęt no ści i teo re tycz ne
pod sta wy przy szłe go pro jek tu, naj czę ściej – ni -
ską ce nę i krót ki ter min wy ko na nia usłu gi.

Naj trud niej sza sy tu acja w za kre sie wdra ża -
nia wie dzy ma miej sce w fa zie re ali za cji pro jek -
tu. Tra dy cyj ne, part ner skie re la cje: in we stor – ar -
chi tekt – wy ko naw ca, ule ga ją ostat nio
roz kła do wi. Prze ja wem te go by wa so li dar ne dą -
że nie in we sto ra i wy ko naw cy do eli mi na cji roz -
wią zań in no wa cyj nych na rzecz ba nal nych, ale
spraw dzo nych. W efek cie pro jekt opar ty na wie -
dzy ar chi tek ta jest bru tal nie de mon to wa ny
przez oso by, któ re ta kiej wie dzy nie po sia da ją.

RE GU LA CJE PRAW NE

Dys ku tu jąc nad no wy mi re gu la cja mi praw -
ny mi, war to od po wie dzieć so bie na py ta nie o ja -
kość ar chi tek tu ry, ja ka w opar ciu o nie po wsta -
nie. Czy zo sta ną stwo rzo ne wa run ki
do kre owa nia ar chi tek tu ry in no wa cyj nej, opar -
tej na ba da niach na uko wych i naj now szych teo -
riach w dzie dzi nie ar chi tek tu ry i urba ni sty ki, czy
też po wie lać bę dzie my opi sa ne wy żej błę dy
i nie pra wi dło wo ści? 

Re gu la cje bę dą ta kie, ja kie jest spo łe czeń -
stwo, dla któ re go one po wsta ją. Je śli praw dą
jest, że czy ta my co raz mniej, nie po tra fi my się
na ni czym sku pić przez czas dłuż szy niż sto
se kund, wo li my sa mo cho dy od ro we rów, a fast
fo�od od slow�fo�od, to zna czy, że nie chce my
i nie po tra fi my do strze gać, ro zu mieć, ani do -
ce niać te go, co do bre. A więc z pew no ścią nie
jest nam po trzeb na do bra ar chi tek tu ra opar ta
na wie dzy. 

architektura 
oparta na wiedzy

Dr�hab.�inż.�arch. Jan Pal�la�Do, pro fe sor na
Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej,
kie row nik Ka te dry Pro jek to wa nia Ar chi tek to -
nicz ne go. Lau re at po nad 20 kon kur sów ar chi tek -
to nicz nych. Głów ny pro jek tant bli sko 140 zre ali -
zo wa nych obiek tów. Au tor 60 pu bli ka cji na u-
ko wych z dzie dzi ny ar chi tek tu ry i urba ni sty ki.

prof. dr hab. inż. arch. JAN PALLAdO
kierownik katedry Projektowania

architektonicznego, Politechnika Śląska
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Kon cep cja Prze strzen ne go Za go spo da -
ro wa nia Kra ju okre śla uwa run ko wa nia, ce -
le i kie run ki zrów no wa żo ne go roz wo ju kra -
ju oraz dzia ła nia nie zbęd ne do je go
osią gnię cia, a w szcze gól no ści: „roz -
miesz cze nie obiek tów in fra struk tu ry tech -
nicz nej i trans por to wej, stra te gicz nych za -
so bów wod nych i obiek tów go spo dar ki
wod nej o zna cze niu mię dzy na ro do wym
i kra jo wym„(ar ty kuł 47.1 ust. 2 p. 1 Usta -
wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu
prze strzen nym).

Ana li za ostat nich kil ku na stu lat wska -
zu je, że nie ma ja snej i kla row nej, zro zu -
mia łej dla wszyst kich de fi ni cji np. obiek -
tów go spo dar ki wod nej o zna cze niu
mię dzy na ro do wym i kra jo wym. To na le -
ża ło by zmie nić.

Po przed nia Kon cep cja Po li ty ki Prze -
strzen ne go Za go spo da ro wa nia Kra ju
(Ob wiesz cze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni -
strów z dnia 26 lip ca 2001 ro ku, opu bli -
ko wa ne w Mo ni to rze Pol skim Nr 26/2001)
wy mie ni ła in dy ka tyw nie sze reg obiek tów
go spo dar ki wod nej. Jed nak wie le z nich
nie „do cze ka ło” się do dzi siaj pro fe sjo nal -
ne go Stu dium Wy ko nal no ści, nie mó wiąc
o tym, że na ich miej sce („za po mo cą” in -
nych do ku men tów) wpi sa no np. no we ob -
sza ry chro nio ne, w tym Na tu ra 2000
i przy go to wu je się obec nie ich pla ny
ochron ne.

Ar ty kuł 46 Usta wy o pla no wa niu i za -
go spo da ro wa niu prze strzen nym mó wi
o tym m.in., że Mi ni ster wła ści wy do spraw
bu dow nic twa, go spo dar ki prze strzen nej

i miesz ka nio wej przy go to wu je okre so we
Ra por ty o Sta nie Za go spo da ro wa nia
Kra ju. 

W ro ku 2007, dru kiem nr 74 z 13
grud nia 2007 ro ku, Po sło wie na Sejm RP
otrzy ma li do ku ment pt.” Ra port o Sta nie
Za go spo da ro wa nia Kra ju”.

Po ni żej przy to czę kil ka frag men tów
za miesz czo nych w tym do ku men cie: 

w roz dzia le 8 pt. Pod su mo wa nie:

Wy�mo�gi�ochro�ny,�np.�wy�ni�ka�ją�ce�z sie�-
ci�ob�sza�rów�Na�tu�ra 2000�mo�gą�ko�li�do�wać
i czę�sto�ko�li�du�ją�z za�mie�rze�nia�mi�in�we�sty�-
cyj�ny�mi,�ko�niecz�ny�mi�do po�bu�dze�nia�roz�-
wo�ju�po�szcze�gól�nych�ob�sza�rów.�Jed�nak
pla�no�wa�nie�prze�strzen�ne,�ja�ko�ela�stycz�-
ne�na�rzę�dzie�roz�wo�ju�spo�łecz�ne�go�i go�-
spo�dar�cze�go,�mo�że�do�star�czać�sku�tecz�-
nych� na�rzę�dzi� osią�ga�nia� kom�pro�mi�su
po�mię�dzy�na�ka�za�mi�ochro�ny,�a po�trze�ba�-
mi�w szer�szej,�re�gio�nal�nej�ska�li.�Na�rzę�dzia
te�po�win�ny�być�roz�wi�ja�ne�i efek�tyw�nie�wy�-
ko�rzy�sty�wa�ne.
Istot�ne� za�gro�że�nia� do�ty�czą� za�so�bów

wod�nych.�Mo�gą�być�one�mi�ni�ma�li�zo�wa�-
ne�po�przez�zin�te�gro�wa�ną�po�li�ty�kę�roz�wo�-
ju�prze�strzen�ne�go,�przy�no�szą�cą�po�pra�wę
za�rów�no� w za�po�bie�ga�niu� po�wo�dziom,
jak� w zwal�cza�niu� nie�do�bo�rów� wo�dy”
(str. 187),
–�po�win�no�się�pro�mo�wać�funk�cje�pla�-

no�wa�nia�prze�strzen�ne�go�ja�ko�na�rzę�dzia
po�li�ty�ki�roz�wo�ju�(str. 190),

–�na�le�ży�prze�ła�mać�sła�bość�go�spo�dar�-
ki�prze�strzen�nej�w sys�te�mie�za�rzą�dza�nia
roz�wo�jem�i sys�te�mie�usta�la�nia�ce�lów�po�-
li�tycz�nych�(str. 190),
–�wzmoc�nie�niu�po�win�ny�pod�le�gać�ko�-

or�dy�na�cyj�ne�funk�cje�pla�no�wa�nia�roz�wo�-
ju,�w trzech�ob�sza�rach:
–�ko�or�dy�na�cji�pio�no�wej,�po�mię�dzy�róż�-

ny�mi�szcze�bla�mi�pla�no�wa�nia�(kra�jo�wym,
re�gio�nal�nym�i lo�kal�nym,�a tak�że�w pew�-
nym�za�kre�sie�mię�dzy�na�ro�do�wym),
–�ko�or�dy�na�cji�po�zio�mej,�po�mię�dzy�są�-

sia�du�ją�cy�mi�ob�sza�ra�mi,
–�ko�or�dy�na�cji�mię�dzy�sek�to�ro�wej.
W za�kre�sie�współ�pra�cy�mię�dzy�na�ro�do�-

wej�wy�stę�pu�je�po�trze�ba�wzmoc�nie�nia�ko�-
or�dy�na�cyj�nej�ro�li�trans�gra�nicz�nych�do�ku�-
men�tów�pla�ni�stycz�nych,�oraz�zwięk�sze�nia
ak�tyw�no�ści�Pol�ski�w pro�ce�sie�kre�owa�nia
tych�do�ku�men�tów�-za�rów�no�w wy�mia�rze
trans�gra�nicz�nym�jak�i eu�ro�pej�skim

Przy to czy łem kil ka frag men tów. Przed -
mio to wy Ra port nie zo stał „za uwa żo ny”
przez opi nię pu blicz ną. Obec nie obo wią -
zu ją ca Kon cep cja Prze strzen ne go Za go -
spo da ro wa nia Kra ju 2030 (Uchwa ła
Nr 239 Ra dy Mi ni strów z dnia 13 grud -
nia 2011 ro ku opu bli ko wa na w Mo ni to rze
Pol skim w dniu 27 kwiet nia 2012 ro ku
pod po zy cją 252), po trak to wa ła róż nie za -
gad nie nie tzw. obiek tów o zna cze niu
kra jo wym i mię dzy na ro do wym, w za leż -
no ści od sek to ra. W ob sza rze go spo dar -
ka wod na nie ma żad nej li sty in dy ka tyw -
nej. Spra wa de fi ni cji nie do koń ca zo sta ła

obiekty
gospodarki wodnej
o znaczeniu
międzynarodowym
i krajowym

wOJCieCH BOSAK
zastępca dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej 
w krakowie
członek rady galicyjskiej izby
budownictwa
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do pre cy zo wa na i co się z tym wią że nie
jest kla row na. 

Po nad to, prze glą da jąc obec nie ist nie -
ją ce pol skie orzecz nic two praw ne, trud -
no zna leźć de fi ni cje, któ re pre cy zyj nie opi -
su ją przed mio to wą pro ble ma ty kę.

Wg. mnie war to roz wa żyć po stu lat,
aby na obec nym eta pie prac nad Ko dek -
sem Bu dow la no -Urba ni stycz nym, do ko -
nać wpro wa dze nia ja sne go, zro zu mia -
łe go dla wszyst kich zde fi nio wa nia
(kry te ria) tzw. obiek tów o zna cze niu 
mię dzy na ro do wym i kra jo wym. Obiek -
ty ta kie, któ re speł nia ły by kry te ria 
mu sia ły by być wpi sa ne do Pla nów Za -
go spo da ro wa nia Prze strzen ne go Wo je -
wództw oraz Gmin i by ły by re ali zo wa -
ne ja ko prio ry te to we i nad rzęd ne
z punk tu wi dze nia róż nych in nych ce -
lów np. śro do wi sko wych. W kon se -
kwen cji na le ża ło by roz wa żyć okre śle nie
i przy pi sa nie dla ta kich obiek tów tzw.
„ścież ki pro ce dur kom pen sa cyj nych”

tj. od szko do wań, kom pen sa cji przy -
rod ni czych i tak da lej.

Mi ni ster do spraw bu dow nic twa wraz
z Wo je wo dą i Mar szał kiem Wo je wódz twa
mógł by być np. zo bli go wa ny do bie żą ce -
go ra por to wa nia Ra dzie Mi ni strów eta pu
przy go to wa nia i re ali za cji har mo no gra mu
kon kret nej in we sty cji o zna cze niu mię dzy -
na ro do wym lub kra jo wym.

Po nad to, je śli cho dzi o ob szar go -
spo dar ki wod nej, to istot ną spra wą jest
też usta le nie nad rzęd no ści i hie rar chicz -
no ści do ku men tów pla ni stycz nych obo -
wią zu ją cych w kra ju. Np. dla wła dzy
usta wo daw czej w Pol sce nad rzęd nym do -
ku men tem pla ni stycz nym jest Kon cep cja
Prze strzen ne go Za go spo da ro wa nia Kra -
ju 2030, na to miast w ro zu mie niu Ko mi -
sji Eu ro pej skiej je dy nym stra te gicz nym
i kom plek so wym do ku men tem pla ni -
stycz nym w ob sza rze go spo dar ki wod nej
są Pla ny go spo da ro wa nia wo da mi na ob -
sza rze do rze cza.

woj�ciech�bo�sak (ur. 1963) – in ży nier me lio -
ra cji wod nych, me na dżer, sa mo rzą do wiec. 
W la tach 1988-1995 kie row nik bu dów w przed -
się bior stwach bu dow nic twa in ży nie ryj ne go.
W okre sie 1996-1998 pro wa dził wła sną dzia -
łal ność go spo dar cza w ob sza rze in ży nie rii lą do -
wej i wod nej. 
W okre sie 1998-2002 kie ro wał wy dzia łem in -
we sty cji Gmi ny Zie lon ki w wo je wódz twie ma -
ło pol skim.
W la tach 2002-2006 peł nił funk cję wi ce sta ro -
sty Po wia tu Kra kow skie go, w la tach 2006-07
wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go,
w 2007 ro ku wi ce mi ni ster Bu dow nic twa. 
W 2008 ro ku kie row nik bu do wy dro gi eks pre -
so wej S7. W 2009 ro ku dy rek tor Biu ra Za rzą -
du i Spraw Kor po ra cyj nych w Te le wi zji Pol -
skiej S.A. Od 2009 ro ku za stęp ca dy rek to ra
w Re gio nal nym Za rzą dzie Go spo dar ki Wod nej
w Kra ko wie. Obec nie też prze wod ni czą cy 
Ko mi sji In fra struk tu ry Ra dy Po wia tu kra kow -
skie go 
Ma żo nę Ja dwi gę oraz trój kę dzie ci.

REKLAMA
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23 lip ca 2013 r. w Sej mie od by ło się
pierw sze czy ta nie dru giej tran szy usta wy de -
re gu la cyj nej, któ ra m.in. do ty czy do stę pu
do za wo dów bu dow la nych. Pol ska Izba In -
ży nie rów Bu dow nic twa (PIIB) od po cząt ku
by ła prze ciw na włą cza niu in ży nie ra bu dow -
nic twa do tej usta wy. Jest to bo wiem za wód
za ufa nia pu blicz ne go, któ ry re pre zen tu je so -
bą okre ślo ne stan dar dy, bę dą ce gwa ran tem
bez pie czeń stwa pla cu bu do wy, bu dow li i lu -
dzi, któ rzy bę dą ją po tem użyt ko wać. 

– Śro�do�wi�sko�in�ży�nie�rów�re�pre�zen�to�wa�ne
przez�Pol�ską�Izbę�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�nie
jest�za�do�wo�lo�ne�z fi�nal�ne�go�kształ�tu�pro�jek�tu
usta�wy�de�re�gu�la�cyj�nej,�cze�go�do�bit�nym�wy�ra�-
zem� jest� sta�no�wi�sko�PIIB�przy�ję�te�w for�mie
uchwa�ły�na XII Kra�jo�wym�Zjeź�dzie,�wy�ra�ża�ją�-
ce�głę�bo�kie�za�nie�po�ko�je�nie�i sprze�ciw�wo�bec
usta�wy�o uła�twia�niu�do�stę�pu�do wy�ko�ny�wa�nia
nie�któ�rych�za�wo�dów�re�gu�lo�wa�nych�w od�nie�sie�-
niu�do skró�ce�nia�wy�mia�ru�prak�ty�ki�za�wo�do�wej
oraz� moż�li�wo�ści� zwol�nie�nia� z eg�za�mi�nu
na upraw�nie�nia�bu�dow�la�ne�i uzna�nia�prak�tyk
stu�denc�kich� za ca�łość� prak�ty�ki� wy�ma�ga�nej
do uzy�ska�nia�upraw�nień – mó wi Fran ci szek
Busz ka Prze wod ni czą cy Ra du Ślą skiej Okrę -
go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa.

Jesz cze nie daw no wy da wa ło się, że w tej
spra wie moż na być opty mi stom.

– Pra�wie�wszyst�kie�kwe�stie,�któ�re�przed�kła�-
da�li�śmy�w Mi�ni�ster�stwie�Trans�por�tu,�Bu�dow�nic�-
twa�i Go�spo�dar�ki�Mor�skiej�zo�sta�ły�uwzględ�nio�-
ne – wy ja śniał An drzej Roch Do bruc ki,
pre zes Kra jo wej Ra dy PIIB w roz mo wie
pu bli ko wa nej w ser wi sie in ter ne to wym mu ra tor -
plus.pl. –�Jed�nak�pro�jekt�usta�wy�de�re�gu�la�cyj�-
nej�prze�szedł�dal�sze�kon�sul�ta�cje�mię�dzy�re�sor�-
to�we,�w wy�ni�ku�któ�rych�po�ja�wi�ły�się�za�pi�sy�przez
nas�już�nie�opi�nio�wa�ne.�Wy�mień�my�tu�na przy�-
kład�za�pi�sy�zwią�za�ne�z dzia�łal�no�ścią�tzw.�pa�-
tro�na,�któ�ry�ma�nad�zo�ro�wać�prak�ty�ki�za�wo�do�-
we.�Nie�wie�my,�kto�ma�być�pa�tro�nem,�bra�ku�je
de�fi�ni�cji�tej�funk�cji,�nie�wie�my�na ja�kiej�pod�sta�-
wie�ma�de�cy�do�wać�o skró�ce�niu�prak�ty�ki�o po�-
ło�wę,�uwzględ�nia�jąc�w tym�prak�ty�ki�stu�denc�kie,
któ�re�ma�ją�nie�wie�le�wspól�ne�go�z prak�ty�ką�za�-
wo�do�wą.�Na po�trze�by�uzy�ska�nia�upraw�nień�bu�-
dow�la�nych�są�też�za�pi�sy�o moż�li�wo�ści�zdo�by�-
cia� upraw�nień� bez� eg�za�mi�nu� na pod�sta�wie
po�ro�zu�mie�nia�po�mię�dzy�uczel�nią,�a or�ga�nem
sa�mo�rzą�du�za�wo�do�we�go.�To�świad�czy�o tym,
że�twór�cy�usta�wy�wy�ra�ża�ją�opi�nię,�że�uczel�nia
przy�go�to�wu�je� w peł�ni� przy�szłe�go� in�ży�nie�ra
do wy�ko�na�nia�za�wo�du.�A to�jest�nie�praw�da.�Po�-
nad�to,�gdy�by�śmy�po�pa�trzy�li�na pro�po�no�wa�ny
krót�ki�czas�prak�tyk,�po któ�rych�moż�na by�uzy�-
skać�upraw�nie�nia�pro�jek�to�we�–�moż�na by�je�by�-
ło�zdo�być�po 1�ro�ku�prak�ty�ki�na bu�do�wie�i ro�-
ku�w pro�jek�to�wa�niu.�Ten�okres�pa�tron�mo�że
skró�cić�o po�ło�wę,�czy�li�po�wsta�je�py�ta�nie,�czy

skró�ci�rów�no�mier�nie�każ�de,�czy�mo�że�skró�ci
prak�ty�ki�o rok�na bu�do�wie,�al�bo�od�wrot�nie.�

PIIB pro te sto wa ła ca ły czas prze ciw ko włą -
cze niu za wo du in ży nie ra bu dow nic twa w ob -
szar usta wy de re gu la cyj nej – za wód za ufa nia
pu blicz ne go mu si być wy ko ny wa ny zgod nie
z wy so ki mi stan dar da mi, bo w grę wcho dzi sze -
ro ko ro zu mia ne bez pie czeń stwo. Wy ra zem te -
go jest nada wa nie upraw nień bu dow la nych. 

Upraw nie nia bu dow la ne ist nie ją w pol skim
sys te mie praw nym od 1928 ro ku. Za nim za czę -
ły one obo wią zy wać, dys ku to wa ły o tym gre -
mia dwóch wio dą cych kra jo wych uczel ni
tech nicz nych – Po li tech ni ki Lwow skiej i War -
szaw skiej. W koń cu pro fe so ro wie do szli
do wnio sku, że ko niecz ność od by cia prak ty ki
za wo do wej za koń czo nej eg za mi nem jest nie -
zbęd na. I tak trwa ło to do dzi siaj, z ma łą prze -
rwą w la tach 70., kie dy wy da wa no upraw nie -
nia na pod sta wie za świad czeń z pra cy. Ale
uzna no to za nie wła ści we i przy wró co no prak -
ty ki oraz eg za mi ny. Te raz od bi ja my się z tym
te ma tem od ścia ny do ścia ny. Uczel nie przy -
go to wu ją przy szłych in ży nie rów teo re tycz nie
i na do da tek, nie wszyst kie ro bią to dzi siaj naj -
le piej. Wpro wa dzo no no wy sys tem na ucza nia,
któ ry jest czę sto kry ty ko wa ny przez ka drę dy -
dak tycz ną pol skich uczel ni (czy li stu dia
dwu stop nio we) i sa mych stu den tów. PIIB
spraw dza po ziom przy go to wa nia za wo do we -
go. I wszy scy in ży nie ro wie z upraw nie nia mi,
a jest ich dzi siaj w Pol sce po nad 115 ty się cy,
wy ra ża ją po gląd, że prak ty ka za wo do wa jest
ko niecz na. Okres dwóch lat prak ty ki pro jek to -
wej i rok prak ty ki na bu do wie dla pro jek tan ta
wy da je się nie zbęd ny. 

Zdu mie wa fakt, że pro mo to rzy usta wy de re -
gu la cyj nej igno ru ją sta no wi sko Pol skiej Izby In -
ży nie rów Bu dow nic twa w tak za sad ni czej kwe -
stii. PIIB jest wspie ra na przez róż ne śro do wi ska
po wią za ne z bran żą bu dow la ną, sa ma też jest
ogrom ną si łą – po nad 115 tys. człon ków, in ży -
nie rów, któ rzy zda jąc eg za min na upraw nie nia
skła da ją spe cjal ne przy rze cze nie wy zna cza ją -
ce im stan dar dy za wo do we. Rocz nie po nad 30
tys. człon ków PIIB uczest ni czy w róż ne go ro -
dza ju for mach do kształ ca nia i pod wyż sza nia
kwa li fi ka cji. Izba ma rów nież or ga ny eg ze kwu -
ją ce po praw ne spra wo wa nie swo ich funk cji,
o czym do wia du ją się ci in ży nie ro wie, któ rzy
na ja kimś po lu za wie dli. Za cho wa nie pod wyż -
szo nych wy ma gań od in ży nie rów spra wu ją cych
klu czo we funk cje wy da je się oczy wi ste. 

In ży nier bu dow nic twa nie ja wi się po za tym
ja ko za wód re gla men to wa ny, z trud nym do nie -
go do stę pem. Usta wa de re gu la cyj na w od nie -
sie niu do in ży nie rów bu dow nic twa (a tak że in -
nych spe cjal no ści) opie ra się na du żym za ufa niu
do po zio mu kształ ce nia tych kadr. A prze cież
od wie lu lat wia do mo, że pro gra my stu diów tech -

nicz nych są da le kie od ide ału – za bar dzo teo -
re tycz ne, nie uwzględ nia ją ce czę sto zmian
w tech no lo giach, tech ni kach i or ga ni za cji, ja kie
za szły na pol skich bu do wach. Mo że sa mi stu -
den ci nie zda ją so bie z te go spra wy, ale tak już
uwa ża ją ab sol wen ci po li tech nik, któ rym przy -
szło zde rzyć się z rze czy wi sto ścią na bu do wach.
Ich opi nię po dzie la tak że ka dra na uko wa tych
uczel ni. W za sa dzie wszyst kie opi nie dzie ka -
nów wy dzia łów pań stwo wych uczel ni tech nicz -
nych od no śnie za pi sów w usta wie de re gu la cyj -
nej są po dob ne i w peł ni po pie ra ją one
sta no wi sko PIIB pod ję te w tej spra wie. W świe -
tle po wyż szych cy ta tów trud no też po dej rze wać
PIIB, że to czy ba ta lię o wła sne in te re sy. W tym
przy pad ku, ten in te res i pro blem jest wspól ny,
ogól no spo łecz ny. Jest jesz cze czas by wy eli -
mi no wać błę dy, po tem – gdy na przy kład doj -
dzie do ja kiejś ka ta stro fy czy tra ge dii – zde cy -
do wa nie trud niej bę dzie je na pra wiać. 

Pod czas pierw sze go czy ta nia tej usta wy kil -
ku po słów zwró ci ło uwa gę na nie bez pie czeń stwo
skró ce nia prak tyk. Kil ka ty się cy lu dzi, któ rzy co
ro ku przy stę pu ją do eg za mi nów i po nad 80%
z nich je zda je, świad czy o tym, że PIIB nie jest
sa mo rzą dem za mknię tym tyl ko otwar tym. Nie
ma żad ne go pro ble mu z do stę pem do za wo du.
Do wie lu funk cji wy ko ny wa nych na bu do wie
upraw nie nia nie są w ogó le po trzeb ne. Upraw -
nie nia bu dow la ne są po trzeb ne do trzech funk -
cji: pro jek tan ta, kie row ni ka bu do wy i in spek to -
ra nad zo ru. Nie są po trzeb ne na przy kład dla
in ży nie ra bu do wy, dla in ży nie ra w dzia le przy -
go to wa nia pro duk cji, w ad mi ni stra cji i na wie lu
in nych sta no wi skach. Czy li ty sią ce in ży nie rów
bu dow nic twa mo że zna leźć dla sie bie miej sce
nie ma jąc upraw nień, tam gdzie nie wią że się
to z od po wie dzial no ścią za wo do wą, ma te rial ną
i od po wied nim przy go to wa niem za wo do wym. 

29 sierp nia br. od by ło się w War sza wie spo -
tka nie człon ków Gru py B -8, pod czas któ re go
uczest ni cy po par li sta no wi ska PIIB w spra wie
bra ku zgo dy na li kwi da cję sa mo rzą du za wo -
do we go urba ni stów oraz w spra wie pro jek tu
usta wy o uła twia niu do stę pu do wy ko ny wa nia
nie któ rych za wo dów re gu lo wa nych.

W spo tka niu udział wzię li przed sta wi cie le:
Izby Ar chi tek tów RP na cze le z pre ze sem Woj -
cie chem Gę sia kiem, SARP -u z pre ze sem
Ma riu szem Ści sło, PIIB z pre ze sem An drze jem
Ro chem Do bruc kim oraz wi ce pre zes Izby
Urba ni stów Ja cek Ban du ła, Se kre tarz Ge ne -
ral ny PZITB Wik tor Piw kow ski, Wło dzi mierz Kę -
dzio ra ze Sto wa rzy sze nia Geo de tów Pol -
skich, Bar tło miej Ko li piń ski z To wa rzy stwa
Urba ni stów Pol skich oraz Ka rol Soł ty siak
z Geo de zyj nej Izby Go spo dar czej.

Opra�co�wa�no�na pod�sta�wie
ma�te�ria�łów�pra�so�wych�

DA NIEL BIE NEK

zde cy do wa ne nie dla włą cza nia
in ży nie ra bu dow nic twa
do usta wy de re gu la cyj nej

ŚlĄska okrĘgowa izba inŻynierów budownictwa
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Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic twa, w tro -
sce o wła ści we przy go to wa nie ab sol wen tów
wyż szych uczel ni tech nicz nych do wy ko ny wa -
nia sa mo dziel nych funk cji tech nicz nych w bu -
dow nic twie wy ra ża zde cy do wa ny sprze ciw
prze ciw ko: 

1. znacz ne mu skró ce niu wy mia ru prak ty ki pro -
jek to wej wy ma ga nej do uzy ska nia upraw nień bu -
dow la nych,

2. wpro wa dze niu moż li wo ści zwol nie nia
z eg za mi nu na upraw nie nia bu dow la ne oraz
uzna nia prak tyk stu denc kich za ca łość prak ty -
ki za wo do wej wy ma ga nej do uzy ska nia upraw -
nień bu dow la nych. 

Uza sad nie nie
1. Za wód in ży nie ra bu dow nic twa jest za wo -

dem za ufa nia pu blicz ne go, któ re go wy ko ny wa -
nie ma bez po śred ni wpływ na ży cie i zdro wie
oby wa te li, jak rów nież na bez pie czeń stwo ich
mie nia. Dla te go też uza sad nio ne jest, iż wy ko -
ny wa nie te go za wo du pod le ga ści słej re gu la cji
już od 1928 r., tj. od wej ścia w ży cie prze pi sów
roz po rzą dze nia Pre zy den ta Rze czy po spo li tej
z dnia 16 lu te go 1928 r. o pra wie bu dow la nym
i za bu do wa niu osie dli (Dz.U. z 1939 r., Nr 34,
poz. 216).

Rze tel ne przy go to wa nie do wy ko ny wa nia za -
wo du in ży nie ra bu dow nic twa to przede wszyst -
kim wie dza teo re tycz na zdo by ta na uczel ni tech -
nicz nej oraz do świad cze nie za wo do we zdo by te
pod czas prak ty ki od by wa nej bez po śred nio
przy pro jek to wa niu i na bu do wie.

Tym cza sem pro jekt usta wy z dnia 13 czerw -
ca 2013 r. o uła twia niu do stę pu do wy ko ny wa -
nia nie któ rych za wo dów re gu lo wa nych za wie -
ra pro po zy cję znacz ne go skró ce nia cza su
od by wa nia prak ty ki za wo do wej w za kre sie
pro jek to wa nia.

Po wyż sze, przy jed no cze snym zja wi sku re -
duk cji go dzi no wej za jęć z za kre su przed mio tów
za wo do wych na uczel niach, w tym tak że za jęć
z za kre su pro jek to wa nia, stwa rza za gro że nie ob -
ni że nia po zio mu przy go to wa nia in ży nie rów
do sa mo dziel ne go wy ko ny wa nia za wo du.

Zja wi sko to jest szcze gól nie nie bez piecz ne
w od nie sie niu do osób uzy sku ją cych upraw nie -
nia do pro jek to wa nia, któ re bę dą wy ko ny wa ły
bar dzo od po wie dzial ną funk cję pro jek tan ta.
Peł nie nie tej funk cji wy ma ga in ne go przy go to -
wa nia niż dla kie row ni ka bu do wy, szcze gól nie
w za kre sie prak ty ki za wo do wej, któ ra po win na
być dłuż sza niż prak ty ka wy ko naw cza i po win -
na mieć in ny cha rak ter.

W hi sto rii nada wa nia upraw nień bu dow la nych
za wsze przyj mo wa no, iż przy go to wa nie do wy -
ko ny wa nia funk cji pro jek tan ta wy ma ga od by -
cia dłuż szej prak ty ki za wo do wej. Na pro jek tan -
cie spo czy wa bo wiem wiel ka od po wie dzial ność
za wła ści we opra co wa nie pro jek tu, któ ry pod -
le ga póź niej szej re ali za cji. Pro jek tant od po wia -
da za przy ję te roz wią za nia, za sto so wa ne ma -
te ria ły i do ko na ne ob li cze nia itd. na to miast
kie row nik zaj mu je się re ali za cją go to we go
pro jek tu.

Zda niem Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic -
twa, za pro po no wa ne roz wią za nie po le ga ją ce
na skró ce niu wy mia ru prak ty ki pro jek to wej
do ro ku, za gra ża bez pie czeń stwu obiek tów bu -
dow la nych oraz pro ce su bu dow la ne go, na stra -
ży któ re go stoi Pol ska Izba. Upraw nie nia bu dow -
la ne bę dą uzy ski wa ły bo wiem oso by
nie przy go to wa ne, co jest sprzecz ne z obo wią -
zu ją cym art. 12 ust. 2 Pra wa bu dow la ne go,
zgod nie z któ rym sa mo dziel ne funk cje tech nicz -
ne w bu dow nic twie mo gą wy ko ny wać wy łącz -
nie oso by po sia da ją ce od po wied nie wy kształ -
ce nie tech nicz ne i prak ty kę za wo do wą,
do sto so wa ne do ro dza ju, stop nia skom pli ko wa -
nia dzia łal no ści i in nych wy ma gań zwią za nych
z wy ko ny wa ną funk cją, stwier dzo ne de cy zją,
zwa ną upraw nie nia mi bu dow la ny mi, wy da ną
przez or gan sa mo rzą du za wo do we go.

2. Sprze ciw Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow -
nic twa bu dzi tak że pro po zy cja moż li wo ści zwol -
nie nia w ca ło ści lub czę ści prak ty ki za wo do wej
oraz z eg za mi nu na upraw nie nia bu dow la ne ab -
sol wen ta stu diów wyż szych pro wa dzo nych
na pod sta wie umo wy za war tej mię dzy uczel nią
a wła ści wym or ga nem sa mo rzą du za wo do we go.

Przede wszyst kim na le ży pod kre ślić, iż obo -
wią zek od by cia prak ty ki za wo do wej był im ma -
nent ną ce chą każ de go sys te mu nada wa nia
upraw nień bu dow la nych obo wią zu ją ce go
od 1928 r. do chwi li obec nej. Dla te go też pro -
po zy cję zwol nie nia z obo wiąz ku od by cia prak -
ty ki za wo do wej na le ży uznać za nie wła ści wą
i bar dzo ry zy kow ną. Wąt pli wo ści bu dzą: za kres
me ry to rycz ny prak ty ki stu denc kiej oraz za sa dy
od by wa nia i spo sób za li cza nia ta kiej prak ty ki.
Zda niem Izby, prak ty ka stu denc ka jest zbyt krót -
ka i wą ska przez co nie gwa ran tu je wła ści we -
go przy go to wa nia za wo do we go. Prak ty ka ta ka,
w opi nii Izby, nie od po wia da więc wa run kom
prak tycz ne go wy ko ny wa nia za wo du, a na wet
mo że się oka zać, iż nie mu si być nad zo ro wa -
na przez oso bę z wła ści wy mi upraw nie nia mi bu -
dow la ny mi.

Zwol nie nie z eg za mi nu jest rów nież bar dzo
nie bez piecz ne, szcze gól nie w sy tu acji zwol nie -
nia jed no cze śnie w ca ło ści lub w czę ści z obo -
wiąz ku od by cia prak ty ki za wo do wej. Po wyż sze
spo wo du je, iż upraw nie nia bu dow la ne uzy -
ska ją oso by, któ rych wie dza i do świad cze nie
prak tycz ne nie zo sta ły w ża den spo sób zwe ry -
fi ko wa ne.

Pa mię tać przy tym na le ży, iż nada wa nie
upraw nień bu dow la nych jest re ali za cją za dań
z za kre su ad mi ni stra cji pu blicz nej, któ rych sa -
mo rząd nie mo że prze ka zać na rzecz in nych
pod mio tów. Są to za da nia zle co ne przez pań -
stwo, za któ re od po wie dzial ność wo bec pań stwa
po no si sa mo rząd za wo do wy, któ ry we dług za -
pi sów pro jek tu usta wy, nie bę dzie miał jed nak
re al ne go wpły wu na zba da nie wie dzy kan dy da -
ta do upraw nień pod czas eg za mi nu.

Kon sty tu cyj nym obo wiąz kiem sa mo rzą dów
za wo do wych za wo dów za ufa nia pu blicz ne go
jest tak że spra wo wa nie pie czy nad wy ko ny wa -
niem za wo du. W ra mach te go obo wiąz ku mie -

ści się m.in. upraw nie nie do de cy do wa nia
o do pusz cze niu do wy ko ny wa nia za wo du, któ -
re prze pi sa mi pro jek tu usta wy z dnia 13 czerw -
ca 2013 r. sta ra się ogra ni czyć. Istot ne oba wy
Izby wy ni ka ją do dat ko wo z za sa dy au to no mii
uczel ni wyż szych, w związ ku z któ rą na le ży przy -
pusz czać, że sa mo rząd za wo do wy bę dzie miał
ogra ni czo ny, a na wet zni ko my wpływ na spo -
sób pro wa dze nia za jęć ze stu den ta mi oraz
na opra co wa nie pro gra mu kształ ce nia w za kre -
sie wie dzy i umie jęt no ści prak tycz nych. Na to -
miast w przy pad ku bra ku po ro zu mie nia mię dzy
uczel nią a sa mo rzą dem za wo do wym pro po no -
wa ny prze pis bę dzie mar twy. Jed no cze śnie na -
le ży pod kre ślić, że funk cjo nu ją ca od 1995 r., tj.
od wej ścia w ży cie prze pi sów usta wy – Pra wo
bu dow la ne z 1994 r., za sa da nada wa nia upraw -
nień bu dow la nych wy łącz nie w wy ni ku po zy tyw -
ne go zda nia eg za mi nu zo sta ła przy ję ta po ne -
ga tyw nych do świad cze niach obo wią zy wa nia
prze pi sów usta wy – Pra wo bu dow la ne
z 1974 r., któ re prze wi dy wa ły nada wa nie upraw -
nień bu dow la nych bez prze pro wa dza nia eg za -
mi nów. Kon klu du jąc, zda niem Pol skiej Izby In -
ży nie rów Bu dow nic twa, za pro po no wa ne zmia ny
w pra wie o szkol nic twie wyż szym oraz usta -
wie – Pra wo bu dow la ne, z punk tu wi dze nia bez -
pie czeń stwa obiek tu bu dow la ne go nie za pew -
nia ją pra wi dło wych pro ce dur zwią za nych
z nada wa niem upraw nień bu dow la nych. Obec -
nie wa run kiem uzy ska nia upraw nień bu dow la -
nych w każ dym przy pad ku jest po zy tyw ne
zda nie eg za mi nu, któ re go isto tą po win no być
spraw dze nie umie jęt no ści prak tycz ne go sto so -
wa nia po sia da nej wie dzy po par tej sto sow ną
prak ty ką za wo do wą. Nie jest za tem przed mio -
tem we ry fi ka cji eg za mi na cyj nej sa mo po sia da -
nie wie dzy, ani sa mo od by cie prak ty ki,
ale wła śnie umie jęt ność ich wy ko rzy sta nia.
Do świad cze nia aka de mic kie człon ków or ga nów
izby wska zu ją, iż ab sol went na wet naj le piej zor -
ga ni zo wa nych stu diów ta kich umie jęt no ści
jesz cze nie po sia da, któ re po wi nien uzy skać tak -
że pod czas nie zbęd nej prak ty ki za wo do wej
po otrzy ma niu ty tu łu in ży nie ra lub tech ni ka. Na -
le ży tak że pod kre ślić, iż w skraj nym przy pad ku,
za pro po no wa ny za pis, mo że po wo do wać po -
wsta wa nie na ci sków ze stro ny uczel ni na pod -
pi sy wa nie umów z sa mo rzą da mi za wo do wy mi,
aby zwal niać ab sol wen tów uczel ni z eg za mi nów.
W kon se kwen cji po wyż sze mo gło by do pro wa -
dzić do li kwi da cji eg za mi nów, po nie waż wszyst -
kie uczel nie, w ce lu zdo by cia stu den tów, za bie -
ga ły by o pod pi sy wa nie ta kich po ro zu mień
zwal nia ją cych swo ich ab sol wen tów z eg za mi -
nów. W ta kiej sy tu acji izby sta ły by się je dy nie
or ga na mi re je stru ją cy mi oso by uzy sku ją ce
upraw nie nia bu dow la ne go, co by ło by sprzecz -
ne z za kre sem za dań pu blicz nych, do re ali za -
cji któ rych sa mo rzą dy zo sta ły po wo ła ne. Wo bec
po wyż sze go, Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic -
twa ne ga tyw nie opi niu je pro jekt usta wy o uła -
twia niu do stę pu do wy ko ny wa nia nie któ rych za -
wo dów re gu lo wa nych w za sy gna li zo wa nym
za kre sie, uzna jąc go za szko dli wy.

Sta no wi sko Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w spra wie pro jek tu usta wy
o uła twia niu do stę pu do wy ko ny wa nia nie któ rych za wo dów re gu lo wa nych

Za łącz nik do uchwa ły Nr 30/13 XII Kra jo we go Zjaz du Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
z dnia 29 czerw ca 2013 r.
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szkolenia

naj wyż sze 
stan dar dy

Kom pa nij ny Ośro dek Szko le nia
Sp. z o.o. jest obec ny na pol skim ryn ku
od 1994 ro ku. Je go naj więk szy zle ce nio -
daw ca i 100 % wła ści ciel, to Kom pa nia
Wę glo wa S.A., naj więk sza fir ma gór ni cza
w Eu ro pie. Jed nak spół ka z po wo dze -
niem zdo by wa klien tów rów nież na ryn -
kach po za gór ni czych m.in. w bran ży
bu dow la nej. Pro po no wa na przez KOS
(po pu lar ny skrót na zwy) ofer ta kur sów
i szko leń obej mu je po nad 300 po zy cji te -
ma tycz nych, współ pra cu je z nim 320
wy kła dow ców, zaś co rocz nie kwa li fi ka -
cje pod no si tu 60 tys. osób.

Spół ka – z sie dzi bą głów ną w Knu ro -
wie – po sia da sie dem przed sta wi cielstw
zlo ka li zo wa nych na te re nie ca łe go wo je -
wódz twa ślą skie go, na te re nie od Cze cho wic -
-Dzie dzic, przez Bie ruń, By tom i Za brze,
po Ryb nik. La ta do świad czeń w bran ży
szko le nio wej, w peł ni pro fe sjo nal na ka dra i no -
wo cze sne za ple cze tech nicz ne, po zwo li ły
KOS Sp. z o.o. na swo bo dę dzia ła nia nie mal
w każ dej spe cjal no ści. Oprócz gór ni czych, po -
pu lar ne są szko le nia bu dow la ne, pod no szą -
ce kwa li fi ka cje me ne dżer skie i kie row ni cze
oraz wszel kie kur sy spe cja li stycz ne i in ter ne -
to we. Umie jęt no ści, wie dza i do świad cze nie
po zwo li ły na wdro że nie w spół ce sys te mu za -
rzą dza nia ja ko ścią opar te go o nor mę
ISO 29990:2010. W Pol sce ta ki cer ty fi kat po -
sia da na ra zie tyl ko kil ka firm. Ce lem wdro -
że nia sys te mu by ła przede wszyst kim stan -
da ry za cja świad czo nych usług edu ka cyj nych
oraz za pew nie nie cią głe go do sko na le nia fir -
my i jej za so bów. Uła twio na jest dzia łal ność
ba daw cza, in no wa cyj na i roz wo jo wa we

współ pra cy z uczel nia mi m.in. w za kre sie bez -
pie czeń stwa pra cy. Ko rzyst ny wpływ na ja -
kość usług szko le nio wych ma ją tak że cia ła
do rad cze np. Ra da Pro gra mo wa, któ ra – gdy
tyl ko wy stą pi ta kie za po trze bo wa nie – na wet
in dy wi du al nie, dla każ de go klien ta jest w sta -
nie przy go to wać od po wied ni pro gram. Kom -
plek so wy nad zór pe da go gicz ny pro wa dzi Pla -
ców ka Kształ ce nia Usta wicz ne go, na to miast
w „ko sow skiej” Pra cow ni Ba dań Psy cho lo -
gicz nych moż na uzy skać do ku men ty po twier -
dza ją ce pre dys po zy cje nie zbęd ne do wy ko -
ny wa nia nie któ rych za wo dów np. ope ra to rów
suw nic, żu ra wi, pod no śni ków, osób ma ją cych
do czy nie nia z ma te ria ła mi wy bu cho wy mi
do użyt ku cy wil ne go.

Za ję cia teo re tycz ne wspo ma ga ją ce kur sy
bu dow la ne od by wa ją się w Knu ro wie przy

ul. Szpi tal nej 8. Do dys po zy cji kur san tów po -
zo sta je dzie więć kli ma ty zo wa nych sal wy kła -
do wych ze sta łym do stę pem do in ter ne tu,
wy po sa żo nych w od po wied nie po mo ce dy -
dak tycz ne, na to miast za ję cia prak tycz ne
od by wa ją się na przy go to wa nych pla cach ma -
new ro wych. KOS Sp. z o.o. ko rzy sta z no wo -
cze snych ma szyn czo ło wych pro du cen tów.
Szko le nia są or ga ni zo wa ne cy klicz nie, co
oko ło pół to rej do dwóch mie się cy. Do każ de -
go klien ta pod cho dzi się in dy wi du al nie, a ce -
ny za le żą od za kre su szko le nia i wiel ko ści
gru py. Pro mo cje nie na le żą do rzad ko ści.
Pod sta wę praw ną dla or ga ni za cji kur sów z za -
kre su ob słu gi ma szyn bu dow la nych i dro go -
wych sta no wi roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo -
dar ki z dn. 20.09.2001 r. Kur sy pro wa dzo ne
są na pod sta wie upo waż nie nia wy da ne go
Kom pa nij ne mu Ośrod ko wi Szko le nia
Sp. z o.o. w Knu ro wie przez In sty tut Me cha -
ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go
w War sza wie, w opar ciu o opra co wa ne w tej
jed no st ce pro gra my na ucza nia. Po zda niu eg -
za mi nu pań stwo we go, uczest ni cy otrzy mu -
ją świa dec two oraz uzy sku ją wpis do książ -
ki ope ra to ra ma szyn ro bo czych. 

– Je�ste�śmy�ela�stycz�ni,�na�sta�wie�ni�na po�-
trze�by�ryn�ku.�Pra�ca�i współ�pra�ca�z Kom�pa�-
nij�nym� Ośrod�kiem� Szko�le�nia� jest� na�sza
pa�sją,�mo�ty�wu�je�do cią�głe�go�roz�wo�ju – ta -
ka de wi za do mi nu je wśród pra cow ni ków, wy -
kła dow ców i kie row nic twa. – Za�chę�ca�my
do współ�pra�cy� rów�nież� w ra�mach� Unii
Eu�ro�pej�skiej.

Od lat KOS Sp. z o.o. po strze ga ny jest ja -
ko jed nost ka edu ka cyj na wy so kiej ja ko ści.
Wię cej in for ma cji:

www.kos.edu.pl



mgr inż. witold
ŚwiĄdrowski 
1914 – 2013

Z głę bo kim smut kiem i ża lem przy ję li śmy
wia do mość o śmier ci śp. mgr. inż. Wi tol da
Świą drow skie go. Ko le ga Świą drow ski był
wiel ką po sta cią śro do wi ska bu dow la ne go,
wie lo let nim Prze wod ni czą cym Od dzia łu
PZITB w Ka to wi cach, Wi ce prze wod ni czą -
cym Za rzą du Głów ne go PZITB. Człon kiem
Ho no ro wym Pol skie go Związ ku In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa. Wi told Świą -
drow ski był czło wie kiem nie zwy kłej pra wo -
ści i życz li wo ści lu dziom. Nie za wod nym Ko -
le gą za wsze słu żą cym do bru wspól ne mu.

Uro dził się w 1914 ro ku, a w 1939 ukoń czył
Wy dział In ży nie rii Lą do wej Po li tech ni ki Lwow -
skiej. Już w trak cie stu diów (od 1938 r.) pra -
co wał ja ko asy stent w Ka te drze Mo stów, a na -
stęp nie (od 1941 r.) w Ka te drze Sta ty ki
Kon struk cji Sta lo wych i Żel be to wych Wy dzia -
łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Lwow skiej. W la -
tach 1941 – 1944 był kon struk to rem i kie rown -
kiem bu dów we Lwo wie i Kra ko wie.

Od ma ja 1945 do 1950 r. pra co wał
pod kie row nic twem prof. Ste fa na Kauf ma -
na ja ko rad ca do spraw od bu do wy w Urzę -
dzie Wo je wódz kim Ślą sko -Dą brow skim.
Na stęp nie (do 1957 r.) był sze fem pro duk -

cji i na czel nym in ży nie rem w „Mia sto pro -
jekt – Ka to wi ce”. W la tach 1945 – 1967 był
pra cow ni kiem na uko wym w Ka te drze Bu -
dow nic twa Żel be to we go Po li tech ni ki Ślą skiej.
W 1968 ro ku prze szedł do pra cy ja ko głów -
ny spe cja li sta do spraw bu dow nic twa na te -
re nach gór ni czych w Wyż szym Urzę dzie
Gór ni czym w Ka to wi cach. Od stycz nia 1981
ro ku był eme ry tem lecz na dal kon ty nu -
ował dzia łal ność za wo do wą i spo łecz ną.

Dzia łal ność sto wa rzy sze nio wą pod jął Kol.
W. Świą drow ski w 1946 ro ku. W la tach
1957 – 1962 spra wo wał funk cję prze wod ni -
czą ce go Od dzia łu PZITB w Ka to wi cach,
od 1964 ro ku był człon kiem Za rzą du Głów -
ne go, od 1969 ro ku człon kiem Je go Pre zy -
dium, w la tach 1981 – 1987 wi ce prze wod -
ni czą cym ZG PZITB. Jest jed nym
z or ga ni za to rów (1958 r.) Ze spo łu Rze czo -
znaw ców nr 3 w Ślą skim Od dzia le Związ ku.

Przez wie le lat prze wod ni czył Ko mi sji Sta -
tu to wej ZG PZITB. Kie ro wał też pra ca mi Ra -
dy Pro gra mo wej Cza so pism Bu dow la nych
PZITB i wie lo ma in ny mi ra da mi, ko mi te ta -
mi bądź ko mi sja mi. O 1958 ro ku był człon -
kiem Ko mi te tu Na uki PZITB. Za pra cę za -

wo do wą i spo łecz ną zo stał wy róż nio ny
wie lo ma od zna cze nia mi ta ki mi jak: Krzyż Ofi -
cer ski i Ka wa ler ski OOP, Zło ta Od zna ka
P ZITB i in ne.

Kol. Wi told Świą drow ski w wie lu ka den -
cjach był człon kiem Pre zy dium ZO oraz
człon kiem Ka pi tu ły Me da lu im. Prof. Ste fa -
na Kauf ma na.

Był wiel kim au to ry te tem w śro do wi sku,
oso bą nie zwy kle rze tel ną i wni kli wą, przy -
ja zną lu dziom, wzo rem god nym na śla do -
wa nia. Chęt nie słu żył in nym swym bo ga -
tym do świad cze niem za wo do wym
i ży cio wym oraz sze ro ką wie dzą.

XXVI Kra jo wy Zjazd De le ga tów PZITB
w To ru niu na dał mu w dniu 24 ma ja 1987 ro -
ku god ność „Człon ka Ho no ro we go PZITB”.
Za rząd Głów ny PZITB w War sza wie na dał
mu god ność „Za słu żo ny Se nior PZITB”. 

Do koń ca swych dni Kol. W. Świą drow ski
wy ka zał, mi mo sto sow ne go wie ku, ży we za -
in te re so wa nie dzia łal no ścią Sto wa rzy sze nia,
a zwłasz cza Ślą skim Od dzia łem.

Wspo mnie nie o Nim za cho wa my w na -
szych ser cach.

Cześć Je go pa mię ci!

10 sierp nia br. od szedł czło wiek bę dą cy wiel ką po sta cią śro do wi ska bu -
dow la ne go, czło wiek nie zwy kłej pra wo ści i życz li wo ści lu dziom. nie za -
wod ny ko le ga za wsze słu żą cy do bru wspól ne mu
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Postacie budownictwa ŚlĄskiego

– Kie dy po raz pierw szy ze tknął się
Pan z ludź mi ślą skie go bu dow nic twa?

– Na ukę za wo du na po zio mie szko ły
śred niej za czą łem po woj nie w Ślą -
skich Tech nicz nych Za kła dach Na uko -
wych, a skoń czy łem w Pań stwo wych
Szko łach Bu dow nic twa w By to miu. I wte -
dy wła śnie na stą pił mój pierw szy kon takt
z tak zna czą cy mi dla ślą skie go bu dow -
nic twa po sta cia mi, jak An to ni Ro si koń,
Ste fan Kauf man, czy Ka rol Mi chal -
ski – le gen da ślą skie go bu dow nic twa.
Był on przed wo jen nym dy rek to rem, kie -
row ni kiem wy dzia łu bu dow nic twa Śl.
TZN.

W tym miej scu się gnę jesz cze do in -
nych zna ko mi tych na zwisk, bar dzo za -

słu żo nych dla bu dow nic twa na Ślą sku.
Naj wy bit niej szy był Ste fan Kauf -
man – pierw szy dok to rant z bu dow nic -
twa na Po li tech ni ce Lwow skiej w 1920
ro ku. Przy je chał na Śląsk w 1930 ro ku
i po wo ła ny zo stał prze wo je wo dę Mi -
cha ła Gra żyń skie go na Dy rek to ra wy -
dzia łu Bu dow nic twa. To na zwi sko
na Ślą sku jest iko ną, jest omal jak świę -
tość. In ni to: Kon stan ty Wol nie wicz, Mie -
czy sław Jo hann. Z każ dym z tych wiel -
kich przy szło mi la ta mi współ pra co wać,
przyj mo wać ich wie dzę. Wy mie nię tak -
że: Wi tol da Świą drow skie go, Edwar da
Woj na ra, Jó ze fa Głą ba, Wło dzi mie rza
Sta ro sol skie go – le gen dę bu dow nic twa
na Ślą sku, An drze ja Aj du kie wi cza.

Do „dru ży ny” tych zna ko mi tych po sta -
ci trze ba do łą czyć oczy wi ście jesz cze
dwa na zwi ska lu dzi za słu żo nych dla na -
sze go bu dow nic twa: wo je wo dy Je rze -
go Zięt ka i Ada ma Pe ta ka. Adam Pe -
tak – był Dy rek to rem Na czel nym
Ślą skie go Zjed no cze nia Bu dow nic twa
Ogól ne go. On or ga ni zo wał ca łą in fra -
struk tu rę Bu dow nic twa Ogól ne go to
zna czy bu dow nic two miesz ka nio we,
uży tecz no ści pu blicz nej, służ by zdro wia,
kul tu ry, oświa ty, itd.

– Póź niej przy szedł czas na ko lej -
ne po ko le nia wy bit nych po sta ci bu -
dow nic twa ślą skie go.

– W la tach 1980, 81 do ro ku 1985
czy 86 by łem za stęp cą peł no moc ni ka Mi -
ni stra Bu dow nic twa na re gion Pol ski Po -
łu dnio wej. Wte dy by ło trzech mi ni strów:
Adam Gla zur, Ed mund Barszcz, Sta ni -
sław Ku ku ry ka – ka pi tal ny czło wiek dla
bu dow nic twa. Zmie nia li się sze fo wie, a ja
by łem za stęp cą do spraw środ ków pro -
duk cji tech ni ki. Zaj mo wa łem ca łe ży cie
za gad nie nia mi tech nicz ny mi.

mie czy sław Jó zef Pio trow ski
oso bo woŚĆ bu dow nic twa ŚlĄ skie go

MieCZYSŁAw JóZeF PiOTrOwSKi

Mie�czy�sław�Jó�zef�Pio�Trow�ski uro dził się w 1928 r. w Sta ni sła wo wie. Ab sol went Pań stwo wych
Szkół Bu dow la nych w By to miu oraz Po li tech ni ki Ślą skiej. W la tach 1949-53 słu żył w Woj sku Pol skim.
Pra co wał przez 25 lat w Kom bi na cie Bu dow nic twa w By to miu, gdzie do szedł do funk cji za stęp cy dyr.
ds. tech nicz nych. Na stęp nie pra co wał, tak że ja ko za stęp ca Dy rek to ra Na czel ne go, w Ślą skim Zjed -
no cze niu Bu dow nic twa Miej skie go. Od 1981 do 1991 ro ku był Peł no moc ni kiem Mi ni stra Bu dow nic -
twa. Od 1945 ro ku dzia ła w Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa. Był ho no ro -
wym pre ze sem od dzia łu ka to wic kie go PZITB.
Zmarł 3 lu te go 2012 ro ku. Po cho wa ny zo stał 7 lu te go na cmen ta rzu w By to miu.
Publikujemy ostatni wywiad, jaki Mie czy sław Jó zef Pio trow ski udzielił naszemu czasopismu.



W tym okre sie mo je go ży cia naj cie -
kaw szy okres pra cy zwią za ny był z mi -
ni strem Sta ni sła wem Ku ku ry ką, któ re -
go zna no po wszech nie tak że ja ko
Pre ze sa Za rzą du Cen tral ne go Związ -
ku Spół dziel ni Bu dow nic twa Miesz kal -
ne go. Przy jeż dżał na Śląsk. Mia łem
z nim kon tak ty pra wie na co dzień.
Dzwo nił i mó wił: „Słu chaj Mie tek bę dę
tam i tam przy go tuj to, to, to...” Przy go -
to wy wa łem dla nie go sto so wa ne ma te -
ria ły do ty czą ce po szcze gól nych re gio -
nów ta kich jak ROW, Za głę bie, Hu ta
Ka to wi ce, czy li in we sty cyj ne ob sza ry
szcze gól nej tro ski. By łem po tem przez
ja kiś czas Za stęp cą Peł no moc ni ka Mi -
ni stra do spraw Bu dow nic twa Ogól ne -
go Hu ty Ka to wi ce. My śmy tam zro bi li ni
mniej ni wię cej jak po nad 12,5 tys.
miesz kań. Ta licz ba ma głę bo ką wy mo -
wę. Bu do wa li śmy po ten cja łem z ca łe -
go kra ju, ścią ga nym ze Szcze ci na,
Po zna nia, Wro cła wia, Rze szo wa itd. Ja
by łem peł no moc ni kiem mi ni stra ds ko -
or dy na cji ca ło ści. Przed się wzię cie to
sta no wi ło wa ru nek pod sta wo wy do -
trzy ma nia ter mi nu prze ka za nia do eks -
plo ata cji me ta lur gicz ne go gi gan ta.

– To by ły do bre cza sy dla ślą skie -
go bu dow nic twa...

– W dru giej po ło wie XX wie ku. Śląsk
był in spi ra to rem, my ślę tu o bu dow nic -
twie, oczy ca łej Pol ski pa trzy ły na Śląsk.
Na po łu dniu Pol ski sku pio ne by ło 50%
po ten cja łu in te lek tu al ne go pol skie go
bu dow nic twa. Kie dy re pre zen tu ją cy ślą -
skie bu dow nic two wcho dził na mów ni -
cę w War sza wie, to sa la ci chła po mi mo,
że tam by ło 200, czy 300 osób. W tam -
tym cza sie, w la tach 1980, 90 to Śląsk
był na świecz ni ku. I nie spo sób jest nie
po wie dzieć o ro li Pa na Ta de usza Wnu -
ka, wte dy na sze go wo je wo dy, któ ry ma
prze cież ogrom ny wkład we wszyst ko to
co do bre, a mam na my śli roz wój bu dow -
nic twa. Wie le mó wi cho ciaż by przy kład
Dro go wej Tra sy Śred ni co wej. Toż to jest
dziec ko mię dzy in ny mi je go i je go współ -
pra cow ni ków. Kto so bie dzi siaj wy obra -
ża Śląsk bez tej tra sy, nie mó wię już
o ron dach, czy prze bu do wach dróg.

Wte dy od da wa li śmy do użyt ku
na Ślą sku rocz nie 45 tys. miesz kań.
Wśród twór ców tych do ko nań obec ni
by li: Wła dy sław Jam ro cha, Jan  Wit kow -
ski, Adam Chmu ra i in ni. Ja głów nie zaj -
mo wa łem się bu dow nic twem ogól nym:
to jest miesz ka niów ką, obiek ta mi służ -
by zdro wia, kul tu ry, oświa ty, szko ła mi,
szpi ta la mi.

– Ja ko eme ryt za pew ne ob ser wu je
Pan z dy stan su współ cze sne bu -
dow nic two. Ja kie ono jest?

– Ka dra tech nicz na bu dow nic twa
wcho dzi w pierw szą po ło wę XXI wie ku
bru tal nie, bez kon sul ta cji spo łecz nej
skut ków swych dzia łań, oka le czo na.
Jest do brze przy go to wa na do spro sta -
nia sta wia nym wy ma ga niom, ale ran ga
na sze go za wo du za czy na być do ce nia -
na do pie ro w ob li czu ka ta strof bu dow -
la nych, a nie w ca łym ob sza rze
pro ce su in we sty cyj ne go. Ist nie ją ce ure -
gu lo wa nia praw ne ogra ni cza ją ce i po -
zba wia ją ce czę ścio wo upraw nień bu -
dow la nych in ży nie rów oraz tech ni ków,
głę bo ko upo ko rzy ły po nad po ło wę sta -
nu ilo ścio we go na szej ka dry in ży nie ryj -
no-tech nicz nej. Na stą pił ka ta stro fal ny
wzrost ilo ści cięż kich wy pad ków w bu -
dow nic twie. Nie ko rzyst nie kształ tu ją się
pro gra my na ucza nia w za sad ni czych
i śred nich szko łach bu dow la nych. Zmia -
na te go sta nu rze czy wy ma ga ści słe go
współ dzia ła nia Pol skie go Związ ku In ży -
nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa i Pol -
skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa. Tej
szcze gól niej mi sji pod jął się Pre zy dent
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa ko le ga Ta de -
usz Wnuk.

– Prze szedł Pan dłu gą dro gę awan -
su za wo do we go. Czy to jest do bry
wzo rzec za wo do wej ka rie ry?

– Ni gdy w ży ciu nie przy świe ca ła mi
myśl zro bie nia ka rie ry, tyl ko za wsze
moi prze ło że ni po trze bo wa li ko goś kto
bę dzie speł niał funk cję si ły mo to rycz nej
i in spi ra cyj nej w par ciu do przo du. Wy -
peł nia łem te funk cje, a nie za sta na wia -
łem się czy zro bię ka rie rę. Po mi mo
peł nie nia od po wie dzial nych funk cji nie
by łem ni gdy człon kiem PZPR, cho ciaż
po cho dzę z ro dzi ny o le wi co wych tra dy -
cjach.

Wi ce mi ni ster Je rzy Brą zer na si łę wy -
rwał mnie po 25 la tach z By to mia. Po -
wie dzia łem wte dy: „Pa nie mi ni strze,
pan nie uwzględ nia jed nej rze czy, ja
miesz kam, ży ję, pra cu ję i chcę pra co wać
na Ślą sku. Ja po pro su nie na da ję się
do no wej funk cji”. Na to mi ni ster od po -
wie dział: „Ko le go Pio trow ski, pan jest po -
strze ga ny nie ja ko za stęp ca do spraw
po li tycz nych, tyl ko ja ko za stęp ca
do spraw tech nicz nych.”

– Jest Pan za do wo lo ny ze swych
do ko nań za wo do wych?

– Ja o swo ich do ko na niach mó wić nie
bę dę, ale po wiem, że z osią gnięć ślą -
skie go bu dow nic twa je stem dum ny.
W la tach 70.-80. XX wie ku do ko na li śmy
wiel kich rze czy. Na po cząt ku lat 90., kie -
dy spra wo wa łem funk cję wi ce pre ze sa
Za rzą du Głów ne go PZITB w War sza -
wie, go ści łem prof. Mie czy sła wa Skow -
roń skie go od po wied ni ka mo jej funk cji

w An glii, in ży nie ra bu dow nic twa, rek to -
ra Pol skie go Uni wer sy te tu w Lon dy nie.
Przez trzy dni ob jeż dża łem z nim wo je -
wódz two ślą skie. Po ka za łem mu zbu -
do wa ne obiek ty, od Za głę bia, So snow -
ca, Śro du li, No wych Tych, po Ryb nic ki
Okręg Wę glo wy. Oglą dał obiek ty służ -
by zdro wia, bu dyn ki miesz kal ne, szpi -
ta le. W pew nym mo men cie usiadł i po -
wie dział: „Słu chaj co wy ście tak
na rze ka li na ten ustrój? Prze cież to co
tu do ko na no w cią gu ostat nich 20 – 30
lat, to wy ma ga spe cjal ne go opra co wa -
nia, to mo że być wzo rem dla in nych”. I ja
mam do dziś tę sa tys fak cję, że czło wiek
nie za leż ny, o wy jąt ko wo wy so kim au to -
ry te cie wy po wie dział się tak po zy tyw nie
o ślą skim bu dow nic twie dru giej po ło -
wy XX wie ku.

Pan za dał py ta nie czy ja mam za do -
wo le nie z do ko nań. Te go co zro bi łem nie
ro bi łem sam. Ro bi li lu dzie, z któ ry mi
przy szło mi współ pra co wać. By łem
zwor ni kiem i ko or dy na to rem dzia łań
po dej mo wa nych dla wspól ne go po dą ża -
nia do przo du.

– Wszyst ko się uda wa ło?
– Nie wszyst ko. Na pew no by ły spra -

wy w pra cy za wo do wej, któ re bym
zmie nił czy po pra wił. Jed no co mnie bar -
dzo bo la ło i bo li, to fakt że ka dra in ży -
nie ryj no -tech nicz na w nie któ rych aspek -
tach swej dzia łal no ści np. w ob sza rze
no wo cze snych tech no lo gii by ła tro chę
krę po wa na po li tycz ny mi de cy zja mi.
Wia do mo prze cież, że wiel ka pły ta,
uprze my sło wie nie bu dow nic twa miesz -
ka nio we go, to nie był w tam tym cza sie
szczyt świa to wych osią gnięć. Sta no wi -
ła jed nak sku tecz ne pa na ceum na szyb -
kie bu do wa nie. Czy się te raz wsty dzę
wiel kiej pły ty? Nie wsty dzę się, bo
prze cież mi lio ny Po la ków miesz ka ją,
tak że i na Ślą sku, w wiel kiej pły cie
i w wiel kim blo ku. Wca le nie chcą te go
zmie niać.

– Wie le mó wi li śmy o pra cy, a co by -
ło po za pra cą?

– Mo im hob by by ła dzia łal ność spo -
łecz na. Ca łe ży cie, od 1953 ro ku, od da -
łem się bez resz ty dzia łal no ści za wo do -
wej i spo łecz nej. Już w Kom bi na cie
By tom skim w la tach 50. by łem prze wod -
ni czą cym ko ła Pol skie go Zwią zek In ży -
nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa. In ne -
go hob by nie mia łem, i nie mam, tyl ko
dzia łal ność spo łecz ną. Od 30 lat je stem
pre ze sem Ra dy Pro gra mo wej Klu bu
Pre ze sów Pol ski Po łu dnio wej. Struk tu -
ra ta się ga swo imi ko rze nia mi I po ło -
wy XX wie ku. Wte dy bu dow nic two two -
rzo ne by ło z in spi ra cji kul tu ry i cy wi li za cji
po łu dnio wej czę ści Pol ski.
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SL Sp. z o.o.
Za rze cze 26, 36-041 Bo gu chwa ła

tel.: +48 17 8636416
fax: + 48 17 8637471

e -ma il: sl@rze.pl
www.sl.rze.pl

FIRMA SL Sp. z o.o. od ro ku 2000 jest obec nA na ryn ku bu dow la nym

ja ko wy łącz ny przed sta wi ciel re no mo wa nej,

o po nad 80-let niej tra dy cji, au striac kiej fir my Pe ne der

Dla biur pro jek to wych ofe ru je my swo je usłu gi w za kre sie do bo ru asor ty men tu na eta pie pro jek to wa nia, czy też kon -

sul ta cji do ty czą cych wła ści we go do bo ru wy ro bów i ich pa ra me trów.

Dys po nu je my per so ne lem po sia da ją cym bo ga te do świad cze nie w re ali za cjach zwią za nych ze sto�lar�ką�sta�lo�wą�i ochro�-

ną�prze�ciw�po�ża�ro�wą.�Mon�ta�że�i ser�wi�sy�wy�ko�nu�ją�na�sze�wła�sne�eki�py.

Ofe ru je my:

– naj krót sze ter mi ny re ali za cji drzwi i bram sta lo wych wy ko ny wa nych na wy miar

– bar dzo sze ro ki wy bór asor ty men tu pro duk cji Pe�ne�der�Bau�-Ele�men�te�GmbH:

• drzwi sta lo we ze wnętrz ne i we wnętrz ne, 

• drzwi o od por no ści ognio wej EI230 -EI290, 

• bra my prze su wa ne i opusz cza ne o od por no ści ognio wej EI230 -EI2120, 

• wro ta wiel ko ga ba ry to we o od por no ści ognio wej EI230 -EI2120, 

• drzwi o pod wyż szo nej izo la cyj no ści aku stycz nej Rw40dB, Rw45dB

– naj wyż szą ja kość do star cza nych wy ro bów i usług.

● Drzwi i bra my Pe ne der moż na zna leźć w wie lu obiek tach na te re nie ca łej Pol ski, m.in. w więk szo -

ści kin Ci ne ma Ci ty, ga le riach han dlo wych ta kich jak: Ga le ria Ka zi mierz w Kra ko wie czy Mil le nium

Hall w Rze szo wie, za kła dach prze my sło wych np. Swe dwo od Po land w Lu ba wie i wie lu in nych.

● Ak tu al nie wpro wa dza my na ry nek pol ski sys tem sa�mo�no�śnych�sta�lo�wych�da�chów�łu�ko�wych�Pe�ne�der.

Na szą pierw szą re ali za cją jest za da sze nie pe ro nów na sta cji ko le jo wej Ka to wi ce zre ali zo wa ne

w la tach 2012-2013. Łącz na po wierzch nia za da szeń to po nad 14.000 m2.
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2013 to był do bry rok – tak z ca łą pew no -
ścią mo gą po wie dzieć spół dziel cy zrze sze -
ni w Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”
w Wo dzi sła wiu Ślą skim.

Re dak cja „Stre fy Go spo dar ki” ogól no pol -
skie go do da tku uka zu ją cego się na ła mach
„Dzien ni ka Ga ze ty Praw nej” wspie ra wi ze run -
ki spół dziel ni do brze pra cu ją cych i roz wi ja -
ją cych się, do sko na le ra dzą cych so bie w wa -
run kach ryn ko wych. I za ta ką wła śnie uznał
Spół dziel nię Miesz ka nio wą ROW z Wo dzi sła -
wia Ślą skie go. Stre fy Go spo dar ki do ce ni ła
dzia ła nia i osią gnię cia Spół dziel ni na tle ca -
łe go pol skie go biz ne su i oce ni ła na pod sta -
wie do ko nań i wy ni ków fi nan so wych kil ku
ostat nich lat. I wów czas nada ła jej mia -
no – sym bol pol skiej spół dziel czo ści miesz -
ka nio wej – „Do bra Spół dziel nia 2012”, a w na -
stęp nym ro ku ty tuł „Do bra Spół dziel nia 2013”.
W ra mach te go pro gra mu Spół dziel nia Miesz -
ka nio wa ROW otrzy ma ła tak że obec nie
Grand Prix, na gro dę głów ną, któ ra jest naj -
wyż szym i naj waż niej szym ty tu łem w pro gra -
mie „Do bra Spół dziel nia 2013”. Do nada nia
ty tu łu za li cza no spół dziel nie miesz ka nio we,
któ re dys po nu ją do 250 ty się cy me trów
kwa dra to wych po wierzch ni. 
–�Dru�gi�z rzę�du�ty�tuł�„Do�bra�Spół�dziel�nia”

i wy�róż�nie�nie�Grand�Prix�po�ka�zu�je,�że�na�sze
dzia�ła�nia� opie�ra�ją� się� na dłu�go�fa�lo�wych,
roz�sąd�nych�i ko�rzyst�nych�dla�Spół�dziel�ni,�jej
człon�ków�i miesz�kań�ców�pla�nach – mó wi Jan
Gra bo wiec ki, Pre zes Za rzą du Spół dziel ni
Miesz ka nio wej „ROW”. –�Bez�przy�ję�cia�stra�-
te�gii�dłu�go�okre�so�wej�nie�wy�obra�żam�so�bie
funk�cjo�no�wa�nia�tak�du�że�go�przed�się�bior�stwa,
ja�kim�jest�spół�dziel�nia,�tym�bar�dziej,�że�cią�-

głe� zmia�ny� na�stę�pu�ją� w ma�kro�oto�cze�niu,
a mam�tu�na my�śli�szcze�gól�nie�zmia�ny�ak�-
tów�praw�nych,�re�gu�lu�ją�cych�dzia�ła�nie�spół�-
dziel�ni� miesz�ka�nio�wych.� Są� one� czę�sto
sprzecz�ne,� spro�wa�dza�jąc� z jed�nej� stro�ny
spół�dziel�nie�w stro�nę�biz�ne�su�ko�mer�cyj�ne�-
go,�a z dru�giej�w stro�nę�or�ga�ni�za�cji�non�pro�-
fit.�Jed�nak�nie�oglą�da�my�się�na to�–�tyl�ko
w ro�ku 2012�na re�mon�ty�i mo�der�ni�za�cję�wy�-
da�li�śmy�po�nad 7�mi�lio�nów�zło�tych,�kon�ty�nu�-
uje�my�wy�mia�nę�in�sta�la�cji�wod�no�-ka�na�li�za�cyj�-
nej,�re�mon�ty�da�chów�oraz�wspo�mnia�nych�już
sta�cji�wy�mien�ni�ków,�jak�rów�nież�nie�za�po�mi�-
na�my�o re�mon�tach�chod�ni�ków,�dro�gach,�bu�-
do�wie�miejsc�po�sto�jo�wych�i pla�cach�za�baw,
na któ�re�suk�ce�syw�nie�do�ko�nu�je�my�za�ku�pu
no�wych,�ko�lo�ro�wych�urzą�dzeń�słu�żą�cych�ku
ra�do�ści�dzie�ci�i ich�opie�ku�nom.

Jak co ro ku Spół dziel nia kon ty nu owa ła ter -
mo mo der ni za cję swych osie dli. Ter mo mo der -
ni za cja i mo der ni za cja sta cji wy mien ni ków
cie pła z wpro wa dze niem peł nej au to ma ty za -
cji, ma bar dzo du ży wpływ na zmniej sze nia
mo cy za mó wio nej, co prze kła da się na spo -
re oszczęd no ści, zwłasz cza w okre sie wzro -
stu ta ryf. Efek tyw ność ener ge tycz ną Spół -
dziel nia uzy ska ła rów nież suk ce syw nie
wy mie nia jąc punk ty świetl ne w bu dyn kach
na no wo cze sne, z czuj ni kiem ru chu. Ze zna -
czą cych in we sty cji, war to rów nież wspo mnieć
o wy mia nie ko lej nych dźwi gów oso bo wych.
W bie żą cym ro ku SM ROW koń czy my mo -
der ni za cję ostat nich dźwi gów.

E -kar to te ka, utwo rzo ny Punkt Ob słu gi
Klien ta, po moc, do radz two, na ja kie li czyć
mo gą człon ko wie i miesz kań cy SM ROW, to
dzia ła nia po ka zu ją ce, jak moc no pro -ludz -

kie jest po dej ście w Spół dziel ni do spraw ży -
cia co dzien ne go.
–�Bar�dzo�waż�ne�jest�dla�nas�po�ma�ga�nie

lu�dziom,�któ�rzy�bo�ry�ka�ją�się�z róż�ne�go�ro�dza�-
ju�pro�ble�ma�mi:�czy�to�fi�nan�so�wy�mi,�czy�też
miesz�ka�nio�wy�mi,�dla�te�go�chęt�nie�słu�ży�my�po�-
mo�cą�i ra�dą – do da je Pre zes Gra bo wiec ki.

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW” mo że
po szczy cić się obok wy róż nień w pro gra mie
„Do bra Spół dziel nia”, tak że Cer ty fi ka -
tem Wia ry god no ści Biz ne so wej. To pre sti -
żo we wy róż nie nie nada wa ne jest przez
mię dzy na ro do wą wy wia dow nię go spo dar czą
Dun & Brad stre et Po land fir mom o naj wyż -
szej kon dy cji fi nan so wej we dług oce ny ana -
li ty ków D&B. Na gro dze nie cer ty fi ka tem
ozna cza, że da ne fi nan so we fir my da ją
gwa ran cję na wy so ki po ziom ren tow no ści,
zdol no ści i płyn no ści fi nan so wej, a ich po ziom
za dłu że nia oraz za re je stro wa nych prze ter -
mi no wa nych płat no ści jest zni ko my

Wy róż nie nie cer ty fi ka tem SM ROW świad -
czy o tym, że:

– fir ma ma do brą kon dy cję,
– ry zy ko trans ak cji z fir mą jest mniej -

sze od prze cięt ne go na ryn ku,
– fir ma sys te ma tycz nie re ali zu je zo bo -

wią za nia.

spół dziel nia miesz ka nio wa row z wo dzi sła wia Ślą skie go

dobry rok

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW” w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim w swo ich za so bach po sia -
da 156 bu dyn ków, 7 255 miesz kań, 151 lo -
ka li użyt ko wych i 280 ga ra ży o łącz nej
po wierzch ni prze kra cza ją cej 370 tys. m2.
Cie ka wym fak tem jest to, iż za so by Spół dziel -
ni zlo ka li zo wa ne są aż w czte rech mia stach:
Wo dzi sła wiu Ślą skim, Ra dli nie, Ry duł to wach
oraz Pszo wie. 

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW” w Wo -
dzi sła wiu Ślą skim jest człon kiem Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa
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Cho rzow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa to or ga ni za cja
w dzia łal no ści któ rej istot ne war to ści sta no wią tra dy cje
i mo del dzia ła nia ukształ to wa ny przez la ta dzia łal no ści
zgod nej z ide ami przy świe ca ją cy mi ru cho wi spół dziel cze mu.
War to ści te prze nie sio ne w obec ną rze czy wi stość po ło ży ły
pod wa li ny pod osią gnię cia Cho rzow skiej Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej uzy ska ne na prze strze ni ostat nie go okre su cza su.
Do wo dem na po wyż szą te zę mo że być po rów na nie tek stów
sta tu tów ChSM z ro ku 1936 ro ku i ak tu al nie obo wią zu ją ce -
go. Oba sta tu ty, po mi mo dzie lą cej jej róż ni cy cza su i for my
ure gu lo wań, łą czą te sa me idee i za ło że nia. 

Cho rzow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa na le ży do naj star -
szych spół dziel ni miesz ka nio wych w Pol sce, jed no cze śnie
jest naj star szą spół dziel nią miesz ka nio wą na Gór nym Ślą -
sku. Za ło ży cie li ChSM, po mi mo, iż by li to lu dzie o zróż ni co -
wa nym sta tu sie spo łecz nym i ma jąt ko wym po łą czy ła idea
stwo rze nia or ga ni za cji na rzecz wspól ne go dzia ła nia w ce -
lu ta nie go i wy god ne go za miesz ki wa nia. Efek tem ich dzia -
łal no ści by ło po wsta nie Spół dziel ni w 1908 ro ku ja ko Woh -
nungs bau ve re in fur Ko nig shut te und Umge gend (Spół dziel nia
miesz ka nio wo -bu dow la na dla Kró lew skiej Hu ty i oko li cy). 

Obec nie Cho rzow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa wraz ze
swo imi za so ba mi trwa le wro sła w kra jo braz Cho rzo wa, współ -
de cy du jąc o ob li czu mia sta. Za so by za rzą dza ne przez Cho rzow -
ską Spół dziel nię Miesz ka nio wą, jed ne go z naj więk szych za -
rząd ców nie ru cho mo ścia mi w mie ście (1/3 za so bów),
prze cho dzą du że prze mia ny, są suk ce syw nie od na wia ne za -
rów no pod ką tem tech nicz nym jak i es te tycz nym. Prze pro wa -
dzo no pro gram ter mo re no wa cji za so bów, po łą czo ny m.in. z od -
no wie niem ele wa cji i wy mia ną sto lar ki okien nej, co prze kła da
się na oszczęd no ści w se zo nie grzew czym i da je efek ty przy -
ja zne śro do wi sku. Na kon to suk ce sów Cho rzow ska Spół dziel -
nia Miesz ka nio wa mo że so bie za pi sać tak że cał ko wi te usu nię -
cie azbe stu za rów no z bu dyn ków miesz kal nych, jak
i go spo dar czych, co jak do tej po ry uczy ni ła ja ko je dy na spół -
dziel nia miesz ka nio wa w woj. ślą skim. Po mi mo nie ma łych kosz -
tów wy mie nio nych in we sty cji, oprócz nie za prze czal nych ko rzy -
ści dla ota cza ją ce go śro do wi ska, ChSM osią gnę ła to co w jej
dzia ła niu jest naj waż niej sze, do bro i spo kój swo ich lo ka to rów. 

Aby po pra wić kom fort i bez pie czeń stwo miesz kań ców w bu -
dyn kach suk ce syw nie wy mie nia ne są win dy. W ca ło ści za -
so bów znaj du je się po nad 180 wind, do wy mia ny po zo sta ło
za le d wie kil ka na ście. Nie zmier nie istot nym z punk tu wi dze -
nia miesz kań ców jest pro blem zwięk sza nia ilo ści miejsc par -
kin go wych. Przy gę stej za bu do wie, sta le zwięk sza ją cej się
ilo ści sa mo cho dów oraz uwa run ko wa niach praw nych nie jest
to spra wą ła twą. Po mi mo te go, ChSM uda je się zwięk szać
ilość miejsc par kin go wych po przez kła dze nie płyt ażu ro wych.
Re no wa cji pod da wa ne są tak że pla ce za baw, bo iska i in ne
obiek ty in fra struk tu ry spor to wej oraz te re ny zie lo ne.

W Cho rzow skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej nie za po mi na się
o dzia łal no ści spo łecz no -kul tu ral nej in te gru ją cej lo kal ną spo -
łecz ność. Co rocz nie ChSM jest or ga ni za to rem wie lu im prez
oświa to wych, kul tu ral nych i spor to wych dla człon ków Spół -
dziel ni i ich ro dzin. W ra mach ChSM dzia ła Klub „Po ko le nie”,
wy da wa ny jest tak że mie sięcz nik „Wia do mo ści Spół dziel cze”,
któ re go tra dy cja się ga lat trzy dzie stych ubie głe go wie ku. 

Dzia łal ność Cho rzow skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej spo -
ty ka się z uzna niem bran żo wych krę gów, tak że na are nie ogól -
no pol skiej, co znaj du je wy raz w wie lu przy zna nych w ostat -
nim cza sie wy róż nie niach i na gro dach. 

chorzowska spółdzielnia mieszkaniowa

najstarsza spółdzielnia 
na górnym Śląsku

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-500 Chorzów, ul. Kopalniana 4a

Centrala: 32 2414 271 do 3
Sekretariat: 32 2416 856, fax 32 2416 012 

www.chsm.com.pl
sekretariat@chsm.com.pl

Za�byt�ko�we�bu�dyn�ki�przy ul.�Bar�skiej i ul.�Dą�brow�skie�go�–�jed�ne�z naj�star�szych�bu�dyn�ków
ChSM,�któ�re�na prze�strze�ni�ostat�nie�go�ro�ku�prze�szły�grun�tow�ne�pra�ce�mo�der�ni�za�cyj�ne�
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Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
to spół dziel czy sym bol Ka to wic. Łą czy tra -
dy cję z no wo cze sno ścią. Na le ży do naj -
więk szych w bran ży – z bli sko 19 tys.
miesz kań o łącz nej po wierzch ni prze kra -
cza ją cej mi lion m2 p.u. (40 tys. miesz kań -
ców). Lau re at wie lu wy róż nień, w tym 
ty tu łów Li de ra i Eu ro li de ra Ryn ku w dzie -
dzi nie za rzą dza nia nie ru cho mo ścia mi
oraz na gro dy Grand Prix w ogól no kra jo -
wym pro gra mie „Do bra Spół dziel -
nia 2013”.

Spół dziel nia funk cjo nu je po nad pół wie -
ku i w nie ba ga tel nym stop niu przy czy ni -
ła się do ukształ to wa nia współ cze sne go
ob li cza Ka to wic, jej do ro bek to re ali za cja
po nad 400 bu dyn ków miesz kal nych, 300
do mów 1-ro dzin nych, po nad 2000 ga ra -
ży, 30 pa wi lo nów han dlo wych, 5 szkół,
5 przed szko li, 3 kry tych ba se nów oraz in -
nych obiek tów słu żą cych miesz kań com
mia sta. 

W pej zaż Ka to wic na sta łe wpi sa ły się
ta kie obiek ty, jak po ło żo na w cen trum mia -
sta „Su per jed nost ka” – je den z naj więk -
szych bu dyn ków w kra ju, 24-kon dy gna -
cyj ne „Gwiaz dy” przy Al. Roź dzień skie go
i do my na osie dlu Zgrzeb nio ka uwa ża nym
za naj pięk niej sze w Ka to wi cach.

Obec nie KSM jest no wo cze sną i przy -
ja zną lu dziom spół dziel nią z cał ko wi cie
ocie plo ny mi i opo mia ro wa ny mi za so ba -
mi, sto su ją cą no wo cze sne tech no lo gie

i roz wią za nia, pro fe sjo nal nie za rzą dza -
ną przez li cen cjo no wa nych za rząd ców
nie ru cho mo ści, ofe ru ją cą swym człon kom
bo ga tą w róż no rod ne for my dzia łal ność
spo łecz no -kul tu ral ną. 

Wiel kość Spół dziel ni, do świad cze nie
oraz umie jęt ne za rzą dza nie sta no wią po -
ten cjał po zwa la ją cy na śmia łe pla no wa -
nie roz wo ju. W tym ro ku ofe ru je no we lo -
ka le w ele ganc kim, pięk nie po ło żo nym
osie dlu w Do li nie Trzech Sta wów przy ul.
Pu ła skie go, tuż obok jed ne go z akwe -
nów nie opo dal 400-hek ta ro we go Ka to -
wic kie go Par ku Le śne go. To naja trak cyj -

niej sze miej sce w cen trum Ka to wic,
a za ra zem w środ ku 4 mi lio no wej aglo -
me ra cji.

Wo kół osie dla w bli skiej od le gło ści do -
stęp na jest in fra struk tu ra so cjal na, dro -
go wa i sze ro ko roz wi nię ta sieć ga stro -
no micz na, szko ły, przed szko la, żłob ki,
obiek ty sa kral ne, ban ki, bi blio te ka,
uczel nie czy lo kal ne lot ni sko „Mu cho -
wiec”. Do ka to wic kie go ryn ku moż na
dojść z te go miej sca 15-mi nu to wym
spa ce rem.

Osie dle skła da się z czte rech 3-pię tro -
wych 2-klat ko wych bu dyn ków (w su -
mie 128 miesz kań) bez ba rier ar chi tek to -
nicz nych z miej sca mi po sto jo wy mi
w ga ra żach pod ziem nych i przy na leż ny -
mi im za my ka ny mi ko mór ka mi go spo dar -
czy mi.

Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
sta le pod no si es te ty kę bu dyn ków i ota -
cza ją cych je te re nów, co po zy tyw nie
wpły wa na wi ze ru nek Ka to wic ja ko sto -
li cy wo je wódz twa.

sPóŁdzielczoŚĆ mieszkaniowa

katowicka spółdzielnia mieszkaniowa

tradycja i nowoczesność

Rekreacyjna�dolina�– Mały�Staw

Niebieskie�bloki�– Centrum�I

40-168 Ka to wi ce, ul. Klo no wa 35c
tel. centr. (32) 20 84 700

fax. (32) 20 84 805
e -ma il: za rzad@ksm.ka to wi ce.pl
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Spół dziel nia Miesz ka nio wa w Świę to -
chło wi cach ist nie je od 1959 r. 

Od mo men tu po wsta nia wno si du ży
wkład w pro ces urba ni za cji mia sta. Obec -
nie jest naj więk szym za rząd cą nie ru cho mo -
ści w Świę to chło wi cach – za rzą dza 124 bu -
dyn ka mi miesz kal ny mi (w któ rych mie ści
się 7.868 lo ka li miesz kal nych za miesz ka łych
przez pra wie 18 tys. miesz kań ców), 19
pa wi lo na mi han dlo wo-usłu go wy mi, 361 ga -
ra ża mi oraz 2 świe tli ca mi osie dlo wy mi. Po -
wierzch nia użyt ko wa lo ka li miesz kal nych wy -
no si 390.342 m2, a po wierzch nia grun tów
w użyt ko wa niu wie czy stym 298.291 m2.

Po nad to pro wa dzi dzia łal ność spo łecz -
ną, oświa to wą i kul tu ral ną, któ rej ce lem
jest z jed nej stro ny dzia łal ność wy cho waw -
czo – dy dak tycz na, roz wi ja nie umie jęt no -

ści ob słu gi kom pu te ra oraz umie jęt no ści
zręcz no ścio wych, a z dru giej umoż li wie -
nie miesz kań com ak tyw ne go spę dza nia
cza su.

Wie lo krot nie zmie nia ły się wa run ki, w ja -
kich Spół dziel nia dzia ła ła, nie zmie ni ły się
tyl ko ce le, któ rym Spół dziel nia słu ży. Prio -
ry te tem jest za spo ko je nie po trzeb człon ków
i miesz kań ców spół dziel czych za so bów,
utrzy my wa nie za so bów miesz ka nio wych
w na le ży tym sta nie tech nicz nym, a tak że
stop nio wa re ali za cja pro gra mu ter mo mo der -
ni za cji oraz usu wa nia azbe stu z bu dyn ków
miesz kal nych.

Prio ry tet – za spo ko je nie po trzeb
człon ków i miesz kań ców

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Świętochłowicach

41-600 Świę to chło wi ce, ul. Wod na 8
tel. 32 245 40 86
fax 32 2453-791

biu ro@smswie to chlo wi ce.pl
www.smswie to chlo wi ce.pl

Ty ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa „OSKARD”, li czy so bie 55 lat.
Po wsta ła 9 wrze śnia 1958 r. i jest naj więk szą spół dziel nią miesz -
ka nio wą w Ty chach i jed ną z więk szych w wo je wódz twie ślą skim.
Zaj mu je ok. 110 ha grun tów, po sia da 14.080 lo ka li miesz kal nych,
w któ rych za miesz ku je po nad 30 tys. osób.

Ak tu al ny za sób Spół dziel ni w sied miu te ry to rial nie wy dzie lo nych
osie dlach miesz ka nio wych to:

– 216 bu dyn ków miesz kal nych o po wierzch ni po nad 679 tys. m2,
– 786 ga ra ży o po wierzch ni po nad 12 tys. m2,
– 430 lo ka li użyt ko wych o po wierzch ni po nad 37 tys. m2. 
Dzia łal ność re mon to wa, mo der ni za cyj na i in we sty cyj na wy róż nia

się spraw no ścią jej pro wa dze nia i ska lą – po nad 20 mln zł w 2012 r.
Pla ny re mon to we i mo der ni za cyj ne za kła da ją przede wszyst kim za -
cho wa nie i po pra wę sta nu tech nicz ne go bu dyn ków i ich oto cze nia,
ob ni że nie kosz tów zu ży cia ener gii ciepl nej i elek trycz nej, po pra wę bez -
pie czeń stwa i stan dar du za miesz ki wa nia.

W swo ich struk tu rach Spół dziel nia po sia da wła sny Za kład Re -
mon to wo-Bu dow la ny, któ ry świad czy usłu gi w za kre sie: kon ser wa -
cji i re mon tów in sta la cji we wnętrz nych, ro bót zwią za nych z do cie -
pla niem ścian i stro po da chów, ro bót ma lar skich, bru kar skich
i trans por to wych.

Du żą wa gę Spół dziel nia przy wią zu je do two rze nia wa run ków dla
dzia łal no ści spo łecz nej, oświa to wej i kul tu ral nej, pro wa dzo nej
na sze ro ką ska lę po przez Spół dziel czy Dom Kul tu ry „Tę cza” oraz
5 klu bów osie dlo wych. 

Pro ble ma ty kę spo łecz no-go spo dar czą i sa mo rzą do wą Spół dziel -
ni, pro pa gu je wśród miesz kań ców mie sięcz nik – GA ZE TA TY SKIEJ

ul. Hen ry ka Dą brow skie go 39,
43-100 Ty chy
tel. 32/323 21 00, fax 32/227 84 01
e -ma il: oskard@oskard.ty chy.pl
www.oskard.ty chy.pl 

ty ska spół dziel nia miesz ka nio wa „oskard”

SPÓŁ DZIEL NI MIESZ KA NIO WEJ „OSKARD” – wy da wa na bez płat -
nie w na kła dzie 15 ty się cy eg zem pla rzy. 

Naj wy mow niej szą oce ną dzia łal no ści Spół dziel ni jest otrzy ma -
nie w ostat nich la tach wie lu wy róż nień, m.in.: Zło ta Od zna ka „ZA
ZA SŁU GI DLA WO JE WÓDZ TWA ŚLĄ SKIE GO”, CER TY FI KAT
SPÓŁ DZIEL CZE GO ZNA KU JA KO ŚCI, GA ZE LA BIZ NE SU w la -
tach 2006 i 2011, DO BRA SPÓŁ DZIEL NIA 2012 i 2013, TY SKI LI -
DER PRZED SIĘ BIOR CZO ŚCI” w ka te go rii USŁU GA.

Po mi mo sta le zmie nia ją cej się sy tu acji go spo dar czej, wy ni ki fi -
nan so we wska zu ją na do brą kon dy cję fi nan so wą Spół dziel ni.

sPóŁdzielczoŚĆ mieszkaniowa



Szanowni Państwo

Z przyjemnością informuję, że trwa III edycja
KONKURSU ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA 

pn. „ŚLĄSKIE BUDOWANIE – 2013”

Celem Konkursu 
jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej
i gospodarczej województwa śląskiego, 

poprzez publiczną prezentację i wyróżnianie: 
„ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA”

najlepszych przedsiębiorstw, instytucji i samorządów terytorialnych
jako organizacji inwestorskich, realizatorów przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych,

ich finansowania i ubezpieczania oraz zarządzania nieruchomościami
oraz 

Nagrodą i Tytułem
„AURTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”

osób indywidualnych, kadr kierowniczych przedsiębiorstw,
instytucji, samorządów terytorialnych

– za tworzenie warunków efektywnej ich działalności 
oraz za osobisty wkład w rozwój inwestycyjny i gospodarczy województwa śląskiego. 

Kapitułę Konkursu stanowią:
reprezentujący Wojewodę Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego, 

Rektorów Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Częstochowskiej, 
uczestnicy „Forum Budownictwa Śląskiego” 

oraz eksperci.

Do udziału w Konkursie mogą przystąpić przedsiębiorstwa i instytucje,
jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielczości
oraz samorządy zawodowe i gospodarcze regionu. 

Publiczna promocja Laureatów, poprzez wręczanie tych Nagród, obędzie się w trakcie kolejnej, 
uroczystej

XVI GALI BUDOWNICTWA 
w dniu 15 listopada 2013 r. w Operze Śląskiej w Bytomiu.

„Regulamin Konkursu” wraz z „Deklaracjami Zgłoszeniowymi” 
zamieszczony jest na stronie internetowej Śląskiej Izby Budownictwa: 

www.izbabud.pl

Szanowni Państwo
W imieniu własnym i Prezydium Izby, proponuję i zapraszam o przystąpienie

do KONKURSU – „ŚLĄSKIE BUDOWANIE”

Z poważaniem

Tadeusz Wnuk
Prezydent�Śląskiej�Izby�Budownictwa
Przewodniczący�Kapituły�Konkursu

Zadanie współfinansowane z budżetu
Samorządu Województwa Śląskiego


