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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
najserdeczniejsze życzenia:

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu

oraz samych sukcesów

życzy

Mariusz Czyszek
Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
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SŁOWO WSTĘPNE

Sza�now�ni�Pań�stwo

Prze�ka�zu�je�my�Pań�stwu�z roz�po�czę�ciem�no�we�go�ro�ku 2019�ży�cze�nia�po�-
myśl�no�ści,�de�ter�mi�na�cji�do dzia�ła�nia�oraz�roz�wo�ju�oso�bi�ste�go�i firm,�któ�re�są
istot�nym�ele�men�tem�na�szej�go�spo�dar�ki.�Zgod�nie�z za�po�wie�dzią�chce�my�Pań�-
stwu�prze�ka�zy�wać�raz�na kwar�tał�no�wy�nu�mer�na�sze�go�Fo�rum,�jest�to�trud�-
ne�i am�bit�ne�za�da�nie,�któ�re�go�ce�lem�jest�utrwa�le�nie�na�sze�go�wy�daw�nic�twa
na ryn�ku�i w na�szej�spo�łecz�no�ści.�Re�ali�za�cja�te�go�za�da�nia�wy�ma�ga�za�an�ga�-
żo�wa�nia�każ�de�go�człon�ka�na�szej�Izby�i Fo�rum�Bu�dow�nic�twa.�

No�wy�rok�roz�po�czę�li�śmy�ko�lej�ny�mi�szko�le�nia�mi,�któ�re�są�bez�po�śred�nio�zwią�-
za�ne�z „no�wo�ścia�mi”�w pra�wie,�ta�ki�mi�jak�po�dat�ki,�ko�deks�pra�cy,�RO�DO,�pra�-
cow�ni�cze� pla�ny� ka�pi�ta�ło�we,� prze�kształ�ce�nie� użyt�ko�wa�nia� wie�czy�ste�go
na wła�sność�itp.�Spra�wom�tym�po�świę�ci�li�śmy�ko�lej�ne�se�mi�na�rium�w Ustro�-
niu�–�spra�woz�da�nie�za�miesz�cza�my�na str. 14�na�sze�go�cza�so�pi�sma.

Ak�tu�al�nie�trwa�ją�pra�ce�or�ga�ni�za�cyj�ne�kon�fe�ren�cji: XI Ślą�skie�Fo�rum�In�we�-
sty�cji,�Bu�dow�nic�twa�i Nie�ru�cho�mo�ści,�któ�re�od�bę�dzie�się 5-7�kwiet�nia 2019
r.�w Gli�wi�cach,�pod�czas�Tar�gów�Bu�dow�nic�twa�i Ar�chi�tek�tu�ry�EXPO�Gli�wi�ce.�

Te�ma�ty�ka,�któ�ra�bę�dzie�do�mi�nu�ją�cą�to�No�wo�cze�sne�Tech�ni�ki�i Tech�no�lo�-
gie�w Bu�dow�nic�twie�w ce�lu�ogra�ni�cze�nia�ni�skiej�emi�sji�i wal�ki�ze�smo�giem.�

Ko�lej�ne�waż�ne�wy�da�rze�nie�pla�no�wa�ne�jest�w czerw�cu,�gdy�pod�czas�dru�-
giej�czę�ści�kon�fe�ren�cji�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�zaj�mie�my�się�bu�dow�nic�twem�miesz�-
kal�nym�i prze�my�sło�wym�w za�kre�sie:

-�tech�no�lo�gii�pre�fa�bry�ko�wa�nych�żel�be�to�wych,
-�tech�no�lo�gii�pre�fa�bry�ka�cji�drew�nia�nej,
-�tech�no�lo�gii�bu�dow�nic�twa�mo�du�ło�we�go.

Ser�decz�nie�Pań�stwa�za�pra�szam�do udzia�łu�w tych�wy�da�rze�niach�oraz�w or�-
ga�ni�zo�wa�nych�przez�nas�szko�le�niach.

Ma�riusz�Czy�szek

Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

W NU ME RZE:

Na okadce: Przebudowa ul. Krakowskiej. Zdjęcie: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej



–�Wy�da�je�się,�że�Biel�sko�-Bia�ła�wspie�ra
bu�dow�nic�two,� naj�lep�szym� przy�kła�dem
jest�suk�ces�Tar�gów�Bu�dow�nic�twa�w Wa�-
szym� mie�ście.� Nie�daw�no� za�koń�czo�ne
55�Mię�dzy�na�ro�do�we�Tar�gi�Bu�dow�nic�twa
i Stre�fa� Do�brych� Wnętrz� „TWÓJ
DOM 2019”,�któ�rym�Ślą�ska�Izba�Bu�dow�-
nic�twa�rów�nież�pa�tro�nu�je,�by�ły�naj�więk�sza
te�go�ty�pu�im�pre�zą�od 28�lat.�Ja�ka�jest�kon�-
dy�cja�bu�dow�nic�twa�na Pod�be�ski�dziu?�

– Suk ces Tar gów Bu dow nic twa jest chy -
ba naj lep szą od po wie dzią na py ta nie o stan
bu dow nic twa w Biel sku -Bia łej i ca łym re gio -
nie. A gdy by ktoś miał ja kie kol wiek wąt pli -
wo ści co do kon dy cji bu dow nic twa na na -
szym te re nie to wy star czy po spa ce ro wać
po sto li cy Pod be ski dzia. Na sze mia sto to
w tej chwi li wiel ki plac bu do wy. Po wsta ją tu
no we dro gi, par kin gi, no we obiek ty uży tecz -
no ści pu blicz nej, a tak że spo ro bu dyn ków
miesz kal nych. Wy star czy do dać, że w ubie -
głym ro ku nasz Wy dział Urba ni sty ki i Ar chi -
tek tu ry wy dał po nad 1 200 de cy zji o po zwo -
le niu na bu do wę. 

–�Po�wie�dział�Pan�kie�dyś,� że�Biel�sko
Bia�ła�to�faj�ne�mia�sto�i su�per�się�roz�wi�ja.
Nie�od dziś�wia�do�mo,�że�bu�dow�nic�two
jest�mo�to�rem�roz�wo�ju.�Czy�bu�dow�nic�two
jest�szan�są�dla�Biel�ska�-Bia�łej?

– Biel sko -Bia ła ma wie le atu tów, któ re
sprzy ja ją je go roz wo jo wi. Jest do sko na le po -
ło żo ne – na skrzy żo wa niu głów nych szla ków
ko mu ni ka cyj nych, bie gną cych z Po łu dnia
na Pół noc i z Za cho du na Wschód Eu ro py,
w bli skiej od le gło ści od kil ku mię dzy na ro do -
wych por tów lot ni czych. Wa lo rem jest też bli -
skość i do stęp ność wie lu te re nów re kre acyj -
nych. Nie ma chy ba dru gie go mia sta
w Pol sce, któ re mia ło by w swych ad mi ni stra -
cyj nych gra ni cach ty le gór skich szczy tów
i szla ków tu ry stycz nych. Ma my rów nież
zna ko mi tą in fra struk tu rę, zwłasz cza dro go -
wą, spraw nie dzia ła ją cy sek tor oko ło biz ne -
so wy i przede wszyst kim przed się bior czych
miesz kań ców. To wszyst ko spra wia, że bu -
dow nic two ma w na szym mie ście zna ko mi -
te wręcz wa run ki do roz wo ju. I ra czej w ten
spo sób tę spra wę bym po strze gał: że to nie

bu dow nic two jest szan są dla Biel ska -Bia łej,
ale Biel sko -Bia ła da je szan se bu dow nic twu. 
–�Ja�kie�są�głów�ne�prio�ry�te�ty�w zrów�no�-

wa�żo�nym�roz�wój�mia�sta�i ja�kie�Pan�wi�dzi
naj�więk�sze�za�gro�że�nia�i ba�rie�ry�mo�gą�ce
prze�szka�dzać�w osią�gnię�ciu�wy�zna�czo�-
nych�ce�lów?

– W zrów no wa żo nym roz wo ju cho dzi
o ta ki roz wój spo łecz no -go spo dar czy, któ ry
za pew nia trwa łość pod sta wo wych pro ce sów
przy rod ni czych i gwa ran tu je moż li wość za -
spo ka ja nia po trzeb za rów no współ cze sne -
go po ko le nia, jak i przy szłych ge ne ra cji.
W ostat nich kil ku na stu la tach ob ser wu je my
głę bo ki kry zys sys te mu pla no wa nia prze -
strzen ne go w kra ju, któ ry skut ku je ra bun ko -
wą go spo dar ką prze strzen ną. Du ża pre sja
bu dow la na na te re ny cen ne przy rod ni czo
i kra jo bra zo wo w spo sób bez pow rot ny zmie -
nia prze strzeń i kra jo braz. Mia sto na mia rę
moż li wo ści sta ra się te mu za po bie gać m.in.
po przez przy go to wa nie stu dium i spo rzą dza -
nie miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Bez wąt pie nia po trzeb ne są

Na�sze�mia�sto
to�wiel�ki�plac�bu�do�wy

Roz mo wa
z Ja RO SŁa WEm KlI ma SzEW SKIm
Pre zy dent mia sta Biel sko -Bia ła
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jed nak zmia ny usta wo we, któ re – no men
omen – po stu lo wa ne są od wie lu lat przez
śro do wi ska sa mo rzą do we, za wo do we i eks -
perc kie. Po trzeb ne są rów nież dzia ła nia
na po zio mie edu ka cyj nym, aby wy kształ cić
w spo łe czeń stwie świa do mość pod sta wo -
wych za sad wa że nia in te re su pu blicz ne go
i pry wat ne go. 
–�Na ja�kim�eta�pie�są�pra�ce�do�ty�czą�ce

pro�jek�tu�Stu�dium�uwa�run�ko�wań�i kie�run�-
ków� za�go�spo�da�ro�wa�nia� prze�strzen�ne�-
go�Biel�ska�-Bia�łej?

– W związ ku ze zgła sza ny mi przez miesz -
kań ców po stu la ta mi nie daw no od by ło się po -
now ne wy ło że nie pro jek tu stu dium do pu -
blicz ne go wglą du. Obec nie trwa zbie ra nie
uwag (do 28 mar ca). Na pod sta wie zgło szo -
nych do tej po ry uwag wi dać któ re te ma ty
wzbu dza ją wśród miesz kań ców więk sze
emo cje. Są to np. stre fa ak tyw no ści go spo -
dar czej w Lip ni ku, pro jek to wa na dro ga
zbior cza w Ko mo ro wi cach Ślą skich czy
wresz cie Ro dzin ne Ogro dy Dział ko we.
Po ze bra niu wszyst kich uwag bę dą one ana -
li zo wa ne i roz pa try wa ne pod ką tem moż li wo -
ści wpro wa dze nia po stu lo wa nych zmian
w pro jek cie. Na stęp nie – w za leż no ści od te -
go, ja kie zmia ny bę dą wpro wa dzo ne – po -
wtó rzo ne zo sta ną ele men ty pro ce du ry pla -
ni stycz nej w nie zbęd nym za kre sie. Mo wa
o uzgod nie niach i opi nie oraz wy ło że niu

zmie nio nych frag men tów stu dium. Do pie ro
wte dy pro jekt – wraz z li stą uwzględ nio nych
uwag – bę dzie mógł być przed sta wio ny Ra -
dzie Miej skiej ce lem uchwa le nia. 
–�Fir�my�bu�dow�la�ne�wi�dzą�szan�sę�dla

sie�bie� w in�we�sty�cjach� ko�mu�nal�nych.
Czy�ta�kie�moż�li�wo�ści�stwa�rza�też�sto�li�ca
Pod�be�ski�dzia?

– Oczy wi ście. Od wie lu lat wła dze sa mo -
rzą do we Biel ska -Bia łej pro wa dzą po li ty kę
pro in we sty cyj ną. W te go rocz nym bu dże cie
wy dat ki in we sty cyj ne sta no wią po nad 30%
wszyst kich na szych wy dat ków. Biel sko -
-Bia ła jest więc dla firm bu dow la nych na -
praw dę du żym i atrak cyj nym ryn kiem. 
–�Ja�kie�obec�nie�są�naj�waż�niej�sze�in�we�-

sty�cje�dla�mia�sta�i je�go�miesz�kań�ców.�Co
no�we�go�w naj�bliż�szym�cza�sie�za�mie�rza
się�wy�bu�do�wać�w mie�ście?

– Wśród naj waż niej szych miej skich in we -
sty cji wy mie nić na le ży przede wszyst kim du -
że przed się wzię cia dro go we. Mam tu na my -
śli trwa ją cą od ubie głe go ro ku roz bu do wę
ulic Kra kow skiej i Ży wiec kiej i roz po czę tą nie -
daw no mo der ni za cję uli cy Cie szyń skiej.
Bu du je my tak że w tej chwi li kil ka par kin gów,
bo – jak każ de du że mia sto – cier pi my na de -
fi cyt miejsc po sto jo wych. Moc no za awan so -
wa ne są rów nież pla ny bu do wy par kin gów
wie lo po zio mo wych. Waż na dla miesz kań -
ców jest tak że roz bu do wa Be skidz kie go

Cen trum On ko lo gii – Szpi ta la Miej skie go,
któ ra nie ba wem się roz pocz nie. Je ste śmy
w tej chwi li w koń co wej fa zie pro ce du ry prze -
tar go wej na tę in we sty cję. Ka pi ta ło chłon ny -
mi, ale bar dzo po trzeb ny mi i ocze ki wa ny mi
in we sty cja mi są tak że ter mo mo der ni za cje
pla có wek oświa to wych, któ re sys te ma tycz -
nie pro wa dzi my. 
–�Co�w Biel�sku�-Bia�łej�dzie�je�się�w za�-

kre�sie�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go?
– W ubie głym ro ku wy da li śmy w Urzę dzie

Miej skim bli sko 300 de cy zji o po zwo le niu
na bu do wę obiek tów miesz kal nych – za rów -
no jed no - jak i wie lo ro dzin nych. Spo ro
w dzie dzi nie bu dow nic twa miesz ka nio we go
w Biel sku -Bia łej dzie je się dzię ki de ve lo pe -
rom, ale oczy wi ście sa mo rząd nie spo czy -
wa na lau rach. Przy go to wu je my w tej chwi li
du ży pro jekt osie dla miesz ka nio we go, gdzie
w sze ściu no wo cze snych bu dyn kach znaj -
dzie się po nad 200 miesz kań. Kil ka dzie siąt
no wych lo ka li miesz kal nych po wsta nie też
za spra wą Biel sko -Bial skie go To wa rzy stwa
Bu dow nic twa Spo łecz ne go. Pro wa dzi my
tak że ca ły czas re mon ty na szych za so bów
ko mu nal nych i w ten spo sób każ de go ro ku
rów nież po zy sku je my spo ro miesz kań do za -
sie dle nia.
–�Dzię�ku�ję�za roz�mo�wę

Roz ma wiał: 
DA NIEL BIE NEK

JarosławKlimaszewski

Pre�zy�dent�Mia�sta�Biel�sko�-Bia�ła

Uro�dzo�ny�w 1970�ro�ku,�ab�sol�went�biel�skie�go
Li�ceum� Ogól�no�kształ�cą�ce�go� imie�nia� Ste�fa�na
Że�rom�skie�go�oraz�psy�cho�lo�gii�na Uni�wer�sy�te�cie
Ślą�skim� i eko�no�mii�na Gór�no�ślą�skiej�Wyż�szej
Szko�le�Han�dlo�wej;�przez�dwa�na�ście� lat� rad�ny
Ra�dy� Miej�skiej� Biel�ska�-Bia�łej,� a w ka�den�cji
2010-2014�jej�prze�wod�ni�czą�cy;�wie�lo�let�ni�pre�-
zes�spół�ki�„Bez�a�lin”,�pre�zes�Ślą�skiej�Or�ga�ni�za�cji
Tu�ry�stycz�nej,� czło�nek� OSP� w dziel�ni�cy� Sta�re
Biel�sko,�ho�no�ro�wy�czło�nek�Sal�wa�to�riań�skie�go
Sto�wa�rzy�sze�nia�Ho�spi�cyj�ne�go,�pry�wat�nie�mąż
Ewy� i oj�ciec� trój�ki� dzie�ci� –� Ka�ro�li�ny,� Ja�ku�ba
i Ry�szar�da.�

Prze�cię�cie�wstę�gi�pod�czas�sym�bo�licz�ne�go�za�koń�-
cze�nia�za�da�nia�pn.�„Roz�bu�do�wa�skrzy�żo�wa�nia
ulic�ks.�Sta�ni�sła�wa�Sto�ja�łow�skie�go,�Wy�zwo�le�nia,
Wła�dy�sła�wa�Bro�niew�skie�go�wraz�z prze�bu�do�wą
Pla�cu�Opatrz�no�ści�Bo�żej�w Biel�sku�-Bia�łej”�

Roz�bu�do�wa�uli�cy�Kra�kow�skiej
w Biel�sku�-Bia�łej�

Pra�ce�na uli�cy�Ży�wiec�kiej

Ro�bo�ty�na uli�cy�Mię�dzy�rzec�kiej

Zdję�cia:�Miej�ski�Za�rząd�Dróg
w Biel�sku�-Bia�łej�
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Za kład Go spo dar ki Miesz ka nio wej w Ryb -
ni ku jest jed nost ką bu dże to wą Mia sta Ryb ni -
ka, któ rej głów nym za da niem jest za rzą dza nie
po wie rzo nym mie niem ko mu nal nym obej mu -
ją cym przede wszyst kim: bu dyn ki miesz kal ne,
lo ka le użyt ko we sta no wią ce wła sność Mia sta.

Je ste śmy za rząd cą po nad 240 bu dyn ków
i te re nów przy le głych na te re nie Ryb ni ka.
W na szej dzia łal no ści sku pia my się na bie żą -
cym utrzy ma niu, mo der ni za cji oraz roz bu do -
wie za so bów ko mu nal nych, re ali zu jąc tym
sa mym obo wią zek usta wo wy w za kre sie za -
spo ka ja nia po trzeb miesz ka nio wych człon ków
wspól no ty sa mo rzą do wej speł nia ją cych kry te -
ria okre ślo ne w uchwa le Ra dy Mia sta.

MO�DER�NI�ZA�CJA�ENER�GE�TYCZ�NA
BU�DYN�KÓW�AD�MI�NI�STRO�WA�NYCH
PRZEZ�ZA�KŁAD�GO�SPO�DAR�KI
MISZ�KA�NIO�WEJ�W RYB�NI�KU�

Prio ry te to wym za da niem Za kła du Go spo dar -
ki Miesz ka nio wej w Ryb ni ku jest re ali za cja dzia -
łań w za kre sie ogra ni cza nia ni skiej emi sji. Zmie -
rza my do pod łą cze nia gmin nych miesz kań
i lo ka li użyt ko wych do miej skiej sie ci cie płow -
ni czej. W ra mach przed mio to wych za dań suk -
ce syw nie co ro ku re ali zo wa ne są ter mo mo der -
ni za cje bu dyn ków z miej skie go za so bu.
W la tach 2002 – 2018 ter mo mo der ni za cji
pod da no 56 bu dyn ków. Po zwo li ło to na zmia -
nę spo so bu ogrze wa nia w 1 164 miesz ka niach. 

W naj bliż szych la tach na stą pi in ten sy fi ka cja
dzia łań na rzecz wal ki ze smo giem bo wiem
w la tach 2019-2027 pla no wa ne jest wy ko na -
nie ter mo mo der ni za cji aż 176 bu dyn ków po -
ło żo nych na te re nach mia sta. 

Nie zwy kle waż nym ele men tem dzia łań Za -
kła du Go spo dar ki Miesz ka nio wej w Ryb ni ku
w za kre sie ogra ni cza nia ni skiej emi sji jest re -
ali za cja Pro gra mu Ogra ni cze nia Ni skiej Emi -
sji (PO NE) prze wi du ją ce go w la tach 2019-2024
li kwi da cję ist nie ją cych pa le nisk wę glo wych
i za stą pie nie ich cen tral nym ogrze wa niem.
Prze wi du je on ter mo mo der ni za cję oraz zmia -
nę spo so bu ogrze wa nia 62 bu dyn ków miesz -
kal nych wie lo ro dzin nych znaj du ją cych się
w dziel ni cy Bo gu szo wi ce. Po nad to w la -
tach 2019-2027 pla no wa ne jest wy ko na nie ter -
mo mo der ni za cji 114 bu dyn ków po ło żo nych
w po zo sta łych dziel ni cach mia sta. 

Dzię ki mo der ni za cji ener ge tycz nej zmniej -
szy się zu ży cie ener gii ciepl nej oraz elek trycz -
nej, a tym sa mym ob ni żą się kosz ty eks plo ata -
cji bu dyn ków. To du że oszczęd no ści dla
bu dże tu Mia sta i miesz kań ców bu dyn ków ko -
mu nal nych. Po pra wi się kom fort użyt ko wa nia
bu dyn ków. Zy ska też es te ty ka bu dyn ków po -

przez po pra wę ele wa cji. Przez ogra ni cze nie
emi sji za nie czysz czeń do śro do wi ska po pra -
wi się ja kość po wie trza w re gio nie. Łącz nie
do ro ku 2027 w bu dyn kach ad mi ni stro wa nych
przez Za kład Go spo dar ki Miesz ka nio wej zli kwi -
do wa nych zo sta nie prze szło 1 897 pa le nisk wę -
glo wych, co bez po śred nio prze ło ży się na:

– ogra ni cze nie py łu PM10 (o ok. 33 t/rok),
– ogra ni cze nie py łu PM2.5 (ok. 32 t/rok) 
– ogra ni cze nie emi sji CO2 (5 tys. t/rok).
Za pra sza my do współ pra cy wy ko naw ców re -

ali zu ją cych usłu gi w ob sza rze ter mo mo der ni -
za cji.

RE�ALI�ZA�CJA�DZIA�ŁAŃ�W ZA�KRE�SIE
ROZ�BU�DO�WY�ZA�SO�BU�KO�MU�NAL�NE�GO

Bu dow nic two so cjal ne i ko mu nal ne to ko lej -
ne z waż nych za dań Za kła du. Na szym ce lem
jest roz bu do wa za so bu miesz ka nio we go, a tym
sa mym po sze rze nie ofer ty miesz ka nio wej Mia -
sta. Zmie rza my do po pra wy ja ko ści za so bu
miesz ka nio we go po przez re ali za cję bu dow nic -
twa współ cze sne go, ener go osz częd ne go,
z uwzględ nie niem bu dow nic twa mo du ło we go.

Stan dar dy tech nicz ne przy ję te przez Za kład
Go spo dar ki Miesz ka nio wej przy re ali za cji in -
we sty cji w za kre sie bu dow nic twa uwzględ nia -
ją no wo cze sne roz wią za nia bę dą ce od po -
wie dzią na ko niecz ność oszczęd no ści ener gii
oraz ochro ny śro do wi ska. Ja ko je den z nie licz -
nych za rząd ców miej skich wy ko rzy stu je my idee
mul ti com fort za pew nia ją cą wła ści wy kom fort
we wszyst kich klu czo wych wy mia rach (kom -
fort ter micz ny, aku stycz ny, do brej ja ko ści po -
wie trza, wi zu al ny) po przez za sto so wa nie od -
po wied nich pa ra me trów m.in. w za kre sie
szczel no ści bu dyn ku. Sto so wa ne przez nas
stan dar dy tech nicz ne gwa ran tu ją sze reg ko -
rzy ści eko no micz nych. Dba my o to by w pro -
ce sie użyt ko wa nia bu dyn ki zu ży wa ły re la tyw -
nie nie wiel ką ilość ener gii. 

Klu�czo�we�in�we�sty�cje�re�ali�zo�wa�ne�przez�Za�-
kład�Go�spo�dar�ki�Miesz�ka�nio�wej�w Ryb�ni�ku.

1)�Budynek wielorodzinny Bor�ki 37C.
W ubie głym ro ku za sób miesz ka nio wy Mia -

sta po więk szył się o 26 miesz kań ko mu nal nych
po wsta łych w wy ni ku kom plek so wej mo der ni -
za cji bu dyn ku by łe go in ter na tu przy uli cy Bor -
ki 37C w Ryb ni ku, obej mu ją cej re mont wszyst -
kich po miesz czeń wraz z ada pta cją
na miesz ka nia, w tym dwa z prze zna cze niem
dla osób z ogra ni cze nia mi ru cho wy mi. War tość
in we sty cji to kwo ta po nad 4,3 mln zł.

Za kres prac obej mo wał kom plek so wą mo -
der ni za cję łącz nie z wy mia ną pod łóg, tyn ków,

in sta la cji sa ni tar nych i elek trycz nych. Do te go
peł na ter mo mo der ni za cja oraz za go spo da ro -
wa nie te re nu wo kół – po wstał plac za baw dla
dzie ci i funk cjo nal ny par king. Jest też win da,
po miesz cze nie na wóz ki i 2 ga ra że dwu sta no -
wi sko we. 

Wszyst kie lo ka le zo sta ły za sie dlo ne w paź -
dzier ni ku 2018 ro ku, we dług za sad ure gu lo wa -
nych w pro gra mie „Miesz ka nia dla ro dzin” przy -
ję tym uchwa łą Ra dy Mia sta Ryb ni ka.

2)�Budynki wielorodzinne przy ul.�Ka�dłub�-
ka�i Ko�le�jo�wej.

In we sty cje po le ga ją ce na bu do wie 8-miesz -
ka nio we go oraz dwóch 16-miesz ka nio wych bu -
dyn ków ko mu nal nych wy ni ka ją z re ali za cji pi -
lo ta żo we go pro gra mu RBS – Ryb nic kie
Bu dow nic two Spo łecz ne. Bu do wa no wych
bu dyn ków miesz kal nych, to waż ny krok na dro -
dze do po sze rza nia ofer ty miesz ka nio wej
Ryb ni ka.

Dwa bu dyn ki ko mu nal ne, któ re po wsta -
ną przy ul. Ko le jo wej, to blo ki o pro stej i zwar -
tej bry le, za pro jek to wa ne w stan dar dzie mul ti -
com fort, wy po sa żo ne w eko lo gicz ną for mę
ogrze wa nia ga zo we go. W każ dym bu dyn ku bę -
dzie zlo ka li zo wa nych po 16 lo ka li miesz kal nych.
Łącz na po wierzch nia użyt ko wa lo ka li w jed nym
bu dyn ku wy nie sie 825,63 m2. Bu dy nek przy
ul. Ka dłub ka to blok o pro stej i zwar tej bry le, za -
pro jek to wa ny w stan dar dzie mul ti com fort,
w któ rym bę dzie zlo ka li zo wa nych 8 lo ka li
miesz kal nych, każ de miesz ka nie z nie za leż nym
wej ściem. W bu dyn ku nie ma kla tek scho do -
wych ani czę ści wspól nych. Łącz na po wierzch -
nia użyt ko wa bu dyn ku wy no si 327,08 m2. 

W wy ni ku re ali za cji po wyż szych in we sty cji
do użyt ku zo sta nie od da nych w su mie 40 lo -
ka li miesz kal nych.

zakład Gospodarki mieszkaniowej w Rybniku

Działania�służące
mieszkańcom�i�miastu

Bu�dy�nek� by�łe�go� in�ter�na�tu� przy uli�cy� Bor�ki 37C
po kom�plek�so�wej�mo�der�ni�za�cji�

REGION
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No we bu dyn ki ener go osz częd ne to re al ne
ko rzy ści dla Mia sta, któ re ob ni żą kosz ty eks -
plo ata cyj ne oraz zre du ku ją do ab so lut ne go mi -
ni mum zu ży cie pa liw wy ko rzy sty wa nych do ich
ogrze wa nia.  Za sto so wa nie przy bu do wie wy -
so kiej ja ko ści ma te ria łów w przy szło ści przy -
nie sie wy mier ne ko rzy ści oraz oszczęd no ści
zwią za ne z eks plo ata cją bu dyn ków.  

3)�Bu�dy�nek�se�nio�ral�ny�przy ul.�3�Maja.�
W ubie głym ro ku Za kład zle cił opra co wa nie

kom plet nej do ku men ta cji pro jek to wo -kosz to -
ry so wej no wo cze sne go kom plek su in fra struk -
tu ry miesz kal no -usłu go wej – bu dyn ku se nio -
ral ne go przy ul. 3 Ma ja w Ryb ni ku w tzw.
„Stre fie Ju liu sza”. W pla no wa nym bu dyn ku mie -
ścić się bę dą miesz ka nia chro nio ne, miesz ka -
nia ko mu nal ne i lo ka le użyt ko we na wy na jem
o róż nym prze zna cze niu.

Pro jek to wa ny bu dy nek bę dzie waż nym ele -
men tem „Stre fy Ju liu sza”, obej mu ją cej za bu do -
wa nia daw ne go Szpi ta la Miej skie go nr 1, zwa -
ne go „Ju liu szem” oraz te re ny par ku Bu ków ka.
Pod sta wo wym za ło że niem re ali za cji „Stre fy Ju -
liu sza” jest po łą cze nie róż no rod nej funk cjo nal -
no ści za byt ko wych bu dyn ków po szpi tal nych
oraz no wo cze snej in fra struk tu ry miesz kal no -
-usłu go wej, ma ją cej na ce lu stwo rze nie wie lo -
funk cyj nej stre fy ak tyw no ści mię dzy po ko le -
nio wej, co w nie da le kiej przy szło ści prze ło ży się
na roz wój i oży wie nie tej czę ści śród mie ścia.

Naj istot niej sze ce le pro jek to wa nej in we -
sty cji to:

• re ali za cja za bu do wy miesz ka nio wej umoż -
li wia ją cej ada pta cję dla róż nych grup użyt kow -
ni ków (zmien ność po trzeb w cy klu ży cia) oraz
za bu do wy do stęp nej dla grup o róż nej spraw -
no ści;

• za pew nie nie miesz kań com Ryb ni ka do stę -
pu do no wo cze snej i kom for to wej in fra struk tu -
ry miesz ka nio wej i opie kuń czej,
umoż li wia ją cej ela stycz ne do -
sto so wy wa nie do zmie nia ją ce go
się za po trze bo wa nia na miesz ka -
nia chro nio ne;

• umoż li wie nie star szym
miesz kań com jak naj dłuż sze go,
bez piecz ne go i ak tyw ne go funk -
cjo no wa nia we wła snym śro do -
wi sku bez ko niecz no ści ko rzy sta -
nia z pla ców ki opie kuń czej, je że li
nie ma ta kiej bez względ nej po -
trze by.

W pro jek to wa nym bu dyn ku
se nio ral nym pla no wa ne są miesz -
ka nia chro nio ne (prze wi dy wa na
licz ba: 40) oraz miesz ka nia ko mu -
nal ne prze zna czo ne dla se nio rów
(prze wi dy wa na licz ba: 19).

Miesz ka nia chro nio ne bę dą prze zna czo ne
dla osób, któ re ze wzglę du na trud ną sy tu ację
ży cio wą, wiek, nie peł no spraw ność lub cho ro -
bę po trze bu ją wspar cia w funk cjo no wa niu
w co dzien nym ży ciu, ale nie wy ma ga ją usług
w za kre sie świad czo nym przez jed nost kę ca -
ło do bo wej opie ki. Z ko lei miesz ka nia ko mu nal -
ne bę dą de dy ko wa ne miesz kań com w po de -
szłym wie ku.

Ze wzglę du na swo je prze zna cze nie, bu dy -
nek oraz je go oto cze nie mu szą zo stać za pro -
jek to wa ne zgod nie z za sa da mi pro jek to wa nia
uni wer sal ne go – bez ba rier prze strzen nych, od -
po wied nio oświe tlo ne czy wy po sa żo ne w ele -
men ty ma łej ar chi tek tu ry. Bu dy nek nie po wi nien
być ogro dzo ny, po nie waż prze strzeń otwar ta
mię dzy bu dyn ka mi w Stre fie Ju liu sza po win na
two rzyć przy ja zne miej sce pu blicz ne z ele men -
ta mi zie le ni (ka ska da zie le ni, zie leń wy so ka)
i ma łej ar chi tek tu ry (la tar nie, ław ki, ze spo ły ła -
wek i sto li ków z za da sze niem, plac za baw itp.).

4)�Budynek modułowy przy ul.�Chro�bre�-
go 13.

Za kład roz po czy na pi lo ta żo wy pro ces wdra -
ża nia bu dow nic twa mo du ło we go w Ryb ni ku,
ko rzy sta jąc z naj now szych osią gnięć tech ni -
ki bu dow la nej i in sta la cyj nej.

W ra mach re ali za cji ww. pro ce su zle co no
opra co wa nie do ku men ta cji pro jek to wej, mo der -
ni za cji bu dyn ku wie lo ro dzin ne go po ło żo ne go
w Ryb ni ku przy ul. Bo le sła wa Chro bre go 13,
wy ko na nej w tech no lo gii mo du ło wej. Pro jekt
uwzględ nia re mont obiek tu na pod sta wie do -
stęp nych na ryn ku tech no lo gii mo du ło wych,
a je go pod sta wo wym za ło że niem jest po pra -
wa efek tyw no ści ener ge tycz nej ist nie ją ce go bu -
dyn ku przy jed no cze snym osią ga niu za ło żo -
nych ce lów tech nicz nych i eko no micz nych,
uwzględ nia jąc wa lo ry hi sto rycz ne i ar chi tek to -
nicz ne ze szcze gól nym uwzględ nie niem za byt -
ko we go cha rak te ru obiek tu – bu dy nek znaj du -
je się pod ochro ną kon ser wa to ra za byt ków. 

Pro jek tu je się, iż w obiek cie bę dzie zlo ka li zo -
wa nych: 6-8 lo ka li miesz kal nych, przy czym po -
wierzch nia po je dyn cze go miesz ka nia bę dzie się
mie ści ła w prze dzia le 45 m2 – 65 m2. Do każ -
de go miesz ka nia bę dzie przy na le żeć 1 ko mór -
ka lo ka tor ska oraz 1 po miesz cze nie tech nicz ne. 

5)�Budynekwielorodzinny przy ul.�Hal�le�ra.
W ce lu za gęsz cze nia ma te rii miesz ka nio wej

w cen trum Mia sta przy ul. Hal le ra w Ryb ni ku pla -
no wa na jest bu do wa no we go bu dyn ku ko mu -
nal ne go z 80 miesz ka nia mi oraz lo ka la mi usłu -

go wy mi usy tu owa ny mi na par te rze. Kon cep cja
ar chi tek to nicz no -urba ni stycz na bu dyn ku miesz -
kal no -usłu go we go przy ul. Hal le ra wy ło nio na zo -
sta ła w kon kur sie, któ re go or ga ni za to rem
na zle ce nie Urzę du Mia sta Ryb ni ka by ło Sto wa -
rzy sze nie Ar chi tek tów Pol skich od dział Ka to wi -
ce. Zgło szo ne kon cep cje oce nio no bio rąc
pod uwa gę m. in. kom po zy cję prze strzen ną, roz -
wią za nia urba ni stycz no -ar chi tek to nicz ne oraz
wa lo ry za pro po no wa nych form ar chi tek to nicz -
nych i roz wią zań kon struk cyj nych. Istot ne by -
ło to, jak pro jek to wa ny obiekt wpi su je się w ota -
cza ją cy te ren – za rów no w pla no wa ne
za go spo da ro wa nie „kwar ta łu Rzecz na” z ukła -
dem dro go wym, jak i ist nie ją cą za bu do wę
śród mie ścia. Uwzględ nio no rów nież wa lo ry
eko no micz ne z punk tu wi dze nia re ali za cji i wie -
lo let niej eks plo ata cji obiek tów. 

Bu dy nek bę dzie skła dał się z trzech, pro sto -
pa dle do sie bie uło żo nych blo ków miesz kal -
nych od dzie lo nych od sie bie pust ka mi two rzą -
cy mi bra my wej ścio we – „AJN FAR TY”
Od stro ny za chod niej bu dy nek two rzy bra mę
w re la cji z ist nie ją cym za byt ko wym obiek tem
po przez nad wie sze nia czę ści miesz kań.
W stre fie do trzech pierw szych kon dy gna cji
two rzy układ na wią zu ją cy ska lą i ku ba tu rą pu -
stek do dwóch za byt ko wych bu dyn ków. Ko lej -
ne trzy kon dy gna cje za my ka ją ku ba tu rę i wraz
z pro jek to wa ną ce gla ną po sadz ką wcią ga ją
for mal nie ist nie ją ce za byt ki two rząc kwar tał
ota cza ją cy za pro jek to wa ny, zie lo ny dzie dzi -
niec. Ist nie ją ce obiek ty zo sta ną pod da ne
grun tow nej prze bu do wie po le ga ją cej na wy -
mia nie stro pów, da chów. W bu dyn ku zlo ka li -
zo wa nych bę dzie 80 no wo cze snych jed no,
dwu lub trzy po ko jo wych miesz kań. Du ża
część miesz kań bę dzie wy po sa żo na w zróż -
ni co wa nej wiel ko ści log gie.  

KON�TRAK�TO�WA�NIE�BIE�ŻĄ�CE�GO
UTRZY�MA�NIA I KON�SER�WA�CJI
BU�DYN�KÓW�

W ce lu po pra wy ja ko ści i nie za wod no ści
usług w za kre sie bie żą ce go utrzy ma nia i kon -
ser wa cji bu dyn ków za rzą dza nych przez Za kład
Go spo dar ki Miesz ka nio wej w Ryb ni ku, bę dzie -
my szu kać part ne rów do współ pra cy, gwa ran -
tu ją cych kom plek so wą ob słu gę nie ru cho mo -
ści dys po nu ją cych do świad czo ną ka drą
pra cow ni ków oraz ofe ru ją cych usłu gi do sto so -
wa ne do na szych po trzeb. Za kres współ pra -
cy to kon ser wa cje, bie żą ce utrzy ma nie i po go -
to wie awa ryj ne. ■

Bu�dy�nek�ko�mu�nal�ny�z 80�miesz�ka�nia�mi�oraz�lo�ka�la�mi�usłu�go�wy�mi�przy ul.�Hal�le�ra

Bu�dy�nek�przy ul.�Ka�dłub�ka
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55 Mię dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic twa
i Stre fa Do brych Wnętrz „TWÓJ DOM 2019”,
któ re przez trzy dni od 15 do 17 mar ca od -
by wa ły się w Biel sku -Bia łej by ły naj więk szy -
mi z do tych czas zor ga ni zo wa nych.

Wzię ło w nich udział udział ok. 250 firm
pol skich i za gra nicz nych Swo ja ofer tę za pre -
zen to wa ły na po wierzch nia wy sta wien ni czej
li czą cej 5 000 m² w ha li i 1500 m² na te re -
nach ze wnętrz nych. W tej edy cji za sięg tar -
gów zo stał po więk szo ny o ry nek ukra iń ski.
Na tar gach by ła pre zen to wa na eks po zy cja
firm ukra iń skich chcą cych na wią zać kon tak -
ty han dlo we z fir ma mi pol ski mi. W tym ce -
lu był zor ga ni zo wa no rów nież w pierw -
szym dniu tar gów fo rum pol sko – ukra iń skie.

Tar gi za szczy ci li swo ją obec no ścią ho no -
ro wi go ście: po seł do Par la men tu Eu ro pej -
skie go, b. pre mier Je rzy Bu zek, któ ry
w swo im wy stą pie niu omó wił kil ka ini cja tyw
po dej mo wa nych ak tu al nie na fo rum Par la -
men tu Eu ro pej skie go, przed sta wi cie le sa -
mo rzą du re gio nal ne go sa mo rzą dów go -
spo dar czych pol skich, cze skich i sło wac kich
oraz człon ko wie Ukra iń skiej Aka de mii Bu -

dow nic twa. Tar gi Bu dow nic twa w Biel sku-
-Bia łej ob ję ło ho no ro wym pa tro na tem Mi ni -
ster stwo In we sty cji i Roz wo ju, a tak że Ślą -
ska Izba Bu dow nic twa.

Tar gi Bu dow nic twa w Biel sku -Bia łej są naj -
więk szym w po łu dnio wej Pol sce spo tka niem
bran ży bu dow la nej, swo im za się giem obej -
mu ją ce, tak że re gion po gra ni cza pol sko -
cze sko-sło wac kie go. Or ga ni zo wa ne są
od 28 lat, cie szą się du żym pre sti żem,
uzna niem i re no mą w oczach wy staw ców
i od wie dza ją cych je osób. Ich mi sją jest upo -
wszech nia nie no wo cze snych ma te ria łów
i tech nik bu dow la nych, przy ja znych dla
śro do wi ska, a tak że pro mo wa nie efek tyw -
no ści ener ge tycz nej w bu dow nic twie. Udział
w tar gach to naj bar dziej sku tecz ny spo sób
do tar cia z ofer tą do zo rien to wa nych na za -
kup klien tów in dy wi du al nych i in sty tu cjo nal -
nych. Da je on rów nież moż li wość spo tkań
biz ne so wych, wy mia ny do świad czeń, kon -
tak tów z eks per ta mi z bran ży nie do stęp nych
po za tar ga mi.

Te ma tem prze wod nim te go rocz nej edy -
cji tar gów by ło „Bu dow nic two nie mal Ze ro

Ener ge tycz ne”. W ce lu uła twie nia in we -
sto rom re ali za cji bu dyn ków o nie mal ze ro -
wym zu ży ciu ener gii we dług no wych za sad
zgod nie z dy rek ty wą unij ną, któ re bę dą obo -
wią zy wać dla wszyst kich no wych obiek tów
od 2020 r. w dru gim dniu tar gów od by ło się
się Se mi na rium dla bu du ją cych lub pla nu -
ją cych bu do wę pod na zwą „DOM CIE -
PŁY I PRZY JA ZNY”.

For mu ła te go rocz nych tar gów zo sta ła
po sze rzo na o Stre fę Do brych Wnętrz.
Do udzia łu w niej za pro szo no fir my, któ re
ma ją ofer tę wpi su ją cą się w ten te mat
(m.in. pra cow nie aran ża cji wnętrz, me ble,
kuch nie, płyt ki, ża lu zje, ta pe ty, oświe tle nie,
pod ło gi, ar ty ku ły de ko ra cyj ne itp.). Dla bu -
du ją cych, re mon tu ją cych lub urzą dza ją -
cych dom, miesz ka nie oraz aran żu ją cych
ogród i przy do mo we oto cze nie by ła to nie -
po wta rzal na oka zja, aby w jed nym miej scu
po rów nać wie le ofert, po my słów, roz wiać
wąt pli wo ści i za czerp nąć in spi ra cji.

Tar gi zwie dzi ło 8 tys. osób. Do bra ko niunk -
tu ra w bu dow nic twie skut ko wał zwięk szo nym
za in te re so wa niem bu du ją cych ofer tą Tar gów.

55 mię dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic twa i Stre fa Do brych Wnętrz
„TWÓJ DOm 2019” – Biel sko -Bia ła

Atrak�cyj�na�ofer�ta
dla�bu�du�ją�cych

Mię�dzy�na�ro�do�we�Tar�gi�Bu�dow�nic�twa�w Biel�sku�-Bia�łej�by�ły�naj�więk�szy�mi�z do�tych�czas�zor�ga�ni�zo�wa�nych�od 28�lat�Tar�gów

TaRGI BUDOWNICTWa



Forum Budownictwa Śląskiego (54) 2019 9

TaRGI BUDOWNICTWa

Zwie dza ją cy mo gli zna leźć: so lid ne ma te ria -
ły, spraw dzo ne tech ni ki i roz wią za nia, a po -
nad to po ra dy eks per tów i prak ty ków obec -
nych na sto iskach. Tar gi od wie dzi ło o 25%
wię cej zwie dza ją cych, w tym licz ni go ście
z Czech i Sło wa cji.

Naj więk szym za in te re so wa niem cie szy -
ły się sto iska z pro po zy cja mi tech no lo gii bu -
do wy do mów ener go osz częd nych, a tak -
że sto iska z no wo cze sny mi in sta la cja mi
i urzą dze nia mi do ogra ni cza nia kosz tów zu -
ży cia ener gii. Ogrom nym za in te re so wa niem

cie szy ły się tak że sto iska w stre fie do brych
wnętrz, nie któ re eks po zy cje po za mknię -
ciu Tar gów wę dro wa ły bez po śred nio
do klien ta.

Nie wąt pli wą atrak cją tar gów by ły rów nież
po ka zy Sto wa rzy sze nia Spe cja li stów Ro bót
Wy koń cze nio wych.

W dru gim dniu tar gów od by ło się wrę cze -
nie na gród dla naj lep szych firm i pro duk tów.
Lau re ata mi na gród Ślą skiej Izby Bu dow nic -
twa, któ ra na Tar gach w Biel sku -Bia łej mia -
ła swo je sto isko zo sta ły:

● fir ma MUL�TI�KO� AR�CHI�TEK�TU�RA
OKIEN�– Biel sko -Bia ła za: Drzwi�„RK�PI�VOT
glass�do�ors” pro duk cji „RK Exc lu si ve Do ors”
● fir ma  Ro�mic�ki��Eko��Sys�tem��Mi�chał
Ro�mic�ki – Biel sko -Bia ła za: Cen�tral�ny
oczysz�czacz�po�wie�trza�PAR�TIC�LE+.

Dla wy staw ców Tar gi to by ły 3 dni in ten -
syw nej pra cy i na wią zy wa nia owoc nych kon -
tak tów biz ne so wych. Wie lu wy staw ców de -
kla ro wa ło, że Tar gi speł ni ły ich ocze ki wa nia
i wie lu z nich za de kla ro wa ło swój udział
w na stęp nych Tar gach.

Pod�czas�otwar�cia�głos�za�brał�Ma�riusz�Czy�szek�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�-
nic�twa,�któ�ra�ob�ję�ła�swym�pa�tro�na�tem�Tar�gi

W pierw�szym�dniu�tar�gów�od�by�ło�się�Fo�rum�Pol�sko�–�Ukra�iń�skie,�w któ�rym�wziął
udział�po�seł�do Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�go,�pre�mier�Je�rzy�Bu�zek

Sto�isko�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa Sto�isko�fir�my�FS�Pro�jekt�ofe�ru�ją�cej�bu�do�wę�bu�dyn�ków�w lek�kiej�kon�struk�-
cji�sta�lo�wej

Lau�re�aci�na�gród
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W dniach 22-24� mar�ca 2019� ro�ku
w Cen�trum� Tar�go�wo�-Kon�fe�ren�cyj�nym
Expo�Si�le�sia�w So�snow�cu�od�by�ła�się 12
edy�cja�Tar�gów�SI�BEX�–�NO�WO�CZE�SNY
DOM I OGRÓD.

Tar gi Bu dow la ne SI BEX są jed ną z naj -
dłu żej or ga ni zo wa nych przez Expo Si le sia
im prez tar go wych i są do sko na le zna ne
miesz kań com re gio nu. Od sa me go po cząt -
ku Ślą ska Izba Bu dow nic twa pa tro nu je tej
im pre zie, tra dy cyj nie też na tar gach tak jak
w la tach po przed nich mia ła swo je sto isko. 

Jak zwy kle pod czas te go wy da rze nia
na tar gach SI BEX po ja wi ły się no win ki z za -
kre su bu do wy, re mon tu czy de ko ra cji wnętrz.

Na te go rocz nych tar gach zwie dza ją cy mo -
gli od wie dzić sto iska pro du cen tów, dys try -
bu to rów m.in.:
◆ sto lar ki otwo ro wej – drzwi i okien,
◆ ma te ria łów bu dow la nych,
◆ wy po sa że nia wnętrz – me bli, oświe tle nia,

tek sty liów i de ko ra cji,
◆ tech ni ki grzew czej i in sta la cyj nej – pie ców,

ko tłów, ko min ków,
◆ ar ty ku łów ogrod ni czych,
◆ oraz wszyst kie go co ma zwią zek z in te -

li gent nym bu dow nic twem – sys te my, in -
sta la cje, czuj ni ki i de tek to ry.
W tym sa mym cza sie od by wa ły się Tar -

gi Ogrze wa nia Eko lo gicz ne go Eko Cie pło
w ra mach, któ rych by ło moż na po zy skać
kom plek so we in for ma cje na te mat moż li wo -
ści do fi nan so wa nia lub zwro tu kosz tów in -
we sty cji zwią za nych z wy mia ną pie ców c.
o. oraz in sta la cji grzew czych, przy czy nia ją -
cych się do ogra ni cze nia „ni skiej emi sji”
z ogrzew nic twa in dy wi du al ne go. Część tar -
gów zwią za ną z eko lo gicz nym ogrze wa niem
uzu peł ni ła XIV Kon fe ren cja Na uko wo -Tech -
nicz na „Ko tły Ma łej Mo cy Za si la ne Pa li wem
Sta łym. Czy ste po wie trze – ak tu al ne wy zwa -
nia.” zor ga ni zo wa na przez In sty tut Che micz -
nej Prze rób ki Wę gla.

Du żym za in te re so wa niem cie szył się
kier masz ogrod ni czy, gdzie moż na by ło
zna leźć wszyst kie ar ty ku ły nie zbęd ne
przy wio sen nych po rząd kach w ogro dzie.
Po nad to zwie dza ją cy mo gli ku pić kwia ty, sa -
dzon ki, ce bul ki, drze wa, a tak że krze wy owo -
co we oraz ozdob ne.

Bar dzo cie ka wy oka zał się sa lon bu do wy
do mów drew nia nych DOM z Drew na, na któ -
rym przed sta wi ły swo ją ofer tę fir my wy ko -
naw cze z za kre su bu dow nic twa drew nia ne -
go, a tak że pro du cen ci ma te ria łów
bu dow la nych z tej bran ży.

SIBEX 2019 w Sosnowcu

Nowoczesny�dom�i�ogród
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–�Kil�ka�ty�go�dni�te�mu�fir�ma�AR�SA�NIT
po raz�ko�lej�ny�tra�fi�ła�na li�stę�naj�bar�dziej
dy�na�micz�nie�roz�wi�ja�ją�cych�się�firm�z sek�-
to�ra�MŚP�i otrzy�ma�ła�wy�róż�nie�nie�Ga�ze�-
la�Biz�ne�su�w ran�kin�gu�„Pul�su�Biz�ne�su”.
Co�trze�ba�ro�bić,�aby�osią�gnąć�ta�kie�wy�-
róż�nie�nie?�Jak�jest�re�cep�ta�na suk�ces,�bo
to�wy�róż�nie�nie�nie�jest�pierw�szym,�a za�-
pew�ne�też�i nie�ostat�nim?

– Gdy w 2002 ro ku za kła da li śmy fir mę
AR SA NIT, przy ję li śmy, że bę dzie my kie ro -
wać się dwo ma war to ścia mi: dba nie o ja kość
pro duk tów oraz bu do wa nie trwa łych re la cji
z Klien ta mi. Dla cze go? Otóż dla te go, że wie -
rzy li śmy, iż w ten spo sób zbu du je my fir mę
o so lid nych fun da men tach, któ re w dłuż szej
per spek ty wie po zwo lą nam prze trwać na wet
naj więk sze per tur ba cje.

Przez te kil ka na ście lat ist nie nia fir my,
na ryn ku za szło wie le zmian, na sza fir ma też
moc no ewo lu owa ła a mi mo to, fak tycz nie
wciąż uda je nam się do cho wać wier no ści
tym war to ściom. Wszy scy wie dzą, że
na koń co wy suk ces i ta kie wy róż nie nia jak
wła śnie Ga ze la Biz ne su skła da się sta ły wy -
si łek wszyst kich pra cow ni ków fir my. Ina czej
mó wiąc, o suk ce sie fir my de cy du je jej za -
do wo lo ny Klient i ten wła śnie spo sób poj mo -

wa nia biz ne su ro zu mie każ dy pra cow nik na -
szej fir my.
–�AR�SA�NIT�jest�pręż�nie�roz�wi�ja�ją�cym

się�przed�się�bior�stwem�z pol�skim�ka�pi�ta�-

łem.�Od lat�dzia�ła�na ryn�ku.�Ja�ka�jest�hi�-
sto�ria�fir�my?

– Fir ma AR SA NIT dzia ła ła po cząt ko wo ja -
ko nie wiel ki za kład pro du ku ją cy pod sta wo -
we wy ro by che mii bu dow la nej. Mie li śmy
kon kret nie spre cy zo wa ny mo del dzia ła -
nia, któ ry spraw dził się na ty le do brze, że
po zwo lił nam za cząć in ten syw nie in we sto -
wać i dość szyb ko wejść na ścież kę dy na -
micz ne go roz wo ju. Waż nym ele men tem
stra te gii by ło rów nież się gnię cie po do ta cje
unij ne.

W efek cie tych dzia łań obec nie ma my
dwa no wo cze sne za kła dy pro duk cyj ne:
w Sie mia no wi cach Ślą skich i w Ko ni nie; za -
trud nia my nie mal 200 osób, ofe ru je my
kom plek so we roz wią za nia sys te mo we, ma -
my sta le roz wi ja ny wła sny ta bor trans por -
to wy i la bo ra to rium ba daw cze. Sło -
wem – sta le roz wi ja my się. Na szym ha słem
fir mo wym jest „bu du ją ca rze czy wi stość” i to
wła śnie każ dy z pra cow ni ków co dzien nie
two rzy jej hi sto rię.

PROmOCJa

Dba�my�o ja�kość�pro�duk�tów

bu�du�je�my�trwa�łe�re�la�cje

z Klien�ta�mi
Roz mo wa z Pre ze sem za rzą du fir my ar sa nit Sp. z o.o. KRzySz TO fEm SKRO BO TEm
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–�Co�obec�nie�ofe�ru�je�cie�swo�im�Klien�-
tom?�Ja�kie�pro�duk�ty�po�le�cił�by�Pan�szcze�-
gól�nie?�Czy�star�cie�się�ja�koś�po�ma�gać
klien�tom�w wy�bo�rze�od�po�wied�nich�dla
nich�ma�te�ria�łów,�czy�mo�gą�li�czyć�na Pań�-
stwa�po�moc?

– Dziś ofe ru je my po nad sto spe cja li -
stycz nych pro duk tów, ale to kom plek so we
roz wią za nia w za kre sie sys te mów ocie -
pleń są na szą do me ną. Aby z po wo dze niem
sprze da wać ta kie zło żo ne roz wią za nia, ści -
śle współ pra cu je my z wy ko naw ca mi, pro jek -
tan ta mi i do sko na li my wie dzę ich oraz na -
szych do rad ców pra cu ją cych bez po śred nio
z Klien ta mi. Obie stro ny ko rzy sta ją na ta kiej
współ pra cy, bo Klien ci otrzy mu ją pro fe sjo -
nal ne wspar cie przed - i po sprze da żo we
a my nie jed no krot nie otrzy mu je my in for ma -
cje zwrot ne, któ re po zwa la ją nam udo sko -
na la na sze pro duk ty i mo dy fi ko wać ofer tę
tak, by jesz cze bar dziej za do wo lić Klien ta.

Tech no lo gia po zwa la dziś pro du cen tom
na bar dzo wie le, Klien ci też po szu ku ją od -

mia ny i przy -
kła dem ta kie -
go no we go
roz wią za nia
cie szą ce go się
du żym za in te re -
so wa niem jest
tynk, któ ry po zwa la
osią gnąć no we efek ty
na ele wa cji np. efekt de -
ski drew nia nej, be to nu ar chi tek -
to nicz ne go czy ka mie nia na tu ral ne go. Ta kie
tyn ki to cie ka wy wy bór, gdy in te re su je nas
efek tow na ele wa cja.
–� Kon�ku�ren�cja� na ryn�ku� jest� du�ża.

Czym�Wy�wy�róż�nia�cie� się�na tym� ryn�-
ku� –� in�no�wa�cyj�no�ścią,� ja�ko�ścią,� dba�-
niem�o klien�tów,�tro�ską�o śro�do�wi�sko�na�-
tu�ral�ne?

– Po czę ści od po wie dzia łem już w po przed -
nim py ta niu, ale gdy bym miał wy mie nić na -
sze naj waż niej sze wy róż ni ki, to by ły by to: bar -
dzo do bre re la cje z Klien ta mi, kom plek so wość

ofer ty, dy na mizm w roz wo ju i ela stycz ność
dzia ła nia w każ dym dzia le.

Je ste śmy jed nym z nie licz nych pro du -
cen tów w Pol sce, któ ry ofe ru je wszyst kie pro -
duk ty do sys te mu ocie pleń – pro duk ty su che,
pro duk ty mo kre i sty ro pian. Ta ka kom bi na cja
jest gwa ran cją peł nej wza jem nej kom pa ty bil -
no ści pro duk tów skła do wych sys te mu, a ta -
ki ar gu ment to dla in we sto ra nie wąt pli wy atut
przy wy bo rze sys te mu ocie pleń. Dla nas ja -
ko pro du cen ta, to jed nak tak że bar dzo du ża
od po wie dzial ność i co dzien na wal ka o pod -
wyż sza nie stan dar dów.

Ko lej nym wy róż ni kiem na szej fir my jest rów -
nież to, że bar dzo czę sto pod cho dzi my nie -
stan dar do wo do da ne go te ma tu czy po my słu
i za da je my so bie wza jem nie py ta nia się ga ją -

ce głę biej, niż by się po cząt ko wo chcia ło.
Cza sem jest tro chę przy tym za mie -

sza nia, cza sem „na no wo od kry -
wa my Ame ry kę”, ale bar dzo

czę sto uda je nam się wy pra -
co wać ta kie roz wią za nia,
któ rych efek ty po tra fią za -
dzi wić… i do ty czy to nie
tyl ko pro jek to wa nia no -
wych pro duk tów, ale rów -
nież, a mo że przede
wszyst kim – roz wią zań
or ga ni za cyj nych, któ re
uspraw nia ją dzia ła nie fir my

ja ko ca ło ści. W ten spo sób
ma ły mi krocz ka mi, ale sys te -

ma tycz nie re ali zu je my na sze
ha sło „bu du ją ca rze czy wi stość”.
–� Ja�kie� AR�SA�NIT� ma� pla�ny

na przy�szłość,� stra�te�gię� roz�wo�ju
na naj�bliż�sze�la�ta,�jak�wi�dzi�cie�swo�je�miej�-
sce�na tak�trud�nym�w na�szym�kra�ju�ryn�-
ku�bu�dow�la�nym?

– Nie ma my w zwy cza ju oglą dać się
na kon ku ren cję, ale sta ra my się jak naj le -
piej re ali zo wać na sze stra te gicz ne za ło że -
nia, zwin nie re agu jąc na po ja wia ją ce się oka -
zje i szan se.

Nie chciał bym tu zdra dzać ja kichś stra -
te gicz nych in for ma cji, ale mo gę po wie -
dzieć, że z pew no ścią bę dzie my chcie li roz -
wi jać na szą sieć dys try bu cyj ną na no wych
ob sza rach. Pra cu je my nad tym dość in ten -
syw nie, za rów no od stro ny udo sko na la nia
in fra struk tu ry obu za kła dów pro duk cyj nych,
jak rów nież od stro ny oso bo wej, czy li roz -
bu do wy struk tur han dlo wych i tech nicz -
nych, któ re to oso by na co dzień ob słu gu -
ją Klien tów. Na sza fi lo zo fia pro wa dze nia
biz ne su zna czą co wy kra cza po za stan dar -
do we trans ak cje kup na -sprze da ży, więc
pew nie nie raz za sko czy my i na szych Klien -
tów… i kon ku ren cję.
–�Dzię�ku�je�my�za roz�mo�wę.

Roz�ma�wiał:�DA�NIEL�BIE�NEK

AR�SA�NIT Sp.�z o.o.
ul.�Ob�wo�do�wa 17
41-100�Sie�mia�no�wi�ce�Ślą�skie
tel.:�+48�(32) 608 46 05
fax:�+48�(32) 608 46 04
e�-ma�il:�biu�ro@ar�sa�nit.pl
www:�www.ar�sa�nit.pl
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ŚlĄSKa IzBa BUDOWNICTWa

Na wstę pie dwu dnio we go spo tka nia Ma�riusz�Czy�szek – Pre zy -
dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa iRo�man�Kar�wow�ski Prze wod ni czą -
cy Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa za pre zen -
to wa li pro jekt „Pro gra mu” – wspól nych przed się wzięć me ry to rycz nych
i or ga ni za cyj nych uczest ni ków Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go
w 2019 ro ku.

Pod czas spo tka nia Ma�riusz�Czy�szek i dr�hab.�inż.�arch.�Klau�-
diusz�Fross – Dzie kan Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej
przed sta wi li „Pro jekt Or ga ni za cji” i „Za ło że nia Pro gra mo we” kon fe -
ren cji „XI Ślą skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści”,
któ re od bę dzie się od być się 5 kwiet nia 2019 r. pod czas Tar gów Bu -
dow nic twa i Ar chi tek tu ry – Expo Gli wi ce. Te ma tem kon fe ren cji bę dą:
„No wo cze sne tech ni ki i tech no lo gie w bu dow nic twie w ce lu ogra ni -
cze nia ni skiej emi sji i wal ki ze smo giem”.

W dal szej czę ści kon fe ren cji o isto cie ochro ny obiek tów bu dow la -
nych przed wo dą mó wił prof.�dr�hab.�inż.�Jan�Ślu�sa�rek – Kie row -
nik Ka te dry Bu dow nic twa Ogól ne go i Fi zy ki Bu dow li Wy dzia łu Bu dow -
nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej.

Na py ta nie „co czło nek Ślą skiej Izby Bu dow nic twa o ochro nie od -
gro mo wej wie dzieć po wi nien” sta ra li się od po wie dzieć dr�inż.�Kon�-
rad� So�bo�lew�ski z Po li tech ni ki War szaw skiej i Ja�nusz� Bud�-
niok – Czło nek Pol skie go Ko mi te tu Ochro ny Od gro mo wej.

O wy bra ne za gad nie nia bez pie czeń stwa pra cy w bu dow nic twie mó -
wił Ma�rek�Du�dek – Star szy In spek tor Pra cy, Głów ny Spe cja li sta
w Okrę go wym In spek to ra cie Pra cy w Ka to wi cach.

Bar dzo waż ny te mat: „Prze kształ ce nie użyt ko wa nia wie czy ste go
we wła sność” przy bli ży ła uczest ni kom kon fe ren cji Jo�an�na�Koch�-Ku�-
bas – Pre zes Za rzą du Re gio nal ne go Związ ku Re wi zyj ne go Spół dziel -
czo ści Miesz ka nio wej w Ka to wi cach.

Sku tecz ne za rzą dza nie ro bo ta mi bu dow la ny mi oraz in we sty cja mi
na przy kła dzie Praw ne go Sys te mu Ob słu gi In we sty cji SA FE BU ILD
omó wił To�masz�Suł�kowski�– Part ner Kan ce la rii Praw nej GRA VIS
LE GAL GRO UP. SA FE BU ILD to wy ni ka ją cy z wie lo let nie go do świad -
cze nia sys tem za rzą dza nia praw ne go in we sty cja mi, któ ry ma na ce -
lu ogra ni cze nie ry zyk zwią za nych z pro wa dzo ny mi in we sty cja mi oraz
mak sy ma li za cję ich efek tyw no ści. Jest to ści śle opar ty na wie dzy z za -
kre su pra wa i orzecz nic twa są do we go zbiór me cha ni zmów i na rzę -

XII Śląskie Seminarium Budowlane

O�budownictwie
w�Ustroniu

Wdniach 7�–�8�mar�ca�br.�w ho�te�lu�„Ja�skół�ka”�w Ustro�niu�od�-
by�ło�się�co�rocz�ne�–�XII ŚLĄ�SKIE�SE�MI�NA�RIUM�BU�DOW�LA�-
NE�–�dla�kadr�kie�row�ni�czych�i współ�pra�cow�ni�ków�or�ga�ni�za�cji
człon�kow�skich�na�szej�Izby.�Se�mi�na�rium�zgro�ma�dzi�ło�kil�ku�dzie�-
się�ciu�przed�sta�wi�cie�li�spół�dziel�ni�miesz�ka�nio�wych,�firm�bu�dow�-
la�nych�i in�sty�tu�cji�zwią�za�nych�z sek�to�rem�bu�dow�la�nym.�
Seminarium� zorganizowane� zostało� przez� Uczestników

Forum� Budownictwa� Śląskiego:� Śląską� Izbę� Budownictwa,
Śląską�Okręgową�Izbę�Inżynierów�Budownictwa,�Śląską�Izbę
Pracodawców�w Gliwicach�oraz�Regionalny�Związek�Rewizyjny
Spółdzielczości�Mieszkaniowej�w Katowicach.

Ma�riusz�Czy�szek�–�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�otwo�rzył�ob�ra�dy�kon�-
fe�ren�cji

Uczestnicy�Seminarium�podczas�obrad

Ma�riusz�Czy�szek�i Ro�man�Kar�wow�ski�za�pre�zen�to�wa�li�pro�jekt�wspól�nych�przed�-
się�wzięć�me�ry�to�rycz�nych�i or�ga�ni�za�cyj�nych�uczest�ni�ków�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa
Ślą�skie�go�w 2019�ro�ku
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Ma�riusz�Czy�szek�i Klau�diusz�Fross�–�mó�wi�li�o „XI Ślą�skie�go�Fo�rum�In�we�sty�-
cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”

Wy�stą�pie�nie�prof.�dr�hab.�inż.�Ja�na�Ślu�sar�ka

Ja�nusz�Bud�niok�i dr�inż.�Kon�rad�So�bo�lew�ski

Ma�rek�Du�dek�z Okrę�go�we�go�In�spek�to�ra�tu�Pra�cy

Jo�an�na�Koch�-Ku�bas

To�masz�Suł�kowski�–�Part�ner�Kan�ce�la�rii�Praw�nej�GRA�VIS�LE�GAL�GRO�UP
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dzi po stę po wa nia w za leż no ści od oko licz no ści wy stę pu ją cych
pod czas re ali za cji in we sty cji bu dow la nych. Wdro że nie sys te mu SA -
FE BU ILD za pew nia m.in. re ali za cję in we sty cji w ter mi nie, więk szą
efek tyw ność eko no micz ną in we sty cji po przez wy eli mi no wa nia prac
do dat ko wych, eli mi na cję pro ble mu wad pro jek to wych. Jed no cze śnie
sys tem po zwa la re ali zo wać in we sty cje ta niej, szyb ciej i le piej. 

O co cho dzi w Pra cow ni czych Pla nach Ka pi ta ło wych o tym na za -
koń cze nie ob rad pierw sze go dnia se mi na rium mó wi li ad wo kat
Grze�gorz�Ke�ler�i apli kant ad wo kac ki Piotr�Pio�trow�ski z kan ce la rii
SPCG –T. Stud nic ki, K. Płesz ka, Z. Ćwią kal ski, J. Gór ski Sp. k.

Pra cow nik, pra co daw ca i pań stwo ma ją wspól nie zrzu cać się
na eme ry tal ną przy szłość Po la ków. Rząd chce za pi sać wszyst kich
pra cu ją cych Po la ków do Pra cow ni czych Pla nów Ka pi ta ło wych.
Mniej sza pen sja co mie siąc, ale wię cej pie nię dzy na sta rość – ta kie
ma ją być efek ty pro gra mu. 

Sys tem za kła da, że do PPK zo sta ną za pi sa ni wszy scy pra cu ją -
cy Po la cy w wie ku od 19 do 55 lat. Do PPK bę dą pod łą cza ni wszy -
scy za trud nie ni, za któ rych od pro wa dza ne są skład ki na ubez pie cze -
nie eme ry tal ne – nie za leż nie od for my za trud nie nia.

Za pis bę dzie au to ma tycz ny, ale z moż li wo ścią re zy gna cji z pro -
gra mu. Jest to więc pro gram do bro wol ny dla pra cow ni ków. By nie
uczest ni czyć w PPK, trze ba bę dzie zło żyć od po wied nie do ku men -
ty w miej scu za trud nie nia. Ta ką de kla ra cję trze ba bę dzie skła dać
do dwa la ta, bo wła śnie co dwa la ta znów zo sta nie my za pi sa ni.

Pra co daw cy bę dą z ko lei mu sie li za pew nić PPK i się przy go to wać
do zmian – zna leźć fir mę, któ ra zaj mie się za rzą dza niem pie niędz -
mi i pod pi sy wać z nią umo wy w imie niu chęt nych pra cow ni ków. 

W cza sie ob rad mia ły miej sce dwie mi łe uro czy sto ści. Ry�szard
Szpu�rawspół wła ści ciel i wi ce pre zes fir my AIB w Knu ro wie, czło nek
Ra dy Izby ob cho dził swe uro dzi ny, a Wy dział Ar chi tek tu ry Po li tech -
ni ki Ślą skiej otrzy mał wy róż nie nie w po sta ci przy zna nej przez Ślą -
ską Izbę Pra co daw ców Zło tą Od zna kę im. Kró la Ka zi mie rza Wiel -
kie go. Na gro dę wrę czy li dr�hab.�inż.�arch.�Klau�diu�szo�wi�Fros�so�wi
Dzie ka no wi Wy dzia łu An�to�ni�Fa�li�kow�ski Pre zes Za rzą du Ślą skiej
Izby Pra co daw ców i To�masz�Go�lis�Wi ce pre zes Izb, któ ry od czy tał
rów nież sto sow ną lau da cję. 

Tra dy cyj nie pierw szy dzień kon fe ren cji za koń czy ła wspól na ko la cja.
W dru gim dniu kon fe ren cji na stą pi ła re asump cja ob rad uczest ni -

ków Se mi na rium. Przy ję cie koń co we go „Pro gra mu” wspól nych
przed się wzięć uczest ni ków Fo rum oraz pla nu dal sze go or ga ni zo wa -
nia - „XI Ślą skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści”

Na stęp nie część uczest ni ków se mi na rium uda ła się na wy ciecz -
kę przy go to wa ną przez Je rze go Dzier że wi cza, któ ry oso bi ście za -
an ga żo wa ny był w pro jek to wa nie i po wsta nie te go obiek tu, do elek -
trow ni wod nej w Cie szy nie. O elektrowni piszemy na str. 17.

Tekst i zdję cia (db)

Grze�gorz�Ke�ler�oraz�apli�kant�ad�wo�kac�ki�Piotr�Pio�trow�ski�z kan�ce�la�rii�SPCG�–
T.�Stud�nic�ki,�K.�Płesz�ka,�Z.�Ćwią�kal�ski,�J.�Gór�ski�Sp.�k.

Ry�szard�Szpu�ra�współ�wła�ści�ciel�i wi�ce�pre�zes�fir�my�AIB�w Knu�ro�wie,�czło�nek
Ra�dy�Izby�ob�cho�dził�swe�uro�dzi�ny

Dr�hab.�inż.�arch.�Klau�diusz�Fross�ode�brał�Zło�tą�Od�zna�kę�im.�Kró�la�Ka�zi�mie�-
rza�Wiel�kie�go,�któ�rą�uho�no�ro�wa�no�Wy�dział�Ar�chi�tek�tu�ry�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej Jerzy�Dzierżewicz�– współtwórca�elektrowni�wodnej�w�Cieszynie
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ODNaWIalNE ŹRÓDŁa ENERGII

Wy ko rzy stu jąc na tu ral ny spa dek Ol zy,
MEW pro du ku je ener gię elek trycz ną prze sy -
ła ną do sie ci ener ge tycz nej TAU RON. Za kła -
dy ener ge tycz ne ma ją obo wią zek za ku pu
ener gii z MEW. Do ce lo wa moc za in sta lo wa -
nych tur bin w MEW wy no si ok. 530 kW. Wo -
dy Ol zy, uję tej przy Ja zie III, są do pro wa dzo -
ne pod ziem nym ru ro cią giem de ry wa cyj nym
do tur bi now ni. Ru ro ciąg de ry wa cyj ny jest to
prze wód do star cza ją cy wo dę do elek trow ni,
skra ca ją cy od le głość ja ką wo da pły nie na tu -
ral nym za ko lem rze ki i po zwa la na wy ko rzy -
sta nie róż ni cy po zio mów wo dy na po cząt ki
i koń cu za ko la. Za le tą ta kie go roz wią za nia jest
brak kosz tów utrzy ma nia ka na łu oraz wy so -
ka nie za wod ność i efek tyw ność ener ge tycz -
na. MEW w Cie szy nie zo sta ła wy bu do wa na
z wy ko rzy sta niem ist nie ją cych bu dow li hy dro -
-tech nicz nych, tj. ja zu o wy so ko ści pię trze -
nia 2,9 m oraz uję cia wo dy przy ja zie dla po -
trzeb za si la nia Mły nów ki Cie szyń skiej. MEW
skła da się z trzech głów nych ele men tów kon -
struk cyj nych: 1. Ko mo ry wlo to we j2. Ru ro cią -
gu de ry wa cyj ne go 3. Tur bi now ni z niec ką wy -
pa do wą. Po nad to w ślu zie Ja zu III jest
za mon to wa na tur bi na, wy ko rzy stu ją ca sta ły
prze pływ wo dy nie zbęd nej dla utrzy ma nia ży -
cia bio lo gicz ne go w rze ce. 

Ro bo ty bu dow la no -mon ta żo we zwią za ne
z re ali za cją przed się wzię cia roz po czę ły się
w paź dzier ni ku 2010 r., a za koń czy ły po 16.
mie sią cach – w lu tym 2012. By ły one pro wa -
dzo ne w bar dzo trud nych wa run kach te re no -
wych (park kra jo bra zo wy ze sta ro -drze wem,
bo isko pił kar skie, prze kro cze nie ka na łu ulgi),
at mos fe rycz nych (zi ma, zmar z nię ty grunt)
i grun to wych (w dol nym od cin ku ru ro cią gu
i pod tur bi now nią wy stą pi ły łup -ki, do urob ku
któ rych by ła ko niecz ność uży cia mło tów

pneu ma tycz nych) oraz ter mi no wych (rów no -
cze sna re kul ty wa cja par ku, pro wa dzo na przez
Urząd Miej ski Cie szy na wspól nie z Cze cha -
mi, do to wa na przez UE).

Ko mo ra wlo to wa jest usy tu owa na w roz wi -
dle niu po -to ku Mły nów ki i ka na łu Ulgi. Kon -
struk cja ko mo ry jest mo no li tycz na, żel be to wa.
Ko mo rę wlo to wą za my ka mo no li tycz ny blok
czo ło wy, w któ rym jest za be to no wa ny ru ro ciąg.
Za po śred nic twem ścia nek po dzia ło wych,
pod wie  szo ne go
stro pu i za sta wek,
wo da jest roz dzie la -
-na na 3 stru mie nie
do: Mły nów ki, ka -
na łu ulgi i ru ro cią gu
de ry wa cy j  ne go.
Na wlo cie do ko -
mo ry są za mon to -
wa ne ob ro to wo sta -
lo we kra ty, wy ła pu ją ce za nie czysz cze nia
pły ną ce z nur tem. Dol ne kra wę dzie krat są
uno szo ne przy po mo cy elek trycz nych wcią ga -
rek, w ce lu ich sa mo czyn ne go oczysz cza nia
prą dem wo dy. Ru ro ciąg de ry wa cyj ny. Do bu -
do wy ru ro cią gu de ry wa cyj ne go w Cie szy -
nie – po raz pierw szy w Pol sce – wy ko rzy sta -
no ru ry Dn 2200 mm PE ty pu We ho li te Spi ro
wg fiń skiej tech no lo gii PEHD. Dłu gość ru ro -
-cią gu 510 m. Ru ro ciąg spa wa no na bu do wie
z 3 – 4 seg men tów o dł. 12,5 m w od cin ki mon -
ta żo we i ukła da no w wy ko pie na pia sku, ze sta -
łym spad kiem, przy po mo cy dwóch sa mo jezd -
nych żu ra wi. Ko lej ne par tie ru ro cią gu by ły
suk ce syw nie do star cza ne na plac bu do wy,
spa wa ne i ukła da ne pod zie mią. Mi ni mal ny
pro mień ła god ne go wy gi na nia ru ro cią gu
przy wy ko rzy sta niu na tu ral nej ela stycz no ści
ma te ria łu wy no si 50 Dn = 110 m. Za cho wa -

nie te go pa ra me tru przy zmia nie kie run ku tra -
sy ru ro cią gu nie wy ma ga ło wy ko ny wa nia ko -
lan i blo ków opo ro wych. 

Na koń cu za mon to wa no ele ment roz wi dle -
nia ru ro -cią gu na dwa Į 1600 mm (t. zw. „por -
t ki”) oraz ru rę bez pie czeń stwa, sta no wią cą
prze lew wo dy w ra zie gwał tow ne go za trzy ma -
nia tur bin. Klu czo wą za le tą za sto so wa nia ru -
ro cią gu de ry wa cyj ne go z PE jest eko no mia
roz wią za nia oraz gwa ran cja bez a wa ryj nej
in sta la cji przy mi ni mal nym od dzia ły -wa niu
na eko sys tem. Z uwa gi na swo je prze zna cze -
nie, ru ro ciąg ce chu je się znacz ną od por no ścią
na ko ro zję oraz si ły hy dro dy na micz ne. Z te -
go wzglę du po li ety len uzna wa ny jest za naj -
lep szy ma te riał do bu do wy ni sko -ci śnie nio wych
ru ro cią gów wy ko rzy sty wa nych do prze sy łu wo -
dy. Ma te riał ten ce chu je się bar dzo wy so ką od -
por no ścią che micz ną i jest neu tral ny dla śro -
do wi ska. Ka nał jest sub tel nie ukry ty pod zie mią
i nie za bu rza es te ty ki oto cze nia. 

Ze wzglę dów tech no lo gicz nych i kra jo bra zo -
wych bu dy nek tur bi now ni jest za głę bio ny
w grun cie – cał ko -wi cie ob sy pa ny zie mią – po -
zo sta je nie wi docz ny dla ludz kie go oka. Je dy nym,
wy sta ją cym po nad te ren ele men tem, jest ru ra
bez pie czeń stwa obu do wa na ga bio nem (siat ka -
mi z dru tu wy peł nio ny mi ka mie nia mi). Tur bi now -
nia to mo no li tycz na skrzy nia żel be to wa na kry -
ta uko śnym stro po da chem z pre fa bry ko wa nych
płyt żel be to wych. Dla umoż li wie nia mon ta żu
agre ga tów oraz ewen tu al nej ich wy mia ny uko -

śna część stro po da chu jest de mon to wal na.
Na an tre so li, na po zio mie +2,6 m, znaj du ją się
sza fy ste row ni cze, a pod nią – trans for ma tor.
Wszyst kie ele men ty żel be to we są wy ko na ne
z be to -nu hy dro tech nicz ne go. Wszyst kie urzą -
dze nia i ele men ty wy po sa że nia tech no lo gicz -
ne go wcho dzą ce w skład MEW dzia ła ją bez ob -
słu gi oso bo wej, a ich ste ro wa nie jest
au to ma tycz ne, przy po mo cy pro gra mu kom pu -
te ro we go. Po ni żej tur bi now ni jest niec ka wy pa -
do wa, któ rej dno i brze gi – na po cząt ko wym od -
cin ku o dłu go ści 8,0 m – są umoc nio ne
kon struk cją żel be to wą, a da lej, aż do brze gu rze -
ki – ko sza mi ga bio no wy mi. 

Na pod�sta�wie�ar�ty�ku�łu�Je�rze�go�Dzier�że�wi�-
cza�„Ma�ła�elek�trow�nia�wod�nao�o mo�cy 0,53
MW�w Cie�szy�nie”�za�miesz�czo�nym�w „In�for�-

ma�to�rze”�Ślą�skie�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�-
nic�twa�nr 1/2013.

Elektrownia�wodna
na�Olzie�w�Cieszynie�
Ener�gia�wod�na�to�naj�pow�szech�niej�wy�ko�rzy�sty�wa�ne�źró�dło�ener�gii�od�na�wial�nej�na świe�-

cie.�W ostat�nich�la�tach�w Pol�sce�wzro�sła�licz�ba�–�głów�nie�ma�łych�elek�trow�ni�–�wy�ko�-
rzy�stu�ją�cych�lo�kal�ne�cie�ki�wod�ne�do pro�duk�cji�ta�niej�i czy�stej�ener�gii.�Jed�ną�z nich�jest
wy�bu�do�wa�na�w 2012�ro�ku�ma�ła�elek�trow�nia�wod�na�(MEW)�na rze�ce�Ol�zie�w Cie�szy�nie,
któ�rą�zwie�dzi�li�uczest�ni�cy XII Ślą�skie�go Se�mi�na�riu�mum Bu�dow�la�ne�go.�

W�czasie�zwiedzania�elektrowni�w�Cieszynie

ZE�SPÓŁ�PRO�JEK�TO�WY
DIM Biel sko-Bia ła – po mysł, kon cep cja, tech no lo gia AR KON Ustroń 

mgr inż. Je rzy Dzier że wicz – kon struk cje bu dow la ne
mgr inż. Jó zef Bed narz – kon struk cje hy dro tech nicz ne

mgr inż. Grze gorz Kło da – opra co wa nie gra ficz ne
WY�KO�NAW�CA�RO�BÓT

„LE BEX” Biel sko -Bia ła



18 Forum Budownictwa Śląskiego (54) 2019

Każ dy pro du cent wy ro bów bu dow la nych sta ra się od nieść suk ces
na ryn ku dzię ki wy so kiej ja ko ści pro duk cji swo ich wy ro bów. Czę sto
jed nak klien ci orien tu ją się o „praw dzi wej” ja ko ści wy ro bów w prak -
ty ce, któ ra nie za wsze speł nia wy ma ga nia klien ta. Po wszech nie wia -
do mo, że za ufa nie na ryn ku mo że zo stać utra co ne bar dzo szyb ko,
ale po wrót do nie go jest bar dzo trud ny i dłu go trwa ły.

Wszyst kie pań stwa człon kow skie Unii Eu ro pej skiej wpro wa dzi -
ły sys tem kon tro li ja ko ści, a pro du cen ci wy ro bów bu dow la nych mu -
szą przejść przez pro ces cer ty fi ka cji lub we ry fi ka cji zgod no ści wła -
ści wo ści użyt ko wych swo ich pro duk tów przed ich wpro wa dze niem
do ob ro tu na ry nek kra jo wy lub ry nek kra jów eu ro pej skich. Pro ces
ten prze pro wa dza ją Jed nost ki No ty fi ko wa ne po sia da ją ce od po wied -
nią akre dy ta cję. Ta ką jed nost ką jest In sty tut Tech ni ki i Ba dań Bu -
dow la nych Pra ga, któ rą chce my Pań stwu za pre zen to wać, a tym sa -
mym po le cić ja ko Jed nost kę kom pe tent ną dzia ła ją ca na te re nie Unii
Eu ro pej skiej i in nych kra jów, któ rych wy ro by prze zna czo ne są na ry -
nek UE. Nasz In sty tut jest akre dy to wa ny, ja ko Jed nost ka No ty fi ko -
wa na UE, dla oce ny sys te mów Za kła do wej Kon tro li Pro duk cji i ba -
dań wy ro bów bu dow la nych w sys te mie kra jo wym Cze skiej Re pu bli ki,
a tak że na te re nie Pol ski przez akre dy ta cje Pol skie go cen trum akre -
dy ta cji w War sza wie.
Tech�nický�a zkušební�ústav�sta�vební�Pra�ha,�s.p.�/ In sty tut

Tech ni ki i Ba dań Bu dow la nych Pra ga PP (da lej TZÚS Pra ha,
s.p.) – jest naj więk szą or ga ni za cją ba daw czą i cer ty fi ku ją cą wy -
ro by bu dow la ne w Re pu bli ce Cze skiej, mię dzy na ro do wo uzna wa -
ną jed nost ką w za kre sie oce ny zgod no ści wy ro bów bu dow la nych
i in nych usług ba daw czych, a tak że po waż ny part ner pro du cen -
tów, im por te rów i re ali za to rów bu dów, ad mi ni stra cji pu blicz nej, in -
sty tu cji ba daw czo i roz wo jo wych. TZÚS Pra ha, s.p. jest człon kiem
sze re gu or ga ni za cji na ro do wych i mię dzy na ro do wych oraz ak tyw -
nym uczest ni kiem pro ce su two rze nia prze pi sów i norm tech nicz -
nych dla bu dow nic twa.
TZÚS�Pra�ha,�s.p.�re ali zu je na stę pu ją ce za da nia i funk cje pły ną -

ce z prze pi sów praw nych Unii Eu ro pej skiej oraz prze pi sów cze skich
i pol skich. TZÚS Pra ha, s.p. jest:
•�Jed�nost�ką�Au�to�ry�zo�wa�ną 204 akre dy to wa ną przez Urząd Nor -

ma li za cji i Miar Rep. Cze skiej – ÚNMZ i Jed�nost�ką�No�ty�fi�ko�wa�-
ną 1020 (EU/EHP) przez Ko mi sję Eu ro pej ską w Bruk se li do oce -
nia nia zgod no ści pro duk tów przed ich wpro wa dze niem do ob ro tu
(wg usta wy nr 22/1997 Sb. Roz po rzą dze niem wła dzy nr 163/2002
i Roz po rzą dze niem Par la men tu i Ra dy UE 305/2011 w brzmie niach
ak tu al nych);
•�Jed�nost�ka�Oce�ny�Tech�nicz�nej�(JOT/�TAB) za twier dzo na przez

Mi ni ster stwo Prze my słu i Han dlu Rep. Cze skiej przy wy da wa niu
eu ro pej skich ocen tech nicz nych (ETA).
Akre�dy�to�wa�na Jed�nost�ka�przez�PCA�–�Pol�skie�Cen�trum�Akre�-

dy�ta�cji�dla�dzia�łal�no�ści:
• Jed nost ka Cer ty fi ku ją ca dla wy ro bów AC 207, wg Roz po rzą dze -

nia Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa z dnia 17 li sto pa -
da 2016 w spra wie spo so bu de kla ro wa nia wła ści wo ści użyt ko wych
wy ro bów bu dow la nych oraz spo so bu zna ko wa nia ich zna kiem bu -
dow la nym (Dz.U. poz. 1966, z późn. zm.
Akre�dy�to�wa�ne�Jed�nost�ki�przez�Cze�ski�In�sty�tut�ds.�Akre�dy�-

ta�cji,�o.p.s.�dla�dzia�łal�no�ści:
• Jed nost ka Cer ty fi ku ją ca dla wy ro bów bu dow la nych CO 3015;

• Jed nost ka Cer ty fi ku ją ca dla sys te mów za rzą dzań CO 3001
włącz nie cer ty fi ka cję sys te mu za rzą dza nia HACCP;

• Jed nost ka in spek cyj na 4001;
• La bo ra to rium ba daw cze Nr. 1018.

Or ga ni za cja TZÚS Pra ha, s.p. jest po wo ła na przez Mi ni ster stwo
Spra wie dli wo ści ja ko In�sty�tut�Eks�per�tyz�Są�do�wych w dzie dzi nie
bu dow nic twa do oce ny i eks per tyz prac bu dow la nych.
La�bo�ra�to�rium�i Jed�nost�ki�Cer�ty�fi�ku�ją�ce�prze�pro�wa�dza�ją�ba�da�-

nia�i cer�ty�fi�ka�cje:
• wy ro bów ze sta li i alu mi nium dla bu dow nic twa włącz nie z kon struk -

cja mi (EN 1090-1) i oce nę pro ce su spa wa nia we dług EN
ISO 3834;

• ba da nia Be to nu to wa ro we go pro du ko wa ne go wg EN 206 i norm
po wią za nych;

• sta li do usztyw nia nia włącz nie z wzmoc nie nia mi wstęp ne go na -
prę ża nia (dru ty, wiąz ki);

• ko mi nów sta lo wych i wkła dek ko mi no wych, wol no sto ją cych ko -
mi nów me ta lo wych;

• ze sta wów kon struk cyj nych po łą czeń śru bo wych o wy so kiej wy -
trzy ma ło ści do na prę ża nia wstęp ne go;

• ele men tów łą czą cych i ko twi czą cych dla kon struk cji – śru by, na -
kręt ki, ni ty, ko twi ce sta lo we...;

• włó kien sta lo wych i po li pro py le no wych do be to nu;
• me ta lo wych po kryć da cho wych;
• kon struk cyj ne go drew na bu dow la ne go, kle jo ne go drew na i kon -

struk cji drew nia nych;
• płyt i ele men tów na ba zie drew na (rów nież ze sta wy drew nia ne i bu -

dow le z bier wion, pa ne le no śne…);
• szkło -włók no -be to nu (EN 1170), wy ro bów włók no -ce men to wych

(pła skie pły ty EN 12467);
• wy ro bów włók no -ce men to wych (po kry cia da cho we we dług EN 492

i EN 494);
• wy ro bów ciepl no -izo la cyj nych (po li sty ren, pły ty z weł ny mi ne ral nej,

pły ty z weł ny drzew nej, zręb ki i dal sze we dług EN 13162 do 9,
EN 13170 do 2) i ba da nie prze wod no ści ciepl nej / opo ru ma te ria łów;

• kon tak to wych sys te mów izo la cji ter micz nej ETICS włącz nie
z wy ko na niem eu ro pej skiej oce ny tech nicz nej ETA;

• ba da nia spo iw si li ka to wych;
• ba da nia ka mie nia i grun tów;
• ba da nia bu dow la no -aku stycz ne oraz czyn ni ki fi zycz ne;
• po miar za war to ści na tu ral nych ra dio -nu kli dów w ma te ria łach bu -

dow la nych.

TZÚS�Pra�ha,�s.p.�pro�wa�dzi�rów�nież�usłu�gi�w za�kre�sie:

Ba�dań�i oce�ny�zgod�no�ści:
• wy ro bów bu dow la nych, ma te ria łów i kon struk cji dla ozna ko wa nia

zna kiem CE rów nież w sys te mie kra jo wym Re pu bli ki Cze skiej
i w sys te mie kra jo wym Pol ski (sys tem 2+ dla be to nu to wa ro we go);

• dźwi gów;
• za ba wek, wy po sa że nia bo isk dzie cię cych, me bli;
• ba da nia che mii ana li tycz nej, ba da nia aku stycz ne;

In sty tut Tech ni ki i Ba dań Bu dow la nych Pra ga PP
Tech nický a zkušební ústav sta vební Pra ha, s.p.

Jak�po�twier�dzić�kom�pe�ten�cje
do�staw�cy�wy�ro�bów�bu�dow�la�nych

DOKOŃCZENIE NA STR. 22
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Dal sze uszczel nia nie sys te mu po dat ko -
we go, wdra ża nie prze pi sów unij nych dy rek -
tyw, pro mo wa nie okre ślo ne go ro dza ju ak -
tyw no ści, zwłasz cza in no wa cyj nej, rza dziej
zmniej sza nie ob cią żeń dla po dat ni ków – to
ce le, któ re przy świe ca ją usta wo daw cy
przy wpro wa dza niu ko lej nych zmian po dat -
ko wych. W ostat nim cza sie na pierw szy plan
wy su wa się pierw szy z nich, co znaj du je od -
zwier cie dle nie w nie daw nych no we li za -
cjach prze pi sów. Po czą tek 2019 r. stał
pod zna kiem licz nych zmian w po dat ku do -
cho do wym od osób praw nych (CIT), a już
wkrót ce cze ka nas re wo lu cja w po dat ku
od to wa rów i usług (VAT). W tym ar ty ku le
sku pio no się na naj istot niej szych zmia -
nach, mo gą cych mieć za sto so wa nie do firm
z bran ży bu dow la nej oraz spół dziel ni miesz -
ka nio wych.

Istot nie zmie ni ły się za sa dy roz li cza nia
kosz tów uzy ska nia przy cho du zwią za nych
z sa mo cho da mi fir mo wy mi. Przede wszyst -
kim po sta no wio no ogra ni czyć moż li wość ko -
rzy sta nia z ko rzyst ne go po dat ko wo le asin -
gu sa mo cho dów oso bo wych kla sy
pre mium – od 1 stycz nia ra ty le asin go we
pod le ga ją peł ne mu uwzględ nie niu w kosz -
tach po dat ko wych tyl ko je że li war tość sa mo -
cho du nie prze kra cza 150.000 zł. Po dob ne
ogra ni cze nie do ty czy kosz tów ubez pie cze -
nia ta kie go po jaz du. Dla od mia ny
do 150.000 zł wzrósł li mit amor ty za cji sa mo -
cho dów oso bo wych. Po waż nym ogra ni -
cze niem jest na to miast wy łą cze nie z kosz -
tów uzy ska nia przy cho du 25% wy dat ków
eks plo ata cyj nych do ty czą cych sa mo cho du
oso bo we go wy ko rzy sty wa ne go rów nież
do ce lów nie zwią za nych z dzia łal no ścią go -
spo dar czą po dat ni ka. Wpro wa dze nie ta kie -
go ob ostrze nia i tak jest wy ra zem swe go ro -
dza ju kom pro mi su po mię dzy za mie rze nia mi
Mi ni ster stwem Fi nan sów a ocze ki wa nia mi
po dat ni ków – zgod nie z pier wot ną pro po zy -
cją od li cze niu od przy cho du mia ło pod le gać
tyl ko 50% wy dat ków eks plo ata cyj nych.

War to do dać, że Mi ni ster stwo Fi nan sów
na bie żą co, choć nie za wsze ofi cjal ną dro -
gą, in for mu je jak na le ży in ter pre to wać no -
we prze pi sy w za kre sie roz li cza nia sa mo cho -

Podatkowe�nowości,�
czyli�ważne�zmiany
w�podatku�CIT�i�VAT

Se�mi�na�rium�po�dat�ko�we
Zmia ny w po dat ku CIT i VAT by ły przed mio tem se mi na rium po dat ko we go dla człon -
ków Ślą skiej Izby Bu dow nic twa, któ re od by ło się 12 lu te go w go ścin nej sie dzi bie Ka -
to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej. Spo tka nie wzbu dzi ło du że za in te re so wa nie wśród
przed sta wi cie li firm sku pia nych w Ślą skiej Izbie Bu dow nic twa. Se mi na rium prze pro -
wa dzi li ad wo kat Grze�gorz�Ke�ler i apli kant ka ad wo kac ka Ma�ria�Krok z kan ce la rii
SPCG – „T. Stud nic ki, K. Płesz ka, Z. Ćwią kal ski, J. Gór ski Sp.k.”
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dów fir mo wych. Przy kła do wo nie daw no
me dia obie gła in for ma cja, że zda niem Mi -
ni ster stwa ogra ni cze nie roz li cza nia kosz tów
po dat ko wych z ty tu łu ubez pie cze nia nie do -
ty czy ubez pie czeń obo wiąz ko wych, zaś
w za kre sie kosz tów le asin gu ma za sto so wa -
nie tyl ko do ka pi ta ło wej czę ści ra ty. War to
za tem śle dzić po ja wia ją ce się wy ja śnie nia
i in ter pre ta cje.

Zmia ny nie ko rzyst ne dla po dat ni ków
wpro wa dzo no w za kre sie tzw. po dat ku
od przy cho dów z nie ru cho mo ści ko mer cyj -
nych. Od 1 stycz nia ma on za sto so wa nie
do przy cho dów z nie mal każ de go ro dza ju bu -
dyn ku, a nie tak jak to by ło do tych czas je dy -
nie z bu dyn ków han dlo wo -usłu go wych i biu -
ro wych. Istot ne jest tyl ko, aby bu dy nek ta ki
był wy naj mo wa ny, dzier ża wio ny lub od da ny
w uży wa nie na pod sta wie in nej umo wy
o po dob nym cha rak te rze. Po nad to kwo ta
wol na od po dat ku w wy so ko ści 10.000.000 zł
ma obec nie za sto so wa nie do ca ło ści przy -
cho dów z nie ru cho mo ści ko mer cyj nych,
a nie do przy cho dów z każ de go bu dyn ku
osob no. Ozna cza to, że opo dat ko wa niem zo -
sta ła ob ję ta więk sza gru pa pod mio tów.

Po waż nym zmia nom ule gły za sa dy opo -
dat ko wa nia po dat kiem u źró dła, obej mu ją -
ce go w szcze gól no ści dy wi den dy i na leż -
no ści wy pła ca ne za gra ni cę. Chcąc
za pew nić fi sku so wi więk szą kon tro lę
nad ko rzy sta niem przez po dat ni ków ze
zwol nień po dat ko wych wy ni ka ją cych z kra -
jo wych prze pi sów oraz umów o uni ka niu po -
dwój ne go opo dat ko wa nia, usta wo daw ca
prze wi dział, że pod miot wy pła ca ją cy na leż -
no ści prze kra cza ją ce łącz nie kwo -
tę 2.000.000 zł na rzecz te go sa me go po -
dat ni ka po wi nien po brać i od pro wa dzić
po da tek u źró dła, a na stęp nie mo że wy stą -
pić o je go zwrot, przy czym or gan po dat ko -
wy we ry fi ku je za sad ność ta kie go zwro tu.
W ce lu za cho wa nia płyn no ści po dat nik
mo że wy stą pić o wy da nie opi nii o sto so wa -
niu zwol nie nia lub zło żyć oświad cze nie
okre ślo ne w prze pi sach, przy czym każ de
z tych roz wią zań ma pew ne mi nu sy. Zmia -
ny w za sa dach roz li cza nia po dat ku u źró -
dła oka za ły się tak ra dy kal ne, że rzu tem
na ta śmę, roz po rzą dze niem wy da nym
na dzień przed da tą wej ścia w ży cie no wych
prze pi sów usta wy o CIT, Mi ni ster Fi nan sów
od ro czył obo wią zek po bra nia po dat ku
od nie któ rych wy płat (np. dy wi dend wy pła -
ca nych na rzecz pol skich re zy den tów)
do 30 czerw ca 2019 r. Nie zna czy to jed nak,
że no we prze pi sy już nie obo wią zu ją i że nie
na le ży kon tro lo wać pro gu, po prze kro cze -
niu któ re go od 1 lip ca na le ża ło bę dzie po -
brać i od pro wa dzić po da tek.

Spo śród sze re gu in nych zmian w po dat -
ku CIT war to zwró cić uwa gę na umoż li wie -
nie przez usta wo daw cę jed no ra zo we go roz -
li cze nia stra ty po dat ko wej do kwo ty
5.000.000 zł. Do tej po ry moż li wość ob ni że -
nia do cho du o stra tę by ła roz ło żo na w cza -
sie. Po nad to wpro wa dzo no m.in. in�no�va�tion
box, czy li ulgę na dzia łal ność in no wa cyj ną,
a tak że exit� tax, czy li po da tek pła co ny
przy prze no sze niu dzia łal no ści lub ak ty -
wów za gra ni cę.

Naj istot niej sza w prak ty ce zmia na w po -
dat ku VAT do ty czy tzw. ulgi na złe dłu -
gi – ze 150 do 90 dni skró co no okres li czo -
ny od bez sku tecz ne go upły wu ter mi nu
płat no ści, po upły wie któ re go moż li wa jest
ko rek ta po dat ku na leż ne go. Ana lo gicz na
zmia na do ty czy za sad ko rek ty po dat ku na -
li czo ne go w przy pad ku nie do ko na nia płat -
no ści przez po dat ni ka.

Jak wspo mnia no, wkrót ce po dat ni ków
cze ka ją znacz nie bar dziej istot ne w po dat -
ku VAT. Fir my bu dow la ne bę dą szcze gól nie
za in te re so wa ne wpro wa dze niem ob li ga to -
ryj ne go me cha ni zmu po dzie lo nej płat no ści
(split�pay�ment) przy za pła cie za nie któ re ro -
dza je usług i to wa rów. Ko mi sja Eu ro pej ska
już wy ra zi ła zgo dę na je go wdro że nie,
a wśród usług ob ję tych obo wiąz ko wym
split�pay�ment znaj dą się m. in. usłu gi bu dow -
la ne i to naj praw do po dob niej nie za leż nie
od te go, czy bę dą świad czo ne przez pod -
wy ko naw cę czy ge ne ral ne go wy ko naw cę.
Wpro wa dze nie ob li ga to ryj ne go me cha ni zmu
po dzie lo nej płat no ści po win no na stą pić
jesz cze w tym ro ku.

W ostat nich dniach Ra da Mi ni strów przy -
ję ła pro jekt no we li za cji usta wy o VAT i Or -
dy na cji po dat ko wej wpro wa dza ją cej no wą
ma try cę sta wek VAT. Oprócz zmian w za kre -
sie wy so ko ści po szcze gól nych sta wek istot -
ne zna cze nie bę dzie mia ło wpro wa dze nie
wią żą cych in for ma cji staw ko wych wy da wa -
nych przez or ga ny po dat ko we, któ re na resz -
cie po zwo lą po dat ni kom uzy skać pew ność
co do pra wi dło wej kla sy fi ka cji to wa rów
i usług oraz wy ni ka ją cej z te go wy so ko ści
staw ki VAT.

Ko lej na spo dzie wa na zmia na bę dzie do -
ty czyć za stą pie nia de kla ra cji po dat ko wych
jed no li tym pli kiem kon tro l nym JPK_VDEK,
co ma na stą pić od lip ca 2019 r. i sta no wić
bę dzie spo re wy zwa ne dla księ go wych
oraz in for ma ty ków.

Wresz cie moż na się spo dzie wać wdro że -
nia kas re je stru ją cych on li ne. Do ce lo wo ma -
ją one za stą pić elek tro nicz ne ka sy fi skal ne,
przy czym za kła da się ich wpro wa dza nie eta -
pa mi. Bran ża bu dow la na ma być zo bo wią -
za nia do ich sto so wa nia ja ko jed na z pierw -
szych, ale na ra zie pro jekt usta wy w tym
za kre sie utknął w par la men cie i nie wia do -
mo, od kie dy ka sy fi skal ne on li ne bę dą ob -
li ga to ryj ne.

Po dat ni cy po win ni rów nież pa mię tać
o jesz cze jed nej istot nej zmia nie prze pi sów,
któ ra we szła w ży cie z dniem 1 stycz nia.
Zno we li zo wa no bo wiem Or dy na cję po dat -
ko wą, wpro wa dza jąc obo wią zek prze ka zy -
wa nia do or ga nów po dat ko wych in for ma cji
o tzw. sche ma tach po dat ko wych. Od tej po -
ry każ da czyn ność mo gą ca wpły wać na roz -
li cze nia po dat ko we po win na być ana li zo wa -
na pod ką tem te go, czy nie sta no wi on
sche ma tu po dat ko we go i czy po dat nik oraz
je go do rad cy nie po win ni po in for mo wać
o niej or ga nów po dat ko wych. Co gor sza
prze pi sy do ty czą ce ra por to wa nia sche ma -
tów po dat ko wych są nie ja sne i bu dzą bar -
dzo wie le wąt pli wo ści. Naj wy raź niej Mi ni ster -
stwo Fi nan sów ma te go świa do mość, sko ro
wy da ło już wią żą ce ob ja śnie nia po dat ko we

w tym za kre sie, a do ku ment ten li czy po -
nad 100 stron.

Jak wy ni ka z po wyż sze go, ak tyw ność le -
gi sla cyj na re sor tu fi nan sów wy ma ga sta łej
ana li zy prze pi sów i ich ak tu al nej in ter pre ta -
cji. Nie uła twia po dat ni kom ży cia rów nież
tem po wpro wa dza nia no wych prze pi sów
oraz ra dy kal ny cha rak ter nie któ rych zmian.
W tej sy tu acji klu czo we zna cze nie dla bez -
pie czeń stwa fi skal ne go fir my ma czuj ność
i bie żą ce śle dze nie pla nów le gi sla cyj nych.

Ad wo kat Grze�gorz�Ke�ler
Kan ce la ria SPCG

– „T. Stud nic ki, K. Płesz ka,
Z. Ćwią kal ski, J. Gór ski Sp.k.”

AdwokatGrzegorzKeler

As�so�cia�te�w kan�ce�la�rii�SPCG�–�T.�Stud�nic�ki,
K.�Płesz�ka,�Z.�Ćwią�kal�ski,�J.�Gór�ski�Sp�k.

Spe�cja�li�zu�je�się�w pra�wie�po�dat�ko�wym,�ubez�pie�-
cze�niach�spo�łecz�nych�oraz�pra�wie�kar�nym�skar�-
bo�wym�i go�spo�dar�czym.
Po�sia�da�bo�ga�te�do�świad�cze�nie�w re�pre�zen�to�wa�-
niu�klien�tów�w po�stę�po�wa�niach�i kon�tro�lach�po�-
dat�ko�wych,�a tak�że�w spra�wach�o prze�stęp�stwa
tzw.�bia�łych�koł�nie�rzy�ków.�Brał�udział�w wie�lu
pro�jek�tach� praw�nych� i po�dat�ko�wych,� m.in.
wspie�ra�jąc�spół�ki�przy do�sto�so�wy�wa�niu�do no�-
wych� re�gu�la�cji� po�dat�ko�wych�oraz�do�ra�dza�jąc
przy róż�ne�go�ro�dza�ju�trans�ak�cjach.
Do�świad�cze�nie�zdo�by�wał�m.in.�w dzia�łach�do�-
radz�twa�po�dat�ko�we�go�De�lo�it�te�i PwC.�Ukoń�czył
stu�dia�MSc�z za�kre�su�fi�nan�sów�i au�dy�tu�na Uni�-
wer�sy�te�cie�Eko�no�micz�nym�w Ka�to�wi�cach�i ESC
Cler�mont�(Fran�cja)�oraz�Szko�łę�Pra�wa�An�giel�skie�-
go�i Eu�ro�pej�skie�go�pro�wa�dzo�ną�przez�Bri�tish�Law
Cen�tre� afi�lio�wa�ne� przy Uni�wer�sy�te�cie� War�-
szaw�skim� i Uni�ver�si�ty� of� Cam�brid�ge.� Od�był
rów�nież�stu�dia�dok�to�ranc�kie�naWy�dzia�le�Pra�wa
i Ad�mi�ni�stra�cji�Uni�wer�sy�te�tu�Ślą�skie�go�w Ka�to�-
wi�cach.
Jest�au�to�rem�licz�nych�pu�bli�ka�cji�o te�ma�ty�ce�po�-
dat�ko�wej�w cza�so�pi�smach�na�uko�wych�i pra�sie
co�dzien�nej,�a tak�że�współ�au�to�rem�ko�men�ta�rza
do usta�wy� o po�dat�ku� do�cho�do�wym� od osób
praw�nych.
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Kie�dy�klau�zu�la�umow�na
mo�że�zo�stać�uzna�na
za bez�sku�tecz�ną?

Prze pi sy pra wa i klau zu le umow ne pod le ga ją wy kład ni pra wa.
Ce lem wy kład ni jest usta le nie zna cze nia in ter pre to wa nej nor my.
Na wstę pie na le ży wska zać na kil ka za sad pra wa cy wil ne go ma -
ją cych klu czo we zna cze nie dla usta le nia tre ści umów i do ko ny wa -
nia wy kład ni oświad czeń wo li stron za war tych w po szcze gól nych
klau zu lach umo wy o ro bo ty bu dow la ne. Za sa dy te ma ją do nio słe
zna cze nie w usta la niu sku tecz no ści po szcze gól nych klau zul
umow nych dla stron zda rza się bo wiem, że stro ny ukształ to wa ły
nie któ re klau zu le umow ne w spo sób sprzecz ny z fun da men tal ny -
mi za sa da mi pra wa cy wil ne go, co mo że po wo do wać ich bez sku -
tecz ność. Świa do mość stro ny ja kie klau zu le umow ne są sku tecz -
ne i w ja kim za kre sie obo wią zu ją ma istot ne zna cze nie z punk tu
wi dze nia jej po zy cji kon trak to wej. Po szcze gól ne prze pi sy pra wa
cy wil ne go dzie lą się na prze pi sy bez względ nie obo wią zu ją -
ce – za tem ta kie któ rych nie spo sób zmie nić umo wą stron
(a zmie nio ne w ten spo sób za sa dy pra wa cy wil ne go na in ne nie -
zgod ne z za sa da mi ko dek so wy mi bę dą bez sku tecz ne), oraz
prze pi sy względ nie obo wią zu ją ce czy li ta kie, któ re mo gą być zmie -
nio ne po sta no wie nia mi za war ty mi przez stro ny. W ostat nim przy -
pad ku dzia ła za sa da zgod nie, z któ rą je że li stro ny nie ure gu lo wa -
ły pew nych po sta no wień w tre ści umo wy to obo wią zu je me cha nizm
ukształ to wa ny w prze pi sach pra wa1.

W pi śmien nic twie wska zu je się, iż przy wy kład ni umów na le ży
kie ro wać się w pierw szej ko lej no ści zgod nym za mia rem stron ce -
lem umo wy ani że li do słow ną tre ścią klau zul umow ny ch2. Jak wska -
zał SN w jed nym z orze czeń „Za war te w obu pa ra gra fach art. 65
k.c. prze pi sy za wie ra ją usta wo we dy rek ty wy tłu ma cze nia oświad -
czeń wo li i ba da nia tre ści po sta no wień umow nych nie za leż nie od te -
go, czy ta kie oświad cze nia wo li bądź po sta no wie nia kon trak tu zo -
sta ły wy ra żo ne lub za strze żo ne przez pod mio ty bę dą ce
pro fe sjo na li sta mi w ob ro cie czy też nie ma ją ce ta kie go cha rak te -
ru” 3. W ar ty ku le 65 k.c. w przy ję to me to dę kom bi no wa ną zmie -
rza ją ca do re ali za cji za sa dy pew no ści ob ro tu oraz au to no mii wo li
stro n4. Po le ga ona na za sto so wa niu kry te riów su biek tyw ne go
i obiek tyw ne go. W pierw szej fa zie sens oświad cze nia wo li usta la
się ma jąc na uwa dze rze czy wi ste ukon sty tu owa nie się zna cze nia
usta leń do ko na nych mię dzy stro na mi, tj. za wią żą cy uzna je się ta -
ki sens oświad cze nia wo li, jak ro zu mia ła je za rów no oso ba skła -
da ją ca, jak i od bie ra ją ca to oświad cze nie. De cy du je za tem rze czy -
wi sta wo la stron, tj. kry te rium su biek tyw ne, co znaj du je uza sad nie nie
nor ma tyw ne w tre ści art. 65 § 2 k.c.5

W pra wie cy wil nym co do ty czy rów nież umo wy o ro bo ty bu dow -
la ne za sto so wa nie ma za sa da swo bo dy umów wy ra żo na w ar ty -
ku le art. 3531 k.c. zgod nie, z któ rym stro ny za wie ra ją ce umo wę
mo gą uło żyć sto su nek praw ny we dług swe go uzna nia, by le by je -
go treść lub cel nie sprze ci wia ły się wła ści wo ści (na tu rze) sto sun -
ku, usta wie ani za sa dom współ ży cia spo łecz ne go. Jak wy ni ka z ar -
ty ku łu 56 k.c. czyn ność praw na wy wo łu je nie tyl ko skut ki w niej
wy ra żo ne lecz rów nież te któ re wy ni ka ją z usta wy za sad współ -
ży cia spo łecz ne go i z usta lo nych zwy cza jów. Zgod nie z ko lei

z art. 65 k.c. oświad cze nie wo li (za tem rów nież treść umo wy) na -
le ży tak tłu ma czyć, jak te go wy ma ga ją ze wzglę du na oko licz no -
ści, w któ rych zło żo ne zo sta ło, za sa dy współ ży cia spo łecz ne go
oraz usta lo ne zwy cza je. Zgod nie z § 2 te go prze pi su w umo wach
na le ży ra czej ba dać, ja ki był zgod ny za miar stron i cel umo wy, ani -
że li opie rać się na jej do słow nym brzmie niu. Przy usta la niu tre -
ści umo wy o ro bo ty bu dow la ne na le ży mieć na wzglę dzie rów nież
fakt, iż zgod nie z ar ty ku łem 58 k.c. czyn ność praw na sprzecz na
z usta wą al bo ma ją ca na ce lu obej ście usta wy jest nie waż na, chy -
ba że wła ści wy prze pis prze wi du je in ny sku tek, w szcze gól no ści
ten, iż na miej sce nie waż nych po sta no wień czyn no ści praw nej
wcho dzą od po wied nie prze pi sy usta wy. Nie waż na jest czyn ność
praw na sprzecz na z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go (art. 58
§ 2 k.c.). Przy kła dem mo że być sy tu acja, w któ rej stro ny umó wi -
ły się, że dłuż nik bę dą cy wy ko naw cą umo wy o ro bo ty bu dow la -
ne bę dzie od po wie dzial ny z ty tu łu za pła ty ka ry umow nej rów nież
w sy tu acji kie dy nie ter mi no we wy ko na nie zo bo wią za nia z ty tu -
łu umo wy o ro bo ty bu dow la ne bę dzie na stęp stwem oko licz no ści
bę dą cych po stro nie wie rzy cie la peł nią ce go funk cję in we sto ra w tej
re la cji. Na ten te mat wy po wie dział się rów nież Sąd Naj wyż szy
w orze cze niu z dnia 27.09.2013 r., w któ rym uznał, iż roz sze rza -
jąc na pod sta wie art. 473 § 1 k.c. od po wie dzial ność dłuż ni ka z ty -
tu łu ka ry umow nej (art. 483 § 1 k.c.), stro ny mu szą w umo wie wy -
raź nie okre ślić, za ja kie in ne – niż wy ni ka ją ce
z usta wy – oko licz no ści dłuż nik ma po no sić od po wie dzial ność. Nie
mo gą to być oko licz no ści ob cią ża ją ce wie rzy cie la (art. 3531 k.c.)
Nie moż na przy jąć, że dłuż nik bę dzie zo bo wią za ny do za pła ty ka -
ry umow nej tak że w sy tu acji, gdy nie wy ko na nie lub nie na le ży te
wy ko na nie zo bo wią za nia jest spo wo do wa ne oko licz no ścia mi,
za któ re od po wie dzial ność po no si wie rzy ciel. Ka ra umow na jest
bo wiem sank cją cy wil no praw ną za nie wy ko na nie lub nie na le ży -
te wy ko na nie zo bo wią za nia przez dłuż ni ka6. Jak wy ni ka z tre ści
orze cze nia nie do pusz czal ne jest aby stro ny usta li ły w umo wie, iż
od po wie dzial ność z ty tu łu ka ry umow nej po stro nie dłuż ni ka po -
wsta nie na sku tek wy stą pie nia oko licz no ści, któ ra de fac to jest na -
stęp stwem nie wy ko na nia obo wiąz ków bę dą cych w da nym sto sun -
ku praw nym po stro nie wie rzy cie la. A za tem ta ka klau zu la
umow na bę dzie bez sku tecz na na pod sta wie opi sa nych po wy żej
prze pi sów. Po dob nie wy po wie dział się w tej ma te rii Sąd Ape la -
cyj ny w War sza wie w wy ro ku z dnia 27 li sto pa da 2018 r., w któ -
rym stwier dził, iż dłuż nik nie jest zo bo wią za ny do za pła ty ka ry
umow nej w sy tu acji, gdy nie wy ko na nie lub nie na le ży te wy ko na -
nie zo bo wią za nia jest spo wo do wa ne oko licz no ścia mi, za któ re od -
po wie dzial ność po no si wie rzy cie l7. Jak wy ni ka z po wyż sze go za -
sa da swo bo dy umów do zna je ogra ni czeń w sy tu acjach, w któ rych
ukształ to wa nie od po wie dzial no ści stro ny umo wy w da nym przy -
pad ku dzia ła ło by w ten spo sób, że nie na le ży te wy ko na nie umo -
wy przez jed ną ze stron po wo do wa ło by od po wie dzial ność dru giej
stro ny al bo wiem nie do pusz czal na wy da je się sy tu acja, w któ rej
nie na le ży te wy ko na nie umo wy przez wie rzy cie la mia ło by po wo -
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• badanie wytrzymałości na zginanie płyty cementowo-wiórowej;
• cer ty fi ka cja sys te mów za rzą dza nia ja ko ścią, śro do wi skiem, BHP

i sys te mów oszczę dza nia ener gią;
• czę ścią TZÚS Pra ha, s.p. jest Od dział ZÚLP w Cze skich Bu dzie -

jo wi cach, któ ry za pew nia cer ty fi ka cję wy ro bów, pro ce sów i usług
pro duk tów prze my słu lek kie go (wy po sa że nie pla ców za baw, za -
baw ki, me ble, pa pier, pa py, po li gra fia, che mia i ba da nia za war -
to ści nie bez piecz nych sub stan cji), pro duk cji ma szyn i urzą dzeń
ma szy no wych włącz nie z środ ka mi trans por to wy mi i ar ty ku ła mi
spo żyw czy mi.
Istot�nym�dzia�ła�niem�In�sty�tu�tu�jest świad cze nie usług w za kre -

sie po rad nic twa ener ge tycz ne go pod ką tem ener go osz częd no ści
bu dyn ków i bu dow li i pro wa dze nie pro ce sów cer ty fi ka cji – oce na kom -
plek so wej ja ko ści bu dyn ków w sys te mie SBTo olCZ. TZÚS�Pra�ha,
s.p. jest kra jo wą Jed nost ką Cer ty fi ku ją cą pro jek ty i bu dyn ki w Sys -
te mie SBTo ol w Re pu bli ce Cze skiej.

Zgod nie z Dy rek ty wą o efek tyw no ści ener ge tycz nej bu dyn ków
UE – EPBD II, TZÚS Pra ha, s.p., prze pro wa dza:
• Świa dec twa cha rak te ry sty ki ener ge tycz ne bu dyn ków (nast. cer -

ty fi kat ener ge tycz ny), au dy ty i eks per ty zy ener ge tycz ne.
•�TZÚS�Pra�ha,�s.p.�jest�upraw�nio�ny do opra co wań De kla ra cji śro -

do wi sko wych EPD wy ro bów bu dow la nych.
TZÚS�Pra�ha,�s.�p.�prze�pro�wa�dza�usłu�gi�z za�kre�su�me�tro�lo�-

gii – wzor co wa nie urzą dzeń po mia ro wych i we ry fi ka cję za le ga li zo -
wa nych urzą dzeń po mia ro wych:
•�akre�dy�to�wa�ne�la�bo�ra�to�rium�ka�li�bra�cyj�ne�nr 2275w za kre sie tech -

ni ki prze pły wów, tem pe ra tur, po mia rów ciepl nych, po mia rów ci śnie -
nia, jed no stek dłu go ści, moc, przy rzą dy do po mia ru twar do ści ty -
pu SCHMIDT, przy rzą dy do po mia ru za war to ści po wie trza w świe żym
be to nie i in ne;
•�au�to�ry�zo�wa�ny�ośro�dek�me�tro�lo�gicz�ny�K28 w za kre sie po mia -

ru si ły (ze spo ły na prę ża ją ce), w za kre sie tech ni ki prze pły wów;
•�au�to�ry�zo�wa�ny�ośro�dek�me�tro�lo�gicz�ny�K29 w za kre sie tech ni -

ki prze pły wów – dla wo do mie rzy do mo wych, mier ni ków cie pła, mier -
ni ków prze pły wu do DN 50 mm.
Wy żej wy mie nio ne usłu gi są re ali zo wa ne przez na sze Od dzia -

ły w Ostra wie, Cze skich Bu dzie jo wi cach, Brnie, Pilź nie, Pra dze,
Předměřicach nad Ła bą, Cie pli cach oraz w za kła dzie In sty tu tu Ba -
daw cze go Prze my słu Lek kie go w Cze skich Bu dzie jo wi cach.

Za kres na szych usług TZÚS Pra ha, s.p. uzu peł nia ją współ pra -
cu ją ce z na mi, w ra mach TZÚS GRO UP, spół ki QU ALI FORM, a.s.
i PAVÚS, a.s.

Usłu gi TZÚS Pra ha, s.p. In sty tu tu Tech ni ki i Ba dań Bu dow la nych
Pra ga PP są wy ko rzy sty wa ne przez klien tów z Re pu bli ki Cze skiej,
Rzecz po spo li tej Pol ski i in nych państw człon kow skich Unii Eu ro -
pej skiej, a tak że kra jów spo za UE, np. Fe de ra cji Ro syj skiej, Ko rei
Po łu dnio wej. Na sze usłu gi są gwa ran cją pro fe sjo na li zmu, nie za leż -
no ści i bez stron no ści ba zu ją cych na wie lo let nich do świad cze niach
i wy so ko wy kwa li fi ko wa nej ka drze spe cja li stów.

In ży nier Vojtěch Šebek 
Dy rek tor Od dzia łu

Ostra va TZÚS Pra ha, s.p.
se bek@tzus.cz

Re pu bli ka Cze ska

do wać po wsta nie od po wie dzial no ści po stro nie dłuż ni ka z ty tu łu
nie na le ży te go wy ko na nia umo wy.

W za mó wie niach pu blicz nych, jak wy ni ka z Art. 140 ust. 3 p.z.p.
za kres świad cze nia wy ko naw cy, zgod nie z art. 140 ust. 1 usta wy
p.z.p. wi nien być toż sa my z je go zo bo wią za niem za war tym w ofer -
cie, pod ry go rem nie waż no ści umo wy w czę ści wy kra cza ją cej po -
za okre śle nie przed mio tu za mó wie nia za war te go w SIW Z8.

Zgod nie z art. 56 k.c., czyn ność praw na wy wo łu je nie tyl ko skut -
ki w niej wy ra żo ne, lecz rów nież te, któ re wy ni ka ją z usta wy, z za -
sad współ ży cia spo łecz ne go i usta lo nych zwy cza jów, a w świe -
tle art. 3531 k.c. swo bo da umów ogra ni czo na jest wła ści wo ścia mi
(na tu rą) sto sun ku praw ne go, prze pi sa mi usta wy oraz za sa da mi
współ ży cia spo łecz ne go, stro ny za tem nie mo gą w umo wie tak roz -
sze rzyć od po wie dzial no ści dłuż ni ka z ty tu łu nie wy ko na nia lub nie -
na le ży te go wy ko na nia zo bo wią za nia aby ukon sty tu ować np. od -
po wie dzial ność dłuż ni ka z ty tu łu nie ter mi no we go wy ko na nia umo wy
w sy tu acji, w któ rej nie od po wia da on za ist nie nie oko licz no ści ja -
kie do do pro wa dzi ły do opóź nie nia. Z dru giej stro ny je że li to oko -
licz no ści za leż ne od in we sto ra za tem je go za nie cha nia lub dzia -
ła nia sprzecz ne z mo de lem na le ży te go za cho wa nia wska za nym
w art. 647 k.c. skut ku ją opóź nie niem wy ko na nia kon trak tu przez
dłuż ni ka bę dzie upraw nio ny do do cho dze nia rosz czeń od szko do -
waw czych w związ ku z ta ką sy tu acją9.

TOMASZ�SUŁKOWSKI
Partner Kancelarii Prawnej

GRAVIS LEGAL GROUP
_____________

1 Por. A. Da ma sie wicz, Umo wa o ro bo ty bu dow la ne z wzo ra mi,
Le xis Ne xis Pol ska, War sza wa 2010, s. 49.

2 Ja nas Alek san dra. Art. 65. W: Ko deks cy wil ny. Ko men tarz.
Tom I. Część ogól na (art. 1-125) [on li ne]. Wol ters Klu wer Pol -
ska, 2019-01-27 04: 28 [do stęp: 2019-03-03 13: 25].

3 Wy rok Są du Naj wyż sze go z dnia 10 li sto pa da 2016 r.,
IV CSK 78/16, LEX nr 2153442.

4 Ja nas Alek san dra. Art. 65. W: Ko deks cy wil ny. Ko men tarz.
Tom I. Część ogól na (art. 1-125) [on li ne]. Wol ters Klu wer Pol -
ska, 2019-01-27 04: 28 [do stęp: 2019-03-03 13: 25].

5 Zob. Wy rok Są du Ape la cyj ne go w War sza wie z dnia 21 paź -
dzier ni ka 2016 r., I ACa 1757/15, LEX nr 2166503.

6 Wy rok Są du Naj wyż sze go z dnia 27 wrze śnia 2013 r.,
I CSK 748/12, OSNC 2014/6/67.

7 Zob. Wy rok Są du Ape la cyj ne go w War sza wie z dnia 27 li sto -
pa da 2018 r. V ACa 861/17, LEX nr 2603458.

8 Zob. Wy rok Kra jo wej Izby Od wo ław czej z dnia 2 mar -
ca 2010 r., KIO/UZP 184/10, LEX nr 653595.

9 Zob. uza sad nie nie do Wy ro ku Są du Naj wyż sze go z dnia 29
kwiet nia 2016 r., I CSK 306/15, LEX nr 2032362 W myśl art. 647
k.c. do obo wiąz ków in we sto ra w ra mach umo wy o ro bo ty bu dow -
la ne na le ży do ko na nie wy ma ga nych przez wła ści we prze pi sy czyn -
no ści zwią za nych z przy go to wa niem ro bót, w tym prze ka za nie te -
re nu bu do wy i do star cze nie pro jek tu. Te go ro dza ju obo wiąz ki
ob cią ża ły też po zwa ne go. Obo wiąz kiem za ma wia ją ce go dzia ła ją -
ce go na pod sta wie prze pi sów usta wy o za mó wie niach pu blicz nych
jest opi sa nie przed mio tu za mó wie nia na ro bo ty bu dow la ne za po -
mo cą do ku men ta cji pro jek to wej oraz spe cy fi ka cji tech nicz nej wy -
ko na nia i od bio ru ro bót bu dow la nych (art. 31 p.z.p.) oraz opi sa -
ne przed mio tu za mó wie nia w spo sób jed no znacz ny i wy czer pu ją cy,
za po mo cą do sta tecz nie do kład nych i zro zu mia łych okre śleń,
uwzględ nia jąc wszyst kie wy ma ga nia i oko licz no ści mo gą ce mieć
wpływ na spo rzą dze nie ofer ty (art. 29 ust. 1 p.z.p.). Na tak przy -
go to wa nej do ku men ta cji ba zu je przy stę pu ją cy do prze tar gu, gdy
oce nia, czy zwią za nie się okre ślo nym kon trak tem re ali zu je je go in -
te re sy eko no micz ne. Z uwa gi na róż ne go ro dza ju ogra ni cze nia swo -
bo dy stron w ra mach sto sun ków praw nych na wią za nych na pod -
sta wie prze pi sów usta wy o za mó wie niach pu blicz nych usta wo daw ca
na ło żył na pod mio ty pod le ga ją ce re żi mo wi tej usta wy sze reg obo -
wiąz ków przed kon trak to wych, któ rych wy ko na nie ma za gwa ran -
to wać przy stę pu ją ce mu do prze tar gu, że po dej mie ra cjo nal ną de -
cy zję co do zwią za nia się kon kret ną umo wą.

■

Jak�po�twier�dzić�
kom�pe�ten�cje
do�staw�cy�wy�ro�bów
bu�dow�la�nych
DOKOŃCZENIE ZE STR. 18
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Ni�niej�szy�ar�ty�kuł�ma�na ce�lu�przy�bli�że�-
nie�czy�tel�ni�ko�wi�cha�rak�te�ry�sty�ki�po�stę�-
po�wa�nia�pro�wa�dzo�ne�go�w opar�ciu�o prze�-
pi�sy�art. 50-51�usta�wy�Pra�wo�bu�dow�la�ne.
Zwró�co�no�w nim�uwa�gę�na naj�czę�ściej
po�ja�wia�ją�ce�się�pro�ble�my�tzw.�po�stę�po�-
wa�nia� na�praw�cze�go� oraz� sta�no�wi�sko
są�dów� ad�mi�ni�stra�cyj�nych� w za�kre�sie
sto�so�wa�nia�po�szcze�gól�nych�prze�pi�sów
do�ty�czą�cych�te�go�po�stę�po�wa�nia.
W orzecz�nic�twie�pod�kre�śla�się,�że�po�-

stę�po�wa�nie�na�praw�cze�nie�ma�cha�rak�te�-
ru� re�pre�syj�ne�go� oraz� nie� jest� pro�wa�-
dzo�ne�w ce�lu�uka�ra�nia�in�we�sto�ra,�któ�ry
na�ru�szył� nor�my� Pra�wa� bu�dow�la�ne�go,
ale�je�go�pod�sta�wo�wym�ce�lem�jest�za�gwa�-
ran�to�wa�nie�bez�pie�czeń�stwa�wszyst�kim
użyt�kow�ni�kom� da�ne�go� obiek�tu� oraz
ochro�na�osób�trze�cich.1

KIE�DY�OR�GAN�NAD�ZO�RU
BU�DOW�LA�NE�GO�MA�OBO�WIĄ�ZEK
WSTRZY�MA�NIA�PRO�WA�DZO�NYCH
RO�BÓT�BU�DOW�LA�NYCH?

Na wstę pie na le ży wy ja śnić, w ja kich przy -
pad kach ma my do czy nie nia z tzw. po stę -
po wa niem na praw czym. W tym ce lu na le -
ży od nieść się do tre ści prze pi su art. 50
ust. 1 Pra wa bu dow la ne go2, któ ry sta no wi,
że w przy pad kach in nych niż okre ślo ne
w art. 48 ust. 1 lub art. 49b ust. 1 or gan nad -
zo ru bu dow la ne go wstrzy mu je po sta no -
wie niem pro wa dze nie ro bót bu dow la nych
wy ko ny wa nych bez wy ma ga ne go po zwo le -
nia na bu do wę al bo zgło sze nia, lub w spo -
sób mo gą cy spo wo do wać za gro że nie bez -
pie czeń stwa lu dzi lub mie nia bądź
za gro że nie śro do wi ska, lub na pod sta wie
zgło sze nia z na ru sze niem art. 30 ust. 1 lub

w spo sób istot nie od bie ga ją cy od usta leń
i wa run ków okre ślo nych w po zwo le niu
na bu do wę, pro jek cie bu dow la nym lub
w prze pi sach. Na le ży mieć więc na uwa dze,
że usta wo daw ca za strzegł w tym prze pi sie,
iż po stę po wa nie to nie do ty czy bu do wy
obiek tu bu dow la ne go, lub je go czę ści bez
wy ma ga ne go prze pi sa mi pra wa po zwo le nia
na bu do wę (art. 48 ust. 1 Pra wa bu dow la -
ne go), bądź bez wy ma ga ne go zgło sze nia
wła ści we mu or ga no wi ad mi ni stra cji ar chi tek -
to nicz no -bu dow la nej (art. 49b ust. 1 Pra wa
bu dow la ne go).

Prze pis art. 50 ust. 1 pkt 1 Pra wa bu dow -
la ne go sta no wi, że or gan ma obo wią zek
wstrzy ma nia ro bót bu dow la nych gdy stwier -
dzi, że ro bo ty bu dow la ne wy ko ny wa ne są
bez wy ma ga ne go po zwo le nia na bu do wę al -
bo zgło sze nia. Ja ko przy kład moż na wska -
zać wy ko ny wa nie bez po zwo le nia na bu do -
wę prze bu do wy obiek tu bu dow la ne go, czy
też wy ko ny wa nie ro bót bu dow la nych po le -
ga ją cych na do cie ple niu bu dyn ku o wy so -
ko ści 15 m bez uprzed nie go do ko na nia zgło -
sze nia. Prze pis ten do ty czy za tem, co
do za sa dy, wy ko ny wa nia re gla men to wa nych
prze pi sa mi Pra wa bu dow la ne go ro bót bu -
dow la nych nie bę dą cych bu do wą, któ rej
de fi ni cję za wie ra art. 3 pkt 6 Pra wa bu dow -
la ne go, z na ru sze niem obo wiąz ku uzy ska -
nia po zwo le nia na bu do wę, bądź uprzed nie -
go do ko na nia zgło sze nia wła ści we mu
or ga no wi ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -
-bu dow la nej.3 W orzecz nic twie są dów ad -
mi ni stra cyj nych wska zu je się, że prze pis ten
znaj du je za sto so wa nie tak że w przy pad ku
gdy obiekt bu dow la ny zo stał wy bu do wa ny
na pod sta wie osta tecz nej de cy zji o po -
zwo le niu na bu do wę, któ rej stwier dzo no nie -
waż ność, bądź któ rą uchy lo no (wzno wie nie

po stę po wa nia bądź wy rok są du ad mi ni stra -
cyj ne go).4

Ko lej ną prze słan ką sta no wią cą pod sta wę
do wstrzy ma nia ro bót bu dow la nych jest ich
wy ko ny wa nie w spo sób mo gą cy spo wo do -
wać za gro że nie bez pie czeń stwa lu dzi lub
mie nia bądź za gro że nie śro do wi ska. W przy -
pad ku tej prze słan ki nie jest istot ne, czy pro -
wa dzo ne ro bo ty bu dow la ne wy ma ga ją
zgod nie z pra wem po zwo le nia na bu do wę
lub zgło sze nia. Kwe stia le gal no ści ro bót jest
tu taj dru go rzęd na, bo wiem pierw szeń stwo
ma ko niecz ność wy eli mi no wa nia za gro że -
nia dla dóbr praw nie chro nio nych.5 Stan za -
gro że nia mo że do ty czyć za rów no sa mych
ro bót bu dow la nych, jak i te re nu bu do wy.
Przy kła do wo moż na tu wska zać na ru sze nie
za sad bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy,
w tym stwier dze nie ist nie nia głę bo kich wy -
ko pów nie za bez pie czo nych przed do stę pem
osób po stron nych, czy wy ko ny wa nie prac
na wy so ko ści bez wła ści wych za bez pie czeń. 

Obo wią zek wstrzy ma nia ro bót bu dow la -
nych po wsta je tak że w sy tu acji stwier dze -
nia, że ro bo ty bu dow la ne pro wa dzo ne są
na pod sta wie zgło sze nia z na ru sze niem
art. 30 ust. 1 Pra wa bu dow la ne go. Przy kła -
dem ta kich ro bót bę dzie np. bu do wa wol no
sto ją ce go bu dyn ku go spo dar cze go na pod -
sta wie do ko na ne go zgło sze nia or ga no wi ad -
mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej, po -
mi mo, iż oko licz no ści spra wy wy ma ga ły
wnie sie nia przez ten or gan sprze ci wu (te -
go ty pu obiek tów by ło wię cej niż dwa
na każ de 500 m2 dział ki).6 Jed no cze śnie na -
le ży zwró cić uwa gę, iż ugrun to wa ny jest po -
gląd, że za nie cha nie wnie sie nia sprze ci wu
przez wła ści wy or gan ad mi ni stra cji ar chi tek -
to nicz no -bu dow la nej do zgło sze nia bu do wy
lub wy ko ny wa nia ro bót bu dow la nych ob ję -

Prawo w budownictwie

Postępowanie�naprawcze,

czyli�jakie?�

Kilka�słów�o�przepisach

art.�50-51�Prawa�budowlanego
Celem postępowania naprawczego jest doprowadzenie wykonywanych, bądź wykonanych robót
budowlanych do stanu zgodnego z prawem, choć – jak pokazuje praktyka – postępowanie to nie zawsze
kończy się dla inwestora pozytywnie. 
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tych obo wiąz kiem uzy ska nia po zwo le nia
na bu do wę nie sta no wi pod sta wy do uzna -
nia, że obiekt bu dow la ny w ta kiej sy tu acji nie
mo że pod le gać roz biór ce, przy czym po stę -
po wa nie ta kie to czy się w try bie art. 50 – 51
Pra wa bu dow la ne go.7

Ostat nią prze słan ką wstrzy ma nia ro bót bu -
dow la nych, o któ rych mo wa w art. 50 ust. 1
Pra wa bu dow la ne go jest stwier dze nie, że ro -
bo ty bu dow la ne są wy ko ny wa ne w spo sób
istot nie od bie ga ją cy od usta leń i wa run ków
okre ślo nych w po zwo le niu na bu do wę, pro -
jek cie bu dow la nym lub w prze pi sach. W za -
kre sie tej prze słan ki mie ści się kwe stia
istot ne go od stą pie nia od za twier dzo ne go pro -
jek tu bu dow la ne go, ale tak że kwe stia na ru -
sze nia prze pi sów tech nicz no -bu dow la nych.
W tym miej scu na le ży pod kre ślić, że wstrzy -
ma nie ro bót na pod sta wie tej prze słan ki mo -
że na stą pić tak że w przy pad ku gdy ro bo ty
zwol nio ne są z obo wiąz ku uzy ska nia po zwo -
le nia na bu do wę, czy też do ko na nia sku tecz -
ne go zgło sze nia wła ści we mu or ga no wi ad -
mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej. 

Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny w za kre -
sie in ter pre ta cji art. 50 ust. 1 Pra wa bu dow -
la ne go pod jął uchwa łę, zgod nie z któ rą,
„do ro bót bu dow la nych i obiek tów bu dow -
la nych, któ re nie wy ma ga ją uzy ska nia po -
zwo le nia na bu do wę i nie są ob ję te obo wiąz -
kiem zgło sze nia mo gą być sto so wa ne
prze pi sy art. 50 ust. 1 pkt 2 lub pkt 4 in fi -
ne usta wy z dnia 7 lip ca 1994 r. – Pra wo bu -
dow la ne (Dz.U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.),
a tak że art. 51 ust. 7 tej usta wy, je że li ro bo -
ty bu dow la ne zo sta ły wy ko na ne w spo sób,
o któ rym mo wa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lub pkt 4
in fi ne.”8 W uchwa le pod kre ślo no, że usta -
wo daw ca kon se kwent nie na każ dym eta pie
pro ce su bu dow la ne go przy wią zu je za sad -
ni czą wa gę do prze ciw dzia ła nia po wsta wa -
niu za gro że nia bez pie czeń stwa lu dzi lub
mie nia bądź za gro że nia śro do wi ska. Na to -
miast w sto sun ku do art. 50 ust. 1 pkt 4 Pra -
wa bu dow la ne go wska za no, że okre śla jąc
przed mio to wy za kres za sto so wa nia po -
wyż sze go prze pi su nie ogra ni czo no się je -
dy nie do ro bót bu dow la nych pro wa dzo -
nych w spo sób nie zgod ny z wy da nym
po zwo le niem na bu do wę al bo zgło sze -
niem, ale do ro bót bu dow la nych pro wa dzo -
nych w spo sób istot nie od bie ga ją cy od usta -
leń i wa run ków okre ślo nych w prze pi sach.
Bę dą to przede wszyst kim prze pi sy tech nicz -
no -bu dow la ne oraz prze pi sy miej sco wych
pla nów za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Zgod nie za tem z tre ścią uchwa ły Na czel ne -
go Są du Ad mi ni stra cyj ne go po stę po wa nie
na praw cze mo że zo stać wdro żo ne tak że
w sto sun ku do ro bót bu dow la nych, któ re
usta wo daw ca zwol nił z obo wiąz ku uzy ska -
nia po zwo le nia na bu do wę, czy też do ko na -
nia sku tecz ne go zgło sze nia. Po stę po wa nie
na praw cze mo że za tem do ty czyć ta kich
ro bót jak: bu do wa wia ty do 50 m2 sy tu owa -
nej na dział ce, na któ rej znaj du je się bu dy -
nek miesz kal ny, przy za strze że niu że łącz -
na licz ba tych wiat na dział ce nie mo że
prze kra czać dwóch na każ de 1000 m2

dział ki, do cie ple nie bu dyn ku o wy so ko ści nie -
prze kra cza ją cej 12 m, bu do wa ogro dze nia
o wy so ko ści po ni żej 1,80 m za koń czo ne go

ostry mi ele men ta mi, czy też utwar dze nie te -
re nu na dział kach bu dow la nych. Brak�re�gla�-
men�ta�cji�for�mal�no�praw�nej�ro�bót�bu�dow�-
la�nych� nie� zwal�nia� bo�wiem� in�we�sto�ra
z obo�wiąz�ku�wy�ko�ny�wa�nia�ich�zgod�nie
z prze�pi�sa�mi�pra�wa,�a w szcze�gól�no�ści
z prze�pi�sa�mi� tech�nicz�no�-bu�dow�la�ny�mi
oraz� pla�no�wa�nia� i za�go�spo�da�ro�wa�nia
prze�strzen�ne�go.�

KON�SE�KWEN�CJE�WSTRZY�MA�NIA
RO�BÓT�BU�DOW�LA�NYCH

Wstrzy ma nie ro bót bu dow la nych na pod -
sta wie art. 50 ust. 1 Pra wa bu dow la ne go ma
cha rak ter cza so wy, bo wiem tra ci waż ność
po upły wie 2 mie się cy od dnia do rę cze nia,
chy ba że w tym ter mi nie zo sta nie wy da na
de cy zja, o któ rej mo wa w art. 50 a pkt 2 al -
bo w art. 51 ust. 1 Pra wa bu dow la ne go.
Z jed nej stro ny je go ce lem jest bo wiem
umoż li wie nie or ga no wi nad zo ru bu dow la ne -
go okre śle nie ja kie dzia ła nia na le ży pod jąć
aby wy eli mi no wać stan nie zgod ny z pra -
wem, a z dru giej ochro na in te re sów in we -
sto ra przed nie uza sad nio nym prze dłu ża niem
po stę po wa nia.9

Pod kre śle nia w tym miej scu wy ma ga, iż
usta�wo�daw�ca�prze�wi�dział�po�waż�ne�kon�-
se�kwen�cje�dla�in�we�sto�rów,�któ�rzy�nie�za�-
sto�su�ją�się�do po�sta�no�wie�nia�wstrzy�mu�-
ją�ce�go� ro�bo�ty� bu�dow�la�ne i kon ty nu ują
ro bo ty bu dow la ne. W ta kim przy pad ku or -
gan nad zo ru bu dow la ne go zo bli go wa ny
jest do wsz czę cia po stę po wa nia, o któ rym
mo wa w art. 50a pkt 2 Pra wa bu dow la ne -
go. Prze pis ten sta no wi, iż or gan nad zo ru
bu dow la ne go w przy pad ku wy ko ny wa nia ro -
bót bu dow la nych, po mi mo wstrzy ma nia ich
wy ko na nia po sta no wie niem o któ rym mo wa
w art. 50 ust. 1, na ka zu je w dro dze de cy zji
roz biór kę czę ści obiek tu bu dow la ne go wy -
ko na ne go po do rę cze niu po sta no wie nia,
al bo do pro wa dze nie obiek tu do sta nu po -
przed nie go. Na le ży mieć za tem na uwa dze,
iż kon ty nu owa nie ro bót bu dow la nych po do -
rę cze niu po sta no wie nia o ich wstrzy ma niu
(nie do ty czy to jed nak ro bót za bez pie cza ją -
cych okre ślo nych w po sta no wie niu), wią że
się z ne ga tyw ny mi kon se kwen cja mi 
w po sta ci ko niecz no ści do pro wa dze nia
obiek tu do sta nu sprzed da ty do rę cze nia po -
sta no wie nia, jak rów nież wy dłu ża czas trwa -
nia po stę po wa nia, bo wiem aby kon ty nu ować
po stę po wa nie na praw cze ko niecz ne jest
za koń cze nie po stę po wa nia wdro żo ne go
w try bie art. 50a Pra wa bu dow la ne go.10

Co do za sa dy wy da nie po sta no wie nia
wstrzy mu ją ce go ro bo ty bu dow la ne na pod -
sta wie art. 50 ust. 1 Pra wa bu dow la ne go
uru cha mia po stę po wa nie na praw cze, jed -
nak że na le ży mieć na uwa dze, że je go wy -
da nie mo że mieć miej sce tyl ko w sy tu acji,
gdy ro bo ty bu dow la ne nie zo sta ły za koń czo -
ne.11 Sy tu acja ta ka nie ozna cza jed nak, iż
w przy pad ku za koń czo nych ro bót po stę po -
wa nie na praw cze nie mo że zo stać wdro żo -
ne. Zgod nie bo wiem z tre ścią art. 51 ust. 7
Pra wa bu dow la ne go, prze pi sy ust. 1 pkt 1
i 2 oraz ust. 3 sto su je się od po wied nio je -
że li ro bo ty bu dow la ne zo sta ły za koń czo ne.
Po dob nie z tre ści art. 51 ust. 4 Pra wa bu -

dow la ne go wy ni ka, że art. 51 ust. 1 pkt 3 ma
za sto so wa nie tak że do ro bót już za koń czo -
nych.12 Ozna cza to na przy kład, że w sy -
tu acji gdy in we stor po mi mo wy stą pie nia istot -
ne go od stą pie nia od za twier dzo ne go
pro jek tu bu dow la ne go, do ko na za wia do -
mie nia o za koń cze niu bu do wy, co do któ re -
go or gan nad zo ru bu dow la ne go nie wnie sie
sprze ci wu, brak jest prze szkód do prze pro -
wa dze nia po stę po wa nia na praw cze go w sto -
sun ku do tej że in we sty cji. Pod kre śla się bo -
wiem, że praw�nie� sku�tecz�ne� jest
za�wia�do�mie�nie�o za�koń�cze�niu�bu�do�wy�tyl�-
ko�w od�nie�sie�niu�do obiek�tów�wy�bu�do�wa�-
nych�zgod�nie�z pro�jek�tem�bu�dow�la�nym
i wa�run�ka�mi�po�zwo�le�nia na bu�do�wę�lub
ze�zmia�na�mi�nie�od�stę�pu�ją�cy�mi�w spo�sób
istot�ny�od tych�wa�run�ków.13

PO�STĘ�PO�WA�NIE�NA�PRAW�CZE

Po stę po wa nie na praw cze, jak już wspo -
mnia no na po cząt ku ar ty ku łu, ma na ce lu do -
pro wa dze nie wy ko na nych ro bót bu dow la nych
do sta nu zgod ne go z pra wem. W ra mach te -
go po stę po wa nia or gan nad zo ru bu dow la ne -
go ma obo wią zek zwe ry fi ko wa nia ro bót
pod ką tem zgod no ści z prze pi sa mi pra wa,
a w szcze gól no ści z prze pi sa mi tech nicz no -
-bu dow la ny mi oraz z prze pi sa mi pla no wa nia
i za go spo da ro wa nia prze strzen ne go. W po -
stę po wa niu na praw czym ko niecz ne jest tak -
że zwe ry fi ko wa nie, czy in we stor dys po nu je
nie ru cho mo ścią na ce le bu dow la ne. Wska -
zać w tym miej scu na le ży, iż w orzecz nic twie
są dów ad mi ni stra cyj nych ist niał spór co
do te go, czy or ga ny nad zo ru bu dow la ne go
win ny zaj mo wać się tą kwe stią, bę dą cą ra -
czej kwe stią przy na leż ną do pra wa cy wil ne -
go niż bu dow la ne go. Na czel ny Sąd Ad mi ni -
stra cyj ny pod jął w tym za kre sie
uchwa łę II OPS 2/10, zgod nie z któ rą „Prze -
pis art. 51 ust. 1 pkt 2 usta wy z dnia 7 lip -
ca 1994 r. – Pra wo bu dow la ne (Dz.U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) nie sta no wi pod -
sta wy do wy da nia de cy zji na kła da ją cej na in -
we sto ra obo wią zek zło że nia prze wi dzia ne -
go w art. 32 ust. 4 pkt 2 tej usta wy
oświad cze nia o po sia da nym pra wie do dys -
po no wa nia nie ru cho mo ścią na ce le bu dow -
la ne.” Sto so wa nie tej uchwa ły w prak ty ce wy -
wo ły wa ło wie le roz bież no ści, jed nak że
ak tu al nie ugrun to wa ne jest sta no wi sko,
zgod nie z któ rym obo wiąz kiem or ga nu pro -
wa dzą ce go po stę po wa nie na praw cze jest
usta le nie, czy in we stor le gi ty mu je się pra wem
dys po no wa nia nie ru cho mo ścią na ce le bu -
dow la ne. Pod kre śla się przy tym, że w po stę -
po wa niu na praw czym nie moż na na ło żyć
na in we sto ra obo wiąz ku zło że nia prze wi dzia -
ne go w art. 32 ust. 4 pkt 2 tej usta wy
oświad cze nia o po sia da nym pra wie do dys -
po no wa nia nie ru cho mo ścią na ce le bu dow -
la ne, ale nie wy łą cza to wy ni ka ją cej z art. 4
usta wy ko niecz no ści le gi ty mo wa nia się przez
in we sto ra pra wem do dys po no wa nia nie ru -
cho mo ścią na ce le bu dow la ne. Ozna cza to,
że in we stor mu si wy ka zać się pra wem dys -
po no wa nia nie ru cho mo ścią na ce le bu dow -
la ne, lecz w in ny spo sób niż po przez zło że -
nie oświad cze nia o po sia da nym pra wie
do dys po no wa nia nie ru cho mo ścią na ce le bu -
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dow la ne. Są dy ad mi ni stra cyj ne sta nę ły bo -
wiem na sta no wi sku, iż „stan zgod no ści
z pra wem”, któ re go ce lem jest pro wa dzo ne
po stę po wa nie na praw cze, to nie tyl ko stan
zgod no ści z prze pi sa mi tech nicz ny mi i pla -
no wa nia prze strzen ne go, lecz tak że wy ka za -
nie się przez in we sto ra pra wem do dys po no -
wa nia nie ru cho mo ścią na ce le bu dow la ne.14

MOŻ�LI�WO�ŚCI�DZIA�ŁA�NIA�OR�GA�NU
NAD�ZO�RU�BU�DOW�LA�NE�GO

Prze pis art. 51 ust. 1 Pra wa bu dow la ne -
go prze wi du je trzy spo so by pro wa dze nia po -
stę po wa nia na praw cze go. Naj bar dziej do -
tkli wą sy tu acją jest ko niecz ność wy da nia
de cy zji, o któ rej mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 1
Pra wa bu dow la ne go. Zgod nie z tre ścią
przy wo ła ne go prze pi su, przed upły wem 2
mie się cy od dnia wy da nia po sta no wie nia
o wstrzy ma niu ro bót or�gan�nad�zo�ru�bu�-
dow�la�ne�go�w dro�dze�de�cy�zji�na�ka�zu�je�za�-
nie�cha�nie�dal�szych�ro�bót�bu�dow�la�nych
bądź� roz�biór�kę� obiek�tu� bu�dow�la�ne�go
lub� je�go� czę�ści,� bądź� do�pro�wa�dze�nie
obiek�tu�do sta�nu�po�przed�nie�go. Jest to
de cy zja koń czą ca po stę po wa nie na praw cze.
Wy da nie de cy zji w opar ciu o prze pis art. 51
ust. 1 pkt 1 Pra wa bu dow la ne go mo że do -
ty czyć każ de go przy pad ku wska za ne go
w art. 50 ust. 1 Pra wa bu dow la ne go, a uza -
sad nie niem do je go za sto so wa nia jest
stwier dze nie przez or gan nad zo ru bu dow -
la ne go, iż nie ma za rów no tech nicz nej, jak
i praw nej moż li wo ści do pro wa dze nia ro bót
bu dow la nych do sta nu zgod ne go z pra wem.
Ma jąc na uwa dze za sad ni czy cel po stę po -
wa nia na praw cze go ja kim jest stan zgod no -
ści z pra wem pod kre śla się, iż przed za sto -
so wa niem przed mio to we go prze pi su
ko niecz ne jest wy ka za nie, że nie ma moż -
li wo ści za sto so wa nia prze pi su art. 51 ust. 1
pkt 2 lub 3 Pra wa bu dow la ne go.15 Ja ko
przy kład sy tu acji, w któ rej ta ka de cy zja
mo że zo stać wy da na moż na wska zać do -
ko na nie istot ne go od stą pie nia od za twier -
dzo ne go pro jek tu bu dow la ne go, przez co in -
we sty cja sta nie się nie zgod na z de cy zją
o wa run kach za bu do wy.16 De cy zję, o któ -
rej mo wa po wy żej moż na wy dać tak że
w sy tu acji, gdy in we stor nie bę dzie dys po -
no wał nie ru cho mo ścią na ce le bu dow la ne,
np. przy bra ku zgo dy współ wła ści cie la
na wy ko na nie ro bót bu dow la nych.17

Treść prze pi su art. 51 ust. 1 pkt 2 Pra wa
bu dow la ne go sta no wi z ko lei, że przed upły -
wem 2 mie się cy od dnia wy da nia po sta no -
wie nia o wstrzy ma niu ro bót or�gan�nad�zo�-
ru� bu�dow�la�ne�go� w dro�dze� de�cy�zji
na�kła�da�obo�wią�zek�wy�ko�na�nia�okre�ślo�-
nych�czyn�no�ści�lub�ro�bót�bu�dow�la�nych
w ce�lu�do�pro�wa�dze�nia�wy�ko�ny�wa�nych
ro�bót�bu�dow�la�nych�do sta�nu�zgod�ne�go
z pra�wem,�okre�śla�jąc�ter�min�ich�wy�ko�na�-
nia. Prze pis ten do ty czy sy tu acji, w któ rej
po prze pro wa dze niu sto so wa ne go po stę po -
wa nia or gan nad zo ru bu dow la ne go usta li ja -
kie czyn no ści, bądź też ja kie ro bo ty bu dow -
la ne na le ży wy ko nać, aby osią gnąć stan
zgod no ści z pra wem. Na stęp nie w for mie de -
cy zji ad mi ni stra cyj nej na kła da na in we sto -
ra (wła ści cie la, bądź za rząd cę obiek tu bu -

dow la ne go) obo wią zek wy ko na nia tych
czyn no ści lub ro bót okre śla jąc ter min ich wy -
ko na nia. Po upły wie wy zna czo ne go ter mi -
nu lub na wnio sek in we sto ra or gan pro wa -
dzą cy po stę po wa nie spraw dza wy ko na nie
na ło żo ne go obo wiąz ku, a na stęp nie w za -
leż no ści od po czy nio nych usta leń wy da je de -
cy zję o stwier dze niu wy ko na nia obo wiąz ku
(art. 51 ust. 3 pkt 1 Pra wa bu dow la ne go),
bądź de cy zję na ka zu ją cą za nie cha nie dal -
szych ro bót bu dow la nych bądź roz biór kę
obiek tu lub je go czę ści, bądź do pro wa dze -
nie obiek tu do sta nu po przed nie go (art. 51
ust. 3 pkt 2 Pra wa bu dow la ne go). Wy da nie
któ rej kol wiek z wy żej wy mie nio nych de cy -
zji, koń czy po stę po wa nie na praw cze.18

W tym miej scu na le ży zwró cić uwa gę, iż
w ju dy ka tu rze funk cjo nu je po gląd, zgod nie
z któ rym po stę po wa nie na praw cze mo że za -
koń czyć się już na eta pie wy da wa nia de cy -
zji, o któ rej mo wa w art. 51 ust. 1 pkt 2 Pra -
wa bu dow la ne go, a mia no wi cie w przy pad ku
gdy ist nie ją pod sta wy do umo rze nia po stę -
po wa nia. Ta ka sy tu acja bę dzie mia ła miej -
sce w sy tu acji, gdy za ist nia ła prze słan ka,
o któ rej mo wa w art. 50 ust. 1 Pra wa bu dow -
la ne go (np. ro bo ty pro wa dzo ne są bez wy -
ma ga ne go po zwo le nia na bu do wę), ale
w wy ni ku prze pro wa dzo ne go po stę po wa nia
or gan nad zo ru bu dow la ne go usta li, że ro -
bo ty nie na ru sza ją pra wa, tzn. są zgod ne
z prze pi sa mi tech nicz no -bu dow la ny mi oraz
prze pi sa mi pla no wa nia i za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, a tak że że in we stor dys po -
nu je nie ru cho mo ścią na ce le bu dow la ne, co
ozna cza iż nie ma po trze by na ka zy wa nia
wy ko na nia do dat ko wych czyn no ści, czy
też ro bót ce lem do pro wa dze nia ich do sta -
nu zgod ne go z pra wem.19

Trze ci przy pa dek, o któ rym sta no wi art. 51
Pra wa bu dow la ne go do ty czy istot ne go od -
stą pie nia od za twier dzo ne go pro jek tu bu -
dow la ne go lub in nych wa run ków po zwo le -
nia na bu do wę. Tryb ten do ty czy za tem tyl ko
prze słan ki, o któ rej mo wa w art. 50 ust. 1
pkt 4 Pra wa bu dow la ne go. Zgod nie z tre ścią
te go prze pi su przed upły wem 2 mie się cy
od dnia wy da nia po sta no wie nia o wstrzy ma -
niu ro bót or�gan� nad�zo�ru� bu�dow�la�ne�go
w dro�dze�de�cy�zji,�w przy�pad�ku�istot�ne�-
go�od�stą�pie�nia�od za�twier�dzo�ne�go�pro�jek�-
tu�bu�dow�la�ne�go�lub�in�nych�wa�run�ków�po�-
zwo�le�nia�na bu�do�wę,�na�kła�da,�okre�śla�jąc
ter�min� wy�ko�na�nia,� obo�wią�zek� spo�rzą�-
dze�nia�i przed�sta�wie�nia�pro�jek�tu�bu�dow�-
la�ne�go� za�mien�ne�go,� uwzględ�nia�ją�ce�go
zmia�ny�wy�ni�ka�ją�ce�z do�tych�czas�wy�ko�na�-
nych�ro�bót�bu�dow�la�nych�oraz,�w ra�zie�po�-
trze�by,�wy�ko�na�nia�okre�ślo�nych�czyn�no�-
ści� lub� ro�bót� bu�dow�la�nych� w ce�lu
do�pro�wa�dze�nia� wy�ko�ny�wa�nych� ro�bót
bu�dow�la�nych� do sta�nu� zgodne�go�
z pra�wem; prze pi sy do ty czą ce pro jek tu
bu dow la ne go sto su je się od po wied nio
do za kre su tych zmian. Przy po mnieć w tym
miej scu na le ży, iż do ko na nie kwa li fi ka cji
przez pro jek tan ta (art. 36a ust. 6 Pra wa bu -
dow la ne go) nie ma cha rak te ru wią żą ce go
ani dla or ga nów ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz -
no -bu dow la nej, ani dla nad zo ru bu dow la ne -
go. Błęd ne przy ję cie przez pro jek tan ta, iż od -
stą pie nie ma cha rak ter nie istot ny, nie

wy klu cza moż li wo ści pod ję cia przez wła ści -
wy or gan nad zo ru bu dow la ne go prze wi dzia -
nych pra wem dzia łań.20 Dla te go też na le -
ży za cho wać ostroż ność przy kwa li fi ka cji
od stępstw, ma jąc jed no cze śnie pew ność, iż
za nie istot ne moż na uznać od stęp stwo,
o któ rym mo wa w art. 36a ust. 5a Pra wa bu -
dow la ne go, bo wiem prze pis ten wpro wa dza
pew ne wa run ki gra nicz ne, któ rych za cho wa -
nie da je gwa ran cję co do pra wi dło wo ści kwa -
li fi ka cji od stą pie nia – o ile się mie szą się
w tych gra ni cach – a tym sa mym po zwa la
unik nąć do dat ko wych pro ble mów zwią za -
nych z re ali za cją in we sty cji. Zgod nie ze zno -
we li zo wa nym brzmie niem art. 36a Pra wa bu -
dow la ne go za nie istot ne od stą pie nie uzna je
się tak że od stą pie nie w za kre sie pro jek tu za -
go spo da ro wa nia te re nu lub dział ki, o ile do -
ty czy urzą dzeń bu dow la nych, bądź obiek -
tów ma łej ar chi tek tu ry, co wy ni ka
z li te ral ne go brzmie nia art. 36a ust. 5 pkt 1
Pra wa bu dow la ne go. Na le ży w tym miej scu
do dać, że ta ka kwa li fi ka cja jest moż li wa, je -
że li od stą pie nie w za kre sie urzą dzeń bu dow -
la nych oraz obiek tów ma łej ar chi tek tu ry
nie na ru sza usta leń miej sco we go pla nu za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go, in nych
ak tów pra wa miej sco we go lub de cy zji o wa -
run kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia te -
re nu oraz jest zgod ne z prze pi sa mi tech nicz -
no -bu dow la ny mi, a tak że nie zwięk sza
ob sza ru od dzia ły wa nia obiek tu. Wprzy�pad�-
ku� stwier�dze�nia� istot�ne�go� od�stą�pie�nia
od za�twier�dzo�ne�go�pro�jek�tu�bu�dow�la�ne�-
go� na�ło�że�nie� obo�wiąz�ku� przed�ło�że�nia
pro�jek�tu�bu�dow�la�ne�go�za�mien�ne�go�jest
obo�wiąz�ko�we, na to miast obo wią zek wy ko -
na nia okre ślo nych ro bót uza leż nio ny jest
od oko licz no ści da nej spra wy. Ozna cza to,
że w przy pad ku stwier dze nia przez or gan
nad zo ru bu dow la ne go na ru sze nia prze pi sów
tech nicz no -bu dow la nych bądź też pla no wa -
nia prze strzen ne go, po za obo wiąz kiem
spo rzą dze nia i przed ło że nia pro jek tu bu dow -
la ne go za mien ne go na le ży na ło żyć obo wią -
zek wy ko na nia okre ślo nych ro bót ce lem wy -
eli mi no wa nia za ist nia łej nie zgod no ści
z pra wem.21

Pro jekt bu dow la ny za mien ny wi nien speł -
niać ta kie sa me wy ma ga nia jak pro jekt bu -
dow la ny pier wot ny, bo wiem uru�cho�mie�nie
po�stę�po�wa�nia�w przed�mio�cie�istot�ne�go
od�stą�pie�nia�od za�twier�dzo�ne�go�pro�jek�-
tu�bu�dow�la�ne�go�i wy�da�nie�osta�tecz�nej
de�cy�zji�na�kła�da�ją�cej�obo�wią�zek�przed�ło�-
że�nia�te�go�pro�jek�tu�ob�li�gu�je�or�gan�ad�mi�-
ni�stra�cji� ar�chi�tek�to�nicz�no�-bu�dow�la�nej
do uchy�le�nia�de�cy�zji�o po�zwo�le�niu�na bu�-
do�wę (art. 36 a ust. 2 Pra wa bu dow la ne go).
Wy ma ga nia do ty czą ce pro jek tu bu dow la ne -
go zo sta ły okre ślo ne w art. 34 Pra wa bu dow -
la ne go. Po nad to na le ży mieć tak że na uwa -
dze prze pi sy roz po rzą dze nia Mi ni stra
Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki
Mor skiej z dnia 25 kwiet nia 2012 r. w spra -
wie szcze gó ło we go za kre su i for my pro jek -
tu bu dow la ne go (Dz.U. 2012, poz. 462).22

Nie wy ko na nie obo wiąz ku na ło żo ne go
de cy zją, wy da ną na pod sta wie art. 51 ust. 1
pkt 3 Pra wa bu dow la ne go skut ku je ko -
niecz no ścią wy da nia de cy zji na ka zu ją cej za -
nie cha nie dal szych ro bót bu dow la nych
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bądź roz biór kę obiek tu lub je go czę ści, bądź
do pro wa dza nie obiek tu do sta nu po przed -
nie go (art. 51 ust. 5 Pra wa bu dow la ne go).
W orzecz nic twie zwra ca się uwa gę, że
prze pis ten ma za sto so wa nie tak że w sy tu -
acji przed ło że nia pro jek tu bu dow la ne go
za mien ne go, któ ry nie speł nia wy ma gań sta -
wia nych prze pi sa mi pra wa.23 De cy zja wy -
da na na pod sta wie art. 51 ust. 5 Pra wa bu -
dow la ne go koń czy po stę po wa nie na praw cze. 

W sy tu acji gdy przed ło żo ny zo sta nie
pro jekt bu dow la ny za mien ny, spo rzą dzo ny
zgod nie z prze pi sa mi, oraz zo sta nie wy eli -
mi no wa ne z ob ro tu praw ne go po zwo le nie
na bu do wę (art. 36 a ust. 2 Pra wa bu dow -
la ne go), or gan nad zo ru bu dow la ne go wy -
da je de cy zję o za twier dze niu pro jek tu bu -
dow la ne go za mien ne go i w za leż no ści
od te go czy ma my do czy nie nia z ro bo ta mi
za koń czo ny mi, czy też nie, wy da je de cy zję
o po zwo le niu na wzno wie nie ro bót bu dow -
la nych (art. 51 ust. 4 Pra wa bu dow la ne go).
Co istot ne, obo wiąz ko wym ele men tem roz -
strzy gnię cia tej de cy zji jest na ło że nie obo wiąz -
ku uzy ska nia po zwo le nia na użyt ko wa nie,
z za strze że niem art. 51 ust. 6 Pra wa bu dow -
la ne go, któ ry sta no wi, że prze pi sów ust. 4 i 5
do ty czą cych po zwo le nia na użyt ko wa nie
nie sto su je się do ro bót bu dow la nych in nych
niż bu do wa bądź prze bu do wa obiek tu bu dow -
la ne go lub je go czę ści. Obo wią zek ten do dat -
ko wo po twier dza treść prze pi su art. 55 ust. 1
pkt 2 Pra wa bu dow la ne go. Wdro że nie ta kie -
go po stę po wa nia ma za tem ten sku tek, że na -
wet w sto sun ku do obiek tów, co do któ rych
w le gal nym pro ce sie in we sty cyj nym moż na
przy stą pić do użyt ko wa nia po sku tecz nym za -
wia do mie niu or ga nu nad zo ru bu dow la ne go,
po wsta je ko niecz ność uzy ska nia de cy zji
o po zwo le niu na użyt ko wa nie, na przy kład
w przy pad ku bu do wy bu dyn ku miesz kal ne -
go jed no ro dzin ne go z istot nym od stą pie niem
od za twier dzo ne go pro jek tu bu dow la ne go. 

PO�STĘ�PO�WA�NIE�NA�PRAW�CZE
AKWE�STIA�UŻYT�KO�WA�NIA�OBIEK�TU
BU�DOW�LA�NE�GO

War to w tym miej scu pod kre ślić, że po stę -
po wa nie w przed mio cie istot ne go od stą pie -
nia od za twier dzo ne go pro jek tu bu dow la ne -
go nie ma wpły wu na oko licz ność
wy mie rze nia ka ry z ty tu łu nie le gal ne go przy -
stą pie nia do użyt ko wa nia.24 Ozna cza to, że
ka ra ta mo że zo stać wy mie rzo na tak że
w sto sun ku do in we sto ra, któ ry nie le gal nie
przy stą pił do użyt ko wa nia obiek tu bu dow la -
ne go, wy ko na ne go z istot nym od stą pie -
niem od za twier dzo ne go pro jek tu bu dow la -
ne go. Na le ży za tem za zna czyć, że
w przy pad ku wdro że nia po stę po wa nia z ty -
tu łu istot ne go od stą pie nia od za twier dzo ne -
go pro jek tu bu dow la ne go, do pie ro po uzy -
ska niu de cy zji o po zwo le niu na użyt ko wa nie
moż na przy stą pić do użyt ko wa nia obiek tu
bez na ra ża nia się na wy so ką ka rę ad mi ni -
stra cyj ną. Wska zać tak że trze ba, że w przy -
pad ku po stę po wa nia w przed mio cie udzie -
le nia po zwo le nia na użyt ko wa nie, któ re jest
na stęp stwem uru cho mio ne go po stę po wa nia
na praw cze go, nie ma za sto so wa nia prze pis
art. 59 ust. 7 Pra wa bu dow la ne go, ogra ni -

cza ją cy krąg stron te go po stę po wa nia do in -
we sto ra, a w przy pad ku in we sty cji KZN
do in we sto ra i Pre ze sa Kra jo we go Za so bu
Nie ru cho mo ści.25 W ta kim przy pad ku krąg
stron po stę po wa nia o udzie le nie po zwo le nia
na użyt ko wa nie obiek tu bę dzie ta ki sam jak
krąg stron pro wa dzo ne go uprzed nio po stę -
po wa nia na praw cze go. Stro ny w ta kim po -
stę po wa niu usta la się w opar ciu o prze pis
art. 28 k.p.a., któ ry sta no wi, że stro ną jest
każ dy, czy je go in te re su praw ne go lub obo -
wiąz ku do ty czy po stę po wa nie al bo kto żą -
da czyn no ści or ga nu ze wzglę du na swój in -
te res praw ny lub obo wią zek. 

Wdro że nie po stę po wa nia na praw cze go
w sto sun ku do obiek tu bu dow la ne go, któ ry
nie zo stał od da ny do użyt ko wa nia, skut ku -
je co do za sa dy wstrzy ma niem moż li wo ści
sku tecz ne go za wia do mie nia o za koń cze niu
bu do wy, czy też uzy ska nia po zwo le nia
na użyt ko wa nie, do cza su je go za koń cze -
nia. Wska zu je się bo wiem, że po stę po wa -
nie na praw cze ma pierw szeń stwo przed po -
stę po wa niem w przed mio cie udzie le nia
po zwo le nia na użyt ko wa nie.26

PO�STĘ�PO�WA�NIE�NA�PRAW�CZE
BEZ�OGRA�NI�CZEŃ�CZA�SO�WYCH

War to za zna czyć, iż po stę po wa nie na -
praw cze mo że być tak że wsz czę te w sto sun -
ku do ro bót, któ re wy ko na ne by ły w od le głym
cza sie, np. w cza sie obo wią zy wa nia usta -
wy Pra wo bu dow la ne z 1974 r. Na le ży zwró -
cić uwa gę, iż prze pis przej ścio wy art. 103
Pra wa bu dow la ne go z 1994 r. sta no wi, że
do spraw wsz czę tych przed dniem wej ścia
w ży cie usta wy, a nie za koń czo nych de cy -
zją osta tecz ną, sto su je się prze pi sy usta wy,
z za strze że niem ust. 2. Z ko lei ust. 2 sta no -
wi, że prze pi su art. 48 Pra wa bu dow la ne go
nie sto su je się do obiek tów, któ rych bu do -
wa zo sta ła za koń czo na przed dniem wej ścia
w ży cie usta wy lub w sto sun ku do któ rych
przed tym dniem zo sta ło wsz czę te po stę po -
wa nie ad mi ni stra cyj ne. Do ta kich obiek tów
sto su je się prze pi sy do tych cza so we. Ozna -
cza to, że po stę po wa nie na praw cze pro wa -
dzo ne w opar ciu o prze pis art. 50-51 Pra wa
bu dow la ne go nie ma w za sa dzie ogra ni czeń
cza so wych, a do je go wsz czę cia wy star czy,
że ma my do czy nie nia, z ja ką kol wiek z prze -
sła nek, o któ rych mo wa w art. 50 ust. 1 Pra -
wa bu dow la ne go w związ ku z art. 51 ust. 7
Pra wa bu dow la ne go. Co istot ne, fakt da ty wy -
ko na nia ro bót, w sto sun ku do któ rych uru cho -
mio no po stę po wa nie na praw cze, nie ma
zna cze nia na wy bór prze pi sów, któ re win ny
zna leźć za sto so wa nie. Po stę po wa nie na -
praw cze ma bo wiem na ce lu do pro wa dze nie
ro bót bu dow la nych do sta nu zgod ne go z ak -
tu al nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi, co do ty -
czy za rów no prze pi sów tech nicz no -bu dow -
la nych, jak i prze pi sów pla no wa nia
i za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.27

SANK�CJE�KAR�NE
I OD�PO�WIE�DZIAL�NOŚć�ZA�WO�DO�WA�
W BU�DOW�NIC�TWIE

Po mi mo, że po stę po wa nie na praw cze nie
jest pro wa dzo ne w ce lu uka ra nia in we sto -

ra, na le ży pa mię tać, że usta wo daw ca
w art. 90 Pra wa bu dow la ne go wska zał, że
kto w przy pad ku okre ślo nym w art. 50
ust. 1 pkt 1 lub 2 wy ko nu je ro bo ty bu dow -
la ne, pod le ga grzyw nie, ka rze ogra ni cze nia
wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści do lat 2.
Na le ży więc mieć na uwa dze, że wy ko ny -
wa nie ro bót bu dow la nych bez wy ma ga ne -
go po zwo le nia na bu do wę al bo zgło sze nia,
bądź w spo sób mo gą cy spo wo do wać za gro -
że nie bez pie czeń stwa lu dzi, mie nia lub
śro do wi ska skut ko wać mo że, po za wsz czę -
ciem po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, wsz -
czę ciem po stę po wa nia kar ne go. Nie spo sób
w tym miej scu nie wspo mnieć, że zgod nie
art. 93 pkt 6 Pra wa bu dow la ne go, kto wy -
ko nu je ro bo ty bu dow la ne w spo sób od bie -
ga ją cy od o usta leń i wa run ków okre ślo nych
prze pi sach, po zwo le niu na bu do wę lub
roz biór kę bądź w zgło sze niu bu do wy lub roz -
biór ki, bądź istot nie od bie ga ją cy od za twier -
dzo ne go pro jek tu bu dow la ne go pod le ga ka -
rze grzyw ny. Na�ru�sze�nie�wy�ma�gań�usta�wy
Pra�wo�bu�dow�la�ne�po�wo�du�ją�ce�ko�niecz�-
ność�wdro�że�nia�po�stę�po�wa�nia�na�praw�-
cze�go�mo�że�wią�zać�się�z ko�niecz�no�ścią
wsz�czę�cia�po�stę�po�wa�nia�w spra�wie�od�-
po�wie�dzial�no�ści�za�wo�do�wej�w bu�dow�nic�-
twie.

Po stę po wa nie na praw cze mo że do ty -
czyć wie lu róż nych sy tu acji wy ko ny wa nia
bądź wy ko na nia ro bót bu dow la nych, jed nak -
że wspól nym ele men tem jest cel do ja kie -
go to po stę po wa nie ma do pro wa dzić, czy li
sze ro ko po ję ty stan zgod no ści z pra wem i to
z pra wem ak tu al nie obo wią zu ją cym. W ra -
mach te go po stę po wa nia usta la się ja kie
czyn no ści bądź ro bo ty na le ży wy ko nać, aby
cel ten osią gnąć. Na ło że nie obo wiąz ku
roz biór ki jest w za sa dzie osta tecz no ścią
i uza sad nio ne jest al bo bra kiem tech nicz nej
i praw nej moż li wo ści do pro wa dze nia ro bót
do sta nu zgod ne go z pra wem (art. 51
ust. 1 pkt 1 Pra wa bu dow la ne go), al bo bra -
kiem współ pra cy po stro nie zo bo wią za ne -
go (art. 51 ust. 3 pkt 2 lub art. 51 ust. 5 Pra -
wa bu dow la ne go). 

Re asu mu jąc, po stę po wa nie na praw cze to
ukłon usta wo daw cy w sto sun ku do in we sto -
rów na ru sza ją cych prze pi sy pra wa, bo -
wiem nie kon cen tru je się ono na uka ra niu
za na ru sze nie tych prze pi sów, a na usu nię -
ciu za ist nia łe go na ru sze nia, co jed nak nie
ozna cza, że za ta kie na ru sze nie in we sto rzy
nie bę dą pod le gać np. sank cjom kar nym.
Po nad to kon se kwen cją wsz czę cia po stę po -
wa nia na praw cze go mo że być ko niecz -
ność pro wa dze nia po stę po wa nia w spra wie
od po wie dzial no ści za wo do wej w bu dow nic -
twie. Na le ży pa mię tać, że po�stę�po�wa�nie
na�praw�cze�nie�za�wsze�koń�czy�się�suk�ce�-
sem. Wdro że nie ta kie go po stę po wa nia wy -
dłu ża pro ces in we sty cyj ny z uwa gi na ko -
niecz ność prze pro wa dze nia sto sow ne go
po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go przez or ga -
ny nad zo ru bu dow la ne go. Kon se kwen cją za -
twier dze nia pro jek tu bu dow la ne go za mien -
ne go w po stę po wa niu na praw czym jest
roz sze rze nie krę gu stron po stę po wa nia
w spra wie udzie le nia po zwo le nia na użyt ko -
wa nie, któ re go uzy ska nie jest wte dy obo -
wiąz ko we. Po nad to na le ży pod kre ślić, że
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obo wią zek uzy ska nia ta kie go po zwo le nia do -
ty czy tak że ro bót bu dow la nych, któ re w le -
gal nym pro ce sie in we sty cyj nym zwol nio ne
są z te go obo wiąz ku (prze bu do wa, czy też
bu do wa do mu jed no ro dzin ne go). War to
więc uni kać sy tu acji, w któ rej or gan nad zo -
ru bu dow la ne go bę dzie zo bli go wa ny
do prze pro wa dze nia po stę po wa nia na -
praw cze go w try bie art. 50-51 Pra wa bu dow -
la ne go. 

■

_____________

1) Przy kła do wo: wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go w Go rzo wie Wiel ko pol skim
z dnia 18 kwiet nia 2012 r., sygn. akt
II SA/Go 204/12, wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go w Gdań sku z dnia 3 grud nia 2014
r., sygn. akt II SA/Gd 595/14, wy rok Wo je wódz kie -
go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Bia łym sto ku
z dnia 19 czerw ca 2018 r., sygn. akt
II SA/Bk 160/18, wy rok Na czel ne go Są du Ad mi -
ni stra cyj ne go z dnia 23 sierp nia 2018 r. sygn.
akt II OSK 2119/16, wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z 25 lu te go 2014 r.,
II OSK 2286/12, czy też wy rok Wo je wódz kie go Są -
du Ad mi ni stra cyj ne go w Gli wi cach z dnia wy rok
Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Gli wi -
cach z dnia 27 kwiet nia 2016 r. sygn. akt
II SA/Gl 1200/15, wszyst kie orze cze nia do stęp ne
w Cen tral nej Ba zie Orze czeń Są dów Ad mi ni stra -
cyj nych, na stro nie orze cze nia. nsa. gov. pl, da lej
„CBO SA”).

2) Usta wa Pra wo bu dow la ne z dnia 7 lip -
ca 1994 r. (Dz.U. 2018, poz. 1202 z póź niej szy -
mi zmia na mi, da lej „Pra wo bu dow la ne”).

3) Przy kła do wo: wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z dnia 11 ma ja 2017 r. sygn.
akt II OSK 2282/15, czy też wy rok Na czel ne go Są -
du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 15 lu te go 2015 r.
sygn. akt II OSK 1413/15, CBO SA.

4) Przy kła do wo: wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie z dnia 21 stycz -
nia 2008 r., sygn. akt VII SA/Wa 1754/07, wy rok
Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Go -
rzo wie Wiel ko pol skim z dnia 20 kwiet nia 2016 r.,
sygn. akt II SA/Go 165/16, CBO SA.

5) Przy kła do wo: wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w Opo lu z dnia 12 grud -
nia 2017 r. sygn. akt II SA/Op 502/17, wy rok Wo -
je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Szcze ci -
nie z dnia z dnia 13 mar ca 2013 r., II SA/Sz 34/13,
wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
w Kra ko wie z dnia 12 ma ja 2017 r. sygn.
akt II SA/Kr 1597/16, CBO SA.

6) Wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
z dnia 28 czerw ca 2018 r. sygn. akt
II OSK 1967/16, CBO SA.

7) Wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
z dnia 11 czerw ca 2013 r. sygn. akt II OSK 325/12,
CBO SA

8) Uchwa ła Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne -
go z dnia 3 paź dzier ni ka 2016 r. sygn.
akt II OPS 1/16.

9) Patrz wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go w War sza wie z dnia 6 kwiet nia 2016 r.
sygn. akt VII SA/Wa 1735/15, wy rok Na czel ne go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 17 mar ca 2015 r.
sygn. akt II OSK 1947/13, czy też wy rok Na czel -
ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 21 paź dzier -
ni ka 2010 r. CBO SA.

10) Patrz wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go w War sza wie z dnia 8 czerw ca 2016 r.
sygn. akt VII SA/Wa 1549/15, CBO SA.

11) Patrz wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go z dnia 19 grud nia 2012 r. sygn. akt
II OSK 1524/11, wy rok Na czel ne go Są du Ad mi -
ni stra cyj ne go z dnia 12 paź dzier ni ka 2007 r. sygn.
akt II OSK 629/07, wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w Olsz ty nie z dnia 12 kwiet -
nia 2012 r. sygn. akt II SA/Ol 165/12, CBO SA.

12) Patrz wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go z dnia 19 paź dzier ni ka 2017 r., sygn.
akt II OSK 273/16 oraz wy rok Wo je wódz kie go Są -
du Ad mi ni stra cyj ne go w Lu bli nie z dnia 24 ma -
ja 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 123/18, a tak że wy -
rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia
8 stycz nia 2010 r. sygn. akt II OSK 15/09, wy rok
Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 20
kwiet nia 2011 r. sygn. akt II OSK 1173/10, wy rok
Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Bia -
łym sto ku z dnia 19 czerw ca 2018 r. sygn.
akt II SA/Bk 160/18, CBO SA.

13) Patrz wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go z dnia 31 stycz nia 2018 r., sygn.
akt II OSK 917/16 oraz przy kła do wo wy ro ki Na -
czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go: z dnia 2 grud -
nia 2015 r., sygn. akt II OSK 199/15
i II OSK 201/15, z dnia 21 czerw ca 2016 r., sygn.
akt II OSK 2533/14, z dnia 1 lip ca 2016 r., sygn.
akt II OSK 819/15, z dnia 21 grud nia 2016 r., sygn.
akt II OSK 831/15; z 8 stycz nia 2016 r., sygn.
akt II OSK 1103/14, z dnia 29 stycz nia 2016 r.,
sygn. akt II OSK 1313/14, z dnia 27 stycz -
nia 2017 r., sygn. akt II OSK 1595/16, z dnia 20
paź dzier ni ka 2017 r., sygn. akt II OSK 294/16),
CBO SA.

14) Przy kła do wo: wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z dnia 18 lip ca 2018 r. sygn.
akt II OSK 2066/16, wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z dnia 23 stycz nia 2014 r., sygn.
akt II OSK 1997/12, wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w Gdań sku z dnia 3 lip -
ca 2018 r., wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra -
cyj ne go z dnia 5 wrze śnia 2017 r., sygn.
akt II OSK 3063/15, wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z dnia 9 ma ja 2017 r., sygn.
akt II OSK 1358/16, czy też wy rok Na czel ne go Są -
du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 13 czerw ca 2018 r.
sygn. akt II OSK 3173/17, CBO SA.

15) Przy kła do wo: wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie z dnia 6 lip -
ca 2004 r., sygn. akt IV SA 279/03, wy rok Wo je -
wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Po zna niu
z dnia 5 kwiet nia 2017 r., sygn. akt II SA/Po 815/16,
wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
w Ło dzi z dnia 20 ma ja 2016 r., sygn.
akt II SA/Łd 148/16, CBO SA.

16) Wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj -
ne go we Wro cła wiu z dnia 15 lu te go 2017 r., sygn.
akt II SA/Wr 576/16, CBO SA.

17) Przy kła do wo: wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z dnia 7 li sto pa da 2017 r., sygn.
akt II OSK 2833/16 oraz wy rok Wo je wódz kie go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Gli wi cach z dnia 24
sierp nia 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 536/16, CBO -
SA.

18) Przy kła do wo: wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie z dnia 31 stycz -
nia 2018 r., sygn. VII SA/Wa 921/17, wy rok Wo -
je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Gli wi cach
z dnia 5 wrze śnia 2018 r,. sygn. akt
II SA/Gl 509/18, wy rok Na czel ne go Są du Ad mi -
ni stra cyj ne go z dnia 20 lip ca 2018 r., sygn.
akt II OSK 71/18, CBO SA.

19) Przy kła do wo: wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go we Wro cła wiu z dnia 25 paź -

dzier ni ka 2016 r., sygn. akt II SA/Wr 171/16, wy -
rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia
28 li sto pa da 2012 r., sygn. akt II OSK 1351/11, wy -
rok Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z 3
kwiet nia 2014 r., sygn. akt II OSK 2644/12,
CBO SA .

20) Patrz wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go sie dzi ba w Gli wi cach z dnia 13 lip -
ca 2016 r., sygn. akt II SA/Gl 95/16, CBO SA.

21) Przy kła do wo: wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w Bia łym sto ku z dnia 19
czerw ca 2018 r., sygn. akt II SA/Bk 160/18, wy -
rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
w Lu bli nie z dnia 24 ma ja 2018 r., sygn.
akt II SA/Lu 123/18, wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z dnia 19 ma ja 2015 r., sygn. akt
II OSK 2517/13, wy rok Na czel ne go Są du Ad mi -
ni stra cyj ne go z dnia 23 kwiet nia 2013 r., sygn.
akt II OSK 2571/11, CBO SA.

22) Przy kła do wo: wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w Rze szo wie z dnia 28 stycz -
nia 2014 r., sygn. akt II SA/Rz 863/13, wy rok Wo -
je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Rze -
szo wie z dnia 14 lu te go 2018 r., sygn.
akt II SA/Rz 1271/17, wy rok Wo je wódz kie go
Są du Ad mi ni stra cyj ne go we Wro cła wiu z dnia 31
stycz nia 2018 r., sygn. akt II SA/Wr 130/16, wy -
rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
w Bia łym sto ku z dnia 20 wrze śnia 2018 r., sygn.
akt II SA/Bk 43/18, CBO SA.

23) Przy kła do wo: wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z dnia 25 wrze śnia 2008 r.,
sygn. akt II OSK 1087/07, wy rok Na czel ne go Są -
du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 1 lip ca 2011 r., sygn.
akt II OSK 705/10, wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w Gdań sku z dnia 3 lip -
ca 2018 r., sygn. akt II SA/Gd 387/18, CBO SA.

24) Przy kła do wo: wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z dnia 12 mar ca 2014 r., sygn.
akt II OSK 2476/12, wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z dnia 17 stycz nia 2014 r., sygn.
akt II OSK 1907/12, wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z dnia 17 lip ca 2015 r., sygn. akt
II OSK 124/14, wy rok Na czel ne go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go z dnia 14 mar ca 2018 r., sygn.
akt II OSK 960/17, CBO SA.

25) Przy kła do wo: wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z dnia 14 kwiet nia 2010 r. sygn.
akt II OSK 146/10, wy rok Na czel ne go Są du Ad mi -
ni stra cyj ne go z dnia 19 li sto pa da 2010 r. sygn.
akt II OSK 1201/09, wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z 17 czerw ca 2011 r.
sygn. II OSK 1130/10, wy rok Wo je wódz kie go Są -
du Ad mi ni stra cyj ne go w Rze szo wie z dnia 22 sierp -
nia 2018 r. sygn. akt II SA/Rz 518/18, CBO SA.

26) Przy kła do wo: wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie z dnia 29 wrze -
śnia 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 389/15, wy rok
Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go z dnia 6 lip -
ca 2018 r., sygn. akt II OSK 1383/17, wy rok Wo -
je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Byd -
gosz czy z dnia 6 grud nia 2016 r., sygn.
akt II SA/Bd 833/15, wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go w Gdań sku z dnia 17 lu te -
go 2016 r. sygn. akt II SA/Gd 451/15, CBO SA.

27) Przy kła do wo: wy rok Na czel ne go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go z dnia 23 mar ca 2017 r., sygn.
akt II OSK 1880/15, wy rok Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w Opo lu z dnia 27 lu te go 2018
r. sygn. akt II SA/Op 601/17, wy rok Wo je wódz kie -
go Są du Ad mi ni stra cyj ne go w Gdań sku z dnia 21
wrze śnia 2016 r., sygn. akt II SA/Gd 245/16, wy -
rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
w Gdań sku z dnia 6 lip ca 2016 r., sygn.
akt II SA/Gd 209/16, CBO SA.
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1.�Wstęp�

W okre sie je sien no -zi mo wym w Pol sce wy stę pu je wy so kie stę -
że nie py łu za wie szo ne go w po wie trzu, zja wi sko zwa ne po tocz nie
smo giem. Smog po wsta je w okre ślo nych wa run kach me te oro lo gicz -
nych ta kich jak ci sza wia tro wa, sil na in wer sja ter micz na, za mgle -
nie, czy śred nia do bo wa tem pe ra tu ra po wie trza po ni żej 5˚C
[GiOŚ 2016]. Po wszech nie smog utoż sa mia ny jest z py łem za wie -
szo nym PM10 – cząst ka mi o śred ni cy ae ro dy na micz nej po ni żej
10 µm. Na le ży za zna czyć, że nie tyl ko sam pył jest szko dli wy, ale
rów nież za ad sor bo wa ne na je go po wierzch ni szko dli we sub stan cje,
tj. związ ki or ga nicz ne i me ta le cięż kie. Od dzia łu ją one w spo sób szko -
dli wy na or ga nizm czło wie ka i ma ją sil ne dzia ła nie ra ko twór cze.

Do pusz czal ny dzien ny po ziom py łu PM10 w po wie trzu ob li cza -
ny jest ja ko śred nia do bo wa i wy no si w Pol sce 50 μg/m3. Nie ste ty
w wie lu mia stach wy stę pu ją znacz ne prze kro cze nia. We dług WHO
(Świa�to�wej�Or�ga�ni�za�cji�Zdro�wia) wśród 50 naj bar dziej za nie czysz -
czo nych miast eu ro pej skich aż 33 znaj du je się w Pol sce. Sza cu je
się, że w kra ju zła ja koś po wie trza mo że być przy czy ną oko ło 44 tys.
zgo nów rocz nie [Wo je wódz two Ślą skie 2017]. We dług da nych mo -
de lo wych na te re nie Pol ski na po nadnor ma tyw ne stę że nia do bo we
py łu PM10 na ra żo ne jest po nad 15 mln osób [GIOŚ 2017]. Stąd też
ko niecz nie jest po dej mo wa nie dzia łań ma ją cych na ce lu ogra ni cze -
nie emi sji py łów.

Jed nym z głów nych źró dłem emi sji py łów do at mos fe ry w Pol sce
jest spa la nie pa liw sta łych w sek to rze ko mu nal no -by to wym. Sek tor
ten od po wia da za  po nad 50% emi sji py łów do at mos fe ry w ska li ro -
ku [GIOŚ 2016]. Roz wią za niem po zwa la ją cym na ogra ni cze nia emi -
sji py łów do at mos fe ry jest pod ję cie szyb kich i wie lo kie run ko wych
dzia łań zmie rza ją cych do zmniej sze nia zu ży cia ener gii, za mia ny urzą -
dzeń grzew czych na ni sko emi syj ne oraz wpro wa dze nie eko lo gicz -
nych no śni ków ener gii. Przy kła dem ta kich dzia łań mo że być:
– za sto so wa nie bu dyn ków ze ro ener ge tycz nych (ze ro emi syj nych);
– ter mo mo der ni za cja bu dyn ków;
– sto so wa nie no wo cze snych ko tłów na pa li wa sta łe 5-tej kla sy i urzą -

dzeń od py la ją cych;
– sto so wa nie pa liw sta łych wy so kiej ja ko ści (eko grosz ku, pel le tów);
– za sto so wa nie urzą dzeń od py la ją cych spa li ny;
– szer sze wpro wa dze nie ga zu ziem ne go do tech ni ki grzew czej;
– wpro wa dze nie ga zu płyn ne go pro pa nu -bu ta nu, tam gdzie to moż -

li we;
– sto so wa nie lek kie go ole ju opa ło we go,
– sto so wa nie cie pła sie cio we go;
– sto so wa nie ogrze wa nia elek trycz ne go,

– wy ko rzy sta nie od na wial nych źró deł ener gii po przez sto so wa nie
pomp cie pła, ukła dów fo to wol ta icz nych, itp.

2.�Pro�blem�smo�gu�w aglo�me�ra�cji�Ślą�skiej

Jak już wspo mi na no spo śród 50 naj bar dziej za nie czysz czo nych
miast w Eu ro pie 33 znaj du je się w na szym kra ju. Naj wię cej ta kich miast
znaj du je się w wo je wódz twach ślą skim, ma ło pol skim i łódz kim, od -
po wied nio 14, 9 i 5 [Wo je wódz two Ślą skie 2017]. Ran king ten po twier -
dza ją sy mu la cje roz kła du stę żeń py łu PM10 (rys. 1). Naj więk szym
ob sza rem ob ję tym prze kro cze nia mi jest wo je wódz two ślą skie.
Szcze gól ny pro blem wy stę pu je rów nież w du żych aglo me ra cjach miej -
skich in nych wo je wództw, m.in. w aglo me ra cji kra kow skiej, war szaw -
skiej, łódz kiej.

Struk tu rę emi sji py łów w wo je wódz twie ślą skim przed sta wio no
w ta be li 1. Naj więk szy udział w emi sji po sia da sek tor ko mu nal no -
-by to wy (spa la nie pa liw sta łych) oraz trans port dro go wy. Zna czą -
cy udział sek to ra ko mu nal no -by to we go na le ży tłu ma czyć ła twą do -
stęp no ścią do wę gla ka mien ne go. Ce chą cha rak te ry stycz ną dla
wo je wódz twa ślą skie go jest emi sja ge ne ro wa na przez ko pal nie, żwi -
row nie i hał dy. Zwią za ne jest to bez po śred nio z wy do byw czą i sil -
nie uprze my sło wio ną spe cy fi ką re gio nu. W ska li kra ju to źró dło emi -

Zja�wi�sko�smo�gu

w aglo�me�ra�cji�ślą�skiej�

i moż�li�wo�ści�je�go�ogra�ni�cza�nia
zBI GNIEW Ta ŁaCH
Sto wa rzy sze nie Na uko wo -Tech nicz ne In ży nie rów i Tech ni ków Prze my słu Naf to we go i Ga zow ni cze go

Ta DE USz DzIOK
aGH aka de mia Gór ni czo -Hut ni cza w Kra ko wie, Wy dział Ener ge ty ki i Pa liw 

Rys. 1. Roz kład stę żeń 24-go dzin nych py łu PM10 w Pol sce
w ro ku 2017 wy ra żo ne ja ko  36 -te mak sy mal ne

stę że nie do bo we [GIOŚ 2018]
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sji nie jest zna czą ce. Na le ży rów nież zwró cić uwa gę na wy stę po -
wa nie wtór nej emi sję py łów z na wierzch ni jezd ni. Wiel kość tej emi -
sji uza leż nio na jest od na tę ża nia ru chu oraz ob cią że nia jezd ni py -
łem. Emi sja py łu PM10 z te go źró dła dla se zo nu zi mo we go
zo sta ła osza co wa na na po zio mie od 5 do 25% [Ma zur 2016].

3.�Cha�rak�te�ry�sty�ka�skład�ni�ków�tok�sycz�nych�po�wie�trza
przy wy�stę�po�wa�niu�smo�gu�i jej�wpływ�na zdro�wie
czło�wie�ka

Smog po wszech nie utoż sa mia ny jest z wy so kim stę że niem w po -
wie trzu py łów za wie szo nych PM10, czy PM 2,5. Na le ży jed nak za -
zna czyć, że zja wi sku smo gu to wa rzy szy tak że wy stę po wa nie in nych
szko dli wych sub stan cji, do któ rych za li czyć moż na lot ne związ ki or -
ga nicz ne, pier wiast ki tok sycz ne i szko dli we skład ni ki ga zo we (rys. 2). 

Rys. 2. Skład ni ki smo gu

Py ły po wo du ją cho ro by ukła du od de cho we go i na czy nio wo -krwio -
no śne go. Eks po zy cja na py ły pro wa dzi do po wsta wa nia no wych
uczu leń oraz do roz wo ju i za ostrze nia ast my oskrze lo wej, aler gicz -
ne go nie ży tu no sa, wy pry sku a tak że aler gii po kar mo wej [Czar no -
bil ska 2017]. Ze wzglę du na róż no rod ne od dzia ły wa nie py łów na or -
ga nizm wpro wa dzo no ich po dział ze wzglę du na roz miar czą stek
(Ta be la 2). Ob ra zo wo pro blem ten ilu stru je rys. 3. 

Do szko dli wych skład ni ków ga zo wych wy stę pu ją cych w smo gu na -
le ży za li czyć: tlen ki azo tu (NOx), tle nek siar ki (SO2) i tle nek wę gla
(CO). Tlen ki azo tu po wo du ją po draż nie nie dróg od de cho wych,

zwięk sza ją po dat ność na in fek cje, za ostrza ją ob ja wy ast ma tycz ne
oraz po draż nia ją spo jów ki. Di tle nek siar ki po wo du je po draż nie nie gór -
nych dróg od de cho wych, a tak że spo jó wek i skó ry. Bar dzo tok sycz -
nym związ kiem jest tle nek wę gla, któ ry po wo du je in ak ty wa cję he mo -
glo bi ny i szyb kie nie do tle nie nie na rzą dów we wnętrz nych [Gład ka 2016].

Skład ni kiem two rzą cym smog są rów nież lot ne związ ki or ga nicz -
ne, wśród któ rych na le ży wy mie nić ben zen, czy wie lo pier ście nio -
we wę glo wo do ry aro ma tycz ne (WWA). Szcze gól nie tok sycz ny jest
ben zo(a)pi ren. Wę glo wo do ry te czę ścio wo są one za ad sor bo wa -
ne na po wierzch ni py łów, a czę ścio wo wy stę pu ją w fa zie ga zo wej.
Ma ją wła ści wo ści mu ta gen ne i ra ko twór cze [Gład ka 2016; Za sa -
dow ski 2002]. 

Na le ży rów nież wspo mnieć o za ad sor bo wa nych przez pył pier wiast -
kach tok sycz nych. Na le ży do nich za li czyć m.in. rtęć (Hg), ar sen (As),
ołów (Pb), miedź (Cu), cynk (Zn), ni kiel (Ni), chrom (Cr) [Dziok 2018].
Po wo du ją one cho ro by no wo two ro we, za bu rze nia pra cy ukła du
od de cho we go, po kar mo we go, ser co wo -na czy nio we go i ner wo we go
oraz ne ga tyw nie wpły wa ją na roz wój pło du. Do jed nych z naj bar dziej
szko dli wych pier wiast ków tok sycz nych na le ży za li czyć rtęć. Jej od -
dzia ły wa nie na or ga nizm czło wie ka przed sta wio no na rys. 4

Rys. 4. Tok sycz ne od dzia ły wa nie rtę ci na or ga nizm czło wie ka
[UNEP 2013]

Tabela 1. Źródła emisji pyłów w województwie śląskim
[Województwo Śląskie 2017]

Źródło�emisji
Udział�w�emisji�[%]

PM�2,5 PM�10

Sektor komunalno-bytowy i usługowy 43 51

Transport drogowy 29 23

Kopalnie, żwirownie i hałdy 14 11

Przemysł, energetyka 12 10

Rolnictwo 1 3

Inne 1 2

Ta be la 2. Po dział czą ste czek py łu za wie szo ne go [Czar no bil ska 2017]

Rozmiar�cząstek
[µm] Zaszeregowanie Miejsce�deponowania

pyłów

Podział�pyłów

TSP PM�10 PM�2,5 PM�0,1

>10 bardzo grube górne drogi oddechowe +

2,5-10 grube górne drogi oddechowe i płuca + +

0,1-2,5 drobne pęcherzyki płucne + + +

<0,1 ultradrobne krwioobieg + + + +

TSP��–�pył�całkowity

Rys. 3. De po zy cja
czą stek py łu

za wie szo ne go
w dro gach 

od de cho wych
w za leż no ści od ich

wiel ko ści
[Czar no bil ska 2017;
Sier ra -Var gas 2012]
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4.�Spa�la�nie�wę�gla�ka�mien�ne�go�w sek�to�rze
ko�mu�nal�no�-by�to�wym�ja�ko�źró�dło�smo�gu

W 2017 ro ku zu ży cie wę gla ka mien ne go w kra ju przez sek tor ko -
mu nal no -by to wy  wy nio sło 12,6 mln Mg (w tym wo je wódz two ślą -
skie 1,6 mln Mg), co sta no wi ło  bli sko 17% je go kra jo we go zu ży cia
[GUS 2018]. Użyt kow ni cy sek to ra ko mu nal no -by to we go nie sto su -
ją urzą dzeń do od py la nia spa lin (po je dyn cze przy pad ki sta no wi sto -
so wa nie  elek tro fil trów ko mi no wych), co spra wia, że sek tor ten od -
po wia da za bli sko 50% emi sji py łów do at mos fe ry [GIOŚ 2016].
Emi sję z ko tłów wę glo wych przed sta wio no w ta be li 3. Spa la nie wę -
gla od po wie dzial ne jest nie tyl ko za emi sję py łów, ale rów nież szko -
dli wych skład ni ków ga zo wych (tlen ku wę gla, tlen ków azo tu, tlen -
ku siar ki), a tak że wę glo wo do rów aro ma tycz nych i pier wiast ków
tok sycz nych (m.in. rtęci, ar senu, ni klu, ołówiu).

Po wszech nie zna ne jest zja wi sko two rze nia się sa dzy ko mi no -
wej w do mo wych ko tłach grzew czych. Sche mat te go zja wi ska przed -
sta wio no na rys. 5. Two rze nie sa dzy jest wy ni kiem po wsta wa nia lot -
nych związ ków or ga nicz nych (LZO) pod czas pi ro li zy wę gla, któ ra
jest jed nym z pod sta wo wych eta pów pro ce su je go spa la nia. Wy -
so ka tem pe ra tu ra i wa run ki spa la nia po wo du ją roz kład sub stan cji
or ga nicz nej a po wsta ją ce pro duk ty te go roz kła du w wa run kach nie -
do sta tecz nej ilo ści tle nu two rzą wę glo wo do ry aro ma tycz ne, któ re
na stęp nie ule ga ją prze mia nom do wie lo pier ście nio wych wę glo wo -
do rów aro ma tycz nych (WWA). Agre ga cja WWA pro wa dzi do po wsta -
nia mi kro struk tur, któ re w wy ni ku aglo me ra cji two rzą ma kro cząst -
ki sa dzy [Chyc 2012]. 

Wła ści wo ści ae ro dy na micz ne sa dzy, po wo du ją, że jest ona jed -
nym z ele men tów two rzą cych smog [Ju da Re zler 2016]. Do dat ko -

wo ze wzglę du na du że roz wi nię cie po wierzch ni [Chyc 2012], sa -
dza wy ka zu je bar dzo do bre wła ści wo ści sorp cyj ne. Na jej po wierzch -
ni ad sor bu ją się szko dli we sub stan cje, w tym WWA oraz pier wiast -
ki tok sycz ne [Dziok 2018]. Po glą do wy ob raz cząst ki sa dzy
przed sta wio no na rys. 6. 

Rys. 6. Poglądowy obraz cząstki sadzy emitowanej w wyniku
spalania węgla (kolor czarny – sadza; kolor pomarańczowy –

węglowodory aromatyczne, kolor fioletowy – pierwiastki
toksyczne)

5.�Kie�run�ki�dzia�łań�w za�kre�sie�ogra�ni�cze�nia�zja�wi�ska�smo�gu
w aglo�me�ra�cji�Ślą�skiej.�

5.1.�Ter�mo�mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�ków�i bu�dow�li
Jed nym z naj sku tecz niej szych dzia łań w za kre sie ogra ni cze nia emi -

sji za nie czysz czeń do at mos fe ry jest sze ro kie wpro wa dze nie ter mo -
mo der ni za cji bu dyn ków, szcze gól nie w sek to rze ko mu nal no -by to wym.
Po mi mo te go, że ter mo mo der ni za cja bu dyn ków jest dość kosz tow -
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Tabela 3. Emisja zanieczyszczeń z kotłów węglowych (g/GJ) [IChPW 2017]

OGC�-�gazowe�zanieczyszczenia�organiczne,�TOC�–�całkowity�węgiel�organiczny,�WWA�–�wielopierścieniowe�węglowodory�aromatyczne

Zanieczyszczenie
Urządzenie�grzewcze

Piece,�piece�kaflowe Kotły�ręczne Kotły�automatyczne Kotły�5�klasy

TSP 430-749 281-595 87-102 20-30

PM 10 383-667 250-530 77-91 18-27

PM 2,5 297-517 194-411 60-70 14-21

CO 2797-3182 4550-5059 505-545 250-350

OGC - 190 - 10-15

TOC 433-905 309-400 123-138 -

NOx 192-254 118-170 167-274 -

SO2 338-365 343-585 343-439 -

Benzo(a)piren 0,30-0,371 0,280-0,627 0,004 0,027-0,040

WWA 2,390-4,230 4,040-8,760 0,160-0,180 -

Tabela 4. Wpływ działań termomodernizacyjnych
na zużycie ciepła [Grądzki 2009]

Lp. Działanie�termomodernizacyjne

Obniżenie�zużycia
ciepła�w�stosunku

do�stanu
poprzedniego

1.
Ocieple nie ze wnętrz nych prze gród
bu dow la nych (ścian, da chu, stro po -
da chu)

10 – 25 %

2.
Wymia na okien na okna o więk szej
szczel no ści i niż szym współ czyn ni -
ku prze ni ka nia cie pła 

10 – 15 %

3. Uszczelnie nie drzwi ze wnętrz nych
i okien 3 – 5 %

Rys. 5. Sche mat po wsta wa nia sa dzy [Chyc 2012]
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Tabela 5. Roczny koszt ogrzewania domu o powierzchni 150 m2 w zależnościod rodzaju paliwa 
[Koszt roczny ogrzewania 2019]

*�Stosunek�ciepła�dostarczonego�do�budynku�do�ilości�energii�elektrycznej�zużytej�przez�pompę�ciepła

Lp. Sposób�ogrzewania�/�rodzaj�paliwa
Wartość
opałowa
paliwa

Cena
jednost.
paliwa�
[zł]

Sprawność
urządzenia

[%]

Koszt
1�kWh
[zł]

Zapotrzebowanie�na�ciepło

dom�nowy,
ocieplony�

100�kWh/m2/rok

dom�stary,
nieocieplony

200�kWh/m2/rok

1. Pompa ciepła gruntowa, prąd elektryczny
G11 1 kWh 0,55 400* 0,138 2 063 zł 4 125 zł

2. Pompa ciepła powietrzna, prąd elektryczny
G11 1 kWh 0,55 250* 0,220 3 300 zł 6 600 zł

3. Drewno opałowe (buk, grab) 4 kWh/kg 0,39 60 0,163 2 438 zł 4 875 zł

4. Pellet drzewny 6 mm (15 kg worek) 5 kWh/kg 0,89 80 0,223 3 338 zł 6 675 zł

5. Węgiel ekogroszek 7 kWh/kg 0,96 75 0,183 2 743 zł 5 486 zł

6. Węgiel orzech 7 kWh/kg 1,11 70 0,227 3 398 zł 6 796 zł

7. Gaz ziemny – taryfaW-3 (1201-8000 m3) 10 kWh/m3 2,18 98 0,222 3 337 zł 6 673 zł

8. Gaz płynny - LPG 7 kWh/dm3 1,85 98 0,270 4 045 zł 8 090 zł

9. Olej opałowy (ekoterm plus) 11 kWh/dm3 3,13 90 0,316 4 742 zł 9 485 zł

10.

Prąd elektryczny – taryfa G12w
◆ noce, 2 godz. dnia i weekend: 0,24 zł

(90% czasu grzania)
◆   reszta: 0,67 zł (10% czasu) 

1 kWh 0,28 99 0,283 4 242 zł 8 485 zł

11. Prąd elektryczny - taryfa całodobowa G11 1 kWh 0,55 99 0,556 8 333 zł 16 667 zł

Tabela 6. Graniczne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów grzewczych na paliwa stałe
o mocy poniżej 0,5MW [PN-EN 303-5:2012]

1) odniesione�do�spalin�suchych,�dla�warunków�0°C,�1013�mbar,�zawartość�tlenu�10%
2) gazowe�zanieczyszczenia�organiczne,�określane�jako�lotne�związki�organiczne

Paliwo
Nominalna
moc�cieplna

[kW]

Graniczne�wartości�emisji�[mg/m3]1)

CO OGC2) pył

Klasa�3 Klasa�4 Klasa�5 Klasa�3 Klasa�4 Klasa�5 Klasa�3 Klasa�4 Klasa�5

Załadunek ręczny

Biopaliwo

≤50 5000

1200 700

150

50 30

150

75 60

>50-150 2500 100 150

>150-500 1200 100 150

Paliwo kopalne

≤50 5000 150 125

>50-150 2500 100 125

>150-500 1200 100 125

Załadunek automatyczny

Biopaliwo

≤50 3000

1000 500

100

30 20

150

60 40

>50-150 2500 80 150

>150-500 1200 80 150

Paliwo kopalne

≤50 3000 100 125

>50-150 2500 80 125

>150-500 1200 80 125
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nym przed się wzię ciem to umoż li wia zmniej sze nie zu ży cia cie pła w okre -
sie zi mo wym (ta be la 4) i w kon se kwen cji zmniej sze nie kosz tów ogrze -
wa nia, a co szcze gól nie istot ne w kon tek ście roz pa try wa ne go te ma -
tu tak że ogra ni cze nie emi sji za nie czysz czeń do at mos fe ry. 

Efek ty ter mo mo der ni za cji moż na po więk szyć po przez sto so -
wa nie ter mo sta tów po go do wych dla po trzeb ste ro wa nia urzą dze -
nia mi grzew czy mi, wpro wa dze nie po dziel ni ków kosz tów ener -
gii oraz za sto so wa nie ekra nów za grzej ni ko wych. Za sto so wa nie
ter mo mo der ni za cji bu dyn ków po zwa la na zmniej sze nie zu ży cia
cie pła do ogrze wa nia bu dyn ków, a co za tym idzie zmniej sze -
nie rocz nych kosz tów ogrze wa nia na wet do 50% w sto sun ku do
bu dyn ków nie ocie plo nych (Ta be la 5). Zmniej szo ne za po trze bo -
wa nie na cie pło po zwa la z ko lei na zmniej sze nie zu ży cia pa liw,
a tym sa mym zmniej sze nie ilo ści emi to wa nych za nie czysz czeń,
któ re są głów ną przy czy ną po wsta wa nia smo gu. Na le ży rów nież
wspo mnieć o moż li wo ściach fi nan so we go wspar cia dla te go ty -
pu przed się wzięć przez in sty tu cje pań stwo we [WFO ŚiGW 2019].

5.2.�Sto�so�wa�nie�no�wo�cze�snych�ko�tłów
na pa�li�wa�sta�łe
Sto so wa nie no wo cze snych ko tłów na pa li wa sta łe kla sy 5 jest

ko lej nym do brym roz wią za niem ma ją cym na ce lu ogra ni cze nie ni -
skiej emi sji. War to pod kre ślić, że no wo cze sne ko tły cha rak te ry zu -
ją się wyż szą spraw no ścią ciepl ną, co sprzy ja zmniej sze niu jed -
nost ko we go zu ży cia pa li wa i zmniej sze niu emi sji [Czer ski 2016].
Ko tły te mo gą być wy po sa żo ne w układ do pa la nia czą stek uno -
szo ne go z po wie trzem pa li wa co po zwa la uzy skać re la tyw nie ni -
skie war to ści emi sji py łów. Ce na te go ty pów ko tów kształ tu je się
na po zio mie 6-10 tys. zł. W Ta be li 6 po da no gra nicz ne war to ści emi -
sji za nie czysz czeń do po wie trza dla ko tłów na pa li wa sta łe. Speł -
nie nie wy ma gań dla ko tłów 5 kla sy bę dzie moż li we przy sto so wa -
niu pa liw wy so kiej ja ko ści (eko gro szek, pel le ty) oraz sto so wa niu
urzą dzeń od py la ją cych [Ku bi ca 2013]. Przy kła dem urzą dzeń od -
py la ją cych są elek tro fil try ko mi no we, któ re cha rak te ry zu ją się sku -
tecz no ścią od py la nia od 50 do 90% [CZH 2019]. Ich ce na kształ -
tu je się na po zio mie 2,5-3 tys. zł. Na le ży za zna czyć, że ta kie
roz wią za nie nie wy eli mi nu je cał ko wi cie emi sji py łów. Co wię cej sto -
so wa nie pa liw sta łych, na wet naj wyż szej ja ko ści, mo że być praw -
nie nie do zwo lo ne. Przy kła dem ta kich dzia łań le gi sla cyj nych jest
uchwa ła Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło pol skie go dla mia sta Kra ko -
wa [Uchwa ła 2016].

5.3.�Ga�zy�fi�ka�cja�aglo�me�ra�cji�ga�zem�ziem�nym
wy�so�ko�me�ta�no�wym�
Aglo me ra cja Ślą ska jest te re nem do brze zga zy fi ko wa nym o du -

żej do stęp no ści do sie ci ga zow ni czej (rys. 7) – pod wzglę dem ilo -
ści od bior ców (po nad 1 mln od bior ców) pla su je się na dru gim miej -
scuw Pol sce, po wo je wódz twie ma zo wiec kim. Mi mo to, je że li cho dzi
o moż li wość wy ko rzy sta nia ga zu ziem ne go ja ko no śni ka ener gii
w sek to rze ko mu nal no -by to wym, wo je wódz two ślą skie znaj du je się
na jed nym z ostat nich miejsc po śród wszyst kich wo je wództw Pol -
ski. Jed no cze śnie, jak po ka zu ją da ne GUS, sek tor ko mu nal no -by -
to wy na Ślą sku wy ko rzy stu je du że ilo ści wę gla ka mien ne go, co po -
ka za no na rys. 8.

Rys. 8. Zu ży cie wę gla ka mien ne go w Pol sce
w ro ku 2017 z po dzia łem na wo je wódz twa

i gru py od bior ców [GUS 2018]

Zwięk sze nie moż li wo ści wy ko rzy sta nia ga zu ziem ne go jest dla
Aglo me ra cji Ślą ska waż nym kie run kiem dzia ła nia i sta no wi du -
ży po ten cjał jak cho dzi o zmniej sze nie emi sji za nie czysz czeń
do at mos fe ry, szcze gól nie czą stek sta łych i py łów. Głów nym
skład ni kiem ga zu ziem ne go jest me tan (CH4), któ ry spa la jąc się
two rzy tyl ko dwu tle nek wę gla i pa rę wod ną, przez co za li cza ny
jest do pa liw eko lo gicz nych. Za sto so wa nie ga zu ziem ne go po -
zwa la na wy ko rzy sty wa nie naj now szej ge ne ra cji ga zo wych
kon den sa cyj nych urzą dzeń grzew czych, któ re cha rak te ry zu ją się
bar dzo wy so ką spraw no ścią, prze kra cza ją cą na wet 100%
(efekt wy ko rzy sta nia cie pła kon den sa cji pary wodnej). Urzą dze -
nia te go ty pu mo gą być po wszech nie sto so wa ne, za rów no w bu -
dow nic twie ko mu nal nym, jak i w bu dow nic twie jed no ro dzin nym.
Na le ży pod kre ślić, że obec nie ga zo we kon den sa cyj ne urzą dze -
nia grzew cze są po wszech nie do stęp ne, a ich ce na jest re la tyw -
nie ni ska (na po zio mie 4-8 tys. zł).

5.4.�Ga�zy�fi�ka�cja�przy po�mo�cy�in�sta�la�cji
zbior�ni�ko�wych�LPG
Pro pan i bu tan są ga za mi o bar dzo do brych wła sno ściach ener -

ge tycz nych (ta be la 7). Skro plo ny gaz pro pan -bu tan (LPG) jest dru -
gim, po ga zie ziem nym, ła two do stęp nym no śni kiem ener gii na Ślą -
sku. Po wszech nie uży wa ne są prze no śne bu tle LPG
o po jem no ści 27 dm3, na to miast sto sun ko wo w nie wiel kim tyl -
ko stop niu wy ko rzy sty wa ne są przy do mo we in sta la cje zbior ni ko -
we (rys. 9). Na le ży wspo mnieć, że LPG w zbior ni ku jest w sta -

nie cie kłym (skro plo nym), a w urzą dze niach grzew czych spa la ny
jest w sta nie ga zo wym. Koszt in sta la cji zbior ni ko wej LPG wraz
z ko tłem kon den sa cyj nym kształ tu je się na po zio mie 13-17 tys.
zł [GA SPOL 2019].

Zbior ni ko we in sta la cje LPG moż na rów nież sto so wać w za kła -
dach rze mieśl ni czych, warsz ta tach oraz w ma łych za kła dach prze -
my sło wych (rys. 10), gdzie ta ki gaz mo że być wy ko rzy sta ny za -
rów no dla ce lów grzew czych, ale tak że dla ce lów
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Tabela 7. Wartości energetyczne skroplonego gazu
propanu i butanu

Ro�dzaj�
ga�zu

Ciepło
spalania
[MJ/m3]

Wartość
opałowa
[MJ/m3]

Gra�ni�ce
wy�bu�cho�-
wo�ści�w
po�wie�trzu

[%]�

Tem�pe�ra-
tu�ra�

pło�mie�nia�
[°C]

Propan
C3H8

102,16 92,88 3,0-14,0 2190

Butan
C4H10

132,72 128,48 2,1-9,5 2160

Rys. 7. Dys try bu cyj na sieć ga zo wa w Pol sce
(ko lor nie bie ski – ob szar zga zy fi ko wa ny,

ko lor bia ły – ob szar nie zga zy fi ko wa ny) [PGNiG 2019]
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tech no lo gicz nych. War to też roz wa żyć za sto so wa nie LPG
do ogrze wa nia bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej ta kich jak przed -
szko la, szko ły, urzę dy gmin, itp. 

5.5.�Cie�pło�sys�te�mo�we�
Cie pło sys te mo we zde fi nio wa ne jest ja ko cie pło do star cza ne cen -

tral nie z elek tro cie płow ni lub cie płow ni. Cie pło to jest prze ka zy wa -
ne ze źró dła (w for mie cie płej wo dy lub pa ry wod nej o od po wied -
niej tem pe ra tu rze) do sie ci cie płow ni czych przed się biorstw
zaj mu ją cych się je go do sta wą do od bior ców. Ogra ni cze niem sto -
so wa nia cie pła sys te mo we go jest do stęp ność sie ci cie płow ni czej
w da nym re jo nie. W ta kich przy pad kach na le ży do ko nać ana li zy kosz -
tów prze sy łu od elek tro cie płow ni do użyt kow ni ków. Naj bar dziej ce -
lo we jest wy ko rzy sta nie cie pła w bu dow nic twie miesz ka nio wym wie -
lo kon dy gna cyj nym. Po rów na nie rocz nych kosz tów ogrze wa nia
cie płem sys te mo wym na tle róż nych ro dza jów pa liw przed sta wio -
no na rys. 11. 

Rys. 11. Po rów na nie rocz nych kosz tów ogrze wa nia
cie płem sys te mo wym na tle róż nych ro dza jów pa liw

[Tau ron 2019]

5.6.�Eko�lo�gicz�ne�źró�dła�cie�pła�(pom�py�cie�pła,�ukła�dy�so�lar�-
ne�itp.)

Z punk tu wi dze nia ni skiej emi sji, po zy ski wa nie ener gii ze źró deł
od na wial nych jest naj bar dziej uza sad nio ne. Ogra ni cze niem ich sto -
so wa nia jest do stęp ność i sto sun ko wo du że kosz ty in we sty cyj ne.
Ta kie roz wią za nia po win ny być do ce lo wo sto so wa ne w no wo bu do -
wa nych bu dyn kach, a ze wzglę du na ich wa lo ry śro do wi sko we po -
win ny być do fi nan so wy wa ne ze środ ków prze zna czo nych na ochro -
nę śro do wi ska. Rów no cze śnie ta kim do fi nan so wa niem po win ny być
ob ję te bu dyn ki, w któ rych za mie rza się do ko nać za mia ny no śni ka
ener gii na eko lo gicz ny. Do naj czę ściej sto so wa nych źró deł cie pła
za li cza się:

• pom py cie pła (grun to we, po wietrz ne, hy bry do we) – rys. 12 i 13,
• ukła dy so lar ne (ko lek to ry sło necz ne i pa ne le fo to wol ta icz -

ne) – rys. 14 i 15.
Przy kła do wy koszt in sta la cji z pom pą cie pła wy no si po wy żej 34

tys. zł [GA SPOL 2019], a in sta la cji so lar nej 8-13 tys. zł [Wer b ko -
wi ce 2016]. 

War to rów nież wspo mnieć o ener gii geo ter mal nej, nie mniej jed -
nak w re gio nie gór no ślą skim nie ma tak sprzy ja ją cych wa run ków
do roz wo ju geo ter mii, ja kie ist nie ją np. na Wę grzech, czy Sło wa -
cji. In te re su ją cym roz wią za niem jest moż li wość wy ko rzy sta nia ener -
gii geo ter mal nej wód ko pal nia nych. Za so by tej ener gii w Gór no ślą -
skim Za głę biu Wę glo wym są sza co wa ne na po zio mie 200 MW
[So lik -He liasz 2002].

6.�Pod�su�mo�wa�nie

W ar ty ku le przed sta wio no za gro że nia wy ni ka ją ce z ni skiej emi -
sji w sek to rze ko mu nal no -by to wym na te re nie aglo me ra cji ślą skiej,
a w szcze gól no ści wy stę po wa nie nie ko rzyst ne go zja wi ska smo gu
i je go wpły wu na zdro wie czło wie ka. Do ko na no wstęp nej ana li zy
moż li wych dzia łań w za kre sie ogra ni cze nia emi sji za nie czysz czeń
do at mos fe ry. Jed ne z roz wią zań po zwa la ją zmniej szyć emi sję (m.in.
no wo cze sne ko tły wę glo we, ter mo mo der ni za cja), a in ne dzia ła nia
umoż li wia ją cał ko wi tą eli mi na cję (m.in. gaz ziem ny, ukła dy so lar -
ne). Wy bór kon kret ne go roz wią za nia bę dzie wy ni kać z kosz tów in -
we sty cyj nych i eks plo ata cyj nych, re gu la cji praw nych (w tym re gu -
la cji obo wią zu ją cych na ter nie mia sta, gmi ny lub po wia tu),
moż li wo ści tech nicz nych (np. do stęp ność sie ci ga zo wej lub do stęp -
ność do cie pła sys te mo we go). Jed nak wszel kie dzia ła nia zmie rza -
ją ce do zmniej sze nie lub eli mi na cji ni skiej emi sji wy ma ga ją opra -
co wa nia pro gra mu i wspar cia fi nan so we go przez fun du sze ochro ny
śro do wi ska lub przez fun du sze Unii Eu ro pej skiej. 
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Rys. 9. In sta la cja zbior ni ko wa
LPG za si la ją ca go spo dar stwo

do mo we 
[Ro dza je zbior ni ków 2019] 

Rys. 10. In sta la cja zbior ni ko -
wa LPG o du żej wy da jo ści dla
prze my słu i go spo dar ki ko mu -

nal nej [Zbior ni ki LPG 2019] 

Rys. 12. Przy kład in sta la cji pomp cie pła [Jo niec 2009] 

Rys. 13. In sta la cja do mo wa wy mien ni ków cie pła przy łą cza na
do pom py cie pła [Mu ra tor dom 2017] 

Rys. 14. Pa ne le fo to wol ta icz ne wy twa rza ją ce ener gię
elek trycz ną na po trze by ogrze wa nia do mu [Mu ra tor dom 2018] 

Rys. 15. Ko lek to ry sło necz ne do przy go twa nia
cie płej wo dy użyt ko wej [Mu ra tor dom 2009] 
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TECHNOlOGIE

W na szym kra ju w la tach 1968 – 2000 zre ali zo wa no du ży pro gram
miesz ka nio wy z wiel kiej pły ty. Pre fa bry ka cja sys te mo wa wiel ko pły to wa
roz wią za ła w du żej czę ści, i w krót kim cza sie po zy ska nie miesz kań, lecz
w tak szyb ko mi ja ją cym cza sie ele wa cje ule gły de gra da cji. Zo stał rów -
nież wpro wa dzo ny du ży pro gram ter mo mo der ni za cji. 

Bar dzo du żym i czę stym błę dem jest re ali za cja ter mo mo der ni za cji
bez wni kli wej oce ny tech nicz nej wie sza ków ele wa cyj nych w pły tach war -
stwo wych i ich wzmoc nie nia. Po wsta je pro blem ko niecz no ści, wzmoc -
nień kon struk cji bu dyn ków miesz kal nych, wie lo ro dzin nych wy ko na nych
w tech no lo gii wiel ko pły to wej przed pla no wa ną ter mo mo der ni za cją lub
w przy pad kach bez po śred nie go za gro że nia bez pie czeń stwa kon -
struk cji bu dyn ków.

W przy pad ku mo der ni za cji obiek tów z tzw. „wiel kiej pły ty” szcze gól -
ne zna cze nie ma stan tech nicz ny nie tyl ko sa mej po wierzch ni ze wnętrz -
nej ścia ny pre fa bry ko wa nej, ale przede wszyst kim spo sób i ja kość za -
ko twie nia war stwy fak tu ro wej w war stwie no śnej.

Do tych cza so we do świad cze nia eks plo ata cyj ne i wy ni ki ba dań wska -
zu ją na ni ski po ziom wy ko na nia i mon ta żu ele men tów płyt war stwo wych,
co wpły wa na przy śpie szo ną de gra da cję kon struk cji.

Zły stan tech nicz ny ele wa cji bu dyn ków wiel ko pły to wych wska zu je jed -
no znacz nie na ko niecz ność, oce ny wad i uszko dzeń, któ re po win ny zo -
stać usu nię te bądź na pra wio ne przed do cie ple niem ścian ze wnętrz nych.

Nor my obo wią zu ją ce w ubie głych la tach sta wia ły nie wiel kie wy ma -
ga nia w po rów na niu z obec nie sto so wa ny mi, a czę sto rów nież one nie
by ły ry go ry stycz nie prze strze ga ne.

Jak wy ni ka z in struk cji In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej, oraz ba dań i eks -
per tyz tech nicz nych więk szość bu dyn ków wiel ko pły to wych w Pol sce nie
speł nia bran żo wej nor my: BN -79/8812-01 – „Kon�struk�cje�bu�dyn�ków�wiel�-
ko�pły�to�wych”.

Re spek tu jąc Usta wę Pra wo Bu dow la ne (Dz. U. Nr 106 poz. 1126)
Roz dział 6 Art. 61 „Wła�ści�ciel�lub�za�rząd�ca�obiek�tu�bu�dow�la�ne�go�jest
zo�bo�wią�za�ny�użyt�ko�wać�obiekt�zgod�nie�z je�go�prze�zna�cze�niem�i wy�-
ma�ga�nia�mi�ochro�ny�śro�do�wi�ska,�oraz�utrzy�my�wać�go�w na�le�ży�tym�sta�-
nie�tech�nicz�nym�es�te�tycz�nym�nie�do�pusz�cza�jąc�do nad�mier�ne�go�po�-
gor�sze�nia� je�go� wła�ści�wo�ści� użyt�ko�wych� i spraw�no�ści� tech�nicz�nej
w za�kre�sie�zwią�za�ny�mi�z wy�mo�ga�mi�(Art. 5�ust. 1�pkt 1-7�tj. 1�ppkt�a)
bez�pie�czeń�stwa�kon�struk�cji”.

Brak zde cy do wa nych dzia łań do ty czą cych wzmoc nie nia bu dyn ków
al bo też sto so wa nie roz wią zań do raź nych po wo du je zni ko my efekt, oraz
za gro że nie trwa ło ści płyt przez m.in. ko ro zję, oraz zwięk sze nie ob cią -
że nia wie sza ków.

W mo men cie prze pro wa dze nia mo der ni za cji bu dyn ku na stę pu je ogra -
ni czo na moż li wość kon tro li nad sta nem tech nicz nym płyt trój war stwo -
wych, a wpro wa dze nie do dat ko wych ob cią żeń w sto sun ku do pier wot -
nych za ło żeń kon struk cyj nych mo że spo wo do wać zmia nę roz kła du
na prę żeń w pły cie.

Ocie pla jąc bu dy nek w tech no lo gii „lek ko – mo krej” zwięk sza się ob cią -
że nie na 1m2 po wierzch ni ścia ny śred nio o oko ło 0,15-0,30 kN.

W przy pad ku złe go sta nu tech nicz ne go wie sza ków oraz prę tów ko -
twią cych war stwę wierzch nią z war stwą kon struk cyj ną ist nie je oba wa
ze rwa nia po łą cze nia, a co za tym idzie prze miesz cze nia się pre fa bry -
ka tów ścien nych wzglę dem sie bie.

Z mo je go do świad cze nia za wo do we go mo gę po dać wie le przy pad ków
ze rwa nia się war stwy ele wa cyj nej płyt war stwo wych przed i po do ko na -
niu ocie ple nia. W ta kich przy pad kach wy stę pu je bez po śred nie za gro że -
nie ży cia osób prze by wa ją cych w po bli żu ele wa cji w cza sie jej ze rwa nia.

Przy czy ną ze rwa nia war stwy ele wa cyj nej jest prze waż nie sko ro do -
wa ny stan wie sza ków, wa dli we roz miesz cze nie lub ich cał ko wi ty brak.
Wie sza ki czę sto by ły wy ko ny wa ne ze sta li zwy kłej lub nie rdzew nej.

Stal zwy kła ule ga ko ro zji czę sto cał ko wi cie w za siar czo nej war stwie
ocie ple nia, na to miast nie rdzew na po sia da mniej szą roz cią gli wość
oraz z bie giem lat rów nież nisz czo na ko ro zją mię dzy kry sta licz ną
po ob cią że niu do cie ple niem zry wa się jak ży let ka.

Trwa łość ocie ple nia za le ży głów nie od sta bil no ści pod ło ża a w pły -
tach ze wnętrz nych war stwo wych od za mo co wa nia war stwy ele wa cyj -
nej do war stwy kon struk cyj nej. Czę sto wy stę pu ją za ry so wa nia war stwy
do cie ple nio wej ele wa cji szcze gól nie w tech no lo gii „lek ko – mo krej” tam
gdzie nie do ko na no wła ści wej oce ny przed do cie ple niem i nie do ko na -
no wzmoc nień.

Ma jąc na uwa dze bez pie czeń stwo użyt kow ni ków i trwa łość bu dyn -
ków z płyt ele wa cyj nych war stwo wych, aby pla no wa ną ich ter mo mo -
der ni za cję wy ko ny wać na pod sta wie opra co wa nej do ku men ta cji, któ -
ra bez względ nie bę dzie za wie rać:

– szcze gó ło wą eks per ty zę bu dow la ną;
– pro jekt wzmoc nie nia płyt war stwo wych;
– pro jekt ter mo mo der ni za cji.
Każ de ba da nie sta nu tech nicz ne go płyt war stwo wych po win no być

do ko na ne przy uży ciu od po wied nie go sprzę tu elek tro nicz ne go np: FER -
RO SKA NEM MA GNE TYCZ NYM przy współ pra cy ze ska ne rem i kom -
pu te rem.

Ba da nie ta kie okre śli wia ry god nie ilość i stan zu ży cia wie sza ków oraz
zgod ność za mo co wa nia w war stwie kon struk cyj nej i ele wa cyj nej.

Oce na po win na być do ko na na przez rze czo znaw cę bu dow la ne go
a na jej pod sta wie opra co wa ny pro jekt wzmoc nie nia płyt war stwo wych
wiel kiej pły ty.

Obec nie na ryn ku bu dow la nym wy stę pu je kil ka ate sto wa nych sys -
te mów wzmoc nień i firm spe cja li stycz nych. Obok zwy kłych prę tów gwin -
to wa nych spe cjal ną kon struk cją wy róż nia ją się np:

– Ko twa K2
– EJOT
– Hil ti – HWB
Wy bo ru sys te mu i ro dza ju ko twy na le ży do ko nać w fa zie pro jek to -

wa nia.
Przy wy bo rze ko twy na le ży się kie ro wać nie tyl ko ce ną, ale ilo ścią na -

wier ceń oraz ro dza jem i głę bo ko ścią za mo co wa nia ko twy w pły cie kon -
struk cyj nej. Co raz wię cej in we sto rów zwra ca tak że uwa gę na fakt, aby
za sto so wa ne ko twy da wa ły gwa ran cję za sto so wa nia ich ory gi na łów w pły -
tach – bez moż li wo ści na wet przy pad ko we go i po mył ko we go mon ta żu
prę tów z ma te ria łu in ne go niż stal od por na na ko ro zję i ści na nie.

Ostat nie ba da nia pro wa dzo ne pod pa tro na tem ITB po twier dzi ły ko -
niecz ność wzmac nia nia po łą czeń ścian trój war stwo wych w bu dyn kach
wie lo miesz ka nio wych. Wresz cie ma ją one za so bą nieść tak że po moc
w fi nan so wa niu tych wzmoc nień ze spe cjal nych pro gra mów, któ re są
w trak cie opra co wy wa nia. Za po wie dzi pra so we mó wi ły aż o 7 mld zło -
tych prze zna czo nych na ten cel w naj bliż szych la tach. Bez wąt pie nia
bę dzie to po kaź ne wspar cie i mo ty wa tor do za dba nia o wzmoc nie nie
kon struk cji wszyst kich bu dyn ków wiel ko pły to wych wy ko na nych ze ścian
trój war stwo wych. 

Rze czo znaw ca Bu dow la ny
Nr Rej. GINB – 19 / 95

Ka zi mierz Sta sza łek

Pro�blem�wzmoc�nień�wiel�kiej

pły�ty�przed ter�mo�mo�der�ni�za�cją

Za�mo�co�wa�nie�wy�ko�na�ne�z za�sto�so�wa�niem�łącz�ni�ka�wkle�ja�ne�go�K2
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Wstęp

W dniu 13 lip ca 1946 r. po trzy dnio wej
uciąż li wej po dró ży do tarł do Gli wic trze ci
i ostat ni „po li tech nicz ny” trans port pro fe so -
rów i pra cow ni ków Po li tech ni ki Lwow skiej
z ro dzi na mi oraz ich do byt kiem. Wie lu pro -
fe so rów wio zło roz po czę te we Lwo wie pra -
ce na uko we, pod ręcz ni ki, a na wet po mo ce
na uko we. W skła dzie po cią gu by ło 44 wa -
go nów to wa ro wych, a łącz na licz ba prze sie -
dleń ców wy no si ła 490 osób [1]. Or ga ni za -
cją i trans por tem zgru po wa nia wy gnań ców
za rzą dzał z żoł nier skim do świad cze niem
prof. Wło dzi mierz Bu rzyń ski, obroń ca Prze -
my śla i po wsta niec ślą ski. W tym trans por -
cie przy by li na ukow cy, któ rzy za si li li utwo -
rzo ne wów czas czte ry wy dzia ły Po li tech ni ki
Ślą skiej: Che micz ny, Elek trycz ny, In ży nie -
ryj no -Bu dow la ny i Me cha nicz ny. Spo śród
przy by łych pro fe so rów Wy dział In ży nie ryj -
no -Bu dow la ny po zy skał pro fe so rów: Sta ni -
sła wa Brzo zow skie go, Wło dzi mie rza Bu rzyń -
skie go (pra co wał rów nież na Wy dzia le
Me cha nicz nym), Wła dy sła wa Der dac kie -
go, Fan cisz ka Wa sil kow skie go, Cze sła wa
Thul lie i dra hab. inż. Sta ni sła wa Szer sze -
nia. Wy dział Elek trycz ny: Sta ni sła wa Fry ze -
go, Ka zi mie rza Ida szew skie go, Ta de usza
Ma lar skie go, An to nie go We resz czyń skie go,
Zyg mun ta Cie cha now skie go i Mi cha ła Af fa -
na so wi cza. Wy dział Che micz ny: Wik to ra

Ja kóba, Edwar da Su char dę, Lu dwi ka Wa si -
lew skie go, Ma ria na Ka mień skie go, Wa cła wa
Le śniań skie go, Adol fa Josz ta, Ta de usza Ho -
ble ra, Ste fa na Paw li kow skie go i Ka zi mie rza
Gost kow skie go. Wy dział Me cha nicz ny: Wło -
dzi mie rza Bu rzyń skie go, Sta ni sła wa Ochę -
dusz kę, Zyg mun ta Cie cha now skie go, i Mi cha -
ła Af fa na so wi cza. Wraz z pro fe so ra mi
przy by ło do Gli wic 33 ad iunk tów i 18 star -
szych. asy sten tów, któ rzy wkrót ce zo sta li po -
wo ła ni na pro fe so rów i ob ję li kie row nic two ka -
tedr na Po li tech ni ce Śla skiej. Osie dle nie się
Sta ni sła wa Brzo zow skie go w Gli wi cach by -
ło waż nym okre sem w je go pra cy na uko wo -
-dy dak tycz nej i waż nym mo men tem w dzie -
jach Wy dzia łu Bu dow nic twa i no wo po wsta łej
uczel ni tech nicz nej w Gli wi cach. 

Ro�dzi�na,�dzie�ciń�stwo,
na�uka�w szko�łach

Mał żon ko wie Woj ciech i Teo fi la Brzo -
zow ska z Ber na lew skich za miesz -
ki wa li we wsi Mysz ko wi ce, w po -
wie cie tar no pol skim, woj.
tar no pol skie. W ich ro dzi nie
w dniu 9 mar ca 1889 r przy szedł
na świat Sta ni sław Piotr, ja ko dru -
gi syn po zmar łym przed wcze śnie
Wła dy sła wie. W cią gu ko lej -
nych 12 lat po ży cia mał żeń skie go
Woj cie cha i Teo fi li; ro dzeń stwo
Sta ni sła wa po więk szy ło się o dwie
sio stry, Ja dwi gę i Zo fię oraz trzech
bra ci, Bro ni sła wa, Ka zi mie rza
i Mie czy sła wa. Los nie był jed nak
zbyt ła ska wy dla ro dzi ny Brzo zow -
skich. Ja dwi ga zmar ła w mło dym
wie ku, Zo fia zgi nę ła w Po wsta niu
War szaw skim, a Ka zi mierz zgi nął
w cza sie I woj ny świa to wej. Doj -
rza łych lat oprócz Sta ni sła wa do -
ży li: ar chi tekt Bro ni sław i le śnik
Mie czy sław, ab sol wen ci Po li tech -
ni ki Lwow skiej. W cza sie oku pa -
cji so wiec kiej Lwo wa, Bro ni sław
zo stał aresz to wa ny i ze sła ny do ła -
gru, skąd prze do stał się do ar mii
gen. Wła dy sław An der sa. Po woj -
nie przez An glię i Ka na dę wró cił
do Kra ko wa. 

W ro ku 1985 ro dzi na Brzo zow -
skich prze nio sła się z Mysz ko wic
do nie od le głej Brzo zo wi cy Wiel kiej,
sie dzi by gmi ny, gdzie oj ciec Sta -
ni sła wa za ku pił młyn wraz z do -
mem miesz kal nym. Zmia na miej -
sca za miesz ka nia i przy cho dy
z mły na umoż li wi ły licz nej ro dzi nie

do stat nią eg zy sten cję. Waż ny był też lep szy
kon takt z in sty tu cja mi kul tu ral ny mi i sa mo -
rzą do wy mi, a zwłasz cza ze szko łą gmin ną,
do któ rej Sta ni sław uczęsz czał i ukoń czył ją
w ro ku 1901.

W tym sa mym ro ku umarł oj ciec Sta ni -
sła wa. Te raz na nie go, dwu na sto let nie go,
naj star sze go sy na spa dły obo wiąz ki opie -
ki nad mat ką i pię cior giem ro dzeń stwa.
W za ist nia łej sy tu acji Brzo zow scy pod ję li
de cy zję o zby ciu mły na wraz z do mem
miesz kal nym i prze nie śli się do Tar no po -
la, gdzie za po zy ska ne ze sprze da ży środ -
ki za ku pi li ka mie ni cę czyn szo wą. Ro dzi na
za miesz ka ła w tym do mu, a przy cho dy
z naj mu sta no wi ły pod sta wo we źró dło jej
utrzy ma nia. W ro ku 1901 dwu na sto let ni
Sta ni sław roz po czął na ukę w szko le re al -
nej w Tar no po lu. W dniu 3 lip ca 1907 r.
ukoń czył tę szko łę uzy sku jąc świa dec two
doj rza ło ści, któ re otwie ra ło dro gę do stu -
diów wyż szych1). (Patrz�foto.�2)

Sta�ni�sław�Brzo�zow�ski�
In ży nier Pro fe sor Wy cho waw ca

WSPOmNIENIE

1.�Prof.�Sta�ni�sław�Brzo�zow�ski;�Arch.�Centr.�Pol.�Śl.

2.�Ro�dzi�na�Brzo�zow�skich.��Tar�no�pol 1904�r.��Sto�ją��od� le�wej:
Ja�dwi�ga,�Sta�ni�sław,�Bro�ni�sław.�Sie�dzą�od le�wej:�Ka�zi�mierz,�Mat�-
ka�Teo�fi�la�Brzo�zow�ska,�Zo�fia,�Mie�czy�sław.�Zbiór:�Zo�fia�Brzo�zow�-
ska�-Ku�rze�lew�ska.
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W 1907 ro ku po zda nym eg za mi nie
wstęp nym Sta ni sław Brzo zow ski roz po -
czął stu dia wyż sze na „Wy dzia le In ży nie -
ryi” C.K. Szko ły Po li tech nicz nej we Lwo wie
z ukie run ko wa niem na bu do wę dróg i mo -
stów. Roz po czę cie stu diów przez Sta ni sła -
wa we Lwo wie skło ni ło ro dzi nę Brzo zow -
skich do pod ję cia ko lej nej waż nej de cy zji.
Sprze da li dom w Tar no po lu i za po zy ska ne
środ ki ku pi li lo kal miesz kal ny we Lwo wie. Ta
de cy zja uła twi ła stu dia Sta ni sła wo wi i rów -
no cze śnie umoż li wi ła mu spra wo wa nie
opie ki nad mat ką i ro dzeń stwem. War to za -
uwa żyć, że de cy zje ma jąt ko we Brzo zow -
skich pod po rząd ko wa ne by ły głów ne mu
ce lo wi, ja kim by ło do bro dzie ci oraz moż li -
wość ich kształ ce nia, w czym ro dzi na wi dzia -
ła naj lep sze ich upo sa że nia na ca łe ży cie.
Moż na przy pusz czać, że ta ki po gląd miesz -
kań ców Ga li cji, i nie tyl ko, kształ to wa ła
bie da i za co fa nie go spo dar cze. Je dy nie wy -
kształ ce nie by ło szan są roz wo ju i go dzi wej
eg zy sten cji. (Patrz�foto.�3)

W ro ku 1909, na dru gim ro ku stu diów, Sta -
ni sław Brzo zow ski pod jął pra cę za rob ko wą, ja -
ko kre ślarz, w Biu rze Tech nicz nym Warsz ta -
tów Głów nych Ko lei Pań stwo wych we Lwo wie.

Ta ką de cy zję wy mu si ła po trze ba uzy ska -
nia środ ków na stu dia i utrzy ma nie mat ki
wdo wy oraz pię cio ro ro dzeń stwa. Za miesz -
ka nie z ro dzi ną we Lwo wie umoż li wi ło Sta -
ni sła wo wi po moc w na uce i opie kę
nad młod szym ro dzeń stwem.

Mi mo pra cy za rob ko wej nie za nie dby wał on
swych obo wiąz ków stu denc kich i po dwóch
la tach stu diów, dnia 1 lip ca 1913 ro ku zdał
pierw szy eg za min pań stwo wy z po stę pem
„Bar dzo uzdol nio ny”. Po zda niu te go eg za mi -
nu zo stał przez Dy rek cję Ko lei Pań stwo wych
(DKP) awan so wa ny na sta no wi sko in ży nie -

ra ad iunk ta w Dzia le In we sty cji, na od cin ku
Lwów, przy roz bu do wie sta cji ko le jo wych
oraz przy opra co wa niu pro jek tu dru giej nit ki
to ru ko le jo we go na li nii Zło czów – Tar no pol.
W ro ku 1915 otrzy mał przy dział do Biu ra Bu -
do wy i Utrzy ma nia Mo stów. (Patrz� foto.�4)

W tym Biu rze dzia łał aż do ro ku 1928,
opra co wu jąc wie le pro jek tów na praw mo -
stów i wia duk tów znisz czo nych w cza sie
dzia łań wo jen nych. Zdo by te tu do świad cze -
nia za wo do we za owo cu ją bo ga tym warsz -
ta tem za wo do wym wy ko rzy sta nym w dy dak -
ty ce aka de mic kiej w nie da le kiej przy szło ści.
W okre sie 1918-1925 awan so wał w tym biu -
rze na ko mi sa rza, na stęp nie na star sze go
ko mi sa rza bu do wy Lwów, a w ro ku 1925
na sta no wi sko we re fe ren da rza, któ re zaj mo -
wał do ro ku 1928. W okre sie trwa nia woj ny
Sta ni sław Brzo zow ski ze wzglę du na waż -
ność wy ko ny wa nych prac zo stał na wnio sek
Dy rek cji Ko lei Pań stwo wych we Lwo wie
zwol nio ny ze służ by woj sko wej. Rów no cze -
śnie ze zwol nie niem uzy skał on no mi na cję
na ad iunk ta bu do wy w Dzia le Dróg i Mo stów
Biu ra Bu do wy i Utrzy ma nia Mo stów.

W ro ku 1916 ro dzi na Brzo zow skich mu sia -
ła przy jąć ko lej ny cios, bo wiem umar ła uko -
cha na mat ka Teo fi la. Zmar twie nia zwią za ne
ze śmier cią mat ki, ko niecz ność opie ki
nad młod szym ro dzeń stwem, tak że no we
obo wiąz ki zwią za ne z no mi na cją na in ży nie -
ra ad iunk ta w Dzia le Dróg i Mo stów DKP mu -
siał S. Brzo zow ski go dzić z przy go -
to wa nia mi do dru gie go eg za mi nu
pań stwo we go. W dniach 14-15 lu -
te go 1916 r. zda wał koń co wy eg za -
mi nu, po któ rym 15 lu te go Ko mi sja
pod prze wod nic twem wy bit ne go
spe cja li sty w za kre sie bu do wy mo -
stów pro fe so ra Mak sy mi lia na Thul -
lie, wy da ła upra gnio ne świa dec two
dru gie go eg za mi nu pań stwo we -
go, dziś rów no znacz ne z dy plo mem
ma gi stra in ży nie ra.

I Ka�te�dra�Bu�do�wy�Mo�stów
na Po�li�tech�ni�ce�Lwow�skiej�
i Dy�rek�cja�Ko�lei
Pań�stwo�wych

Oko licz no ści spra wi ły, że
w 1916 ro ku I Ka te dra Bu do wy
Mo stów, któ rej kie row ni kiem był
prof. M. Thul lie, ogło si ła kon kurs
na sta no wi sko kon struk to ra, dziś
od po wied ni ka sta no wi ska ad iunk -
ta. S. Brzo zow ski wy grał kon kurs,
gdyż dla ko mi sji kon kur so wej waż -
nym ar gu men tem by ła je go prak -
ty ka w za kre sie bu do wy mo stów
i dróg że la znych, ja ką zdo był pra -
cu jąc w Biu rze Bu do wy i Utrzy ma -
nia Mo stów DKP.

Wkrót ce po ob ję ciu sta no wi ska
kon struk to ra w I Ka te drze Bu do wy
Mo stów Brzo zow ski miał moż ność
spraw dzić się ja ko dy dak tyk, gdyż
na wnio sek M. Thul lie go, Ra da Wy -
dzia łu In ży nie rii po wie rzy ła mu
pro wa dze nie wy kła dów i ćwi czeń
kon struk cyj nych z bu do wy mo -

stów dla słu cha czy re kru tu ją cych się z żoł -
nie rzy urlo po wa nych ze służ by woj sko wej
na fron tach I woj ny świa to wej, ce lem uzu -
peł nie nia wie dzy i do koń cze nia stu diów
prze rwa nych woj ną. S. Brzo zow ski wy wią -
zał się z po wie rzo nych mu za jęć ku peł ne -
mu za do wo le niu kie row nic twa Ka te dry,
a spo so bem pro wa dze nia za jęć zdo był so -
bie wy jąt ko we uzna nie słu cha czy. Ten ży -
wy kon takt ze stu den ta mi w cza sie za jęć dy -
dak tycz nych, ser decz ność i przy sło wio wa
życz li wość po za sa lą dy dak tycz ną, by ły
tym, co wy róż nia ło Brzo zow skie go tak że
póź niej, ja ko na uczy cie la aka de mic kie go Po -
li tech ni ki Ślą skiej. (Patrz�foto.�11)

Sta ni sław Brzo zow ski osią gnąw szy pew -
ną sta bi li za cję ży cio wą za rów no w DKP jak
i na Po li tech ni ce Lwow skiej po sta no wił za -
ło żyć ro dzi nę. W dniu 19 li sto pa da 1919 r.
za warł we Lwo wie zwią zek mał żeń ski z pan -
ną Iza bel lą Bro ni sła wą Rud nic ką, z za wo -
du na uczy ciel ką, cór ką szlach ci ca Ja na Rud -
nic kie go her bu „Na łęcz”, z któ rą był
za rę czo ny od 1908 ro ku.

Do 1928 ro ku ka rie ra za wo do wa Brzo zow -
skie go prze bie ga ła dwu to ro wo, ja ko na -
uczy cie la aka de mic kie go Po li tech ni ki i pra -
cow ni ka Dy rek cji Ko lei Pań stwo wych we
Lwo wie. Jesz cze, ja ko kon struk tor -ad iunkt
w I Ka te drze Bu do wy Mo stów, Brzo zow ski
zo stał pierw szym re dak to rem pi sma „Ży cie
Tech nicz ne”. Na ła mach te go cza so pi sma
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opu bli ko wał w ro ku 1922 pra cę „Bel ka obu -
stron nie utwier dzo na i łuk bez prze gu bo wy”.
W ro ku 1923 w in ży nier skim „Cza so pi śmie
Tech nicz nym”, bę dą cym or ga nem Mi ni ster -
stwa Ro bót Pu blicz nych i Pol skie go To wa -
rzy stwa Tech nicz ne go we Lwo wie, ogło sił
pra cę pt. „Bel ka obu stron nie sprę ży ście
utwier dzo na o do wol nej sztyw no ści <<n>>
i jej za sto so wa nie do ob li cza nia ram i be lek
cią głych”. Ogło szo na pra ca sta ła się pod sta -
wą do pusz cze nia jej au to ra do prze wo du
dok tor skie go na Wy dzia le Ko mu ni ka cyj -
nym Po li tech ni ki Lwow skiej. Dnia 5 stycz -
nia 1924 ro ku kan dy dat na dok to ra zdał z wy -
róż nie niem tzw. ry go ro zum bę dą ce ści słym
eg za mi nem dok tor skim, a w dniu 12 stycz -
nia te goż ro ku Po li tech ni ka Lwow ska nada -
ła mu sto pień, ty tuł, god ność i pra wa dok to -
ra na uk tech nicz nych.(Dy plom dok tor ski
pod pi sa li urzę du ją cy rek tor Ju lian Fa bjań ski,
pro mo tor prof. Ka sper We igel oraz Dzie kan
Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i kie row nik Ka te dry
Geo de zji Wła dy sław Woj tan2.) (Patrz�foto.�6)

Po uzy ska niu przez Sta ni sław Brzo zow -
skie go stop nia dok to ra je go ka rie ra na uko -
wa na bra ła wy raź ne go przy śpie sze nia.
W ro ku aka de mic kim 1923/24 na wnio sek
prof. Sta ni sła wa Bry ły, Kie row ni ka II Ka te dry
Mo stów, któ ry uda wał się w swą dru gą po -
dróż stu dial ną do USA, Ra da Wy dzia łu Ko -
mu ni ka cji po wie rzy ła S. Brzo zow skie mu
w do wód uzna nia pro wa dze nie wy kła dów
i ćwi czeń z przed mio tu Bu do wa Mo stów II A.
Przed mio to we za ję cia pro wa dził do ro -
ku 1925, w któ rym to Po li tech ni ka Lwow ska
skie ro wa ła go na staż na uko wy do Fran cji,
do In sty tu tu Pau la Se jo urné, świa to wej sła -
wy kon struk to ra wiel kich, ka mien nych, łu ko -
wych mo stów i wia duk tów. Sta ni sław Brzo -
zow ski po wró cił z Fran cji na po cząt ku ro ku
aka de mic kie go 1925/26 i ob jął wy kła dy i ćwi -

cze nia ze Sta ty ki Bu dow li II na Wy dzia le In -
ży nie rii Lą do wej i Wod nej. Z dniem 1 paź -
dzier ni ka 1926 r. prof. Mak sy mi lian Thul lie,
do tych cza so wy kie row nik I Ka te dry Bu do -
wy Mo stów, prze szedł w stan spo czyn ku
z ty tu łem pro fe so ra ho no ro we go. Na je go
miej sce zo stał po wo ła ny Sta ni sław Brzo -
zow ski, awan so wa ny na za stęp cę pro fe so -
ra. No wy kie row nik I Ka te dry Bu do wy Mo -
stów ob jął wy kła dy i ćwi cze nia z Teo rii
Mo stów na Od dzia le Dro go wy mi oraz
Wod nym Wy dzia łu In ży nie rii Lą do wej i Wod -
nej. Tak że od ro ku 1926 z wy łą cze niem
r. akad. 1931/32 [6] S. Brzo zow ski pro wa -
dził wy kła dy i ćwi cze nia z przed mio tu Bu -
do wa Mo stów cz. II na Od dzia le Lą do wym
wspo mnia ne go Wy dzia łu.

Rów no cze śnie z pra cą dy dak tycz ną
i awan sa mi ad mi ni stra cyj ny mi S. Brzo zow -
ski śle dził in ten syw ny po stęp prac bu dow la -
nych na waż nej li nii ko le jo wej Sta ni sła -
wów – Wo ro nien ka, bie gną cej w czę ści
po łu dnio wej od De la ty na, wzdłuż Pru tu,
Mię dzy in ny mi, na Hu culsz czyź nie, trwa ły
pra ce nad od bu do wą znisz czo nych, przez
co fa ją ce się ar mie za bor ców, pięk nych łu ko -
wych mo stów ka mien nych nad Pru tem i je -
go do pły wa mi. Wspól nie z pro fe so rem bu -
dow nic twa wod ne go Po li tech ni ki Lwow skiej
Ot to nem Na dol skim, ko mi sa rzem mia sta
Lwo wa oraz in ny mi oso bi sto ścia mi z To wa -
rzy stwa Roz wo ju Tech ni ki we Lwo wie wi zy -
to wa li w 1926 ro ku w Wo roch cie bu do wę ka -
mien ne go mo stu łu ko we go. Po dob na
wy ciecz ka, tak że ze stu den ta mi, zo sta ła zor -
ga ni zo wa na w ro ku 1927 z oka zji od bu do -
wy ko lej ne go mo stu nad Pru tem pod Ja rem -
czem. Sta ni sław Brzo zow ski prze ja wiał
du że za in te re so wa nie tech no lo gią bu do wy
mo stów, a zwłasz cza mi ster ną kon struk cją
drew nia nych krą żyn i rusz to wań, do ko nu jąc
sto sow nych no ta tek3). (Patrz�foto.�7)

Mi mo licz nych obo wiąz ków ad mi ni stra cyj -
nych zwią za nych z kie ro wa niem ka te drą
i opie ką na uko wą nad swy mi asy sten ta mi
znaj do wał czas na pra cę na uko wą. Za gad -
nie nie wpły wu ob cią że nia ru cho me go
na kon struk cje, zwłasz cza mo stów, czym zaj -
mo wał się od ro ku 1878 je go mistrz prof.
Mak sy mi lian Thul lie, w spo sób na tu ral ny by -
ły kon ty nu owa ne przez Brzo zow skie go.
W ro ku 1927 w „Cza so pi śmie Tech nicz nym”
opu bli ko wał ko lej ną pra cę „Li nie wpły wo we
be lek na sprę ży stych pod po rach”, któ ra sta -
no wi ła te mat je go prze wo du ha bi li ta cyj ne -
go. Po za koń cze niu prze wo du, z po myśl nym
skut kiem w dniu 10 mar ca 1927 r. otrzy mał
Sta ni sław Brzo zow ski uzy skał sto pień dok -
to ra ha bi li to wa ne go. Kil ka mie się cy póź niej,
w dniu 2 czerw ca 1927 r. Pre zy dent Rzecz -
po spo li tej mia no wał go pro fe so rem nad zwy -
czaj nym „teo r ji i bu do wy mo stów” na Po li -
tech ni ce Lwow skiej. Jed nak że, zgod nie

WSPOmNIENIE

6.�Dy�plom�dok�tor�ski�Sta�ni�sła�wa�Brzo�zow�skie�go.�Zbiór:�Zo�fia�Brzo�zow�ska�-Ku�rze�lew�ska.

7.� Sta�ni�sław� Brzo�zow�ski� wi�zy�tu�je� od�bu�do�wę� mo�stu� przez� rze�kę� Prut� pod Ja�rem�czem 1927� r.�
Zbiór:�Sta�ni�sław�Brzo�zow�ski.

38 Forum Budownictwa Śląskiego (53) 2018



z prag ma ty ką służ bo wą, obo wiąz ki pro fe so -
ra mógł do pie ro pod jąć po zwol nie niu z pra -
cy w Dy rek cji Ko lei Pań stwo wych we Lwo -
wie, gdzie for mal nie był za trud nio ny do
31 lip ca 1928 ro ku.

Okres za war ty po mię dzy no mi na cją
na pro fe so ra nad zwy czaj ne go, a zwy czaj -
ne go, w ro ku 1935, mi ja S. Brzo zow skie mu
na dzia łal no ści dy dak tycz nej i or ga ni za cyj -
nej na sta no wi sku kie row ni ka Ka te dry,
a tak że na człon ko stwie z no mi na cji mi ni ste -
rial nej, w Ko mi sji Eg za mi nu Dy plo mo we go
na trzech Od dzia łach: ma cie rzy stym Lą do -
wym, Wod nym i Mier ni czym Wy dzia łu In ży -
nier ji Lą do wej i Wod nej4).

W kwiet niu 1932 r. sta ra niem Wy dzia łu In -
ży nie rii Lą do wej Po li tech ni ki Lwow skiej
i Pol skie go To wa rzy stwa Po li tech nicz ne go,
zo sta ła wy da na we Lwo wie Księ ga Pa miąt -
ko wa dla uczcze nia za sług dok to ra h.c. prof.
Mak sy mi lia na Thul lie go w związ ku z uro czy -
sto ścia mi ju bi le uszu 80 le cia je go uro dzin [9].
W tej Księ dze, któ rej współ re dak cję, pra wie
od po cząt ku, po wie rzo no prof. Brzo zow skie -
mu, wśród 24 ar ty ku łów au tor stwa pro fe so -
rów Wy dzia łu In ży nier ji Lą do wej i Wod nej fi -
gu ru je tak że je go ar ty kuł „Ogól na me to da
wy zna cza nia kształ tu mo stów łu ko wych
z kon struk cją pa chwi no wą”. Jest to pra ca
o sil nej pod bu do wie teo re tycz nej, pi sa na
pięk ną pol sz czy zną, bo ga to ilu stro wa na, za -
wie ra ją ca licz ne przy kła dy prak tycz ne oraz
ta bli ce współ czyn ni ków przy dat nych dla
pro jek tan tów mo stów. Na le ży od no to wać, że
wła śnie ta kie teo re tycz no -prak tycz ne uję cie
pra cy jest zgod ne z fi lo zo fią dzia ła nia pro -
jek tan tów kon struk cji in ży nier skich, któ rą Sta -
ni sław Brzo zow ski prze ka zy wał za wsze
swo im stu den tom, tak że ja ko pro fe sor Po -
li tech ni ki Ślą skiej.

W ro ku akad. 1933/34 Ra da Wy dzia łu In -
ży nier ji Lą do wej i Wod nej po wie rzy ła
S. Brzo zow skie mu urząd dzie ka na. Na tym
sta no wi sku, oprócz du że go ob cią że nia dy -
dak tycz ne go w wy mia rze 11 go dzin wy kła -
dów i 14 godz. ćwi czeń ty go dnio wo, or ga -
ni zo wał dzia łal ność na uko wą i dy dak tycz ną,
któ ra na Po li tech ni ce Lwow skiej by ła za wsze
pierw szo pla no wa. Bę dzie też mu siał ła go -
dzić na ra sta ją ce na Wy dzia le kon flik ty na -
ro do wo ścio we, a tak że peł nić ro lę ar bi tra
w spo rach wy stę pu ją cych w ło nie Ra dy Wy -
dzia łu. Spo ry w ło nie Ra dy Wy dzia łu by ły
na ty le po waż ne, że kon sul to wał je z prze -
by wa ją cym na le cze niu szpi tal nym prof. Ka -
zi mie rzem Bar tlem w ma ju 1934 ro ku [3].

W to ku in ten syw nej pra cy, w dniu 1 paź -
dzier ni ka 1935 r. Brzo zow ski osią gnął ty tuł
i god ność pro fe so ra zwy czaj ne go. Je go obo -
wiąz ki zna czą co ule gły zmniej sze niu z ob ję -
ciem przez prof. Ada ma Ku rył łę kie row nic -
twa II Ka te dry Bu do wy Mo stów, gdyż
do tych cza so wy jej kie row nik, prof. Ste fan Bry -
ła ob jął wa ku ją ce kie row nic two Ka te dry
Bu dow nic twa II na Wy dzia le Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki War szaw skiej. Przy pusz czal nie
z po dob nych po wo dów, jak wi zy ta na bu do -
wie mo stów nad Pru tem, w ro ku 1932
S. Brzo zow ski zor ga ni zo wał wy ciecz kę na uko -
wą na bu do wę mo stu żel be to we go nad

So łą pod Ko bie rnicami, a w czerw cu ro -
ku 1937 wraz z prof. Ot to nem Na dol skim, wi -
zy to wał te ren bu do wy za po ry wod nej w Roż -
no wie na Du naj cu. Ich wi zy ta w Roż no wie
zbie ga ła się z na si le niem ro bót ziem nych i wy -
ko ny wa niem me to da mi wy bu cho wy mi wy ło -
mów skal nych, wbi ja nia ścia nek szczel nych
Lar se na, cią głym trans por tem be to nu, uszczel -
nia niem ko ro ny za po ry i in ny mi cie ka wy mi ro -
bo ta mi bu dow la ny mi. (Patrz�foto.�8�i�9)

S. Brzo zow ski, jak sam twier dził, był sła -
be go zdro wia i okres wa ka cyj ny wy ko rzy sty -
wał na wy po czy nek. Wkrót ce po wi zy cie
w Roż no wie, wraz z mał żon ką Iza bel lą wy -
je cha li na od po czy nek do Mor szy na -Zdro ju,
wspa nia łe go i mod ne go uzdro wi ska u pod -
nó ża Kar pat w po wie cie stryj skim. S. Brzo -
zow ski trak tu ją cy za wsze po waż nie swo je
obo wiąz ki miał po czu cie hu mo ru. Lu bił żar -
to wać i czę sto w cza sie eg za mi nów dy plo -
mo wych dyk te ryj ką lub za baw nym spo -
strze że niem roz ła do wy wał na pię ta sy tu ację.
W czerw cu 1939 r., mi mo już na pię tej sy tu -
acji po li tycz nej, Ko ło Stu den tów In ży nie rii Po -
li tech ni ki z oka zji Dni Kra ko wa zor ga ni zo wa -
ło wy ciecz kę do Wie licz ki, w któ rej
uczest ni czy li wraz z mał żon ka mi pro fe so ro -
wie: Brzo zow ski, Na dol ski i Wą to rek5).

W 1939 ro ku pro wa dził wy kła dy i ćwi cze -
nia z Teo rii Mo stów, Teo rii Łu ków, Bu do wy
Mo stów III oraz sta no wią ce wów czas pew -
ną no wość z przed mio tu Kon struk cje Spa -
wa ne, prze rwa ne we wrze śniu przez dwóch
na jeźdź ców. Jesz cze do lip ca 1939 ro ku pro -
wa dził dzia łal ność spo łecz ną roz po czę tą
w ro ku 1930, ja ko de le gat Po li tech ni ki
Lwow skiej do pierw szej w Pol sce Opie ki
Zdro wot nej Lwow skich Szkół Aka de mic -
kich [11]6).

Pod pierw�szą�oku�pa�cją�so�wiec�ką
1939-1941

W sierp niu 1939 ro ku ro dzi na Brzo zow -
skich prze by wa ła na wa ka cjach w Jod -
kisz kach ko ło Li dy na Wi leńsz czyź nie u sio -
stry Sta ni sła wa Zo fii i szwa gra Wła dy sław
Mal skie go7). Sierp nio wy urlop w gro nie ro -
dzin nym za kłó ca ły nie po ko ją ce wie ści o zbli -
ża ją cej się woj nie. Po mi mo na jaz du Niem -
ców nie zde cy do wa li się wró cić do Lwo wa,
do pie ro agre sja so wiec ka z 17 wrze śnia spo -
wo do wa ła ich wy jazd dwa dni póź niej z Jod -
ki szek. W tym cza sie Lwów prze cho dził tra -
gicz ne, zmien ne ko le je lo su8).
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Li�sto�pad 1935.

Zbiór:�Sta�ni�sław�Brzo�zow�ski.

9.�Po�wrót�z wi�zji�te�re�nu
bu�do�wy�za�po�ry�w Roż�no�wie.
Prof.�Sta�ni�sław�Brzo�zow�ski
w „pum�pach”�od�wró�co�ny
ty�łem.�W środ�ku�gru�py
w ka�pe�lu�szu�przy�pusz�czal�nie
prof.�Ot�to�Na�dol�ski.�
Czer�wiec 1937�r.
Zbiór:�Sta�ni�sław�Brzo�zow�ski.
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Wraz ni mi wra ca ją do Lwo wa roz pro sze -
ni przez woj nę na ukow cy i stu den ci. Na wią -
zu ją pierw sze kon tak ty w no wej rze czy wi -
sto ści. No wa wła dza re or ga ni zu je uczel nię
i zmie nia jej na zwę na Lwow ski Po li tech nicz -
ny In sty tut (LPI). Po zba wia rek to ra A. We -
resz czyń skie go sta no wi ska, ka że pod jąć za -
ję cia, ale do pra cy przyj mu je tyl ko
speł nia ją cych na rzu co ne wa run ki, mię dzy in -
ny mi w po sta ci przy na leż no ści do utwo rzo -
nych związ ków za wo do wych. Wśród więk -
szo ści na ukow ców wra ca ją cych do pra cy
jest S. Brzo zow ski, któ ry za cho wu je swo je
do tych cza so wy ty tuł pro fe so ra Teo rii i Bu -
do wy Mo stów, a tak że kie row ni ka I i II Ka -
te dry Bu do wy Mo stów. Po dej mu je za ję cia
z za re je stro wa ny mi stu den ta mi, któ re w tym
okre sie mo gły się od by wać w ję zy ku pol skim.
Ad iunk tem w ka te drze S. Brzo zow skie go był
Al fons Chmie lo wiec, zaś asy sten ta mi, Sta -
ni sław Ma zur, Ta de usz Ni czew ski, Jan Wą -
to rek, Je rzy Wę gier ski i Wi told Świą drow ski9.

Pod oku�pa�cja�nie�miec�ką
1941-1944�

Po na pa ści Niem ców na ZSRR, w dniu
30 czerw ca 1941 roz po czę ła się for mal nie
nie miec ka oku pa cja Lwo wa. W mie ście
za mknię to wszyst kie szko ły, Lwow ski Po li -
tech nicz ny In sty tut LPI zna lazł się pod nie -
miec kim nad zo rem ko mi sa rycz nym i do pie -
ro w 1942 ro ku na ukow cy Po li tech ni ki
Lwow skiej zna leź li pra cę, pier wot nie w Sta -
atli che Tech ni sche In sti tu te Lem berg, a na -
stęp nie w Sta atli che Tech ni sche Fach kur se.
Na wspo mnia nych kur sach zna la zło pra cę
wie lu pol skich pro fe so rów, wśród nich Sta -
ni sław Brzo zow ski, któ ry wy kła dał Bu do wę
mo stów. Po za ofi cjal ną dzia łal no ścią pol scy
pro fe so ro wie pro wa dzi li taj ne na ucza nie aka -
de mic kie. W cza sie nie miec kiej oku pa cji
Brzo zow scy przy ję li wiel ko dusz nie do ro dzi -
ny 12-let nie go Ka zi mie rza, osie ro co ne go
bra tan ka żo ny pro fe so ra. W an kie cie per so -
nal nej pro fe sor okre śla go, ja ko sy na uro -
dzo ne go we wrze śniu 1929 r.10)

Dru�ga�oku�pa�cja�so�wiec�ka
1944-1946

Uwol nie nie Lwo wa od Niem ców na stą pi -
ło 27 lip ca 1944 r. si ła mi wojsk ra dziec kich
i od dzia łów Ar mii Kra jo wej, dzia ła ją cych w ra -
mach ak cji „Bu rza”. Jed nak już 28 lip ca od -
dzia ły AK zo sta ły zmu szo ne przez sta re go,
no we go oku pan ta do zło że nia bro ni, a Lwów
stał się po raz dru gi mia stem ra dziec kiej
Ukra iny. W li sto pa dzie 1944 zo sta ła wzno -
wio na dzia łal ność LPI. Je go dy rek to rem zo -
stał do cent In sty tu tu Po li tech nicz ne go
w Ode ssie J.N. Jam pol ski, któ ry za de cy do -
wał wy pła ce nie pro fe so rom i pra cow ni kom
LPI za licz ki w wy so ko ści 100 ru bli. Naj pierw
wy kła dy pro wa dzo ne by ły w ję zy ku pol skim,
ale po kil ku mie sią cach tyl ko w ję zy ku
ukra iń skim lub ro syj skim. No we wła dze
LPI po wie rzy ły S. Brzo zow skie mu kie row -
nic two oby dwu Ka tedr Bu do wy Mo stów.
W je go Ka te drze oprócz asy sten tów Po la -
ków pra co wa li, skie ro wa ni do Lwo wa z głę -

bi ZSRR Ro sja nie: prof. M.A. Ru dicz, doc.
S.M. Sza po wa łow, aspi rant inż. Za jar ny
oraz inż. in spek tor Szwe cow. W uzna niu za -
sług i wie dzy S. Brzo zow ski uho no ro wa ny
zo stał, po raz dru gi, no mi na cją na pro fe so -
ra bu do wy mo stów, tym ra zem, nada ną
przez ra dziec kie Mi ni ster stwo Szkol nic twa
Wyż sze go. Po wie rzo no mu tak że or ga ni za -
cję i kie ro wa nie kształ ce niem aspi ran tów
i kan dy da tów na uk tech nicz nych. 

No wy dy rek tor prze pro wa dzał „roz mo -
wy” z pol ski mi pro fe so ra mi, w ce lu wy son -
do wa nia ich za mia rów w od nie sie niu do wy -
jaz du do Pol ski lub po zo sta nia we Lwo wie.
Po pew nym okre sie da wa ło się, przy róż nych
oka zjach od czuć ze stro ny kie row nic twa i ro -
syj skie go per so ne lu uszczy pli wo ści i szy ka -
ny, psu ją ce at mos fe rę spo koj nej pra cy.
W ce lu „za chę ce nia” do wy jaz du ze Lwo wa
w stycz niu 1945 ro ku prze pro wa dzo no ak -
cję aresz to wań we Lwo wie, wśród aresz to -
wa nych by ło oko ło 20 na ukow ców, w tym
Wło dzi mierz Bu rzyń ski, Sta ni sław Fry ze,
Alek san der Ko zi kie wicz, Ta de usz Ku czyń ski,
Emil Ła zo ryk, Wi told Min kie wicz, Edwin
Pła żek. Nie któ rzy po pew nym cza sie zo sta li
zwol nie ni in ni prze by wa li w wię zie niu na ul.
Łąc kie go, gdzie stra ci li zdro wie lub zo sta li wy -
wie zie ni do obo zu w Don ba sie, gdzie zmar li
z na by tych cho rób jak Ku czyń ski i Ła zo ryk.

Dy rek tor Jam pol ski za sły nął z dyk ta tor -
skie go spo so bu urzę do wa nia. Ma jąc sze ro -
kie upraw nie nia mógł pro wa dzić po li ty kę ka -
dro wa we dług wła sne go uzna nia. Czę sto
sto so wał szy ka no wa nie i ka ry ad mi ni stra cyj -
ne, co wy wo ły wa ło nie za do wo le nie i za gro -
że nie utra ty pra cy z bła he go po wo du. Za -
rzu ca mu się tak że ob ni że nie ran gi Wy dzia łu
In ży nie rii oraz Ar chi tek tu ry kosz tem in nych
wy dzia łów. Ogól na at mos fe ra w mie ście i sy -
tu acja w LPI sprzy ja ły pod ję ciu przez pro -
fe so rów de cy zji wy jaz du do Pol ski. Za le d -
wie pię ciu pro fe so rów, a wśród nich Adam
Ku rył ło po sta no wi ło po zo stać we Lwo wie.

Sta ni sław Brzo zow ski był jed nym z ostat nich
pro fe so rów opusz cza ją cych Lwów w lip -
cu 1946 ro ku wraz gru pą na ukow ców pro -
wa dzo nych w trans por cie przez W. Bu rzyń -
skie go. 

Po�li�tech�ni�ka�Ślą�ska�w Gli�wi�cach
1946-1959

Sta ni sław Brzo zow ski po przy jeź dzie
do Gli wic za stał te ren przy go to wa ny przez inż.
Zbi gnie wa Bu dzia now skie go, by łe go asy sten -
ta pro fe so ra Ada ma Ku rył ły w II Ka te drze Bu -
do wy Mo stów we Lwo wie. Zb. Bu dzia now ski
przy je chał wcze śniej do Gli wic i już od kil ku
mie się cy pra co wał nad or ga ni za cją ka te dry
Bu do wy Mo stów. To spra wi ło, że ka te dra mo -
gła szyb ko pod jąć swą dzia łal ność. Pierw szy
wy kład dla stu den tów S. Brzo zow ski od był
w paź dzier ni ku ro ku akad. 1946/47, w gma -
chu „Sza rej Che mii” przy ul. Mar ci na Strzo -
dy. Mi mo, że for mal nie no mi na cję na pro fe -
so ra zwy czaj ne go otrzy mał z Mi ni ster stwa
Oświa ty RP w dniu 21 stycz nia 1947 r., już 15
lip ca, w dwa dni po przy jeź dzie do Gli wic, Po -
li tech ni ka za war ła z nim umo wę o pra cę
w cha rak te rze pro fe so ra zwy czaj ne go i kie -
row ni ka ka te dry Bu do wy Mo stów, któ rą za -
twier dził Dy rek tor De par ta men tu w Mi ni -
ster stwie Oświa ty. W tym sa mym ro ku
aka de mic kim Ra da Wy dzia łu In ży nie ryj no -Bu -
dow la ne go po wie rzy ła S. Brzo zow skie mu pre -
sti żo wą i od po wie dzial ną funk cję prze wod ni -
czą ce go Ko mi sji Eg za mi nu dy plo mo we go,
któ rą bę dzie spra wo wał przez 12 lat. Ab sol -
wen ci, któ rzy zda wa li eg za mi ny dy plo mo we
w okre sie je go prze wod nic twa, wspo mi na ją
„Dziad ka”, bo tak go wła śnie na zy wa no, ja -
ko wy ma ga ją ce go eg za mi na to ra, ale nie zwy -
kle życz li we go dla stu den tów. W ka te drze
Bu do wy Mo stów na Wy dzia le In ży nie ryj no -Bu -
dow la nym z S. Brzo zow skim współ pra co wa li
w róż nych okre sach: Zbi gniew Bu dzia now ski,
Adam Ra dzi kow ski, Eu ge niusz Jam ro zik,
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10.� Se�mi�na�rium� w Ka�te�drze� Bu�do�wy� Mo�stów� In�sty�tu�tu� Po�li�tech�nicz�ne�go� we� Lwo�wie.� Rok 1946.
Zbiór:�Zo�fia�Brzo�zow�ska�-Ku�rze�lew�ska.
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Ar tur Got kow ski, na stęp ca S. Brzo zow skie -
go Jó zef Głomb (pro fe sor zwy czaj ny i kie row -
nik ka te dry Bu do wy Mo stów oraz czło nek ko -
re spon dent PAN), a tak że kil ka lat póź niej
Sta ni sław Men tel.

Brzo zow scy za miesz ka li w Gli wi cach
w wil li przy ul. Ka szub skiej 16 w bez po śred -
nim są siedz twie od da ne go do użyt ko wa nia
w 1951 r gma chu Wy dzia łu In ży nie ryj no -Bu -
dow la ne go. Lo kal na par te rze za ję li Ochę -
dusz ko wie, a na pię trze Brzo zow scy. Jak pi -
sze Zo fia Ku rze lew ska, bra ta ni ca pro fe so ra,
we wspo mnie niu o swym stry ju… Dom
Brzo�zow�skich�był�do�mem�otwar�tym.�Czę�sto
by�wa�li�w nim�za�rów�no�pro�fe�so�ro�wie,�asy�sten�-
ci� jak� i stu�den�ci.�Wiem�na pew�no,�że�nikt
od nich�za�rów�no�we�Lwo�wie�jak�i w Gli�wi�cach
nie�wy�szedł�głod�ny.�Go�ścin�ność�stry�ja�i,�jak
się�to�mó�wi,�„sze�ro�ki�gest”�by�ły�w na�szej�ro�-
dzi�nie le�gen�dar�ne. [3] s. 89 w 12-14 od gó -
ry. Z Brzo zow ski mi za miesz ka ła owdo wia ła
sio stra Iza be li, Elż bie ta, któ ra pro wa dzi ła im
dom, zwal nia jąc od czę ści obo wiąz ków żo -
nę pro fe so ra, któ ra cier pia ła na do le gli wo ści
żo łąd ko we. W la tach pięć dzie sią tych jej

cho ro ba na si li ła się i 12 li sto pa da 1956 r. Iza -
be la Brzo zow ska z Rud nic kich zmar ła.
Odej ście żo ny by ło dla pro fe so ra ogrom nym
cio sem, któ ry tak że od bił się na je go, jak mó -
wił, sła bo wi tym zdro wiu. Po śmie ci uko cha -
nej mał żon ki pró bo wał swe osa mot nie nie za -
głu szyć in ten syw ną pra cą11). (Patrz�foto.�12)

God nym pod kre śle nia i uzna nia dla S.
Brzo zow skie go był je go wy bór na De le ga -
ta Wy dzia łu In ży nie ryj no -Bu dow la ne go
do Ze spo łu Opi nio daw cze go Ko mi sji Po pie -
ra nia Twór czo ści Na uko wej i Ar ty stycz nej
przy Pre zy dium Ra dy Mi ni strów w War sza -
wie. Sta ni sław Brzo zow ski w uzna niu za sług
dla Po li tech ni ki Ślą skiej od zna czo ny zo stał
w ro ku 1955 Me da lem X -le cia Po li tech ni ki
Ślą skiej, Me da lem X -le cia Pol ski Lu do wej,
a w ro ku 1956 Krzy żem Ka wa ler skim Or de -
ru Od ro dze nia Pol ski. Cho ciaż w dniu 19 ma -
ja 1959 ro ku osią gnął wiek eme ry tal ny Ra -
da Wy dzia łu i Se nat Po li tech ni ki Ślą skiej
w dniu 5 czerw ca 1959 r wy stą pi ły do Mi ni -
ster stwa Szkol nic twa Wyż sze go o prze dłu -
że nie za an ga żo wa nia na dal sze trzy la ta.

W dniu 9 lip ca w cza sie po by tu z wy kła dem,
praw do po dob nie na Po -
li tech ni ce Kra kow skiej,
na gle za słabł i wkrót ce
po prze wie zie niu do szpi -
ta la zmarł. Spo czy wa
na Cmen ta rzu Li po wym
w Gli wi cach. Po zo sta wił
po so bie do brze zor ga ni -
zo wa ną ka te drę, pa mięć
wy bit ne go uczo ne go,
wspa nia łe go bu dow ni -
cze go mo stów, do bre go
czło wie ka i przy ja cie la
stu den tów. Dla uczcze -
nia Je go pa mię ci Pol ski
Zwią zek In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic -
twa ufun do wał do rocz ną
na gro dę za naj lep szą

pra cę dy plo mo wą, któ ra przy zna wa na jest
nie prze rwa nie od 1970 ro ku

Ni niej sza bio gra fia jest du żym skró tem ży -
cio ry su na uko we go pro fe so ra Brzo zow -
skie go za war te go w II roz dzia le mo no gra -
fii pt. „Sta ni sław Brzo zow ski In ży nier
Pro fe sor Wy cho waw ca” au tor stwa Ste fa na
Mer ci ka, wy da nej w ro ku 2010 przez Pol ski
Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic -
twa i Sto wa rzy sze nie Wy cho wan ków Wy -
dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej
w Gli wi cach.

STE�FAN�MER�CIK

Zbio ry ro dzi ny Sta ni sła wa Brzo zow skie -
go na pod sta wie za pi su S. Mer ci ka:

Szczę ściem dla re da gu ją ce go by ło na wią -
za nie kon tak tów z Ro dzi ną pro fe so ra osia -
dłą w Gli wi cach i w War sza wie. Dzię ki pa -
niom Ja dwi dze Skar bek, bra ta ni cy żo ny
pro fe so ra, jej cór ce Te re sie Bo ro wiec i Zo -
fii Ku rze lew skiej z Brzo zow skich, uda ło się
po zy skać fo to gra fie ro dzin ne, li sty i nie któ -
re do ku men ty. In ne, bo ga te ma te ria ły prze -
ka za ne po śmier ci pro fe so ra dla Wy dzia łu
Che micz ne go nie ste ty za gi nę ły. Bar dzo
cen ne uzu peł nie nie bio gra fii Sta ni sła wa
Brzo zow skie go, uka zu ją ce je go ce chy oso -
bo we, sta no wi ły wspo mnie nia bra ta ni cy
pro fe so ra p. Zo fii Ku rze lew skiej i kil ku stu -
den tów ze spe cjal no ści „Mo sty” [3]

Zbio ry Je rze go Wę gier skie go

________________

Przypisy

1) Szko ła re al na sta no wi ła od po wied nik śred -
niej szko ły ogól no kształ cą cej ty pu ma te ma tycz -
no -przy rod ni cze go. Jej pro gram na ucza nia w więk -
szym stop niu uwzględ niał przy go to wa nia do ży cia
i pra cy za wo do wej niż gim na zja kla sycz ne.

2) War to przy po mnieć, że w Ka te drze Geo de -
zji ad iunk tem był inż. Mi chał Pasz kie wicz, póź -
niej kie row nik Ka te dry Geo de zji i dwu krot ny dzie -
kan Wy dział In ży nie ryj no -Bu dow la ne go
Po li tech ni ki Ślą skiej.

3) Most w Ja rem czem, naj więk szy nad Pru -
tem, o roz pię to ści 65 m, zaj mo wał ów cze śnie
wśród mo stów ka mien nych w Eu ro pie pierw sze
miej sce. Au to rem pro jek tu i kie row ni kiem bu do -
wy te go mo stu był in ży nier Sta ni sław Ni ko dem
Ra wicz -Ko siń ski, któ ry wo kół sie bie zgro ma dził
ze spół zna ko mi tych współ pra cow ni ków, a wśród
nich inż. Al ber ta Ża ka z Tar no po la, rad cę i na -
czel ni ka Od dzia łu Bu do wy Ko lei Pań stwo wych
we Lwo wie (cór ka Al ber ta Ża ka, p. Ja ni na Rę -
bow ska i jej wnucz ka An na Paul za miesz ku ją
w Gli wi cach) [3].

4) War te od no to wa nia są uro czy sto ści na Po -
li tech ni ce Lwow skiej w 1930 ro ku, z któ rych jed -
na jest szcze gól nie mi ła dla S. Brzo zow skie go.
W dniu 4 czerw ca 1930 r. nada no ty tuł dok to ra
h.c. sław ne mu in ży nie ro wi bu dow nic twa lą do we -
go Ru dol fo wi Mo drze jew skie mu, zna ne mu
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12.�Pro�fe�sor�Brzo�zow�ski�z żo�ną,�szwa�gier�ką�i praw�do�po�dob�nie�bra�tan�-
kiem�żo�ny�Iza�bel�li�na bal�ko�nie�no�we�go�do�mu�w Gli�wi�cach�przy ul.�Ka�-
szub�skiej 14.

11.�Pro�fe�sor�Sta�ni�sław�Brzo�zow�ski�wśród�stu�den�tów�spe�cjal�no�ści�„Bu�do�wa�Mo�stów”.��Gli�wi�ce 1950�r.�Na pierw�-
szym�pla�nie�stu�dent�Jan�Dy�ne�ro�wicz.�Zbiór:�Ka�zi�mierz�Ju�zwa.
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w USA ja ko Ralph Mo dje ski. Rów nież w tym sa -
mym ro ku god ność dok to ra h.c. Po li tech ni ka
Lwow ska nada ła pro fe so ro wi Pau lo wi Se jo -
urné, opie ku na S. Brzo zow skie go na sta żu na -
uko wym we Fran cji, z któ rym spo tkał się w cza -
sie uro czy sto ści. Na zwi ska oby dwu dok to rów h.c.
wid nie ją na ta bli cy ho no ro wej w gma chu głów -
nym Po li tech ni ki Lwow skiej.

5) W książ ce Je rze go Wę gier skie go „Bar dzo
róż ne ży cie” [10] s. 88 w. 1-10 od gó ry, znaj du -
je się za baw na aneg do ta au tor stwa S. Brzo zow -
skie go, któ ra szyb ko obie gła Po li tech ni kę Lwow -
ską. Ślad tych za baw nych po wie dzeń od no to wał
tak że we wspo mnie niu Jan So ja „Mę ska so li dar -
ność” [3] s. 98 w. 1-11 od do łu.

6) Przed S. Brzo zow skim, od mo men tu po wo -
ła nia tej Opie ki w ro ku 1924, de le ga tem do niej
z ra mie nia Po li tech ni ki był prof. Wło dzi mierz Sto -
żek. Ini cja ty wa po wo ła nia tej in sty tu cji przez pro -
fe so rów Po li tech ni ki by ła spo wo do wa na sza le -
ją cą po ro ku 1918 gruź li cą, na któ rą cho ro wa ło
tak że wie lu stu den tów. Zna la zła ona sze ro kie zro -
zu mie nie spo łecz ne i za le d wie w sześć lat
od po wo ła nia, Opie ka Zdro wot na dys po no wa ła
Do mem Wy po czyn ko wym w Mi ku li czy nie, Do -
mem Po sa na to ryj nym we Lwo wie oraz udzia ła -
mi w Sa na to rium Brat niej Po mo cy, Szpi ta lu kli -
nicz nym w Za ko pa nem oraz w Hło sku
pod Lwo wem.

7) Szwa gier Brzo zow skie go, Wła dy sław Mal -
ski, se na tor Zie mi No wo grodz kiej V ka den cji Sej -
mu RP, miał bo ga tą prze szłość pa trio tycz ną. Był
ko men dan tem głów nym Związ ku Strze lec kie go
i Ko men dan tem okrę gu IX Pol skiej Or ga ni za cji
Woj sko wej w Czę sto cho wie. Wal czył w I Bry ga -
dzie Le gio nów Jó ze fa Pił sud skie go, gdzie do słu -
żył się stop nia sier żan ta. Atak bom bo wy na Lwów
miał miej sce oko ło po łu dnia w dniu 1 wrze -
śnia 1939 r. Ogól ny smu tek śro do wi ska po li tech -
nicz ne go po głę bi ła w tym dniu wia do mość
o śmier ci prof. Mak sy mi lia na Thul lie go. Je go uro -
czy sty po grzeb z udzia łem Ra dy Miej skiej i licz -
ne go gro na ża łob ni ków od był się 3 wrze -
śnia 1939 r. na Cmen ta rzu Ły cza kow skim,
gdzie we dług Ada ma Ku rył ły, lau da cję po że gnal -
ną wy gło sił Rek tor Po li tech ni ki prof. An to ni We -
resz czyń ski. W na stęp nych dniach mia sto by ło
nę ka ne bom bar do wa nia mi, a w po ło wie wrze -
śnia, gdy front zbli żył się do Lwo wa, ostrze li wa -
ne przez ar ty le rię. Ar ty le ria pol ska ostrze li wa ła
po zy cje nie miec kie, ale wo bec wi docz nej prze -
wa gi agre so rów, gen Wła dy sław Lan gner w po -
ło wie wrze śnia pod dał Lwów, oszczę dza jąc
strat w lu dziach i w sub stan cji mia sta. Lwów ku
zdzi wie niu je go miesz kań ców za ję li so wie ci,
zgod nie z taj nym pak tem nie miec ko -so wiec kim
Rib ben trop -Mo ło tow z sierp nia 1939 r. W tej sy -
tu acji pol scy obroń cy mia sta wy co fa li się z punk -
tów opo ru. Wie lu z ich tra fi ło do so wiec kich ła -
grów lub za gi nę ło bez wie ści. Był od zna czo ny
or de rem wo jen nym Vir tu ti Mi li ta ri V kla sy, Krzy -
żem Wa lecz nych i Krzy żem Nie pod le gło ści.
W ro ku 1923 wy stą pił z czyn nej służ by woj sko -
wej w stop niu ka pi ta na i roz po czął ży cie osad -
ni ka na fol war ku w Jod kisz kach. Aresz to wa ny
przez NKWD w paź dzier ni ku 1939 r. Je go lo sy
są nie zna ne. Uwię zio ny w Miń sku zmarł lub zo -
stał za mor do wa ny.

8) Pierw szy atak bom bo wy na Lwów, okre śla -
ny przez Niem ców per fid nie prze ciw na tar ciem
(Ge ge nan griff), miał miej sce oko ło po łu dnia

w dniu 1 wrze śnia 1939 r. Ogól ny smu tek śro -
do wi ska po li tech nicz ne go po głę bi ła w tym dniu
wia do mość o śmier ci prof. Mak sy mi lia na Thul -
lie go. Je go uro czy sty po grzeb z udzia łem Ra dy
Miej skiej i licz ne go gro na ża łob ni ków od był
się 3 wrze śnia 1939 r. na Cmen ta rzu Ły cza kow -
skim, gdzie we dług Ada ma Ku rył ły, lau da cję po -
że gnal ną wy gło sił Rek tor Po li tech ni ki prof. An -
to ni We resz czyń ski. W na stęp nych dniach
mia sto by ło nę ka ne bom bar do wa nia mi, a w po -
ło wie wrze śnia, gdy front zbli żył się do Lwo wa,
ostrze li wa ne przez ar ty le rię. Ar ty le ria pol ska
ostrze li wa ła po zy cje nie miec kie, ale wo bec wi -
docz nej prze wa gi agre so rów, gen Wła dy sław
Lan gner w po ło wie wrze śnia pod dał Lwów,
oszczę dza jąc strat w lu dziach i w sub stan cji mia -
sta. Lwów ku zdzi wie niu je go miesz kań ców za -
ję li so wie ci, zgod nie z taj nym pak tem nie miec -
ko -so wiec kim Rib ben trop -Mo ło tow z sierp nia 1939
r. W tej sy tu acji pol scy obroń cy mia sta wy co fa li
się z punk tów opo ru. Wie lu z ich tra fi ło do so wiec -
kich ła grów lub za gi nę ło bez wie ści.

9) W tym cza sie dzia łal ność LPI za kłó ca ły re -
wan ży stow skie ak ty po dej mo wa ne przez stu den -
tów na ro do wo ści ży dow skiej w sto sun ku do pol -
skiej ka dry na ucza ją cej, a tak że in ne in cy den ty
na tle na ro do wo ścio wym i po li tycz nym. Dzia ła -
nia od we to we, mię dzy in ny mi, do tknę ły one Zbi -
gnie wa Bu dzia now skie go, asy sten ta prof. Ada -
ma Ku rył ły oraz Je rze go Wę gier skie go, póź niej
pro fe so rów Po li tech ni ki Ślą skiej,. Licz ne „wy wóz -
ki” ży wio łu pol skie go, a zwłasz cza lu to wa 1940
r., i uwię zie nia two rzy ły w Uczel ni i w mie ście trud -
ną do znie sie nia at mos fe rę stra chu i po dejrz li -
wo ści.

10) Dniu 29 czerw ca 1941 r. czer wo no ar mi -
ści pod na po rem Niem ców zmu sze ni zo sta li
do opusz cze nia Lwo wa. For mal nie nie miec ka
oku pa cja Lwo wa za czę ła się 30 czerw ca 1941
roku i dzia łal ność Lwow skie go In sty tu tu Po li tech -
nicz ne go zo sta ła prze rwa na. Prze rwać też mu -
sia ły pra ce szko ły śred nie i szko ły wyż sze. Mo -
gły tyl ko dzia łać szko ły po wszech ne, a wśród nich
Szko ła Prze my sło wa na zwa na Pań stwo wą
Tech nicz ną Szko łą Za wo do wą z pol skim ję zy -
kiem na ucza nia. At mos fe ra w mie ście pod rzą -
da mi no we go oku pan ta by ła rów nież peł na
stra chu i obaw przed re pre sja mi, po cząt ko wo tak -
że na cjo na li stów ukra iń skich. Ob ję li oni część in -
sty tu cji i urzę dów pań stwo wych. Two rząc ta kie
fak ty do ko na ne li czy li na utwo rze nie wła sne go
pań stwa, a przy naj mniej au to no mii w ra mach
pań stwa nie miec kie go. Na stę po wa ły licz ne de -
nun cja cje, głów nie lud no ści pol skiej i ży dow skiej,
ale tak że ro syj skiej i or miań skiej. Te ocze ki wa -
nia Ukra iń ców prze rwa li bru tal nie Niem cy ogła -
sza jąc Ukra inę Dys tryk tem Ga li cyj skim III Rze -
szy Nie miec kiej. Ter ror lud no ści Lwo wa na ra stał
z każ dym dniem. Po wszech ne prze ra że nie wy -
warł mord na Wzgó rzach Wu lec kich 40 osób,
a wśród nich 25 pro fe so rów i do cen tów Uni wer -
sy te tu Ja na Ka zi mie rza, Po li tech ni ki Lwow skiej
i Aka de mii Han dlu Za gra nicz ne go. Po zo sta li
przy ży ciu na uczy cie le aka de mic cy utra ci li pra -
cę. Aby się utrzy mać po dej mo wa li róż ne przy -
pad ko we za ję cia do cza su, aż Niem cy ze wzglę -
du na wła sne bra ki ka dry za wo do wej zmu sze ni
zo sta li do otwar cia Sta atli che Tech ni sche Fach -
kur se (Pań stwo we Tech nicz ne Kur sy Za wo do -
we) z ję zy kiem urzę do wym nie miec kim i po moc -
ni czym pol skim i ukra iń skim, któ ry mi kie ro wał

prof.. Wło dzi mierz Bu rzyń ski a wy kła dow ca mi
w więk szo ści by li Po la cy. 

11) War to za uwa żyć, że śro do wi sko by łych pra -
cow ni ków Po li tech ni ki Lwow skiej, roz pro szo nych
mię dzy Gli wi ca mi, Kra ko wem, Wro cła wiem
i Gdań skiem, utrzy my wa ło mię dzy so bą ży we re -
la cje, skle ja jąc wię zi prze rwa ne opusz cze niem
Lwo wa w ko re spon den cji i kon tak tach oso bi stych.

________________
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Ślą�ska�Okręgowa�Izba�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa
or�ga�ni�zu�je

Kon�kurs�
„In�ży�nier�Ro�ku 2018”

Or ga ni zo wa ny po raz pierw szy kon kurs ad re so wa ny jest do człon ków ŚlO IIB 
i do ty czy obiek tów za pro jek to wa nych lub zre ali zo wa nych na te re nie kra ju.

Ty tuł „In ży nier Ro ku” mo że być przy zna ny w ka te go riach:

A –�obiek�ty�ku�ba�tu�ro�we�i in�ne�in�ży�nier�skie

B�–�obiek�ty�li�nio�we�(in�fra�struk�tu�ra)�

Wnio ski zgło sze nio we (w for mie pi sem nej) na le ży skła dać lub nad sy łać w ter mi nie

od 1�kwiet�nia�do 30�czerw�ca 2019.

Wy ło nie nie zwy cięz ców przez Ko mi sję Kon kur so wą na stą pi do 31 sierp nia 2019.

Uczest ni ka mi kon kur su mo gą być wy łącz nie czyn ni człon ko wie ŚlO IIB w Ka to wi cach, 
któ rzy uczest ni czy li w pro jek to wa niu lub re ali za cji obiek tu bu dow la ne go.

Wnio ski na le ży skła dać w sie dzi bie Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa 
w Ka to wi cach przy uli cy Ada ma 1 lub w Pla ców kach Te re no wych ŚlO IIB, 

al bo pocz tą elek tro nicz ną.

Re gu la min kon kur su znaj du je się na stro nie ŚlO IIB: www.slk.piib.org.pl

ZA PRA SZA MY DO UDZIA ŁU W KON KUR SIE

Kon kurs prze pro wa dzo ny bę dzie w trzech ka te go riach:

ka�te�go�ria 1�–�PRO�JEK�TANT�RO�KU

ka�te�go�ria 2�–�KIE�ROW�NIK�BU�DO�WY�RO�KU

ka�te�go�ria 3�–�IN�SPEK�TOR�NAD�ZO�RU�RO�KU




