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Szanowni Pastwo!
Zbliajce si wita i koniec roku to czas na podsumowanie, yczenia i plany na nastpny rok.
Przekazujemy Pastwu kolejny numer naszego czasopisma.
Zebralimy w nim w syntetyczny sposób przebieg wydarze, które organizowalimy, w których uczestniczylimy.
Wszystkim tym, którzy obchodzili jubileusze, serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów w dziaalnoci. Dzikujemy, e moglimy by uczestnikami i wiadkami tych wydarze.
Z przykroci przyjlimy informacj o mierci Honorowego Prezydenta lskiej Izby
Budownictwa – Tadeusza Wnuka.
Z godnoci poegnalimy go na XXI Gali Budownictwa. Dzikuj onie i synom
. P. Tadeusza Wnuka za moliwo publicznego poegnania Go i podzikowania
za dugoletnie kierowanie Izb.
Gala Budownictwa bya take podzikowaniem dla wyróniajcych si podmiotów
gospodarczych, instytucji publicznych i osobowoci i przyjació budownictwa. Wszystkim wyrónionym i nagrodzonym serdecznie gratuluj.
Przed nami nowy rok, kolejny rok zmian w ustawodawstwie. Nie znamy skutków
tych zmian, ale bdziemy je nieustannie monitorowa.
Aktualnie nieznane s skutki uwaszczenia – likwidacji, wieczystego uytkowania
dla spódzielni mieszkaniowych.
Brak jest jasnego stanowiska rzdu na temat OZE – co dalej z biaymi certyfikatami?
Walka ze smogiem to wyzwanie, które rzd stawia na pierwszym miejscu w najbliszych latach, ale wydaje si, e do tego zagadnienia musimy podej systemowo, dzisiaj w obliczu zapowiedzianych podwyek za energi elektryczn, boj si, e
pogbi si ubóstwo energetyczne, a tym samym walka ze smogiem bdzie walk z wiatrakami.
Z niepokojem przyjmujemy, e program „Mieszkanie +” zrealizowa ok. 500 mieszka, natomiast pozytywnie przyjmujemy, e deweloperzy, TBS-y, spódzielnie mieszkaniowe ok. 150.000 mieszka.
Mamy gbok nadziej, e tak oczekiwane tanie mieszania dla modych ludzi bd realizowane w nowym roku.
W nowym roku planujemy wiele seminariów, szkole specjalistycznych, konferencji, Forum Budownictwa lskiego i inne wydarzenia, które bdziemy organizowa
razem ze lsk Okrgow Izb Inynierów Budownictwa. Na te wszystkie wydarzenia gorco pastwa zapraszam.
Z okazji nadchodzcych wit Boego Narodzenia, ycz Pastwu radoci, niezapomnianych pogodnych chwil, wielu piknych upominków i prezentów. Na nowy
rok 2019 nadziei, pomylnoci i szczcia w realizacji celów.
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WSPOMNIENIE

Tadeusz Wnuk
1945-2018
11 listopada, w rocznic 100-lecia
Niepodlegoci Polski, Polski dla której tak
wiele zrobi, zmar w wieku 73 lat
Tadeusz Wnuk. By czowiekiem prawym,
o niezwykej kulturze osobistej.
Wyksztacenie, talent, pracowito,
pedantyczne wrcz traktowanie kadego
powierzonego mu zadania
byy ródem jego awansów i sukcesów.
Ostatnie lata powici pracy
na rzecz rodowiska budowlanych.
Czonek-zaoyciel lskiej Izby Budownictwa.
Przez dwie kadencje, w latach 2007 – 2017
peni funkcj Prezydenta
lskiej Izby Budownictwa w Katowicach,
od 2008 roku równie Przewodniczcego
Forum Budownictwa lskiego.
W 2018 roku zosta mu nadany tytu
Honorowego Prezydenta
lskiej Izby Budownictwa.
Tadeusz Wnuk urodzi si 24 lutego 1945 roku w Sosnowcu. Ukoczy studia w Wyszej Szkole Ekonomicznej
w Katowicach.
Prac zawodow rozpocz w przedsibior stwach prze my su me ta lo we go
i szklarskiego. W latach 1971-1979 – przewodniczy miejskiej komisji planowania
w Sosnowcu, by dyrektorem Okrgowej
Dyrekcji Rozbudowy Miast w Sosnowcu,
wiceprezydentem Sosnowca i prezydentem Sosnowca.
Prowadzi planowanie i finansowanie
oraz koordynacj kompleksowej przebudowy urbanistycznej, komunikacyjnej
i komunalnej miast Zagbia Dbrowskiego oraz kolejnych inwestycji towarzyszcych budowie Huty „Katowice”.
W latach 1979-1985 peni funkcj I wicewojewody katowickiego, a w maju 1985
roku zosta powoany na stanowisko wojewody katowickiego. Zajmowa t funkcj do maja 1990 roku.
By wspótwórc i koordynatorem programu rozwoju województwa katowickiego, który obejmowa opracowanie „Planu
Regionalnego”, „Zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej”, „Wieloletniego programu ochrony i ksztatowania

rodowiska” na lata 1986-1990 i 19911995. Na podstawie tych planów rozpoczto budow zbiornika wodnego „winna -Po r ba”, wo do ci gu gru po we go
„Dziekowice”, Drogowej Trasy rednicowej Katowice – Gliwice, Kolejowego Ruchu Regionalnego Gliwice – Zawiercie,
oczyszczalni cieków np. „Centrum”
w Katowicach, „Radocha” w Sosnowcu,
„Klimzowiec” w Chorzowie, róde ciepa
np. EC „agisza”, EC Jaworzno, jako inwestycji objtych uchwa Rady Ministrów.
W latach 1990-2007 by dyrektorem Oddziau Invest-Bank S.A. w Katowicach,
prezesem Zarzdu Górnolskiego Banku Gospodarczego S.A. w Katowicach,
dyrektorem Regionalnego Oddziau PKO
BP w Katowicach.
Od 2001 do 2005 roku sprawowa
mandat Senatora V kadencji Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej. By czonkiem
Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorzdu Terytorialnego i Administracji Pastwowej.
By inicjatorem utworzenia Rady Parlamentarno-Samorzdowej Zagbia i Jaworzna, a take Funduszu Porcze
Kredytowych z udziaem 7 samorzdów
terytorialnych i GBG Bank S.A. w Kato-
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wi cach. By za o y cie lem Fun da cji
– „Otwarty Zagbiowski Fundusz Stypendialny”, która w latach 2003-2007 zorganizowaa 6 edycji programu stypendialnego dla 130 studentów, gromadzc na ten
cel ponad 200 tys. z.
Wspózaoyciel utworzonej w 1990
roku Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie, przewodniczcy
jej Rady Fundatorów.
Przez wiele lat kierowa lskim Okrgowym Zwizkiem Koszykówki i nalea
do Rady Gospodarczej Teatru lskiego.
Odznaczony Krzyem Kawalerskim
i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Zot Odznak Honorow „Za Zasugi dla Województwa lskiego” i Odznak „Zasuony dla Miasta Sosnowca”,
Laureat Platynowego i Zotego Laura
„Umiejtnoci i Kompetencji”, Nagrody
„Oskar Serca” Rady Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii im. prof. Z. Religii.
W skupieniu i zadumie, z alem w sercach poegnalimy Go 16 listopada na sosnowieckim cmentarzu. Odszed od nas
na zawsze, ale póki pami o Nim bdzie
ywa – bdzie poród nas.

DZIAANIA RZDU

Mieszkanie Plus
szans dla caego
rynku mieszkaniowego
w Polsce

Rozmowa
z wiceministrem
w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju
ARTUREM SOBONIEM

– Jaka jest obecnie kondycja polskiego rynku mieszkaniowego? Jak na tym
tle przedstawia si woj. lskie?
– Mieszka w Polsce buduje si coraz
wicej. W ubiegym roku oddano ich
prawie 180 tys. i mam nadziej, e
w tym roku bdzie jeszcze lepiej. S te
ogromne potrzeby – szczegóowo opisuje to przyjty przez nasz rzd Narodowy
Program Mieszkaniowy. Brakuje okoo 1 miliona mieszka, a wród nich najbardziej mieszka na wynajem. Dlatego
uruchomilimy program budowy na zasadach rynkowych mieszka na wynajem
z opcj docelowego nabycia na wasno
i przeznaczylimy ponad 6 mld z do 2025
r. na wsparcie budownictwa komunalne-

go. Miesz ka Plus jest ju po nad 480 – w Biaej Podlaskiej, Jarocinie
i Kpnie, a kolejne buduj si w Jarocinie, Gdyni, Kpicach, Wabrzychu i co najbar dziej ucie szy wo je wódz two l skie – w Ka to wi cach. Wspó pra ca
z Katowicami planowana jest dugofalowo przez obie strony – samorzd i PFR
Nieruchomoci. Zatem ten duy ju projekt, przewidujcy kilkaset mieszka bdzie – jestem pewny – w przyszoci jeszcze rozwijany.
– Jak przebiega realizacja programu?
Ile nowych, tanich mieszka moe
powsta i w jakich rejonach Polski i jak
przedstawia si wspópraca samorzdu i rzdu w tej kwestii?

– PFR Nieruchomoci analizuje ponad 400 projektów w ponad 200 rónych
lokalizacjach na ponad 100 tys. mieszka.
Spóka prowadzi analizy kolejnych lokalizacji zgoszonych przez samorzdy,
spóki Skarbu Pastwa oraz podmioty prywatne, które cznie umoliwiaj budow
mieszka o cznej wartoci ponad 30 mld
z. Na etapie przygotowa jest prawie 10
tys. mieszka w Dbicy, Gdasku, Krakowie, owiczu, Pelpinie, Radomiu, Skawinie, widniku, Toruniu, Tycu Maym,
Warszawie, Wrocawiu, Zakliczynie i Zamociu. Jestemy bardzo zainteresowani dobr wspóprac z samorzdami.
One maj bardzo wan rol w programie Mieszkanie Plus. Dalimy gminom
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do dyspozycji program dopat do najmu
„Mieszkanie na start”. W rkach samorzdów jest nabór chtnych na mieszkania
na wynajem w tym z opcj wykupu
na wasno. To samorzdy pozyskuj inwestorów zainteresowanych budow
dostpnych cenowo mieszka, a dla
oczekujcych na mieszkania program
oznacza zmniejszenie czynszu nawet
przez 15 lat. Rady miast i gmin okrelaj kryteria pierwszestwa naboru chtnych
na mieszkania. Dopaty rusz od 1 stycznia 2019 r. wic zainteresowanie samorzdowców programem wzronie.
– Prawo. Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju wprowadza uatwienia w pozyskiwaniu nieruchomoci pod Mieszkanie Plus. Tzw. specustawa mieszkaniowa obowizuje od lipca br. Co
zmienia i na czym bd polega kolejne nowelizacje prawa w tej kwestii?
– Po spenieniu ustawowych kryteriów
urbanistycznych, za zgod samorzdu bdzie mona atwiej udostpnia dziaki
pod budownictwo mieszkaniowe. Samorzd bdzie móg te zaostrzy ustawowe kryteria w okrelonych granicach – jeli b dzie chcia na o y wy sze
wymagania wobec inwestora. Ale te przepisy bd dziaa przez 10 lat – taki okres
zapisano w ustawie. Przygotowywane
przez zespó ekspertów przy ministrze
infrastruktury zmiany spowoduj uproszczenie, skrócenie oraz zmniejszenie represyjnoci procesu inwestycyjno-budowlanego oraz poprawi funkcjonowanie
systemu planowania i zagospodarowania
przestrzennego. Wprowadzimy nowe
mechanizmy prorozwojowe i przyjazne
inwestorowi, jednoczenie chronic konstytucyjne prawa innych uczestników
procesów inwestycyjno-budowlanych.
Szczegóy bd prezentowa w najbliszych miesicach.
– Program „Czyste powietrze”, cieszy si wielkim zainteresowaniem. Czy
pobudzi rynek brany budowlanej?
– Wiele elementów programu „Czyste
powietrze” bdzie dziaa proinwestycyjnie, choby od dawna postulowana
ulga remontowa. Bardzo due znaczenie
dla inwestorów bdzie te mia fakt, e naszemu rzdowi na serio zaley na poprawie efektywnoci energetycznej budownic twa i stwo rzy sze ro k pa le t
rozwiza, które inspiruj take samorzdy do wprowadzania wasnych finansowych zacht do wymiany pieców, róde
ciepa czy podczenia si do sieci. To co
najbardziej przyczyni si do zmniejszenia
niskiej emisji – poza edukacj, któr
prowadzimy razem z dziaaniami inwestycyjnymi – to take promowanie kompleksowej termomodernizacji i remontów.
Jeli w program „Czyste powietrze” jesz-

cze mocniej zaangauje si brana budowlana, to proekologiczny efekt bdzie
take gospodarczym sukcesem polskich
firm. W Polsce powstan firmy inwestujce w najem nieruchomoci – FINN, polskie REIT-y, aby pobudzi budownictwo
na wynajem. Przykad PGNiG, która prowadzi program przyspieszonej gazyfikacji Polski oraz innych polskich firm energe tycz nych, któ re re orien tu j swo je
strategie w zwizku ze zmieniajcymi si
potrzebami klientów to pozytywny sygna
dla caej gospodarki, w której brana budowlana zawsze idzie na czele pozytywnego trendu.
– W swoim expose premier Mateusz
Morawiecki zapowiedzia szeroki Program dla lska. W jaki sposób jego
zaoenia wpisuj si w rozwój dziedziny budownictwa i mieszkalnictwa regionu?
– Program dla lska i transformacja
dokonana w Katowicach uwydatniaj
atuty regionu. W Katowicach odbdzie si
szczyt klimatyczny CO24 i zgosilimy je
jako polskiego kandydata do organizacji IX wiatowego Forum Miejskiego
UN-HABITAT w 2022 r. Katowice pokazuj jak kreatywnie wykorzysta potencja
miasta poprzemysowego, znakomicie
pooonego i skomunikowanego. To miasto dysponujce ogromnym zapleczem
naukowym, kulturalnym, z osigniciami
w zakresie rewitalizacji do którego cigaj z nadziejami na atrakcyjn prac
i rozwój kariery chtni z caej Polski.
Na lsku dziaa pierwszy w Polsce
zwizek metropolitalny (Górnolsko-Zagbiowska Metropolia) i dostpne
mieszkania s z pewnoci atutem dla
osób, które przyjechay tu na troch
po pozostania na stae. Nie ukrywalimy
tego, e naszym celem jest te tworzenie
warunków do powrotów Polaków z zagranicy. Bo ju teraz s w Polsce miejsca pracy, w których zarobki s takie same jak
tam, gdzie do wyjazdu pchna zdolnych ludzi yciowa potrzeba. Takie miejsca pracy s w Katowicach i na lsku.
Dzi nie zmagamy si ju, tak jak kiedy
z wysokim bezrobociem, tylko z brakiem rk do pracy i pracodawcy konkuruj o pracowników. Wanym elementem
tej konkurencji jest moliwo zaoferowania mieszka na wynajem i takie mieszkania powstaj w programie Mieszkanie
Plus. Do stp ne ce no wo miesz ka nia
na wynajem z opcj wykupu bd przewag dla miast, regionów i Polski. W ten
sposób moemy zatrzyma pracowników
w kraju i mam nadziej uatwi rodakom
powrót do Polski.
Rozmawiaa:
Agnieszka Zieliska
Zdjcie: mat. prasowe
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ARTUR SOBO, 7 lutego 2018 r. zosta powoany na stanowisko sekretarza stanu
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Od 2001 r. zwizany z Urzdem Miasta widnik, pocztkowo kierowa Wydziaem Strategii i Rozwoju, nastpnie od 2006 r. peni funkcj sekretarza miasta. W latach 2006-2010
by radnym powiatu i spoecznym czonkiem
zarzdu powiatu widnickiego. W okresie 2010-2015 by radnym sejmiku województwa lubelskiego.
Od 2015 r. pose na Sejm RP. W ramach aktywnoci poselskich peni funkcj przewodniczcego Parlamentarnego Zespou ds. Reindustrializacji Polski oraz przewodniczcego
Parlamentarnego Zespou Przyjació Lotników Polskich. Czonek komisji obrony narodowej i finansów publicznych.
Absolwent studiów magisterskich Wydziau
Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Kolegium Nauk
o Przedsibiorstwie Szkoy Gównej Handlowej w Warszawie, a take studiów podyplomowych z zakresu prawa Unii Europejskiej
na UMCS oraz rachunkowoci i finansów
na KUL.

X LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

Nowoczesne rozwizania
w budownictwie
powszechnym
6 – 7 czerwca br. na Wydziale Architektury Politechniki lskiej w Gliwicach odbyo si X lskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomoci. Organizatorami
tegorocznej konferencji bya lska Izba Budownictwa, Politechnika lska w Gliwicach,
lska Okrgowa Izba Inynierów Budownictwa, Polski Zwizek Inynierów i Techników Budownictwa Oddzia Katowice, lska
Izba Pracodawców w Gliwicach oraz Polski
Zwizek Inynierów i Techników Budownictwa Oddzia w Gliwicach, Instytut Techniki
Budowlanej Oddzia lski i Regionalny
Zwizek Rewizyjny Spódzielczoci Mieszkaniowej w Katowicach.
Otwarcia Forum dokonali Mariusz Czyszek – Prezydent lskiej Izby Budownictwa i Roman Karwowski – Przewodniczcy Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów
Budownictwa.
W czasie dwóch pierwszych roboczych sesji konferencji mówiono m.in. o maej architekturze jako elemencie dostpnoci przestrzeni miejskiej – dr hab. in. arch.
Joanna Tymkiewicz, dr in. arch. Anna Szewczenko, o projektowaniu zrównowaonemu w rewitalizacjach – dr in. arch. Anna Gumiska, (d) ociepleniu elewacji
ocieplonych w technologii ETICS i wpywie
wad wykonawczych i materiaowych na trwao systemu – Radosaw Marciniec – Kierownik R&D – Gówny Technolog Arsanit Sp.
z o.o., ociepleniu na ocieplenie – renowacji
typu mikro i makro – Pawe Gauszka Farby Kabe Polska Sp. z o.o. i renowacji istniejcych ocieple – Maciej Noco Quick Mix
sp. z o.o.
O tym czy warto umiera w wannie? – mówi mgr in. Mariusz Czyszek
Poruszono równie problemy: „Bezpieczestwo i energooszczdno – prawidowa wentylacja i odprowadzanie spalin – system VBP FOG” – Maciej Janicki Aereco
Wentylacja Sp. z o.o., „System elastycznych
wkadów kominowych FuranFlex” – Andrzej
Wntrzak TermoKomin.
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Na zakoczenie pierwszego dnia obrad
poruszono futurystyczne tematy: „Program
badawczy architektury kosmicznej” na Wydziale Architektury Politechniki lskiej
– dr hab. in. arch. Klaudiusz Fross
i „City on Mars – Jednostki kolonizacyjne
na innych planetach z moliwoci wykorzystania ich w ekstremalnych warunkach”,
z prezentacj Virtual Reality – dr in. arch.
Maria Bielak-Zasadzka, mgr in. arch. Kamil Lis.
W drugim dniu obrad zajto si m. in. problemem RODO – Jak po zmianach nadzorowa przetwarzanie danych?
O zarzdzaniu budynkami inteligentnymi – mówi dr hab. in. arch. Klaudiusz
Fross, a o analizie nasoneczniania i zacienienia obiektów mgr in. arch. Micha Kornacki.
Odpowiedzialno zarzdcy z tytuu wad
bu dyn ku; Od po wie dzial no in we sto ra
za wady projektu to temat, który poruszy Tomasz Su kow ski – Kan ce la ria Praw na GRAVIS LEGAL GROUP.
Na zakoczenie dr hab. in. arch. Klaudiusz Fross i dr hab. in. arch. Dorota
Winnicka – Jasowska wygosili referat: lska Szkoa Bada Jakociowych – 20 lat dowiadcze.
Prowadzcymi, moderatorami sesji byli:
Mariusz Czyszek – Prezydent lskiej
Izby Budownictwa i Mariusz Rybka – Wiceprezydent lskiej Izby Budownictwa, Dyrektor Delegatury Izby w Gliwicach.
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W jakiej kondycji
jest dzi brana?
19 padziernika br. w piknym zrewitalizowanym paacyku w Siemianowicach lskich – miejscu, gdzie w poprzednich latach
miay miejsce imprezy rodowiska zwizanego ze lskim budownictwem – odbyo si
te go rocz ne wi to l skich bu dow la nych – Dzie Budownictwa.
Przybyych goci reprezentujcych kierownictwo firm skupionych w lskiej Izbie
Budownictwa, przedstawicieli rodowiska naukowego, spódzielni mieszkaniowych, samorzdowców powita Prezydent Izby Mariusz Czyszek, który podkreli, e nazwa
„Dzie Budownictwa” dobrze okrela szerokie rodowisko, w którym obecnie dziaa
Izba. W swoim wystpieniu Prezydent Czyszek mówi w jakiej kondycji mamy dzi budownictwo. Czy mamy dzi bum budowlany, czy mamy stabilizacj czy te zapa?
Z doniesie medialnych mona odnie wraenie, e jest wielki bum, ale dane statystyczne – m. in. spadek zatrudnienia w budownictwie, maa liczba oddanych mieszka
w tym roku (mimo, e od 3 lat mamy program Mieszkanie +) – ni jak maj si
do rzeczywistoci. Kondycja finansowa firm
budowlanych jest cile zwizana z tym, e
wszystkie umowy zostay „ozusowane”,
inaczej opodatkowane w zwizku z tym
wzrastaj nam koszty produktu budowlanego. Jednoczenie wzrastaj koszty materiaów budowlanych, zwizane m.in. z tym, e
wzrastaj ceny energii. W efekcie firmy budowlane s bardzo zaduone, na ok 50 miliardów z. Jak to wpynie na kondycje firm?
Czy bd one bankrutoway?
Z danych GUS-owskich wynika, e dzi
deweloperzy maj problem ze zbyciem
mieszka. Wynika z tego, e gospodarka zostaa przegrzana w zakresie potrzeb mieszkaniowych.
Przed nami wielkie wyzwania zwizane
z rewitalizacja spoeczn – osiedli, miast. Te
wszystkie wyzwania chcielibymy w ramach lskiej Izby i Forum Budownictwa
lskiego realizowa.
Anna Zasada-Chorab, zastpca prezydenta Siemianowic l., witajc goci przedstawia plan i podjte dziaania zwizane
z odnowieniem paacu, w którym odbywa

si Dzie Budownictwa, przedstawia równie dziaania i strategi zwizane z planami rewitalizacji caego miasta do 2030 roku. – To co sta o si na prze strze ni
ostatnich 4 lat w Siemianowicach lskich
uwaamy, e jest sukcesem – mówia. – Ponad 300 zrealizowanych ronych zada inwestycyjnych wikszych i mniejszych. Ta-

kim wiodcym znaczcym, którym moemy
si pochwali cho jest to inwestycja prywatna, jest równie odbudowa Paac Donnersmarcków, który mam nadziej, wkrótce bdzie Pastwa goci i bdzie wizytówka
Siemianowic.
Antoni Falikowski Wiceprezes Konfede ra cji Bu dow nic twa i Nie ru cho mo ci
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i Prezes Zarzdu lskiej Izby Pracodawców i Tomasz Golis Wiceprezes Izb wrczyli wyrónienie – Zot Odznak im. Króla Ka zi mie rza Wiel kie go – przy zna ne
na wniosek Izby przez Konfederacj Budownictwa i Nieruchomoci, Dziekanowi
Wydziau Architektury dr hab. Klaudiuszowi Frossowi.
– Pan Dziekan Klaudiusz Fross, za swoj prac, za wieloletni dziaalno, za ponadprzecitne zasugi, za wzorowe projekty, zyska powszechne uznanie, w tym
take szacunek spoecznoci architektonicznej i budowlanej.
Uczy przyszych architektów aby myleli
i projektowali dla ludzi, a my budowlacy dla
ludzi bdziemy budowali i realizowali wasze
projekty.
lska Izba Pracodawców oraz otaczajce nas rodowisko bardzo wysoko sobie
ceni dziaalno na rzecz budownictwa Politechnik lsk oraz Wydzia Architektury oraz szefa pana doktora habilitowanego
Klaudiusza Fross.
Kapitua Konfederacji Budownictwa i Nieruchomoci w Warszawie na wniosek IP
przyznaa Panu dr hab. in. arch. „Zota odznak Króla Kazimierza Wielkiego” a Wydziaowi Architektury „Statuetk im. Króla Kazimierza Wielkiego” – m.in. powiedzia
podczas wrczania wyrónienia Tomasz
Golis.
Profesor Fross dzikujc za wyrónienie
sam z kolei przekaza specjalne wyrónienie dziekana, symboliczn tub, za wspieranie i wkad w rozwój Wydziau Architektury Politechniki lskiej Prezydentowi
lskiej Izby Budownictwa Mariuszowi
Czyszkowi.
Na zakoczenie Dnia Budownictwa Marcin Jadczyk Prezes Zarzdu firmy SOR-DREW S.A. mówi o walorach drewnianego budownictwa szkieletowego.
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Rekreacyjna Dolina
May Staw

K

Katowicka Spódzielnia
Mieszkaniowa
ul. Klonowa 35 c
40-168 Katowice

Os. Murcki, Domeyki

atowicka Spódzielnia Mieszkaniowa nieprzerwanie od lat jest jednym ze spódzielczych symboli Katowic.
czy tradycj z nowoczesnoci, a wielko
zarzdzanych zasobów (ponad 1 mln m2 powierzchni uytkowej lokali) sprawia, i zalicza
si do najwikszych w brany.
Potencja gospodarczy i ludzki Spódzielni, posiadane dowiadczenie oraz umiejtne zarzdzanie sprzyjaj permanentnemu jej rozwojowi, co
potwierdza si midzy innymi w tym, e – jako
jedna z nielicznych – nadal konsekwentnie buduje nowe mieszkania.
Obecnie, Spódzielnia ma jeszcze w swojej
ofercie do nabycia w Katowicach nowe lokale
w eleganckim, piknie pooonym zespole
mieszkalnym przy ul. Puaskiego (kocówka)
w najatrakcyjniejszym miejscu w centrum Katowic, a zarazem w rodku 4-milionowej aglomeracji. Nieopodal znajduje si 400-hektarowy
Katowicki Park Leny. Budynki, zlokalizowane w ssiedztwie Doliny Trzech Stawów, s trzypitrowe, z windami i podziemnymi garaami.
Nadto w Murckach przy ul. Domeyki Katowicka Spódzielnia Mieszkaniowa z wasnych inwestycji udostpnia – w zrealizowanym w roku 2017/2018 4-kondygnacyjnym budynku
– 20 nowych mieszka (wybudowanych w tech-

nologii tradycyjnej, z wind, centralnym ogrzewaniem i ciep wod z wasnej kotowni gazowej). S to lokale o powierzchni od ok. 40 m2
do 114 m2. Mieszkania prezentuj bardzo dobry
standard wykonania. S udostpniane w tzw. stanie deweloperskim lecz na yczenie klienta
mog by równie wykoczone pod „klucz”.
Murcki to katowicka dzielnica ssiadujca
z duym kompleksem parkowo-lenym oraz dogodnymi poczeniami komunikacyjnymi zarówno w kierunku centrum miasta, jak i miast
ociennych (Tychy, Mikoów, Mysowice). Budynek usytuowany jest w kwartale ulic – Bohdanowicza i odchodzcych od niej, ku ul. Domeyki, czterech ulic – Tokarskiego, Czeczotta,
Budryka.
Zamieszkanie w zasobach Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej oznacza nie tylko wejcie
w posiadanie „wasnego M”, ale równie gwarancj rzetelnego i efektywnego ekonomicznie
zarzdzania nieruchomociami, moliwo czynnego i biernego uczestniczenia w yciu Spódzielni, jej dziaalnoci spoeczno-kulturalnej (uatwiaj cej roz wój i re ali za cj oso bi stych pa sji
i zainteresowa oraz integracj mieszkaców),
wpyw na decyzje dotyczce funkcjonowania
Spódzielni – sowem ycie w bezpiecznym,
atrakcyjnym i przyjaznym rodowisku.
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Laureaci konkursu „lskie Budowanie 2018”

Kontynuacja naszych
tradycji i wartoci,
podzikowania
za budowlany trud
23 listopada 2018 r. w Operze lskiej w Bytomiu odbya si dwudziesta pierwsza edycja Gali Budownictwa.
Miaa ona w tym roku szczególny charakter. Zaledwie przed tygodniem poegnalimy na sosnowieckim cmentarzu zmarego 11 listopada p. Tadeusza Wnuka. Czowieka prawego, o niezwykej kulturze osobistej.
Wyksztacenie, talent, pracowito, pedantyczne wrcz traktowanie kadego powierzonego mu zadania byy
ródem jego awansów i sukcesów. Ostatnie lata powici pracy na rzecz rodowiska budowlanych. By czonkiem-zaoycielem lskiej Izby Budownictwa. Przez dwie kadencje, w latach 2007 – 2017 peni funkcj Prezydenta lskiej Izby Budownictwa w Katowicach, od 2008 roku równie Przewodniczcego Forum Budownictwa lskiego. W 2018 roku zosta mu nadany tytu Honorowego Prezydenta lskiej Izby Budownictwa.
Na pocztku Gali rodzinie zmarego onie Krystynie i synom przekazany zosta
przez Prezydenta lskiej Izby Budownictwa Mariusza Czyszka, Przewodniczcego Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa Romana Karwowskiego
i Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby In.
Bud. Zbigniewa Kledyskiego Tytu Honorowy wraz Medalem „Osobowo Budownictwa lskiego” oraz Medal Honorowy Polskiej Izby Inynierów Budownictwa, którymi
uhonorowany zosta Tadeusz Wnuk.
Nastrój refleksji, wiadomo, e nie ma
ju wród nas czowieka tak bardzo w ostatnich latach zwizanego ze rodowiskiem budowlanych, tak bardzo zasuonego. towarzy szy nam przez ca y czas trwa nia
uroczystoci.
W Gali wzili udzia przedstawiciele
wadz samorzdowych miast i powiatów naszego regionu oraz krajowych i regionalnych organizacji pozarzdowych budownictwa. Gale otworzyli Prezydent lskiej
Izby Budownictwa Mariusz Czyszek i Przewodniczcy Rady lskiej Okrgowej Izby
Inynierów Budownictwa Roman Karwowski. W imieniu organizatorów, licznych

wspóorganizatorów i Rady Patronackiej powi ta li przy by ych go ci Lu cy n Ek kert – Radn Województwa lskiego,
Mirosawa Seku – Posa poprzednich kadencji, Prezesa NIK i Marszaka Województwa w latach 2013 – 2014.
Skadajc serdeczne podzikowania
za dotychczasow wspóprac powitano reprezentujcych wadze samorzdowe województwa: Marcina Krup – Prezydenta
Miasta Katowice, Magorzat Mak-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, Michaa
Bied – I Zastpc Prezydenta Miasta Bytom, Zdzisawa Banasia – Burmistrza
Miasta i Gminy Siewierz, Mariana Bachuta – Bur mi strza Cze cho wic -Dzie dzic,
Andrzeja Karasiskiego – Sekretarza
Miasta Gliwice, Romana Olszewskiego – Naczelnika Wydziau Budownictwa
Urzdu Miasta Katowice.
– XXI Gala Budownictwa jest kontynuacj
naszych tradycji i wartoci, jednoczenie podzikowaniem za cik prac wszystkim
którzy tworz i realizuj inwestycje, wszystkim którzy nas ucz przygotowywa nowe
kadry – mówi Prezydent Czyszek otwierajc uroczysto.
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– Nie bd mówi o zmianach prawa, programach rzdowych oraz o braku pracowników w firmach – to wszystko przed nami – przygotowujemy si do tego na bieco.
Dzisiaj chc podzikowa wszystkim którzy
uczestniczyli i organizowali X Forum Inwestycji Budownictwa i Nieruchomoci, które
odbyo si w czerwcu na Wydziale Architektury Politechniki lskiej. Dzikuj wszystkim, którzy zaprosili nas na swoje jubileusze
dziaalnoci. I ycz dalszych sukcesów.
Dzikuj organizatorom II Kongresu Kominiarzy, który odby si w Rybniku. Poruszano tam wan tematyk walki ze smogiem. Bdziemy razem wspópracowa.
Dzikuj wszystkim którzy uczestniczyli
w naszych seminariach i szkoleniach specjalistycznych. Bdziemy to kontynuowa.
Dzikuj wszystkim, którzy Wspieraj dziaalno lskiej Izby Budownictwa i Forum
Budownictwa.
W kolejnym punkcie Gali odbyo si wrczenie nagród i medali.
Uroczysto uwietni i zakoczy wspaniay wystp artystów Opery lskiej w Bytomiu. Ca Gal jak zwykle wspaniale
prowadzi Piotr Karmaski.

XXI GALA BUDOWNICTWA

Zmary Tadeusz Wnuk uhonorowany zosta zaszczytnym Tytuem Honorowym
wraz Medalem „Osobowo Budownictwa lskiego” oraz Medalem
Honorowym Polskiej Izby Inynierów Budownictwa

Prezydent laskiej Izby Budownictwa Mariusz Czyszek i Przewodniczcy laskiej
Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa Roman Karwowski powitali goci

Gala odbywaa si w piknych pomieszczeniach Opery lskiej w Bytomiu

Laureaci lskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa

Pamitkowe zdjcie uhonorowanych Nagrod z Tytuem „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki lskiej”

W imieniu nagrodzonych Tytuem „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki
lskiej” gos zabraa prof. dr hab. in. Joanna Bzówka – Dziekan Wydziau
Budownictwa Politechniki lskiej w Gliwicach
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Tytu honorowy wraz z Medalem Osobowo
Budownictwa lskiego otrzyma w tym roku Józef
Kuklok-Opolski – Prezes Zarzdu Architektonicznego Biura Projektów AB – Projekt Sp. z o.o.

W przerwie uroczystoci w kuluarach mona byo dzieli si wraeniami z Gali
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W czci artystycznej wystpi zespó Opery lskiej w Bytomiu
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Gal zakoczy bankiet
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LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2018

Celem Konkursu lskie Budowanie jest promocja atrakcyjnoci inwestycyjnej i gospodarczej oraz
moliwoci eksportowych województwa lskiego. Nagradzamy osoby i firmy, których zawodowe sukcesy, wyniki gospodarcze, przedsibiorczo i talent stanowi przykad do naladowania.

LSKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA
2018
Decyzj Kapituy Konkursu „lskie Budowanie” lsk Wielk Nagrod Budownictwa,
któr wrczali Mariusz Czyszek – Prezydent lskiej Izby Budownictwa
i Roman Karwowski – Przewodniczcy Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa,
otrzymay firmy:

AKORD SP. Z O.O. W TYCHACH
• za profesjonalne przygotowanie i realizacj przedsiwzicia
inwestycyjnego przy ul. Nowej w Tychach
Nagrod odebra:
Jerzy Nowicki – Prezes
25-letnia dziaalno firmy Akord nie jest przypadkowa. 700 domów i mieszka oddanych do uytku oraz powracajcy klienci,
to duma dla naszej spóki. Od wielu lat jestemy pionierem na lsku w zakresie wdraania nowoczesnych technologii i rozwiza
technicznych w budownictwie.
Prowadzimy aktywn dziaalno na terenie Aglomeracji lskiej
w realizacji ponadczasowych, wybiegajcych w przyszo inwestycji. Akord od zawsze stawia na nowoczesno, jako oraz zadowolenie klientów, do których ma indywidualne podejcie.
Akord to ekologiczne budownictwo, wspierajce wykorzystanie odnawialnych róde energii. Jest prekursorem w wyznaczaniu
trendów w budownictwie. Inwestycje wyrónia dbao o kady
szczegó i wykonanie na najwyszym poziomie. Akord nie zwalnia tempa, aktualnie ruszya nowa inwestycja Osiedle Panorama
w Tychach w dzielnicy ródmiecie przy al. Pisudskiego. Jest to
najnowoczeniejszy w poudniowej Polsce kompleks mieszkaniowo – usugowy dla najbardziej wymagajcych klientów. Inwestycja bdzie wyposaona w:
– stacje adowania samochodów i rowerów elektrycznych;
– technologie pozwalajce oszczdza do 70% energii (np. najnowsze na
pdy win
dowe);
Forum
Budownictwa
lskiego (44) 2013 25
– systemy wspierajce inteligentne budynki;
– architekci krajobrazu ju pracuj nad projektami zieleni i otoczeniem inwestycji tak, eby przenie mieszkaców w niesamowity klimat.
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KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOECZNEGO SP. Z O. O. W KATOWICACH
• za przygotowanie i realizacj przedsiwzi inwestycyjnych
w zakresie budowy mieszka i osiedli, profesjonalne zarzdzanie nieruchomociami, wraz z aktywnym pozyskiwaniem
rodków finansowych
Nagrod odebraa:
Agnieszka Kozieo-Poklewska – Wiceprezes Zarzdu
Katowickie TBS Sp. z o.o. – 22 lata na rynku, jest lokalnym
liderem w sektorze mieszka na wynajem. w standardzie
pod klucz, jako znakomit alternatyw dla ofert z prywatnego rynku czy zakupu niewykoczonych mieszka od deweloperów. Najwaniejsz zaleta oferty Katowickiego TBS
Sp. z o.o. jest duo niszy koszt wynajmu w porównaniu
do mieszka o podobnym standardzie w segmencie mieszka na wynajem. Spóka w b.r. roku odda do uytkowania kolejne 2 budynki mieszkalne w dzielnicy Katowice-Nikiszowiec
w ramach inwestycji p.: Osiedle Róane. Nowoczesna architektura osiedla i funkcjonalne rozwizania cz si tutaj ze
lsk tradycj. Nowym przedsiwziciem jest budowa
osiedla w dzielnicy Katowice-Giszowiec. „Osiedle Pod Kasztanami” to pierwsza inwestycja TBS w ramach programu
„Mieszkanie na wynajem z dojciem do wasnoci”.

GREINPLAST SP. Z O.O. Z SIEDZIB W KRASNEM
• za nowoczesn produkcj materiaów i systemów ocieple
oraz osignit pozycj finansow i rynkow w sektorze budownictwa regionu i kraju
Nagrod odebra:
Arkadiusz Sabat – Prezes Oddziau Prim
Greinplast Sp. z o.o. jest polsk firm rodzinn, która od ponad
20 lat umacnia swoj pozycj na rynku chemii budowlanej. W ofercie firmy znajduje si ponad 160 produktów. Wród nich duym uznaniem ciesz si: systemy ocieple, tynki, okadziny elewacyjne, farby fasadowe oraz wewntrzne, szpachle i gadzie, kleje do pytek,
systemy dekoracyjne do wntrz i wiele innych. Zakad produkcyjny
zlokalizowany jest w Krasnem k. Rzeszowa, natomiast sprzeda produktów odbywa si porednictwem salonów firmowych i sieci autoryzowanych dystrybutorów na terenie Polski oraz za granic. Produkty Greinplastu dedykowane s dla profesjonalistów – wiadomych
i wymagajcych wykonawców budowlanych. Ich atutem jest wysoka jako, która osigana jest dziki uywanym surowcom oraz zaangaowaniu zespou ekspertów doskonalcych receptury produktów w nowoczesnym, firmowym laboratorium. Firma rozwija
i doskonali wasne technologie produkcji oraz zastosowania innowacyjnych materiaów dla budownictwa. Dystrybucja odbywa si
za porednictwem sieci oddziaów i przedstawicieli na terenie caego kraju. Firma Greinplast na co dzie blisko wspópracuje z wykonawcami oferujc wsparcie techniczne oraz doradztwo w zakresie
najnowszych technologii. Dziki temu cieszy si zaufaniem profesjonalistów, którzy doceniaj indywidualn obsug oraz rekomenduj swoim klientom produkty z ówiem w logo.
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MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
• za profesjonaln realizacj robót oraz wkad wykonawczy
i inynierski w budow Wodnego Parku Tychy
Nagrod odebra:
Jorge Calabuig-Ferre – Wiceprezes Zarzdu
Mostostal Warszawa SA jest jedn z najwikszym firm budowlanych w Polsce. Wystpuje w roli generalnego wykonawcy, realizuje inwestycje we wszystkich kluczowych sektorach
rynku budowlanego w kraju i za granic.
Ostatnia dekada dziaalnoci na lskim rynku budownictwa: Galeria Jastrzbie Zdrój, Hala Sportowo-Widowiskowa
Jastrzbie Zdrój, Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Katowice, Sala Koncertowa Sosnowiec, rozbudowa lskie Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu, rozbudowa Uniwersytetu lskiego w Chorzowie, Stadion
Pikarski Tychy oraz Wodny Park Tychy. Obiekt Wodny Park
Tychy jest w stanie obsuy 1200 klientów w cigu godziny. Tylko w pierwszym tygodniu dziaania odwiedzio go ponad 12500 osób a wcigu 50 dni 58 tys. klientów.

MILLENIUM INWESTYCJE SP. Z O.O.
W KATOWICACH
• za profesjonalne przygotowanie i realizacj przedsiwzicia inwestycyjnego: „Mieszkania dla Seniorów w Enklawie
Krysztaowej”
Nagrod odebra:
Krzysztof Laso – Prezes Zarzdu
Millenium Inwestycje Sp. z o.o. – bogate dowiadczenia
na rynku deweloperskim, nowatorskie podejcie do wyzwa
urbanistycznych. Baantowo to przestrze tworzona z pasj.
Na terenie blisko 20 ha, w oparciu o przemylany plan urbanistyczny Millenium Inwestycje Sp. z o.o. od 13 lat konsekwentnie realizuje projekt rozbudowy osiedla o charakterze „miasta w miecie”. Baantowo czy w sobie funkcje: mieszkalne,
handlowo-usugowe, sportowe, edukacyjne i rekreacyjne. Zorganizowana struktura osiedla tworzy wewntrzne Enklawy
o zrónicowanej skali i proporcjach architektonicznych. Kada z nich wyrónia si wasnym charakterem i stylem. Jasna
kolorystyka elewacji z dodatkami elementów drewna i kamienia nadaje budynkom ciepa i lekkoci.
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REGIONALNE CENTRUM
GOSPODARKI WODNO-CIEKOWEJ S.A.
W TYCHACH
• za organizacj finansowania i koordynacj budowy Wodnego Parku Tychy
Nagrod odebra:
Zbigniew Gieleciak – Prezes
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-ciekowej S.A.
zajmuje si kompleksowym odprowadzaniem i oczyszczaniem
cieków z terenu miasta Tychy. Od 2006 roku jest producentem energii elektrycznej i ciepa ze róde odnawialnych – ekologicznego paliwa, jakim jest biogaz. W 2009r. zdecydowao si rozszerzy zakres swej dziaalnoci proponujc
nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny Park Wodny Tychy.
Zastosowano w nim szereg rozwiza majcych wykorzystywa m.in. energi soneczn oraz odzyskiwa energi uznawan za strat. Powodzenie inwestycji budowy i eksploatacji Wodnego Parku Tychy oparte jest na trzech filarach: WPT
jako zorganizowana i wydzielona cz pracowników przedsibiorstwa spóki RCGW S.A., umowa rekompensaty z Prezydentem Miasta Tychy na 10 lat funkcjonowania obiektu, wykorzystanie biogazu produkowanego na Oczyszczalni
cieków Tychy-Urbanowice do produkcji energii elektrycznej
i ciepa.

PRZEDSIBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BYTOMIU
• za profesjonalne przygotowanie i realizacj przedsiwzicia inwestycyjnego „Modernizacja Gospodarki Cieplnej
dla gmin: Bytom i Radzionków”
Nagrod odebra:
Henryk Dolewka – Prezes Zarzdu, Dyrektor Spóki
W latach 2011-2015 w ramach projektu inwestycyjnego pn.
„Modernizacja Gospodarki Cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków”, wspófinansowanego przez Uni Europejsk Przedsibiorstwo zmodernizowao i wybudowao 36.5 km sieci ciepowniczych. W 2015 roku zakoczono 3 etap modernizacji
Ciepowni Radzionków. 25 tysicy mieszkaców Bytomia i Radzionkowa korzysta z usug PEC Sp. z o.o. Od 2017 roku realizuj dwa wieloletnie projekty inwestycyjne dofinansowane z UE pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin:
Bytom i Radzionków – 2015-2020”. Drug inwestycj z UE
aktualnie realizowan przez Spók jest: „Wdraanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepownienie zabudowy wielorodzinnej”. Do najwaniejszych korzyci naley liczy: zapewnienie bezpiecznych dostaw Ciepa
s systemowego, ograniczenie poziomu niskiej emisji oraz wyeliminowanie zagroenia wystpowania czadu w podczonych budynkach.
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SPÓDZIELNIA MIESZKANIOWA „MILENIUM”
W GLIWICACH
• za profesjonalne zarzdzanie nieruchomociami, organizowanie ich kompleksowych remontów i modernizacji wraz
z aktywnym pozyskiwaniem rodków finansowych
Nagrod odebraa:
Grayna Fleszar – Prezes Zarzdu
Dziaalno Spódzielni: W swojej ponad 27-letniej dziaalnoci zwizanej z zarzdzaniem nieruchomociami stale zaspakaja potrzeby mieszkaniowe czonków, ich rodzin oraz
wszystkich osób zamieszkujcych w zasobach Spódzielni.
Konsekwentnie wdraane s i skutecznie realizowane programy, przynoszce wymierne efekty ekonomiczne i spoeczne korzyci mieszkacom, jak:
– racjonalizacja kosztów eksploatacji
i utrzymania nieruchomoci,
– wzrost bezpieczestwa uytkowania lokali,
– poprawa estetyki i standardów budynków
oraz ich otoczenia.

SCHICK ARCHITEKCI SP. Z O. O. SP. K.
Z SIEDZIB W RUDZIE LSKIEJ
• za profesjonalne przygotowanie i opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej Wodnego Parku Tychy
Nagrod odebrali:
Andrzej Truszczyski – arch.
oraz
Pawe Kobierzewski – arch.
Schick Architekci by TKHolding. lska pracownia architektoniczna wykorzystujca w swojej pracy najnowoczeniejsze technologie takie jak wirtualna rzeczywisto oraz modelowanie komputerowe. Autorzy midzy innymi Wodnego
Parku Tychy, Najwyszego na lsku Biurowca Radius
oraz kompleksu edukacyjno rekreacyjnego „Fabryka Wody
w Szczecinie”. Mottem kiludziesicioosobowego zespou projektantów jest „out of the box”. Pracownia obecnie wchodzi
w skad grupy TKHolding zarzdzanej przez arch. Andrzeja
Truszczyskiego oraz arch. Pawa Kobierzewskiego. czna warto projektów wykonywanych przez zespó wynosi miliard zotych. Na szczególn uwag w portfolio architektów,
zasuguje oddany w tym roku do uytku najnowoczeniejszy
oraz najbardziej energooszczdny aquapark w Polsce – Wodny Park Tychy.
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WYDZIA ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LSKIEJ
W GLIWICACH
• za tworzenie systemowych warunków ksztacenia profesjonalnych kadr technicznych dla architektury i budownictwa
kraju i regionu oraz osobisty wymierny wkad w rozwój Politechniki lskiej
Nagrod odebra:
dr hab. in. arch. Klaudiusz Fross
– Dziekan Wydziau
Znaczcy w kraju orodek naukowo-dydaktyczny ksztaccy architektów na dwóch kierunkach: Architektura i Architektura Wntrz oraz prowadzcy badania naukowe w zakresie architektury i urbanistyki. Jeden z najlepszych Wydziaów
Architektury w Polsce. Absolwenci Wydziau s szanowani
i cenieni na rynku pracy. s nie tylko utalentowani, ale udowodnili wielokrotnie, e projektuj na wiatowym poziomie.
Wydzia by i jest pionierem w wielu dziedzinach. Wdraane s równie najnowsze tendencje w projektowaniu i nauczaniu.
Wydzia kontynuuje tradycje Wydziau Architektury Politechniki Lwowskiej. Pamitajc o swoich korzeniach, pracownicy Wydziau z dum, radoci i nadziej patrz w przyszo,
konsekwentnie buduj jego dobre imi.

SPÓDZIELNIA MIESZKANIOWA „STARE GLIWICE”
W GLIWICACH
• za profesjonalne zarzdzanie nieruchomociami, organizowanie ich kompleksowych remontów i modernizacji wraz
z aktywnym pozyskiwaniem rodków finansowych
Nagrod odebra:
Witold Szczeciski – Prezes Zarzdu
Niezalenie od zaatwiania skomplikowanych spraw terenowo-prawnych, Spódzielnia podejmuje róne dziaania
majce na celu popraw jakoci w zasobach spódzielni. Sukcesywnie modernizuje budynki, powiksza parkingi, dba o estetyk otoczenia, wspiera dziaania policji i stray miejskiej,
suce poprawie bezpieczestwa. Aktualnie na osiedlu
mona korzysta z sieci handlowej, gabinetów medycznych,
dentystycznych, poczty, ajencji bankowej, przychodni zdrowia, a dzieci ciesz si zabaw na zagospodarowanych placach zabaw.

30 Forum Budownictwa lskiego (53) 2018

XXI GALA BUDOWNICTWA
Laureaci tej nagrody wyróniaj si indywidualizmem, kreatywnoci, kompetencjami i profesjonalizmem – cechy te buduj
powszechny szacunek i autorytet.

„AUTORYTET  BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI LSKIEJ”
NAGROD I TYTU „AUTORYTET  BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ 2018” OTRZYMALI:

JOLANTA BAKOWSKA
Zastpca Dyrektora ds. Technicznych Komunalnego Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie dziaalnoci kierowanego Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej oraz za osobisty wkad w rozwój budownictwa i gospodarki regionu lskiego
Pani Jolanta Bakowska. 28 lat pracy zawodowej. Sprawne spajanie zada, dopasowanie ich do trudnych procedur finansowych warunkowanych gospodark finansów publicznych, a take konieczno podejmowania trudnych decyzji to domena Pani Jolanty
Bakowskiej. Cechy osobowociowe Pani Jolanty jak obowizkowo, skrupulatno, otwarto i dbao o szczegóy, a take umiejtno osigania kompromisu przy jednoczesnej
dbaoci o interesy reprezentowanej jednostki, znacznie uatwiay nam osignicie zamierzonych celów.
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MARIAN BACHUT
Burmistrz Czechowic-Dziedzic
za kreatywno i profesjonalizm w organizowaniu finansowania i realizacji programu rozwoju inwestycyjnego Miasta Czechowice-Dziedzice
Dwunastoletnia praca Mariana Bachuta na stanowisku burmistrza wniosa cakowicie
now jako w zarzdzaniu Gmin. Czechowice-Dziedzice stay si miastem nowoczesnym,
przyjaznym dla mieszkaców. Powstay tu nowe podmioty gospodarcze wypeniajce luk po zlikwidowanych zakadach przemysowych. Tam gdzie nie byo moliwe dawne tereny poprzemysowe udao si podda rewitalizacji, znacznie poprawiajc przestrze miejsk. Miasto otworzyo si równie na pozyskiwanie rodków zewntrznych z UE i w peni
wykorzystuje szanse rozwojowe. Znakomita wikszo gminnych inwestycji w ostatnich
latach, w tym najwiksza- budowa kanalizacji sanitarnej – zrealizowana zostaa w Czechowicach-Dziedzicach. Jest zdobywc i laureatem licznych nagród i odznacze. Wzorowy
gospodarz.
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prof. dr in. JOANNA BZÓWKA
Dziekan Wydziau Budownictwa Politechniki lskiej w Gliwicach
za tworzenie systemowych warunków ksztacenia profesjonalnych kadr technicznych
dla budownictwa kraju i regionu oraz osobisty wymierny wkad w rozwój Politechniki lskiej
Pani Profesor jest autork lub wspóautork ponad 150 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym wielu referatów opublikowanych na konferencjach w Polsce i za granic. Promotorka 116 prac dyplomowych inynierskich i magisterskich,
6 zakoczonych oraz 5 rozpocztych przewodów doktorskich, recenzentka ponad 240 prac
dyplomowych i ponad 190 artykuów i referatów konferencyjnych, 10 przewodów doktorskich, 1 postpowania habilitacyjnego oraz 3 podrczników akademickich.
Posiada Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki oraz uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalnoci drogowej. Jest wspóautork podrcznika akademickiego Geotechnika komunikacyjna.
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JERZY DZIEREWICZ
Czonek Rady lOIIB, rzecznik koordynator lOIIB w latach 2002-2010,
przewodniczcy Okrgowego Sdu Dyscyplinarnego lOIIB w latach 2010-2018
za wieloletnie zaangaowanie w problematyk odpowiedzialnoci zawodowej czonków
samorzdu zawodowego inynierów budownictwa oraz cenne konsultacje techniczne udzielane przez wiele lat czonkom Izby
60-letni sta pracy zawodowej w projektowaniu i realizacji inwestycji. Od roku 2002 jest rzeczoznawc budowlanym. W trakcie caej kariery zawodowej wykona wiele projektów budowy
lub modernizacji wanych obiektów przemysowych i budownictwa ogólnego, nie tylko na terenie lska. Przez 14 lat prowadzi wasn pracowni projektow. Wykona kilkadziesit ekspertyz i ocen technicznych. Spoecznik, od pocztku swojej dziaalnoci zawodowej czy j z prac spoeczn na rzecz rodowiska inynierów budownictwa. Ze lsk Okrgow Izb Inynierów
Budownictwa jest zwizany od pocztku jej istnienia: w latach 2002-2010 jako Okrgowy Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej – Koordynator, w latach 2010-2018 jako Przewodniczcy Okrgowego Sdu Dyscyplinarnego, a obecnie czonek Rady. Zawsze gotowy suy pomoc techniczn kolegom inynierom.
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ZBIGNIEW DZIEREWICZ
Przewodniczcy Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej lOIIB w latach 2002-2010,
Sekretarz Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej lOIIB w latach 2010-2018.
za trosk o zachowanie wysokiego poziomu zawodowego inynierów budownictwa, za wieloletni wkad organizacyjny w dziaalno komisji kwalifikacyjnej na szczeblu krajowym
i wojewódzkim oraz za szczególne zasugi w prace zwizane z tematyk uprawnie budowlanych oraz ich interpretacj.
Pan Zbigniew Dzierewicz jest absolwentem Wydziau Budownictwa Ogólnego i Przemysowego Politechniki lskiej w Gliwicach. Posiada uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe, tytu audytora energetycznego, doradcy energetycznego oraz tytu rzeczoznawcy budowlanego, jest znawc prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych oraz technicznych
zasad procesów projektowania i budowania.
W latach 1996 – 2005 by wykadowc na Politechnice lskiej. Jest wspóautorem wanych
opracowa ksikowych: „Systemy budownictwa wielkopytowego w Polsce w latach 1970 – 1985”
oraz „Uprawnienia budowlane w latach 1928-2011 wynikajce z Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych”. Ze lsk Okrgow Izb Inynierów Budownictwa w Katowicach zwizany od pocztku jej istnienia, penic wane i odpowiedzialne funkcje,
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ANTONI FALIKOWSKI
Prezes Zarzdu lskiej Izby Pracodawców w Gliwicach
za wieloletnie, aktywne kierowanie samorzdem gospodarczym oraz za osobisty wkad
w rozwój budownictwa i gospodarki regionu lskiego
Pan Antoni Falikowski pracuje w budownictwie od ponad 50 lat. Oprócz zaangaowania w pracy zawodowej bardzo aktywnie udziela si w rónych organizacjach zwizanych z budownictwem. To nieoceniony aktywista i spoecznik. Jest jednym z zaoycieli stowarzyszenia Zwizku Pracodawców Budownictwa w Gliwicach, organizacji która prnie dziaa ju od prawie 25
lat. Pan Prezes Falikowski nawiza cis wspóprac z krajowymi organizacjami administracji rzdowej i samorzdowej, ze zwizkami pracodawców i innymi organizacjami o podobnym
charakterze. Peni wiele funkcji... jest Wiceprezezem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomoci i Regionalnej Izby Przemysowo-Handlowej w Gliwicach. Prowadzi te szerok wspóprac
z Okrgow Inspekcj Pracy w Katowicach. Jest czonkiem Komisji Ochrony Pracy i lskiej Rady ds. Bezpieczestwa Pracy w Budownictwie. Pan Antoni Falikowski sponsoruje take rónorodne przedsiwzicia lokalnej spoecznoci midzy innymi Towarzystwo Brata Alberta i akcje
charytatywne. Wspiera Hospicjum w Gliwicach i Fundacj Nadzieja Dzieci.
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JÓZEF KLUSKA
Czonek Krajowej Rady/Prezydium, Rady PIIB od 2006 roku, Z-ca Przewodniczcego Rady lOIIB od 2002 roku
za tworzenie pozytywnego klimatu dziaalnoci samorzdowej i jej popularyzacj wród
inynierów budownictwa zrzeszonych w samorzdzie zawodowym oraz osobisty
wkad w rozwój budownictwa elektroenergetycznego na Podbeskidziu
Pan Józef Kluska. Od kilkudziesiciu lat zwizany zawodowo z budownictwem elektroenergetycznym. Wysoko wykwalifikowany specjalista w zakresie energetyki i elektrotechniki przemysowej.
Czynnie dziaa w samorzdzie zawodowym inynierów budownictwa na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz stowarzyszeniach branowych. Wieloletni Z-ca Przewodniczcego
Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa obecnie czonek Prezydium Rady PIIB.
W latach 2002-2010 Prezes bielskiego Oddziau Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
wspóorganizator szkole zawodowych, pomysodawca wielu cennych inicjatyw w dziaalnoci izby na rzecz czonków – inynierów budownictwa np. konkursu wiedzy technicznej. Za prac zawodow i spoeczn wielokrotnie nagradzany i wyróniany.
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doc. dr in. STEFAN MERCIK
Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki lskiej w Gliwicach – Oddzia Budownictwa
za wieloletnie, aktywne kierowanie Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki lskiej oraz za osobisty wkad w rozwój budownictwa i gospodarki regionu
Ju W roku 1954, bdc studentem III roku, rozpocz prac naukowo-dydaktyczn w Katedrze Geodezji Politechniki lskiej. Dziaalno naukowa ukierunkowana bya gównie
na zagadnienia geodezji inynieryjnej. Jest autorem, bd wspóautorem, 65 publikacji,
10 patentów i wzorów uytkowych, 20 recenzji oraz wielu ekspertyz i prac badawczych.
Licencjonowany rzeczoznawca majtkowy i zarzdca nieruchomoci. Wieloletni Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Wydziau Budownictwa. Autor, wspóautor i redaktor siedmiu
monografii o charakterze historyczno-wspomnieniowym zwizanych z dziejami Wydziau
Budownictwa. Za osignicia w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej odznaczany i wyróniany.
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JANUSZ OLESISKI
Prezes Zarzdu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o. w Katowicach
za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie dziaalnoci kierowanego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego oraz za osobisty wkad w rozwój budownictwa
i gospodarki regionu lskiego
Bogata droga zawodowa. M.in. Od 1999 r. peni funkcj wiceprezesa zarzdu Spóki „Nowe Centrum” Sp. z o.o. bdcej inwestorem najwikszego w poudniowej Polsce centrum
handlowo-rozrywkowego „Silesia City Center” w Katowicach. Od 2006 roku peni funkcj
wiceprezesa zarzdu Spóek celowych bdcych inwestorem 3 etapów osiedla mieszkaniowego „Dbowe Tarasy” jednego z najbardziej prestiowych i popularnych inwestycji mieszkaniowych w Katowicach. Zrealizowane osiedle mieszkaniowe „Dbowe tarasy” otrzymao prestiow nagrod „Best Development” w konkursie CNBC Europen Property Awards
oraz Wielk Nagrod Prezydenta Izby Budownictwa w Katowicach. Od 2014 r. nadal peni funkcj prezesa zarzdu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Spoecznego Sp. z o.o.
Spóka jest liderem na rynku mieszka na wynajem.
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BEATA SPAEK
Dyrektor Zespou Szkó Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach
za tworzenie systemowych warunków ksztacenia przyszych kadr technicznych
budownictwa regionu oraz osobisty wkad w promocj i rozwój szkolnictwa zawodowego
Z jej inicjatywy stale poszerzana jest oferta edukacyjna szkoy poprzez wprowadzenie
nowych zawodów budowlanych, deficytowych na rynku pracy. Pozyskuje wanych partnerów i sponsorów sporód grona przedsibiorców i pracodawców, co znacznie przyczynia si do unowoczenienia bazy dydaktycznej placówki. Z jej inicjatywy uczniowie i nauczyciele uczestnicz w programach projektów unijnych np. Erasmsus+- zawodowe praktyki
zagraniczne dla uczniów. Rozwija równie wspóprac ze szkoami wyszymi, dziki
której uczniowie i nauczyciele mog bra udzia w zajciach laboratoryjnych, pokazach
i wykadach naukowych. Za osignicia w pracy zawodowej pani Beata Spaek otrzymaa w 2016 r. nagrod I stopnia Prezydenta Miasta Gliwice.
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ILONA WILCZEK
Zastpca Prezesa Zarzdu, Zastpca Dyrektora ds. ekonomicznych,
Gówny Ksigowy Zabrzaskiej Spódzielni Mieszkaniowej
za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie dziaalnoci kierowanej Spódzielni oraz za osobisty wkad w rozwój budownictwa i gospodarki regionu lskiego
Od 1993 roku zwizana zawodowo z Zabrzask Spódzielni Mieszkaniow. Dowiadczona w dziedzinie gospodarki finansowej i rachunkowoci przedsibiorstwa. Wspiera i nadzoruje starania o dodatkowe róda finansowania inwestycji remontowych podejmowanych
przez ZSM, w tym cile wspópracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jest autorem wielu rozwiza pozwalajcych
na zwikszenie bezpieczestwa, estetyki oraz wygody zamieszkiwania na zasobach spódzielni. Midzy innymi dziki Ilonie Wilczek Zabrzaska Spódzielnia Mieszkaniowa w tak
wietnej kondycji finansowej moe w biecym roku obchodzi swoje 60. urodziny.
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WALDEMAR WOJTASIK
Zastpca Dyrektora ds. Technicznych Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej
za profesjonalne i wysoce efektywne zarzdzanie dziaalnoci kierowanej Spódzielni oraz za osobisty wkad w rozwój budownictwa i gospodarki regionu lskiego
In. Waldemar Wojtasik jest zatrudniony w Katowickiej Spódzielni Mieszkaniowej od listopada 1992 r., pocztkowo pracowa na stanowisku Kierownika Dziau Remontów, obecnie peni funkcj Zastpcy Dyrektora ds. Technicznych. Posiada licencj Zawodowego Zarzdcy Nieruchomoci – wydan przez Prezesa Urzdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
w roku 2001. Opracowuje zaoenia do strategii w zakresie remontów i modernizacji. Wspópracuje z organami samorzdowymi Spódzielni. Jest inicjatorem dziaa proekologicznych
i energooszczdnych m.in. poprzez ocieplenie budynków Spódzielni.
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Budownictwo, jego historia i tradycja to dokonania, yciorysy ludzi, którzy
te bran tworzyli, kadli przysowiowe fundamenty, czsto dosownie. Tytu nadawany jest wybitnym postaciom za ich wkad we wspóczesne oblicze brany,
ich wieloletni prac

Tytu Honorowy wraz z Medalem
OSOBOWOBUDOWNICTWA LSKIEGO
JÓZEF KUKLOK-OPOLSKI
PREZES ZARZDU ARCHITEKTONICZNEGO BIURA PROJEKTÓW
AB-PROJEKT SP. Z O.O.
ARCHITEKT – BIZNESMEN – PRZYJACIEL

LAUDACJA
Absolwent Wydziau Architektury Politechniki lskiej
w Gliwicach. Dowiadczenie zawodowe zdobywa
w biurze „MIASTOPROJEKT – NOWE TYCHY” od projektanta do kierownika zespou projektowego.
W 1988 roku zakada wasne biuro projektowe
„AB-PROJEKT Sp. z. o.o.”. Obejmuje funkcj prezesa
zarzdu, organizuje wokó siebie profesjonalny zespó
projektowy – to wielki kapitan.
Po 30 latach dziaalnoci to jedno z najwikszych i najbardziej renomowanych biur projektowych.
Kilka lat temu z wielki sukcesem rozszerza swoj ofert w systemie generalnego realizatora inwestycji. Jego
szeroka wspópraca z inwestorami zagranicznymi w zakresie realizacji i przedsiwzi projektowych i budowlanych to najlepszy sposób promocji polskiego przedsibiorcy w Europie.

Aktywnie uczestniczy w budowlanym i spoecznym yciu regionu, zarówno prywatnie jak i poprzez dziaalno
swojej firmy.
Jest laureatem wielu indywidualnych nagród, wyrónie w brany architektonicznej i budowlanej, posiada
kilka odznacze pastwowych,
Od 1997 roku aktywny czonek prezydium lskiej Izby
Budownictwa. Obecnie jest wiceprezydentem Izby.
Przez ostatnie 10 lat by organizatorem seminariów,
spotka witeczno-noworocznych naszej Izby i Forum
Budownictwa za co mu serdecznie dzikujemy.
Mariusz Czyszek
Prezydent
lskiej Izby Budownictwa
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Nagroda Prezydenta lskiej Izby Budownictwa
w kategorii spoecznej odpowiedzialnoci biznesu
W tym roku po raz pierwszy wrczona zostaa Nagroda Prezydenta lskiej Izby Budownictwa w kategorii
spoecznej odpowiedzialnoci biznesu. W tej Kategorii wyróniane s firmy, instytucje i osoby ofiarnie
wspomagajce obszar potrzeb spoecznych, oraz te, które potrafi efektywnie darowane rodki wykorzysta
w swojej dziaalnoci w peni powicajc si spoecznej pracy.
Nale do nich:
Ks. Bogdan Pe
Dyrektor Fundacji Dom Nadziei,
misjonarz witej Rodziny, specjalista terapii uzalenie, psychoterapeuta
Z powodu wyjazdu ks. Pe nie móg by obecny na Gali i osobicie odebra nagrody.
Fundacji Dom Nadziei prowadzi jedyny na Górnym lsku orodek, który pomaga modziey uzalenionej, w tym ze
zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi. To szczególne miejsce. Tu naprawd wiele si zmienia. W cigu 23 lat
dziaalnoci orodka ze wsparcia skorzystao ponad 2300 osób.
Poniewa warunki techniczne obecnego budynku orodka Fundacji w Bytomiu nie pozwalay na jego rozbudow i powikszenie powierzchni uytkowej chcc zapewni godne warunki swoim podopiecznym oraz wszystkie potrzebne do terapii pomieszczenia Fundacja w 2017 roku pozyskaa budynek po zamknitej szkole w Gliwicach na Osiedlu abdy, który po remoncie, modernizacji i przystosowaniu do wymaga placówek terapeutycznych bdzie nowym Domem Nadziei.
Ilona Somian
Prezes Spoecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. w. Kaliksta w Tychach
W tym roku Spoeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. w. Kaliksta I w Tychach wituje Jubileusz 25-lecia dziaalnoci, natomiast w ubiegym roku, po 8 latach stara o jego powstanie, w maju otwarto Dom Hospicyjny im. w. Kaliksta I. W orodku chorzy mog znale fachow opiek. Jest to dom ulgi w cierpieniu dla pacjentów, u których zostao
zakoczone leczenie onkologiczne.
Prace przy budowie hospicjum rozpoczy si w grudniu 2009 roku. Budowa prowadzona bya etapami, w zalenoci od uzyskanych rodków finansowych. Pocztkowo koszt szacowano na 10,5 mln z. Ostatecznie jednak wydano ponad 12,7 mln z, z czego przeszo 7 mln z pochodzio gminnej dotacji.
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„Przyjaciel Budownictwa lskiego” – tytu ten przyznawany jest za przychylno i wspieranie inicjatyw rodowiska
budowlanych, wyraa podzikowanie i wdziczno. Wyróniane s osoby, dla których problemy brany s wane, które w miar moliwoci staraj si pomóc merytorycznie i organizacyjnie.
lska Izba Budownictwa oraz Forum Budownictwa lskiego moe liczy na Przyjació. Jest ich ju spore grono. W tym
roku oczyli do tego grona:

Tytu
„PRZYJACIEL
LSKIEGO BUDOWNICTWA”
MARCIN KRUPA

UKASZ GOIK

PREZYDENT KATOWIC

DYREKTOR OPERY LSKIEJ W BYTOMIU
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Wydzia
Architektury
Politechniki
lskiej

Budynki Wydziau Architektury przy ul. Akademickiej 7 i ul. Strzody 10

Wydzia Architektury Politechniki lskiej
Znaczcy w kraju orodek naukowo-dydaktyczny ksztaccy architektów
na dwóch kierunkach: Architektura i Architektura Wntrz oraz prowadzcy badania naukowe w zakresie architektury
i urbanistyki. Posiada kierunek w j. angielskim oraz akredytacj midzynarodow
KAUT. Jeden z najlepszych Wydziaów
Architektury w Polsce. wiadczy o tym
kategoria naukowa A, oraz rankingi:
1 miejsce – publikacje, 1 miejsce – indeks, 3 miejsce – studia inynierskie,
3 miejsce – cytowalno, 3 miejsce – preferencje pracodawców (w Polsce wg
rankingu PERSPEKTYWY 2017). Wydzia ksztaci studentów na dwóch kierunkach: architektura i architektura wntrz,
Sukcesy midzynarodowe studentów
architektury s codziennoci. Absolwenci Wydziau s szanowani i cenieni
na rynku pracy, natomiast wybitni twórcy architektury tworz dziea architektury, z których moemy by dumni. Absol-

wenci Wydziau s nie tylko utalentowani, ale udowodnili wielokrotnie, e projektuj na wiatowym poziomie. lska
Szkoa Architektury to 40-lat (19772017), lska Szkoa Architektury Energooszczdnej 22-lata (1995-2017), a lska Szkoa Bada Jakociowych 20-lat
dowiadcze (1997-2017). Wydzia by
i jest pionierem w wielu dziedzinach jak
np. tu powstay podwaliny: architektury
energooszczdnej i ekologicznej (pierwszy skrypt w Polsce 1995), bada jakociowych w architekturze, stworzono
rozpoznawaln lsk Szko Architektury (która ma 40 lat), lsk Szko Bada Jakociowych (która ma 20 lat,
od 1997, przedmioty: POE, Facility
Management, Strategie Projektowania,
Metodologie Projektowania itp. wypracowano skuteczn i efektywn metodologi projektowania z wykorzystaniem bada ja ko cio wych). W 2017 ro ku
wdroono innowacyjne obowizkowe
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standardy prowadzenia zaj projektowych oraz Program Badawczy Architektury Kosmicznej. Wdraane s równie
najnowsze tendencje w projektowaniu
i nauczaniu (m.in. projektowanie uniwersalne, projektowanie parametryczne,
Virtual Reality, PBL (Problem Based
Learning) itp.). Wydzia stale si rozwija, chce by nowoczesny i innowacyjny
w nowej strategii rozwoju na lata 20162020 wskazano ponad 100 zada do realizacji. Wydzia ma wielu partnerów
m.in. lska Izba Budownictwa, IARP,
SARP, TUP, PTE, PAN, Górnolsko-Zagbiowska Metropolia.
W 2017 roku obchodzono 40-lecie
samodzielnego Wydziau (1977-2017).
By to czas ksztatowania si lskiej
Szkoy Architektury. Ugruntowaa si
pozycja Wydziau w kraju i Europie.
Od roku 1945. Wydzia Architektury
kontynuuje tradycje Wydziau Architektury Politechniki Lwowskiej. Po drugiej

wojnie wiatowej profesorowie architekci Tadeusz Teodorowicz-Todorowski,
Zygmunt Majerski i Wodzimierz Bu
wspótworzyli Oddzia Architektury w ramach Wydziau Inynieryjno-Budowlanego utworzonego w 1945 roku. W 1971
roku powoano tu Instytut Architektury,
co doprowadzio do zmiany nazwy wydziau na Wydzia Budownictwa i Architektury. Dziekanem zosta prof. arch.
Zygmunt Majerski. W dniu 23 wrzenia 1977 roku Minister Nauki, Szkolnictwa Wyszego i Techniki wyda rozporzdzenie powoujce do ycia Wydzia
Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki l skiej.
Od 1987 roku Wydzia Architektury posiada prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.
Od pocztku istnienia Wydziau jego kadr naukow i dydaktyczn stanowili wy-

bitni architekci i urbanici. Wydzia wyksztaci wielu znamienitych twórców
architektury, których dziea stanowi
dziedzictwo naszej kultury. Dziekanami
byli kolejno profesorowie: Zygmunt Majerski (1977), J. Tadeusz Gawowski
(1978-1986), Sta ni saw To ma szek
(1987-1993), Andrzej Niezabitowski
(1993-1999), Nina Juzwa (1999-2005),
Krzysztof Gasido (2005-2012), Zbigniew J. Kamiski (2012-2016), (Klaudiusz Fross (od 2016). Pa mi ta jc
o swo ich ko rze niach, si ga j cych
czasów Politechniki Lwowskiej oraz powojennej aktywnoci w ramach Wydziau Inynieryjno-Budowlanego oraz Budownictwa i Architektury Politechniki
lskiej – pracownicy Wydziau z dum,
radoci i nadziej patrz w przyszo,
konsekwentnie buduj jego dobre imi.

Dziekan wydziau
dr hab. in. arch. Klaudiusz Fross.
Inauguracja roku akademickiego
2018/2019.
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Zote Honorowe Odznaki
Za zasugi dla Województwa lskiego
Zota Odznaka Honorowa za Zasugi dla Województwa lskiego
jest wyrazem uznania za dziaalno na terenie województwa lskiego, za realizacj zada,
które przyczyniaj si do gospodarczego, kulturalnego i spoecznego rozwoju województwa.
Nagrody wrczali:
Radna Województwa laskiego Lucyna Ekkert, Prezydent IB Mariusz Czyszek
i Przewodniczcy lOIIB Roman Karwowski.
Odznaki otrzymali:
Henryk Anders
czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa w latach 2010-2018,
czonek Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa od 2018 roku.
Czesawa Bella
czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa od roku 2002,
skarbnik lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa w latach 2006-2014,
zastpca przewodniczcego Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa w latach 2014-2018.
Grzegorz Bojanowski
czonek Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa od 2014 roku.
Zbigniew Herisz
czonek Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa w latach 2006-2018,
sekretarz Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa od 2018 roku.
Jarosaw Paluszyski
czonek Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa od 2006 roku.
Anna Polisiewicz
czonek Okrgowej Komisji Rewizyjnej lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa od 2010 roku.
Odznak uhonorowano take Stanisawa Krusza
Prezesa Zarzdu Katowickich Wodocigów S.A., który nie móg uczestniczy w Gali.
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Zote Honorowe Odznaki
Polskiej Izby Inynierów Budownictwa
Wyrónienia przyznane zostay za szczególne osignicia w spoecznej pracy na rzecz Izby.
Odznaki wrczali:
Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inynierów Budownictwa – Zbigniew Kledyski
i Przewodniczcy lOIIB Roman Karwowski
Wyrónienia otrzymali
Kazimierz Janocha
czonek Okrgowej Komisji Rewizyjnej
lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa od 2010 roku
Agnieszka Krupa-Brzozowska
czonek Okrgowej Komisji Rewizyjnej
lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa od 2010 roku
Anna Polisiewicz
czonek Okrgowej Komisji Rewizyjnej
lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa od 2010 roku
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Medal lskiej Okrgowej Izby
Inynierów Budownictwa
Medal laskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa ustanowiony przez Rad Izby przyznawany jest przez Kapitu
osobom i instytucjom za wybitne zaangaowanie w dziaaniach na rzecz samorzdu zawodowego inynierów
budownictwa. Medal zosta zaprojektowany przez znanego lskiego artyst rzebiarza Bogumia Burzyskiego, autora
wielu rzeb i pomników m.in. Karola Stryji, Stanisawa Hadyny czy Zbigniewa Cybulskiego.
Medalem uhonorowani zostali:
Franciszek Buszka – Przewodniczcy Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa w latach 2010-2018,
Przewodniczcy Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa od 2018 roku, czonek
Rady Polskiej Izby Inynierów Budownictwa od 2010 roku
Barbara Malec – Przewodniczca Rady lskiej Okrgowej Izby In. Bud. IV i V kadencji, Przewodniczca Rady ódzkiej
Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa, wieloletni czonek Rady Polskiej Izby Inynierów Budownictwa.
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Nagroda Galicyjskiej Izby
Budownictwa

Nagrod Galicyjskiej Izby Budownictwa
otrzyma Franciszek Buszka – ikona brany budownictwa, osoba niezwykych zasug,
o ogromnych dowiadczeniach, wiedzy, kulturze osobistej, erudycji i sukcesach zawodowych.

Nagrod wrczyli:
Prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa – Piotr Hrabia
i Wiceprezes Galicyjskiej Izby Budownictwa – Tadeusz Zajc
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LAUREACI KONKURSU „BUDUJ BEZPIECZNIE 2018”

„Bezpieczna Budowa”
Konkurs „Buduj Bezpiecznie 2018” to ju wieloletnia tradycja na lsku. Co roku bierze w nim udzia kilka do kilkunastu budów zgaszanych przez inwestorów lub gównych wykonawców. Celem konkursu jest
upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na budowach, a take promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewniajcych bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych.
Komisja konkursowa po zapoznaniu si z materiaami z przeprowadzonych kontroli oraz po wysuchaniu
opinii inspektorów pracy, którzy kontrolowali budowy biorce udzia w konkursie wyonia zwycizców konkursu i tak laureatami zostali:
I miejsce
STRABAG Sp. z o.o. w Pruszkowie
Nagrod odebrali: Robert Klaszczyk – Kierownik Projektu i Wojciech Adam – Kierownik Budowy
II miejsce
ERBUD-INDUSTRY Sp. z o.o. w Toruniu
Nagrod odebrali: ukasz Firut – Dyr. ds realizacji i Micha Skroski – Kierownik Budowy
III miejsce
ENERGOTERM Sp. z o.o. Region Górnolski – Katowice
Nagrod odebra Jerzy Woszczyk – Kierownik budowy w Przedsibiorstwie Specjalistycznym
Na gro dy wr cza li pe ni ce go obo wiz ki z -cy Okr go we go In spek to ra Pra cy ds. nad zo ru
– Janusz Grygierczyk oraz Przewodniczcy lskiej Rady ds. Bezpieczestwa Pracy w Budownictwie
przy Okrgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach – Tomasza Golis
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SUKCES W BIZNESIEDZIKI INNOWACJOM W ARCHITEKTURZE

Innowacyjna
architektura
– sukcesem
w biznesie
arch. Andrzej Truszczyski

arch. Pawe Kobierzewski

Architektura zawsze penia rol manifestu Inwestorów, którzy potrzebowali
formy wyrazu dla swoich produktów
i moliwoci biznesowych. Architekci poprzez awangardowe pomysy wcielali te
wizje w ycie nadajc im rzeczywist form, jednak zawsze dodajc innowacyjne
rozwizania techniczne lub funkcjonalne,
które zapewniay sukces. Czasami jest to
kwestia ekonomicznego i ekologicznego
wykorzystania zasobów Inwestora jak
w siedzibie Commerzbanku we Frankfurcie, czy w Wodnym Parku w Tychach.
Optymalizacja bryy budynku, energooszczdne projektowanie, odzysk i produkcja energii w ramach zaoonego bude tu sta a si re cep t na triumf
ekonomiczny – w przypadku banku stanowic symbol oszczdnoci wyraony
w architekturze, a w przypadku Aquaparku przekadajc si na bezporedni
zysk. Due inwestycje w dynamicznie rozwijajcym si wiecie wymagaj innowacyjnych rozwiza zarówno technicznych jak i metodologii pracy architekta.
Pracownia projektowa Schick Architekci
wcho dz ca w skad gru py TKHol ding – Truszczyski & Kobierzewski, bazujc na swoim autorskim modelu pracy
stawia na nastpujce pi cech architektury biznesowej jutra:

1.

Unikatowy dizajn – rozpoczynajc
dyskusj o architekturze, nie mona zaprzeczy, i wygld obiektu to jeden
z najwaniejszych elementów. To marketingowa wizytówka przedsiwzicia dumnie wybijajca si z tkanki miejskiej. Filozofia naszego projektowania opiera
si na tworzeniu obiektów unikalnych, jednorazowych, dostosowanych do miejsca i potrzeb oraz tematu. Zaprojektowane przez nas budynki, nie mogyby stan
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w innych miejscach, gdy straciby swój
kontekst, charakter. Nie boimy si odwanych, krzywoliniowych form, ale nie stronimy te od minimalizmu – wane, aby
przyjte rozwizanie realizowao powierzon misj Inwestora. Dymy do niego
tak dugo, a uzyskamy satysfakcjonujcy efekt, stanowicy zarazem symbol naszych czasów.

2.

Nowoczesne technologie czyli BIM
(Building Information Modeling)
i VR (Virtual Reality) – tak jak kiedy pojawienie si oblicze statycznych umoliwio budow coraz to wyszych obiektów a zarazem optymalizacj kosztów ich
realizacji, tak dzi dziki nowoczesnym
narzdziom architekci naszej firmy ukazuj Inwestorom projektowane rozwizania. Dziki temu mog oni podejmowa
bardziej wiadome decyzje, czsto dotyczce setek milionów zotych. TKHolding
i jej grupa firm nie tylko stosuje innowacje, ale równie za pomoc dziau bada
i rozwoju pracuje i wdraa nowe. Standardem podczas tworzenia naszej dokumentacji wielobranowej, jest wykorzystanie
systemów BIM. Cyfrowy model przyszego obiektu, poczony z setkami baz danych pochodzcych od wszystkich bran
inynierskich, umoliwia powstanie najbardziej wymagajcych form architektonicznych, które jeszcze przed ich wybudowaniem mona dozna w VR. Ta moda
i prnie rozwijajca si ga techniki,
umoliwia tworzenie architektury w sposób, jaki do tej pory by zarezerwowany
jedynie dla wiata fantastyki naukowej.

3.

Ekonomia – adne przedsiwzicie
nie odniesie sukcesu, jeeli nie
bdzie finansowo uzasadnione, jeeli
nie bdzie mieci si w zaoonym budecie. Z tego powodu, kade rozwiza-

Autorzy:
Andrzej Truszczyski
i Pawe Kobierzewski

Zapraszamy do wspópracy:
Niedurnego 99C Ruda lska
tel. 32 240 00 09

office@tkholding.pl

Fot. Tomasz Zakrzewski

nie projektowe, poczynajc od programu
inwestycji, przyjte funkcje, a po form
wystroju jest elementem wielu analiz
i uzgodnie tak, aby ostateczne rozwizanie, byo tym najbardziej efektywnym.

4.

Energooszczdno – zrównowaony rozwój to priorytet nie tylko
ekologiczny, ale równie ekonomiczny,
gdy rosnce koszty eksploatacji czsto
uniemoliwiaj sukces finansowy. Jego
osignicie jest moliwe ju sam form
budynku, usytuowaniem wzgldem stron
wiata, nie mówic o wykorzystaniu lokalnych uwarunkowa. W naszym projektowaniu wykorzystujemy wszystkie z tych
elementów. Wodny Park Tychy nie tylko
wykorzystuje energi elektryczn i ciepln wyprodukowan z biogazu, ale przede
wszystkim wykorzystuje architektoniczne rodki wyrazu, takie jak wietlik z foli
ETFE. Odpowiednie zaprojektowanie
struk tu ry da chu za pew nia na tu ral ne
owietlenie przez cay dzie bez uycia
energii, przy jednoczesnym ograniczeniu
przegrzania. Penetracja promieni wietlnych zostaa zoptymalizowana dziki
wnikliwym analizom przeprowadzonym
przy zastosowaniu modelu BIM. Architekci z naszej pracowni zawsze wykorzystuj potencja miejsca, jak w przypadku geotermii kompleksu Termalno-Hotelowego
w Trzsaczu.

Hala basenu sportowego Wodnego Parku Tychy

5.

Dowiadczenie – innowacja, to
nie tylko nowoczesne technologie. Za innowacyjnoci kroczy wiedza
i dowiadczenie. Pocztki naszej wielopokoleniowej pracowni sigaj 1975 r.
Od tego czasu udao si nam zrealizowa ponad 100 obiektów uytecznoci
publicznej w caej Unii Europejskiej. Nasze zaplecze to midzynarodowy zespó ponad 100 specjalistów, w tym archi tek tów i in y nie rów wszyst kich
bran. Wraz z rozwojem technik cyfrowych, nasz zespó wspieraj informatycy oraz automatycy, przez co jestemy wstanie opracowa indywidualne,
innowacyjne rozwizania dla kadego
typu obiektów.
Gru pa TKHol ding – Trusz czy ski
& Kobierzewski zrzesza grup pracowni
projektowych midzy innymi Schick Architekci oraz DreamWorlds realizujcych takie przedsiwzicia jak: Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie,
Wodny Park Tychy, Chemski Park Wodny, Aquadrom Ruda lska, Kompleks
Termalno-Hotelowy Trzsacz, wysokociowiec Radius przy DT i wiele innych
obiektów uytecznoci publicznej.

Fabryka Wody w Szczecinie

Radius Silesian Business Center – najwyszy budynek na lsku
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Profesor
Wodzimierz Burzyski
uczony, inynier,
wspóorganizator
Politechniki lskiej
W zwizku ze zbliajc si 50. rocznic mierci Profesora Wodzimierza
Burzyskiego Wadze Wydziau Budownictwa i Zarzd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki lskiej w Gliwi cach pod j y ini cja ty w wy da nia
monografii pt. „Wodzimierz Burzyski
ycie i Dziea”.
Wodzimierz Stanisaw Trzywdar Burzyski (1900-1970), absolwent Wydziau Inynierii Ldowej, póniej profesor Poli tech ni ki Lwow skiej (1934-1939),
Lwowskiego Politechnicznego Instytutu
(1939-1941, 1944-1946), konspiracyjnej
Politechniki Lwowskiej przy niemieckiej
szkole pod nazw Staatliche Technische
Fachkurse (1942-1944) oraz Politechniki lskiej (1946-1962), przez swoje
osignicia naukowe pozostawi trway
lad w mechanice teoretycznej i stosowanej. Bdc uczniem sawnego, lwowskiego uczonego Maksymiliana Tytusa
Hubera i kontynuatorem bada naukowych w zakresie hipotez wyteniowych,
przyczyni si do opracowania ogólnego
kryterium wyteniowego, obejmujcego
prawie wszystkie materiay izotropowe
i anizotropowe. Prace naukowe W. Burzyskiego w tym zakresie doprowadziy do stworzenia kryterium nazwanego hipotez niezmienników stanu naprenia,
której zgodno z dowiadczeniami zostaa potwierdzona w odniesieniu do wielu
materiaów, w tym kruchych, a zwaszcza
eliwa. Inne cenne prace W. Burzyskiego dotyczyy teorii sprystoci, teorii prtów prostych, zagadnie pyt koowych
i powok cienkociennych. Jego dorobek

naukowy znalaz wane miejsce w literaturze europejskiej.
W. Burzyski midzy innymi dzieami inynierskimi by take projektantem i budowniczym mostu ukowego elbetowego
na rzece Sole w Tresnej – Czernichowie
o najwikszej wówczas w Polsce rozpitoci 76.054 m. Most ten, zbudowany
w 1936 roku i niestety zburzony przez wojska niemieckie w 1945 roku, wg profesora Mariana Janusza stanowi koron dziaalnoci inynierskiej Profesora. Jedynym
reliktem zachowanym po mocie jest jego przyczóek na lewym brzegu rzeki Soy. Pragnc zachowa pami o tym piknym mo cie i je go bu dow ni czych
Stowarzyszenie Wychowanków podjo
inicjatyw ufundowania monumentu i tablicy pamitkowej usytuowanych na tym
przyczóku, które upamitnia bd histori budowy mostu oraz nazwiska projektanta i budowniczych. Kulminacja tych uroczystoci przypadnie na lata 2019 i 2020
W niniejszej monografii, w pitnastu rozdziaach i na 480 stronach omówiono wiele charakterystycznych okresów z ycia
Wodzimierza Burzyskiego; przebieg
jego kariery zawodowej w poczeniu ze
szkicem jego dokona naukowych, dydaktycznych, inynierskich i organizacyjnych.
Jako „znamienicie uzdolniony” podj
On prac na Politechnice Lwowskiej
jeszcze w czasie studiów w 1923 roku
u boku swojego mistrza-profesora Mechaniki Maksymiliana Tytusa Hubera. Wodzimierz Burzyski by take bardzo dobrym
strzelcem, wykazujc si t umiejtnoci
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Okadka monografii

szczególnie w czasie suby wojskowej,
penionej z przerwami na studia w latach 1918-1921 i w III Powstaniu lskim.
Przystpujc do pracy nad monografi
„Wodzimierz Burzyski ycie i Dziea”, autorzy – W. J. Bba i Stefan Mercik, mieli
zamiar ukaza Profesora nie tylko jako
uznanego uczonego i wietnego inyniera, ale take jako ojca rodziny, ma, onierza i patriot, obroc Lwowa, winia
NKWD, uczestnika III Powstania lskiego, który nie waha si przerywa stu-

STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI LSKIEJ

Most ukowy elbetowy na Sole w Tresnej – Czernichowie. Projektant i nadzór autorski Prof. in. Wodzimierz Burzyski (1936-1945)

diów, gdy Ojczyzna bya w niebezpieczestwie. Chcielimy take pokaza jego walory osobiste jako nauczyciela akademickiego, który ceni rol eksperymentu
naukowego, wietnego wykadowc i puryst jzyka polskiego, uznanego organizatora ycia akademickiego, tytana pracy, czowieka, yczliwego i obdarzonego
poczuciem humoru. Zamiarem Wadz
Wydziau Budownictwa oraz Stowarzyszenia jest uroczyste odsonicie monumentu i tablicy pamitkowej w listopadzie 2020 roku.
***
Monografi mona naby w siedzibie Sto wa rzy sze nia w Gli wi cach
przy ul. Akademickiej 5, pok. 10 na parterze budynku Wydziau Budownictwa,
po uprzednim kontakcie telefonicznym: 605-961-724, 501-331-342 lub
na zamówienie z adresem zamawiajcego. Cena nabycia monografii wynosi 50 z + koszt przesyki.

OD WYDAWCY
Pragniemy poinformowa Szanownych Czytelników, e Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki lskiej Oddzia Budownictwa oprócz wspópracy z Wadzami Wydziau, dziaalnoci informacyjno-integracyjnej rodowiska akademickiego (biuletyn, zjazdy koleeskie, sala historii Wydziau) oraz innymi
dziaaniami statutowymi, prowadzi intensywn dziaalno wydawnicz o charakterze historyczno wspomnieniowym. Jej efektem jest 11 pozycji wydawniczych (monografie, anegdoty i wspomnienia o profesorach, historia Wydziau,
album absolwentów Wydziau Budownictwa i Architektury, album karykatur profesorów i pracowników Wydziau), z którymi chcielibymy dotrze do moliwie
szerokiego grona czytelników. Dlatego te z zadowoleniem przyjmujemy zaproszenie do staego korzystania z amów czasopisma lskiej Izby Budownictwa
„Forum Budownictwa lskiego”.

Wiesaw J. Bba
Stefan Mercik
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ARSANIT ETICS THERMA+nanoFX
Kolejna wielka rzecz w ociepleniach – nie jest taka dua.
Tynk nanosilikonowy jako najnowsze rozwizanie dla nowoczesnej elewacji.

W technologii ocieple mamy tendencj
do funkcjonowania w skali makro, co oznacza,
e mylc przestrzennie, posugujemy si
miarami typu metr, centymetr. Nowe technologie s jednak jeszcze bardziej ekscytujce,
gdy maj niebagatelny wpyw na wydajno
i trwao, a ich sia opiera si na kwestiach,
które rozgrywaj si w bardzo maej skali – mowa o nanotechnologii.
W przemyle budowlanym stosowane s
bardzo róne formy nanostruktur. Aby omówi
t grup czstek, naley najpierw zdefiniowa
pojcie nanoczstek. Najczciej s one okrelane jako mikroskopijne czstki, których wymiary mierzone s w nanometrach. Zwykle jako maksymaln warto graniczn wymiarów
przyjmuje si 200 nm, cho coraz czciej mówi si take o wymiarach mniejszych ni
100 nm. Ponad 10 lat bada pozwolio nam dogbnie pozna i selektywnie wpyn na przebieg procesów wizania w taki sposób, by istotnie poprawi zarówno waciwoci fizyczne, jak
i mechaniczne wyrobów oraz zachowa optymalny ich sposób uycia. W zestawie wyrobów
THERMA+nanoFX, nanotechnologia oznacza
przede wszystkim nanostruktury, które tworz
si w trakcie wizania chemicznego (hydratacja spoiw) i wizania fizycznego (odparowanie
wody). W tworzeniu tych produktów nie ograniczalimy si do modyfikacji materiaów nano-dodatkami (nanoczsteczkami), lecz poddalimy je gbszej modyfikacji – ingerujc
w struktury. Tak wic nanotechnologia znacznie przyczynia si do zapewnienia efektów, które kilka lat temu byy jeszcze niedostpne. Przykadem moe by tu modyfikacja struktury elu
krzemianu wapnia C-S-H, który jest odpowiedzialny za fizyczne i mechaniczne waciwoci ukadu cementowego, takie jak skurcz, pezanie, porowato, przepuszczalno czy
odksztacalno. Dzi moemy ju bardzo
skutecznie zwiksza trwao poczenia
i jego wytrzymao na rozciganie a niektóre parametry, jak na przykad przyczepno
oraz odksztacalno, moemy zwikszy
wie lo krot nie. Przy ka do wo w przy pad ku
ETICS – efekt znacznie zwikszonej udarnoci osigniemy dziki wkomponowaniu w struktu zbroje azbestopodobnych. Azbesty ser-

pentynowe to grupa mineralnych wókien
o stosunku dugoci do rednicy wókna co najmniej 100:1 a azbesty poddawane obróbce mog rozpada si na mniejsze czstki (tzw. fibryle). Stwierdzono, e wymiary pojedynczych
wókien po rozdrobnieniu mog si zmienia
w bardzo szerokim zakresie: od nanometrów
(nm) i mikrometrów (m) do milimetrów. Do mineraów azbestopodobnych nale: attapulgit,
sepiolit, talk wóknisty, wollastonit, serpentynit
wóknisty, zeolity wókniste. Niektóre z nich zostay zastosowane w naszych nowych elowych zaprawach klejowych.
Nanotechnologia to bardzo bogate ródo
wiedzy i narzdzia dla inynierii materiaów budowlanych – mp. domieszki nanoczstek
dwutlenku tytanu, które posiadaj waciwoci
fotokatalityczne, a take nanosrebro, które chroni powierzchnie przed rozwojem bakterii i grzybów. Z pomoc laboratorium budowlanemu
przychodzi równie sama matka natura – obserwacja w skali nano np. fenomenu wytrzymaoci sieci pajczej, waciwoci lotosu, czy
tzw. efektu gekona daj wiele inspiracji i wskazówek co i jak robi, by te unikatowe waciwoci zaadaptowa do nowych produktów.
Wród przeomowych nowoci na rynku pojawia si ostatnio tynk nanosilikonowy firmy ARSANIT. Produkt ten czy w sobie waciwoci
wysokowartociowego tynku nanokrzemianowego (czyli otwarte pory, dobre parametry
dyfuzyjne, trwao) oraz najnowsze osigni cia la bo ra to rium ba daw cze go fir my.
Nanostruktura powoki zbudowana jest z fazy
nieorganicznej i organicznej poprzez zminimalizowanie termoplastycznoci spoiwa, co zapewnia optymaln proporcj pomidzy twardoci powoki i jej elastycznoci. Taka
konstrukcja produktu, dziki zredukowanej
na poziomie nano kleistoci, umoliwia znaczn redukcj tendencji osadzania si czstek
brudu na powierzchni i wpywu innych nieko-
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rzystnych czynników na elewacj. Maksymalnie zredukowana wodochonno warstwy
wierzchniej oraz optymalny opór dyfuzyjny tworz szybko wysychajc powierzchni, z któr wikszo zabrudze nie ma szans trwale
zwiza si. Zabrudzenia odrywaj si od powierzchni tynku i s usuwane dziki czynnikom
atmosferycznym (deszcz, wiatr), a w zwizku
z tym, e usunita zostaje poywka dla alg
i grzybów, to take do minimum redukuj si
niebezpieczestwo ich inwazji.
Dnia 30.11.2018 r. Instytut Ceramiki i Materiaów Budowlanych stwierdzi pozytywn ocen waciwoci uytkowych wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania: Zestaw
wyrobów do wykonywania ocieple cian
zewntrznych budynków THERMA+nanoFX, w skad którego wchodzi owy tynk nanosilikonowy ARSANIT. Odporno mikrobiologiczna w Krajowej Ocenie Technicznej
zostaa po raz pierwszy potwierdzona badaniami na norm europejsk z dodatkowym wymywaniem substancji aktywnych. Tynk w swoim
skadzie posiada równie najnowoczeniejszy
na rynku biocyd kapsuowany, który sw obecnoci w powoce zapewnia jej trwa ochron przed korozj mikrobiologiczn, dziki dugiemu czasowi uwalniania si trzech gównych
skadników aktywnych, które zapewniaj odporno na wymywanie oraz nawietlanie
UV. Korzy estetyczna jest zatem niezaprzeczalna, gdy elewacja zachowuje swoje
wyjtkowe waciwoci przez znacznie duszy
czas, ni gwarantuj to inne rodzaje dzisiejszych tynków. W duszej perspektywie czasu, takie waciwoci tynku maj równie
istotny wpyw na redukcj kosztów konserwacji elewacji, co czsto jest pomijane podczas
tworzenia kosztorysów zabudowy i eksploatacji elewacji.
Tynk nanosilikonowy ARSANIT nano-SN dostpny jest w strukturze typu baranek oraz jako drobny tynk modelowany. W wersji do mode lo wa nia mo li wa do osi gni cia jest
przykadowo struktura modelowana na wzór naturalnego drewna, betonu architektonicznego,
ale moliwoci s w zasadzie nieograniczone – zale równie od wyobrani i cierpliwoci wykonawcy.

44-100 Gliwice, ul. Spódzielcza 33
www.smmilenium.pl
Osobowo praw Spódzielnia uzyskaa w dniu 10 kwietnia 1991r. Na mocy uchway Walnego Zgromadzenia Spódzielnia „Milenium” przeja w zarzdzanie nieruchomoci zlokalizowane w dzielnicy Gliwic Zatorze, zlokalizowane w obrbie osiedla Milenium, wybudowane w latach od 1960 do 1980 r.
Do zasobów Spódzielni nale lokale mieszkalne o powierzchni ok. 37 000 m2 zabudowane w 23 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz lokale niemieszkalne stanowice infrastruktur uzupeniajca zasoby tj. garae wolnostojce
o powierzchni 1 375 m2. Spódzielnia jest te wacicielem lokale handlowo-usugowych powierzchni ok. 2 200 m2.
W swojej ponad 27-letniej dziaalnoci zwizanej z zarzdzaniem nieruchomociami stale zaspakaja potrzeby mieszkaniowe czonków, ich rodzin oraz wszystkich osób zamieszkujcych w zasobach Spódzielni.
Na szczególn uwag i uznanie zasuguje dziaalno Spódzielni w okresie ostatnich lat, kiedy to konsekwentnie wdraane s i skutecznie realizowane programy, przynoszce wymierne efekty ekonomiczne i spoeczne korzyci mieszkacom, jak:
– racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania
nieruchomoci,
– wzrost bezpieczestwa uytkowania lokali,
– poprawa estetyki i standardów budynków oraz ich otoczenia.
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Odpowiedzialno
wykonawcy
robót budowlanych
za wady dokumentacji
projektowej
I. PROBLEM WAD PROJEKTOWYCH
Artyku zosta powicony kwestii odpowiedzialnoci wykonawcy budowlanego
za wady dokumentacji projektowej. W umowach o roboty budowlane, zarówno w zamówieniach publicznych, jak równie na rynku prywatnym, pojawia si coraz wicej
zapisów stanowicych klauzule rozszerza j ce od po wie dzial no wy ko naw cy
wzgldem zamawiajcego poza granice
wskazane w art. 647 kodeksu cywilnego1
(dalej „k.c.”). Chodzi o takie klauzule umowne, których skutkiem miaoby by przyjcie
przez wykonawc obowizków, których
na podstawie przepisów ustawy (kodeks cywilny) nie musi on spenia. Jako znaczce mona tutaj wskaza klauzule dotyczce owiadczenia wykonawcy o dokonaniu
weryfikacji dokumentacji projektowej i niezgoszeniu w zwizku z tym adnych zastrzee przed zawarciem umowy. Coraz
czciej zamawiajcy wi skutek w postaci przyjcia odpowiedzialnoci przez
wykonawc za wady projektowe, nie zgoszone przed zawarciem umowy (a take
za konsekwencje w postaci m.in. nieterminowego wykonania kontraktu i kosztów
z tym zwizanych) wanie z tego typu klauzulami umownymi.
Wszelkie braki, niedokadnoci i konieczne do uzupenienia elementy dokumentacji projektowej ujawniajce si w trakcie realizacji prac maj istotne znaczenie dla
rynku usug budowlanych. Jak wskazuj badania2 w krajach rozwinitych opónienie

w realizacji prac budowlanych jest powszechnym i jednym z najczciej powtarzajcych si problemów przy realizacji inwestycji budowlanych. Najwaniejsze jego
przyczyny wyodrbnione wedug kryterium
wagi i czstotliwoci to wanie bdy i niezgodnoci w dokumentacji projektowej3.
II. SKUTKI WAD PROJEKTOWYCH
Naley tutaj mie na wzgldzie fakt, i
ujawnione w toku realizacji prac budowlanych wady projektu maj wiele negatywnych skutków dla wykonawcy. W szczególnoci jeli chodzi o moliwo dotrzymania
terminu realizacji kontraktu i warunki finansowe jego wykonania. Wady projektowe
mog bowiem sta si przyczyn wstrzymania prac w caoci lub w czci, co moe doprowadzi do nieterminowego wykonania kontraktu. Konsekwencj niektórych
wad projektowych np. w postaci pominicia pewnych prac (de facto koniecznych
do wykonania – bez których osignicie celu zamówienia jest niemoliwe) przez biuro projektowe jest ujawniajca si w toku
realizacji prac konieczno wykonania
prac nie ujtych w zakresie wiadczenia wykonawcy. Szczególnie problematyczne
w takiej sytuacji jest to, e wykonawca dowiedziawszy si o koniecznoci wykonania
prac, nie ujtych w zakresie jego wiadczenia na podstawie zawartej umowy, musi
zdecydowa o ich wykonaniu czasami
jeszcze zanim zamawiajcy ostatecznie zakomunikuje, czy zamierza za takie prace
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zapaci. Dzieje si tak zwaszcza w sytuacjach zbliajcego si terminu zakoczenia prac, który jednoczenie jest terminem
granicznym rozliczenia finansowania zewntrznego, od którego z kolei zaley
utrzymanie lub utrata dotacji. Zamawiajcy coraz czciej zajmuje stanowisko, e
prace dodatkowe, które wprost nie wynikaj z treci zawartej umowy naleao przewidzie i uj w zakresie wynagrodzenia.
Samo za wykonanie prac nieujtych
w zakresie wiadczenia wykonawcy staje
si przyczyn nieterminowego wykonania
kontraktu budowlanego. W takiej sytuacji
skomplikowane moe okaza si rozstrzygnicie kwestii nalenoci kar umownych,
zastrzeonych przecie na wypadek niewykonania zobowizania gównego lub jego
niewykonania w terminie.
Niezalenie od przyczyn, zmian lub wad
dokumentacji projektowej, w przypadku ich
wystpienia czsto dochodzi do modyfikacji warunków realizacji zobowizania wykonawcy z tytuu umowy o roboty budowlane.
W takich sytuacjach istotne dla obu stron
kontraktu jest ustalenie odpowiedzialnoci
za zaistnia sytuacj. Nasuwa si zatem pytanie czy, a jeli tak, to jak dalece wykonawca robót budowlanych odpowiada za weryfikacj dokumentacji projektowej?
III. ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOCI WYKONAWCY
Rozszerzenie odpowiedzialnoci dunika w relacji zobowizaniowej jest moliwe
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na podstawie artykuu 473 § 1 k.c. stanowicego, i dunik moe przez umow przyj
odpowiedzialno za niewykonanie lub
za nienaleyte wykonanie zobowizania
z powodu oznaczonych okolicznoci, za które na mocy ustawy odpowiedzialnoci nie
ponosi. Mowa tutaj o duniku poniewa
w umowie o roboty budowlane obie strony
s wzgldem siebie wierzycielami i dunikami w zakresie rónych obowizków (co
z kolei wynika z artykuu 487 § 2 k.c.).
W orzecznictwie przenoszenie odpowiedzialnoci na wykonawc budowlanego za skutki wad projektowych co do projektów opracowanych (lub zlecanych innym podmiotom)
przez zamawiajcego spotyka si z krytyk. Takie stanowisko zaja równie Krajowa Izba Odwoawcza stwierdzajc, i „nie
podziela si pogldu, i wykonawca dobrowolnie moe przej wszelkie obowizki
ustawowe, spoczywajce na drugiej stronie
umowy, a wic i odpowiedzialno, gdy
skrajnie prowadzioby to do zawarcia umowy jednostronnie zobowizujcej. Przepis
art. 473 § 1 k.c. nie dotyczy przejcia odpowiedzialnoci przez wykonawc za projektanta i za wady opracowanej przez projektan ta do ku men ta cji (w sy tu acji, gdy
projektant nie jest stron danej umowy
i dziaa na zlecenie zamawiajcego) i z wykonawc robót nie wie go aden stosunek umowny, w oparciu o który wykonawca mógby poszukiwa rekompensaty,
z tytuu przyjtej wobec inwestora odpowiedzialnoci za skutki wad projektu” 4.
IV. ODPOWIEDZIALNO WYKONAWCY BUDOWLANEGO Z ART. 647 K.C.
W art. 647 k.c. ustawodawca zawar
definicj umowy o roboty budowlane z której wynikaj wspomniane powyej obowizki stron tej umowy a mianowicie: przez umow o ro bo ty bu dow la ne wy ko naw ca
zobowizuje si do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicz nej, a in we stor zo bo wi zu je si
do dokonania wymaganych przez waciwe
przepisy5 czynnoci zwizanych z przygotowaniem robót, w szczególnoci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapaty
umówionego wynagrodzenia. Zatem jak wynika z powyszego obowizkiem wykonawcy jest oddanie obiektu wykonanego zgodnie z pro jek tem i za sa da mi wie dzy
technicznej nie natomiast weryfikacja projektu, który ma zosta przygotowany zgodnie z szczegóowymi przepisami przez
osoby odpowiednich kompetencjach zakresie projektowania.

V. OBOWIZEK Z ART. 651 K.C. A WERYFIKACJA PROJEKTU
W tym miejscu naley wskaza, e
zgodnie z artykuem 651 k.c. jeeli dostarczona przez inwestora dokumentacja,
teren budowy, maszyny lub urzdzenia nie
nadaj si do prawidowego wykonania robót, albo jeeli zajd inne okolicznoci, które mog przeszkodzi prawidowemu wyko na niu ro bót, wy ko naw ca po wi nien
niezwocznie zawiadomi o tym inwestora. W obliczu powyszego zamawiajcy
bdnie podnosz, e skoro wykonawca
ma poinformowa zamawiajcego o przeszkodach w tym przeszkodach zwizanych z dostarczon przez inwestora dokumentacj, to wykonawca ma dokona
we ry fi ka cji do star czo nej do ku men ta cji
pod ktem jej prawidowoci (a nastpnie
zgosi uwagi zgodnie z treci ww. przepisu). W tym miejscu pojawia si zatem
pytanie, jak wykonawca miaby dokona
weryfikacji dokumentacji projektowej, skoro w zakresie kompetencji wykonawcy budowlanego zwykle brak jest kompetencji
uprawnionego projektanta. Takie pytanie jest szczególnie istotne, gdy istotnym
skadnikiem dokumentacji projektowej s
obliczenia konstrukcyjno-wytrzymaociowe i inne szczegóowe opracowania majce charakter profesjonalny wykonywany zwykle przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach np. badania geodezyjne (co
zdarza si niemale zawsze). Skoro zatem wykonawca miaby dokonywa weryfikacji dokumentacji projektowej – to w zakres owe go spraw dze nia mia o by
wchodzi równie weryfikowanie np. bada nonoci terenu oraz jak miayby te
badania wyglda. Wydaje si bowiem, e
weryfikacja tego typu danych szczegóowych musiaby polega na powtórzeniu
badania geotechnicznego. Czy zatem
umowa o roboty budowlane z tak daleko
rozbudowanymi obowizkami w zakresie
weryfikacji dokumentacji projektowej bdzie nadal umow o roboty budowlane,
czy moe przerodzi si ju w umow z elementami audytu projektowego? Przy tak
rozumianych obowizkach z art. 651 k.c.
w zakresie weryfikacji projektu wydaje si,
i na rynku zamówie publicznych naleaoby, wszystkim podmiotom ubiegajcym si o zamówienie na roboty budowla ne po sta wi wa ru nek udzia u
w postpowaniu w postaci posiadania
kompetencji i uprawnie w zakresie projektowania. Czy na takim rynku wykonawca budowlany nadal bdzie wykonawc,
czy moe bdzie wykonawc – audytorem
projektowym?

VI. GRANICA ODPOWIEDZIALNOCI
WYKONAWCY ZA WERYFIKACJ PROJEKTU
Granica odpowiedzialnoci wykonawcy
w omawianym zakresie zostaa wskazana
wyroku Sdu Najwyszego z dnia 27 marca 2000 r., w którym Sd ten wskaza, e
wykonawca nie ma obowizku szczegóowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651
k.c.) 6. U uzasadnieniu wskazano, i analizujc t kwesti naley przede wszystkim
zauway, e z brzmienia art. 651 k.c. nie
sposób wyprowadzi wniosku, i wykonawca ma obowizek dokonywa w kadym
przypadku szczegóowego sprawdzenia
dostarczonego projektu w celu wykrycia jego ewentualnych wad. Wykonawca robót
budowlanych nie musi bowiem dysponowa
specjalistyczn wiedz z zakresu projektowania; musi jedynie umie odczyta projekt
i realizowa inwestycj zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej.
Obo wi zek na o o ny na wy ko naw c
przez art. 651 k.c. naley rozumie w ten
sposób, e musi on niezwocznie zawiadomi inwestora o niemoliwoci realizacji inwestycji, na podstawie otrzymanego projektu lub te o tym, e realizacja dostarczonego
projektu spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim przypadku chodzi
jednak tylko o sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidowoci dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania.
Podobnie stwierdzi Sd Najwyszy
w orzeczeniu z dnia 26 czerwca 2008 r.,
w którym stwierdzi, i z przepisu art. 651
k.c. nie wynika, aby wykonawca w kadym
przypadku mia obowizek szczegóowego
sprawdzenia dostarczonej mu przez inwestora dokumentacji w celu wykrycia jej
ewentualnych wad. Obowizek wykonawcy okrelony w art. 651 k.c. naley rozumie
w ten sposób, i musi on niezwocznie zawiadomi inwestora o niemoliwoci realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego
projektu lub o tym, e realizacja robót
zgodnie z dostarczonym projektem spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym
ostatnim wypadku chodzi jednak o takie sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidowoci dostarczonej dokumentacji nie wymaga spe cja li stycz nej wie dzy z za kre su
projektowania7.
Jak wynika z powyszego granica odpowiedzialnoci wykonawcy wystpuje w przypadku takich wad projektowych, do których
stwierdzenia wymagana jest wiedza specjalistyczna z zakresu projektowania której wykonawca nie posiada i nie musi posiada
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a zatem bd to m.in. zagadnienia dotyczce oblicze konstrukcyjnych, bada, informacji i danych szczegóowych, które zostay udostpnione do projektowania a których
wykonawca nie posiada i inne informacje
o charakterze specjalistycznym.
VII. KLAUZULE PRZENOSZCE ODPOWIEDZIALNOC ZA WADY PROJEKTOWE NA WYKONAWC
W obliczu powyszych argumentów naleaoby rozway, czy w ogóle mona
skutecznie zawrze w umowie klauzul
umown dotyczc odpowiedzialnoci wykonawcy z tytuu kary umownej za nie terminowe wykonanie kontraktu, podczas
gdy przyczyna owej nieterminowoci tkwi
w wadach projektowych dokumentacji, jak opracowa sam zamawiajcy. W tym celu naley przywoa tre orzeczenia Sdu
Najwyszego z dnia 27 wrzenia 2013 r.,
w którym wskazano, i: „rozszerzajc
na podstawie art. 473 § 1 k.c. odpowiedzialno du ni ka z ty tu u ka ry umow nej
(art. 483 § 1 k.c.), strony musz w umowie
wyranie okreli, za jakie inne – ni wynikajce z ustawy – okolicznoci dunik
ma ponosi odpowiedzialno. Nie mog to
by okolicznoci obciajce wierzyciela
(art. 3531 k.c.).”8 Co istotne SN w treci
uzasadnienia zwróci uwag na fakt, i zgodnie z art. 56 k. c., czynno prawna wywouje nie tylko skutki w niej wyraone, lecz
równie te, które wynikaj z ustawy, z zasad wspóycia spoecznego i ustalonych
zwyczajów, a w wietle art. 3531 k.c. swoboda umów ograniczona jest waciwociami (natur) stosunku prawnego, przepisami usta wy oraz za sa da mi wspó y cia
spoecznego. Strony zatem nie mog
w umowie tak rozszerzy odpowiedzialnoci dunika z tytuu niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania ani dotyczcej kary umownej, by jej zakres by
sprzeczny z istot (natur) odpowiedzialnoci dunika za niewykonanie zobowizania
oraz z natur kary umownej. Nie mona
wic przyj, e dunik bdzie zobowizany do zapaty kary umownej take wtedy,
gdy niewykonanie lub nienaleyte wykonanie zobowizania jest spowodowane okolicznociami, za które odpowiedzialno ponosi wierzyciel (zamawiajcy).
Powysze orzeczenie i ustalenia w nim
zawarte wydaj si by istotne dla uczestników obrotu budowlanego albowiem jak
wskazuje Sd Najwyszy niedopuszczalne
s klauzule, wskutek których wykonawca
miaby ponosi odpowiedzialno z tytuu
kary umownej, w wypadku, gdy do jej powstania doprowadziy dziaania lub zanie-

chania zamawiajcego takie jak wadliwe
przygotowanie dokumentacji projektowej,
za któ re od po wie dzial ny jest zgod nie
z art. 647 k.c. zamawiajcy niezalenie komu zlecono jej opracowanie. Skutki uchybienia obowizkom wynikajcym z art. 647
k.c. mog by oceniane wycznie w paszczynie podmiotowej stosunku prawnego,
którego ródem powstania jest umowa o roboty budowlane zawarta z wykonawc.
W tej relacji to zamawiajcy ponosi odpowiedzialno wzgldem wykonawcy za skutki wad projektowych, natomiast jego regres
do jednostki projektowania jest kwesti
zupenie odrbn.

petencji s w stanie stwierdzi. Dobrze, aby
wykonawcy równie znali granice swojej odpowiedzialnoci i byli wiadomi jakich
wiadcze zamawiajcy moe od nich wymaga oraz, których danie stanowioby
naruszenie przepisów i zasad omawianych powyej.
TOMASZ SUKOWSKI
WSPÓLNIK ZARZDZAJCY
KANCELARIA PRAWA
GOSPODARCZEGO
GRAVIS LEGAL GROUP

PODSUMOWANIE
Jak wynika z powyszego naley stwierdzi, i jakkolwiek modyfikacje ustawowej
odpowiedzialnoci wykonawcy umowy o roboty budowlane s moliwe, tak naley mie
na wzgldzie, i nie kada wpisana do umowy klauzula i nie kade owiadczenie, jakie wykonawca podpisze jest skuteczne
wprost (w taki sposób na jaki wskazywaaby ich literalna tre).
Podobnie jest z owiadczeniem wykonawcy, i dokona weryfikacji projektowej
i przyjmuje odpowiedzialno za wszelkie
skutki jej wad lub braków. Tak te przedstawia si potencjalna kara umowna, jak bywaj obcieni wykonawcy w sytuacji, gdy
do nieterminowego wykonania zobowizania doszo na skutek modyfikacji stosunków
stron (przestoje robót budowlanych w oczekiwaniu na zmiany i uzupenienia dokumentacji projektowej) wanie z uwagi na zmiany ja kie oka za y si ko niecz ne
do wprowadzenia w dokumentacji projektowej.
Powysze ma istotne znaczenie zarówno dla zamawiajcych, jak równie dla
wykonawców. Zamawiajcy powinni zna
zakres swojej odpowiedzialnoci z tytuu
przygotowania dokumentacji, aby mogli
skutecznie i w odpowiedni sposób dokona
zlecenia dokumentacji projektowej podmiotowi o odpowiednich kwalifikacjach.
Powinni mie przy tym wiadomo, e
w póniejszym czasie wady i braki tej dokumentacji, obciaj wanie zamawiajcego (zarówno podczas trwania procesu inwestycyjnego jak równie ju po jego
zakoczeniu). Dla wykonawców istotne
jest, aby z kolei dziaali ze wiadomoci,
e ich odpowiedzialno mieci si w zakresie, w którym bez wiadomoci specjalnych s zobligowani zapozna si z dokumentacj, odczyta j i zgosi niezwocznie
takie wady, które w zakresie swoich kom-
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Unijne inwestycje bytomskiego PEC-u
Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu
od 45 lat dostarcza ciepo dla mieszkaców Bytomia i Radzionkowa. Od 2017 r. Spóka realizuje dwa projekty dofinansowane z UE
w ramach POIi 2014 – 2020, dziki którym dotychczas cznie wybudowano ok. 13,7 km sieci ciepowniczych oraz 197 indywidualnych wzów cieplnych, a take zlikwidowano 7 grupowych stacji
wymienników.
Pierwszy projekt pn.: „Modernizacja gospodarki cieplnej dla
gmin: Bytom i Radzionków – 2015 – 2020” dofinansowany z Funduszu Spójnoci (FS) obejmuje:
 wymian istniejcych sieci ciepowniczych o cznej dugoci ok. 17 km,
 likwidacj 10 grupowych stacji wymienników oraz budow 200 indywidualnych wzów cieplnych.
Planowane nakady finansowe to ok. 46 mln z (w tym dotacja
unijna wyniesie ponad 16 mln z). Realizacja – lata 2017 – 2020.
Druga inwestycja dofinansowana z UE pn.: „Wdraanie programu ograniczania niskiej emisji przez PEC Bytom – uciepownienie zabudowy wielorodzinnej” obejmuje budow:
 5 km nowych sieci ciepowniczych,
 54 indywidualnych wzów cieplnych, które gównie zastpi piece i kotownie wglowe.
Planowane nakady finansowe to ok. 13 mln z (w tym dotacja
z FS: ponad 8 mln z). Realizacja – lata 2017 – 2018.

powni Radzionków poprzez budow wysokosprawnej kogeneracji wraz z modernizacj systemu zaopatrzenia miasta Bytomia
w ciepo na potrzeby c.w.u. z sieci ciepowniczej”. Planowana realizacja – lata 2019 – 2022. Projekt obejmuje:
 rozbudow Ciepowni Radzionków o ukad kogeneracyjny,
 budow sieci ciepowniczej o cznej dugoci ok. 5 km,
 rozbudow pompowni sieciowej w Ciepowni Radzionków.
Planowane nakady finansowe na ten projekt wynios ok.
100 mln z (w tym dotacja unijna wyniesie ok. 32 mln z).
Najwaniejsze korzyci to:
 ograniczenie zuycia energii pierwotnej: 135 996 GJ/rok,
 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: 20 584 Mg/rok.

Podstawowe efekty realizacji ww. projektów to:
 zmniejszenie zuycia energii kocowej: 33 933 GJ/rok,
 uniknite emisje CO2 ok.: 4 314 Mg/rok,
 zmniejszenie emisji pyów ok.: 20 Mg/rok,
 bezpieczne dostawy Ciepa Systemowego,
 ograniczenie poziomu niskiej emisji,
 wyeliminowanie zagroenia wystpowania czadu w podczonych budynkach.
Równolegle Spóka prowadzi kampanie informacyjno-promocyjne ww. projektów. Dziaania obejmuj m. in.: spotkania edukacyjne w przedszkolach i szkoach oraz informacje prasowe i w Internecie. W trakcie spotka dzieci poznay: elementy infrastruktury ciepowniczej, metody wytwarzania i sposoby oszczdzania
ciepa, dowiedziay si co to jest zjawisko niskiej emisji oraz jak
mona ograniczy jego wystpowanie.
Kolejne dwie inwestycje planowane s do realizacji od 2019 roku.
WFOiGW w Katowicach pozytywnie oceni wniosek o dofinansowanie ze rodków FS dla inwestycji pn.: „Modernizacja Cie-

W zwizku ze sporym zainteresowaniem mieszkaców Bytomia zwizanym z ograniczeniem wystpowania zjawiska niskiej
emisji, w Spóce opracowano zakres kolejnego projektu pn.: „Modernizacja systemu ciepowniczego wraz z likwidacj niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2019 – 2023”, którego realizacja planowana jest w latach 2019 – 2022. Zakres inwestycji
obejmowa bdzie:
 wymian izolacji termicznej odcinków istniejcej sieci napowietrznej, wymian istniejcych oraz budow nowych sieci ciepowniczych o cznej dugoci ok. 5,2 km,
 likwidacj grupowej stacji wymienników oraz budow 55 indywidualnych wzów cieplnych, które gównie zastpi piece
i kotownie wglowe.
Planowane nakady finansowe to ok. 18,7 mln z (w tym dotacja
unijna wyniesie ponad 10,6 mln z). Realizacja – lata 2019 – 2022.
Celem gównym projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, pyów i innych zanieczyszcze powietrza oraz ograniczenie strat ciepa na przesyle.

Szczegóowe informacje: www.pec.bytom.pl
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Zakad Budynków Miejskich
Sp. z o.o. w Bytomiu
ul. Kolejowa 2a
41 – 902 Bytom

Zakad Budynków Miejskich
Sp. z o.o. w Bytomiu to:
 Bezpieczestwo
 Jako usug
 Profesjonalizm
 Redukcja kosztów

Dziaamy wedug:
Systemu Zarzdzania Jakoci
ISO 9001

 Oszczdno czasu

Systemu Zarzdzania rodowiskowego
ISO 14001

 Etyka zawodowa

Systemu Zarzdzania Dziaaniami Antykorupcyjnymi
ISO 37001

Jestemy w awangardzie
polskiego rynku pracy
Prezes Zarzdu Mostostal Warszawa S.A. – MIGUEL ANGEL HERAS LLORENTE

– Jak firma ocenia aktualn sytuacj na rynku budowlanym?
– Jestemy wiadomi dyskusji, która
obecnie toczy si w mediach, czytamy
wypowiedzi naszych partnerów i konkurentów dot. wyzwa, przed którymi stoi
caa brana budowlana. Zgadzamy si:
my równie obserwujemy gwatowny
wzrost cen podstawowych materiaów
budowlanych i usug podwykonawców.
Te wyzwania nie pojawiaj si jednak
na ryku po raz pierwszy i – moim zdaniem – wpisuj si w cykliczno koniunktury w brany budowlanej. To stae wy zwa nie nie tyl ko dla firm
budowlanych, ale równie dla administracji. Sytuacja, w której cae ryzyko lub
wiksza jego cz jest po stronie wykonawcy jest niekorzystna take dla zamawiajcego, dla którego pewno reali za cji in we sty cji po win na by
priorytetem. Dotyczy to zwaszcza inwestycji o charakterze strategicznym.
Uwaam, i z tym twierdzeniem zgodz
si in ni ge ne ral ni wy ko naw cy, e
w zwizku z tym, e w ogólnym portfelu zamówie caej brany du cze
stanowi zamówienia pastwowe i samorzdowe, obecne podwyszone ryzyko mogoby by podzielone midzy
zamawiajcych i wykonawców.
– Co wg Pastwa jest przyczyn
aktualnych problemów w brany?
– To raczej kompleks przyczyn, które maj jeden efekt: niekontrolowany
wzrost popytu na usugi budowlane
przy staej poday mocy produkcyjnych
firm budowlanych i tych, które wytwarzaj materiay. To z kolei powoduje lawinowy wzrost cen: usug, pracy, materiaów i dotyczy nie tylko kontraktów,
których realizacja dopiero ma si zacz
(tu obserwujemy zakoczone klsk
przetargi, w których adna oferta nie
mieci si w budecie inwestora), ale

równie ju realizowanych (w tych brak
skutecznego mechanizmu rewaloryzacji cen kontraktowych moe powodowa upadoci wykonawców i gigantyczne problemy inwestorów). Oprócz ww.
przyczyn, które mona nazwa systemowymi, obserwujemy przyczyny charakterystyczne dla ostatnich kilku lat: odpyw si y ro bo czej zwi za ny
z obnieniem wieku emerytalnego
(a w efekcie – spadek poday pracy
i wyszy jej koszt), nawarstwienie inwestycji wynikajce z harmonogramu wydatkowania rodków unijnych, a take
utrzymywania niskich stóp procentowych.
– W jaki sposób firma radzi sobie
ze wzrostem cen materiaów budowlanych? Czy problem ten jest dla
Pastwa mocno odczuwalny?
– Nie bagatelizujemy tego wyzwania,
jednak mamy na nie skuteczn odpowied, która zawiera si w polityce dywersyfikacji naszego portfela zamówie.
To dywersyfikacja dwutorowa: po pierwsze pozyskujemy kontrakty ze stabilnymi marami we wszystkich kluczowych ob sza rach bu dow nic twa,
po drugie – dywersyfikujemy portfel równie pod wzgldem charakterystyki inwestorów, wród których mamy zarówno podmioty pastwowe, jak i prywatne,
zarówno polskie, jak i zagraniczne.
– Jak wyglda u Pastwa zapotrzebowanie na si robocz? Czy firmie – tak jak wielu przedsibiorstwom w brany – brakuje zasobów?
Czy problem ten wie si z wyszymi ni dotychczas oczekiwaniami finansowymi pracowników? Jeli tak,
jak firma sobie z tym problemem radzi?
Nie brakuje nam zasobów kadrowych.
Sdz, e to wyzwanie dotyczy nas
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mniej ni innych firm z brany. Mog powiedzie, e dzisiaj – w trudnej dla praco daw ców sy tu acji na ryn ku pra cy – zbie ra my owo ce sku tecz nej
i konsekwentnie prowadzonej polityki
kadrowej. W Mostostalu Warszawa
pracownicy s doceniani, co oczywicie
nie oznacza tylko odpowiedniego poziomu wynagrodze, ale równie inne
czynników skadajcych si na ogóln
sa tys fak cj z wy ko ny wa nej pra cy.
Wiem, e w tym zakresie jestemy
w awangardzie polskiego rynku pracy
i w efekcie – problem braku rk do pracy dotyczy nas mniej ni innych.
– Jakie s Pastwa oczekiwania jako wykonawców – wzgldem inwestorów, ale te rzdu – w kontekcie
ew. zmian na rynku, w prawie normujcych realizacj kontraktów budowlanych?
– Obserwujemy prowadzone przez
kilka resortów prace zwizane z ustaleniem skutecznego mechanizmu rewaloryzacji cen zawartych w przeszoci
kontraktów – to dobra droga. takim dziaaniem rzdu i bezporednio – inwestorów – powinno by przyspieszenie
procedur przetargowych, tak, eby
skróci czas midzy zoeniem oferty
w przetargu a przystpieniem do prac.
Pozwoli to ograniczy ryzyko zwizane ze wzrostem cen pracy i materiaów.
War to rów nie za sta no wi si
nad uproszczeniem procedur zwizanych z zatrudnianiem obcokrajowców,
co powinno zwikszy poda pracy
i w efekcie obniy jej koszt.

