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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
spokoju i radości w otoczeniu rodziny i bliskich.

Jednocześnie życzę Państwu,
aby ten trudny czas stał się początkiem odnowy

i przewartościowania wewnętrznego.

Mariusz Czyszek
Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa
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W NU ME RZE: Sza�now�ni�Pań�stwo

Sta�nę�li�śmy� przed naj�więk�szym� kry�zy�sem� zdro�wot�nym� i go�spo�dar�czym

w współ�cze�snej�hi�sto�rii�Pol�ski�i świa�ta.�Pi�sząc�ten�tekst�cze�ka�my�na kon�cep�-

cje�Rzą�du�w za�kre�sie� pa�kie�tu� po�mo�co�we�go.�Ak�tu�al�nie� od 14� dni�wie�my,

że� od�wo�ła�ne� zo�sta�ły�wszel�kie� ob�sza�ry� na�szej� dzia�łal�no�ści� go�spo�dar�czej,

sy�tu�acja�ta�bez�po�śred�nio�od�bi�je�się�na mi�kro�fir�mach,�któ�re�świad�czą�usłu�gi

i za�trud�nia�ją�na eta�tach�pra�cow�ni�ków�–�czy�do nich�tra�fi�ja�ka�kol�wiek�po�moc?

Czy�ogło�szą�upa�dłość�i ban�kruc�two.�Kon�sump�cyj�ny�mo�del�roz�wo�ju�go�spo�-

dar�ki�mo�że�do�pro�wa�dzić�do znacz�ne�go�prze�sza�co�wa�nia�war�to�ści�nie�ru�cho�-

mo�ści�co�mo�że�wy�wo�łać�la�wi�no�we�bez�ro�bo�cie.

Na ra�zie�je�ste�śmy�na po�cząt�ku�pan�de�mii�i zmia�ny�za�cho�wań�spo�łe�czeń�-

stwa�nikt� nie� jest�w sta�nie�wy�zna�czyć�per�spek�ty�wy� cza�so�wej� te�go� sta�nu

i rze�czy�wi�stych�skut�ków�dla�nas.�Pa�mię�taj�my,�że�brak�płyn�no�ści�i wspar�cia

fi�nan�so�we�go�mi�kro�i ma�łym�fir�mom�od pro�jek�to�wych�do wy�ko�naw�czych�prze�-

wró�ci�naj�więk�sze�go�gra�cza�ryn�ko�we�go.�Mam�głę�bo�ką�na�dzie�ję,�że�war�to�ści

so�li�dar�no�ści�spo�łecz�nej�po�zwo�lą�nam�prze�trwać.

Na�sze� se�mi�na�rium� w Ustro�niu� zo�sta�ło� od�wo�ła�ne,� na�to�miast� te�ma�ty�ka,

któ�ra� mia�ła� być� pre�zen�to�wa�na� i oma�wia�na� jest� bar�dzo� waż�na� i do�ty�ka

każ�de�go�oby�wa�te�la�–�za�rząd�ców�nie�ru�cho�mo�ści�oraz�wy�ko�naw�ców�i pro�du�-

cen�tów� wy�ro�bów� bu�dow�la�nych.�Mam� głę�bo�ką� na�dzie�ję,� że� uda� nam� się

za�mie�ścić�ma�te�ria�ły,�któ�re�mia�ły�być�pre�zen�to�wa�ne�w Ustro�niu�na na�szej�stro�-

nie�in�ter�ne�to�wej.

Koń�cząc,�ży�czy�my�Pań�stwu�z oka�zji�nad�cho�dzą�cych�Świąt�Wiel�ka�noc�nych

spo�ko�ju� i ra�do�ści� w oto�cze�niu� ro�dzi�ny� i bli�skich.� Jed�no�cze�śnie� ży�czy�my

Pań�stwu,�aby�ten�trud�ny�okres�stał�się�po�cząt�kiem�od�no�wy�i prze�war�to�ścio�-

wa�nia�we�wnętrz�ne�go.

Ma�riusz�Czy�szek

Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
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–�Co�obec�ne�wskaź�ni�ki�go�spo�dar�cze
(sto�pa� bez�ro�bo�cia,� po�ziom� PKB� itp.)
mó�wią�o kon�dy�cji�pol�skiej�go�spo�dar�ki.
Jak�na nie�re�agu�ją�sa�mi�przed�się�bior�cy?

– Pol ska go spo dar ka znaj du je się obec -
nie w bar dzo do brej kon dy cji. Zgod nie
z sza cun ka mi Mi ni ster stwa Roz wo ju wzrost
go spo dar czy Pol ski kształ tu je się na po zio -
mie ok. 4,4 proc. w ska li ro ku. Je go głów -

nym mo to rem na pę do wym po zo sta je po pyt
kra jo wy.

Opty mi zmem na pa wa ją rów nież wstęp ne
wy ni ki ba da nia ak tyw no ści eko no micz nej
lud no ści (BA EL). Po twier dzi ły one ko rzyst ny
trend na pol skim ryn ku pra cy. Np. sto pa bez -
ro bo cia w III kwar ta le 2019 r. wy nio sła 3,1
proc. lud no ści ak tyw nej za wo do wo, czy li
mniej niż w II kwar ta le ub.r. i w ana lo gicz nym

okre sie dwa la ta te mu. Wów czas wy nio sła
ona od po wied nio 3,2 proc. i 3,8 proc. Hi sto -
rycz ne re kor dy bi je rów nież sto pa bez ro bo -
cia re je stro wa ne go, któ ra we dług sta nu
na ko niec paź dzier ni ka ub.r. osią gnę ła 5 proc.,
wo bec 5,1 proc. no to wa nych we wrze -
śniu 2019 r. oraz 5,7 proc. w ana lo gicz nym
okre sie w 2018 r. To wy ni ki nie no to wa ne
od po cząt ku trans for ma cji, czy li od 1990 r.!

Po�la�cy�są�ludź�mi
pra�co�wi�ty�mi,
przed�się�bior�czy�mi
i kre�atyw�ny�mi

Roz mo wa
z mi ni ster roz wo ju
JA DWI gĄ EMI LE WICz
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Te wskaź ni ki prze kła da ją się na do bre na -
stro je, ja kie pa nu ją wśród wie lu pol skich
przed się bior ców. W ub.r. ich zysk net to
wzrósł o 2,9 proc. w uję ciu rocz nym. W przy -
cho dach firm zwięk sza się też udział eks por -
tu. Ro śnie rów nież po ziom in we sty cji firm.
Da ne GUS do ty czą ce np. przed się biorstw
nie fi nan so wych, któ re za trud nia ją mi ni -
mum 50 osób, wska zu ją, że od stycz nia
do wrze śnia ub.r. zwięk szy ły się one
o 16 proc. w ska li ro ku, osią ga jąc po -
ziom 104,5 mld zł. 
–�A bran�ża�bu�dow�la�na?
– W ub. r. o kil ka proc. pro duk cja sprze -

da na w sek to rze bu dow la nym spa dła. War -
to jed nak za uwa żyć, że wg GUS w okre sie
sty czeń -paź dzier nik 2019 r. od da no do użyt -
ko wa nia 164,6 tys. miesz kań, czy li
o 10,8 proc. wię cej niż dwa la ta wcze śniej.
Na ko niec paź dzier ni ka 2019 r. w bu do wie
by ło po nad 833 tys. miesz kań, czy li
o 3,6 proc. wię cej niż w ana lo gicz nym okre -
sie w 2018 ro ku.

Na sze ana li zy znaj du ją rów nież po twier -
dze nie w pro gno zach, ja kie do cie ra ją
do nas z za gra ni cy. Or ga ni za cja Współ pra -
cy Go spo dar czej i Roz wo ju (OECD) pod -
nio sła pro gno zę wzro stu PKB Pol ski
z 4,2 proc. do 4,3 proc. w 2019 r. oraz
z 3,5 proc. do 3,8 proc. w 2020 ro ku. Ja ko
mi ni ster roz wo ju sta ram się jed nak twar do
stą pać po zie mi. Wiem, że przed na mi jesz -
cze spo ro pra cy i wy zwań, z któ ry mi w ko -
lej nych la tach bę dzie my mu sie li się zmie -
rzyć. Wie rzę jed nak, że z po wo dze niem.
–� We�dług� ran�kin�gu� „fDi� Ma�ga�zi�ne”

Ka�to�wic�ka�oraz�Łódz�ka�Spe�cjal�na�Stre�-
fa� Eko�no�micz�na� zna�la�zły� się� w ub.r.
w gru�pie� naja�trak�cyj�niej�szych� stref
na świe�cie�(od�po�wied�nio�na 2.�i 8.�po�zy�-
cji).�Za co�je�wy�róż�nio�no�i co�to�ozna�cza
dla�miesz�kań�ców?

– To ko lej ny do wód te go, że je ste śmy na -
ro dem lu dzi pra co wi tych, przed się bior czych
i kre atyw nych oraz otwar tych na współ pra -
cę z za gra nicz nym biz ne sem. Ka to wic ka
Spe cjal na Stre fa Eko no micz na (KSSE) zo -
sta ła do ce nio na za to, że od po cząt ku
2018 r. zre ali zo wa no w niej aż 66 no wych
pro jek tów, zaś na no we in we sty cje w róż nych
sek to rach (m.in. mo to ry za cyj nym, me ta lur -
gicz nym, che micz nym, two rzyw sztucz nych
i prze twór stwa spo żyw cze go) prze zna czo -
no przez ten czas aż 1,14 mld eu ro.

Z ko lei Łódz ką Spe cjal ną Stre fę Eko no -
micz ną do ce nio no za ta kie ini cja ty wy jak ak -
ce le ra tor Star tUp Spark 2.0, Stre fę Roz woY -
ou czy też za wdro że nie tech no lo gii 5G.
W 2018 r. jed na trze cia pro jek tów in we sty -
cyj nych w ŁSSE po cho dzi ła od firm, któ re
już tam dzia ła ły i da lej chcia ły się roz wi jać.

Bar dzo nas cie szą oba wy róż nie nia rów -
nież dla te go, że w 2019 ro ku świę to wa li śmy
ćwierć wie cze ist nie nia Spe cjal nych Stref
Eko no micz nych w Pol sce; od wrze śnia
2018 r. funk cjo nu ją one w no wej for mu -
le – Pol skiej Stre fy In we sty cji (PSI). War to
rów nież pod kre ślić, że spo śród wszyst kich

eu ro pej skich stref tyl ko na sze zna la zły się
w pierw szej dzie siąt ce.
–�Zmień�my�te�mat� roz�mo�wy.�Z ja�kich

form�po�mo�cy�mo�gą�obec�nie�sko�rzy�stać
za�rząd�cy�nie�ru�cho�mo�ści�(np.�wspól�no�ty
i spół�dziel�nie�miesz�ka�nio�we)�oraz�oso�by
pry�wat�ne,�aby�oszczę�dzić�ener�gię?

– Wspól no ty i spół dziel nie miesz ka nio we
mo gą li czyć na wspar cie dot. efek tyw no ści
ener ge tycz nej. Mo gą się ubie gać o pre mię
ter mo mo der ni za cyj ną i pre mię re mon to wą.

Na to miast dla od bior ców in dy wi du al nych
ma my już kil ka ofert. Jed ną z nich jest – dzia -
ła ją cy już od wrze śnia 2018 r. – pro gram
„Czy ste Po wie trze”, któ rym za wia du je
NFO ŚiGW ora je go 16 od dzia łów wo je wódz -
kich. Pro gram ofe ru je do fi nan so wa nie wy -
mia ny sta rych i nie efek tyw nych źró deł cie -
pła na pa li wo sta łe na no wo cze sne źró dła
cie pła speł nia ją ce naj wyż sze nor my, (na le -
żą tu: OZE, wę zeł ciepl ny, pom pa cie pła, ko -
cioł ga zo wy kon den sa cyj ny, ko cioł ole jo wy
kon den sa cyj ny, ogrze wa nie elek trycz ne,
ko cioł na pa li wo sta łe czy li na wę giel lub bio -
ma sę). Moż na rów nież uzy skać do fi nan so -
wa nie na prze pro wa dze nie nie zbęd nych
prac ter mo mo der ni za cyj nych w bu dyn ku
miesz kal nym. Mak sy mal na wy so kość wspar -
cia wy no si 53 tys. zł. Do li sto pa da 2019 r.
zło żo no już ok. 100 tys. wnio sków na łącz -
ną kwo tę po nad 1 mld zł.

Od bior cy in dy wi du al ni mo gą rów nież
wnio sko wać o ulgę ter mo mo der ni za cyj ną
w PIT. Po le ga ona na od li cze niu od pod sta -
wy ob li cze nia po dat ku kwo ty do 53 tys. zł
na wszyst kie przed się wzię cia ter mo mo -
der ni za cyj nych w po szcze gól nych bu dyn -
kach jed no ro dzin nych, któ rych po dat nik
jest wła ści cie lem lub współ wła ści cie lem.
Z moż li wo ści od li cze nia mo gą sko rzy stać po -
dat ni cy opo dat ko wu ją cy swo je do cho dy
we dług ska li po dat ko wej lub we dług jed no -
li tej staw ki po dat ku (tzw. po da tek li nio wy)
oraz opła ca ją cy ry czałt od przy cho dów
ewi den cjo no wa nych.

Do wła ści cie li i miesz kań ców bu dyn ków
jed no ro dzin nych skie ro wa ny jest rów nież
Pro gram „Stop Smog”. Obej mu je on wy mia -
nę lub li kwi da cję ko tłów na pa li wo sta łe, przy -
łą cze nie do sie ci cie płow ni czej, elek tro -
ener ge tycz nej lub ga zo wej czy też ocie ple nie
bu dyn ków. War to rów nież za in te re so wać się
pro gra mem wpro wa dzo nym przesz daw ny
re sort ener gii – „Mój prąd”, któ ry ofe ru je do -
fi nan so wa nie in sta la cji fo to wol ta icz nych.
–�Po gmi�nach�Ska�wi�na�i Su�cha�Be�skidz�-

ka,�z rzą�do�wej�po�mo�cy�w ra�mach�Pro�gra�-
mu� „Stop� Smog”� sko�rzy�sta� Pszczy�na
(we�dług�WHO�jed�no�z naj�bar�dziej�za�nie�-
czysz�czo�nych�miast�Unii�Eu�ro�pej�skiej)).
Na czym�po�le�ga�to�przed�się�wzię�cie?�Któ�-
re�sa�mo�rzą�dy�w naj�bliż�szym�cza�sie�bę�dą
mo�gły�otrzy�mać�po�dob�ne�wspar�cie?

– Ad re sa ta mi te go pro gra mu są oso by za -
miesz ku ją ce do my jed no ro dzin ne na te re -
nach, gdzie stę że nie za nie czysz czeń po wie -
trza prze kra cza nor my UE. Do tej po ry
pod pi sa no trzy po ro zu mie nia z gmi na mi

(Ska wi na, Su cha Be skidz ka, Pszczy na),
a ko lej ne dwa wnio ski są w trak cie pro ce -
do wa nia (Tu chów i Nie po ło mi ce). O wspar -
cie mo gą ubie gać się wszyst kie gmi ny, któ -
re speł nia ją wy ma ga nia okre ślo ne w usta wie
o zmia nie usta wy o wspie ra niu ter mo mo der -
ni za cji i re mon tów. Wnio ski są przyj mo wa -
ne w try bie cią głym, czy li do wy czer pa nia
środ ków pro gra mu.

Roz ma wia ła:
AGNIESZ�KA�ZIE�LIŃ�SKA

Zdję cie: mat. pra so we

Wywiad�przeprowadzony�został
przed�epidemią�koronawirusa�w�Polsce

Ja dwi ga Emi le wicz (rocz�nik 1974�r.)�jest�ab�-
sol�went�ką�In�sty�tu�tu�Na�uk�Po�li�tycz�nych�Uni�wer�-
sy�te�tu�Ja�giel�loń�skie�go�w Kra�ko�wie.�NaWy�dzia�-
le�Stu�diów�Mię�dzy�na�ro�do�wych�i Po�li�tycz�nych
UJ�otwo�rzy�ła�prze�wód�dok�tor�ski.�Jest�sty�pen�-
dyst�ką�Uni�wer�sy�te�tu�Oks�fordz�kie�go�oraz�pro�gra�-
mu� Ame�ri�can� Co�un�cil� on� Ger�ma�ny,� Dräger
Fo�un�da�tion,� ZE�IT�-Sti�ftung� Ebe�lin� und� Gerd
Bu�ce�rius.�Od 2003�r.�jest�zwią�za�na�z Wyż�szą
Szko�łą�Eu�ro�pej�ską�im.�ks.�J.�Ti�sch�ne�ra�w Kra�-
ko�wie.�W la�tach 1999-2002�pra�co�wa�ła�w De�-
par�ta�men�cie�Spraw�Za�gra�nicz�nych�Kan�ce�la�rii
Pre�ze�sa�Ra�dy�Mi�ni�strów.�W 2009�r.�zo�sta�ła�kie�-
row�ni�kiem�Mu�zeum�PRL�-u w Kra�ko�wie.
Ja�dwi�ga�Emi�le�wicz�w la�tach 2015–2018�by�ła
pod�se�kre�ta�rzem�sta�nu�wMi�ni�ster�stwie�Roz�wo�-
ju,�w la�tach 2018–2019�mi�ni�strem�przed�się�bior�-
czo�ści� i tech�no�lo�gii� w pierw�szym� rzą�dzie
Ma�te�usza�Mo�ra�wiec�kie�go. 15�li�sto�pa�da 2019�r.
zo�sta�ła�po�wo�ła�na�na sta�no�wi�sko�mi�ni�stra�roz�-
wo�ju�w je�go�dru�gim�ga�bi�ne�cie.
Jest�au�tor�ką�wie�lu�pu�bli�ka�cji�na�uko�wych.�Zna
ję�zyk�an�giel�ski,�nie�miec�ki�i fran�cu�ski.
Ja�dwi�ga� Emi�le�wicz� jest� rów�nież� dzia�łacz�ką
spo�łecz�ną,�(by�ła�m.in.�pre�ze�sem�Fun�da�cji�„Lep�-
sza�Pol�ska”).�
Je�śli�cho�dzi�o ży�cie�pry�wat�ne�jest�mat�ką�trzech
sy�nów.
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–�Fun�du�sze�eu�ro�pej�skie.�Jak�przed�sta�wia
się�obec�nie�wy�ko�rzy�sta�nie�fun�du�szy�eu�ro�pej�-
skich�przez�Pol�skę�w per�spek�ty�wie�cza�so�-
wej 2014-2020?� Ja�kie� in�we�sty�cje� zo�sta�ły
przede�wszyst�kim�dzię�ki�nim�wy�ko�na�ne�i co
by�ło�naj�więk�szą�bo�lącz�ką�w ich�re�ali�za�cji?
Któ�re�ob�sza�ry�kra�ju�mo�gły�li�czyć�na naj�więk�-
sze�wspar�cie?

– Licz ba pod pi sa nych umów do grud nia ub.
r. wy nio sła pra wie 60 tys., a ich war tość to 437,6
mld zł. W tej kwo cie udział fun du szy UE to 265,8
mld zł. 80 proc. fun du szy eu ro pej skich w obec -
nej per spek ty wie jest już wy ko rzy sta nych. Na co
są prze zna czo ne fun du sze w pro gra mach 2014-
2020? Naj więk sze kwo ty Pol ska in we stu je w in -
fra struk tu rę trans por to wą (dro go wą i ko le jo -
wą), ale naj więk szy wzrost wy dat ków na stą pi
w sfe rze in no wa cyj no ści i wspar cia przed się bior -
ców. Na dal fi nan su je my in we sty cje w ochro nę
śro do wi ska i ener ge ty kę, a tak że pro jek ty z dzie -
dzi ny kul tu ry, edu ka cji, za trud nie nia czy prze ciw -

dzia ła nia wy klu cze niu spo łecz ne mu. Mia sta
wo je wódz kie wraz z oka la ją cy mi je gmi na mi
otrzy ma ją du że wspar cie na re ali za cję wspól nych
przed się wzięć w za kre sie do stęp no ści ko mu ni -
ka cyj nej. Po nad to fun du sze sfi nan su ją in we sty -
cje w mia stach, zwłasz cza pro jek ty zwią za ne
z kom plek so wą re wi ta li za cją, eko lo gicz nym
trans por tem miej skim, go spo dar ką ni sko emi syj -
ną. Wy mo giem UE jest rów nież roz wój tzw. in -
te li gent nych spe cja li za cji, czy li sku pie nie się po -
szcze gól nych re gio nów na wy bra nych
prio ry te tach po li ty ki in no wa cyj nej.

Spo śród 16 pro gra mów re gio nal nych za rzą -
dza nych przez Urzę dy Mar szał kow skie naj -
więk szy jest ten dla wo je wódz twa ślą skie go, to
pra wie 3,5 mld eu ro. Ko lej ne to pro gra my dla wo -
je wództw ma ło pol skie go, wiel ko pol skie go,
dol no ślą skie go, łódz kie go, lu bel skie go – po oko -
ło 2,5 mld eu ro.

Ale wspar cie do re gio nów tra fia przede
wszyst kim za po śred nic twem 6 kra jo wych pro -

gra mów ope ra cyj nych. Naj wię cej środ ków prze -
zna czo no na Pro gram In fra struk tu ra i Śro do wi -
sko – po nad 27 mld eu ro. Prio ry te ta mi te go pro -
gra mu są: go spo dar ka ni sko emi syj na, ochro na
śro do wi ska, roz wój in fra struk tu ry tech nicz nej kra -
ju i bez pie czeń stwo ener ge tycz ne.

Fun du sze Eu ro pej skie wspie ra ją też ba da nia,
roz wój in no wa cji, zwięk sze nie do stęp no ści do In -
ter ne tu, stwo rze nie przy ja znej dla oby wa te la e -
-ad mi ni stra cji i wzrost kon ku ren cyj no ści i in no wa -
cyj no ści ma kro re gio nu Pol ski Wschod niej.

War to przy po mnieć, że nasz rząd w 2015 r.
roz po czy nał pra cę od ko niecz no ści ura to wa nia
nie roz li czo nych środ ków z po przed niej per -
spek ty wy fi nan so wej, dla te go naj pierw zo stał
przy go to wa ny – a po tem zre ali zo wa ny – plan na -
praw czy, któ ry umoż li wił za kup ta bo ru ko le jo we -
go pro du ko wa ne go przez byd go skie za kła dy
PE SA. Dziś re ali za cja pro gra mów współ fi nan -
so wa nych ze środ ków eu ro pej skich nie jest za -
gro żo na.

„Pro�gram�dla�Ślą�ska”�
zmie�ni�pro�fil�go�spo�dar�czy�re�gio�nu

Roz mo wa
z AR TU REM SO BO NIEM,
se kre ta rzem sta nu
w Mi ni ster stwie Fun du szy
i Po li ty ki Re gio nal nej

Po na�szej� roz�mo�wie�wi�ce�mi�ni�ster�otrzy�mał
od pre�mie�ra�Ma�te�usza�Mo�ra�wiec�kie�go�no�mi�na�-
cję�na se�kre�ta�rza�sta�nu�i peł�no�moc�ni�ka�rzą�du�ds.
in�stru�men�tów�fi�nan�so�wa�nia�roz�wo�ju�go�spo�dar�-
cze�go�pań�stwa�w Mi�ni�ster�stwie�Ak�ty�wów�Pań�-
stwo�wych.�My�roz�ma�wia�li�śmy�z Ar�tu�rem�So�bo�-
niem�na krót�ko�przed no�mi�na�cją.
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DzIAŁANIA RzĄDU

–�Na ja�ką�po�moc�Pol�ska�mo�że�li�czyć�w no�-
wej�per�spek�ty�wie�fi�nan�so�wej 2021-2027? I cze�-
go�na�le�ży�ocze�ki�wać�w związ�ku�z Bre�xi�tem?

– Pol ska i wszy scy człon ko wie nie for mal ne -
go klu bu tzw. Przy ja ciół Po li ty ki Spój no ści
w cza sie ne go cja cji do ty czą cych pro po zy cji bu -
dże to wych przed sta wio nych przez po przed ni
skład Ko mi sji Eu ro pej skiej za chę ca li do am bit -
ne go bu dże tu UE. Pol ska i 17 in nych państw UE
za ape lo wa ło o więk sze pie nią dze na po li ty kę
spój no ści w no wym bu dże cie UE na la -
ta 2020–2027. Bu dżet UE, a zwłasz cza po li ty -
ka spój no ści nie po win na być ogra ni cza na, bo
ko rzy sta ją z niej nie tyl ko bez po śred ni be ne fi cjen -
ci, ale wszyst kie pań stwa UE. Wszyst kie po łą -
cze nia dro go we i ko le jo we oraz trans for ma cja
ener ge tycz na i kli ma tycz na słu żą ca łej Eu ro pie.
Ne go cja cje wie lo let nich ram fi nan so wych trwa -
ją i praw do po dob nie za koń czą się do pie ro
pod ko niec 2020 ro ku, kie dy Pre zy den cję w Ra -
dzie UE spra wo wać bę dzie naj więk szy płat nik
net to – Niem cy. Bre xit bę dzie miał wpływ na ne -
go cja cje bu dże to we, bo ozna cza z pew no ścią
nie chęć do pod no sze nia skład ki do bu dże tu.
Oczy wi ście du żo bę dzie za le ża ło tak że od osta -
tecz ne go kształ tu re la cji UK -UE.

– Omów�my�sze�rzej�Pro�gram�„Mo�sty�dla
Re�gio�nów”,�zwłasz�cza,�że�zna�czą�co�wpły�ną
na po�pra�wę�trans�por�tu�w kra�ju.�War�to�przy�-
po�mnieć,�że�nie�daw�no�mia�ło�miej�sce�w Ka�-
to�wi�cach�pod�pi�sa�nie�umo�wy�do�fi�nan�so�wa�-
nia� przez� rząd� bu�do�wy� mo�stu� nad Od�rą
w po�wie�cie�ra�ci�bor�skim.

– „Mo sty dla Re gio nów” to bar dzo po trzeb ny
pro gram. In fra struk tu ra dro go wa w Pol sce jest roz -
bu do wy wa na i mo der ni zo wa na. Bu do wa mo stów
jest bar dzo kosz tow na i naj czę ściej po zo sta je po -
za moż li wo ścia mi fi nan so wy mi sa mo rzą dów lo -
kal nych. Koszt jed nej in we sty cji to prze cięt nie kil -
ka dzie siąt mi lio nów zło tych. W tej sy tu acji
po mo cą jest rzą do wy pro gram „Mo sty dla Re gio -
nów”. Je go war tość to 2,3 mld zł. Sa mo rzą dy mo -
gły ubie gać się o do ta cję na do fi nan so wa nie za -
dań do ty czą cych przy go to wa nia do ku men ta cji
po trzeb nej do wy bu do wa nia prze pra wy mo sto -
wej i dróg do jaz do wych. Do fi nan so wa nie mo że
wy no sić na wet 80 proc. war to ści przy go to wa nia
do ku men ta cji. O do ta cję wy no szą cą rów nież
do 80 proc. sa mo rzą dy bę dą mo gły sta rać się tak -
że na sa mą bu do wę mo stu. Na tym eta pie in we -
sty cji pie nią dze bę dą po cho dzi ły z Fun du szu Dróg
Sa mo rzą do wych.

Za in te re so wa nie pro gra mem jest du że. Jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go zło ży ły 75
wnio sków na kwo tę po nad 86 mln zł. Na to miast
sza co wa ny przez wnio sko daw ców koszt bu do -
wy wszyst kich mo stów, dla któ rych zło żo no wnio -
ski o do fi nan so wa nie eta pu przy go to wa nia do -
ku men ta cji, to oko ło 4,2 mld zł.

Zło żo ne wnio ski do ty czą in we sty cji, któ re
ma ją zo stać zre ali zo wa ne w cią gu dwóch,
trzech lat. Do fi nan so wa nie w pierw szej ko lej no -
ści eta pu przy go to wa nia do ku men ta cji dla in we -
sty cji umoż li wi do sto so wa nie wiel ko ści do fi -
nan so wa nia do re al nych kosz tów da nej
in we sty cji. To na eta pie prac do ku men ta cyj nych
jest okre śla ny kosz to rys in we sty cji, któ ry de ter -
mi nu je osta tecz ne kosz ty bu do wy mo stu.

Do brze, że sa mo rzą dy po ka za ły du żą ak tyw -
ność w skła da niu wnio sków i te raz mo że my ocze -
ki wać na efek ty prac pro jek to wych, a w przy szło -
ści na po trzeb ne miesz kań com prze pra wy.
–�Wgrud�niu�ub.r.�mi�nę�ły 2�la�ta�od ogło�sze�-

nia�przez�pre�mie�ra�Ma�te�usza�Mo�ra�wiec�kie�go
„Pro�gra�mu�dla�Ślą�ska”,� jed�ne�go�z klu�czo�-

wych�pro�jek�tów�stra�te�gicz�nych� re�ali�zo�wa�-
nych�w ra�mach�Stra�te�gii�na rzecz�Od�po�wie�-
dzial�ne�go�Roz�wo�ju.�Przed�staw�my�go�w licz�-
bach.�Dla�cze�go�ma�on�tak�wiel�kie�zna�cze�nie
dla� miesz�kań�ców?� Czy� mo�że�my� po�ku�sić
się� o pod�su�mo�wa�nie� już� zre�ali�zo�wa�nych
dzia�łań�i któ�re�z nich�na�le�ży�uznać�za naj�waż�-
niej�sze?�Ja�kie�in�we�sty�cje�bę�dą�mieć�miej�sce
w woj.�ślą�skim�w naj�bliż�szym�cza�sie�w ra�-
mach�Pro�gra�mu�dla�Ślą�ska?

– Dzię ki za an ga żo wa niu wszyst kich in te re sa -
riu szy pro gra mu w go spo dar ce pra cu je już 48
mld zł z 57 pla no wa nych. Do „Pro gra mu dla Ślą -
ska” sta le do cho dzą no we przed się wzię cia
i środ ki fi nan so we. Pod czas paź dzier ni ko we go
Kon gre su „Pro gra mu dla Ślą ska” – Ra da Wy ko -
naw cza zde cy do wa ła o do łą cze niu 32 no wych
przed się wzięć o war to ści 5 mld zł. Ozna cza to,
że te raz „Pro gram dla Ślą ska” to 116 pro jek tów
o łącz nej war to ści 62 mld zł. Pro gram ma cha -
rak ter otwar ty, więc w pla nach jest do łą cza nie
do nie go ko lej nych ini cja tyw. W paź dzier ni ku
w Ka to wi cach zo sta ły pod pi sa ne rów nież dwie
umo wy. Pierw sza z nich do ty czy bu do wy dro gi
eks pre so wej S1 na od cin ku Przy bę dza –Mi lów -
ka. Cho dzi o 8,5-kio me tro wą ob wod ni cę Wę gier -
skiej Gór ki, na któ rej bu do wę umo wę z wy ko naw -
cą pod pi sa ła Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad. Pro jekt za kła da rów nież po wsta nie
dwóch tu ne li pod ma sy wem Bia ło żyń ski Groń
o dłu go ści 830 i 980 m. Dru ga umo wa za war ta
mię dzy PKP Pol skie Li nie Ko le jo we SA, a za rzą -
dem wo je wódz twa ślą skie go do ty czy mo der ni za -
cji li nii ko le jo wej łą czą cej Cie szyn i Wi słę. War tość
in we sty cji to po nad 565 mln zł, z cze go 324 mln
zł to do fi nan so wa nie z Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go dla wo je wódz twa ślą skie go. 43 mln
zł do te go przed się wzię cia do ło ży bu dżet pań stwa.
Dzię ki umo wie zo sta ną zmo der ni zo wa ne 23 pe -
ro ny na 19 sta cjach i przy stan kach, zo sta nie tak -
że wy mie nio nych 25 km to rów, co zwięk szy prze -
pu sto wość li nii.

„Pro gram dla Ślą ska” zmie ni pro fil go spo dar -
czy re gio nu i po zwo li na stop nio we zbu do wa nie
na po ten cja le tra dy cyj nych sek to rów go spo dar -
ki Ślą ska – no wych przed się wzięć w sek to rach
pro duk tyw nych, in no wa cyj nych i za awan so wa -
nych tech no lo gicz nie.

Re ali za cję pro gra mu moż na śle dzić na plat -
for mie „Pro gra mu dla Ślą ska” www.pro gram dla -
sla ska.pl, któ ra zo sta ła opra co wa na przez Ka -
to wic ką Spe cjal ną Stre fę Eko no micz ną.
–�Rząd�da�je�zie�lo�ne�świa�tło�przed�się�wzię�-

ciom�w ra�mach�PPP.�Ja�kie�przed�się�wzię�cia
po�ja�wią�się�w Ślą�skiem�w ra�mach�Part�ner�-
stwa�Pu�blicz�no�-Pry�wat�ne�go?

– Ba zę za mie rzeń i za war tych umów ak tu ali -
zu je my na stro nie int.: www.ppp.gov.pl Jej ce lem
jest tak że po moc stro nie pu blicz nej w zna le zie -
niu part ne rów pry wat nych i in we sto rów oraz in -
sty tu cji fi nan su ją cych i ban ków za in te re so wa nych
re ali za cją pro jek tów w tej for mu le. Moż na ją prze -
glą dać tak że w po dzia le na wo je wódz twa. Ba -
za za wie ra li stę za mie rzeń in we sty cyj nych
PPP – za rów no ofi cjal nie ogło szo nych po stę po -
wań, jak i pla no wa nych do uru cho mie nia w naj -
bliż szym cza sie w Pol sce. Umoż li wia fil tro wa nie
i two rze nie ra por tów, uwzględ nia jąc tak że etap
przy go to wa nia pro jek tów – w po dzia le na: po -
mysł, po szu ki wa nie do rad cy, ana li zy przed re ali -
za cyj ne, na bór wnio sków, pro wa dze nie ne go cja -
cji, skła da nie ofert, oce na ofert. Wśród pro jek tów
są np. bu do wa oczysz czal ni ście ków i par kin gów
wie lo po zio mo wych, po pra wa wła ści wo ści ener -
ge tycz nych bu dyn ków szpi ta la i za so bów miesz -

ka nio wych, a tak że za go spo da ro wa nie brze gów
Je zio ra Ży wiec kie go dla ce lów re kre acji, spor -
tu i wy po czyn ku. Mi ni ster stwo pro wa dzi wie le
dzia łań wspie ra ją cych in we sto rów w re ali za cji
pro jek tów i pro jek tów hy bry do wych – łą czą cych
PPP i wspar cie z fun du szy po mo co wych. Przy -
go to wa li śmy wy tycz ne, opi niu je my re ali za cję du -
żych in we sty cji w try bie PPP, przy go to wu je my
wzo ry umów i ma my ba zę wie dzy, w tym tak że
szko le nia e -ler nin go we. Mam na dzie ję, że pu -
blicz ni in we sto rzy co raz chęt niej bę dą się gać
po do świad cze nia zre ali zo wa nych pro jek tów i ich
suk ces przy cią gnie na śla dow ców nie tyl ko
na Ślą sku, ale w ca łej Pol sce.

Roz ma wia ła:
AGNIESZ�KA�ZIE�LIŃ�SKA

Zdję cie: mat. pra so we

Wywiad�przeprowadzony�został
przed�epidemią�koronawirusa�w�Polsce

Ar�tur�So�boń�se�kre�tarz�sta�nu�w Mi�ni�ster�stwie
Fun�du�szy�i Po�li�ty�ki�Re�gio�nal�nej.�Peł�nił�funk�cję
se�kre�ta�rza�sta�nu�w Mi�ni�ster�stwie� In�we�sty�cji
i Roz�wo�ju,�od�po�wie�dzial�ny�m.in.�za bu�dow�nic�-
two�oraz�Pro�gram�Ope�ra�cyj�ny�Pol�ska�Wschod�-
nia 2014-2020.�Spra�wo�wał�nad�zór�wła�ści�ciel�-
ski�w spół�kach�pra�wa�han�dlo�we�go�w imie�niu
Skar�bu� Pań�stwa� oraz� jed�no�stek� sa�mo�rzą�du
te�ry�to�rial�ne�go.�Od grud�nia�ub.�r.�jest�se�kre�ta�rzem
sta�nu�wMi�ni�ster�stwie�Ak�ty�wów�Pań�stwo�wych
i peł�no�moc�ni�ka�rzą�du�ds.�in�stru�men�tów�fi�nan�-
so�wa�nia�roz�wo�ju�go�spo�dar�cze�go�pań�stwa.�
Uro�dził�się�w 1977�ro�ku�w Świd�ni�ku.�Jest�ab�-
sol�wen�tem�Wy�dzia�łu�Hu�ma�ni�stycz�ne�go�Ka�to�lic�-
kie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Lu�bel�skie�go;�Ko�le�gium�Na�-
uk�o Przed�się�bior�stwie�Szko�ły�Głów�nej�Han�dlo�wej
wWar�sza�wie;�stu�diów�po�dy�plo�mo�wych�w za�-
kre�sie�pro�jek�tów�eu�ro�pej�skich�UMCS�w Lu�bli�-
nie�oraz�ra�chun�ko�wo�ści�i fi�nan�sów�KUL.�Ukoń�-
czył�też�stu�dia�dok�tor�skie�z eko�no�mii�w Ko�le�gium
Na�uk�Spo�łecz�nych�SGH�w War�sza�wie.
Po�seł�na Sejm�RP�z okrę�gu�lu�bel�skie�go VIII i IX ka�-
den�cji.�Pra�co�wał�w ko�mi�sji�fi�nan�sów�pu�blicz�nych
i ko�mi�sji�obro�ny�na�ro�do�wej.�
Ar�tur�So�boń�ma�do�świad�cze�nie�w pra�cy�w sa�-
mo�rzą�dzie,�(był�m.in.�se�kre�ta�rzem�mia�sta�Świd�-
nik,�rad�nym�po�wia�tu�świd�nic�kie�go�oraz�sej�mi�-
ku�wo�je�wódz�twa�lu�bel�skie�go.�
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Sprawozdawcze Walne zgromadzenie

Pracowity�rok
5 mar ca br. w sie dzi bie Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej od by -

ło się Spra woz daw cze Wal ne Zgro ma dze nie Ślą skiej Izby Bu dow nic -
twa. Spo tka nie po świę co ne by ło pod su mo wa niu dzia łal no ści Izby
w la tach 2018 i 2019. W cza sie ob rad przed sta wio ne zo sta ły „Spra woz -
da nia” – z dzia łal no ści Pre zy dium Ra dy Izby, z dzia łal no ści Ra dy Izby
i z dzia łal no ści fi nan so wej Izby oraz Ko mi sji Re wi zyj nej.

Otwar cia Zgro ma dze nia do ko nał Pre zy dent Izby – Ma riusz Czy szek
wi ta jąc de le ga tów re pre zen tu ją cych przed się bior stwa człon kow skie Śla -
skiej Izby Bu dow nic twa oraz do tych cza so wych człon ków Ra dy Izby ja -
ko oso by fi zycz ne. Prze wod ni czą cym Wal ne go Zgro ma dze nia zo stał
wy bra ny Ire ne usz Masz czyk – dłu go let ni Pre zes Dro go wej Tra sy
Śred ni co wej S.A. i Wi ce pre zy dent Izby, Se kre ta rzem Wal ne go Zgro ma -
dze nia wy bra no Pio tra Po li sa – Pre ze sa Za rzą du Ty skiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej „OSKARD”.

Pre zy den ta Izby Ma riusz Czy szek przed sta wił Spra woz da nie z dzia -
łal no ści Izby w la tach 2018-2019. W na stęp nej ko lej no ści przed sta wio -
no Spra woz da nia z dzia łal no ści fi nan so wej Izby oraz Ko mi sji Re wi zyj -
nej za la ta 2018-2019.

W ko lej nym punk cie ob rad pod ję to uchwa ły spra woz daw cze oraz
o udzie lo no ab so lu to rium wła dzom sta tu to wym Izby.

Na stęp nie Ma riusz Czy szek omó wił pro gram dzia łal no ści Izby
na ko lej ną ka den cję.

Prze wod ni czą cy Zgro ma dze nia Ire ne usz Masz czyk prze ka zał in for -
ma cję, że Ra da Ślą skiej Izby Bu dow nic twa na po sie dze niu w dniu 3 lu -
te go 2020r. roz pa trzy ła pro jekt zmian w sta tu cie Ślą skiej Izby Bu dow -

nic twa do ty czą cy zmian w wy so ko ści skła dek człon kow skich. Wal ne Zgro -
ma dze nie za twier dzi ło pod wyż kę wy so ko ści skła dek człon kow skich.

Na za koń cze nie ob rad Pre zy den ta Ma riusz Czy szek zło żył po dzię -
ko wa nie Pre zes Za rzą du Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej – Pa -
ni Kry sty nie Pia sec kiej za stwo rze nie wa run ków or ga ni za cyj nych
prze pro wa dze nia Wal ne go Zgro ma dze nia w sie dzi bie Spół dziel ni.
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Ślą�ska�Izba�Bu�dow�nic�twa�–�2019�rok
Dla człon ków Ślą skiej Izby Bu dow nic twa ubie gły rok był pra co wi tym okre sem wy peł nio nym wie lo ma
im pre za mi przy go to wa ny mi przez Izbę i tych, w któ rych przed sta wi cie le Izba wzię li czyn ny udział

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 20019
r.�w 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.

Izba�czyn�nie�uczest�ni�czy�ła�w tar�gach�bu�dow�nic�twa�or�ga�ni�zo�wa�nych�w na�szym�re�gio�nie.�Izba�przy�zna�ła�swo�je�na�gro�dy�wy�staw�com�oraz�mia�ła�swe�sto�iska
na tar�gach.�Izba�by�ła�obec�na�na:�55�Mię�dzy�na�ro�do�wych�Tar�gach�Bu�dow�nic�twa�i Stre�fie�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�i by�ły�naj�więk�szy�mi�z do�tych�czas�zor�ga�ni�zo�wa�nych;��12�edy�cji�Tar�gów�SI�BEX�–�NO�WO�CZE�SNY�DOM I OGRÓD,
któ�re�od�by�ły�się 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;�20�Tar�gach�Bu�dow�nic�twa�i Ar�chi�tek�tu�ry�EXPO�Gli�-
wi�ce,�któ�re�w dniach 5-7�kwiet�nia 2019�r.�od�by�ły�się�w ha�li�Are�na;�5�Tar�gach�Bu�dow�la�nych�„Dom�i Oto�cze�nie”�Si�le�sia�Mo�to�Event 2019.�Im�pre�za�od�by�ła�się
27�i 28�kwiet�nia�wMię�dzy�na�ro�do�wym�Cen�trum�Kon�gre�so�wym�w Ka�to�wi�cach;�56�Mię�dzy�na�ro�do�wych�Tar�gach�Bu�dow�nic�twa�„Je�sień 2019”�Biel�sko�-Bia�ła,�któ�-
re�od�by�wa�ły�się�27�–�29�wrze�śnia 2019�r.;�15�edy�cji�tar�gów�Expo�bud.�Im�pre�za�mia�ła�miej�sce 14�i 15�wrze�śnia�br.�w ma�łej�ha�li�Are�ny�w Gli�wi�cach.

W dniach 7�–�8�mar�ca 2019�r.�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.

5�kwiet�nia�w ha�li�Are�na�wGli�wi�cach�od�by�ły�się�ob�ra�dy�pierw�szej�czę�-
ści�XI Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści.�–�Te�ma�tem
Fo�rum�są�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.�Te�mat�jest�jak�naj�-
bar�dziej�świe�ży�i istot�ny�–�mó�wił�otwie�ra�jąc�kon�fe�ren�cję�i wi�ta�jąc�jej
uczest�ni�ków�Ma�riusz�Czy�szek�pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa.�
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ŚLĄSKA IzBA BUDOWNICTWA

W 2019�ro�ku
wy�da�li�śmy 4�nu�me�ry
na�sze�go�cza�so�pi�sma
FO�RUM�BU�DOW�NIC�TWA
ŚLĄ�SKIE�GO.
In�for�ma�cje�o na�szej
dzia�łal�no�ści
moż�na�by�ło�tak�że�zna�leźć
na na�szej�stro�nie�in�ter�ne�to�wej:
www.izba�bud.pl

17�czerw�ca�br.�w Ka�to�wi�cach�na Wy�dzia�le�Ar�chi�tek�tu�ry,�Bu�dow�nic�twa
i Sztuk�Sto�so�wa�nych�Wyż�szej�Szko�ły�Tech�nicz�nej�od�by�ła�się�zor�ga�ni�-
zo�wa�na�przez�Ślą�ską�Izbę�Bu�dow�nic�twa,�pod pa�tro�na�tem�ho�no�ro�wym
Wo�je�wo�dy�Ślą�skie�go�Ja�ro�sła�wa�Wie�czor�ka�i Mar�szał�ka�Wo�je�wódz�twa
Ślą�skie�go�Ja�ku�ba�Cheł�stow�skie�go,�dru�ga�część XI Ślą�skie�go�Fo�rum
In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści.�Te�ma�tem�kon�fe�ren�cji�by�ły�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.�My�ślą�prze�wod�nią�dru�giej�czę�ści�kon�-
fe�ren�cji�był�te�mat:�„Pre�fa�bry�ka�ty�przy�szło�ści�–�si�ła�na�pę�do�wa�bu�dow�-
nic�twa�miesz�ka�nio�we�go�i uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej”.�Kon�fe�ren�cja,�któ�-
rej� współ�or�ga�ni�za�to�ra�mi� by�ły:� Po�li�tech�ni�ka� Ślą�ska,� Po�li�tech�ni�ka
Czę�sto�chow�ska,�Po�li�tech�ni�ka�War�szaw�ska�oraz�fir�my�Pe�ka�bex S.A.,
Pre�fa�be�ko,�IN�DER�Pol�ska Sp.�z o.o.,�Wo�od�Co�re�Ho�use Sp.�z o.o.,
OLIX S.A.,�kie�ro�wa�na�by�ła�przede�wszyst�kim�do pla�nu�ją�cych�bu�do�wę
do�mu�i za�sta�na�wia�ją�cych�się�czy�war�to�za�in�we�sto�wać�w dom�pre�fa�bry�-
ko�wa�ny.

23�lip�ca�br.�de�le�ga�cja�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�od�wie�dzi�ła�In�sty�tut�Tech�-
ni�ki I Ba�dań�Bu�dow�la�nych�Pra�ga�p.p.�(Tech�nický�a zkušební�ústav�sta�vební
Pra�ha,�s.p)�od�dział�w Ostra�wie.�Ma�riusz�Czy�szek�Pre�zy�dent�Izby�i Piotr
Po�lis�Czło�nek�Pre�zy�dium�Izby�za�po�zna�li�się�z dzia�łal�no�ścią�in�sty�tu�tu,�zwie�-
dzi�li�od�dział�opro�wa�dza�ni�m.in.�przez�inż.�Vojtěcha�Šebe�ka�Dy�rek�to�ra�Od�-
dzia�łu�Ostra�wa�i za�po�zna�li�się�z nie�któ�ry�mi�ba�da�nia�mi�pro�wa�dzo�ny�mi�w In�-
sty�tu�cie.

19�grud�nia�za�koń�czy�li�śmy�rok�tra�dy�cyj�nym�opłat�kiem,�któ�ry�od�był�się�w go�-
ścin�nych�pro�gach�sie�dzi�by�Ka�to�wic�kiej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej

18�paź�dzier�ni�ka 2019�r.�w Ope�rze�Ślą�skiej�w By�to�miu�od�by�ła�się�dwu�dzie�-
sta�dru�ga�edy�cja�Ga�li�Bu�dow�nic�twa.�W Ga�li�wzię�li�udział�par�la�men�ta�rzy�-
ści,�wła�dze�sa�mo�rzą�do�we�miast�i po�wia�tów�re�gio�nu,�wła�dze�sa�mo�rzą�dów
za�wo�do�wych,�uczel�ni�wyż�szych,�sto�wa�rzy�szeń�na�uko�wo�-tech�nicz�nych�oraz
przed�sta�wi�cie�le�kra�jo�wych�i re�gio�nal�nych�or�ga�ni�za�cji�po�za�rzą�do�wych�bu�-
dow�nic�twa.�Tra�dy�cyj�nie,�w trak�cie�Ga�li�na�stą�pi�ło�wrę�cze�nie�od�zna�czeń�pań�-
stwo�wych,�re�sor�to�wych,�od�znak,�me�da�li�ho�no�ro�wych�oraz�na�gród�w kon�-
kur�sie�„Ślą�skie�Bu�do�wa�nie”.
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EXPO gLIWICE 21 gliwickie Targi Budowlane

Największa�impreza
na�Śląsku

W dniach 29 lu te go – 1 mar ca 2020 r.,
w Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej na te re nie Are -
ny Gli wi ce od by ło się EXPO GLI WI CE 21 Gli -
wic kie Tar gi Bu dow la ne. Mi sją tar gów jest wie -
dza o tym co dla nas naj lep sze w seg men cie
bran ży ogól no bu dow la nej.

Na Gli wic kich Tar gów Bu dow la nych za pre -
zen to wa ne zo sta ły ofert firm z bran ży: bu dow -
la nej, in sta la cyj nej i wnę trzar skiej. Spo tkać
moż na by ło tak że przed sta wi cie li bran ży: fi -
nan so wej, grzej nic twa i kli ma ty za cji, ka mie -
niar stwa, me bli i wy po sa że nia wnętrz, na rzę -
dzi i ma szy ny, nie ru cho mo ści, sztu ki
i rę ko dzie ła oraz ubez pie czeń i za bez pie czeń.

Od by ły się licz ne kon fe ren cje oraz de ba -
ty, któ re by ły zor ga ni zo wa ne przy współ pra -
cy z współ go spo da rzem Tar gów mia stem Gli -
wi ce oraz z Po li tech ni ką Ślą ską.

Pod su mo wu jąc im pre zę trze ba stwier dzić,
że by ły to naj więk sze te go ty pu tar gi na Ślą -
sku. Im pre za przy cią gnę ła do Are ny Gli wi ce 7
tys. od wie dza ją cych. 120 przed się bior ców za -
pre zen to wa ło się na po nad 3 tys. m/kw. po -
wierzch ni wy sta wien ni czej w cią gu dwóch dni
tar go wych. Na sto iskach po ka za no naj now -
sze roz wią za nia i tech no lo gie bran ży bu dow -
la nej. Wy staw cy słu ży li ra dą, fa cho wym do -
radz twem. Kom pe ten cje pre zen tu ją cych się
Firm speł ni ły ocze ki wa nia zwie dza ją cych by li
to naj lep si z naj lep szych z sze ro ko ro zu mia -
nej bran ży bu dow la nej, grzew czej, wnętrz. Dla
od wie dza ją cych zor ga ni zo wa no kon kur sy,
pre lek cje i kon sul ta cje z eks per ta mi, a spe -
cja li ści z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny

Śro do wi ska przez dwa dni in for mo wa li, jak
uzy skać do fi nan so wa nie na wy mia nę prze sta -
rza łe go sys te mu grzew cze go.

W ra mach tar gów prze pro wa dzo no trzy pa -
ne le te ma tycz ne:

• Dom, czy li ma te ria ły i tech no lo gie bu dow -
la ne,

• Eko dom – od na wial ne źró dła ener gii, dar -
mo wy prąd, ogrze wa nie i cie pła wo da,

• Wnę trza, czy li naj now sze me to dy urzą dza -
nia wnętrz, me ble i do dat ki.

Nie za bra kło no wo ści – od był się m.in. Fi -
nał 9 Ogól no pol skiej Olim pia dy Bu duj z Pa -
sją, wspie ra ją cej przy szłych pro fe sjo na li stów
i bu dow lań ców.

W ra mach atrak cji, na kil ku na stu sto iskach
mło dzież zmie rzy ła się w kon ku ren cjach
tech nicz no bu dow la nych. 16 dru żyn szkol nych
ry wa li zo wa ło o mia no naj lep szej.

Od był się też blok wy kła dów „Bar wa w Ar -
chi tek tu rze” pro wa dzo nych przez Ewę Po kor -
ską, Miej skie go Kon ser wa to ra Za byt ków.

Tar gi by ły oka zją do roz mów dla pla nu ją -
cych bu do wę oraz mo der ni za cję swo je go do -
mu czy miesz ka nia. Pre le gen ci z bran ży: In -
spek to rzy Nad zo ru Bu dow la ne go, Ar chi tek ci,
Pro jek tan ci wska zy wa li opty mal ne roz wią za -
nia w bran ży oraz na kie ro wy wa li zwie dza ją -
cych na no wo cze sne tech no lo gie.

Każ de go, kto pla no wał za kup do mu lub
miesz ka nia z pew no ścią za in te re so wa ła pre -
lek cje: “W Szpil kach na bu do wie”, pre zen tu -
ją ca 21 naj waż niej szych za gad nień, któ re trze -
ba znać przed ta kim za ku pem oraz „Oce na

tech nicz na do mu lub miesz ka nia w sta nie de -
we lo per skim lub przed za ku pem z ryn ku
wtór ne go”. Zo sta ła też wy gło szo na pre lek cja
do ty czą ca ochro ny od gro mo wej i prze ciw prze -
pię cio wej in sta la cji fo to wol ta icz nej oraz no -
wych tren dów w oświe tle niu i na te mat in te -
li gent ne go pro jek to wa nia oświe tle nia. By ło też
sto isko in for ma cyj ne WFOŚ na któ rym moż -
na by ło uzy skać in for ma cje do ty czą ce po zy -
ska nia do ta cji na wy mia nę pie ca.

Nie za bra kło też atrak cji dla naj młod -
szych uczest ni ków tar gów. Dla naj młod -
szych zwie dza ją cych zor ga ni zo wa no za ję cia
Dzie cia ki Sa dze nia ki oraz stre fę ani ma cji
i kre atyw no ści.

EXPO�GLI�WI�CE�to�naj�więk�sze�te�go�ty�pu�tar�gi�na Ślą�sku

Na�gro�dy�dla�wy�staw�ców

TARgI BUDOWNICTWA
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TARgI BUDOWNICTWA

W uro�czy�stym�otwar�ciu�im�pre�zy�wziął�udział�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�Ma�riusz�Czy�szek Ślą�ska�Izba�Bu�dow�nic�twa�na�gro�dzi�ła�swo�imi�wy�róż�-
nie�nia�mi�naj�lep�szych

Pod�czas� tar�gów� za�pre�zen�to�wa�ne� zo�sta�ły� ofert� firm� z bran�ży:� bu�dow�la�nej,
in�sta�la�cyj�nej�i wnę�trzar�skiej

Im�pre�za przy�cią�gnę�ła�do Are�ny�Gli�wi�ce 7�tys.�od�wie�dza�ją�cych

Ślą�ska�Izba�Bu�dow�nic�twa�mia�ła�na tar�gach�swo�je
sto�isko

Na�gro�dy� Ślą�skiej� Izby� Bu�dow�nic�twa� otrzy�ma�li:
Wy�dział�Ar�chi�tek�tu�ry�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�za Ślą�ską
Szko�łę�Ar�chi�tek�tu�ry�Urba�ni�sty�ki�i Di�zaj�nu

Pod czas tar gów na gro dy
w ka te go rii PRO DUKT otrzy ma ły fir my:

XL -Ta pe -In ter na tio nal z Kielc,
KET Gli wi ce,

Ven tus z Opo la,

W ka te go rii KRE ATYW NA PRE ZEN TA CJA
WY RO BÓW NA STO ISKU:

Pre fa be ko ze Świę to chło wic,
Sfe ra do z Biel ska -Bia łej,
Stu dio Ko lo ru z Gli wic.

Na gro dy spe cjal ne przy zna no:
Po li tech ni ce Ślą skiej

za na kład kę Bench Man
za pro jek to wa ną przez

prof. Klau diu sza Fros sa,
dzie ka na Wy dzia łu Ar chi tek tu ry,

PGG Ka to wi ce
i RE TI nvest – Za kład Tech ni ki In sta la cyj nej.

Na�gro�dy�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�otrzy�-
ma�li:�Wy�dział�Ar�chi�tek�tu�ry�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�-
skiej�za Ślą�ską�Szko�łę�Ar�chi�tek�tu�ry�Urba�ni�-
sty�ki� i Di�zaj�nu�i Sto�wa�rzy�sze�nie�Edu�ka�cji
Bu�dow�la�nej�za or�ga�ni�za�cję�olim�pia�dy.

Zdję cia: JU�STY�NA�ŻUR�KIE�WICZ
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POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDzIAŁ ARCHITEKTURY

Czy pa mię ta my o tym, że trak cyj ne prze strze -
nie pu blicz ne ma ją bez po śred ni wpływ na ja -
kość ży cia i za do wo le nie użyt kow ni ków, a przez
to na oce nę osie dla, mia sta, gmi ny, re gio nu.

Atrak cyj ne prze strze nie pu blicz ne i obiek ty ar -
chi tek to nicz ne sta ją się zna czą cym ele men tem
mar ke tin go wym miej sca. Są wy ra zem roz wo -
ju, suk ce su, pre sti żu. Przy cią ga ją użyt kow ni ków,
tu ry stów i ko lej nych in we sto rów. Cie ka wa
i atrak cyj na współ cze sna ar chi tek tu ra na da je no -
wą ja kość. Po przez do brze za pla no wa ną współ -
cze sną ar chi tek tu rę na da je my no wy wi ze ru nek
mia stu. Mą dre za rzą dza nie prze strze nią zbu do -
wa ną, od po wied nie de cy zje urba ni stycz ne
i eko no micz ne ma ją wpływ na wzrost roz wo ju
bu dow la ne go i do bro by tu miesz kań ców.

Użyt�kow�ni�cy�użyt�ku�ją�i jed�no�cze�śnie�oce�nia�ją

Na każ dym eta pie re ali za cji in we sty cji po -
cząw szy od po my słu, po przez pro gra mo wa nie,
kon cep cję, pro jekt i za rzą dza nie w trak cie
użyt ko wa nia za wsze na le ży pa mię tać o użyt kow -
ni ku. To on uży wa bu dyn ków i prze strze ni oraz
je oce nia. Waż ne aby w po śpie chu in we sty cyj -
nym, nie za tra cić isto ty ar chi tek tu ry w służ bie
czło wie ko wi. Pod sta wą są do brze przy go to wa -
ne ba da nia ja ko ścio we przed pro jek to we, któ re
po zwa la ją na od po wied nie roz po zna nie użyt kow -
ni ków i ich po trzeb – zbu do wa nie pro gra mu funk -
cjo nal no -prze strzen ne go. Jak użyt kow ni cy chcą
spę dzać wol ny czas? Czy sa ma ław ka to dziś
wy star czy? Ocze ki wa nia sta le ro sną, dla te go
trze ba py tać i je speł niać. Waż ny jest tak że de -
sign. Nie za leż ne czy są sty li zo wa ne ka mie nie
do sie dze nia i le żan ki do wy po czyn ku w cen trum
Ka to wic, świe cą ce bry ły w To kio przy naj wyż -
szej na świe cie wie ży TV Sky Tree, czy pod świe -
tlo ny po dest do sie dze nia przy ho te lu w War sza -
wie, lub bia łe li nie świetl ne przy wej ściu do Par ku
Chro bre go w Gli wi cach, al bo nie bie skie lam py
LED wzdłuż sie dzisk am fi te atral nych par ku
Tro pi kal na Wy spa w Mar klo wi cach – za wsze
waż ny jest po mysł i tra fie nie w ocze ki wa nia użyt -
kow ni ków. To oni oce nią no we miej sce, za ak -
cep tu ją i po lu bią je lub nie.

Naj�pierw�pro�gram�i kon�cep�cja
–�póź�niej�pro�jekt�i re�ali�za�cja

Jak stwier dzo no w ty tu le oraz pierw szych
zda niach – prze strze nie pu blicz ne świad czą

Atrak�cyj�ne
prze�strze�nie�pu�blicz�ne
to�za�do�wo�le�nie
użyt�kow�ni�ków



14 Forum Budownictwa Śląskiego (58) 2020

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDzIAŁ ARCHITEKTURY

o ja ko ści ży cia i ma ją wpływ na oce nę mia sta,
gmi ny, re gio nu. Aby tak by ło trze ba je naj pierw
do brze za pro jek to wać. Co ozna cza sło wo
„do brze”? To zna czy zgod nie z po trze ba mi przy -
szłych użyt kow ni ków. Po przez ba da nia ja ko -
ścio we, uni wer sal ne me to dy oce ny obiek tów,
wy bra nych je go ele men tów, stref, wnętrz, oto -
cze nia ze wnętrz ne go, a przede wszyst kim po -
zna nie opi nii użyt kow ni ków moż na uzy skać pro -
fe sjo nal ną wie dzę do pro jek to wa nia.
Pro jek to wa nie tra dy cyj ne opar te wy łącz nie
na in tu icji, po dej ściu ar ty stycz nym za wsze wią -
że się ze zwięk szo nym ry zy kiem po peł nie nia
błę dów. Dla te go pro jek to wa nie ja ko ścio we
z wy ko rzy sta niem ba dań ja ko ścio wych to
obo wią zek pro jek tan tów i in we sto rów. Wie my
prze cież, że obec nie bez pro fe sjo nal nej wie -
dzy nie mo że być mo wy o sku tecz nym pro jek -
to wa niu. War to po ową wie dzę się gnąć za po -
mo cą zna nych tech nik ba daw czych. Na eta pie
pro gra mo wa nia in we sty cji bez względ nie na le -
ży po znać opi nię użyt kow ni ków. Prze cież
isto tą ar chi tek tu ry jest two rze nie dzieł z prze -
zna cze niem dla użyt kow ni ka. Ba da nia ja ko ścio -
we sta no wią sku tecz ne me to dy po zy ska nia in -
for ma cji do pro jek to wa nia.

Na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą -
skiej funk cjo nu je od po nad 22 lat Ślą ska
Szko ła Ba dań Ja ko ścio wych (Ka te dra RA -
r5 – Pro jek to wa nia i Ba dań Ja ko ścio wych w Ar -
chi tek tu rze), któ ra stwo rzy ła au tor ską me to do -
lo gię ba dań ja ko ścio wych słu żą cych
do pro gra mo wa nia i pro jek to wa nia no wych
obiek tów. Me to do lo gia ma za sto so wa nie tak -
że przy oce nie ist nie ją cych bu dyn ków i prze -
strze ni oraz pro gra mach na praw czych dla
nie ren tow nych lub nie efek tyw nych obiek tów.
Pra cow ni cy Ka te dry wraz ze stu den ta mi wy -
ko nu ją pro gra my i ba da nia dla no wych in we -
sty cji (kie row nik Ka te dry RA r5: prof. PŚ Klau -
diusz Fross).

Noc�ne�oświe�tle�nie�to�wy�róż�nie�nie
i prze�dłu�że�nie�cza�su�użyt�ko�wa�nia

Obec nie lu bi my oświe tlać bu dyn ki. Chy ba
nie ma waż nych obiek tów bez ich ilu mi na cji

noc nej. Są mia sta jak np. Bu da peszt, Lion,
Hong Kong, Opo le, któ re ma ją za pla no wa ną
ca ło ścio wą ilu mi na cję ca ło ści lub frag men tu
mia sta. Szcze gól nie w są siedz twie rze ki lub
za to ki wo da sta no wi do dat ko wy ele ment
po tę gu ją cy efek ty es te tycz ne w for mie od bi -
cia świa teł. Oświe tle nie obiek tów i prze -
strze ni peł ni waż ną ro lę, np. funk cjo nal ną, es -
te tycz ną, dla bez pie czeń stwa i przy jem no ści
użyt ko wa nia, a tak że w ce lu prze dłu że nia
cza su użyt ko wa nia, pod kre śle nia i wy róż nie -
nia waż nych obiek tów itp. Jak wy ni ka z ba -
dań i ob ser wa cji ta kie po dej ście po pro stu się
opła ca. Miesz kań cy oraz tu ry ści prze by wa -
ją wie czo rem w prze strze niach pu blicz nych,
spa ce ru ją i ko rzy sta ją z usług ga stro no -
micz nych. Po zo sta ją dłu żej i chęt nie wra ca -
ją lub po le ca ją ta kie miej sca in nym – a oto
prze cież cho dzi.

Po łą cze nie LED i fo to wol ta iki da je do sko na -
łe re zul ta ty. Naj waż niej sze, jest to, że tech no -
lo gie oświe tle nio we sta le się roz wi ja ją, a źró -
dła świa tła są co raz to efek tyw niej sze, tań sze
w za ku pie oraz ma ją więk sze mo ce i wy daj no -
ści. Waż ne aby przy no wych re ali za cjach sto -
so wać naj now sze roz wią za nia oświe tle nio we.
Na stęp nie do brze jest za sto so wa ne oświe tle -
nie ob ser wo wać i ba dać oraz wy cią gać wnio -
ski, aby móc ko lej nym ra zem pro po no wać co -
raz to efek tyw niej sze i atrak cyj niej sze
roz wią za nia. W kam pu sie Po li tech ni ki Ślą skiej
w 2019 ro ku zre ali zo wa no pierw szy 300-wa -
to wy, sa mo wy star czal ny ener ge tycz nie py -
lon in for ma cyj ny du żej mo cy z pa ne lem fo to -
wol ta icz nym (obec nie trwa mon taż
po zo sta łych 11 py lo nów). Py lo ny bę dą osia da -
ły tak że do dat ko we funk cjo nal no ści, jak ze gar,
sta cję po go do wą, czuj nik smo gu. Re ali za cja
da je moż li wość ob ser wa cji oraz ba dań
nad efek tyw no ścią fo to wol ta iki w róż nych
okre sach ro ku. Wbrew po zo rom za sto so wa no
bar dzo za awan so wa ne tech no lo gie, al go ryt my
dzia ła nia i czuj ni ki ru chu (wy ko naw ca za da nia
Ful co Sys tem sp. z o.o.). Na fo to obok py lo -
nu jed na z więk szych w Pol sce fa sad fo to wol -
ta icz nych SFW Ener gia Gli wi ce (ge ne ral ny wy -
ko naw ca EL KO Ra ci bórz, kon struk cja: NDN

Gli wi ce, ar chi tek tu ra: Eu ro Pro jekt Dr
Fross, 2015).

Te mat oświe tle nia w mia stach i gmi nach sze -
ro ko oma wia no na kon fe ren cji w Szczyr ku or -
ga ni zo wa nej przez SEP / Biel sko -Bial -
ski, 2019. M.in. re fe rat au to ra pt.: „Ar�chi�tek�tu�ra
świa�tłem�obiek�tów�bu�dow�la�nych�ja�ko�ele�ment
pod�no�szą�cy� wa�lo�ry� prze�strze�ni� pu�blicz�nej”
oraz ar ty kuł w Biu le ty nie po kon fe ren cyj nym pt.:
„Ar�chi�tek�tu�ra�i oświe�tle�nie.�Prze�strze�nie�pu�blicz�-
ne�–�ja�kość�i atrak�cyj�ność.”,�któ re go frag men -
ty wy ko rzy sta no i za cy to wa no.

Na fo to gra fiach uję to wy bra ne in spi ru ją ce
prze strze nie pu blicz ne i ele men ty ma łej ar chi -
tek tu ry oraz de si gnu. Miej sca i obiek ty, któ re
zwra ca ją uwa gę, o któ rych się mó wi, któ ry mi
się chwa li my, oraz po le ca my in nym. Są to za -
rów no du że in we sty cje jak nie wiel kie ele men -
ty de si gnu o du żym od dzia ły wa niu. Ce lo wo
po ka za no je w ta kim ze sta wie niu. Oczy wi ście
ta kich miejsc i zwra ca ją cych uwa gę ele men -
tów de si gnu w prze strze ni są set ki. Zwra ca -
my na nie uwa gę, za pa mię tu je my. To one
kreu ją wi ze ru nek miej sca. Oceń my sa mi.
Są to w ko lej no ści: sie dzi ska am fi te atral ne
i do ni ce z kost ki gra ni to wej oraz ry sun ki gier
w par ku re kre acji Mar klo wi ce, park zdro jo wy
i WC Głu cho ła zy, rzeź ba ki ne tycz na Mar klo -
wi ce, ele men ty de ko ra cyj ne Ma nu fak tu ry
Łódź, rzeź ba Za mek Cie szyn, rzeź ba -nr8
obiekt Łódź, siat ki do sie dze nia Cie szyn, pla -
ża i ba se ny pły wa ją ce na je zio rze Ba la ton
k/Trze bi ni, most z rzeź ba mi wi szą cy mi i Mu -
zeum Kan to ra Kra ków, most z kłód ka mi Wro -
cław, sie dzi sko z pa let Gli wi ce, rzeź ba
przed Wy dzia łem Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Kra -
kow skiej, po most pły wa ją cy re stau ra cji je zio -
ro Pław nio wi ce, plac za baw i do świad czeń Za -
brze, ław ka, na któ rej „chce się usiąść”
Ogro dy Te ma tycz ne Hor tu lus Do brzy ca k/Ko -
sza li na.

Dr�hab.�inż.�arch.
Klau�diusz�Fross,�prof.�PŚ

Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry
klau diusz.fross@polsl.pl

Fo to gra fie: Klau diusz Fross
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„aRt&De�SiGn�in�Pu�blic�Spa�ce”�to pro jekt
ba daw czy re ali zu ją cy ele men ty ma łej ar chi tek -
tu ry w prze strze ni kam pu su uczel ni ba daw czej
Po li tech ni ki Ślą skiej. W ra mach pro jek tu two -
rzo ne są ko lej ne obiek ty w za kre sie edu ka cji,
sztu ki i de si gnu. Wy ko na no: 3 Czer wo ne
Sze ścia ny – Za pa trze nie –�Wpływ brył geo me -
trycz nych na po strze ga nie ota cza ją cej nas
prze strze ni, 4 nu me ro wa ne na kład ki na ław -
ki Bench Man, Mo du lor Le Cor bu sier’a z in for -
ma cją gra ficz ną. W re ali za cji i nie dłu go mon -
to wa na bę dzie Rzeź ba Ki ne tycz na
za pro jek to wa na w ra mach za jęć ze stu den ta -
mi. Wszyst kie ele men ty prze strzen ne ma ją
zwra cać uwa gę, pro wo ko wać do prze my -
śleń, pre zen to wać pra ce stu den tów i pra cow -
ni ków, a przede wszyst kim in spi ro wać i na kła -
niać do sto so wa nia de si gnu w ma łej
ar chi tek tu rze. Wy bra ne ele men ty są mo dy fi -
ko wal ne, prze no śne oraz mo gą być da lej
kre owa ne, a pro ces twór czych dzia łań jest
otwar ty i moż li wy do kon ty nu acji. Pro jekt jest

otwar ty, ma cha rak ter roz wo jo wy. Bę dą do da -
wa ne ko lej ne ele men ty prze strzen ne. W trak -
cie użyt ko wa nia są pro wa dzo ne ba da nia,
m.in. ob ser wa cje za cho wań użyt kow ni ków. Na -
sze ha sło: „Zmie�niaj�oto�cze�nie�i za�in�spi�ruj
in�nych”.�Głów nym ce lem jest nada nie „Ży�-
cia�w Prze�strze�ni”.�In te re su ją co pre zen tu je
się Mo du lor Le Cor bu sier’a, któ ry stoi bez po -
śred nio przy bu dyn ku Wy dzia łu Ar chi tek tu ry.
Jest na tu ral nej wiel ko ści (ska la 1:1). Wy so kość
do gło wy 182,9cm, do wy nie sio nej rę ki 226cm.
Przy mo de lu znaj du je się ta blicz ka in for ma cyj -
na z ry sun kiem i wy mia ra mi. Jest to rów nież
do sko na ła oka zja do szer sze go za po zna nia
się z twór czo ścią wy jąt ko we go ar chi tek ta Le
Cor bu sie ra. Z te go po wo du mo del peł ni ro lę
edu ka cyj ną.

War to nad mie nić, że pi lo ta żo wym ele men -
tem prze strze ni by ła zre ali zo wa na w 2018 ro -
ku przy wej ściu do bu dyn ku Wy dzia łu Ar chi tek -
tu ry przy siad ka ja ko wy nik kon kur su
stu denc kie go „Ślą skie Przy siad ki” (au tor ka: Do -

mi ni ka Pa dia sek, stu dent ka ar chi te ku ry, nad -
zór dy dak tycz ny: dr hab. inż. arch. Jo an na Tym -
kie wicz, prof. PŚ, wy ko na nie: Ful co Sys tem sp.
z o.o.). Peł ny opis pro jek tu za miesz czo no na ta -
bli cy przy przy siad ce.

Uczest ni cy pro jek tu „aRt&De SiGn in Pu blic
Spa ce”: Dr hab. inż. arch. Klau diusz Fross, prof.
PŚ, dr inż. arch. Elż bie ta Błe szyń ska, dr sztuk
plast. Krzysz tof Groń, mgr inż. arch. Woj ciech
Sło do wy. Stu den ci Wy dzia łu Ar chi tek tu ry: Ka -
ro li na Woź ny, Wik to ria Rut ka, Zu zan na Wę -
glarz, Ol ga Sa pe ta, We ro ni ka Grzen ko wicz -Ro -
gal, Es te ra Wo sko lej, Mag da le na Za cha riasz.
Ini cja tor i kie row nik pro jek tu: Dr hab. inż.
arch. Klau diusz Fross, prof. PŚ.

Dr�hab.�inż.�arch.
Klau�diusz�Fross,�prof.�PŚ

Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry
klau diusz.fross@polsl.pl

Fo to gra fie: Klau diusz Fross

Sztu�ka�i di�zajn�w kam�pu�sie
Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej
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Kon�cep�cja�ław�ki�„Bench�Man”.�Bench Man
to ele ment in no wa cyj ne go pro jek tu ba daw cze -
go „aRt&De SiGn in Pu blic Spa ce” re ali zo wa -
ne go pod kie run kiem prof. Klau diu sza Fross,
dzie ka na Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
Ślą skiej. Bench Man to ak ty wa tor prze strze -
ni, któ ry mo że funk cjo no wać ja ko na kład ka
na ist nie ją ce ław ki lub w kom ple cie z no wą
ław ką. Za pra sza i za cie ka wia oraz in spi ru je
do wła snej kre atyw no ści. Uak tyw nia nie cie -
ka we, rzad ko uży wa ne ław ki lub prze strze nie,
na da je in dy wi du al ny cha rak ter. Zwra ca uwa -
gę, za pra sza oraz in spi ru je do wła snej kre -
atyw no ści. Uak tyw nia prze strze nie, skła nia
do ro bie nia fo to i sel fie, co mo że wpły nąć
na więk szą roz po zna wal ność da ne go miej sca,
a na wet mia sta. Jest to ma ły ele ment o du -
żym od dzia ły wa niu prze strzen nym i in for ma -
cyj nym. Na kład ka Bench Man po ka zu je si łę de -
si gnu i spra wia, że miej sce sta je się
za pa mię ta ne i czę ściej od wie dza ne. „Roz rzu -
co ne” w mie ście mo gą utwo rzyć sieć lu bia nych
mi kro -prze strze ni. Każ dy Bench Man ma
nada ny in dy wi du al ny, tra wio ny ko lej ny nu mer
re ali za cji. Na kład ka na ław ki to sty li zo wa ny
pik to gram czło wie ka na tu ral nej wiel ko ści.
Mo że być wy ko na na z gię te go la mi na tu, sta li
ocyn ko wa nej ma lo wa nej prosz ko wo lub nie -
rdzew nej. Mo że mieć róż ne ko lo ry, cie ka we
wzo ry, na pi sy, ko dy QR prze kie ro wu ją ce
do stron www. Moż na umiesz czać in spi ru ją -
ce in for ma cje np.: bądź eco, uśmiech nij się,
itp. Po za wy żej opi sa ną ro lą na kład ka jest jed -

no cze śnie sie dzi skiem 1-oso bo wym, opar ciem
lub wy dłu żo nym sie dzi skiem pro sto pa dłym
do ław ki i stwa rza ją cym moż li wość spo tka nia
w gru pie np. 6-osób. Każ dy Bench Man bę dzie
miał nada ny in dy wi du al ny wy gląd do pa so wa -
ny do cha rak te ru miej sca. Bench Man to
wspól na za ba wa w prze strze ni pu blicz nej. Ma -
ły koszt re ali za cji, a tak wie le moż li wo ści.
Pierw sze na kład ki o nr 1 – 4 po wsta ły w lu -
tym 2020 ro ku na te re nie kam pu su Po li tech -
ni ki Ślą skiej przy ul. Aka de mic kiej w Gli wi cach
na pla cu przy bu dyn ku Wy dzia łu Ar chi tek tu -
ry. Ko lej ne ław ki po wsta ną w Mi ko ło wie oraz
pla nu je się re ali za cję przy Ślą skim Cen trum

Cho rób Ser ca SCCS w Za brzu. Co wy ma ga
dal szych usta leń i de cy zji. Po mysł, idea
i pro jekt Bench Ma na: Klau diusz Fross, Sin -
ga pur -Syd ney 2019.
Po�sadź�na ław�ce�w swo�im�mie�ście,�osie�-

dlu,�par�ku,�skwe�rze�lub�przed bu�dyn�kiem
ko�lej�ne�go�Bench�Ma�na – za pra sza my (kon -
takt: klau diusz.fross@polsl.pl).

Dr�hab.�inż.�arch.
Klau�diusz�Fross,�prof.�PŚ

Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry
klau diusz.fross@polsl.pl

Fo to gra fie: Klau diusz Fross
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Po�sadź�na ław�ce
ko�lej�ne�go�Bench�Ma�na
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Przy uli cy Te atral nej po wstał pierw szy
w Ka to wi cach par klet, czy li do dat ko wa prze -
strzeń dla pie szych w miej scach zdo mi no wa -
nych przez sa mo cho dy. Wy po sa żo ny w sie -
dzi ska i du żą ilość zie le ni, mo że przy bie rać
róż ne for my, któ re są od po wie dzią na nie do -
bór prze strze ni pu blicz nych, miejsc do od po -
czyn ku oraz ro ślin no ści w cen trach miast.
Obiekt jest owo cem współ pra cy Urzę du Mia -
sta Ka to wi ce i Re gio nal ne go In sty tu tu Kul tu -
ry w Ka to wi cach z Wy dzia łem Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki Ślą skiej. Znaj du ją ca się na miej -
scach par kin go wych aran ża cja po mi mo po -
pu lar no ści na świe cie jest jed ną z nie licz -
nych w Pol sce. Po prze dzo ny wni kli wy mi ba -
da nia mi pro jekt pod pa tro na tem dr hab. inż.
arch. Klau diu sza Fros sa prof. PŚ wy ko na li
stu den ci Wy dzia łu Ar chi tek tu ry w skła dzie:
Ma te usz Gre la, Adam Zbro iń ski, Piotr Szen -
de ra, Jan Sce li na, Ad rian Pi kor ski. Ko lej ny

etap to ba da nia ob ser wa cyj ne spo so bu użyt -
ko wa nia i za cho wań użyt kow ni ków par kle tu.
Ba da nia po słu żą stwo rze niu opty mal ne go
mo de lu dla se rii par kle tów dla Ka to wic. Par -
klet Te atral na 4 to god na uwa gi ini cja ty wa
Urzę du Mia sta i Re gio nal ne go In sty tut Kul tu -
ry ma ją ca na ce lu po ka za nia al ter na tyw nych
spo so bów użyt ko wa nia prze strze ni miej skich
po przez two rze nie atrak cyj nych mi kro -stref
wy po czyn ku i re kre acji. Par klet za jął trzy
miej sca par kin go we, jest re ali za cją ni sko bu -
dże to wą, skła da się z ele men tów skła da nych
z moż li wo ścią de mon ta żu na okres zi my.
Jest to au tor ski pro jekt pro to ty po wy, któ ry
moż na zre ali zo wać z wy so kiej ja ko ści ma te -
ria łów ja ko obiekt ca ło rocz ny. Skie ro wa nie
za py ta nia o współ pra cę do Wy dzia łu ar chi -
tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej by ło do brym roz -
wią za niem. Za da nie pro jek to we roz po czę to
w for mie warsz ta tów na miej scu in we sty cji

z za koń czo no pre zen ta cją plansz z 3 kon -
cep cja mi na Wy dzia le. Do re ali za cji przy ję to
wy bra ną przez in we sto ra kon cep cję, któ ra
zo sta ła zmo dy fi ko wa na wg su ge stii i ocze ki -
wań. Stu den ci ar chi tek tu ry są go to wi do po -
dej mo wa nia róż no rod nych wy zwań pro jek to -
wych (w za kre sie kon cep cji ar chi tek to nicz -
no -urba ni stycz nych, re wi ta li za cji, kon ser wa -
cji za byt ków, de si gnu itp.) w ra mach za jęć
se me stral nych pod kie run kiem do świad czo -
nych pro wa dzą cych, dzia łal no ści kół na uko -
wych lub stwo rzo nej przez Dzie ka na Gru py
Ar chi tek ci. Par klet na wio snę bę dzie po now -
nie od da ny do dys po zy cji miesz kań ców.

Dr�hab.�inż.�arch.
Klau�diusz�Fross,�prof.�PŚ

Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry
klau diusz.fross@polsl.pl

Fo to gra fie: Klau diusz Fross
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Wy�sta�wa�Wy�dzia�łu�Ar�chi�tek�tu�ry
Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�na 4�De�sign�Days
w Eu�ro�pej�skim�Cen�trum�Kon�gre�so�wym
i Spodku�w Ka�to�wi�cach

Tar gi 4DD od by ły się w dniach 6 do 9 lu te -
go br. Dni 6-7 prze zna czo ne by ły dla pro fe sjo -
na li stów, a 8-9 dla wszyst kich chęt nych. Wy -
dział zna ny ja ko Ślą ska Szko ła Ar chi tek tu ry,
Urba ni sty ki i Di zaj nu za pre zen to wał m. in. pra -
ce ba daw cze (mo del Bo lo nia), pra ce stu -
denc kie w za kre sie me bla (mo de le pro to ty pów),
de sign pra cow ni ków (mo de le i 1: 1), pra ce stu -
denc kie pla stycz ne (np. mu ra le, ce ra mi ka), mo -
de le z tek tu ry (na sza spe cjal ność) i wie le in -
nych. Tra dy cją sto iska są już wie lo krot nie
po ka zy wa ne me ble z tek tu ry, tym ra zem w no -
wej od sło nie. Głów ni or ga ni za to rzy wy sta wy to
dr Krzysz tof Groń i dr Jo an na Za ba wa -Krzyp -
kow ska we współ pra cy z Ko łem Na uko wym
Wzor nik oraz Stu den ci Wy dzia łu. Wy sta wa
pod pa tro na tem i we współ pra cy z dzie ka nem
Wy dzia łu prof. PŚ Klau diu szem Fross. Sto isko
urba ni stycz ne zor ga ni zo wał dr To masz Bra dec -
ki, pro dzie kan ds. współ pra cy z oto cze niem
spo łecz no -go spo dar czym. Od by ły się tak że in -
te re su ją ce wy kła dy ar chi tek tów z Po li tech ni ki
Ślą skiej.
W 2016� ro�ku� po�dej�mo�wa�li�śmy� de�cy�zję

o udzia�le�po raz�pierw�szy�w Tar�gach 4DD.�Moż�-
na�dzi�siaj�stwier�dzić,�że�był�to�do�bry�kie�ru�nek
dzia�łań�w za�kre�sie�pro�mo�cji�Wy�dzia�łu.�Za każ�-
dym�ra�zem�po�ka�zu�je�my�się�z jak�naj�lep�szej
stro�ny.�Je�ste�śmy�ak�tyw�ni�w śro�do�wi�sku�ar�chi�-
tek�to�nicz�nym�i bu�dow�la�nym. (prof. PŚ Klau -
diusz Fross, Dzie kan Wydz. Ar chi tek tu ry Po -
li tech ni ki Ślą skiej).
De�si�gne�rzy�na 4DD. Tar gi to oka zja do pre -

zen ta cji osią gnięć, spo tkań i no wych kon tak -
tów. Tar gach ak tyw nie uczest ni czył ar chi tekt,
pro jek tant wnętrz, pro wa dzą cy wie lu pro gra -
mów dla Do mo+ – To masz Pą gow ski. Dzie kan
Wy dzia łu prof. Klau diusz Fross od wie dził
m.in. sto isko Part ne ra Wy dzia łu Tu bą dzin,
na któ rym o no wej ko lek cji pły tek ce ra micz nych
roz ma wiał z uzna nym de si gne rem Do ro tą
Ko zia ra. Na co dzień zaj mu ją cą się pro mo cją
i kry ty ką de si gnu, a tak że stra te gią roz wo ju firm
po przez de sign. Pro jek tant ka zo sta ła za pro szo -
na na wy kła dy i warsz ta ty ze stu den ta mi ar chi -
tek tu ry.

Naj bliż sze to Tar gi Bu dow nic twa Expo Gli -
wi ce w Ha li Are na 29 lu ty  – 1 ma rzec.

Dr�hab.�inż.�arch.
Klau�diusz�Fross,�prof.�PŚ

Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry
klau diusz.fross@polsl.pl

Fo to gra fie: Klau diusz Fross
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Jak wy ni ka z ra por tu urzę du Za mó wień Pu -
blicz nych z mar ca 2018 r., ilość nie ter mi no wo
zre ali zo wa nych umów o ro bo ty bu dow la ne
w okre sie od 1 stycz nia 2015 r. do 31 paź dzier -
ni ka 2017 r. wy no si ła 59%1. W ra por cie prze -
pro wa dzo no rów nież ana li zę przy czyn nie ter -
mi no we go wy ko ny wa nia umów o ro bo ty
bu dow la ne. W tym za kre sie wska za no, iż
„Fakt, że zna ko mi ta więk szość kar umow nych,
na li czo nych i za pła co nych, wy ni ka z nie do trzy -
ma nia ter mi nu wy ko na nia przed mio tu za mó -
wie nia, mo że świad czyć na to miast o wy zna -
cza niu przez za ma wia ją cych zbyt krót kich
ter mi nów na re ali za cje umo wy, zwa żyw szy
na da tę wsz czę cia po stę po wa nia, a na stęp nie
udzie le nia za mó wie nia pu blicz ne go. Usta le nie
przy czyn ta kie go sta nu rze czy wy ma ga ło by jed -
nak po głę bio nych ana liz sys te mo wych. Trud -
no bo wiem jed no znacz nie zde fi nio wać zja wi -
sko w sy tu acji, gdy ana li zie pod da no nie wiel ki
wy ci nek umów re ali zo wa nych w ra mach za mó -
wień pu blicz nych”2. W pod su mo wa niu ra por -
tu wska za no, że ka ry umow ne z jed nej stro ny
sta no wią na rzę dzie ochro ny za ma wia ją ce go
przed nie rze tel nym wy ko na niem prac przez wy -
ko naw ców, na to miast z dru giej stro ny ka ry
umow ne „sta no wią spo sób na prze rzu ce nie od -
po wie dzial no ści za brak na le ży tej sta ran no ści
służb za ma wia ją cych przy opi sy wa niu przed -
mio tu za mó wie nia”3. Wnio ski z ra por tu zo sta -
ły przy to czo ne rów nież po to, aby pod kre ślić
jak istot ną ro lę peł ni pra wi dło wo przy go to wa -
ny opis przed mio tu za mó wie nia do star cza ny
wy ko naw cy przez za ma wia ją ce go w ter mi no -
wym wy ko na nia umo wy o ro bo ty bu dow la ne.

W umo wach o ro bo ty bu dow la ne w za kre -
sie ter mi nu ich re ali za cji, szcze gól nie wi docz -
ne są bar dzo zróż ni co wa ne ure gu lo wa nia. Ter -
mi ny usta la się, aby ure gu lo wać mo ment
ukoń cze nia prac, mo ment do ko na nia od bio ru
obiek tu bu dow la ne go, „od da nia obiek tu”, mo -
ment uzy ska nia po zwo le nia na użyt ko wa nie
obiek tu bu dow la ne go i jak rów nież mo ment ter -
mi no we go przy stą pie nia do prac w okre ślo nym
ter mi nie od dnia za war cia umo wy przez wy ko -
naw cę kon trak tu. Co raz czę ściej ob ser wu je się
rów nież ure gu lo wa nia ter mi no we do ty czą ce
czę ścio we go wy ko na nia świad cze nia w da nych
ter mi nach np. przez wska za nie w da nych na -
stę pu ją cych po so bie da tach ko niecz no ści uzy -
ska nia przez wy ko naw cę okre ślo ne go pro cen -
to we go za awan so wa nia prac.

W usta wie pra wo bu dow la ne w art. od 21a
do 22 wska za no obo wiąz ki kie row ni ka bu do -
wy w za kre sie prze ję cia te re nu bu do wy i wy -
ko na nia po szcze gól nych obo wiąz ków. Z art. 28
tej usta wy wy ni ka, że roz po cząć pra ce bu dow -
la ne moż na wy łącz nie po ter mi nie uzy ska nia
pra wo moc nej de cy zji o po zwo le niu na bu do -
wę, na to miast z art. 41 wy ni ka, że roz po czę -
cie bu do wy na stę pu je z chwi lą przy stą pie nia
do prac przy go to waw czych.

Prak ty ką ob ro tu w przy pad ku re ali za cji
umo wy o ro bo ty bu dow la ne jest wska za nie
w umo wie, ter mi nu prze ka za nia te re nu bu do -
wy, ter mi nu prze ka za nia wy ko naw cy de cy zji ad -
mi ni stra cyj nych do ty czą cych za mie rze nia bu -
dow la ne go, ter mi nu roz po czę cia przez
wy ko naw cę prac, ter mi nów prze pro wa dze nia
po szcze gól nych na rad ko or dy na cyj nych na bu -
do wie z udzia łem uczest ni ków pro ce su bu dow -
la ne go, ter mi nu spo rzą dze nia i prze ka zy wa nia
in we sto ro wi ra por tów z po stę pu ro bót bu -
dow la nych, ter mi nów od bio ru w czę ści i ca ło -
ści prac bu dow la nych ter mi nu za koń cze nia ro -
ku bu dow la nych i prze ka za nie in we sto ra mi
do ku men ta cji po wy ko naw czej, ter mi nów płat -
no ści za ro bo ty bu dow la ne4.

W prak ty ce oka zu je się, że rów nie waż ne jak
speł nie nie obo wiąz ków przez wy ko naw cę jest
współ dzia ła nie stron w trak cie re ali za cji umo -
wy o ro bo ty bu dow la ne i w tym za kre sie
szcze gól nie istot ne jest unor mo wa nie ter mi nów
te goż współ dzia ła nia w tre ści umo wy.

Na wstę pie na le ży wska zać, że po za sta ran -
no ścią i ter mi no wym wy ko ny wa niem świad cze -
nia przez wy ko naw cę, na wy ko na nie zo bo wią -
za nia w ter mi nie ma wpływ bar dzo wie le
oko licz no ści za leż nych nie tyl ko od wy ko naw -
cy. Jak już po wie dzia no, umo wa o ro bo ty bu -
dow la ne jest umo wą wza jem ną. Ozna cza to,
że świad cze nie jed nej ze stron umo wy jest od -
po wied ni kiem świad cze nia dru giej stro ny5.
Szcze gól ne go pod kre śle nia wy ma ga fakt, iż
wa run kiem ko niecz nym ter mi no we go wy ko na -
nia umo wy przez dłuż ni ka z umo wy o ro bo ty
bu dow la ne jest wy ko na nie bar dzo wie lu świad -
czeń przez wie rzy cie la (obo wiąz ki a art. 647
k.c.), istot nym jest nie tyl ko sa mo wy ko na nie
tych świad czeń ale rów nież pra wi dło wość
wy ko na nia i ade kwat ność do za pla no wa ne go
re zul ta tu. np. aby do ku men ta cja pro jek to wa
przy go to wa na przez in we sto ra umoż li wia ła ter -
mi no we wy ko na nie umo wy o ro bo ty bu dow la -

ne przez wy ko naw cę. W tym miej scu wska zać
na le ży na wy ko na nie przez wie rzy cie la obo -
wiąz ków wska za nych w ar ty ku le 647 k.c. jak
np. „do ko na nia 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 szcze gól no ści do prze ka za nia te -
re nu bu do wy do star cze nia pro jek tu oraz
do ode bra nia obiek tu i za pła ty umó wio ne go wy -
na gro dze nia”.

Na le ży od róż nić od sie bie dwa zja wi ska ja -
ko przy czy ny nie ter mi no we go wy ko na nia
umów o ro bo ty bu dow la ne. Jed nym z nich jest
prze rwa w wy ko ny wa niu prac w 100%, a za -
tem cał ko wi te za prze sta nie wy ko ny wa nia prac
na każ dym fron cie re ali zo wa nej in we sty cji, a za -
tem brak re ali za cji świad cze nia w da nym cza -
sie. Dru gim zja wi skiem jest spo wol nie nie wy -
ko ny wa nia świad cze nia, co zda rza się
zde cy do wa nie czę ściej. Cał ko wi te za trzy ma nie
prac nie jest bo wiem naj częst szym po wo dem
nie ter mi no we go zre ali zo wa nia umo wy o ro bo -
ty bu dow la ne. Naj częst szą przy czy ną nie ter mi -
no wej re ali za cji prac jest trud na do oce ny z ze -
wnątrz sy tu acja, w któ rej pra ce w ca ło ści nie
zo sta ły wstrzy ma ne, za tem co do za sa dy wy -
ko naw ca jest obec ny na te re nie bu do wy, jed nak -
że pra ce są wy ko ny wa ne w tem pie znacz nie
wol niej szym niż za pla no wa ne. Trud ność oce ny
te go zja wi ska wy ni ka z kil ku przy czyn. Po pierw -
sze pra ce bu dow la ne zwy kle skła da ją się z bar -
dzo wie lu róż nych świad czeń re ali zo wa nych co
naj mniej na kil ku fron tach bu do wy. Dla ob ser -
wa to ra z ze wnątrz wy da je się, że brak moż li wo -
ści wy ko ny wa nia jed ne go ele men tu świad cze -
nia po zo sta je bez wpły wu na ter mi no we
wy ko na nie ca łe go zo bo wią za nia. Za gad nie nie
jest szcze gól nie trud ne do oce ny al bo wiem
o skut kach ta kiej sy tu acji każ do ra zo wo de cy du -
ją oko licz no ści po szcze gól ne go przy pad ku.

Zgod nie z art. 651 k.c. je że li do star czo na
przez in we sto ra do ku men ta cja, te ren bu do -
wy, ma szy ny lub urzą dze nia nie na da ją się
do pra wi dło we go wy ko na nia ro bót al bo je że li
zaj dą in ne oko licz no ści, któ re mo gą prze szko -
dzić pra wi dło we mu wy ko na niu ro bót, wy ko -
naw ca po wi nien nie zwłocz nie za wia do mić
o tym in we sto ra. W tym miej scu na le ży pod -
kre ślić, iż wy ni ki ba dań w kra jach roz wi nię tych
wska zu ją, iż opóź nie nie w re ali za cji prac bu -
dow la nych jest po wszech nym i jed nym z naj -
czę ściej po wta rza ją cych się pro ble mów
przy re ali za cji in we sty cji bu dow la nych6. Z wy -
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ni ków ba dań prze pro wa dzo nych w tym za kre -
sie wy ni ka, iż naj waż niej sze przy czy ny wy od -
ręb nio ne we dług kry te rium wa gi i czę sto tli wo -
ści to błę dy i nie zgod no ści w do ku men ta cji
pro jek to wej oraz zmia ny w re ali zo wa nym
pro jek cie wpro wa dzo ne w to ku re ali za cji
prac przez in we sto ra7. Po wyż sze wnio ski mo -
gą do ty czyć sy tu acji, w któ rej wy ko naw ca do -
zna je prze szkód z po wo du oko licz no ści
od nie go nie za leż nych. Na su wa ją się za tem
dwa wnio ski – po pierw sze sko ro w umo wach
re gu lu je się ści śle okre ślo ne ter mi ny na re ali -
za cję pew nych obo wiąz ków umow nych przez
wy ko naw cę, to ma jąc na wzglę dzie fakt, iż jak
wy ni ka z ww. ba dań jed ną z naj częst szych
prze szkód wy ko ny wa niu prac bu dow la nych
w ter mi nie jest wpro wa dze nie zmian w do ku -
men ta cji pro jek to wej lub usu wa nie jej błę dów,
to wo bec te go uza sad nio ne by ło by wpro wa -
dze nie do umo wy ści słe go ter mi nu w ja kim za -
ma wia ją cy ma usu nąć błę dy pro jek to we oraz
wpro wa dzić ko niecz ną zmia nę pro jek to wą.
Po wyż sze wy da je się tym bar dziej za sad ne,
iż sko ro zmia na pro jek to wa mo że spo wo do -
wać ko niecz ność ocze ki wa nia wy ko naw cy
na jej wpro wa dze nie w ży cie przez służ by pro -
jek to we dzia ła ją ce na zle ce nie za ma wia ją ce -
go (co mo że po wo do wać prze wle kłość w pro -
wa dze niu prac bu dow la nych), to tym bar dziej
uza sad nio ne jest ure gu lo wa nie tej kwe stii mię -
dzy stro na mi8. Ana li zu jąc art. 651 k.c. na su -
wa się wnio sek, że sko ro wy ko naw ca po wi -
nien zgło sić za ma wia ją ce mu ww. prze szko dy
nie zwłocz nie, to cho dzi o oko licz no ści od wy -
ko naw cy nie za leż ne. Po wsta je za tem py ta nie,
ja kie mo gą być oko licz no ści od wy ko naw cy
nie za leż ne. Po mi ja jąc oko licz no ści zwią za ne
z si łą wyż szą na le ży stwier dzić, iż oko licz no -
ścia mi, za któ re wy ko naw ca nie od po wia da
moż na okre ślić oko licz no ści, za któ re od po -
wia da wie rzy ciel9. Jak wy ni ka z ww. ba dań,
w prak ty ce te wła śnie oko licz no ści są czę stą
przy czy ną przerw w re ali za cji prac bu dow la -
nych lub re ali za cji prac z na tę że niem i mie -
sięcz nym po stę pem niż szym niż za kła da ny.
Z uwa gi na po wyż sze, uza sad nio ne wy da je
się ure gu lo wa nie w tre ści umo wy mię dzy stro -
na mi do kład nych ter mi nów wy ko na nia obo -
wiąz ków przez wie rzy cie la ja ko in we sto ra. Je -
śli cho dzi o do ko na nie czyn no ści wska za nych
w art. 647 k.c., ja ko obo wią zek in we sto ra
w za kre sie speł nie nia „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” na le ży wska zać gru -
pę czyn no ści zwią za nych z do ko na niem
wszel kich wska za nych w prze pi sach pra wa
usta leń wraz z opra co wa niem do ku men ta cji
pro jek to wej, ale rów nież do kład ne ter mi ny
uzu peł nia nia tych czyn no ści w za kre sie, ja -
ki oka zał się ko niecz ny do wy ko na nia zo bo -
wią za nia.

W tym za kre sie na le ży wska zać obo wiąz ki
in we sto ra prze wi dzia ne w art. od 28 do 40a
usta wy pra wo bu dow la ne, a za tem m.in. przy -
go to wa nie lub uzy ska nie od po wied nich opi nii,
uzgod nień i po zwo leń, prze pro wa dze nie od po -
wied nich ba dań oraz do ko na nie nie zbęd nych
usta leń.

W za kre sie do star cze nia pro jek tu, war to
wpro wa dzić do umo wy ści śle ozna czo ny ter -
min, w ja kim za ma wia ją cy ma obo wią zek
usu nąć wa dy pro jek to we i do star czyć wy ko -
naw cy do ku men ta cję umoż li wia ją cą dal sze pro -
wa dze nie prac z jed no cze snym za strze że niem,
że okres, kie dy był zmu szo ny wstrzy mać

wszyst kie pra ce, w tym okres, w któ rym ocze -
ki wał na uzu peł nie nie do ku men ta cji lub wpro -
wa dze nie w niej zmian, zo sta je wy łą czo ny
z okre su re ali za cji zo bo wią za nia. W orze cze -
niu z dnia 20 li sto pa da 2002 r., SN wy po wie -
dział się w ten spo sób, że świad cze nie jed nej
ze stron umo wy po win no być speł nio ne w ta -
kim ter mi nie, aby dru ga stro na mo gła wy ko nać
ter mi no wo swo je zo bo wią za nie10.

Do dat ko wo war to wska zać w umo wie mo -
del wpro wa dza nia zmian w za kre sie ter mi nu
wy ko na nia zo bo wią za nia w wy pad ku ujaw nie -
nia się oko licz no ści od wy ko naw cy nie za leż -
nych o ta kim skut ku, któ ry po wo du je, że wy -
ko na nie umo wy w pier wot nie za kła da nym
ter mi nie jest nie moż li we.

Moż li wość wpro wa dze nia zmian w za kre sie
ter mi nu re ali za cji umo wy o ro bo ty bu dow la ne
za mó wie nia pu blicz nych jest ogra ni czo na.
Zgod nie z art. 144 ust. 1 p.z.p., za ka zu je się
istot nych zmian po sta no wień za war tej umo wy
w sto sun ku do tre ści ofer ty, na pod sta wie któ -
rej do ko na no wy bo ru wy ko naw cy, chy ba że za -
ma wia ją cy prze wi dział moż li wość do ko na nia
ta kiej zmia ny w ogło sze niu o za mó wie niu lub
w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie -
nia oraz okre ślił wa run ki ta kiej zmia ny. Je że li
jed nak w spe cy fi ka cji istot nych wa run ków
za mó wie nia oraz w umo wie prze wi dzia no
moż li wość jej zmia ny oraz okre ślo no jej wa -
run ki zgod nie z tre ścią te go prze pi su, to jest
ona do pusz czal na. Je że li jed nak za ma wia ją -
cy nie prze wi dział moż li wo ści wpro wa dze nia
ta kiej zmia ny,, zmia na nie mo że zo stać do ko -
na na.

Gdy by jed nak oka za ło się, że ter min ukoń -
cze nia wy ko na nia zo bo wią za nia z ty tu łu umo -
wy o ro bo ty bu dow la ne nie zo stał wy raź nie
ozna czo ny, to zgod nie z art. 455 k.c. na le ży pa -
mię tać, że je�że�li�ter�min�speł�nie�nia�świad�cze�-
nia�nie�jest�ozna�czo�ny�ani�nie�wy�ni�ka�z wła�ści�-
wo�ści� zo�bo�wią�za�nia,� świad�cze�nie� po�win�no
być� speł�nio�ne� nie�zwłocz�nie� po we�zwa�niu
dłuż�ni�ka�do wy�ko�na�nia.

Na le ży mieć na wzglę dzie, że nie któ re ze
sfor mu ło wań nie da ją się jed no znacz nie in ter -
pre to wać, tak jest np. w za kre sie ter mi nu „za -
koń cze nia bu do wy”. W orze cze niu z dnia
11 stycz nia 2018 r., Na czel ny Sąd Ad mi ni stra -
cyj ny wska zał, iż: „Kry te rium „za koń cze nie bu -
do wy” jest ter mi nem nie ostrym i bu dzą cym
wąt pli wo ści in ter pre ta cyj ne. Przez to po ję cie
na le ży ro zu mieć do pro wa dze nie bu do wy
do ta kie go sta dium, w któ rym w przy pad ku le -
gal nej bu do wy obo wią zu je za wia do mie nie
o jej za koń cze niu lub wy stą pie nie z wnio skiem
o udzie le nie po zwo le nia na jej użyt ko wa nie.
W po łą cze niu z ter mi nem bu do wa, zde fi nio -
wa nym w prze pi sie art. 3 pkt 6 p.b., przez „za -
koń cze nie bu do wy” na le ży ro zu mieć do pro wa -
dze nie bu do wy do koń ca, czy li wy ko na nie
obiek tu bu dow la ne go w okre ślo nym miej scu
al bo za koń cze nie od bu do wy, roz bu do wy
i nad bu do wy ta kie go obiek tu. Po wyż sze ro zu -
mie nie za koń cze nia bu do wy nie da je za tem
pod staw, aby przy jąć, że w przy pad ku za koń -
cze nia wy ko na nia obiek tu bu dow la ne go
w okre ślo nym miej scu, a na stęp nie do ko na -
nia w nim po kil ku la tach użyt ko wa nia roz bu -
do wy, nad bu do wy al bo re mon tu lub prze bu -
do wy, w ro zu mie niu art. 3 pkt 7 p.b., ma my
do czy nie nia z kon ty nu acją sa mo wo li bu -
dow la nej”11. Jak wy ni ka z po wyż sze go ter min
za koń cze nia bu do wy nie za wsze da je się okre -
ślić pre cy zyj nie, po dob nie jak w przy pad ku ter -

mi nu uzy ska nia po zwo le nia na użyt ko wa nie
(art. 55 pra wa bu dow la ne go), któ re mo że zo -
stać wy da ne do pie ro po speł nie niu wszyst kich
ku te mu prze sła nek.

To masz Suł kow ski 
Wspól nik za rzą dza ją cy
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