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VIII ŚląskIe Forum InwestycjI, BudownIctwa, nIeruchomoŚcI

– RA MO WA AGEN DA  –

I. PRZEd sIę wZIę CIE PRO gRA MO wE:

„RE wI TA LI ZA CJA OsIE dLI MIEsZ KA NIO wYCH I MIAsT”

II. TE MAT KON fE REN CJI:

„WY�MO�GI�TECH�NICZ�NE I TECH�NO�LO�GIE�MO�DER�NI�ZA�CJI�ENER�GE�TYCZ�NEJ�BU�DYN�KÓW
MIESZ�KAL�NYCH I UŻY�TECZ�NO�ŚCI�PU�BLICZ�NEJ”

III. TER MIN:

– w dniach 7-8 czerw ca br. w wyż szej szko le Tech nicz nej w Ka to wi cach przy ul. Rol nej 43

IV. CE LE PRO gRA MO wE KON fE REN CJI 

Uzy ska nie wy mier nych ko rzy ści eko no micz nych, śro do wi sko wych i spo łecz nych ak tyw ne go wdra ża nia pro gra mu
ter mo mo der ni za cji bu dyn ków miesz kal nych i uży tecz no ści pu blicz nej w za kre sie:
– oszczęd no ści ener gii;
– zmniej sze nie emi sji cie plar nia nej i po pra wy ja ko ści po wie trza;
– po pra wy sta nu tech nicz ne go bu dyn ków zwłasz cza w tech no lo gii wiel ko pły to wej;
– roz wo ju sek to ra bu dow la ne go;
– ogra ni cza nia ubó stwa ener ge tycz ne go.

V. CEL fI NAN sO wY

Za pew nie nie mak sy mal ne go pu blicz ne go wspar cia fi nan so we go głę bo kiej kom plek so wej mo der ni za cji ener ge -
tycz nej wie lo ro dzin nych bu dyn ków miesz ka nio wych i uży tecz no ści pu blicz nej wraz z wy mia ną wy po sa że nia tych
obiek tów na ener go osz częd ne z kra jo we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go:
– „In fra struk tu ra i Śro do wi sko” i Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la -

ta 2014 – 2020 w za kre sie m.in.: ocie ple nia obiek tu, wy mia ny okien, drzwi ze wnętrz nych oraz oświe tle nia
na ener go osz częd ne, prze bu do wy sys te mów grzew czych (wraz z wy mia ną i pod łą cze niem do źró dła cie pła),
sys te mów wen ty la cji i kli ma ty za cji, in sta la cji OZE w mo der ni zo wa nych ener ge tycz nie bu dyn kach, in sta la cji sys -
te mów chło dzą cych, w tym rów nież z OZE.

VI. UCZEsT NI CY KON fE REN CJI:

– Sa mo rzą dy te ry to rial ne miast i po wia tów re gio nu ślą skie go i kra ju;
– Za rzą dza ją cy za so ba mi miesz ka nio wy mi: – spół dziel nie miesz ka nio we i wspól no ty, miej skie przed się bior stwa

go spo dar ki miesz ka nio wej re gio nu i kra ju;
– Or ga ni za cje pro du cenc kie i wy ko naw cze ro bót ter mo mo der ni za cyj nych, wen ty la cyj nych i kli ma ty za cyj nych, sto -

lar ki okien nej i in nych wpły wa ją cych na oszczęd ność ener gii – z ukie run ko wa niem na pre zen ta cję in no wa cyj -
nych i no wo cze snych tech no lo gii.
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VII. OR gA NI ZA TO RZY

– Ślą ska Izba Bu dow nic twa;
– Ślą ska Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa;
– Pol ski Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa. Od dział w Ka to wi cach
– Zwią zek Pol skie Okna i Drzwi w War sza wie

oraz
– Re gio nal na Izba Go spo dar cza w Ka to wi cach – Or ga ni za tor VI Eu ro pej skie go Kon gre su

Ma łych i Śred nich Przed się biorstw;
– Pol ska Izba Eko lo gii;
– Ślą ska Izba Pra co daw ców w Gli wi cach;
– In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej. Od dział w Ka to wi cach;
– Po li tech ni ka Ślą ska w Gli wi cach;
– Po li tech ni ka Czę sto chow ska;
– Wyż sza Szko ła Tech nicz na w Ka to wi cach;
– Re gio nal ny Zwią zek Re wi zyj ny Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej w Ka to wi cach.

VIII. wsPół OR gA NI ZA TO RZY KON fE REN CJI 

– Kra jo wa Izba Go spo dar cza w War sza wie;
– Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic twa w War sza wie;
– Pol ski Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa w War sza wie;
– In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej.

IX. PA TRO NA TY ME dIAL NE 

– Pra sa, ra dio, te le wi zja:
Te le wi zja TVS, Pol skie Ra dio Ka to wi ce, „Eu ro per spek ty wy”, „No wy Prze mysł”, wnp.pl, propertynews.pl,
„Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”.

– Kra jo we i re gio nal ne wy daw nic twa tech nicz ne:
„In ży nier bu dow nic twa”, „Bu il der”, „Prze gląd bu dow la ny”, „In ży nie ria i bu dow nic two”, „Ma te ria ły bu dow la ne”,
„Murator”, „Izolacje”.

VIII ŚląskIe Forum InwestycjI, BudownIctwa, nIeruchomoŚcI
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RAMOwY PRO gRAM TEMATYCZNY
„VIII ŚLąsKIEgO fORUM INwEsTYCJI, BUdOwNICTwA, NIERUCHOMOŚCI”

w UZgAdNIANIU

7 czerwca 2016 r.

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji. Hol główny Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43

Przedsięwzięcie programowe
„REwITALIZACJA OsIEdLI MIEsZKANIOwYCH I MIAsT”

Temat konferencji
„wY MO gI TECH NICZ NE I TECH NO LO gIE MO dER NI ZA CJI ENER gE TYCZ NEJ BU dYN Ków MIEsZ KAL NYCH

I UŻY TECZ NO ŚCI PU BLICZ NEJ”

10:00 – 10:30 wRęCZENIE TYTUłów, NAgRód, OdZNACZEŃ

10:30 – 11:15

sE sJA I – IN AU gU RA CYJ NA

Otwar cie i wy stą pie nia wpro wa dza ją ce. Za pro sze ni:

• woj ciech sa łu ga – Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go / Ka zi mierz Ka rol czak – Czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go

• Ja ro sław wie czo rek – Wo je wo da Ślą ski

• An drzej Pi lot – Pre zes Za rzą du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska  i Go spo dar ki Wod nej

• Ta de usz do no cik – I Wi ce pre zes Kra jo wej Izby Go spo dar czej, Pre zes Re gio nal nej Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach

*  *  *

• Ta de usz wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa i Ka zi mierz Ko niecz ny – Kie row nik Od dzia łu Ślą skie go In sty tu tu
Tech ni ki Bu dow la nej.
Te mat: – „Oce ny koń co we i re ko men da cje po przed nich kon fe ren cji VI i VII Ślą skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa,
Nie ru cho mo ści w la tach 2014 i 2015”:
„Do�sto�so�wa�nie�wiel�ko�pły�to�we�go�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go�do współ�cze�snych�wy�ma�gań�i po�trzeb” – 2014, 
„Aspek�ty�tech�nicz�ne�i eko�no�micz�ne�do�sto�so�wa�nia�efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej�bu�dyn�ków�miesz�kal�nych�i uży�tecz�no�ści
pu�blicz�nej�do obo�wią�zu�ją�cych�norm��i wy�mo�gów” – 2015

• ga brie la Le nar to wicz – Po seł RP, czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go i Pre zes Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w la tach 2008-2014
Te mat: „Naj now sze zmia ny w Usta wie o Efek tyw no ści Ener ge tycz nej”

• An drzej Bau er – Pre zes Za rzą du Dro go wej Tra sy Śred ni co wej S.A.
Te mat: „In for ma cja o prze bie gu i pro ble mach re ali za cji za koń czo nej bu do wy Dro go wej Tra sy Śred ni co wej Ka to wi ce – Gli wi ce.”

Pro wa dzą cy se sję:

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, Ta de usz wnuk – Pre zy dent
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa.

sE sJA II
sYs TE MY OCIE PLEŃ I TER MO MO dER NI ZA CJI BU dYN Ków

11:15 – 11:45 Re no wa cja ETICS ty pu ma kro i mi kro. Ocie ple nie na ocie ple nie far by KA BE Pol ska sp. z o.o.

11:45 – 12:00 Kom plek so we po dej ście do re no wa cji bu dyn ków z wiel kiej pły ty Ce re sit – Hen kel Pol ska sp. z o.o. 

12:00 – 12:15
Roz wią za nia pod no szą ce war tość in we sty cji: in no wa cyj ny tynk hy dro fi lo wy we ber. pas top dry w tech no lo gii Aqu aBa lan ce
i no wa tor ski sys tem hy dro izo la cji we ber. dry PUR SYS TEM
sa int -go ba in Con struc tion Pro ducts Pol ska sp. z o.o. mar ka we ber

12:15 – 12:30 Re no wa cja ele wa cji jed nym z kie run ków zmian wi ze run ku sub stan cji miesz ka nio wej EJOT sp. z o.o. sp. K.

Pro wa dzą cy se sję:

An drzej No wak – Wi ce prze wod ni czą cy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
Ka zi mierz Ko niecz ny – Kie row nik Od dzia łu Ślą skie go In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej 

12:30 – 13:00 PRZERwA KAwOwA
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sE sJA V – wPłYw NO wO CZE sNEJ sTO LAR KI OKIEN NEJ I dRZwIO wEJ NA ZwIęK sZA NIE
EfEK TYw NO ŚCI ENER gE TYCZ NEJ BU dYN Ków

10:00 – 10:10
wy stą pie nie wpro wa dza ją ce:

Zwią zek rze tel nych firm bran ży sto lar ki bu dow la nej 
Ja nusz Ko mur kie wicz – Pre zes Za rzą du Związ ku Pol skie Okna i drzwi

10:15 – 10:30 Tren dy roz wo ju bu dow nic twa miesz ka nio we go w Pol sce AsM Cen trum Ba dań i Ana liz Ryn ku

10:35 – 11:05 Tren dy roz wo ju okien da cho wych Pa weł Koł bon – Kie row nik dzia łu szko leń fA KRO

11:10 – 11:40 Tren dy roz wo ju okien pio no wych Piotr Na dol ny – dy rek tor Han dlo wy M&s wię cej niż Okna

11:45 – 12:15 No wo cze sne roz wią za nia dla bu dow nic twa miesz ka nio we go
Ro bert Ma stal ski – Me ne dżer pro duk tu wI ŚNIOw sKI sp. z o.o. sKA

12:30 – 13:00 PRZERwA KAwOwA

12:45 – 13:15 Cie pły mon taż okien. Jak zwięk szyć efek tyw ność ener ge tycz ną bu dyn ku sto su jąc no wo cze sne tech no lo gie mon ta żu sto lar ki? 
AIB sp. z o.o. sK

Pro wa dzą cy se sję:

prof. dr hab. inż. Ja nu ary Bień – Dy rek tor In sty tu tu In ży nie rii Śro do wi ska Po li tech ni ki Czę sto chow skiej,
Ire ne usz Masz czyk – Wi ce pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
Ko or dy na cja – or ga ni za to rzy wraz ze Związ kiem Pol skie Okna i Drzwi

sE sJA VI – PRE ZEN TA CJE fIRMOwE TERMOMOdERNIZACJI BUdYNKów,
REwITALIZACJI MIAsT I OsIEdLI MIEsZKANIOwYCH

13:15 – 13:45

Prezentacja – Her mes Ener gy gro up s.A.
Uwolnienie rynku gazu. Szansa na realne oszczędności
Piotr Kasprzak – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
Marek Kołtonik – Dyrektor ds. Marketingu

13:45 – 14:00 Pre zen ta cja no wo cze snych tech no lo gii ter mo mo der ni za cyj nych i ich wy ko naw stwa MA PEI POL sKA sp. z o.o.

14:00 – 14:20 Dwa na ście zło tych za sad uda nej re wi ta li za cji (osie dla, bu dyn ku) 
dr hab. inż. arch. Klau diusz fross – Po li tech ni ka Ślą ska wy dział Ar chi tek tu ry

Pro wa dzą cy se sję i za koń cze nie kon fe ren cji:

prof. nadzw. dr hab. inż. Lu cjan Ku rzak – Wy dział Bu dow nic twa Po li tech ni ka Czę sto chow ska
Ta de usz wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

14:30 – 15:00 LUNCH

sE sJA III – fI NAN sO wA NIE PRZEd sIę wZIęĆ MO dER NI ZA CYJ NYCH BU dYN Ków

13:00 – 13:45

wy stą pie nia i pre zen ta cje

– In for ma cja Kie row nic twa Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach:
a) Fi nan so wa nie i re ali za cja pro gra mu kom plek so wej li kwi da cji ni skiej emi sji na te re nie ko nur ba cji ślą sko-dą brow skiej

ze środ ków UE 2014-2020,
b) Do fi nan so wa nie ter mo mo der ni za cji bu dyn ków ze środ ków wła snych Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach
– Przed sta wie nie przez kie row nic two TAU RON CIE PŁO Sp. z o.o. mo de lu fi nan so wa nia mo der ni za cji ener ge tycz nej

wie lo ro dzin nych bu dyn ków miesz kal nych i pły ną cych z te go oszczęd no ści

Pro wa dzą cy se sje: (w uzgad nia niu)

prof. dr hab. An drzej s. Bar czak h.c., An drzej Pi lot – Pre zes Za rzą du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach

sE sJA IV – C.d. sYs TE MY OCIE PLEŃ I TER MO MO dER NI ZA CJI BU dYN Ków

13:45 – 14:00 Pre zen ta cja no wo cze snych tech no lo gii ter mo mo der ni za cyj nych i ich wy ko naw stwa BO LIX s.A. 

14:00 – 14:15 No wo cze sne fa sa dy wen ty lo wa ne w re wi ta li za cji bu dyn ków 
Zbi gniew sła wo mir Ma łek – Pre zes Za rzą du CB Alu mi nium sp. z o.o. sp. K.

Pro wa dzą cy se sję:

An drzej No wak – Wi ce prze wod ni czą cy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa,
Ka zi mierz Ko niecz ny – Kie row nik Od dzia łu Ślą skie go In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej 

14:30 – 15:00 LUNCH

VIII ŚląskIe Forum InwestycjI, BudownIctwa, nIeruchomoŚcI
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Profesor dr hab. n. med. stanIsŁaw woŚ 
kardiochirurg, konsultant krajowy w dziedzinie
kardiochirurgii, były kierownik II kliniki kardiochirurgii
w Górnośląskim centrum medycznym 

Na da jąc to wy róż nie nie, wy ra ża my w imie niu ślą skiej spo łecz no ści bu dow la nej dla Pa na
Pro fe so ra nasz sza cu nek i uzna nie za wie lo let nie kie ro wa nie II Kli ni ką Kar dio chi rur gii w Gór no -
ślą skim Cen trum Me dycz nym w Ka to wi cach oraz za oso bi sty wkład na uko wy w roz wój pol skiej
kar dio chi rur gii i trans plan to lo gii.

Tytuł 
„PRZYJACIEL 
ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”

Łącz ny do ro bek na uko wy prof. Sta ni sła wa Wo sia
w prze strze ni 44-let niej dzia łal no ści w Ślą skiej Aka de mii
Me dycz nej, a na stęp nie Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go w Ka to wi cach za wie ra 460 pu bli ka cji ogła sza nych
w cza so pi smach kra jo wych i za gra nicz nych. Po nad to jest
au to rem i współ au to rem dwóch wy daw nictw książ ko wych.

Przez 12 lat peł nił funk cję Kon sul tan ta Kra jo we go w dzie -
dzi nie kar dio chi rur gii. Ja ko Kon sul tant Kra jo wy wspie rał
two rze nie ośrod ków kar dio chi rur gicz nych w Rze szo wie,
Olsz ty nie, Kiel cach, za pew nia jąc tak że po moc w przy go -
to wa niu ka dry, li kwi du jąc tym tzw. „bia łe pla my” na ma -
pie kar dio chi rur gicz nej kra ju.

Nad zo ro wał prze bu do wę blo ku ope ra cyj ne go uru cha -
mia jąc do dat ko wo dwie sa le ope ra cyj ne wy po sa żo ne w no -
wo cze sny sprzęt, co po zwo li ło roz sze rzyć za kres pro ce -
dur spe cja li stycz nych nie zbęd nych do ra to wa nia ludz kie go
ży cia.

* * *

Prof.�dr�hab.�n.�med.�Sta�ni�sław�Woś�uro�dził�się�w 1941
ro�ku�w Ja�giel�le�w.�pod�kar�pac�kie.�Ukoń�czył�li�ceum�ogól�-
no�kształ�cą�ce�w Ja�ro�sła�wiu.�Ab�sol�went�Ślą�skiej�Aka�de�mii
Me�dycz�nej�w 1967�r.�Wie�lo�let�ni�współ�pra�cow�nik�prof.�Sta�-

ni�sła�wa�Szysz�ki�i prof.�Ta�de�usza�Pa�li�wo�dy.�W la�tach 1988-
1989�zwią�za�ny�z Kli�ni�ką�Kar�dio�chi�rur�gii�prof.�Zbi�gnie�wa
Re�li�gi.�
Spe�cja�li�sta�w za�kre�sie�chi�rur�gii�ogól�nej,�to�ra�ki�chi�rur�gii

i kar�dio�chi�rur�gii.�W 1997-1999�–�Pro�rek�tor�ds.�Kształ�ce�-
nia�Przed i Po�dy�plo�mo�we�go�Ślą�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Me�-
dycz�ne�go�w Ka�to�wi�cach.�Pra�co�wał�i kształ�cił�się�w Kli�ni�-
kach� Kar�dio�chi�rur�gii� w Lu�bl�ja�nie� (Sło�we�nia) 1980� r.,
Le�ice�ster� UK� (1981-1982)� i 1986� r.,� Bad�krot�zin�gen
(Niem�cy 1986�r.),�Stan�ford�(USA 1994�r.).
Od 1989�r.�ob�jął�sta�no�wi�sko�Kie�row�ni�ka�Ka�te�dry�i Kli�-

ni�ki�Ślą�skie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Me�dycz�ne�go�w Ka�to�wi�cach
Ochoj�cu,�któ�rą�zor�ga�ni�zo�wał�i uru�cho�mił�wraz�z mło�dym
ze�spo�łem.�Od po�cząt�ku�wpro�wa�dza�sze�ro�ki�za�kres�spe�-
cja�li�stycz�nych�pro�ce�dur�me�dycz�nych�w kar�dio�chi�rur�gii.�Sto�-
su�je�pio�nier�skie�tech�ni�ki�jak�ma�ło�in�wa�zyj�ne�po�mo�sto�wa�-
nie� na�czyń� wień�co�wych� (1996� r.),� co� od�po�wia�da
wy�zwa�niom�współ�cze�snej�kar�dio�chi�rur�gii.�Na szcze�gól�-
ną�uwa�gę�za�słu�gu�je�kon�cen�tra�cja�nad roz�wo�jem�na�uko�-
wym�ka�dry�i ze�spo�łu�w pro�wa�dzo�nej�Kli�ni�ce�Kar�dio�chi�rur�-
gii,� o czym� świad�czą 17� roz�praw� dok�tor�skich� pię�ciu
ha�bi�li�ta�cyj�nych� za�koń�czo�nych� ty�tu�ła�mi� pro�fe�sor�ski�mi.
Tak�wy�kształ�co�na ka�dra�kształ�to�wa�ła�moż�li�wo�ści�lecz�ni�-
cze�i po�ten�cjał�na�uko�wo�-ba�daw�czy�Kli�ni�ki.



8 Forum Budownictwa Śląskiego - wydanie specjalne 2016
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KONFERENCJA
OBECNEGO VIII ŚLĄSKIEGO FORUM

BĘDZIE ZAMYKAJĄCĄ
CYKL pOpRZEDNICH VI I VII FORUM

W LATACH 2014 – 2015:

DOSTOSOWANIE
WIELKOpŁYTOWEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

DO WSpóŁCZESNYCH WYMAGAń I pOTRZEB 

ASpEKTY TECHNICZNE I EKONOMICZNE
DOSTOSOWANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

BUDYNKóW MIESZKALNYCH I UżYTECZNOŚCI pUBLICZNEJ
DO OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I WYMOGóW

MATERIAŁY KONFERENCYJNE VI I VII FORUM (płyta CD)

• OD ORGANIZATORóW • RAMOWY pROGRAM • REFERATY AUTORSKIE

2014

2015
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od orGanIzatorów

VII ŚLąsKIE fORUM
INwEsTYCJI, BUdOwNICTwA, NIERUCHOMOŚCI
10-11 czerwca 2015 r. w Auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

Sza�now�ni�Pań�stwo!

W ra mach przed się wzię cia pro gra mo we go „Re�wi�ta�li�za�cja�osie�dli�miesz�ka�nio�wych�i miast” te ma tem ko lej ne go, obec -
ne go „VII Ślą�skie�go�Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”�bę dą: „Aspek�ty�tech�nicz�ne�i eko�no�micz�ne
do�sto�so�wa�nia�efek�tyw�no�ści�ener�ge�tycz�nej�bu�dyn�ków�miesz�kal�nych�i uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej�do obo�wią�zu�ją�cych
norm�i wy�mo�gów”.

Wy bór te go pla no wa ne go przed się wzię cia i te ma tu kon fe ren cji bę dzie w pierw szej ko lej no ści kon ty nu acją i roz wi nię -
ciem po przed nie go „VI Ślą�skie�go�Fo�rum”, któ re od by ło się we wrze śniu 2014 ro ku, o wiel ko pły to wym bu dow nic twie miesz -
ka nio wym, któ re go użyt kow ni ka mi jest bli sko 10�mi�lio�nów lud no ści kra ju i 1,5�mln w re gio nie. 

W koń co wych kon klu zjach i re ko men da cjach au to rzy i uczest ni cy tej kon fe ren cji zgod nie opo wie dzie li się za ko niecz -
no ścią kon ty nu acji pro wa dzo nych od wie lu lat re mon tów i mo der ni za cji za so bów miesz ka nio wych w tych tech no lo giach,
dla za pew nie nia: 

• dal szej po pra wy ich sta nu tech nicz ne go, z przy sto so wa niem do ak tu al nych prze pi sów tech nicz no -bu dow la nych, wy -
ma gań użyt ko wych i tech no lo gicz nych,

• ob ni że nia kosz tów eks plo ata cyj nych i opłat wraz z pod wyż sza niem war to ści nie ru cho mo ści,

• po pra wy ja ko ści i kom for tu ży cia oraz war to ści wy ni ka ją cych z re wi ta li za cji i „Hu ma ni za cji” blo ko wisk.

No wy wy miar i moż li wo ści fi nan so we z per spek ty wy bu dże to wej UE na la ta 2014-2020, dla kon ty nu owa nia kom plek -
so wej mo der ni za cji ist nie ją cych za so bów miesz ka nio wych, a wśród nich wiel ko pły to wych, a tak że no we go bu dow nic twa
miesz ka nio we go, otwie ra prze są dzo ny stra te gicz ny cel i kie ru nek roz wo ju ca łej Unii Eu ro pej skiej, ja kim jest zwięk sza nie
efek tyw no ści ener ge tycz nej. 

Naj bar dziej syn te tycz nym wy kład ni kiem tej no wej stra te gii UE jest wy po wiedź Prze wod ni czą ce go Ra dy Eu ro pej skiej – Her -
ma na Van Rom puy na in au gu ra cji Re no va te Eu ro pe Day w Bruk se li, 9 paź dzier ni ka 2013 ro ku: 

„Efek�tyw�ność�ener�ge�tycz�na�to�śro�dek�wy�wie�ra�ją�cy�naj�wyż�szy�wpływ�spo�śród�tych,�któ�re�mo�gą�za�sto�so�wać
rzą�dy,�aby�oszczę�dzać�ener�gię.�Bu�dyn�ki�to�sek�tor�o naj�więk�szym�po�ten�cja�le�w ob�sza�rze�ener�go�osz�częd�no�ści�w UE.
Efek�tyw�ność�ener�ge�tycz�na�bu�dyn�ków�to�nie�koszt,�lecz�in�we�sty�cja�o ogrom�nej�sto�pie�zwro�tu.”

Wy po wiedź ta jest w peł ni uza sad nio na, po nie waż „Sek tor bu dow la ny od po wia da za naj więk szą kon sump cję ener gii
w Eu ro pie, wg da nych Ko mi sji Eu ro pej skiej, np. po chła nia pra wie 40% cał ko wi te go, fi nal ne go zu ży cia ener gii elek trycz -
nej w UE, od po wia da jąc tym sa mym za 36% eu ro pej skiej emi sji ga zów cie plar nia nych. Głów nym emi ten tem więk szo ści
państw sta re go Kon ty nen tu, w tym tak że Pol ski, po zo sta ją bu dyn ki wznie sio ne jesz cze przed wdro że niem pierw szych ogól -
no eu ro pej skich norm w za kre sie ga zów cie plar nia nych”. *

Głów ne pod sta wy praw ne zwięk sza nia efek tyw no ści ener ge tycz nej bu dyn ków wy zna cza ją: Dy rek ty wy Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy 2010/31/UE z dnia 19 ma ja 2010 r. oraz Roz po rzą dze nie Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy (UE)
NR 305/2011 z dnia 9 mar ca 2011 r. oraz ko lej ne re gu la cje kra jo we, do ko na ne zwłasz cza w ro ku ubie głym.

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
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„Od 1 stycz nia 2014 r. za czę ło obo wią zy wać no we Roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra struk tu ry z 12 kwiet nia 2002 r. (wraz
z póź niej szy mi zmia na mi) w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie. W lip -
cu 2014 r. opu bli ko wa no no we li za cję roz po rzą dze nia w spra wie me to do lo gii ob li cza nia cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej bu -
dyn ku. We wrze śniu 2014 r. Pre zy dent pod pi sał usta wę o cha rak te ry sty ce ener ge tycz nej bu dyn ków, któ ra weszła w ży -
cie 9 mar ca 2015 r. W grud niu na stą pi ła zmia na usta wy Pra wo bu dow la ne. Sejm uchwa lił usta wę o od na wial nych źró dłach
ener gii OZE. Trwa ją pra cę nad no we li za cją usta wy o efek tyw no ści ener ge tycz nej. Re ali za cja za pi sów tych wszyst kich do -
ku men tów po win na wpły nąć na roz wój no wych tech no lo gii w bu dow nic twie ener go osz częd nym.” *

Kie ru jąc się ty mi no wy mi wy mo ga mi praw ny mi oraz nor ma mi, Ra da Pro gra mo wo -Na uko wa obec ne go 
„VII Ślą�skie�go�Fo�rum”, uzna ła za ce lo we przy ję cie na stę pu ją cych rzą do wych pod staw pro gra mo wych kon fe ren cji:

• „Na ro do wy Plan Re wi ta li za cji 2022 – Za ło że nia 2014”,

• Kra jo wy Plan dzia łań w ob sza rze efek tyw no ści ener ge tycz nej,

• „Pro gram Oczysz cza nia Kra ju z Azbe stu na la ta 2009-2032”,

oraz

Ra port – „Stra�te�gia�mo�der�ni�za�cji�bu�dyn�ków:�ma�pa�dro�go�wa 2050”, opra co wa ny przez In sty tut Eko no mii Śro do -
wi ska, Na ro do wą Agen cję Po sza no wa nia Ener gii, Kra jo wą Agen cję Po sza no wa nia Ener gii, Bu il dings Per for man ce In sti -
tu te Eu ro pe, przy współ pra cy z PwC oraz ko lej nych współ pra cu ją cych in sty tu cji (wy mie nio nych w ra por cie).

Na ich pod sta wie, ja ko cel�pro�gra�mo�wy przy ję te zo sta ło uzy ska nie wy mier nych ko rzy ści eko no micz nych, śro do wi -
sko wych i spo łecz nych ak tyw ne go wdra ża nia pro gra mu ter mo mo der ni za cji bu dyn ków miesz kal nych i uży tecz no ści pu blicz -
nej w za kre sie: 

• oszczęd no ści ener gii,

• zmniej sze nie emi sji cie plar nia nej i po pra wy ja ko ści po wie trza,

• po pra wy sta nu tech nicz ne go bu dyn ków zwłasz cza w tech no lo gii wiel ko pły to wej,

• roz wo ju sek to ra bu dow la ne go,

• ogra ni cza nia ubó stwa ener ge tycz ne go.

Ja ko cel�fi�nan�so�wy przed się wzię cia przy ję to za pew nie nie mak sy mal ne go pu blicz ne go wspar cia fi nan so we go głę bo -
kiej kom plek so wej mo der ni za cji ener ge tycz nej wie lo ro dzin nych bu dyn ków miesz ka nio wych i uży tecz no ści pu blicz nej wraz
z wy mia ną wy po sa że nia tych obiek tów na ener go osz częd ne z kra jo we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go: – „In fra struk tu ra i Śro -
do wi sko” i Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2014 – 2020 w za kre sie m.in.:

• ocie ple nia obiek tu,

• wy mia ny okien, drzwi ze wnętrz nych oraz oświe tle nia na ener go osz częd ne,

• prze bu do wy sys te mów grzew czych (wraz z wy mia ną i pod łą cze niem do źró dła cie pła), sys te mów wen ty la cji i kli ma ty za cji, 

• in sta la cji OZE w mo der ni zo wa nych ener ge tycz nie bu dyn kach,

• in sta la cji sys te mów chło dzą cych, w tym rów nież z OZE.

Istot ne fi nan so we zna cze nie bę dzie miał „Pro�gram�kom�plek�so�wej�li�kwi�da�cji�ni�skiej�emi�sji�na te�re�nie�ko�nur�ba�cji
ślą�sko-dą�brow�skiej”,�któ re go in sty tu cją wdra ża ją cą bę dzie Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej, na pod sta wie po ro zu mie nia za war te go z Mi ni ster stwem Go spo dar ki. 

Za pro sze nia do udzia łu w ko lej nym „VII Ślą�skim�Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”�w imie niu or -
ga ni za to rów skie ro wa ne zo sta ły do:

• Sa mo rzą dów te ry to rial nych miast i po wia tów re gio nu ślą skie go i kra ju,

• Za rzą dza ją cych za so ba mi miesz ka nio wy mi: – spół dziel ni miesz ka nio wych i wspól not, miej skich przed się biorstw go -
spo dar ki miesz ka nio wej re gio nu i kra ju, 

• Or ga ni za cji pro du cenc kich i wy ko naw czych ro bót ter mo mo der ni za cyj nych, wen ty la cyj nych i kli ma ty za cyj nych, sto -
lar ki okien nej i in nych wpły wa ją cych na oszczęd ność ener gii – z ukie run ko wa niem na pre zen ta cję in no wa cyj nych i no wo -
cze snych tech no lo gii.

Skła da my wy ra zy ser decz ne go po dzię ko wa nia „Współ�or�ga�ni�za�to�rom” i bar dzo licz nym Part�ne�rom kon fe ren cji, człon -
kom jej Ra dy Pro gra mo wo -Na uko wej i Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go – za kon struk tyw ny i uży tecz ny współ udział w przy go -
to wa niu te go wspól ne go przed się wzię cia.

* Ra�port�–�„Stra�te�gia�mo�der�ni�za�cji�bu�dyn�ków:�ma�pa�dro�go�wa 2050”
* dr inż. Ar ka diusz Wę glarz, Po li tech ni ka War szaw ska, Kra jo wa Agen cja Po sza no wa ni Ener gii, Je rzy Żu raw ski, Dol no ślą -

ska Agen cja Ener gii i Śro do wi ska, „Bu�dow�nic�two�ener�go�osz�częd�ne�–�aspek�ty�praw�ne�i tech�no�lo�gie”, Czy�sta�Ener�gia – 3/2015
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9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji. Hol główny Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43

Przedsięwzięcie programowe
„REwITALIZACJA OsIEdLI MIEsZKANIOwYCH I MIAsT”

Temat konferencji
„AsPEKTY TECHNICZNE I EKONOMICZNE dOsTOsOwANIA EfEKTYwNOŚCI ENERgETYCZNEJ BUdYNKów

MIEsZKALNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ dO OBOwIąZUJąCYCH NORM I wYMOgów”

10:00 – 10:30 wRęCZENIE TYTUłów, NAgRód, OdZNACZEŃ

10:30 – 11:15

sE sJA I – IN AU gU RA CYJ NA

Otwar cie i wy stą pie nia wpro wa dza ją ce. Za pro sze ni:

•  Pa weł Or łow ski – Pod se kre tarz Sta nu Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju
•  gabriela Lenartowicz – Członek Zarządu Wo je wódz twa Ślą skie go 
•  Piotr Li twa – Wo je wo da Ślą ski
•  Ta de usz do no cik – I Wi ce pre zes Kra jo wej Izby Go spo dar czej, Pre zes Re gio nal nej Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach
•  An drzej Roch do bruc ki – Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

Te mat: „Aspek ty tech nicz ne zwią za ne z do sto so wa niem efek tyw no ści ener ge tycz nej ist nie ją cych bu dyn ków miesz kal nych
i uży tecz no ści pu blicz nej do ist nie ją cych norm i wy mo gów pra wa”.

•  Ar ka diusz du na szew ski – Za stęp ca Dy rek to ra ds. Przy go to wa nia Dro go wej Tra sy Śred ni co wej S.A.
Te mat: „Pre zen ta cja ostat nie go eta pu bu do wy Dro go wej Tra sy Śred ni co wej – Gli wi ce”.

Pro wa dzą cy se sję: 

Ta de usz wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
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

11:15 – 12:30

sE sJA II
73. sPO TKA NIE fO RUM NA RO dO wE gO fUN dU sZU OCHRO NY ŚRO dO wI sKA I gO sPO dAR KI wOd NEJ
„Ener gia – Efekt – Śro do wi sko”

Te mat fo rum:
„KOM PLEK sO wA MO dER NI ZA CJA ENER gE TYCZ NA BU dYN Ków
ORAZ BU dOw NIC TwO ENER gO OsZ CZęd NE KLU CZO wYM ELE MEN TEM ZRów NO wA ŻO NE gO ROZ wO JU”

Mo de ra tor: 
woj ciech sta wia ny – Eks pert w De par ta men cie Ochro ny Kli ma tu NFO ŚiGW

Wy stą pie nia i pre zen ta cje
•  Na ro do wy fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i go spo dar ki wod nej – stra te gia, do ro bek i ofer ta pro gra mo wa

na la ta 2015 – 2020:
•  do ro ta Za wadz ka -stęp niak – Za stęp ca Pre ze sa Za rzą du Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej
•  Pre zen ta cja wo je wódz kie go fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i go spo dar ki wod nej oraz je go ofer ty

pro gra mo wej na la ta 2015-2020:
•  An drzej Pi lot – Pre zes Za rzą du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej,
•  Re pre zen tant Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju 

Te mat:„Stan dar dy ener go osz częd no ści w zno we li zo wa nym Pra wie Bu dow la nym.”
•  da riusz szym czak – Z -ca Dy rek to ra De par ta men tu Ochro ny Kli ma tu w NFO ŚiGW 

Te mat: „Pro gra my prio ry te to we NFO ŚIGW w ob sza rze ener go osz częd ne go bu dow nic twa – do tych cza so wy do ro bek
i pla ny dal szych dzia łań.”

12:30 – 13:00 PRZERwA KAwOwA

13:00 – 14:00

sE sJA III
C.d. – 73. sPO TKA NIE fO RUM NA RO dO wE gO fUN dU sZU OCHRO NY ŚRO dO wI sKA I gO sPO dAR KI wOd NEJ
„Ener gia – Efekt – Śro do wi sko”

Pre zen ta cja opra co wa nia – „stra te gia Mo der ni za cji Bu dyn ków. Ma pa dro go wa 2050”:
•  dr inż. An drzej wisz niew ski – Pre zes Na ro do wej Agen cji Po sza no wa nia Ener gii Sp. z o.o.

Pa nel dys ku syj ny uczest ni ków opra co wa nia „stra te gia Mo der ni za cji Bu dyn ków. Ma pa dro go wa 2050”
• Za pro sze nia otrzy ma li: Ma rek Za bo row ski (IEŚ), An drzej Raj kie wicz (NA PE sp. z o.o.), Ar ka diusz wę glarz (KA PE S.A.),

Mał go rza ta Kojs (IEŚ), Mo ni ka wa lenc ka (PwC), dan sta na szek (BPIE);

dys ku sja i pod su mo wa nie spo tka nia
• Pod su mo wa nie spo tka nia: do ro ta Za wadz ka-stęp niak – Za stęp ca Pre ze sa Za rzą du Na ro do we go Fun du szu Ochro ny

Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej

RAMOwY PRO gRAM TEMATYCZNY
„VII ŚLąsKIEgO fORUM INwEsTYCJI, BUdOwNICTwA, NIERUCHOMOŚCI”

10 czerwca 2015 r.

VII ŚląskIe Forum InwestycjI, BudownIctwa, nIeruchomoŚcI
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11 czerwca 2015 r.

14:00 – 14:30 Prezentacje innowacyjnych i nowoczesnych technologii termomodernizacyjnych i ich wykonawstwa
• Farby Kabe Polska Sp. z o.o., MR Construction Sp. z o.o.

14:30 – 15:30 LUNCH

15:30 – 17:15

sE sJA IV
TECH NICZ NE AsPEK TY ZwIęK sZA NIA EfEK TYw NO ŚCI ENER gE TYCZ NEJ BU dYN Ków

wy stą pie nia au tor skie:

•  prof. dr hab. inż. Zbi gniew Po pio łek – wy dział In ży nie rii Śro do wi ska i Ener ge ty ki Po li tech ni ki Ślą skiej
Te mat: „Pra ce na uko wo -ba daw cze w za kre sie zmniej sze nia ener go chłon no ści bu dyn ków pro wa dzo ne
na Wy dzia le In ży nie rii Śro do wi ska i Ener ge ty ki”.

•  mgr inż. Ja nusz Ko mur kie wicz – Pre zes Za rzą du Zwią zek Pol skie Okna i Drzwi, Dy rek tor Fa kro Sp. z o.o.
•  dr inż. Ro bert ge ry ło – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej 

Te mat: „Kry te rium eko no micz ne ak tu al nych wy ma gań kra jo wych zwią za nych z cha rak te ry sty ką ener ge tycz ną
bu dyn ków no wych i mo der ni zo wa nych”.

•  Adam gry le wicz – Pre zes, współ wła ści ciel sKA łA TY CHY spół ka z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią sp. K.
•  dr hab. inż. Piotr Lis, prof. P. Cz. – wy dział In ży nie rii Śro do wi ska i Bio tech no lo gii Po li tech ni ki Czę sto chow skiej

Te mat: „Po pra wa efek tyw no ści ener ge tycz nej bu dyn ków edu ka cyj nych – szan se i za gro że nia”.
•  Ma riusz Kop czyń ski – Za stęp ca Re gio nal ne go Dy rek to ra Sprze da ży Bo lix S.A.
•  dr inż. Ro bert ge ry ło, Mo ni ka Lip ska – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej 

Te mat: „Tech nicz ne aspek ty przy go to wa nia cie płej wo dy w bu dyn kach wie lo ro dzin nych wy po sa żo nych w ko lek to ry
sło necz ne współ dzia ła ją ce z sie cią cie płow ni czą”.

•  mgr inż. grze gorz go wa rzew ski – Pre zes Za rzą du Cho rzow skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej,
Za stęp ca Prze wod ni czą ce go Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

•  dr An drzej Ob miń ski – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej 
Te mat: „Za nie czysz cze nie po wie trza py ła mi azbe stu pod czas ro bót de mon ta żu wy ro bów za wie ra ją cych azbest”.

•  Chri stian Krol le – Dy rek tor De con ta GmbH, Niem cy
Te mat: „Europejskie metody stosowane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pyłu azbestowego podczas
demontażu wyrobów zawierających azbest”.

Pro wa dzą cy se sję: 

prof. Ja nu ary Bień – Dy rek tor In sty tu tu In ży nie rii Śro do wi ska Po li tech ni ka Czę sto chow ska
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 O/Ka to wi ce

10:00 – 11:30

Otwar cie dru gie go dnia fo rum.

sE sJA V
TECH NICZ NE UwA RUN KO wA NIA ZwIęK sZA NIA IZO LA CYJ NO ŚCI BU dYN Ków. gO sPO dAR KA ENER gE TYCZ NA
sA MO RZą dów TE RY TO RIAL NYCH RE gIO NU.

Pla no wa ne wy stą pie nia in for ma cyj ne i au tor skie re pre zen tu ją cych: 

•  wy dział Ochro ny Śro do wi ska Urzę du Mar szał kow skie go, 
•  Re pre zen tan ci sa mo rzą dów te ry to rial nych wo je wódz twa ślą skie go (w uzgod nie niu):
•  mgr inż. Ma rek Mrów ka – Kie row nik Re fe ra tu Za rzą dza nia Ener gią Wy dzia łu In we sty cji Miej skich Mia sta Dą bro wa Gór ni cza

Te mat: „Pod no sze nie efek tyw no ści ener ge tycz nej na te re nie gmi ny Da bro wa Gór ni cza”.
•  dr inż. Ka zi mierz Ko niecz ny – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej 

Te mat: „Tech nicz ne uwa run ko wa nia przy wy ko ny wa niu do cie pleń ścian”.
•  Pre zen ta cje in no wa cyj nych i no wo cze snych tech no lo gii ter mo mo der ni za cyj nych i ich wy ko naw stwa:

Xel la Pol ska sp. z o.o.
•  dr inż. Pa weł Krau se – wy dział Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej

Te mat: „Ba da nia ścian ze wnętrz nych w aspek cie po pra wy izo la cyj no ści ter micz nej”.
•  dr inż. To masz ste idl – wy dział Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej

Te mat: „Wpływ spo so bu użyt ko wa nia na mi kro kli mat wnętrz bu dyn ków pod da nych ter mo mo der ni za cji”.
•  Pre zen ta cje in no wa cyj nych i no wo cze snych tech no lo gii ter mo mo der ni za cyj nych i ich wy ko nawstw: Ar sa nit sp. z o.o.
•  mgr inż. Mał go rza ta Ma zur – Czło nek Za rzą du, dy rek tor ds. in we sty cyj nych Ty skie TBs sp. z o.o.

Te mat: „To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo łecz ne go ja ko waż na for ma no wo cze sne go bu dow nic twa ener go osz częd ne go
w Pol sce”.

•  wy stą pie nie Pre ze sów Za rzą dów spół dziel ni Miesz ka nio wych i wspól not

Pro wa dzą cy se sję: 

Ka zi mierz Ka rol czak – Czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go
Ma riusz Czy szek – Wi ce pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

11:30 – 12:00 PRZERwA KAwOwA

VII ŚląskIe Forum InwestycjI, BudownIctwa, nIeruchomoŚcI
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12:00 – 14:00

sE sJA VI
ŹRó dłA I IN sTRU MEN TY fI NAN sO wA NIA KOM PLEK sO wEJ TER MO MO dER NI ZA CJI BU dYN Ków
I IN NYCH fORM OsZCZęd NO ŚCI ENER gII

Pla no wa ne wy stą pie nia in for ma cyj ne w za kre sie fi nan so wa nia efek tyw no ści ener ge tycz nej
w bu dyn kach z fun du szy eu ro pej skich: 
•  Ja ro sław Or liń ski – Za stęp ca dy rek to ra de par ta men tu Pro gra mów In fra struk tu ral nych

Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju
Te mat: „Wspar cie kom plek so wej mo der ni za cji ener ge tycz nej bu dyn ków ze środ ków UE w ra mach per spek ty wy
fi nan so wej 2014-2020”.

•  Je rzy so lec ki – dy rek tor wy dzia łu Eu ro pej skie go fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go Urzę du Mar szał kow skie go
wo je wódz twa Ślą skie go
Te mat: – „Po pra wa efek tyw no ści ener ge tycz nej bu dyn ków w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2014-2020”.

•  Za stęp ca Pre ze sa Za rzą du wo je wódz kie go fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i go spo dar ki wod nej w Ka to wi cach
Te mat: – „Fi nan so wa nie ter mo mo der ni za cji bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej i miesz kal nej oraz au dy tów
ener ge tycz nych ze środ ków Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach”.

•  To masz Ma kow ski – Bank go spo dar stwa Kra jo we go s.A. w war sza wie
Te mat: „Do świad cze nia i in stru men ty Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go we wspie ra niu przed się wzięć
ter mo mo der ni za cyj nych i re mon to wych”.

•  Kie row nic two Ban ku Ochro ny Śro do wi ska s.A. 
Te mat: – „Ban ko we in stru men ty fi nan so wa nia ter mo mo der ni za cji bu dyn ków miesz kal nych i uży tecz no ści pu blicz nej”.

•  Ma riusz Ćwię czek – głów ny In sty tut gór nic twa
Te mat: – „Fun dusz Ter mo mo der ni za cji i Re mon tów ja ko na rzę dzie wspie ra ją ce pod no sze nie efek tyw no ści
ener ge tycz nej bu dyn ków miesz kal nych i uży tecz no ści pu blicz nej”.

•  Pre zen ta cje in no wa cyj nych i no wo cze snych tech no lo gii ter mo mo der ni za cyj nych i ich wy ko naw stwa KNAUf sp. z o.o.,
QU ICK MIX sp. z o.o., sOR -dREw s.A.

Pa nel dys ku syj ny

Pro wa dzą cy se sję: 
An drzej Pi lot – Pre zes Za rzą du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
Ta de usz wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

14:00 – 15:00 LUNCH

15:00 – 17:00

sE sJA VII
OCZE KI wA NIA ZwIą ZA NE Z RE wI TA LI ZA CJą BU dYN Ków I OsIE dLI MIEsZ KA NIO wYCH

wy stą pie nia au tor skie:
•  mgr Ry szard łach – wła ści ciel Przed się bior stwo Han dlo wo Usłu go we JAN TAR, dr inż. arch. da mian Ra dwań ski

– wy dział Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej
Te mat: „Dwie Ska le Re wi ta li za cji. Po pra wa ja ko ści ży cia mie szań ców osie dli wie lo ro dzin nych na ob sza rze kra ju
i za gra ni cą po przez wdro że nie i wy ko rzy sta nie wy pra co wa nych w trak cie pro jek tu in no wa cyj nych roz wią zań”
(wraz z fil mem pre zen ta cyj nym)

•  dr hab. inż. arch. Klau diusz fross – wy dział Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej
Te mat: „Przy kład kom plek so wej re wi ta li za cji blo ku miesz kal ne go i osie dla – sy mu la cja kom pu te ro wa”.

•  dr inż. Adam Uj ma, dr inż. An na Lis – wy dział Bu dow nic twa Po li tech ni ki Czę sto chow skiej
Te mat: „Ter mo mo der ni za cja im pul sem re wi ta li za cji osie dli miesz ka nio wych w ma łych miej sco wo ściach”.

•  dr inż. Krzysz tof Ka sper kie wicz, prof. nadzw. ITB – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej
Te mat: „Wpływ do cie pleń i re gu la cji grzew czych oraz wen ty la cji na spraw ność ener ge tycz ną bu dyn ków”.

•  Ma rek Bie niec ki, Kry sty na Olej ni czak – głów ny In sty tut gór nic twa
Te mat: „Ko lek to ry sło necz ne w re ali za cji za po trze bo wa nia na cie pło w bu dyn kach miesz kal nych”.

•  dr inż. Ja nusz Be lok – wy dział Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej
Te mat: „Wy ko rzy sta nie od na wial nych źró deł ener gii w ist nie ją cych bu dyn kach miesz kal nych”.

Pro wa dzą cy se sję: 
prof. An drzej grzy bow ski – Rek tor Wyż szej Szko ły Tech nicz nej w Ka to wi cach
prof. Ja nusz Ko to wicz – Dzie kan Wy dzia łu In ży nie rii Śro do wi ska i Ener ge ty ki Po li tech ni ka Ślą ska

17:00 – 17:30 dyskusja i podsumowanie konferencji
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VI ŚLąsKIE fORUM
INwEsTYCJI, BUdOwNICTwA, NIERUCHOMOŚCI
24-25 września 2014 r. w Auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

od orGanIzatorów

Sza�now�ni�Pań�stwo!

Co�da�lej�z wiel�ką�pły�tą? – sys te mo wa pró ba od po wie dzi na to py ta nie zo sta nie pod ję ta w trak cie te go rocz nej kon -
fe ren cji – „VI Ślą�skie�Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści” – któ rej te ma tem bę dzie: Przed�się�wzię�cie
pro�gra�mo�we – „Do�sto�so�wa�nie�wiel�ko�pły�to�we�go�i wiel�ko�blo�ko�we�go�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go�do współ�cze�-
snych�wy�ma�gań�i po�trzeb”.�

Przyj mu je się, że to wie lo let nie przed się wzię cie tech nicz ne i spo łecz ne obej mu je oko ło 3,9�mln miesz kań wy bu do -
wa nych w Pol sce w po przed nich de ka dach w tych tech no lo giach. Sza cu je się, że za miesz ku je w nich obec nie 25% lud -
no ści kra ju. Naj więk sza kon cen tra cja te go bu dow nic twa mia ła miej sce na te re nie obec ne go wo je wódz twa ślą skie go.
Użyt kow ni ka mi ta kich bu dyn ków jest 1,5�mln miesz kań ców na sze go re gio nu.

Uczest ni cy Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go wraz z Pol�ską�Izbą�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa, Pol�skim�Związ�kiem
In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków�Bu�dow�nic�twa oraz In�sty�tu�tem�Tech�ni�ki�Bu�dow�la�nej w War sza wie uzna li za ce lo we przy ję -
cie na stę pu ją cych za ło żeń pro gra mo wych te go przed się wzię cia:

•��Przy�wró�ce�nie�bu�dyn�kom�miesz�kal�nym�spraw�no�ści�tech�nicz�nej�po�przez�ich�mo�der�ni�za�cję�i przy�sto�so�wa�nia�do ak�-
tu�al�nych�prze�pi�sów�tech�nicz�no�–�bu�dow�la�nych,�wy�ma�gań�użyt�ko�wych�i tech�no�lo�gicz�nych,
któ�re�stwa�rza�ją�no�wą�ja�kość�miesz�kań�com,

•��Ob�ni�że�nie�kosz�tów�utrzy�ma�nia�bu�dyn�ku,�pod�wyż�sze�nie�war�to�ści�nie�ru�cho�mo�ści
oraz�atrak�cyj�no�ści�bu�dyn�ków�i osie�dla,

•��Po�pra�wa�ja�ko�ści�ży�cia�i od�two�rze�nie�wię�zi�spo�łecz�nych�w wiel�kich�osie�dlach�–�„hu�ma�ni�za�cja”�blo�ko�wisk.

Ja ko cel� fi�nan�so�wy przed się wzię cia przy ję to potrzebę kon ty nu acji pu blicz ne go wspar cia fi nan so we go dla dal szej
mo der ni za cji i re wi ta li za cji wiel ko wy mia ro we go bu dow nic twa miesz ka nio we go. W pierw szej ko lej no ści na dal sze usu wa -
nie i uty li za cję azbe stu w budynkach powstałych w tych technologiach oraz ob ni ża nie ich ener go chłon no ści.

Z ko lei Ra�da� Pro�gra�mo�wo�-Na�uko�wa te go przed się wzię cia, z udzia łem ka dry wyż szych uczel ni tech nicz nych
re gio nu i kra ju oraz eks per tów i prak ty ków, wy ty po wa ła na stę pu ją cą te ma ty kę pro ble mo wą kon fe ren cji:

•��Oce�na�trwa�ło�ści�i bez�pie�czeń�stwa�kon�struk�cji�bu�dyn�ków�z wiel�kiej�pły�ty.
•��Oce�na�sta�nu�tech�nicz�ne�go�ist�nie�ją�cych�bu�dyn�ków�wiel�ko�pły�to�wych�w Pol�sce
oraz�wa�run�ki�ich�bez�piecz�ne�go�utrzy�ma�nia�i użyt�ko�wa�nia.

•��Re�mon�ty,�na�pra�wy�i ter�mo�izo�la�cję�bu�dyn�ków�z wiel�kiej�pły�ty�w ce�lu�pod�nie�sie�nia�kom�for�tu�użyt�ko�we�go�miesz�kań
i ogra�ni�cze�nia�start�ener�gii�ciepl�nej.

•��Prze�bu�do�wa�–�mo�der�ni�za�cję�bu�dyn�ków�wiel�ko�pły�to�wych�w do�sto�so�wa�niu�do współ�cze�snych�wy�ma�gań.
•��Kie�run�ki�re�wi�ta�li�za�cji�bu�dyn�ków�i osie�dli�wiel�ko�pły�to�wych.
•��For�my�fi�nan�so�wa�nia�dal�szej�re�no�wa�cji�miesz�ka�nio�we�go�bu�dow�nic�twa�wiel�ko�pły�to�we�go�i wiel�ko�blo�ko�we�go.

Skła da my wy ra zy ser decz ne go po dzię ko wa nia „Współ�or�ga�ni�za�to�rom” i bar dzo licz nym Part�ne�rom kon fe ren cji,
człon kom jej Ra dy Pro gra mo wo -Na uko wej i Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go – za kon struk tyw ny i uży tecz ny współ udział
w przy go to wa niu te go wspól ne go przed się wzię cia. 

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
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RAMOwY PRO gRAM
„VI ŚLąsKIEgO fORUM INwEsTYCJI, BUdOwNICTwA, NIERUCHOMOŚCI”

24 września 2014 r.

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji. 
Hol główny Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43

10.00 – 11.30 OBCHOdY ŚLąsKIEgO dNIA BUdOwLANYCH – 2014

11.30 – 12.00 PRZERWA

9.45 – 10.45

KONfERENCJA
Przedsięwzięcie programowe

„dOsTOsOwANIE wIELKOPłYTOwEgO* BUdOwNICTwA MIEsZKANIOwEgO 
dO wsPółCZEsNYCH wYMAgAŃ I POTRZEB”

*wielkoblokowego

12.00 – 13.50

se sja I – IN AU gU RA CYJ NA

Pro wa dzą cy se sję:
• mgr inż. 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
• mgr Ta de usz wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
wy stą pie nia wpro wa dza ją ce:
• mgr inż. An drzej Roch do bruc ki – Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa. Te mat: „Zna�cze�nie,
pod�sta�wo�we�pro�ble�my�i za�ło�że�nia�dal�szej�re�no�wa�cji�miesz�ka�nio�we�go�bu�dow�nic�twa�wiel�ko�pły�to�we�go. Uza�sad�nie�nie�pro�-
gra�mu�kon�fe�ren�cji.”�

• mgr inż. Ja nusz Żbik – Pod se kre tarz Sta nu Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Roz wo ju. Te mat: „Pro�ble�ma�ty�ka�bu�dow�nic�twa
wiel�ko�pły�to�we�go.�Dzia�ła�nia�pro�gra�mo�we�rzą�du.”�*

• mgr ga brie la Le nar to wicz – Pre zes Za rzą du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach. Te�mat:�–�„Pla�no�wa�ne�for�my�i in�stru�men�ty�fi�nan�so�wa�nia�dal�szej�mo�der�ni�za�cji�i re�wi�ta�li�za�cji�bu�dow�nic�twa
wiel�ko�pły�to�we�go�przez�Wo�je�wódz�ki�Fun�dusz�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�w Ka�to�wi�cach.”

• dr inż. Mi chał wój to wicz – Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie. Te�mat: „Wiel�ka�Pły�ta�–�pro�blem�tech�-
nicz�ny�czy�spo�łecz�ny?”

• dr inż. An na Ostań ska – Ka te dra Ar chi tek tu ry, Urba ni sty ki i Pla no wa nia Prze strzen ne go, Wy dział Bu dow nic twa i Ar -
chi tek tu ry, Po li tech ni ka Lu bel ska. Te mat: „Spo�łecz�ne�aspek�ty�bu�dow�nic�twa�z wiel�kiej�pły�ty�–�miesz�kań�cy�o bu�dyn�kach
pre�fa�bry�ko�wa�nych.”

• mgr Alek san dra Ku rzyk – Pre zes Ogól no pol skiej Izby Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi. Te mat: „Nie zbęd ne kom pe ten -
cje w pra cy za rząd ców i ad mi ni stra to rów nie ru cho mo ści”

wy stą pie nie pro mo cyj ne – Ral ston Co lo ur & Co atings B.V.
*w uzgod nie niu

14.00 – 15.20

se sja II
BU dOw NIC TwO wIEL KO PłY TO wE RE ALI ZO wA NE w POL sCE w LA TACH 1970 – 1990 

Z CHA RAK TE RY sTY Ką MA TE RIA łO wO -KON sTRUK CYJ Ną I OCE Ną TRwA łO ŚCI KON sTRUK CJI

Pro wa dzą cy se sję:
• mgr inż. An drzej Roch do bruc ki – Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa 
• mgr inż. fran ci szek Busz ka – Prze wod ni czą cy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
Za kres te ma tycz ny:
• Da ne o za so bach miesz ka nio wych bu dow nic twa wiel ko pły to we go (GUS) zre ali zo wa ne go w kra ju i na Ślą sku w la -

tach 1970 – 1990, 
• Cha rak te ry sty ka ma te ria ło wo-kon struk cyj na sys te mów oraz roz wią za nia wpły wa ją ce na trwa łość bu dyn ków wiel ko pły -

to wych, 
• Wa dy tech no lo gicz ne bu dyn ków i ścian ze wnętrz nych oraz ich na pra wa,
• Bez pie czeń stwo kon struk cji bu dyn ków z wiel kiej pły ty w sta nie gra nicz nej przy dat no ści do użyt ko wa nia, 
• Opi nie, ba da nia i eks per ty zy na te mat sta nu tech nicz ne go i trwa ło ści bu dyn ków z wiel kiej pły ty (ak tu al nie do stęp ne)
wy stą pie nia au tor skie:
• mgr inż. Zbi gniew dzier że wicz, prof. dr hab. inż. wło dzi mierz sta ro sol ski – Wy dział Bu dow nic twa, Ka te dra Kon -

struk cji Bu dow la nych Po li tech ni ka Ślą ska. Te mat: „Bu�dow�nic�two� wiel�ko�pły�to�we� re�ali�zo�wa�ne� w Pol�sce� w la�-
tach 1970� –� 1990,� cha�rak�te�ry�sty�ka� ma�te�ria�ło�wo-kon�struk�cyj�na,� oce�na� trwa�ło�ści� kon�struk�cji� oraz� do�sto�so�wa�nie
do współ�cze�snych�wy�ma�gań�i po�trzeb.”

• dr inż. Mi chał wój to wicz –�Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie. Te�mat: „Trwa�łość�bu�dyn�ków�wiel�ko�-
pły�to�wych�w świe�tle�ba�dań.”

• mgr inż. wa le rian wi tas i mgr inż. Ma rek Zy ga – prak ty cy i eks per ci. Te mat: „Re�flek�sje�wy�ko�naw�cy�osie�dli�miesz�ka�-
nio�wych�z wiel�kiej�pły�ty”.

wy stą pie nia pro mo cyj ne – Hen kel Pol ska Sp. z o.o., Se we ra Pol ska Che mia, SIKA POLAND Sp. z o.o.

15.20 – 16.00 LUNCH

VI ŚląskIe Forum InwestycjI, BudownIctwa, nIeruchomoŚcI



16 Forum Budownictwa Śląskiego - wydanie specjalne 2016

VI ŚląskIe Forum InwestycjI, BudownIctwa, nIeruchomoŚcI

16.00 – 17.00

se sja III
OCE NA sTA NU TECH NICZ NE gO IsT NIE Ją CYCH BU dYN Ków wIEL KO PłY TO wYCH w POL sCE

Pro wa dzą cy se sję:
• prof. dr hab. inż. wło dzi mierz sta ro sol ski – Wy dział Bu dow nic twa, Ka te dra Kon struk cji Bu dow la nych Po li tech ni -

ka Ślą ska
• dr inż. Kazimierz Konieczny – Kierownik Instytutu Techniki Budowlanej – Oddział Śląski
za kres te ma tycz ny:
• Wa run ki bez piecz ne go utrzy ma nia i użyt ko wa nia bu dyn ków wiel ko pły to wych w świe tle prze pi sów tech nicz no-bu dow -

la nych i in struk cje ITB – 12 ze szy tów wy ma ga nia pod sta wo we bu dyn ków wiel ko pły to wych z 2002 r. (w tym ochro na
ciepl na i aku sty ka), 

• Pro ble ma ty ka i pro ce du ry pro wa dze nia oce ny sta nu tech nicz ne go bu dyn ków wiel ko pły to wych (w tym ele wa cji z płyt
azbe sto wo-ce men to wych i po da nych ter mo mo der ni za cji) na pod sta wie ba dań okre so wych zgod nie z prze pi sa mi
art. 61 i 62 Pra wa bu dow la ne go,

• Me to dy ka oce ny sta nu tech nicz ne go wiel ko pły to wych war stwo wych ścian ze wnętrz nych i po łą czeń kon struk cyj nych
ele men tów w ra mach kon tro li peł nej (ba dań nie nisz czą cych – bez in wa zyj nych, ba dań w od kryw kach i ba dań la bo ra -
to ryj nych) zgod nie z in struk cja mi ITB Nr 360/99 i Nr 374/2002 

• Okre śle nie w po sta ci licz bo wej lub pro cen to wej (%) stop nia zu ży cia tech nicz ne go (roz mia ru uszko dzeń i znisz czeń
ele men tów), funk cjo nal ne go i śro do wi sko we go bu dyn ków wiel ko pły to wych pod da nych kon tro li okre so wej.
wy stą pie nia au tor skie:
• prof. dr hab. inż. Le onard Run kie wicz – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie. Te mat: „Dia�gno�sty�ka�i mo�-
der�ni�za�cja�bu�dyn�ków�wiel�ko�pły�to�wych”
• dr inż. Krzysz tof Ka sper kie wicz, prof. nadzw. ITB – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie. Te mat: „Oce na

efek tów ener ge tycz nych ter mo mo der ni za cji bu dyn ków z wiel kiej ply ty.”
• mgr inż. Jan spy cha ła – Ślą ski Okrę go wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go
wy stą pie nia pro mo cyj ne

9.00 – 10.00

OTwAR CIE dRU gIE gO dNIA fO RUM
wy stą pie nie wpro wa dza ją ce:
• Jo an na dra ke – Dy rek tor ds. MŚP i Przed się bior czo ści w Dy rek cji Ge ne ral nej ds. Przed się biorstw i Prze my słu Ko -

mi sji Eu ro pej skiej, gość spe cjal ny IV EKMŚP. Te mat: „Eu�ro�pej�ski�wzrost�eko�no�micz�ny�w per�spek�ty�wie 2014-2020.”

10.00 – 11.30

se sja IV
fOR MY fI NAN sO wA NIA MO dER NI ZA CJI I RE wI TA LI ZA CJI BU dYN Ków I OsIE dLI Z wIEL KIEJ PłY TY 

NA PRZY KłA dZIE wOJ. ŚLą sKIE gO w LA TACH 2014 – 2020

Pro wa dzą cy se sję: 
• prof. dr hab. An drzej s. Bar czak h.c. – Ka te dra Eko no me trii Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach
• mgr ga brie la Le nar to wicz – Pre zes Za rzą du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -

nej w Ka to wi cach
• Pre zen ta cja wy ni ków an kie ty za cji spół dziel ni miesz ka nio wych i wspól not z te re nu wo je wódz twa ślą skie go ce lem

usta le nia:
– dys po no wa nych za so bów wiel ko pły to we go i wiel ko blo ko we go bu dow nic twa miesz ka nio we go; 
– ze sta wie nia zbior cze go wy ko na nych ro bót mo der ni za cyj nych wraz z wiel ko ścią po nie sio nych na kła dów fi nan so -

wych do koń ca 31 grud nia 2013 r.; 
– rze czo we go i fi nan so we go pro gra mu dal szej mo der ni za cji wiel ko pły to wych i wiel ko blo ko wych za so bów miesz ka -

nio wych na la ta 2012 – 2020 r.;
Przed sta wia ją:
• Ślą ska Izba Bu dow nic twa oraz IN SE Re se arch Sp. z o.o.
• Pre ze si Za rzą dów Spół dziel ni Miesz ka nio wych wo je wódz twa ślą skie go

– Prze wi dy wa ne wg sta nu obec ne go źró dła i in stru men ty dal szej mo der ni za cji bu dow nic twa wiel ko pły to we go ze
szcze gól nym uwzględ nie niem:

• Kra jo we go „Pro�gram�Ope�ra�cyj�ne�go�–�In�fra�struk�tu�ra�i Śro�do�wi�sko”
• Pro jek tu – „Pro�gra�mu�kom�plek�so�wej�li�kwi�da�cji�ni�skiej�emi�sji�na te�re�nie�ko�nur�ba�cji�ślą�sko�-dą�brow�skiej�wo�je�-
wódz�twa�ślą�skie�go”

• Pro jek tu – „Re�gio�nal�ne�go�Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go�na la�ta 2014-2020.”
do udzia łu w tej se sji zo sta li za pro sze ni re pre zen tu ją cy:
• Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Roz wo ju
• Mi ni ster stwo Go spo dar ki
• Urząd Mar szał kow ski w Ka to wi cach 
• Na ro do wy Fun dusz Ochro ny i Kształ to wa nia Śro do wi ska
• Bank Go spo dar stwa Kra jo we go
• Bank Ochro ny Śro do wi ska S.A.
wy stą pie nia pro mo cyj ne – Far by Ka be Pol ska Sp. z o.o., Dry vit Sys tems USA (Eu ro pe) Sp. z o.o., SK Bank

11.30 – 12.00 PRZERWA

25 września 2014 r.
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12.00 – 13.20

se sja V
RE MON TY, NA PRA wY I TER MO IZO LA CJA BU dYN Ków Z wIEL KIEJ PłY TY w CE LU POd NIE sIE NIA KOM -

fOR TU UŻYT KO wE gO MIEsZ KAŃ I OgRA NI CZE NIA sTRAT ENER gII CIEPL NEJ

Pro wa dzą cy se sję: 
• mgr inż. 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
• mgr inż. 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 w Ka -

to wi cach
za kres te ma tycz ny:
1. Za sa dy po stę po wa nia w przy pad ku re mon tów i wzmac nia nia kon struk cji,
2. Za gad nie nia re mon to we w świe tle uszko dzeń po łą cze nia ścian no śnych i osło no wych,
3. Spo so by na praw i wzmoc nień po łą czeń ścian, 
4. Za gad nie nia re mon to we w świe tle mo der ni za cji funk cjo nal nej,
5. Za gad nie nia re mon to we w świe tle uszko dzeń po łą cze nia warstw w ścia nach trój war stwo wych, 
6. Wpływ re mon tów na zmia nę wa run ków ciepl no -wil got no ścio wych, 
7. No we za gad nie nia re mon to we w aspek cie wy ko na ne go ocie ple nia bu dyn ków 
wy stą pie nia au tor skie:
• dr hab. inż. wie sław Li gę za, prof. PK – Po li tech ni ka Kra kow ska im. Ta de usza Ko ściusz ki. Te mat: „Wy�bra�ne�pro�-
ble�my�re�mon�to�we�i mo�der�ni�za�cyj�ne�w bu�dyn�kach�z wiel�kiej�pły�ty.”

• dr inż. Le�szek�Nie�do�stat�kie�wicz – Ka te dra Bu dow nic twa i In ży nie rii Ma te ria ło wej; Wy dział In ży nie rii Lą do wej
i Śro do wi ska; Po li tech ni ka Gdań ska. Te mat: „Pro�ble�my�re�mon�to�we�i mo�der�ni�za�cyj�ne�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�-
we�go�re�ali�zo�wa�ne�go�w tech�no�lo�gii�pre�fa�bry�ko�wa�nej�na przy�kła�dzie�bu�dyn�ków�wy�ko�na�nych�w wo�je�wódz�twie�po�-
mor�skim”

• prof.�dr�hab.�inż.�An�drzej�Łap�ko – Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Na uki Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu -
dow nic twa. Te mat: „Pro�ble�my�re�wi�ta�li�za�cji�i oce�ny�przy�dat�no�ści�użyt�ko�wej�bu�dyn�ków�wiel�ko�pły�to�wych�do dal�szej�eks�-
plo�ata�cji.”
•�dr�inż.�Pa�weł�Krau�se�– Wy dział Bu dow nic twa, Po li tech ni ka Ślą ska, dr�inż.�To�masz�Ste�idl�– Wy dział Bu dow nic twa,

Po li tech ni ka Ślą ska, dr inż. do mi nik wo je wód ka
– La bo ra to rium Bu dow nic twa Ener go osz częd ne go, STE KRA Sp. z o.o., Te mat:�
–�„Po�ten�cjał�zmniej�sze�nia�ener�go�chłon�no�ści�bu�dyn�ków�wiel�ko�blo�ko�wych�i wiel�ko�pły�to�wych.”

wy stą pie nia pro mo cyj ne – MR Con struc tion Sp z o.o., KNAUF Sp. z o.o., IN WE ST BUD Hol ding Sp. z o. o. Sp. k., Bo lix S.A.

13.30 – 15.00

sesja VI
PRZEBUdOwA (MOdERNIZACJA) BUdYNKów wIELKOPłYTOwYCH w dOsTOsOwANIU 

dO wsPółCZEsNYCH wYMAgAŃ

Prowadzący sesję:
• dr hab. inż. wiesław Ligęza, prof. PK – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
• prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek – Dziekan Wydziału Budownictwa, Politechnika Śląska
zakres tematyczny:
• Demontaż elewacji z płyt azbestowo-cementowych i elementów budowlanych z azbestu (balustrady, ścianki loggii,

przewody kominowe) wraz z utylizacją odpadów azbestowych,
• Termomodernizacja budynków wielkopłytowych, po likwidacji elewacji azbestowo cementowych wg wymagań

i warunków technicznych WT2014,
• Termomodernizacja budynków wielkopłytowych, których montaż został zakończony do 31 grudnia 1981 r.

(likwidacja  zaległości ocieplenia ścian zewnętrznych) oraz obiektów realizowanych do końca lat 90 XX wieku
w dostosowaniu do aktualnych wymagań (WT2014) i warunków technicznych przy zastosowaniu zestawów
(systemów) ociepleniowych, gwarantujących trwałość elewacji,

• Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach i na klatach schodowych na stolarkę energooszczędną,
• Wymiana skorodowanych przewodów instalacji wodnej, gazowej i grzewczej z dostosowaniem ich do aktualnych

przepisów techniczno-budowlanych,
• Modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przez racjonalne wykorzystani,

efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w ciepło, w rozumieniu aktualnych przepisów,
• Wymiana w mieszkaniach aluminiowej instalacji elektrycznej,
• Rezygnacja z gazu w użytkowanych budynkach wysokich i wysokościowych (niesprawna wentylacja) oraz

przejście na zasilanie elektryczne 3-fazowe urządzeń kuchennych i podgrzewaczy elektrycznych ciepłej wody
użytkowej,

• Modernizacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (nawiewno-wywiewnej) w budynkach wysokich oraz
wysokościowych po termomodernizacji budynków;

• Renowacja (docieplenie� na ocieplenie) budynków ocieplonych w latach 1990 do 2002 o obniżonej jakości
energetycznej (izolacja 50�mm) przez dostosowanie do warunków technicznych WT2002 (izolacja 150�mm)� lub
wymagań wdrażanych etapowo w roku 2014, 2017 i 2021 w zakresie wartości współczynnika  przenikania ciepła
ścian, dachów i stropodachów, (WT2014)

wystąpienia autorskie:
• dr inż. Robert Geryło – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.�Temat: „ Aktualne�wymagania,� nowoczesne
technologie�i�specyfika�termomodernizacji�przegród�budynków�wielkopłytowych.”

• mgr inż. Mariusz Czyszek – Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa; Dyrektor ML-Bud w Gliwicach. Temat:
„Stolarka� okienna� wczoraj,� dziś� i� jutro.� Wymiana� stolarki� okiennej� i� drzwiowej,� a� wentylacja� w� budynkach
wielkopłytowych.”

• dr Andrzej Obmiński – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Temat.�„Azbest�w�obiektach�z�„wielkiej�płyty.”�
wystąpienia promocyjne – EJOT Polska Sp. z o.o., Construsoft Sp. z o.o.

15.00 – 16.00 LUNCH
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16.00 – 17.00

se sja VII
KIE RUN KI RE wI TA LI ZA CJI BU dYN Ków I OsIE dLI wIEL KO PłY TO wYCH

Pro wa dzą cy se sję:
• inż. arch. woj ciech gę siak – Pre zes Kra jo wej Ra dy Izby Ar chi tek tów Rze czy po spo li tej Pol skiej, Pre zes WG Stu dio

Ar chi tek to nicz ne.
• inż. arch. Ma riusz Ści sło – Pre zes Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów RP
z na stę pu ją cym za kre sem te ma tycz nym:
1.    Za sa dy, pro ce du ry i me to dy dzia ła nia współ cze snych pro ce sów re wi ta li za cji,
2.    Re wi ta li za cja bu dyn ków wiel ko pły to wych,
2.1. Prze bu do wa (prze�kształ�ce�nie) struk tu ry miesz kań (NTP -74) po le ga ją ca na łą cze niu  ma łych są sied nich lo ka li (po�-

wierzch�nia�dwóch�miesz�kań) i po pra wa ich funk cjo nal no ści – uwa run ko wa na moż li wo ścia mi (no we otwo ry w ścia -
nach) kon struk cyj ny mi oraz po trze ba mi spo łecz ny mi i fi nan so wy mi,

2.2. Po wią za nie funk cji miesz kal nych z oto cze niem przez  za sto so wa nie efek to wych wejść do bu dyn ków, zie le ni wo -
kół bu dyn ków oraz  ogród ków przy do mo wych,

2.3. Do sto so wa nie bu dyn ków 5-kon dy gna cyj nych do wy ma gań wa run ków tech nicz nych (WT2009) przez przy bu do wa -
nie od ze wnątrz do kla tek scho do wych (ele wa cji) dźwi gów oso bo wych oraz przy sto so wa nia nie zbęd nych wa run -
ków do ko rzy sta nia z bu dyn ków wie lo ro dzin nych wiel ko pły to wych osób nie peł no spraw nych szcze gól nie po ru sza -
ją cych się na wóz kach in wa lidz kich,

3.    Kie run ki re wi ta li za cji osie dla wiel ko pły to wych, 
3.1. Re wi ta li za cja osie dli – za sa dy i kom plek so we dzia ła nia wy ni ka ją ce z Kar ty Ateń skiej z 1998 r. oraz pro jek tu usta -

wy o re wi ta li za cji z 2000 r.,
3.2. Pro gram re wi ta li za cji wie lo let nich dzia łań w sfe rze prze strzen nej, spo łecz nej i eko no micz nej w od nie sie niu do

osie dli wiel ko pły to wych na te re nach woj. ślą skie go, w od nie sie niu do: 
1) po pra wy ja ko ści ży cia i od two rze nie wię zi w wiel kich osie dlach „blo ko wi skach”, 
2) re or ga ni za cji ukła dów urba ni stycz nych osie dli wiel ko pły to wych zlo ka li zo wa nych na te re nach miast,
3) re ali za cji ce lów in te gra cyj nych i po trzeb kul tu ral no -oświa to wych, 
4) do sto so wa nia i mo der ni za cja uzbro je nia ze wnętrz ne go,
5) re kre acji w śro do wi sku na tu ral nym i bez pie czeń stwie,
6) go spo dar ki od pa da mi – se gre ga cja,
7) zwięk sze nia no wych miejsc par kin go wych.

wy stą pie nia au tor skie:
• dr inż. An na Ostań ska – Ka te dra Ar chi tek tu ry, Urba ni sty ki i Pla no wa nia Prze strzen ne go, Wy dział Bu dow nic twa

i Ar chi tek tu ry, Po li tech ni ka Lu bel ska. Te mat: „Me�to�do�lo�gia�pro�gra�mów�re�wi�ta�li�za�cji�osie�dli�miesz�ka�nio�wych�z bu�dyn�-
ka�mi�pre�fa�bry�ko�wa�ny�mi

• prof. dr hab. inż. Adam Pod ho rec ki –�Dzie kan Wy dzia łu Bu dow nic twa, Ar chi tek tu ry i In ży nie rii Śro do wi ska Uni wer -
sy tet Tech no lo gicz no -Przy rod ni czy im. Ja na i Ję drze ja Śnia dec kich w Byd gosz czy. Te mat:�„O po�trze�bie�dia�gno�zo�wa�-
nia�i re�wi�ta�li�za�cji�bu�dyn�ków�wiel�ko�pły�to�wych”.

• prof. dr hab. inż. arch. Elż bie ta Nie za bi tow ska – Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry. Te mat: „Pro�ble�my�do�-
sto�so�wa�nia�wiel�ko�pły�to�we�go�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go�na Ślą�sku�do współ�cze�snych�po�trzeb�i wy�ma�gań�Kar�ty
Ateń�skiej�w świe�tle�pol�sko�-nie�miec�kie�go�pro�jek�tu�ba�daw�cze�go�na te�mat�osie�dli�miesz�ka�nio�wych�z okre�su�so�cja�li�zmu
w Ka�to�wi�cach�i Lip�sku.”
•�prof.�dr�inż.�arch.�An�drzej�Grzy�bow�ski –�Rek�tor�Wyż�szej�Szko�ły�Tech�nicz�nej�w Ka�to�wi�cach.�Te mat: „Prze�kształ�ce�-
nie�współ�cze�snych,�wiel�ko�pły�to�wych�osie�dli�miesz�ka�nio�wych�dla�pod�nie�sie�nia�ich�atrak�cyj�no�ści�i po�pra�wy�wa�run�ków
ży�cia�miesz�kań�ców”.

• dr hab. inż. arch. Klau diusz fross – Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry. Te mat: „Re�wi�ta�li�za�cja�bu�dyn�ków
wiel�ko�pły�to�wych�–�aspek�ty�ar�chi�tek�to�nicz�ne�–�moż�li�wo�ści�i ogra�ni�cze�nia.”

• dr inż. arch. Be ata Ko mar – Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry. Te mat: „Po�li�ty�ka�re�wi�ta�li�za�cyj�na�spół�dziel�ni
miesz�ka�nio�wych.”

• dr inż. arch. Be ata Ku char czyk -Brus – Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry. Te mat: „Post�so�cja�li�stycz�ne�osie�-
dla�wie�lo�ro�dzin�ne�–�bu�dyn�ki,�miesz�ka�nia,�ich�ja�kość�i szan�se�po�pra�wy.�Stu�dia�przy�pad�ku�ob�ję�te�pol�sko�-nie�miec�kim
pro�jek�tem�ba�daw�czym.”

wy stą pie nia pro mo cyj ne

15.00 – 16.00 dyskusja i podsumowanie konferencji



UCZEsTNICY fORUM BUdOwNICTwA ŚLąsKIEgO

Śląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

w Katowicach

Śląska Izba
Budownictwa

Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa

o/Katowice

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Górnictwa

w Katowicach

Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych

o/Katowice

Politechnika Śląska
w Gliwicach

Śląska Izba
Pracodawców

Polska Izba Ekologii
w Katowicach

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa
Budownictwa o/Śląsk

Śląski Oddział Wojewódzki
Stowarzyszenia Współpracy

Polska-Wschód

Instytut Gospodarki
Nieruchomościami

w Katowicach

Politechnika
Częstochowska

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział w Katowicach
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Szanowni państwo!

Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego
uprzejmie informuje, że została otwarta

VI edycja Konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE – 2016”
którego celem jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej 

oraz możliwości eksportowych województwa śląskiego 
poprzez publiczną prezentację i wyróżnianie:

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA
podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych

oraz Nagrodą i Tytułem

„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSpODARKI ŚLĄSKIEJ”
osób indywidualnych – za szczególne osiągnięcia w działalności zawodowej 

oraz wkład w rozwój regionu.

Kapitułę Konkursu stanowią reprezentujący Wojewodę Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego, Rektorów
politechniki Śląskiej oraz politechniki Częstochowskiej, samorządy zawodowe i gospodarcze budownictwa,
które utworzyły „Forum Budownictwa Śląskiego” oraz eksperci w poszczególnych kategoriach konkursu.

publiczna promocja Laureatów, poprzez wręczenie tych Nagród w postaci statuetki projektu 
Zygmunta Brachmańskiego wraz z Dyplomem, odbędzie się podczas:

• uroczystych obchodów „Śląskiego Dnia Budowlanych – 2016” w dniu 11 października 2016 r.
wraz z drugą konferencją „VIII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” w Międzynarodowym

Centrum Kongresowym w ramach „VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich przedsiębiorstw”,
• corocznej, uroczystej XIX GALI BUDOWNICTWA w dniu 25 listopada 2016 r.

w Gliwickim Teatrze Muzycznym.

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdą państwo na stronie internetowej www.izbabud.pl

„Deklaracje Zgłoszeniowe” przystąpienia do konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE – 2016”
prosimy przekazywać do Biura Śląskiej Izby Budownictwa na adres 

– ul. Szeligiewicza 20 / lok. I, Katowice 40-074 bądź mailowo – izbabud@izbabud.pl
w pierwszym terminie do 26 sierpnia br. i w drugim terminie do 16 września 2016 r.


