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Uro czy ste ob cho dy „!l$ skie go
Dnia Bu dow la nych – 2016”, b* d$ -
ce wspól nym przed si* wzi* ciem
sa mo rz$ dów za wo do wych i go -
spo dar czych bu dow nic twa re gio -
nu, któ re w lu tym 2008 ro ku utwo -
rzy )y plat for m* wspó) dzia )a nia ja ko
Fo rum Bu dow nic twa !l$ skie go,
re pre zen tu j$ c$ po nad 40 ty si* cy
ka dry in %y nie rów tech nicz nych
i bli sko 300 or ga ni za cji go spo dar -
czych od by )y si* 11 pa+ dzier ni ka
br., po dob nie jak w ro ku ubie -
g)ym, w Cen trum Kon gre so wym
w Ka to wi cach. 

Po dej mu j"c t$ ini cja ty w$ – mó wi li
pod czas otwar cia ob cho dów Ta de usz
Wnuk – Pre zy de na !l" skiej Izby Bu -
dow nic twa, Prze wod ni cz" cy Fo rum
Bu dow nic twa !l" skie go i Fran ci szek
Busz ka – Prze wod ni cz" cy Ra dy !l" -
skiej Okr$ go wej Izby In +y nie rów Bu -
dow nic twa, Wi ce prze wod ni cz" cy Fo -
rum – uzna li ,my wów czas, +e
za cho wu j"c sta tu to w" au to no mi$
dzia %a nia ka+ de go z sa mo rz" dów,
wska za ne jest for mu %o wa nie i zaj mo -
wa nie wspól ne go sta no wi ska, zw%asz -
cza wo bec naj wa+ niej szym pro jek tów
le gi sla cyj nych Rz" du i Sej mu, re gu -

lu j" cych ry nek in we sty cji i bu dow nic -
twa, eko lo gii i za rz" dza nia nie ru cho -
mo ,cia mi.

To w%a ,nie w tym ce lu ju+ od 8 lat
or ga ni zo wa ne s" wspól nie kon fe -
ren cje me ry to rycz ne pod mia nem
!l" skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow -
nic twa, Nie ru cho mo ,ci, z wy bo rem te -
ma ty ki do sto so wa nej do ak tu al nych
pro ble mów i ocze ki wa- bu dow la nej
spo %ecz no ,ci re gio nu. Po ka+ dej ko -
lej nej kon fe ren cji !l" skie go Fo rum for -
mu %o wa ne jest „Sta no wi sko ko- co we”
i „Re ko men da cje”, któ re prze ka zu je -
my do w%a ,ci wych ko mi sji sej mo -

Czekaj!c na nowe
inwestycje

Or ga ni za to rzy uro czy sto &ci Fran ci szek Busz ka i Ta de usz Wnuk 

!L"SKI DZIE# BUDOWLANYCH – 2016
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wych, re sor tu, Rz" du, w%adz wo je -
wódz twa i sa mo rz" dów te ry to rial -
nych.

W na szym spo tka niu uczest ni czy
licz ne gro no uczniow skie ,red nich
za wo do wych szkó% bu dow la nych
z By to mia, Cho rzo wa i Ty chów oraz
Biel ska -Bia %ej, a tak +e stu den tów
Po li tech ni ki !l" skiej i Aka de mii
Tech ni czo -Hu ma ni stycz nej w Biel sku
Bia %ej. Wska za ne jest wi$c przy po -
mnie nie, +e po czy na j"c jesz cze
od „II !l" skie go Fo rum” w 2010 ro -
ku po stu lo wa li ,my przy wró ce nie
bu dow la nych upraw nie- wy ko naw -
czych: 

• w ogra ni czo nym za kre sie dla
tech ni ków,

• bez ogra ni cze- dla in +y nie rów
(I stop nia).

W 2014 ro ku sta %o si$ to fak tem.
Czwar ta usta wa de re gu la cyj na
z 10 czerw ca do ko na %a ocze ki wa nych
zmian w pra wie bu dow la nym. 

W trak cie na szych ko lej nych kon -
fe ren cji nie zmien nie re ko men do wa -
li ,my wpro wa dze nie po stu lo wa nych

zmian w Pra wie za mó wie- pu blicz -
nych. Spe% nio ny zo sta% nasz wów -
czas g%ów ny po stu lat, aby w ka+ dym
przy pad ku, gdy ofer ta wy ko naw cy
jest ni+ sza o 30% war to ,ci przed mio -
tu za mó wie nia lub ce ny ryn ko wej, zo -
sta %a uza sad nio na przez wy ko naw -
c$, +e nie jest ce n" „ra +" co ni sk"”.
W ostat niej no we li za cji Pra wa za mó -
wie- pu blicz nych, któ ra we sz%a w +y -
cie 28 lip ca br., przy j$ to zgod nie
z na szy mi ko lej ny mi po stu la ta mi,
+e „wa ga kry te riów ce no wych nie
mo +e prze kra cza. 60%”. Spe% nio ne
zo sta %y tak +e na sze ko lej ne po stu la -
ty ma j" ce na ce lu zrów na nie od po -
wie dzial no ,ci z za ma wia j" cym i wy -
ko naw c". Te ko rzyst ne zmia ny
re gu la cyj ne w Pra wie za mó wie- pu -
blicz nych nie wy klu cza j" po wszech -
nej oce ny wy ko naw ców kon tak tów
bu dow la nych, +e na dzie- dzi siej szy
jest znacz nie wa+ niej sza prak ty ka
sto so wa nia te go pra wa przez za ma -
wia j" cych.

Z ko lei od po wie dzi" na sta %y nasz
po stu lat, ja kim jest ko niecz no,. sy-

s te mo we go i kom plek so we go zre for -
mo wa nia pra wa pro ce sów in we sty cyj -
no -bu dow la nych, jest za po wied*
obec ne go Mi ni stra In fra struk tu ry
i Bu dow nic twa za ko- cze nia w naj bli+ -
szych mie si" cach opra co wa nia no we -
go Ko dek su urba ni stycz no -bu dow la -
ne go i skie ro wa nia do Sej mu w ro ku
przy sz%ym.

Ko lej nym wspól nym i in te gra cyj -
nym przed si$ wzi$ ciem uczest ni ków
Fo rum Bu dow nic twa !l" skie go jest
co rocz ne or ga ni zo wa nie wspól nym
ob cho dów !l" skie go Dnia Bu dow la -
nych, w trak cie któ rych do ko nu je my
oce ny ak tu al nej sy tu acji w sek to rze
in we sty cji i bu dow nic twa. Przy po -
mnij my, +e po „prze my ,le”, „bu dow -
nic two” sta no wi dru gi sek tor go spo -
dar ki na ro do wej i na sze go re gio nu.
Sta no wi po nad 12% pro duk cji bu -
dow la no -mon ta +o wej kra ju, zaj mu -
j"c dru g" po zy cj$ po wo je wódz twie
ma zo wiec kim. Obec na sy tu acja bu -
dow nic twa jest trud na. No tu je my
spa dek pro duk cji bu dow la no -mon ta -
+o wej o pra wie 20%. Kie row ni cza ka -
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dra bu dow nic twa li czy jed nak
na szyb ki wzrost i to ju+ w naj bli+ -
szych mie si" cach no wych in we sty -
cji zw%asz cza pu blicz nych, fi nan so -
wa nych z fun du szy eu ro pej skich.

Przy j$ li ,my sta %" za sa d$, +e uro -
czy sto ,ci !l" skie go Dnia Bu dow la -
nych po prze dza j" me ry to rycz n"
ko lej ne go !l" skie go Fo rum In we sty -
cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ,ci
w pa* dzier ni ku da ne go ro ku, or ga -
ni zo wa ne od kil ku lat w ra mach pro -
gra mu Eu ro pej skie go Kon gre su
Ma %ych i !red nich Przed si$ biorstw.
Ini cja to rem i or ga ni za to rem te go
Kon gre su jest Ta de usz Do no -
cik – Pre zes Re gio nal nej Izby Go -
spo dar czej w Ka to wi cach i I Wi ce -
pre zes Kra jo wej Izby Go spo dar czej
w War sza wie.

W imie niu or ga ni za to rów Ta de usz
Wnuk i Fran ci szek Busz ka po wi ta li
go ,ci ho no ro wych uro czy sto ,ci i kon -
fe ren cji „VIII !l" skie go Fo rum”: 

Ga brie l* Le nar to wicz – Po s%a
na Sejm RP, dzi$ ku j"c za udzia%
i wy st" pie nie au tor skie w trak cie
kon fe ren cji „VI i VII !l" skie go Fo rum
In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho -
mo ,ci”;

Mar ka So w* oraz Mi ro s)a wa Su -
cho nia – Po s%ów na Sejm RP i Cz%on -
ków Sej mo wych Ko mi sji Go spo dar -
ki i Roz wo ju oraz In fra struk tu ry;

To ma sza ,u chow skie go – Pod se -
kre ta rza Sta nu w Mi ni ster stwie In fra -
struk tu ry i Bu dow nic twa. Ser decz nie
dzi$ ku j"c za przy j$ cie za pro sze nia
Fo rum oraz re pre zen tu j" cych pa- -
stwo we i sa mo rz" do we w%a dze wo -
je wódz twa oraz miast na sze go re gio -
nu, a tak +e in sty tu cje re gio nal ne:

Ja na Chrz$sz cza – I Wi ce wo je wo -
d$ !l" skie go,

Sta ni s)a wa Gmi tru ka – Wi ce prze -
wod ni cz" ce go Se mi ku Wo je wódz -
twa !l" skie go,

Bo %e n* Gol da mer -Ka pa )* – Dy -
rek to ra Wy dzia %u In fra struk tu ry !l" -
skie go Urz$ du Wo je wódz kie go,

Ro ber ta De der ko – Za st$p c$ Pre -
zy den ta Mia sta By tom,

Krzysz to fa Ha )a dus – Za st$p c$
Pre zy den ta Mia sta So sno wiec,

Aloj ze go Ci chow skie go – Bur mi -
strza Mia sta Wo* ni ki,

Ber nar da Ski bi- skie go – Za st$p -
c$ Bur mi strza Mia sta Ra dzion ków,

An drze ja Pi lo ta – Pre ze sa Za rz" -
du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -

ny !ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej,
dzi$ ku j"c po raz ko lej ny za oso bi sty
udzia% i kie ro wa ne go Fun du szu w na -
szych po przed nich kon fe ren cjach,

Ja na Spy cha )* – !l" skie go Wo je -
wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu -
dow la ne go oraz To ma sza Ra dziew -
skie go – Za st$p c$ !l" skie go
Wo je wódz kie go In spek to ra Nad zo ru
Bu dow la ne go,

Je rze go Ku bi sa – Do rad c$ Okr$ -
go we go In spek to ra Pra cy oraz Anet -
t* Ra nosz – Nad in spek to ra Pra cy
w Okr$ go wym In spek to ra cie Pra cy
w Ka to wi cach.

Ser decz nie wi ta no re pre zen tu j" -
cych kra jo we or ga ni za cje po za rz" do -
we bu dow nic twa:

An drze ja Ro cha Do bruc kie -
go – Pre ze sa Kra jo wej Ra dy Pol skiej
Izby In +y nie rów Bu dow nic twa i Ste -
fa na Czar niec kie go – Wi ce pre ze sa
Pol skiej Izby In +y nie rów Bu dow nic -
twa, Ta de usza Du ra ka – Prze wod ni -
cz" ce go Kra jo wej Ko mi sji Re wi zyj nej
Pol skiej Izby In +y nie rów Bu dow nic twa
oraz Wal de ma ra Szle pe ra – Kra jo -
we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ,ci
Za wo do wej Pol skiej Izby In +y nie rów
Bu dow nic twa,

Ry szar da Try ko sko – Prze wod -
ni cz" ce go Pol skie go Zwi"z ku In +y -
nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa
i Wik to ra Piw kow skie go – Se kre -
ta rza Ge ne ral ne go Pol skie go Zwi"z -
ku In +y nie rów i Tech ni ków Bu dow -
nic twa,

Cze s)a wa !le zia ka – Prze wod ni -
cz" ce go Ra dy Pol skiej Izby Eko lo gii,
Mi ni stra Ochro ny !ro do wi ska w la -
tach 2003-2004.

An to nie go Fa li kow skie go – Pre -
ze sa Za rz" du !l" skiej Izby Pra co -
daw ców z sie dzi b" w Gli wi cach oraz
Wi ce pre ze sa Kon fe de ra cji Bu dow nic -
twa i Nie ru cho mo ,ci w War sza wie,

Ma) go rza t* Pi lin kie wicz – Prze -
wod ni cz" c" Ra dy !l" skiej Okr$ go wej
Izby Ar chi tek tów RP,

Dr in+. Do bro s)a w* Ka czo rek
– Kie row nik Pra cow ni Fi zy ki Ciepl nej
w Za k%a dzie Fi zy ki Ciepl nej, Aku sty -
ki i !ro do wi ska In sty tu tu Tech ni ki
Bu dow la nej w War sza wie,

El% bie t* Ja ni szew sk$ -Ku ro pa -
tw* – Cz%on ka Pre zy dium Ko mi te tu
Na uko wo -Tech nicz ne go Go spo dar ki
Ener ge tycz nej NOT.

Przed sta wi cie li Okr$ go wych Izb
In +y nie rów Bu dow nic twa:

Mie czy s)a wa Grodz kie go – Prze -
wod ni cz" ce go Ra dy Ma zo wiec kiej
OIIB,

Ry szar da Ra ka – Okr$ go we go
Rzecz ni ka Od po wie dzial no ,ci Za -
wo do wej Ma zo wiec kiej OIIB,

Zbi gnie wa De ty n* – Prze wod ni -
cz" ce go Ra dy Pod kar pac kiej OIIB,

An drze ja Paw )ow skie go – Z -c$
Prze wod ni cz" ce go Ra dy Dol no ,l" -
skiej OIIB,

Mie czy s)a wa Mo lenc kie go – Z -c$
Prze wod ni cz" ce go Ra dy Opol skiej
OIIB,

Wik to ra Abram ka – Prze wod ni cz" -
ce go Okr$ go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj -
nej Opol skiej OIIB,

Ja na Bob kie wi cza – Z -c$ Prze -
wod ni cz" ce go Ra dy Za chod nio po -
mor skiej OIIB,

Ju sty n* Just – Skarb nik Za chod -
nio po mor skiej OIIB.

Ja ro mi ra Ku &mi dra – Pre ze sa
Za rz" du Wy daw nic twa Pol skiej Izby
In +y nie rów Bu dow nic twa Sp. z o.o.

Za bie ra j"c na wst$ pie g%os Ga brie -
la Le nar to wicz, któ ra wspie ra Fo rum
od je go po wsta nia za rów no jak o oso -
ba za wo do wo zwi" za na z ochro na ,ro -
do wi ska jak rów nie+ cór ka i wnucz ka
bu dow la- ców stwier dzi %a m.in. w swym
wy st" pie niu, i+ obec nie jest w bu dow -
nic twie nie s%y cha na re wo lu cja za rów -
no tech no lo gicz na jak i w za kre sie go -
spo dar ki ma te ria %o wej i or ga ni za cji
pra cy na pla cu bu do wy oraz eks plo -
ata cji obiek tów bu dow la nych, Jed no -
cze ,nie to co jest bli sko i bez po ,red -
nio zwi" za ne z bu dow nic twem, przede

Ga brie la Le nar to wicz
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wszyst kim miesz ka nio wym, jest zwi" -
za ne z ener ge ty ka, a zw%asz cza
z ener ge ty k" ciepl n". W tym za kre sie
za rów no no we tech no lo gie jak i no we
wy zwa nia, no we my ,le nie sta %o si$
udzia %em te go ,ro do wi ska w ta kiej mo -
de lo wej wspó% pra cy sek to ra go spo dar -
cze go, na uko we go i ad mi ni stra cji.
Na tym po lu ad mi ni stra cyj nym, zrz" -
dza nia cz$ ,ci" re gu la cyj n", cze ka j"
nas ko lej ne zmia ny, bo mu sz" one na -
d" +a. za +y ciem i za zmia na mi tech -
no lo gicz ny mi. W do tych cza so wych
de ba tach do ty cz" cych ja ko ,ci po wie -
trza mó wi li ,my o tym ja kie to ma od -
nie sie nie do oszcz$d no ,ci ener gii
i do tech no lo gii sto so wa nych w bu dow -
nic twie, do oszcz$ dza nia ener gii ciepl -
nej i tym wy zwa niom sta ra si$ spro sta.
re sort. 

Ry szar d Try ko sko – Prze wod ni -
cz" cy Pol skie go Zwi"z ku In +y nie -
rów i Tech ni ków Bu dow nic twa gra tu -
lo wa% or ga ni za to rom Fo rum i mó wi%
o sy tu acji w bu dow nic twie. 

W imie niu Za rz" du G%ów ne go
PZIiTB ja ko jed nej z naj star szych or -
ga ni za cji sto wa rzy sze nio wych w kra -
ju, funk cjo nu j" cej od 82 lat, z przy jem -
no ,ci" i sa tys fak cj" mo +e my
po gra tu lo wa. ,ro do wi sku !l" skie go
Fo rum, ja ko +e wspól ne pod j$ cie
dzia %a- i wspól ne wy ty cza nie so bie
kie run ków i funk cjo no wa nie w ,ro do -
wi sku bu dow la nym jest ewe ne men -
tem. Ma my te raz okres pew ne go
za sto ju, ale my ,l$, +e w nie d%u gim
cza sie ru sz" prze tar gi i zno wu nie b$ -
dzie my wie dzie. w co r$ ce w%o +y..

Tyl ko trze ba od cze ka. ten mo ment,
za go spo da ro wa. sprz$t, ma te ria %y
i lu dzi – dzi siaj bez lu dzi nic nie zro -
bi my. Chcia% bym +y czy. nam bu -
dow la nym i ca %e mu na sze mu oto cze -
niu +e by ,my ten okres spo koj nie
prze trwa li, +e by ,my bu do wa li si %$
na sze go bu dow nic twa, a Fo rum +y -
cz$ wszyst kie go naj lep sze go nie tyl -
ko z oka zji ,wi$ ta, ale i na co dzie-.

Jak co ro ku wy ra zem uzna nia za do -
br" pra c$ by %y wr$ czo ne|: Krzy+ Za s%u -
gi, Me da le za d%u go let ni" S%u+ b$ Pre -
zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej,
Od zna ki Ho no ro we Mi ni stra Go spo dar -
ki „Za za s%u gi dla roz wo ju go spo dar -
ki Rze czy po spo li tej”, Od zna ki Ho no -
ro we „Za za s%u gi dla woj. !l" skie go”,
Od zna ki Ho no ro we Pol skiej Izby In +y -
nie rów Bu dow nic twa, Od zna ki Ho -
no ro we „Za s%u +o ny dla Bu dow nic twa”

W zna ko mi tym gro nie spo %ecz no ,ci
bu dow la nej, któ ra ob cho dzi swo je do -
rocz ne ,wi$ to – mó wi %a pro wa dz" ca
uro czy sto,. Ewa Dwor ska – ma my
oka zj$ po dzi$ ko wa. te raz za za wo -
do we osi" gni$ cia, za wzo ro wa pra c$,
za spo %ecz n" po sta w$.

Wi ce mi ni ster In fra struk tu ry i Bu dow -
nic twa – To masz ,u chow ski po gra -
tu lo wa% od zna czo nym mó wi% te+
w swo im wy st" pie niu o pro jek cie ko -
dek su urba ni stycz no-bu dow la ne go.

Pro jekt ko dek su urba ni stycz no-bu -
dow la ne go na Cen tral nych Dniach
Bu dow la nych prze ka za li ,my do kon -
sul ta cji pu blicz ne. Mam na dzie j$, +e
ten pro jekt jest do brym do ku men tem
do dys ku sji w ja ki spo sób przy spie -
szy. re ali za cj$ in we sty cji, a jed no cze -
,nie ogra ni czy. do nie zb$d ne go mi -
ni mum pro ce du ry ad mi ni stra cyj ne.
Da. wi$k sze kom pe ten cje tym, któ -
rzy ma j" upraw nie nia, s" fa chow ca -
mi, jed no cze ,nie wska zu j"c na bar -
dzo istot n" rzecz rze tel no ,ci i ety k$
za wo do w", bo to jet te+ bar dzo istot -
na rzecz je ,li da je my so bie wi$ cej
swo bo dy w tym ob sza rze. Mó wi my
o ró+ nych roz wi" za niach. Ko lej ne
kwe stie to spra wa z po bu dze niem sfe -
ry miesz ka nio wej, pro gram Miesz ka -
nia + i za pe% nie nie tej lu ki miesz ka nio -
wej dla osób, któ re nie ma j" dzi,
zdol no ,ci kre dy to wej. To tez jest du -
+a szan sa na sty mu lo wa nie wzro stu
go spo dar cze go, jak rów nie+ po ten cja -
%u kra jo we go 

Dys ku tu je my na ró+ nych ob sza rach
Za chwi le b$ dzie dys ku sja o po wo %a -

niu wszyst kich gra czy ryn ko wych
do po dej ,cia do wa run ków tech nicz -
nych ja ko ob li ga to ryj ne i fa kul ta tyw -
ne. Roz po czy na my od wa run ków
dla bu dyn ków, bo dzi siaj ro+ ne pod -
mio ty mó wi", +e nie da si$ bu do wa.
ta nio, al bo si$ da ale jest zbyt prze -
re gu lo wa ne pra wo. W zwi"z ku z tym
w pierw szej tu rze po pra wi li ,my to co
w na szej oce nie jest ar cha icz ne i co
wy ma ga zmian. Na to miast dal sze
rze czy wy ma ga j" dys ku sji wszyst kich
,ro do wisk i ta kie dys ku sje si$ roz -
pocz n". Za pra sza my wszyst kich
do sto %u tak +e by si$ umó wi. part ner -
sko do wza jem ne go po dej ,cia do te -
ma tów i pó* niej do okre ,le nia swo ich
praw i obo wi"z ków, któ re w tym za -
kre sie ci" +".

My b$ dzie my re ali za to ra mi pa- stwa
usta le-, bo rz"d pe% ni ro l$ s%u +eb n"
wo bec spo %e cze- stwa. Mu si oczy wi -
,cie pó* niej po dej mo wa. de cy zje, de -
cy zje s%usz ne, wy wa +o ne i ta kie, któ -
re w da nym mo men cie re ali zu j"
po trze by wszyst kich. 

Ser decz nie wszyst kim gra tu lu j$,
cie sz$ si$ z obec no ,ci tak wie lu
osób. 

Na za ko- cze nie od by %a si$ mi %a
uro czy sto,.. Na wnio sek !l" skiej Izby
Pra co daw ców Ka pi tu %a Kon fe ren cji
Bu dow nic twa i Nie ru cho mo ,ci
w War sza wie przy zna %a naj wy+ sze
od zna cze nie Pla ty no wy Me dal Kró la
Ka zi mie rza Wiel kie go Pre ze so wi Re -
gio nal nej Izby Go spo dar czej Ta de -
uszo wi Do no ci ko wi. Me dal wr$ czy%
Wi ce pre zes Izby To masz Go lis.Ryszard Trykosko

Tomasz 'uchowski
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!L"SKI DZIE# BUDOWLANYCH – 2016

Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej, na wnio sek Wo je wo dy $l! skie go za wzo ro we, wy j!t ko wo su mien ne wy ko ny wa nie obo wi!z ków, wy ni ka j! cych z pra cy za -
wo do wej Srebr nym Krzy #em Za s"u gi od zna czy" Ma cie ja $l!cz k% – Pre ze sa Za rz! du AIB Spó" ka z o.o.

Me da lem z"o tym „Za D"u go let nia S"u# b%” od zna czo ne zo sta "y: Eu ge nia Fiut kow ska – Star szy Ad mi ni stra tor Cho rzow skiej Spó" dziel ni Miesz ka nio wej,
Wa len ty na Ja niak – Star szy Spe cja li sta w Dzia le Eko no micz nym Cho rzow skiej Spó" dziel ni Miesz ka nio wej, Kry sty na Ko wal czyk – Star szy Spe cja li sta
w Dzia le Op"at Cho rzow skiej Spó" dziel ni Miesz ka nio wej
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!L"SKI DZIE# BUDOWLANYCH – 2016

Za szcze gól ne osi! gni% cia w pra cy dla Pol skiej Izby In #y nie rów Bu dow nic twa Srebr n! Od zna k! Ho no ro w! wy ró# nie ni zo sta j!: Hen ryk Gon sior, Hie ro nim
Spi #ew ski i Ma rek Wa zow ski

Z"o t! Od zna k% „Za za s"u gi dla wo je wódz twa &l! skie go” otrzy ma" dr hab. in#. Lu cjan Ku rzak, prof. nadzw. – Kie row nik Ka te dry Me cha ni ki Tech nicz nej i Gra fi ki
In #y nier skiej Wy dzia "u Bu dow nic twa Po li tech ni ki Cz% sto chow skiej. Srebr ne Od zna ki Ho no ro we „Za za s"u gi dla woj. $l! skie go” Da nu ta Bar to sik – In spek tor ds.
ad mi ni stra cyj nych Spó" dziel ni Miesz ka nio wej w $wi% to ch"o wi cach, Ka ta rzy na Bia "as – Z -ca Pre ze sa Za rz! du ds. eko no micz nych, G"ów ny Ksi% go wy Spó" dziel -
ni Miesz ka nio wej w $wi% to ch"o wi cach, Da nu ta Bo chy( ska -Pod loch – De le gat $l! skiej Okr% go wej Izby In #y nie rów Bu dow nic twa, Ro man Kar wow ski – Cz"o nek
Ra dy $l! skiej Okr% go wej Izby In #y nie rów Bu dow nic twa, Ja cek Wul ko wicz – Star szy Mistrz w Spó" dziel ni Miesz ka nio wej w $wi% to ch"o wi cach
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!L"SKI DZIE# BUDOWLANYCH – 2016

Na wnio sek $l! skiej Okr% go wej Izby In #y nie rów Bu dow nic twa Z"o te Od zna ki Ho no ro we „Za s"u #o ny dla bu dow nic twa” otrzy mu j!: Grze gorz Bo ja now ski, Je rzy
Dzier #e wicz, Piotr Szat kow ski za ak tyw na dzia "al no&) na rzecz sa mo rz! du za wo do we go, wzo ro we la ta pra cy, wie dza% i do &wiad cze nie.

11. Na wnio sek $l! skiej Izby Pra co daw ców Ka pi tu "a Kon fe ren cji Bu dow nic twa i Nie ru cho mo &ci w War sza wie przy zna "a naj wy# sze od zna cze nie Pla ty no wy Me -
dal Kró la Ka zi mie rza Wiel kie go Pre ze so wi Re gio nal nej Izby Go spo dar czej Ta de uszo wi Do no ci ko wi. 



!L#SKI/DZIE&/BUDOWLANYCH – 2016
w Mi* dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so wym w Ka to wi cach 

dnia 11 pa+ dzier ni ka 2016 r. o go dzi nie 10.00

OD ZNA CZE NIA I OD ZNA KI HO NO RO WE

SREBR NY KRZY, ZA S'U GI
Ma ciej !l$cz ka – Pre zes Za rz" du AIB Spó% ka z o.o.

„ME DAL ZA D'U GO LET NI" S'U, B.”
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej

z!o ty
Eu ge nia Fiut kow ska – Star szy Ad mi ni stra tor Cho rzow skiej Spó% dziel ni Miesz ka nio wej 

Wa len ty na Ja niak – Star szy Spe cja li sta w Dzia le Eko no micz nym Cho rzow skiej Spó% dziel ni Miesz ka nio wej
Kry sty na Ko wal czyk – Star szy Spe cja li sta w Dzia le Op%at Cho rzow skiej Spó% dziel ni Miesz ka nio wej

Od zna ka Ho no ro wa 
Mi ni stra Go spo dar ki

„ZA ZA S'U GI DLA ROZ WO JU GO SPO DAR KI RP”
Jó zef Klu ska – Za st$p ca Prze wod ni cz" ce go Ra dy !l" skiej Okr$ go wej Izby In +y nie rów Bu dow nic twa

Od zna ka Ho no ro wa 
„ZA ZA S'U GI DLA WO JE WÓDZ TWA !L" SKIE GO”

z!o ta
dr hab. in%. Lu cjan Ku rzak, prof. nadzw. – Kie row nik Ka te dry Me cha ni ki Tech nicz nej 

i Gra fi ki In +y nier skiej Wy dzia %u Bu dow nic twa Po li tech ni ki Cz$ sto chow skiej

Od zna ka Ho no ro wa 
„ZA ZA S'U GI DLA WO JE WÓDZ TWA !L" SKIE GO”

srebr na
Da nu ta Bar to sik – In spek tor ds. ad mi ni stra cyj nych Spó% dziel ni Miesz ka nio wej w !wi$ to ch%o wi cach

Ka ta rzy na Bia )as – Z -ca Pre ze sa Za rz" du ds. eko no micz nych, G%ów ny Ksi$ go wy 
Spó% dziel ni Miesz ka nio wej w !wi$ to ch%o wi cach

Da nu ta Bo chy- ska -Pod loch – De le gat !l" skiej Okr$ go wej Izby In +y nie rów Bu dow nic twa
Ro man Kar wow ski – Cz%o nek Ra dy !l" skiej Okr$ go wej Izby In +y nie rów Bu dow nic twa
Ja cek Wul ko wicz – Star szy Mistrz w Spó% dziel ni Miesz ka nio wej w !wi$ to ch%o wi cach

Od zna ka Ho no ro wa 
Pol skiej Izby In %y nie rów Bu dow nic twa

srebr na
Hen ryk Gon sior – De le gat !l" skiej Okr$ go wej Izby In +y nie rów Bu dow nic twa

Hie ro nim Spi %ew ski – Za st$p ca Prze wod ni cz" ce go Okr$ go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej
Ma rek Wa zow ski – Cz%o nek !l" skiej Okr$ go wej Izby In +y nie rów Bu dow nic twa

Od zna ka
„ZA S'U ,O NY DLA BU DOW NIC TWA”

z!o ta
Grze gorz Bo ja now ski – Cz%o nek Ra dy !l" skiej Okr$ go wej Izby In +y nie rów Bu dow nic twa

Je rzy Dzier %e wicz – Prze wod ni cz" cy Okr$ go we go S" du Dys cy pli nar ne go !lO IIB
Piotr Szat kow ski – Prze wod ni cz" cy Okr$ go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej !lO IIB
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W uro czy sto ,ciach wzi$ li udzia% Po s%o -
wie na Sejm: Be ata Ma %ec ka –Li be ra, An -
na Nem,, Bar ba ra Chro bak, Bar ba ra
Dol niak, Wal de mar An dzel.

Bi skup so sno wiec ki ks. Grze gorz Ka -
szak, Dy rek tor Ca ri tas Die ce zji So sno -
wiec kiej ks. To masz Fol ga, Pro bosz czo -
wie: ksi$ +a An drzej Sta siak, Je rzy
Ma %o ta, Je rzy Pie karz, )u kasz Szot,
Ma riusz Ka ra,.

Przed sta wi cie le w%adz wo je wódz kich
Ma riusz Trep ka V -ce Wo je wo da, Ka zi -
mierz Ka rol czak Cz%o nek Za rz" du U. M.,
Ber nard B%asz czyk Reg. Dyr. Ochro ny
!ro do wi ska.

Strze lec - )o bo dzi- ska Jo an na – Pod -
se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie Go spo -
dar ki.

Przed sta wi cie le w%adz miej skich Pre -
zy dent D" bro wy Gór ni czej: Zbi gniew
Pod ra za, Agniesz ka Pa ster nak, Mar cin
Ba zy lak, Hen ryk Za gu %a, Ro bert Ko. ma,
Ewa Fu da li -Bon del, An na Sal tar ska.

Sta ro sta – Krzysz tof Wro na, Cz%o nek Za -
rz" du – Ce za ry Bar czyk, Dyr. Po wia to -
we go Urz$ du Pra cy – An na Rdest.

Bur mi strzo wie: Ma ciej Ka czy- ski, Sta -
nia szek An na, Szy ma- ska Ire na, Zdzi -
s%aw Ba na,, Wa lusz czyk Da riusz, Mi kul -
ski An drzej – Ogro dzie niec.

Wój to wie: To masz Sa d%o-, Grze gorz
Pod lej ski, Eu ge niusz Ka pu ,niak.

Pre zy dent !l" skiej Izby Bu dow nic -
twa – Ta de usz Wnuk, Pre zes Re gio nal -
nej Izba Go spo dar cza – Ta de usz Do no -
cik, BCC Kanc lerz Lo +y Kat. – Eu ge niusz
Bud niok .

Przed sta wi cie le in sty tu cji: Okr$ go wy
Urz"d Gór. – Dyr. Je rzy Ko la sa, Da riusz
G" go row ski, Piotr Wi$ cek. RDLP K -wi -
ce – Wie s%aw Ku char ski, Ka zi mierz
Sza bla, Bog dan Gie bu row ski, Ta de usz
Nor man, Grze gorz Ce kus, Ka zi mierz
Szy d%o, Zdzi s%aw Unglik. PZ) Jan Su cho -
ro- czak, Je rzy 0a giell. Za rz"d Dróg

Wo je wódz kich – Zbi gniew Ta bor, Hen -
ryk Gon cerz. ZUS – Wo* niak Ja nusz.
Szpi tal MSW – Hen ryk Szczer ba, Ja cek
Ko cot, Zyg munt Szwed oraz le ka rze Ja -
cek Gaw ron, Du da Wie s%aw.

S%u+ by mun du ro we: Zbi gniew Me -
res – ge ne ra%, Je rzy Wój cik, To masz Ko -
,ciow.

Po li cja: W%o dzi mierz Mo gie %a, Ar tur Kli -
mek, An drzej Po pra wa, Stra mek Zbi -
gniew.

Stra+ Gra nicz na: P%k. Ma rek G%usz -
czak.

Na uka: Rek tor – Zdzi s%a wa Dac -
ko – Pi kie wicz, Prof. Dr hab. Ja cek Ma -
tysz kie wicz, prof dr hab. To masz Baj da,
dr. El+ bie ta Hyc nar, ZDz K -wi ce Ja cek
Kwiat kow ski.

Dy rek to rzy Szkó%. Dy rek tor Ze spo %u
!l"sk – Zbi gniew Cier niak.

Biz nes: V -ce Przew. DRB – Pre zes
D" brow skich Wo do ci" gów An drzej Ma -

Ju bi le uszu 25- le cia Przed si$ bior stwa Pro duk cyj no -Us%u go wo -Han dlo we go
„DO LO MIT” Ko pal nia „Z&b ko wi ce”

Tradycja i rzetelna praca
3 grud nia w Pa%acu Kultury Zag%$bia w D&browie Górniczej obchodzili swoje 
tradycyjne 'wi$to pracownicy oraz Zarz&d Przedsi$biorstwa
Produkcyjno-Us%ugowo-Handlowego „DOLOMIT” Kopalnia „Z&bkowice”. 
Tegoroczn& uroczysto'( „Dnia Górnika” po%&czono z obchodami 
Jubileuszu 25-lecia Przedsi$biorstwa.

Uro czy sto&) w Pa "a cu Kultury Za g"% bia w D! bro -
wie Gór ni czej otwo rzy" pre zes ko pal ni Ja nusz
Kmie cik

Ju bi le usz ob cho dzo no w Pa "a cu Kultury Za g"% bia w D! bro wie Gór ni czej

BARBÓRKA 2016
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li now ski, Pre zes Hut ni czej Izby Prze my -
s%o wo-Han dlo wej – Ste fan Dzien niak,
Kan ce la ria T. K$ dzio ra, Dyr. !l" skie go
Ogro du Zoo – Jo lan ta Ko piec.

Rol ni cy: Wiel ko pol ska – Wa cho wiak Pa -
we%, Drob nik Ka zi mierz – dy rek tor Ad ria -
nek Zyg munt – Sta cja Rol ni cza w Gli wi -
cach, Jop An drzej – Fer ro car bo Kra ków.

Wo je wódz two opol skie: P. W. Pro mag:
Piotr Wo si nek.

GZD Sie wierz: Zbie gniew Tom sia,
Da mel – Je rzy Su cho szek.

Ko pal nia do lo mi tu „Z"b ko wi ce” po -
wsta %a w 1898 ro ku ja ko przed si$ bior -
stwo pry wat ne zaj mu j" ce si$ wy do by wa -
niem do lo mi tu na po trze by bu dow la ne.
Na st$p nie w 1926 r. na te re nie ko pal ni
wy bu do wa no piec do pra +e nia do lo mi -
tu na po trze by hut nic twa zlo ka li zo wa ne -
go w Za g%$ biu D" brow skim tj hu ty „Ka -
ta rzy na” i „Ban ko wa”. Dwa ko lej ne pie ce
pra +al ni cze wy bu do wa no w la -
tach 1929 – 1930 a na st$p nie w 1938 ko -
lej ne dwa. )"cz nie ko pal nia po sia da %a
pi$. pie ców pra +al ni czych. Upa- stwo -
wie nie ko pal ni na st" pi %o w lip cu 1950 ro -
ku. Po upa- stwo wie niu ko pal nia we sz%a
w sk%ad Za k%a dów Wa pien ni czych
w Rud ni kach na le +" cych do Zjed no cze -
nia Hut nic twa w Cho rzo wie.

W ro ku 1953 ko pal nia usa mo dziel ni -
%a si$ pod na zw" „Z"b ko wic kie Za k%a dy
Do lo mi to we” z sie dzi b" w Z"b ko wi cach
B$ dzi- skich i pod le ga %a Cen tral ne mu Za -
rz" do wi Prze my s%u Wa pien ni cze go i Gip -
so we go w Kra ko wie. W tym cza sie pro -
du ku je wy %"cz nie do lo mit pra +o ny.
W 1956 r. Na st$ pu je ko lej na zmia na or -
ga ni za cyj na. Ko pal nia Z"b ko wi ce wcho -
dzi w sk%ad Tar no gór skich Za k%a dów Do -
lo mi to wych, któ re wcze ,niej mia %y na zw$
Na kiel skie Za k%a dy Prze my s%u Wa pien -
ni cze go.

W lip cu 1975 ro ku ko pal nia „Z"b ko wi -
ce” ko lej ny raz zmie nia w%a ,ci cie la
wcho dz"c w sk%ad Gór ni czych Za k%a dów
Do lo mi to wych w By to miu. W ro ku 1980
na st$ pu je istot na zmia na w pro ce sie pro -
duk cji. Za prze sta je si$ pra +e nia do lo mi -
tu na po trze by hut nic twa a wpro wa dza
si$ do lo mit rol ni czy – na wóz wap nio wo -
-ma gne zo wy. Tym sa mym za ko- czy% si$
etap pro duk cji do lo mi tu pra +o ne go za -
po cz"t ko wa ny w 1926 r. W miej sce pi-
e ców pra +al ni czych wy bu do wa no m%y -
ny pr$ to we do prze mia %u do lo mi tu
na na wo zy wap nio wo -ma gne zo we.

30 wrze ,nia 1991 r. za zgo d" i z ud-
zia %em pra cow ni ków po wsta je Spó% ka Ak -
cyj na o na zwie PPUH „DO LO MIT” Ko -
pal nia „Z"b ko wi ce” S.A. za rz" dza na
przez dwu oso bo wy Za rz"d w oso bach:
Pre zes Za rz" du Dy rek tor – mgr Ja nusz
Kmie cik, Z -ca – mgr in+. Zbi gniew Gro -
chal ski oraz Ra d$ Nad zor cz", któ rej
prze wod ni czy mgr Man fred Gra bow ski

Spó% ka przej mu je ko pal ni$ w ra mach
umo wy dzier +a wy le asin go wej i roz po -
czy na pro duk cj$ z dniem 01.01.1992 r.
Od te go cza su PPUH „DO LO MIT” Ko -
pal nia „Z"b ko wi ce” S.A. od no to wu je
dy na micz ny roz wój tech nicz ny, tech -
no lo gicz ny i pro duk cyj ny. Na st$ pu je
zmia na w sys te mie za rz" dza nia przed -
si$ bior stwem, roz po czy na si$ mo der ni -
za cja oraz wy mia na ma szyn i urz" -
dze-. W wy ni ku tych zmian dy na micz nie
wzra sta wiel ko,. pro duk cji i wy do by cia.
Z 70 tys. ton wy do by cia w ro ku 1992,
obec nie wy do by cie wy no si brut to ok. 1
mln ton rocz nie do lo mi tu su ro we go,
z cze go ok. 700 tys. sta no wi" kru szy wa,
w tym do lo mit hut ni czy i 100 tys. na wo -
zy wap nio wo -ma gne zo we.

Obec ny po zy tyw ny wi ze ru nek fir ma za -
wdzi$ cza za rów no swej 100-let niej tra -
dy cji, rze tel nej pra cy, jak i kon se kwent -

nej re ali za cji eks pan syw nej stra te gii roz -
wo jo wej Spó% ki. Swo j" szan s$ dal sze go
roz wo ju upa tru je w do sko na le niu pro duk -
cji na wo zów wap nio wo -ma gne zo wych,
kru szyw bu dow la nych, w po szu ki wa niu
no wych ryn ków zby tu i part ner stwie wo -
bec klien tów.

Wie lo let nia wspó% pra ca z klien ta mi to
efekt ich za ufa nia i sa tys fak cji z ja ko ,ci
na szych na wo zów i kru szyw. Mo+ li we to
jest dzi$ ki wy so kim umie j$t no ,ciom me -
ne d+er skim ka dry za rz" dza j" cej, jak
rów nie+ do ,wiad cze niu s%u+b tech nicz -
nych.

Bo ga te do ,wiad cze nie w or ga ni zo wa -
niu pro ce sów tech no lo gicz nych oraz
du +y po ten cja% pro duk cyj ny gwa ran tu j"
spraw n" i ter mi no w" pro duk cj$ oraz re -
ali za cj$ za mó wie- trans por tem sa mo -
cho do wym sa mo wy %a dow czym.

Trze ba te+ pod kre ,li., +e Fir ma DO -
LO MIT pro wa dzi dzia %al no,. pro spo %ecz -
n", któ rej be ne fi cjen ta mi jest wie -
lu – g%ów nie m%o dych – miesz ka- ców
D" bro wy Gór ni czej i oko lic. Obec nie trwa
pro ces wy ga sza nia z%o +a w Z"b ko wi cach
i uru cha mia nie wy do by cia na te re nie
Chrusz czo bro du. Sza co wa ne na 250
mln ton z%o +e po win no wy star czy. dla
przy sz%ych po ko le- za pew nia j"c pra c$
ko lej nym miesz ka- com re gio nu.

25 li sto pa da br. w Te atrze Miej skim
w Gli wi cach od by %a si$ XIX edy cja Ga li
Bu dow nic twa or ga ni zo wa na przez !l" -
sk" Izb" Bu dow nic twa. Fir ma PPUH
„DO LO MIT” Ko pal nia „Z"b ko wi ce” S.A.
zo sta %a wy ró+ nio na Wiel ka Na gro d" Bu -
dow nic twa 2016 za wy so ce wy mier ny
roz wój pro duk cyj ny i in we sty cyj ny w okre -
sie 25-le cia dzia %al no ,ci Przed si$ bior stwa
oraz ak tyw ne wspie ra nie dzia %al no ,ci spo -
%ecz nej i cha ry ta tyw nej. Na gro d$ ode bra%
Pre zes fir my Ja nusz Kmie cik oraz Wi ce -
pre zes Zbi gniew Gro chal ski.

Bi skup so sno wiec ki ks. Grze gorz Ka szak i pre zes
ko pal ni Ja nusz Kmie cik

Uro czy sto &ci po "! czo ne s! z tra dy cyj n! Bar bór k!. Za k"ad nasz jest wio d! cym te go ty pu za k"a dem
w Pol sce – mó wi pre zes ko pal ni Ja nusz Kmie cik

BARBÓRKA 2016
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AUTORYTET – BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI !L#SKIEJ

JANUSZ KMIECIK
DO!WIADCZENIE I AUTORYTET

Ka pi tu "a Na gród i Wy ró# nie( $l! skiej Izby Bu dow nic twa uho no ro wa "a Na gro d! 
wraz z Ty tu "em „Au to ry tet Bu dow nic twa i Go spo dar ki $l! skiej” 

Ja nu sza Kmie ci ka – Pre ze sa Za rz! du – Dy rek to ra Przed si% bior stwa
Pro duk cyj no – Us"u go wo – Han dlo we go „Do lo mit” Ko pal nia „Z!b ko wi ce” SA

Au to ry tet Bu dow nic twa i Go spo dar ki "l# skiej – tym za szczyt -
nym wy ró# nie niem ho no ru je my lu dzi, któ rzy swo j! pra c!, dzia "al no -
&ci!, do rob kiem za wo do wym i spo "ecz nym za s"u gu j! na szcze gól ne
uzna nie i sza cu nek.

Do ta kich w"a &nie osób na le #y Pan Ja nusz Kmie cik – Pre zes Za -
rz! du – Dy rek tor Przed si% bior stwa Pro duk cyj no – Us"u go wo – Han -
dlo we go „Do lo mit” Ko pal nia „Z!b ko wi ce” SA. 

Ko pal nia do lo mi tu w D! bro wie Gór ni czej Z!b ko wi cach jest obec -
nie jed n! z naj no wo cze &niej szych te go ty pu ko pal( na &wie cie. 

Wy do by wa dzi& ok. 1,5 mln. ton rocz nie do lo mi tu su ro we go,
z cze go ok. 700 tys. sta no wi! kru szy wa i ok. 100 tys. na wo zy wap -
nio wo -ma gne zo we. 

Gdy u&wia do mi my so bie nie zwy kle dy na micz ny, na prze strze ni
lat, roz wój tech nicz ny, tech no lo gicz ny i pro duk cyj ny, to ma my pe" ny
ob raz suk ce su przed si% bior stwa, któ re go wspó" twór c! jest Pan Pre -
zes Ja nusz Kmie cik. 

Ma za so b! 45-let nie do &wiad cze nie w bran #y su row ców mi ne ral -
nych. Jest wy bit nym au to ry te tem dla m"o dych kadr. 

Nie osia da na lau rach, nie „kon su mu je” prze sz"o &ci, lecz z nie -
usta j! cym za pa "em, ener gi! i wi zjo ner stwem two rzy wa run ki dla
dal sze go roz wo ju przed si% bior stwa. 

Na uko( cze niu jest bu do wa no wej ko pal ni do lo mi tu w miej sco wo -
&ci Chrusz czo bród. 

Z ini cja ty wy Pa na Pre ze sa Ja nu sza Kmie ci ka Ko pal nia Do lo mit
pod j% "a wspó" pra c% z Aka de mi! Gór ni czo - Hut ni cz! w Kra ko wie
w ce lu re ali za cji pro jek tów ba daw czych, do ty cz! cych no wych kie -
run ków wy ko rzy sta nia kru szy wa do lo mi to we go. 

Pan Pre zes mo #e po szczy ci) si% wspa nia "! kar t! dzia "al no &ci
cha ry ta tyw nej. 

Wspie ra in sty tu cje kul tu ral no – o&wia to we, sto wa rzy sze nia, fun -
da cje, klu by spor to we. Ca "o kszta"t pro spo "ecz nych dzia "a( Pa -
na Pre ze sa Ja nu sza Kmie ci ka oraz z!b ko wic kiej ko pal ni do ce ni"
Sej mik Wo je wódz twa $l! skie go, któ ry przy zna" mu Z"o t! Ho no ro w!
Od zna k% „Za za s"u gi dla wo je wódz twa $l! skie go”. 

To nie je dy ne wy ró# nie nie dla fir my, któ r! za rz! dza Pan Ja nusz
Kmie cik. 

Przed si% bior stwo jest w&ród „Ga ze li Biz ne su”, po sia da ty tu" „SO -
LID NA FIR MA”, szczy ci si% „Ce za rem &l! skie go biz ne su” i ‘Me da -
lem Eu ro pej skim. Kil ka dni te mu, w trak cie XIX Ga li Bu dow nic twa
w Gli wi cach, na pod sta wie orze cze nia Ka pi tu "y Kon kur su „$l! skie
Bu do wa nie”, prze ka za na zo sta "a Ko pal ni „"l# ska Wiel ka Na gro da
Bu dow nic twa – 2016”.

Dzi& mam za szczyt i przy jem no&) wr% czy) Pa nu Pre ze so wi Ja -
nu szo wi Kmie ci ko wi – cz"o wie ko wi wiel kich za s"ug, twór czej ener gii
i ta len tu – Ty tu" „Au to ry tet Bu dow nic twa i Go spo dar ki $l! skiej”.

Laudacja wyg)oszona przez Tadeusza Wnuka
Przewodnicz$cego Kapitu)y

BARBÓRKA 2016



7 i 8 czerw ca br. od by !o si" w Ka to wi -

cach VIII #l$ skie Fo rum In we sty cji,

Bu dow nic twa, Nie ru cho mo %ci. Tym ra -

zem dwu dnio wa kon fe ren cja po %wi" co na

by !a „WY MO GOM TECH NICZ NYM
I TECH NO LO GIOM MO DER NI ZA CJI
ENER GE TYCZ NEJ BU DYN KÓW MIESZ -
KAL NYCH I U!Y TECZ NO "CI PU BLICZ -
NEJ” w ra mach przed si" wzi" cia pro gra -

mo we go „RE WI TA LI ZA CJA OSIE DLI
MIESZ KA NIO WYCH I MIAST”. Ob ra dy

od by !y si" w go %cin nych pro gach Wy& szej

Szko !y Tech nicz nej w Ka to wi cach.

W imie niu or ga ni za to rów i wspó! or ga -

ni za to rów oraz licz nych part ne rów me -

ry to rycz nych otwar cia ko lej ne go

„VIII #l$ skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow -

nic twa, Nie ru cho mo %ci” do ko na li

Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni cz$ cy

Ra dy #l$ skiej Okr" go wej Izby In &y nie -

rów Bu dow nic twa i Ta de usz Wnuk
– Pre zy dent #l$ skiej Izby Bu dow nic twa

i dzi" ku j$c przy by !ym za przy j" cie

wspól ne go za pro sze nia do udzia !u
w tym przed si" wzi" ciu.

Go spo da rze ser decz nie po wi ta li uczest -

ni cz$ ce go ko lej ny raz w Fo rum An drze -
ja Pi lo ta – Pre ze sa Wo je wódz kie go Fun -

du szu Ochro ny #ro do wi ska i Go spo dar ki

Wod nej w Ka to wi cach. 

Wy mo gi
tech nicz ne i tech no lo gie
mo der ni za cji
ener ge tycz nej bu dyn ków
miesz kal nych
i u!y tecz no "ci pu blicz nej
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Dzi! ku j"c za przy j! cie na sze go za -

pro sze nia wraz z de kla ra cj" pro wa dze nia

se sji fi nan so wej w trak cie kon fe ren cji

i z udzia #em kie row nic twa Fun du szu – mó -

wi# Ta de usz Wnuk – bar dzo dzi! ku je my

za bar dzo ce nio ny przez nas, oso bi sty

udzia# w ubie g#o rocz nej kon fe ren cji, do ty -

cz" cej efek tyw no $ci ener ge tycz nej bu dyn -

ków i wspó# udzia# kie ro wa ne go Fun du szu

w 73 spo tka niu Fo rum „Ener gia

– Efekt – %ro do wi sko”, któ re go or ga ni za -

to rem by# Na ro do wy Fun dusz Ochro ny

%ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.

Go spo da rze spo tka nia pod kre $la li, %e
kon fe ren cja jest ko lej nym wspól nym

przed si& wzi& ciem wi&k szo $ci sa mo rz" -

dów za wo do wych i go spo dar czych bu -

dow nic twa re gio nu $l" skie go, któ re

w 2008 ro ku za war #y do bro wol ne po ro zu -

mie nie o utwo rze niu plat for my wza jem ne -

go wspó# dzia #a nia ja ko Fo rum Bu dow nic -

twa !l" skie go. Uzna no wów czas, %e
za cho wu j"c sta tu to w" au to no mi& dzia #a -

nia ka% de go z sa mo rz" dów, wska za ne

jest for mu #o wa nie i zaj mo wa nie wspól ne -

go sta no wi ska, zw#asz cza wo bec naj wa% -
niej szych pro jek tów le gi sla cyj nych Rz" -

du i Sej mu, re gu lu j" cy ry nek in we sty cji

i bu dow nic twa, eko lo gii i za rz" dza nia

nie ru cho mo $cia mi oraz or ga ni zo wa nie

wspól nych przed si& wzi&' in te gra cyj nych

$ro do wisk za wo do wych pro wa dz" cych

dzia #al no$' w tych ob sza rach.

Ta kim ju& wiel ce tra dy cyj nym przed si! -

wzi! ciem in te gra cyj nym jest co rocz ne or -

ga ni zo wa nie wspól nych ob cho dów %l" -

skie go Dnia Bu dow la nych, w trak cie

któ rych do ko nu je my oce ny ak tu al nej

sy tu acji w sek to rze in we sty cji i bu dow -

nic twa oraz ho no ru je my na szych cz#on -

ków od zna cze nia mi pa' stwo wy mi Pre -

zy den ta RP, od zna ka mi ho no ro wy mi

Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu dow nic twa

i Sej mi ku Wo je wódz twa %l" skie go – mó -

wi# Fran ci szek Busz ka – Przy j! li $my

za sa d!, &e uro czy sto $ci te po prze dza -

j" kon fe ren cje me ry to rycz ne ko lej ne go

%l" skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow nic -

twa, Nie ru cho mo $ci w pa( dzier ni ku da -

ne go ro ku, or ga ni zo wa ne od kil ku lat

w ra mach pro gra mu Eu ro pej skie go Kon -

gre su Ma #ych i %red nich Przed si! biorstw.

Ini cja to rem i or ga ni za to rem te go Kon gre -

su jest Ta de usz Do no cik – Pre zes Re -

gio nal nej Izby Go spo dar czej w Ka to wi -

cach i I Wi ce pre zes Kra jo wej Izby

Go spo dar czej w War sza wie.

W imie niu or ga ni za to rów ser decz nie po -

wi ta no re pre zen tu j" cych ko lej ne in sty tu -

cje wo je wódz kie oraz sa mo rz" dy te ry to -

rial ne re gio nu:

Pa na Ja na Spy cha !" – !l" skie go Wo -

je wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu -

dow la ne go;

Pa na Ja nu sza Kry gier czy ka – Za st&p -

c& Okr& go we go In spek to ra Pra cy 

w Ka to wi cach wraz z Pa ni" Anet t# Ra -
nosz – Nad in spek tor Pra cy Okr& go we go

In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach;

Pa na Zbi gnie wa Pod ra z" – Pre zy den -

ta mia sta D" bro wa Gór ni cza;

Pa na Mi cha !a Pie ro$ czy ka – Za st&p -

c& Pre zy den ta mia sta Ru da !l" ska;

Pa na Eu ge niu sza Ka pu %nia ka – Wój -

ta Gmi ny (ar no wiec;

Pa na Woj cie cha Stu den ta – re pre zen -

tu j" ce go Pre zy den ta Mia sta Ryb nik;

oraz de le ga cj& Pre zy dent mia sta Za -

brze.

Dzi& ku j"c za u%y tecz n" wspó# pra c&
przy or ga ni zo wa niu obec ne go Fo rum, po -

wi ta no Pa na Ta de usza Do no ci ka – Pre -

ze sa Re gio nal nej Izby Go spo dar czej

w Ka to wi cach i I Wi ce pre ze sa Kra jo wej

Izby Go spo dar czej, Pa na prof. nzw. dr
hab. in&. Lu cja na Ku rza ka – Dzie ka na

Wy dzia #u Bu dow nic twa Po li tech ni ki Cz& -

sto chow skiej;
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Cze s!a wa "le zia ka – Prze wod ni cz" ce -
go Ra dy Pol skiej Izby Eko lo gii i Grze go -
rza Pa sie k# – Pre ze sa Za rz" du tej Izby;

Wik to ra Paw li ka – Pre ze sa Re gio nal -
nej Izby Prze my s$o wo -Han dlo wej w Gli -
wi cach;

An to nie go Fa li kow skie go – Pre ze sa
Za rz" du !l" skiej Izby Pra co daw ców
z sie dzi b" w Gli wi cach i To ma sza Go li -
sa – Wi ce pre ze sa Za rz" du tej Izby;

Ry szar da Wa len ty# skie go – Prze wod -
ni cz" ce go PZITB w Gli wi cach;

Le onar da Szczy giel skie go – Se kre -
ta rza Ra dy Ma zo wiec kiej OIIB;

Hen ry ka No wa ka – Z -c# Prze wod ni -
cz" ce go Ra dy Opol skiej OIIB;

Ha li n$ Ka niak – Se kre ta rza Ra dy
Opol skiej OIIB;

Woj cie cha Pod le skie go – Prze wod ni -
cz" ce go Okr# go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj -
nej !l" skiej Okr# go wej Izby Ar chi tek tów RP;

Kry sty n$ Wi %niew sk& – Za st#p c#
Re dak to ra Na czel ne go „In %y nie ra Bu -
dow nic twa”.

Ko lej nym ju% wiel ce tra dy cyj nym wspól -
nym przed si# wzi# ciem uczest ni ków Fo rum
bu dow nic twa !l" skie go jest or ga ni zo wa nie
co rocz nie ko lej nych edy cji kon kur su !l" skie
Bu do wa nie na da j"c je go Lau re atom: 

a) !l" sk" Wiel k" Na gro d# Bu dow nic -
twa – dla pod mio tów go spo dar czych 
i sa mo rz" dów te ry to rial nych za ak tyw no&'
in we sty cyj n" lub wzor co w" re ali za cj# in -
we sty cji;

b) Na gro d# z Ty tu $em „Au to ry tet Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki !l" skiej” dla
osób in dy wi du al nych za szcze gól ne
osi" gni# cia za wo do we i wk$ad w roz wój
re gio nu;

c) Wy bit nym po sta ciom two rz" cym hi -
sto ri# go spo dar cza bu dow nic twa re gio nu,
nada wa ny jest Ty tu$ „Oso bo wo&' Bu dow -
nic twa !l" skie go”.

Te na gro dy i ty tu $y wr# cza ne s" w trak -
cie co rocz nej Ga li Bu dow nic twa, któ ra
w tym ro ku b# dzie mia $a miej sce w Gli wi -
cach. 

Jed nym ko lej nych wspól nych ini cja tyw
jest tak %e ho no ro wa nie Ty tu $em i Na gro -
d" „Przy ja ciel !l" skie go Bu dow nic twa”,
ju% od kil ku lat wy bit nych po sta ci re gio nu
i kra ju, nie zwi" za nych wprost z sek to rem
bu dow nic twa, a b# d" cych au to ry te ta mi
i wy bit ny mi oso bo wo &cia mi w dzie dzi nie
na uki, me dy cy ny, kul tu ry i za rz" dza nia go -
spo dar k".

Uchwa $" Ko le gium Fo rum Bu dow nic twa
!l" skie go, Ty tu$ „Przy ja ciel !l" skie go
Bu dow nic twa” zo sta$ nada ny dla prof.

dr hab. n. med. Sta ni s!a wa Wo sia wy -
ra %a j"c w tej for mie sza cu nek i uzna nie
&l" skiej spo $ecz no &ci bu dow la nej dla Pa -
na Pro fe so ra za utwo rze nie i wie lo let nie
kie ro wa nie II Kli ni k" Kar dio chi rur gii w Gór -
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no #l" skim Cen trum Me dycz nym w Ka to -
wi cach oraz za wy bit ny, oso bi sty wk$ad na -
uko wy w roz wój pol skiej kar dio chi rur gii
i trans plan to lo gii. 

Po uro czy sto #ci wr% cze nia ty tu $u prof.
Sta ni s$aw Wo# dzi% ku j"c za to wy ró& nie -
nie stwier dzi$ m.in.:

Bar do dzi! ku j! za tak wy czer pu j" c" lau -

da cj! na mój te mat. Dzi! ku je ko le gium,

któ re przy zna je te wspa nia #e wy ró$ nie nia.

Cie sz! si!, $e je stem tu taj. 

Za sta na wia j"c si! ja ki to mój wy czyn

bu dow la ny by# u pod sta wy te go wy ró$ -
nie nia u%wia do mi #em so bie, $e t" mo j"
wiel k" bu dow l" by #o bu do wa nie do brej

mar ki %l" skiej kar dio chi rur gii w Ka to wi -

cach Ochoj cu. Wraz z m#o dym ze spo -

#em, lu dzi za raz po stu diach, wy star to -

wa #em w 1989 ro ku bu do wa& II Kli ni k!
Kar dio chi rur gii. I chy ba to jest naj wi!k -

szym suk ce sem. Ale by #y te$ ak cen ty

czy sto bu dow la ne – bu do wa li %my dwie

no wo cze sne sa le ope ra cyj ne, hy bry do -

we, któ re po zwo li #y nam roz sze rzy&
pro ce du ry kar dio chi rur gicz ne i dzi! ki te -

mu w ci" gu tych 22 lat, gdy prze wod ni -

czy #em tej kli ni ce, wy ko na li %my 27 ty si! -

cy ope ra cji na ser cu. To jest ogrom na

licz ba. Na wi" za li %my wie le kon tak tów

za gra nicz nych, uczest ni czy li %my w wie -

lu pro gra mach, za któ re te$ otrzy my wa -

li %my wy ró$ nie nia. 

Sku pia #em si! na tym, $e by zo sta wi&
po so bie %lad – ka dry, uczniów. Jak za -

czy na #em mia #em ze so b" m#o dy ze spó#
bez spe cja li za cji, jak ko' czy #em to by #o
5 pro fe so rów bel we der skich, 17 dok to ra -

tów, ogrom na licz na spe cja li stów. S" to

lu dzie, któ rzy b! d" zo sta wia& ko lej ne %la -

dy na po lu kar dio chi rur gicz nym. Tak wi!c

to jest ta mo ja naj wi!k sza bu dow la,

z któ rej si! bar dzo cie sz!. 

Zgod nie
z do tych cza so w!

prak ty k!
or ga ni zo wa nia

kon fe ren cji
na uko wo -tech nicz nych

uczest ni cy Fo rum
otrzy ma li: 

! kon fe ren cyj ne wy da nie cza -
so pi sma „Fo rum Bu dow nic -
twa !l" skie go” z ma te ria $a mi
kon fe ren cyj ny mi z VI i VII Fo -
rum na p$y cie CD.
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NAGRODA#I#TYTU$
PRZYJACIEL#!L%SKIEGO#
BUDOWNICTWA

Prof. STANIS!AW WO"
WIEDZA, TALENT, HUMANIZM

Nie spo sób zli czy! s"ów wdzi#cz no $ci ad re so wa nych do Prof. Sta -

ni s"a wa Wo sia.

Po dzi# ko wa nia za przy wró co ne zdro wie, ura to wa ne %y cie, p"y n& -

ce wprost od pa cjen tów za wsze ma j& zna cze nie naj wa% niej sze.

Suk ces w me dy cy nie ja ki osi& gn&" Pro fe sor Sta ni s"aw Wo$ sta" si#
mo% li wy, bo po za bo ga t& wie dz& i ta len tem, no si Pan Pro fe sor w ser -

cu ogrom ny "a du nek hu ma ni zmu i nie pod wa %al ne w %ad nej sy tu acji prze -

ko na nie, %e ludz kie %y cie jest naj wa% niej sze.

Ab sol went 'l& skiej Aka de mii Me dycz nej zg"# bia" taj ni ki me dycz nej

sztu ki u bo ku naj lep szych. Wie lo let ni wspó" pra cow nik pro fe so ra Sta -

ni s"a wa Szysz ki i Pro fe so ra Ta de usza Pa li wo dy.

Zwi& za ny tak %e z Kli ni k& Kar dio chi rur gii Prof. Zbi gnie wa Re li gi.

W 1989 ro ku Pan Pro fe sor Sta ni s"aw Wo$ ob j&" sta no wi sko Kie row -

ni ka Ka te dry i Kli ni ki 'la skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Ka to wi -

cach Ochoj cu, gdzie wraz z m"o dym, uta len to wa nym ze spo "em

wpro wa dzi" sze ro ki za kres spe cja li stycz nych pro ce dur oraz pio nier -

skie tech ni ki me dycz ne. Od wa% nie i wy so ce pro fe sjo nal nie od po wia -

da na wy zwa nia wspó" cze snej kar dio chi rur gii. Nie zmien nie sta wia

na m"o dych. Jest dla nich wy ma ga j& cym mi strzem i au to ry te tem, jed -

no cze $nie prze wod ni kiem na trud nej i od po wie dzial nej dro dze co dzien -

nych me dycz nych wy zwa(. Dba o ka% dy szcze gó" na uko we go roz wo -

ju ze spo "u, któ rym kie ru je.

Wie bo wiem, i% ta ka dra, grun tow nie wy kszta" co na, sta no wi o po -

ten cja le na uko wo -ba daw czym pol skiej me dy cy ny.

Jest Prof. Sta ni s"aw Wo$ wy bit nym spe cja li st& w za kre sie chi rur -

gii ogól nej, to ra ki chi rur gii i kar dio chi rur gii.

Pra co wa" i zdo by wa" do $wiad cze nie w Kli ni kach w Wiel kiej Bry ta nii,

Niem czech, Sta nach Zjed no czo nych, w S"o we nii. Je go "&cz ny do ro bek

na uko wy to 460 pu bli ka cji w cza so pi smach kra jo wych i za gra nicz nych.

Ma Prof. Sta ni s"aw Wo$ swo je wiel kie za s"u gi w li kwi do wa niu tzw.

bia "ych plam na ma pie kar dio chi rur gicz nej kra ju. Pe" ni&c funk cj# Kon -

sul tan ta Kra jo we go mia" $wia do mo$!, %e no wo cze sna me dy cy na mu -

si by! obec na w ka% dym za k&t ku Pol ski. Wspie ra" two rze nie o$rod -

ków w Rze szo wie, Olsz ty nie, Kiel cach.

Pan Pro fe sor Sta ni s"aw Wo$ to oso bo wo$! nie zwy k"a, któ r& cha -

rak te ry zu je ak tyw no$! za wo do wa, efek tyw na, pe" na po $wi# ce nia s"u% -
ba na rzecz ra to wa nia zdro wia i ludz kie go %y cia, a przy tym po go da

du cha, któ ra za wo do wy stres prze mie nia w u$miech i %ycz li wo$! dla

pa cjen ta.

Sza now ny Pa nie Pro fe so rze,

to dla nas wiel ka przy jem no$! uho no ro wa! Pa na Ty tu "em Przy ja -

ciel 'l& skie go Bu dow nic twa. W tej skrom nej for mie wy ra %a my w imie -

niu $l& skiej spo "ecz no $ci bu dow la nej nasz sza cu nek i uzna nie

za wie lo let nie kie ro wa nie II Kli ni k& Kar dio chi rur gii w Gór no $l& skim Cen -

trum Me dycz nym.

Pa mi# ta my jak wie le ener gii i cza su po $wi# ca" Pan Pro fe sor, nad -

zo ru j&c prze bu do w# blo ku ope ra cyj ne go, gdy uru cha mia no dwie sa -

le ope ra cyj ne wy po sa %o ne na st#p nie w no wo cze sny sprz#t. Je ste -

$my za szczy ce ni obec no $ci& w gro nie Przy ja ció" 'l& skie go

Bu dow nic twa oso by tak za s"u %o nej w roz wo ju pol skiej kar dio chi rur -

gii i trans plan to lo gii.

Laudacja wyg#oszona przez Tadeusza Wnuka

Prezydenta "l$skiej Izby Budownictwa
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SESJA I: INAUGURACYJNA

Pro wa dz! cy se sj": 
Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni cz" -

cy Ra dy !l" skiej Okr# go wej Izby In $y nie -

rów Bu dow nic twa, 

Ta de usz Wnuk – Pre zy dent !l" skiej

Izby Bu dow nic twa.

Za bie ra j"c na wst# pie g%os An drzej
Pi lot – Pre zes Za rz" du Wo je wódz kie go

Fun du szu Ochro ny !ro do wi ska i Go -

spo dar ki Wod nej mó wi% o do fi nan so wa niu

ter mo mo der ni za cji bu dyn ków ze &rod ków

w%a snych WFO !iGW w Ka to wi cach

Dzia %a nia w za kre sie wspie ra nia po pra -

wy efek tyw no &ci ener ge tycz nej bu dyn ków

s" nie zwy kle wa$ ne, po nie wa$ sza cu je

si#, $e na dzie' dzi siej szy bu dyn ki od po -

wia da j" a$ za 40% %"cz ne go zu $y cia

ener gii, a in we sty cje ma j" ce na ce lu

oszcz# dza nie ener gii s" naj prost sz"
i naj sku tecz niej sz" me to d" na zmniej sze -

nie emi sji za nie czysz cze', ogra ni cze nie

wy ko rzy sta nia za so bów na tu ral nych oraz

zwi#k sze nie bez pie cze' stwa ener ge -

tycz ne go.

Pro blem znacz ne go zu $y cia ener gii

przez bu dyn ki w kra jach Unii Eu ro pej skiej

zna laz% od zwier cie dle nie w Dy rek ty wie

Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra -

dy 2010/31/UE z dnia 19 ma ja 2010 r.

w spra wie cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej

bu dyn ków. Ce lem dy rek ty wy jest, aby

wszyst kie no we bu dyn ki – ale tak $e,

w za kre sie uza sad nio nym eko no micz nie,

bu dyn ki mo der ni zo wa ne – od 1 stycz -

nia 2021 ro ku (a w przy pad ku bu dyn ków

zaj mo wa nych przez w%a dze pu blicz ne

lub b# d" cych ich w%a sno &ci" od 1 stycz -

nia 2019 ro ku) by %y bu dyn ka mi o nie mal

ze ro wym lub bar dzo ni skim zu $y ciu ener -

gii. Trans po zy cja tej dy rek ty wy do pol skie -

go pra wa na st" pi %a m. in. po przez Roz -

po rz" dze nie Mi ni stra Trans por tu,

Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej

z dnia 5 lip ca 2013 r. zmie nia j" ce roz po -

rz" dze nia w spra wie wa run ków tech -

nicz nych, ja kim po win ny od po wia da( bu -

dyn ki i ich usy tu owa nie. Po rz"d ku je ono

i za ostrza wy mo gi mi ni mal ne do ty cz" ce

izo la cyj no &ci ciepl nej prze gród oraz zu -

$y cia nie od na wial nej ener gii pier wot nej

na ce le ogrze wa nia, wen ty la cji, przy go -

to wa nia cie p%ej wo dy u$yt ko wej, ch%o dze -

nia oraz o&wie tle nia wbu do wa ne go w bu -

dyn kach.

Ma j"c to wszyst ko na uwa dze, Wo je -

wódz ki Fun dusz Ochro ny !ro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach naj -

wi#k sz" po moc fi nan so w" kie ru je

na re ali za cj# dzia %a' zmie rza j" cych

do zmniej sze nia zu $y cia ener gii w bu dyn -

kach – spo &ród oko %o 200 mln z% wy dat -

ko wa nych rocz nie na za da nia z za kre su

ochro ny at mos fe ry po nad po %o wa prze -

zna cza na jest na ten cel. Kie ru nek ten jest

re ali zo wa ny g%ów nie po przez wspie ra nie

g%# bo kiej ter mo mo der ni za cji bu dyn ków,

obej mu j" cej ter mo izo la cj# prze gród bu -

dow la nych (nie rzad ko po prze dzo n" de -

mon ta $em i uniesz ko dli wie niem azbe stu),

wy mia n# okien i drzwi, wy mia n# )ró de%
cie p%a na bar dziej pro eko lo gicz ne – w tym

pod %" cze nie do sie ci cie p%ow ni czej oraz

wy ko rzy sta nie od na wial nych )ró de% ener -

gii, mo der ni za cj# in sta la cji grzew czych

oraz za sto so wa nie wen ty la cji me cha -

nicz nej z od zy skiem cie p%a). Po nad to

od 2014 ro ku Wo je wódz ki Fun dusz wspie -

ra fi nan so wo bu do w# obiek tów u$y tecz -

no &ci pu blicz nej o nie mal ze ro wym zu $y -

ciu ener gii.

W ostat nich la tach Wo je wódz ki Fun -

dusz w Ka to wi cach roz pa tru je rocz nie na -

wet do kil ku set wnio sków obej mu j" cych

za da nia z za kre su ochro ny at mos fe ry,

w tym g%ów nie sze ro ko ro zu mia nej efek -Andrzej Pilot

Fran ci szek Busz ka i Ta de usz Wnuk
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tyw no #ci ener ge tycz nej. Pod sta wo w"
for m" do fi nan so wa nia ta kich dzia $a% s"
pre fe ren cyj nie opro cen to wa ne, cz& #cio -
wo uma rzal ne po 'ycz ki, dzi& ki cze mu
mo' li we jest wspar cie zde cy do wa nie
wi&k szej licz by in we sty cji, ni' by $o by to
mo' li we je dy nie przy wy ko rzy sta niu do ta -
cji. Dzi& ki ta kiej for mie do fi nan so wa nia
Fun dusz dys po nu je w ka' dym ro ku kwo -
t" zde cy do wa nie wi&k sz", ni' wy no sz"
wp$y wy ze wn&trz ne (z ty tu $u op$at i kar
za ko rzy sta nie ze #ro do wi ska). Jed no cze -
#nie na przed si& wzi& cia wy ma ga j" ce
szcze gól ne go wspar cia – jak za bu do wa
od na wial nych (ró de$ ener gii czy ter mo mo -
der ni za cja bu dyn ków u'y tecz no #ci pu blicz -
nej na le '" cych do sek to ra fi nan sów pu -
blicz nych lub b& d" cych za byt ka mi
– udzie la ne s" rów nie' do ta cje. 

Ta de usz Do no cik – I Wi ce pre zes Kra -
jo wej Izby Go spo dar czej, Pre zes Re -
gio nal nej Izby Go spo dar czej w Ka to wi -
cach w swym wy st" pie niu po in for mo wa$
o przy go to wa niach do VI Eu ro pej skie go
Kon gres Ma $ych i !red nich Przed si& -
biorstw

Wspól ne spo tka nie 10-12 pa( dzier ni ka
jest oka zj" do my #le nia o przy sz$o #ci !l" -
ska, wo je wódz twa #l" skie go. Chcie li by -
#my ten te mat re wi ta li za cji w bu dow nic -
twie miesz ka nio wym rów nie' po ru szy)
pod czas kon gre su. !l"sk po szu ku je
swych spe cja li za cji, ta k" szan s" jest
me dy cy na, du 'o mó wi my rów nie' o in for -
ma ty ce. Szan s" dla !l" ska jest ni" rów -
nie' ochro na #ro do wi ska wy ty czo na
w wie lo let nich pla nach roz wo jo wych na -
sze go re gio nu. 

Re wi ta li za cja po prze my s$o wa mo g$a by
sta) si& pro duk tem, na rz& dziem eks por -
to wym na szych in 'y nie rów, dzia $a czy
go spo dar czych po nie wa' praw do po dob -
nie nie ma obec nie w Eu ro pie ta kie go re -
gio nu, któ ry wy ma ga$ by ta kie go stop nia
re wi ta li za cji jak ob szar wo je wódz twa #l" -
skie go. Mo 'e my z po wo dów hi sto rycz -
nych do #wiad cze%, wy mu szo nych
z ko niecz no #ci, by) po li go nem do #wiad -
czal nym re wi ta li za cji i st"d rów nie' roz -
prze strze nia) te in for ma cje, te do #wiad -
cze nia i t" wie dz& o ko niecz no #ci
re wi ta li za cji w ca $ym ota cza j" cym nas
i ci" gle zmie nia j" cym si& nie prze wi dy wal -
nym #wie cie. Prze wi dy wal ne jest na to -
miast to, 'e je go stan #ro do wi sko wy sta -
je si& co raz bar dziej nie ko rzyst ny dla 'y cia
cz$o wie ka. 

W tym ro ku na Eu ro pej skim Kon gre sie
Ma $ych i !red nich Przed si& biorstw
po raz 6 b& dzie my mo gli wspól nie dzia -
$a). Ta de usz Wnuk i Fran ci szek Busz ka
s" ra dzie pro gra mo wej kon gre su. Fi na li -
zu je my te raz pra ce nad pro gra mem m.in.
b& dzie my po ru sza) pro blem eks por tu

na szych to wa rów, ich ja ko #ci. W ra mach
in ter na cjo na li za cji b& dzie my mie li ta kie
wy da rze nia, 'e oprócz te go, 'e po ja wi si&
du 'o firm, in sty tu cji or ga ni za cji z Eu ro py
Wschod niej – za wsze tak by $o, w tym ro -
ku przy je' d'a j" de le ga cje z 43
pa%stw – przy je' d'a rów nie' ca $a Ame -
ry ka Po $u dnio wa, gdzie sto pie% roz wo ju
jest bar dzo zró' ni co wa ny. W kon gre sie
we( mie po raz pierw szy udzia$ or ga ni za -
cja CA MA COL z Flo ry dy – sie) kra jo wych
izb han dlo wych w Sta nach Zjed no czo nych
i Ame ry ce *a ci% skiej. Jest to no we wy da -
rze nie. 

Chcie li by #my pod kre #li) na tym kon gre -
sie rów nie' ist nie nie Gru py Wy szeh radz -
kiej. Uzy ska li #my ak cep ta cje dla te go po -
my s$u ze stro ny rz" du. Chcie li by #my, by
Ka to wi ce dzi& ki ta kim kon gre som sta $y si&
cen trum wspó$ pra cy np. do ty cz" cy mi re -
wi ta li za cji, wspó$ pra cy go spo dar czej Eu -
ro py Wschod niej z ko rzy #ci" dla przed -
si& bior ców, dla go spo da rek kra jów
eu ro pej skich. Te ini cja ty wy s" tyl ko mo' -
li we do re ali za cji z te go po wo dy, 'e dzia -
$a my ra zem. 

Ta de usz Wnuk – Pre zy dent !l" skiej
Izby Bu dow nic twa i Ka zi mierz Ko niecz -
ny – Kie row nik Od dzia $u !l" skie go In sty -
tu tu Tech ni ki Bu dow la nej pod j& li te mat: –
„Oce ny ko% co we i re ko men da cje po -
przed nich kon fe ren cji VI i VII !l" skie go
Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho -
mo #ci w la tach 2014 i 2015”.

W pro gra mie za pro sze niach na dzi siej -
sz" kon fe ren cj& – mó wi$ Ta de usz
Wnuk – wska za li #my ja ko or ga ni za to rzy,
'e b& dzie za my ka j" c" cykl po przed nich
kon fe ren cji:

VI !l" skie go Fo rum In we sty cji,
Bu dow nic twa, Nie ru cho mo #ci w 2014

ro ku z te ma tem „Do sto so wa nie wiel ko p!y -
to we go bu dow nic twa miesz ka nio we go
do wspó! cze snych wy ma ga" i po trzeb”.

VII !l" skie Fo rum In we sty cji, Bu dow -
nic twa, Nie ru cho mo #ci w czerw cu i pa( -
dzier ni ku 2015 „Aspek ty tech nicz ne i eko -
no micz ne do sto so wa nia efek tyw no #ci
ener ge tycz nej bu dyn ków miesz kal nych
i u$y tecz no #ci pu blicz nej do obo wi% zu j% -
cych norm i wy mo gów”.

Wspól nym ich wy k$ad ni kiem s" ce le
pro gra mo we wszyst kich tych trzech kon -
fe ren cji po prze dza j" cych obec n": Uzy ska -
nie wy mier nych ko rzy #ci eko no micz nych,
#ro do wi sko wych i spo $ecz nych ak tyw ne -
go wdra 'a nia pro gra mu ter mo mo der ni za -
cji bu dyn ków miesz kal nych i u'y tecz no -
#ci pu blicz nej w za kre sie:

– oszcz&d no #ci ener gii;
– zmniej sze nie emi sji cie plar nia nej

i po pra wy ja ko #ci po wie trza;
– po pra wy sta nu tech nicz ne go bu dyn -

ków zw$asz cza w tech no lo gii wiel ko p$y to -
wej;

– ogra ni cza nia ubó stwa ener ge tycz ne -
go;

– roz wo ju sek to ra bu dow la ne go.
Te ce le pro gra mo we nic nie stra ci $y

na swo jej ak tu al no #ci. Prze ciw nie. Np. naj -
now szy ra port WHO w spra wie ja ko #ci po -
wie trza w Pol sce z ma ja 2016r. wska zu -
je, ze z 50 naj bar dziej za nie czysz czo nych
miast w Unii Eu ro pej skiej, 33 z nich
znaj du j" si& w na szym kra ju, a 15 spo #ród
nich na te re nie wo je wódz twa #l" skie go.
(do daj my, 'e w na st&p stwie te go sta nu
#red nia 'y cia w na szym re gio nie jest krót -
sza o rok od #red niej kra jo wej)

W#ród na szych ce lów pro gra mo wych
nie przy pad ko wo znaj du je si& tak 'e ogra -
ni cze nie ubó stwa ener ge tycz ne go.
Przy po mnij my, 'e da ne In sty tu tu na rzecz
Eko ro zwo ju wska zu j", 'e do ubo gich
ener ge tycz nie mo' na za li czy) 32,4%
Po la ków, czy li po nad 12 mln osób. Za -
pew ne obej mu je rów nie' bar dzo wie lu
miesz ka% ców na sze go re gio nu, po mi mo,
'e zaj mu je my 7 miej sce w tym za kre sie
(za nie po ko j" ce mu si my wi&c uzna) pa -
da j" ce za po wie dzi dal sze go wzro stu cen
ener gii, uza sad nia ne ko niecz no #ci" mo -
der ni za cji na szych prze sta rza $ych elek -
trow ni).

W pe$ ni ak tu al ny po zo sta je tak 'e,
wspól ne dla na szych do tych cza so wych
kon fe ren cji cel fi nan so wy: Za pew nie nie
mak sy mal ne go pu blicz ne go wspar cia fi -
nan so we go g$& bo kiej kom plek so wej mo -
der ni za cji ener ge tycz nej wie lo ro dzin nych
bu dyn ków miesz ka nio wych i u'y tecz no -
#ci pu blicz nej wraz z wy mia n" wy po sa 'e -
nia tych obiek tów na ener go osz cz&d ne
z kra jo we go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go: – „In fra struk tu ra i !ro do wi sko” i Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -

Ta de usz Do no cik
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wódz twa !l" skie go na la ta 2014 – 2020

w za kre sie m.in.: ocie ple nia obiek tu, wy -

mia ny okien, drzwi ze wn#trz nych oraz

o$wie tle nia na ener go osz cz#d ne, prze bu -

do wy sys te mów grzew czych (wraz z wy -

mia n" i pod %" cze niem do &ró d%a cie p%a),

sys te mów wen ty la cji i kli ma ty za cji, in -

sta la cji OZE w mo der ni zo wa nych ener ge -

tycz nie bu dyn kach, in sta la cji sys te mów

ch%o dz" cych, w tym rów nie' z OZE.

W trak cie po przed nich kon fe ren cji sta -

ra li $my si# za pew ni( jej uczest ni kom, ja -

ko or ga ni za cjom za rz" dza j" cy mi za so ba -

mi bu dyn ków miesz kal nych i u'y tecz no $ci

pu blicz nej, wszyst kie do st#p ne in for ma -

cje od kra jo wych i re gio nal nych in sty tu -

cji dys po nu j" cych $rod ka mi Fun du szy Eu -

ro pej skich:

Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju,

ja ko In sty tu cji Za rz" dza j" cej PO „In fra -

struk tu ra i !ro do wi sko” o „Fi nan so wa niu

efek tyw no !ci ener ge tycz nej w bu dyn -

kach z fun du szy eu ro pej skich w ra mach

per spek ty wy fi nan so wej 2014-2020.

Wy dzia %u Eu ro pej skie go Fun du szu

Roz wo ju Re gio nal ne go Urz# du Mar sza% -
kow skie go Wo je wódz twa !l" skie go o „Po -

pra wie efek tyw no !ci ener ge tycz nej bu dyn -

ków w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu

Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa "l# skie go

na la ta 2014-2020”;

In sty tu cji Wdra 'a j" cych, czy li w for mie

pre zen ta cji stra te gii i ofer ty pro gra mo wej

Na ro do we go Fun du szu Ochro ny !ro do -

wi ska i Go spo dar ki Wod nej i Wo je wódz -

kie go Fun du szu Ochro ny !ro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej, a zw%asz cza pro wa -

dzo ne go przez ten Fun dusz pro gra mu

kom plek so wej li kwi da cji ni skiej emi sji

na te re nie ko nur ba cji $l" sko-d" brow skiej

ze $rod ków UE 2014-2020;

Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go o „Do -

!wiad cze niach i in stru men tach Ban ku

Go spo dar stwa Kra jo we go we wspie ra niu

przed si$ wzi$% ter mo mo der ni za cyj nych

i re mon to wych”;

Ban ku Ochro ny !ro do wi ska o „Ban ko -

wych in stru men tach fi nan so wa nia ter mo -

mo der ni za cji bu dyn ków miesz kal nych

i u&y tecz no !ci pu blicz nej”.

Ma my ju' za so b" dwa la ta obec nej

pre zy den cji bu d'e to wej UE 2014-2020.

Bie gnie ju' 3 rok. S" dzi my wi#c, 'e jest

to ju' w%a $ci wa po ra, aby $my w trak cie

dzi siej szej kon fe ren cji ze bra li i wy ra zi li swe

opi nie o wa run kach prak tycz ne go do st# -

pu za rz" dza j" cych bu dyn ka mi do tych

$rod ków unij nych. Tak 'e z te go wzgl# du

zwró ci li $my si# do prze ka za nie in for ma -

cji Za rz" du Wo je wódz kie go Fun du szu

Ochro ny !ro do wi ska i Go spo dar ki Wod -

nej w Ka to wi cach o do tych cza so wym fi -

nan so wa niu przed si# wzi#( ter mo mo der -

ni za cyj nych bu dyn ków ze $rod ków te go

Fun du szu. 

W kon fe ren cjach VI i VII !l" skie go Fo -

rum wraz z obec n" uczest ni czy %o %"cz nie

po nad 800 osób, re pre zen tu j" cych or ga -

ni za cje za rz" dza j" ce bu dyn ka mi sa mo -

rz" dów te ry to rial nych wraz z TBSa mi, bli -

sko 150 spó% dziel ni miesz ka nio wych

i wspól not oraz w tych sa mych licz bach

or ga ni za cji pro du cenc kich, wy ko naw -

czych i us%u go wych za so bów nie ru cho mo -

$ci. 

W imie niu or ga ni za to rów pra gnie my

bar dzo ser decz nie po dzi# ko wa( Pa) -

stwu za tak zna cz" ce za in te re so wa nie na -

szy mi kon fe ren cja mi o aspek tach na uko -

wych i prak tycz nych.

Do wo dzi to, co jest bu du j" ce, 'e wi#k -

szo$( or ga ni za cji za rz" dza j" cych za so -

ba mi bu dyn ków miesz kal nych i u'y tecz -

no $ci pu blicz nej we wszyst kich sek to rach

w%a sno $ci, s" za in te re so wa ne sta %ym

zwi#k sza niem ich stan dar dów i efek tyw -

no $ci ener ge tycz nej. Tym bar dziej, 'e ska -

la po trzeb fi nan so wych na te ce le jest

ogrom na. Przy po mn#, 'e w pre zen to wa -

nej w ro ku ubie g%ym „Stra te gii mo der ni -

za cji bu dyn ków: ma pa dro go wa 2050” wy -

ma ga ne na k%a dy in we sty cyj ne na ten

cel sza co wa ne s" na mi ni mum

270 mld z%o tych wo bec 14 mld po nie sio -

nych w la tach 2007-2011. Mo 'e war to

w tym miej scu przy po mnie( in for ma cj#
z ostat nich dni, 'e w ra mach no we go Eu -

ro pej skie go Fun du szu In we sty cji Stra te -

gicz nych Fran cja uzy ska %a ol brzy mi kre -

dyt – 400 mln eu ro na plan zwi#k sza nia

efek tyw no $ci ener ge tycz nej bu dyn ków.

Nie przy pad ko wo te' pre zen to wa li $my

wy so ko$( bie '" cej lu ki re mon to wej w po -

szcze gól nych for mach wie lo ro dzin nych

za so bów miesz ka nio wych, któ ra wy no si:

ko mu nal ne – 65-70, spó% dziel cze – 50.

pry wat ne i czyn szo we – 75.

Sta li uczest ni cy na szych kon fe ren cji

w po przed nich dwóch la tach pa mi# ta j",

'e do mi no wa %y w ich pro gra mach re fe ra -

ty i ar ty ku %u au tor skie o cha rak te rze na -

uko wo -tech nicz nym ka dry In sty tu tu Tech -

ni ki Bu dow la nej oraz kra jo wych

i re gio nal nych wy' szych uczel ni tech nicz -

nych. Cze$( z nich za chwi l# przy po mni -

my dla po trzeb dzi siej szej kon fe ren cji, ale

w ca %o $ci dla ce lów u'yt ko wych i za le' -
nie od w%a sne go za in te re so wa nia zo -

sta %o prze ka za nych Pa) stwu na spe cjal -

nym wy da niu p%y ty CD, za wie ra j" cej

49 re fe ra tów wraz z ar ty ku %a mi au tor ski -

mi i kon fe ren cyj ny mi wy da nia mi cza so pi -

sma „Fo rum Bu dow nic twa !l" skie go”.

Trze ci ob szar ter mo mo der ni za cji bu dyn -

ków, ja kim b# dzie prze bu do wa sys te mów

grzew czych oraz wen ty la cji i kli ma ty za cji,

b# dzie wio d" cym te ma tem dru giej kon fe -

ren cji obec ne go „VIII !l" skie go Fo -
rum” w dniu 11 pa# dzier ni ka 2016r.

w Mi# dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so -

wym w ra mach pro gra mu, |jak ju' awi zo -

wa li $my, VI Eu ro pej skie go Kon gre su Ma -

%ych i !red nich Przed si# biorstw. Wio d" -

cym or ga ni za to rem tej kon fe ren cji b# dzie

!l" ska Okr# go wa Izba In 'y nie rów Bu dow -

nic twa, a wspó% or ga ni za to ra mi Po li tech -

ni ka !l" ska i Uni wer sy tet Eko no micz ny

w Ka to wi cach. 

Dr Ka zi mierz Ko niecz ny – Kie row nik

Od dzia %u !l" skie go In sty tu tu Tech ni ki

Bu dow la nej przed sta wi% w skró to wej for -

mie re asump cj# po przed nich kon fe ren -

cji VI i VII !l" skie go Fo rum z ukie run ko -

wa niem na oce n# ak tu al no $ci ich

ko) co wych kon klu zji i re ko men da cji.

Na pew no na dal w pe% ni za sad ne i ak -

tu al ne jest opo wie dze nie si# uczest ni ków

kon fe ren cji z 2014 ro ku o wiel ko p%y to wym

bu dow nic twie za ko niecz no $ci" kon ty nu -

acji pro wa dzo nych od lat re mon tów i mo -

der ni za cji za so bów miesz ka nio wych

w tych tech no lo giach dla za pew nie nia:

• dal szej po pra wy ich sta nu tech nicz ne -

go, z przy sto so wa niem do ak tu al nych

prze pi sów tech nicz no -bu dow la nych, wy -

ma ga) u'yt ko wych i tech no lo gicz nych,

• ob ni 'e nia kosz tów eks plo ata cyj nych

i op%at wraz z pod wy' sza niem war to $ci

nie ru cho mo $ci,

• po pra wy ja ko $ci i kom for tu 'y cia

oraz war to $ci wy ni ka j" cych  z re wi ta li za -

cji i „hu ma ni za cji” blo ko wisk, obec nie

w wy ko rzy sta niem na ten cel $rod ków fi -

nan so wych, zw%asz cza z Fun du szy Eu ro -

pej skich, prze zna czo nych na ter mo mo der -

ni za cj# bu dyn ków.

Ta oce na ko) co wa zo sta %a po prze -

dzo na opra co wa niem przez Ra d# Pro gra -

mo wo-Na uko w" Kon fe ren cji o wiel kiej p%y -

cie wy bo rem na st# pu j" cych te ma tów

pro ble mo wych:

Kazimierz Konieczny
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• Oce na trwa #o $ci i bez pie cze% stwa kon -
struk cji bu dyn ków z wiel kiej p#y ty.

• Oce na sta nu tech nicz ne go ist nie j" -
cych bu dyn ków wiel ko p#y to wych 
w Pol sce oraz wa run ki ich bez piecz ne go
utrzy ma nia i u&yt ko wa nia.

• Re mon ty, na pra wy i ter mo izo la cj' bu -
dyn ków z wiel kiej p#y ty w ce lu pod nie sie -
nia kom for tu u&yt ko we go miesz ka% i ogra -
ni cze nia start ener gii ciepl nej.

• Prze bu do wa – mo der ni za cj' bu dyn -
ków wiel ko p#y to wych w do sto so wa niu
do wspó# cze snych wy ma ga%.

• Kie run ki re wi ta li za cji bu dyn ków i osie -
dli wiel ko p#y to wych.

• For my fi nan so wa nia mo der ni za cji
i re wi ta li za cji bu dyn ków oraz osie dli 
z wiel kiej p#y ty z za sto so wa niem (ró de#
i in stru men tów fi nan so wa nia miesz kal nic -
twa.

W naj wi'k szym skró cie przy po mn', ze
re fe ra ty i ar ty ku #y au tor skie wo bec tych te -
ma tów pro gra mo wych zo sta #y opra co wa -
ne i przed sta wio ne m.in. przez: 

prof. W!o dzi mie rza Sta ro sol skie go

– o oce nie trwa #o $ci kon struk cji oraz do -
sto so wa nia bu dyn ków wiel ko p#y to wych
do wspó# cze snych wy ma ga% i po trzeb;

prof. dr Le onar da Run kie wi cza

z ITB – o dia gno sty ce i mo der ni za cji bu -
dyn ków wiel ko p#y to wych,

dr Mi cha !a Wój to wi cza – Za st'p cy Dy -
rek to ra In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la -
nej – o wiel kiej p#y cie ja ko pro ble mie tech -
nicz nym i spo #ecz nym oraz trwa #o $ci
bu dyn ków wiel ko p#y to wych w $wie tle ba -
da%;

prof. Krzysz to fa Ka sper kie wi cza

z ITB – o oce nie efek tów ener ge tycz nych
bu dyn ków z wiel kiej p#y ty;

prof. Wie s!a wa Li g" zy z Po li tech ni ki
Kra kow skiej – o wy bra nych pro ble mach
re mon to wych bu dyn ków z wiel kiej p#y ty;

dr in&. Ro ber ta Ge ry !o z ITB – o ak tu -
al nych wy ma ga niach i no wo cze snych
tech no lo giach ter mo mo der ni za cji prze -
gród bu dyn ków wiel ko p#y to wych,

prof. Ada ma Pod ho rec kie go z Uni wer -
sy te tu Tech no lo gicz no -Przy rod ni cze go
w Byd gosz czy – o po trze bie dia gno zo wa -
nia  i re wi ta li za cji bu dyn ków wiel ko p#y to wych;

dr An drze ja Ob mi# skie go z ITB
– o azbe $cie w obiek tach z wiel kiej p#y ty.

Od po wia da j"c na to miast na klu czo we
py ta nie tej kon fe ren cji, ja kim by #a „Oce -

na trwa !o $ci i bez pie cze# stwa bu dyn -

ków z wiel kiej p!y ty” przy j' te zo sta #y na -
st' pu j" ce oce ny ko% co we:

Re ali zo wa ne w Pol sce bu dyn ki wy ko -
ny wa ne w tech no lo giach uprze my s#o -
wio nych by #y pro jek to wa ne pra wi d#o wo
(z uwa gi na bez pie cze% stwo kon struk cji),
bez okre $la nia cza su eks plo ata cji.

W trak cie wy ko ny wa nia ele men tów
w za k#a dach pre fa bry ka cji oraz mon ta &u

na bu do wie po pe# nio no sze reg b#' dów, ale
ich wp#yw na bez pie cze% stwo kon struk -
cji nie wy da je si' by) zna cz" cy.

W#a $ci wy nad zór nad bu dyn ka mi, mo -
ni to ring sta nu z#" czy kon struk cyj nych, pro -
wa dze nia nie zb'd nych na praw i wzmoc -
nie% po zwa la j" na oce n', &e trwa #o$)
kon struk cji bu dyn ków mo& na okre $li)
na co naj mniej 100 lat.

Za da niem w#a $ci cie li, za rz"d ców a tak -
&e s#u&b pa% stwa jest opra co wa nie pro -
gra mów utrzy ma nia obiek tów w do brym
sta nie tech nicz nym i ich wdra &a nie
w prak ty ce.

Bu dyn ki wiel ko p#y to we i wiel ko blo ko -
we, mi mo swo jej kiep skiej ar chi tek tu ry,
s" bu dyn ka mi zwar ty mi o nie wiel kiej po -
wierzch ni ze wn'trz nej w sto sun ku do ku -
ba tu ry. Na da j" si' do wdra &a nia przed -
si' wzi') dla oszcz'd no $ci ener gii na ce le
grzew cze. Mo& li we jest in sta lo wa nie
urz" dze% do re ku pe ra cji na wy lo tach ko -
mi no wych, mon to wa nie na ele wa cji
ogniw wy ko rzy stu j" cych ener gi' s#o -
necz n" itp.

An drzej Bau er – Pre zes Za rz" du
Dro go wej Tra sy !red ni co wej S.A. przed -
sta wi# „In for ma cje o prze bie gu i pro ble -
mach re ali za cji za ko% czo nej bu do wy
Dro go wej Tra sy !red ni co wej Ka to wi -
ce – Gli wi ce.”

Hi sto ria Spó# ki Ak cyj nej DRO GO WA
TRA SA !RED NI CO WA w nie ro ze rwal -
ny spo sób jest zwi" za na z hi sto ri" bu do -
wy Dro go wej Tra sy !red ni co wej. Spó# -
k' po wo #a no do &y cia w ostat nich
ty go dniach 1992 ro ku, aby w no wych wa -
run kach spo #ecz no -go spo dar czych stwo -
rzy) mo& li wo$) kon ty nu owa nia roz po cz' -
tej przez Dy rek cj' Bu do wy Tras
Ko mu ni ka cyj nych (DBTK) w Ka to wi -

cach w 1982 ro ku re ali za cji przed si' wzi' -
cia in we sty cyj ne go pn.: „DRO GO WA
TRA SA !RED NI CO WA Gór no $l" skie go
Okr' gu Prze my s#o we go Ka to wi ce – Gli -
wi ce”. 

Aby w po wsta #ej no wej sy tu acji do pro -
wa dzi) do wy bu do wa nia tej pod sta wo -
wej i ocze ki wa nej przez miesz  ka% ców
aglo me ra cji gór no $l" skiej tra sy ko mu ni -
ka cyj nej, trze ba by #o po wo #a) no wy
pod miot go spo dar czy. Dro go wa Tra sa
!red ni co wa trak to wa na jesz cze w la -
tach 90. ubie g#e go wie ku ja ko in we sty -
cja cen tral na, w wy ni ku wpro wa dzo -
nej 1 stycz nia 1999 r. re for my
ad mi ni stra cyj nej pa% stwa sta #a si' wspól -
nym za da niem dla w#adz sa mo rz" du te -
ry to rial ne go Wo je wódz twa !l" skie go
oraz miast, przez te ren któ rych mia #a
prze bie ga). Aby umo& li wi) jej dal sze fi -
nan so wa nie ze $rod ków bu d&e to wych
oraz kre dy tu z EBI za war to tzw. „Po ro -
zu mie nie Dzie si' ciu” po mi' dzy Mi ni -
strem Trans por tu i Go spo dar ki Mor -
skiej, Wo je wo d" !l" skim, Za rz" dem
Wo je wódz twa !l" skie go, Za rz" da mi
Miast oraz Za rz" dem DT! SA w Ka to wi -
cach, któ re prze ka zy wa #o Za rz" do wi
Wo je wódz twa !l" skie go funk cj' in we sto -
ra i ko or dy na to ra re ali za cji, a Spó# ce
DT! SA po wie rzy #o pe# nie nie funk cji in -
we sto ra za st'p cze go – za rz" dza j" ce go
pro jek tem.

W wy ni ku tych dzia #a% do 2006 ro ku
uda #o si' za ko% czy) re ali za cj' eta pu
„DT! Wschód” od w' z#a z dro g" kra jo w"
DK 86 w Ka to wi cach do ul. Nie dur ne go
w Ru dzie !l" skiej (ron do w Cheb ziu).

Mi mo wie lu ko lej nych trud no $ci i przerw
w bu do wie, re ali za cj' eta pu „DT! Za chód”
uda #o si' za ko% czy) w grud niu 2015 ro -
ku i od da) do u&yt ku w mar cu 2016 r., co
po zwa la miesz ka% com ko nur ba cji gór no -
$l" skiej ko rzy sta) w pe# ni z wszyst kich za -
let DRO GO WEJ TRA SY !RED NI CO -
WEJ.

Za ko% cze nie bu do wy DRO GO WEJ
TRA SY !RED NI CO WEJ to przede wszyst -
kim zwie% cze nie okre su 23 lat pra cy Spó# -
ki Ak cyj nej „Dro go wa Tra sa !red ni co wa”
dla do bra re gio nu, ale i po cz" tek ko lej ne -
go eta pu dzia #al no $ci Spó# ki w no wych pro -
jek tach in fra struk tu ral nych na te re nie ca -
#e go kra ju: 

Bu do wie dro gi eks pre so wej S7 Kra -
ków – Rab ka na od cin ku SKO MIEL NA
BIA *A – CHA BÓW KA oraz dro gi kra jo wej
DK 47 na od cin ku Rab ka – Cha bów -
ka – nad zór nad re ali za cj" ro bót i za rz" -
dza nie kon trak tem na od cin kach 1, 2 i 3.

Pe# nie nie nad zo ru nad pro jek to wa -
niem i re ali za cj" ro bót oraz za rz" dza nie
kon trak tem pn.: Bu do wa ob wod ni cy miej -
sco wo $ci K'p no w ci" gu dro gi eks pre so -
wej S11 – od ci nek I.

Andrzej Bauer
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SESJA II:
SYSTEMY OCIEPLE! I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

Pro wa dz" cy se sj#:
An drzej No wak – Wi ce prze wod ni -

cz" cy !l" skiej Okr# go wej Izby In $y nie -
rów Bu dow nic twa, 

Mar cin Ror bach z fir my Far by
KA BE Pol ska Sp. z o.o. prze sta wi% fir -
m#, któ r" re pre zen tu je i za j"% si# pro -
ble mem: „Re no wa cja ETICS ty pu ma -
kro i mi kro. Ocie ple nie na ocie ple nie”

Fir ma Far by Ka be Pol ska jest szwa-
j car skim przed si# bior stwem pro duk cyj -
nym, dzia %a j" cym na pol skim ryn ku
od 1995 ro ku. W ci" gu wie lo let niej dzi-
a %al no &ci w Pol sce ugrun to wa %a swo -
j" po zy cj# wio d" ce go do staw cy pro -
duk tów na ele wa cje i do wn#trz, ta kich
jak: ma sy tyn kar skie, far by, sys te my
ocie ple', sys te my do na praw i re no wa -
cji oraz in ne pro duk ty che mii bu dow -
la nej.

Szwaj car skie ko rze nie oraz mo$ li -
wo&( pe% ne go wy ko rzy sta nia do &wiad -
cze' i osi" gni#( dzia %u ba daw czo-
roz wo jo we go ro dzi mej fir my Karl
Bu ben ho fer AG z Gos sau, po zwa la j"
na sta %e wzbo ga ca nie ofer ty o no wo -
cze sne pro duk ty no wej ge ne ra cji. KA -
BE Far ben, ja ko pierw sza fir ma
na &wie cie, opra co wa %a w 1999 ro ku

no wa tor sk" tech no lo gi# pro duk tów
po li krze mia no wych do ele wa cji bu -
dyn ków, sta j"c si# pre kur so rem i li de -
rem w dzie dzi nie tech no lo gii pro duk -
tów mi ne ral nych, opar tych na ba zie
ni sko al ka licz ne go po ta so we go szk%a
wod ne go.

Mi sj" fir my jest do star cza nie no wo -
cze snych pro duk tów de ko ra cyj no -
ochron nych tak, aby za wsze cie szy -
%y si# pe% n" apro ba t" i za ufa niem
Klien tów – so lid nie spe% nia j"c swo je
za da nie przez d%u gie la ta. Sze ro ki
asor ty ment pro duk tów ad re so wa ny
jest za rów no do pro fe sjo na li stów:
Firm Wy ko naw czych, Ar chi tek tów,
Pro jek tan tów i Kon ser wa to rów Za byt -
ków, jak rów nie$ do U$yt kow ni ków In -
dy wi du al nych.

Frma Far by KA BE nie ustan nie opty -
ma li zu je wszel kie aspek ty zwi" za ne
z ja ko &ci", %a two &ci" apli ka cji i do st#p -
no &ci" na szej ofer ty pro duk to wej. Pro -
duk ty mar ki Far by KA BE wy twa rza ne s"
zgod nie z mi# dzy na ro do wy mi nor ma mi
Cer ty fi ka tu Za rz" dza nia Ja ko &ci"
ISO 9001:2009 oraz Cer ty fi ka tu Za rz" -
dza nia !ro do wi skiem ISO 14001:2005.

Wdro $o ne nor my s" gwa ran cj", i$ pro -
ce sy re ali zo wa ne w na szych za k%a -
dach pod le ga j" sta %ej kon tro li i ci" g%e mu
do sko na le niu.

Zna kiem na szych cza sów s" no wa -
tor skie roz wi" za nia jak np. kom plet -
ne sys te my ocie ple'. Fir ma Far by
KA BE Pol ska ofe ru je 4 sys te my ocie -
ple' „KA BE THERM” od po wia da j" -
cych wy mo gom ryn ku i ocze ki wa niom
Klien tów. Sto so wa ne przez fir m#
roz wi" za nia spe% nia j" wszyst kie eu -
ro pej skie wy ma ga nia tech nicz no -bu -
dow la ne, a sys tem „KA BE THERM
MW” po sia da j" Eu ro pej sk" Apro ba -
t# Tech nicz n" – ETA. Far by Ka be to
fir ma o ugrun to wa nej po zy cji w seg -
men cie pro duk tów i sys te mów do re -
no wa cji za byt ków.

S!a wo mir Na sta re wicz przed sta wi%
roz wi" za nia pod no sz" ce war to&( in we -
sty cji: in no wa cyj ny tynk hy dro fi lo wy we -
ber. pas top dry w tech no lo gii Aqu aBa -
lan ce i no wa tor ski sys tem hy dro izo la cji
we ber. dry PUR SYS TEM Sa int – Go -
ba in Con struc tion Pro ducts Pol ska
sp. z o.o. mar ka We ber.Marcin Rorbach
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Andrzej Nowak
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Fir ma We ber jest cz! "ci# kon cer ny
Sa int -Go ba in, któ ry ma po nad 350 lat
Od po nad 120 lat We ber do star cza
na "wie cie kom plek so we roz wi# za nia
dla bu dow nic twa. Opie ra j#c si!
na swo im bo ga tym do "wiad cze niu, fir -
ma sta wia na roz wój ma te ria $ów i kom -
plet nych sys te mów, któ re s# bez -
piecz ne, wy daj ne i $a twe w apli ka cji
oraz do sto so wa ne do po trzeb lo kal ne -
go ryn ku. In no wa cyj ne roz wi# za nia
We ber do st!p ne s# w 48 kra jach. 

Mar ka We ber jest obec na na pol skim
ryn ku ju% od 20 lat (po cz#t ko wo
pod na zw# Ter ra no va In du stria Pol ska,
na st!p nie We ber Ter ra no va). Uto% sa -
mia na jest z wy so kiej ja ko "ci ma te ria -
$a mi i roz wi# za nia mi ele wa cyj ny mi, sys -
te ma mi ocie ple nio wy mi, tyn ka mi
szla chet ny mi, far ba mi fa sa do wy mi,
a tak %e ma te ria $a mi do uk$a da nia p$y -
tek ce ra micz nych.

W wy ni ku fu zji z fir m# ma xit ofer ta
We ber wzbo ga ci $a si! o pod k$a dy
pod $o go we i po sadz ki prze my s$o we,
roz wi# za nia do po miesz cze& „mo -
krych”, za pra wy mu rar skie, tyn ki, ke -
ram zyt i wy ro by wy twa rza ne na je go
ba zie, a tak %e szcze gól nie wy so ko ce -
nio ne przez pro fe sjo na li stów spe cja li -
stycz ne hy dro izo la cje oraz za pra wy
do na praw kon struk cji %el be to wych
mar ki De iter mann.

Ofer ta We ber obej mu je:
• Sys te my ocie ple&, tyn ki de ko ra cyj -

ne i far by ele wa cyj ne;
• Za pra wy kle j# ce i za pra wy fu go we

do p$y tek;
• Pod k$a dy pod $o go we i po sadz ki;

• Sys te my do re no wa cji i na praw fa -
sad oraz "cian;

• Za awan so wa ne ma te ria $y do hy dro -
izo la cji i na praw be to nu z tech no lo gi#
De iter mann;

• Pro duk ty na ba zie lek kie go kru szy -
wa ce ra micz ne go Le ca® Ke ram zyt.

Ma te ria $y We ber s# wy twa rza ne
w za k$a dach pro duk cyj nych na te re nie
ca $ej Pol ski. Na sze naj wi!k sze fa bry -
ki znaj du j# si! w Gdy ni, w Gó rze Kal -
wa rii oraz w Gnie wie, gdzie dzia $a za -
k$ad pro duk cji ke ram zy tu. We ber ma
tak %e kil ka ter mi na li lo gi stycz nych
z cen tra mi bar wie nia, dzi! ki cze mu je -
ste "my w sta nie ob ni %y' kosz ty i ogra -
ni czy' emi sj! CO2 po wsta $e go w pro -
ce sie trans por tu dro go we go.

Od 2009 We ber dzia $a w ra mach
spó$ ki Sa int -Go ba in Con struc tion Pro -
ducts Pol ska, or ga ni za cji sku pia j# cej
pro du cen tów ma te ria $ów bu dow la -
nych z ro dzi ny Sa int -Go ba in: Eco -
phon (d(wi! ko ch$on ne su fi ty pod wie -
sza ne i pa ne le "cien ne), Iso ver
(izo la cje bu dow la ne i tech nicz ne z we$ -
ny mi ne ral nej szkla nej i skal nej oraz
sty ro pia nu), Pam (ru ry, kszta$t ki, ar ma -
tu ra, uzbro je nie dro go we z %e li wa sfe -
ro idal ne go dla wo do ci# gów i ka na li za -
cji), Ri gips (p$y ty gip so wo -kar to no we
i sys te my su chej za bu do wy wn!trz)
oraz We ber. Ak tu al nie Sa int -Go ba in
Con struc tion Pro ducts Pol ska za trud -
nia po nad 900 pra cow ni ków i po sia -
da 11 za k$a dów pro duk cyj nych. 

Na ryn ku mar ka We ber jest re pre -
zen to wa na przez po nad 80 han dlow -
ców, do rad ców tech nicz nych, in struk -
to rów, oraz licz nych prze szko lo nych
wy ko naw ców i pro jek tan tów. Do st!p -
no"' pro duk tów za pew nia ogól no pol -
ska sie' bli sko 1 100 punk tów dys try -
bu cji: hur tow ni, punk tów sprze da %y
de ta licz nej i mar ke tów bu dow la nych.

O re no wa cji ele wa cji jed nym z kie -
run ków zmian wi ze run ku sub stan cji
miesz ka nio wej mó wi$ To masz Ma! ka
z fir my EJOT Sp. z o.o. Sp. K. 

EJOT jest "red niej wiel ko "ci gru p#
przed si! biorstw dzia $a j# cych w za -
kre sie tech no lo gii po $# cze&. Trzo nem
gru py EJOT jest fa bry ka "rub Adolf
Böhl w Ber ghau sen, Po $u dnio wej
West fa lii. Wzrost, prze j! cia za k$a dów
i dy wer sy fi ka cja do pro wa dzi $y z cza -
sem do stwo rze nia sie ci przed si! -
biorstw, dzi siej szej gru py EJOT.

Z po nad 2100 pra cow ni ków ok. 1400
przy pa da na nie miec kie spó$ ki, ko lej -

nych 700 osób jest ak tyw nych w mi! -
dzy na ro do wych fir mach. 

Z swo imi spó$ ka mi han dlo wy mi i pro -
duk cyj ny mi, fir ma jest eu ro pej skim
li de rem w dzie dzi nie tech no lo gii mo -
co wa nia. Po nad to jest cz$on kiem -za -
$o %y cie lem Glo bal Fa ste ner Al lian ce
(GFA), mi! dzy na ro do we go zgru po wa -
nia sku pia j# ce go obec nie sied miu
spe cja li stów tech ni ki po $# cze&. Zwi# -
zek umo% li wia na szym glo bal nie dzi-
a $a j# cym klien tom, do st!p no"' na -
szych pro duk tów i tech no lo gii na ca $ym
"wie cie.

Od po cz#t ku 2003 r. gru pa EJOT
zo sta $a zre or ga ni zo wa na. Po wsta $a
or ga ni za cja o struk tu rze dy wi zyj nej.
Przed si! bior stwa z na ci skiem na okre -
"lo n# dzia $al no"' s# kie ro wa ne przez
od po wia da j# ce kie row nic two dy wi -
zji. Spó$ ki han dlo we zaj mu j# ce si!
dys try bu cj# ca $e go pro gra mu pro -
duk to we go EJOT kie ro wa ne s# przez
Hol ding.

Fir ma EJOT ofe ru je pio nier skie tech -
ni ki $# cze nia dla bu dow nic twa

• sys te my mo co wa nia
lek kiej obu do wy

• sys te my mo co wa nia
ter mo izo la cji na fa sa dach

• sys tem $#cz ni ków i ko tew
• sys te my mo co wa nia ter mo

i hy dro izo la cji na da chach
p$a skich

• tech ni ka okien na i fa sa do wa
• sys te my mo co wa nia so la rów

S!awomir Nastarewicz

Tomasz Ma"ka
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Pro wa dz" cy se sje:

prof. dr hab. An drzej S. Bar czak h.c.,

An drzej Pi lot – Pre zes Za rz" du Wo -

je wódz kie go Fun du szu Ochro ny !ro -

do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to -

wi cach

O fi nan so wa niu i re ali za cji pro gra mu

kom plek so wej li kwi da cji ni skiej emi sji

na te re nie ko nur ba cji #l" sko –d" brow -

skiej ze #rod ków UE 2014 – 2020 mó -

wi $a Ma! go rza ta Kuch na – Kie row nik

Ze spo $u Fun du szy Eu ro pej skich Wo -

je wódz ki Fun dusz Ochro ny !ro do wi -

ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -

cach.

Pre le gent ka omó wi $a dzia $a nie 1.7

PO Ii! na la ta 2014-2020. Ce la mi in -

ter wen cji w dzia $a niu 1,7 b% dzie li kwi -

da cja ni skiej emi sji w Sub re gio nie

Cen tral nym Wo je wódz twa !l" skie go

(na ob sza rach o po nadnor ma tyw nym

prze kro cze niu po zio mów py $ów i in -

nych szko dli wych sub stan cji), m.in., po -

przez zmniej sze nie emi sji py $u za -

wie szo ne go PM10 i zmniej sze nie

emi sji CO2. Wspar cie re ali za cji tych ce -

lów #ro do wi sko wych od by wa& si% b% -

dzie z uwzgl%d nie niem efek tyw no #ci

kosz to wej ka' de go z pro jek tów ogra -

ni cze nia/unik ni% cia emi sji za nie czysz -

cze( po wie trza. 

Czyn ni kiem wa run ku j" cy mak sy -

ma li za cj% ce lów dzia $a nia 1,7 to re ali -

za cja pro jek tów, dla któ rych wspar cie

b% dzie udzie la ne z uwzgl%d nie niem po -

dej #cia zin te gro wa ne go pod wzgl% dem

prze strzen nym, tech nicz nym oraz ter -

mi nów re ali za cji po szcze gól nych pro -

jek tów. Efek tem dzia $a( b% dzie sza co -

wa ny rocz ny spa dek emi sji ga zów

cie plar nia nych: 9 000 ton rów no wa' -
ni ka CO2 i zmniej sze nie zu 'y cia en-

er gii ko( co wej: 130 000 GJ/rok.

Dzia $a nia po le ga& b% d" na wspie -

ra nie efek tyw no #ci ener ge tycz nej

w bu dyn kach miesz kal nych (kwo ta

przy zna nej alo ka cji 30 442 232 EUR),

efek tyw nej dys try bu cja cie p$a i ch$o -

du (kwo ta przy zna nej alo ka -

cji 186 647 784 EUR) i pro mo wa niu

wy ko rzy sty wa nia wy so ko spraw nej

ko ge ne ra cji (kwo ta przy zna nej alo ka -

cji 23 781 040 EUR) w ko nur ba cji #l" -

sko-d" brow skiej. 

Za kres dzia $a nia 1,7 to ob szar gmin

i po wia tów ziem skich wcho dz" cych

w sk$ad Sub re gio nu Cen tral ne go Wo -

je wódz twa !l" skie go (81 cz$on ków

sub re gio nu) ob j% ty Stra te gi" ZIT dla

Wo je wódz twa !l" skie go. Pro jek ty re -

ali zo wa ne b% d" g$ów nie na ob sza rach

o du 'ych sku pi skach wie lo ro dzin nych

bu dyn ków miesz kal nych.

Za kres rze czo wy pro jek tów to g$% bo -

ka kom plek so wa ter mo mo der ni za cja

bu dyn ków miesz kal nych wie lo ro dzin -

nych wraz z bu do w" lub prze bu do w"
we wn%trz nych in sta la cji od bior czych

cie p$a oraz li kwi da cj" do tych cza so wych

in dy wi du al nych )ró de$ ogrze wa nia:

pie ców i lo kal nych ko t$ow ni;

• bu do wa lub prze bu do wa sie ci dys -

try bu cji cie p$a i/lub ch$o du g$ów nie

na ce le ko mu nal no -by to we do ist nie -

j" cych od bior ców; udzia$ przy $" cza nej

Andrzej Pilot i Andrzej S. Barczak

SESJA III: FINANSOWANIE PRZEDSI!WZI!"
MODERNIZACYJNYCH BUDYNKÓW

Ma!gorzata Kuchna

VIII #L$SKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMO#CI



Forum Budownictwa !l"skiego (50) 2016 29

VIII !L"SKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMO!CI

mo cy ciepl nej mu si wy no si# co naj -

mniej 50% ca$ ko wi tej pla no wa nej mo -

cy przy $" cze nio wej od bio rów w ra mach

pro jek tu;

• wy ko rzy sta nie wy so ko spraw nej

ko ge ne ra cji cie p$a i ener gii elek trycz -

nej po przez bu do w%, g$ów nie na ce le

ko mu nal no -by to we, sie ci dys try bu cji

cie p$a i/lub ch$o du w ce lu pod $" cze nia

no wych od bior ców (bu dyn ki nie po sia -

da j" ce do tych czas &ró de$ cie p$a) lub

w ce lu pod $" cze nia przy sz$ych od -

bior ców (te re ny roz wo jo we miast).

Udzia$ no wej mo cy ciepl nej mu si wy -

no si# co naj mniej 50% ca$ ko wi tej pla -

no wa nej mo cy przy $" cze nio wej od bio -

rów w ra mach pro jek tu.

Pod sta w" okre 'le nia ce lów oraz

za kre su rze czo wo-fi na so we go pro -

jek tów prze wi dzia nych do do fi nan so -

wa nia w ra mach Dzia $a nia 1.7 b% d"
pla ny go spo dar ki ni sko emi syj nej gmin

Be ne fi cjen ta mi dzia $a nia 1.7 sta n"
si% spó$ dziel nie miesz ka nio we i wspól -

no ty miesz ka nio we, przed si% bior cy,

jed nost ki sa mo rz" du te ry to rial ne go

oraz dzia $a j" ce w ich imie niu jed -

nost ki or ga ni za cyj ne, pod mio ty 'wiad -

cz" ce us$u gi pu blicz ne w ra mach re -

ali za cji obo wi"z ków w$a snych

jed no stek sa mo rz" du te ry to rial ne go

nie b% d" ce przed si% bior ca mi. Ko rzy -

'cia mi zwi" za ny mi z ty mi dzia $a nia mi

b% dzie ob ni (e nie ener go ch$on no 'ci

bu dyn ków miesz kal nych, po pra wa

bez pie cze) stwa i kom for tu u(yt ko wa -

nia miesz ka), ob ni (e nie zu (y cia cie -

p$a po przez ogra ni cze nie strat w sys -

te mie prze sy $u cie p$a (w sie ciach

cie p$ow ni czych i w% z$ach ciepl nych),

ob ni (e nie ilo 'ci awa rii sie ci oraz za -

pew nie nie pew no 'ci i ci" g$o 'ci do staw

cie p$a, zwi%k sze nie efek tyw no 'ci wy -

twa rza nia ener gii ciepl nej, ob ni (e nie

po zio mu emi sji z ty tu $u spa la nia pa li -

wa na po trze by pro duk cji cie p$a, roz -

wój ryn ku do staw i sprze da (y cie p$a
(po zy ska nie no wych od bior ców), skut -

ku j" cy wy( sz" efek tyw no 'ci" pro wa -

dzo nej dzia $al no 'ci. 

Ty py pro jek tów w pod dzia $a niu 1.7.1

to: kom plek so wa mo der ni za cja ener -

ge tycz na wie lo ro dzin nych bu dyn ków

miesz kal nych obej mu j" ca ocie ple nie

prze gród ze wn%trz nych obiek tu, w tym

'cian ze wn%trz nych, pod $óg, da chów

i stro po da chów, wy mia na okien, drzwi

ze wn%trz nych, wy mia na o'wie tle nia

na ener go osz cz%d ne (w cz% 'ciach

wspól nych bu dyn ków), prze bu do wa

sys te mów grzew czych lub pod $" cze -

nie bar dziej efek tyw ne go ener ge -

tycz nie i eko lo gicz nie &ró d$a cie p$a, in -

sta la cja/prze bu do wa sys te mów

ch$o dz" cych, w tym rów nie( z za sto -

so wa niem OZE, bu do wa lub prze bu -

do wa sys te mów wen ty la cji i kli ma ty -

za cji, za sto so wa nie au to ma ty ki po go -

do wej, za sto so wa nie sys te mów za rz" -

dza nia ener gi" w bu dyn ku, bu do wa

lub prze bu do wa we wn%trz nych in -

sta la cji od bior czych oraz li kwi da cja

do tych cza so wych &ró de$ cie p$a, in sta -

la cja mi kro ko ge ne ra cji lub mi kro tri ge -

ne ra cji na po trze by w$a sne, in sta la cja

OZE w mo der ni zo wa nych ener ge -

tycz nie bu dyn kach, je 'li to wy ni ka

z prze pro wa dzo ne go au dy tu ener ge -

tycz ne go, opra co wa nie pro jek tów

mo der ni za cji ener ge tycz nej sta no -

wi" cych ele ment pro jek tu in we sty cyj -

ne go, in sta la cja in dy wi du al nych licz -

ni ków cie p$a, ch$o du oraz cie p$ej

wo dy u(yt ko wej, mo der ni za cja in sta -

la cji we wn%trz nych.

Ty py pro jek tów w pod dzia $a niu 1.7.2:

prze bu do wa ist nie j" cych sys te mów

cie p$ow ni czych i sie ci ch$o du, ce lem

zmniej sze nia strat na prze sy le i dys -

try bu cji, bu do wa przy $" czy do ist nie -

j" cych bu dyn ków i in sta la cja in dy wi -

du al nych w% z$ów ciepl nych (mo du $y
c.o lub mo du $y c.o i c.w.u) w miej sce

ist nie j" cych w% z$ów gru po wych, bu do -

wa no wych od cin ków sie ci cie p$ow ni -

czych wraz ze wspó$ pra cu j" cy mi z ty -

mi sie cia mi urz" dze nia mi (przy $" cza mi

i w% z$a mi cie p$ow ni czy mi) w ce lu li kwi -

da cji ist nie j" cych lo kal nych &ró de$
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cie p#a opa la nych pa li wem sta #ym,
pod #" cze nia bu dyn ków do sie ci cie -
p#ow ni czej ma j" ce na ce lu li kwi da cj$
in dy wi du al nych i zbio ro wych %ró de# ni -
skiej emi sji.

Ty py pro jek tów w pod dzia #a niu 1.7.3:
bu do wa sie ci cie p#ow ni czych lub sie -
ci ch#o du (w tym przy #" czy) umo& li wia -
j" ca wy ko rzy sta nie ener gii ciepl nej
wy two rzo nej w %ró d#ach wy so ko spraw -
nej ko ge ne ra cji, wy ko rzy sta nie cie p#a
od pa do we go wy pro du ko wa ne go
w uk#a dach wy so ko spraw nej ko ge -
ne ra cji w ra mach pro jek tów roz bu do -
wy/bu do wy sie ci cie p#ow ni czych, bu -
do wa sie ci cie p#ow ni czych lub sie ci
ch#o du umo& li wia j" ca wy ko rzy sta nie
cie p#a wy two rzo ne go w wa run kach
wy so ko spraw nej ko ge ne ra cji, cie p#a
od pa do we go, cie p#a z in sta la cji OZE,
a tak &e po wo du j" cej zwi$k sze nie wy -
ko rzy sta nia cie p#a wy pro du ko wa ne go
w ta kich in sta la cjach.

Wy mo gi for mal ne dla sys te mów cie -
p#ow ni cze go lub ch#od ni cze go przy ub-
ie ga niu si$ o do fi nan so wa nie to ist nie -
j" cy sys tem cie p#ow ni czy lub
ch#od ni czy mu si w mo men cie za ko' -
cze nia pro jek tu spe# nia( wy móg efek -
tyw ne go sys te mu cie p#ow ni cze go lub
ch#od ni cze go, o któ rym mo wa w art. 2
pkt. 41 i 42 dy rek ty wy 2012/27/UE (dot.
Pod dzia #a nia 1.7.2), dla bu do wy no wej
sie ci cie p#ow ni czej lub ch#od ni czej
w mo men cie udzie la nia po mo cy pu -
blicz nej mu sz" ist nie( %ró d#a ener gii
po zwa la j" ce na spe# nie nie wy mo gu
efek tyw ne go sys te mu cie p#ow ni cze go
lub ch#od ni cze go, o któ rym mo wa
w art. 2 pkt. 41 i 42 dy rek ty wy
2012/27/UE (dot. Pod dzia #a nia 1.7.3).

Wy bór pro jek tów do do fi nan so wa nia
dla Pod dzia #a nia 1.7.1 to tryb kon kur -
so wy. dla Pod dzia #a' 1.7.2 i 17.3 – tryb
po za kon kur so wy. W ra mach try bu po -
za kon kur so we go do fi nan so wa nie uzy -
ska j" pro jek ty, któ re zo sta n" uj$ te
w Wy ka zie pro jek tów zde fi nio wa nych
w ra mach try bu po za kon kur so we go dla
Dzia #a nia 1.7 PO Ii! na la ta 2014-
2020 sta no wi" ce go Za #"cz nik nr 1
do Ra mo we go do ku men tu wdra &a nia
dzia #a' na rzecz ogra ni cze nia ni skiej
emi sji w Sub re gio nie Cen tral nym Wo -
je wódz twa !l" skie go i dla któ rych
wnio ski o do fi nan so wa nie zo sta n"
z#o &o ne do In sty tu cji Wdra &a j" cej
do ko' ca 2016 r.

Mak sy mal ny po ziom do fi nan so wa nia
zgod nie z za sa da mi udzie la nia po mo -
cy pu blicz nej, mo &e wy nie)( nie wi$ -
cej ni& 85% wy dat ków kwa li fi ko wal nych
pro jek tu. Na to miast mi ni mal ny wk#ad
w#a sny be ne fi cjen ta to 5% wy dat ków
kwa li fi ko wal nych.

G#ów ne wa run ki na bo ru w Pod dzia -
#a niu 1.7.1

• Tryb na bo ru: kon kur so wy. Kwo ta
)rod ków prze zna czo na na do fi nan so -
wa nie w ra mach kon kur su 120 222 463
PLN. Ter min sk#a da nia wnio sków o do -
fi nan so wa nie: od 04.07.2016 r.
do 31.10.2016 r. Mak sy mal ny po ziom
do fi nan so wa nia: nie wi$ cej ni& 85%
wy dat ków kwa li fi ko wal nych z uwzgl$d -
nie niem za sad udzie la nia po mo cy pu -
blicz nej. Kwa li fi ko wal ne mo g" by( je -
dy nie kosz ty zwi" za ne z mo der ni za cj"
ener ge tycz n" wie lo ro dzin nych bu dyn -
ków miesz kal nych, tj. bu dyn ków prze -
zna czo nych na ce le miesz kal ne za j$ -
tych tyl ko przez lo ka le miesz kal ne.

• For ma wspar cia: in stru ment mie sza -
ny w po sta ci po #" cze nia po mo cy zwrot -
nej (z mo& li wo )ci" uzy ska nia pre mii in -
we sty cyj nej) oraz do ta cji. Struk tu r$
fi nan so wa nia de ter mi no wa( b$ dzie
efek tyw no)( ener ge tycz na pro jek tu.
Mo& li wa wy so ko)( do ta cji: od 15%
do 25% kosz tów kwa li fi ko wa nych; in ten -
syw no)( do ta cji uza le& nio na od wiel ko -
)ci osi" gni$ tej w wy ni ku re ali za cji pro -
jek tu oszcz$d no )ci ener gii.

• Ogól ne wa run ki po &ycz ki: war -
to)( – w za le& no )ci od kwo ty mak sy -
mal nej przy s#u gu j" cej wy so ko )ci do ta -
cji oraz ewen tu al nej pre mii
in we sty cyj nej, okres fi nan so wa nia:
do 20 lat, opro cen to wa nie: WI -
BOR 3M – 200 pkt. ba zo wych (nie
mniej ni& 2%), okres ka ren cji: 12 mie -
si$ cy (od da ty za ko' cze nia re ali za cji
pro jek tu), tryb sp#a ty od se tek: kwar tal -
nie, na bie &" co (pierw sza sp#a ta: ko -
niec kwar ta #u ka len da rzo we go, na -
st$ pu j" ce go po kwar ta le, w któ rym
wy p#a co no pierw sz" tran sz$ )rod ków.

• Ogól ne wa run ki pre mii in we sty cyj -
nej: for ma pre mii in we sty cyj nej: cz$ -
)cio we umo rze nie udzie lo nej po &ycz -
ki, mo& li wa wy so ko)( pre mii:
10% – 20% kosz tów kwa li fi ko wa nych;
w za le& no )ci od wiel ko )ci osi" gni$ te -
go w wy ni ku re ali za cji pro jek tu stan dar -
du ener ge tycz ne go mo der ni zo wa ne go

bu dyn ku, umo rze niu pod le ga sp#a ta os-
tat nich rat ka pi ta #o wych po &ycz ki.

G#ów ne wa run ki na bo ru w Pod dzia -
#a niach 1.7.2 i 1.7.3:

• Tryb na bo ru: po za kon kur so wy;
na bór ci" g#y. Kwo ta )rod ków prze zna -
czo na na do fi nan so wa nie pro jek tów
w ra mach og#o szo nych na bo rów: dla
Pod dzia #a nia 1.7.2 – 737 109 429 PLN;
dla Pod dzia #a nia 1.7.3 – 93 916 083
PLN. Ter min sk#a da nia wnio sków o do -
fi nan so wa nie: do 31.12.2016 r.;

• For ma do fi nan so wa nia: do ta cja.
Mak sy mal ny po ziom do fi nan so wa nia:
nie wi$ cej ni& 85% wy dat ków kwa li fi -
ko wal nych z uwzgl$d nie niem za sad
udzie la nia po mo cy pu blicz nej.

• Pla no wa ne wspar cie WFO !iGW
w Ka to wi cach (po za funk cj" In sty tu cji
Wdra &a j" cej) w fi nan so wa nie in we sty -
cji w sek to rze ener ge ty ki w per spek -
ty wie fi nan so wej UE na la ta 2014-
2020: udzie la nie pre fe ren cyj nych
po &y czek ze )rod ków w#a snych Fun du -
szu na fi nan so wa nie wk#a du w#a sne go
be ne fi cjen ta w pro jekt ze )rod ków UE
(w tym: PO Ii! i RPO WSL), udzie la -
nie tzw. po &y czek po mo sto wych ze
)rod ków w#a snych Fun du szu na pre fi -
nan so wa nie do fi nan so wa nia pro jek tu
ze )rod ków UE (w tym: PO Ii! i RPO
WSL), udzie la nie ze )rod ków w#a -
snych Fun du szu do ta cji na opra co wa -
nie pla nów go spo dar ki ni sko emi syj nej.

Oso by do kon tak tów ro bo czych:
ZE SPÓ* FUN DU SZY
EU RO PEJ SKICH
Ma! go rza ta Kuch na
tel. 32 60 32 380
e -ma il:
m.kuch na@wfo sigw.ka to wi ce.pl
Zo fia Szo stok
tel. 32 60 32 393
e -ma il:
z.szo stok@wfo sigw.ka to wi ce.pl
Be ata Ko "ciel ny
tel. 32 60 32 392
e -ma il:
b.ko sciel ny@wfo sigw.ka to wi ce.pl

In for ma cje o do fi nan so wa niu ter -
mo mo der ni za cji bu dyn ków ze )rod ków
w#a snych Wo je wódz kie go Fun dusz
u Ochro ny !ro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach przed sta wi #a
Ewa Ma niec ka Ze spó# Ochro ny
At mos fe ry i Po wierzch ni Zie mi.
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Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny !ro -

do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to -

wi cach zo sta# utwo rzo ny w czerw -

cu 1993 ro ku ja ko in stru ment

re gio nal nej po li ty ki eko lo gicz nej. Pod -

sta wo we do ku men ty, na któ rych opie -

ra si$ je go dzia #al no%&, s" zgod ne

z po li ty k" eko lo gicz n" pa' stwa i wo je -

wódz twa. Z dniem 1 stycz nia 2010 r.

WFO !iGW w Ka to wi cach zmie ni# sta -

tus praw ny z wo je wódz kie go fun du szu

ce lo we go na sa mo rz" do w" oso b$
praw n". Pod sta wo we do ku men ty obo -

wi" zu j" ce w WFO !iGW w Ka to wi -

cach to li sta przed si$ wzi$& prio ry te to -

wych pla no wa nych do do fi nan so wa nia

ze %rod ków WFO !iGW w Ka to wi cach.

Wszyst kie po trzeb ne do ku men ty

(w tym wzo ry wnio sków), in for ma cje

o ter mi nach i re gu la mi nach na bo rów

wnio sków oraz pro ce du rze ich roz pa -

try wa nia, do st$p ne s" w for mie elek -

tro nicz nej na stro nie in ter ne to wej Fun -

du szu: www.wfo sigw.ka to wi ce.pl

w za k#ad ce: „Do fi nan so wa nie za da'”.

Pod sta wo we przy cho dy WFO !iGW

to op#a ty i ka ry za go spo dar cze ko rzy -

sta nie ze %ro do wi ska, zwro ty po (y czek

i kre dy tów, od set ki od po (y czek i kre -

dy tów oraz opro cen to wa nie cza so wo

wol nych %rod ków.

Li sta przed si$ wzi$& prio ry te to wych

pla no wa nych do do fi nan so wa nia ze

%rod ków WFO !iGW w Ka to wi cach:

Za da nia z za kre su ochro ny at mos -

fe ry to zmniej sza nie emi sji py #o wo-ga -

zo wej, w tym tzw. „ni skiej emi sji”,

zwi$k sze nie efek tyw no %ci ener ge tycz -

nej wy twa rza nia, prze sy #u lub u(yt ko -

wa nia ener gii. Wdra (a nie pro jek tów

no wo cze snych, efek tyw nych i przy ja -

znych %ro do wi sku uk#a dów tech no lo -

gicz nych oraz sys te mów wy twa rza nia,

prze sy #u lub u(yt ko wa nia ener gii. Bu -

do wa lub zmia na sys te mu ogrze wa nia

na bar dziej efek tyw ny eko lo gicz nie

i ener ge tycz nie. Bu do wa i mo der ni za -

cja sys te mów re duk cji za nie czysz -

cze' py #o wo-ga zo wych. Wdra (a nie

ob sza ro wych pro gra mów ogra ni cze nia

emi sji py #o wo-ga zo wej. Ter mo izo la -

cja bu dyn ków w za kre sie wy ni ka j" cym

z au dy tu ener ge tycz ne go (za da nia

mo g" obej mo wa& rów nie( de mon ta(,
trans port i uniesz ko dli wie nie od pa -

dów za wie ra j" cych azbest). Wy ko -

rzy sta nie me ta nu z ko pal' w$ gla ka -

mien ne go. In sta la cje do pro duk cji

pa liw ni sko emi syj nych i bio pa liw. Wy -

mia na au to bu sów ko mu ni ka cji miej skiej

z wpro wa dze niem do eks plo ata cji po -

jaz dów z na p$ dem hy bry do wym. In we -

sty cje z za kre su ochro ny at mos fe ry,

do fi nan so wa ne ze %rod ków za gra -

nicz nych. 

Za sto so wa nie od na wial nych lub al -

ter na tyw nych )ró de# ener gii: wdra (a -

nie pro gra mów lub pro jek tów zwi$k -

sza j" cych efek tyw no%& ener ge tycz n",

w tym z za sto so wa niem od na wial nych

lub al ter na tyw nych )ró de# ener gii.

Wspie ra nie bu dow nic twa ni sko ener -

ge tycz ne go: in we sty cje po le ga j" ce

na bu do wie obiek tów u(y tecz no %ci pu -

blicz nej o nie mal ze ro wym zu (y ciu en-

er gii (w ro zu mie niu Dy rek ty wy Par la men -

tu Eu ro pej skie go i Ra dy 2010/31/UE),

re ali zo wa ne przez jed nost ki sek to ra fi -

nan sów pu blicz nych.

Rocz nie do fi nan so wy wa nych jest

od 200 do 300 za da' z za kre su ochro -

ny at mos fe ry. Do fi nan so wa nie udzie -

lo ne na za da nia z za kre su ochro ny at -

mos fe ry wy no si oko #o 240 mln z#,
w tym na ter mo mo der ni za cj$ oko -

#o 120 mln z#. W ka( dym ro ku Fun dusz

do fi nan so wu je za da nia, któ rych efek -

Ewa Maniecka

Po moc udzie lo na na do fi nan so wa nie za da! z za kre su ochro ny at mos fe ry
w la tach 2005 – 2015 (w mln z")
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tem jest zmniej sze nie zu #y cia ener gii

u#yt ko wej (net to) o oko $o 200.000

GJ – ilo%& mo g" ca po kry& po trze by

ciepl ne miesz ka' ców 20 ty si(cz ne go

mia sta.

Za da nia zwi" za ne z ter mo mo der ni -

za cj" w swym za kre sie obej mu j": do -

cie ple nie prze gród bu dow la nych, wy -

mia na okien i drzwi ze wn(trz nych,

wpro wa dze nie urz" dze' wy ko rzy stu -

j" cych ener gi( ze )ró de$ od na wial nych,

mo der ni za cja lub wy mia na )ró d$a cie -

p$a oraz za in sta lo wa nie au to ma ty ki ste -

ru j" cej, mo der ni za cja lub wy mia na

in sta la cji grzew czej, mo der ni za cja lub

wy mia na sys te mu za opa trze nia w cie -

p$" wo d( u#yt ko w" i za in sta lo wa nie

urz" dze' zmniej sza j" cych zu #y cie

wo dy.

Co raz po pu lar niej sze jest za sto so -

wa nie od na wial nych )ró de$ ener gii.

Pod sta wo w" for m" do fi nan so wa -

nia s" pre fe ren cyj ne, cz( %cio wo uma -

rzal ne po #ycz ki. In we sty cje wy ma ga -

j" ce szcze gól ne wspar cia s"
do fi nan so wy wa ne rów nie# w for mie do -

ta cji (OZE, obiek ty u#y tecz no %ci pu -

blicz nej).

For my do fi nan so wa nia za da' to po -

#ycz ki, w tym po #ycz ki po mo sto we, do -

ta cje i prze ka za nie %rod ków, umo rze -

nia cz( %ci wy ko rzy sta nej po #ycz ki,

do p$a ty do opro cen to wa nia kre dy tów

ban ko wych.

Wy so ko%& do fi nan so wa nia (po #ycz -

ka + do ta cja) mo #e wy no si& do 80%

kosz tów kwa li fi ko wa nych. W przy -

pad ku usu wa nia azbe stu z obiek tów

za kwa li fi ko wa nych do I stop nia pil no -

%ci w „Oce nie sta nu i mo# li wo %ci

bez piecz ne go u#yt ko wa nia wy ro bów

za wie ra j" cych azbest” wy ko na nej

zgod nie ze wzo rem za war tym w Roz -

po rz" dze niu Mi ni stra Go spo dar ki,

z dnia 05.08.2010 ro ku zmie nia j" cym

roz po rz" dze nie w spra wie spo so -

bów bez piecz ne go u#yt ko wa nia oraz

wa run ków usu wa nia wy ro bów za -

wie ra j" cych azbest (Dz.U. Nr 162,

poz. 1089) wy so ko%& do fi nan so wa nia

mo #e wy no si& do 100% kosz tów

kwa li fi ko wa nych.

Fun dusz nie fi nan su je )ró de$ cie p$a,

in sta la cji i ter mo izo la cji w no wo bu do -

wa nych obiek tach, za wy j"t kiem od na -

wial nych )ró de$ ener gii oraz bu do wy

przez jed nost ki sek to ra fi nan sów pu -

blicz nych obiek tów u#y tecz no %ci pu -

blicz nej o nie mal ze ro wym zu #y ciu en-

er gii.

Opro cen to wa nie po #ycz ki wy no -

si 0,95 sto py re dy skon ta we ksli lecz nie

mniej ni# 3% w sto sun ku rocz nym.

W przy pad ku za da' o wy so kiej efek -

tyw no %ci eko no micz nej Fun dusz mo -

#e usta li& in ne opro cen to wa nie, jed nak

nie wy# sze ni# sto pa ba zo wa obo wi" -

zu j" ca 1 stycz nia ro ku, w któ rym za -

war to umo w(, po wi(k szo na o 4 punk -

ty pro cen to we.

W przy pad ku za da', któ re pod le ga -

j" prze pi som o po st( po wa niu w spra -

wach do ty cz" cych po mo cy pu blicz nej,

Fun dusz mo #e usta li& in ne opro cen to -

wa nie, jed nak nie ni# sze ni# 3% i nie

wy# sze ni# sto pa ba zo wa obo wi" zu -

j" ca 1 stycz nia ro ku, w któ rym za wie -

ra na jest umo wa, po wi(k szo na mak -

sy mal nie o 6,5 punk tu pro cen to we go

Okres sp$a ty po #ycz ki mo #e nie

mo #e by& krót szy ni# 3 la ta i d$u# szy

ni# 12 lat od da ty za ko' cze nia za da -

nia, w tym mo# li wy jest mak sy mal -

nie 12 mie si(cz ny okres ka ren cji,

a sp$a ta po #ycz ki mo #e roz po cz"& si(
naj wcze %niej 3 mie si" ce po ter mi nie

za ko' cze nia za da nia.

Do ta cje (do 50% kosz tów kwa li fi ko -

wa nych) na za da nia in we sty cyj ne

z za kre su ochro ny at mos fe ry mo# na

uzy ska& na: wspie ra nie wy ko rzy sta nia

)ró de$ ener gii od na wial nej, pro du ku j" -

cych ener gi( ciepl n", za wy j"t kiem )ró -

de$ no wo bu do wa nych obiek tów (chy -

ba #e s" to obiek ty u#y tecz no %ci

pu blicz nej jed no stek sek to ra fi nan -

sów pu blicz nych), wspie ra nie wy ko rzy -

sta nia )ró de$ ener gii od na wial nej pro -

du ku j" cych ener gi( elek trycz n"
w ra mach wy ma ga nych pra wem kon -

ce sji i re je strów. 

Za da nia re ali zo wa ne w obiek tach nie

b( d" cych obiek ta mi miesz kal ny mi

przez: jed nost ki sek to ra fi nan sów pu -

blicz nych w obiek tach u#y tecz no %ci

pu blicz nej, po zo sta $e jed nost ki w obiek -

tach u#y tecz no %ci pu blicz nej wpi sa -

nych do re je stru za byt ków.

Do ta cje (do 80% kosz tów kwa li fi ko -

wa nych) mo# na uzy ska& rów nie#
na za da nia po le ga j" ce na de mon ta #u,

trans por cie i uniesz ko dli wia niu azbe -

stu z bu dyn ków s$u# by zdro wia, o%wia -

ty i opie ki spo $ecz nej.

Po #ycz ka mo #e by& cz( %cio wo umo -

rzo na do wy so ko %ci: 40% wy ko rzy sta -

nej kwo ty po #ycz ki, pod wa run kiem

prze zna cze nia umo rzo nej kwo ty na re -

ali za cj( no we go za da nia eko lo gicz ne -

go, 20% wy ko rzy sta nej kwo ty po #ycz -

ki, bez wa run ku prze zna cza nia

umo rzo nej kwo ty na no we za da nie

(40%, je %li za da nie po le ga $o na usu -

ni( ciu i uniesz ko dli wie niu azbe stu)

Wa run ki umo rze nia po #ycz ki: za da -

nie do fi nan so wa ne po #ycz k" zo sta $o
zre ali zo wa ne w ter mi nie umow nym i ro-

z li czo ne zgod nie z za war t" umo w", za -

pla no wa ne efek ty eko lo gicz ne i rze czo -

we zo sta $y osi" gni( te w ter mi nach

okre %lo nych w umo wie, do ko na no ter -

mi no wej sp$a ty co naj mniej 50 % wy -

ko rzy sta nej po #ycz ki, przy czym wcze -

%niej sza sp$a ta po #ycz ki nie upo wa# nia

po #ycz ko bior cy do wy st" pie nia z wnio -

skiem o umo rze nie, po #ycz ko bior ca

wy wi" zu je si( z obo wi"z ku wno sze nia

op$at i kar prze wi dzia nych w usta wie

oraz ze zo bo wi" za' na rzecz Fun du -

szu.
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Pro wa dz" cy se sj#:

An drzej No wak – Wi ce prze wod ni -

cz" cy !l" skiej Okr# go wej Izby In $y nie -

rów Bu dow nic twa, 

Prze my s!aw Sie radz ki z fir my BO -

LIX S. A do ko na% pre zen ta cji no wo cze -

snych tech no lo gii ter mo mo der ni za -

cyj nych i ich wy ko naw stwa. 

BO LIX jest wio d" cym pol skim pro -

du cen tem che mii bu dow la nej, spe -

cja li zu j" cym si# w pro duk cji sys te mów

ele wa cyj nych. Mar ka BO LIX ist nie je ju$
od 1991 ro ku i jest sy no ni mem wy so -

kiej ja ko &ci roz wi" za' bu dow la nych

za przy st#p n" ce n#.

Po nad 90 mi lio nów me trów kwa dra -

to wych ocie plo nych ele wa cji ma te ria -

%a mi mar ki BO LIX – to do tych cza so wy

do ro bek fir my. Licz b# t# mo$ na prze -

li czy( na 600 tys. &red niej wiel ko &ci do -

mów jed no ro dzin nych. Rocz nie,

przy u$y ciu kle jów, tyn ków czy farb

mar ki BO LIX wy ka' cza nych jest

ok. 4,5 mln me trów kwa dra to wych

ele wa cji. Z udzia %em ok. 10% ryn ku, rok

do ro ku BO LIX zaj mu je czo %o we miej -

sca w seg men cie sys te mów do cie ple'
w Pol sce. 

BO LIX jest wio d" cym pol skim pro -

du cen tem che mii bu dow la nej, spe -

cja li zu j" cym si# w pro duk cji sys te mów

ele wa cyj nych. Mar ka BO LIX ist nie je ju$

od 1991 ro ku i jest sy no ni mem wy so -

kiej ja ko &ci roz wi" za' bu dow la nych

za przy st#p n" ce n#.

BO LIX ca %y czas sta wia na ja ko&(
pro duk tów. w fir mie wdro $o no Zin te gro -

wa ny Sys tem Za rz" dza nia Ja ko &ci"
i !ro do wi skiem, któ ry uzy ska% Cer ty fi -

kat ISO na zgod no&( z nor ma mi EN -

-ISO 9001:2000 i EN -ISO 14001:2004,

przy zna ny przez fir m# Glo bal Gro up.

Po twier dze niem re no my fir my BO LIX

i ofe ro wa nych roz wi" za' jest przy zna -

nie bez spo ino wym sys te mom ocie ple'
mar ki BO LIX opar tym na sty ro pia nie

Eu ro pej skiej Apro ba ty Tech nicz nej

(ETA). Ocie ple nia i do cie ple nia BO LIX

to roz wi" za nia prze te sto wa ne w wie -

lu ba da niach la bo ra to ryj nych, cha -

rak te ry zu j" ce si# pa ra me tra mi znacz -

nie prze wy$ sza j" cy mi ana lo gicz ne

pa ra me try kon ku ren cji.

W ofer cie fir my BO LIX znaj du j" si# pro -

fe sjo nal ne ma te ria %y ele wa cyj ne, do ce -

ra mi ki oraz do wy ko' cze nia wn#trz:

• tyn ki akry lo we, tyn ki si li ko no we, tyn -

ki si li ko no wo -akry lo we, tyn ki si li ka -

to we oraz tyn ki mi ne ral ne;Przemys!aw Sieradzki

Andrzej Nowak

SESJA IV:
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• sys te my do cie ple# na sty ro pia nie

i na we$ nie mi ne ral nej;

• sys te my ochro ny mi kro bio lo gicz nej

bu dyn ków;

• sys te my ele wa cyj ne i na praw cze

• far by ele wa cyj ne i pre pa ra ty grun -

tu j" ce;

• kle je i pre pa ra ty do p$y tek %cien -

nych i pod $o go wych;

• far by we wn&trz ne oraz ma te ria $y
do wy ko# cze nia wn&trz.

To, co wy ró' nia BO LIX na tle kon ku -

ren cji to:

• roz po zna wal na i do brze ko ja rzo na

mar ka

• no wo cze sny i spraw ny sys tem lo -

gi stycz ny z gwa ran cj" 96-go dzin -

ne go ter mi nu do sta wy;

• li cz" ca 240 urz" dze#, naj wi&k sza

w Pol sce sie( mie szal ni ków do farb

i tyn ków;

• ser wis po sprze da' ny (after -sa les)

i szko le nia dla wy ko naw ców.

Klien ci ce ni" BO LIX nie tyl ko za wy -

so kiej ja ko %ci pro duk ty. Wspó$ pra ca

z fir m" BO LIX ozna cza bo wiem pew -

no%(, 'e in we sty cja zo sta nie ter mi no -

wo i bez k$o po tów zre ali zo wa na. 

BO LIX od wie lu lat wspó$ pra cu je

z naj wi&k szy mi kon cer na mi che micz -

ny mi (w tym tak zna ny mi jak BASF

i BAY ER). Wszyst kie na sze pro duk ty

po wsta j" na jed nej z naj bar dziej no wo -

cze snych li nii pro duk cyj nych w Eu ro -

pie pod sta $ym nad zo rem tech no lo gów

z fir mo we go la bo ra to rium.

BO LIX swo je pro duk ty eks por tu je

do po nad 10 kra jów Eu ro py. Kra jo wa

sie( dys try bu cji obej mu je bli sko ty si"c

part ne rów han dlo wych, ob s$u gi wa -

nych przez 40 do rad ców tech nicz no -

-han dlo wych fir my BO LIX.

No wo cze sne fa sa dy wen ty lo wa ne

w re wi ta li za cji bu dyn ków przed sta wi$
Zbi gniew S!a wo mir Ma !ek – Pre zes

Za rz" du CB Alu mi nium Sp. z o.o.

Sp. K. 

Fir ma CB Alu mi nium zaj mu je si& wy -

ko naw stwem kom plet nych ele wa cji

wen ty lo wa nych wraz ze %lu sar k" alu -

mi nio w", po kry ciem da cho wym, po kry -

cia mi ta ra sów i wszyst ki mi ob rób ka mi

wy ka# cza j" cy mi. Za rów no ele wa cje jak

i fa sa dy, oraz okna i drzwi alu mi nio we

wy ko nu je w wie lu spraw dzo nych sys -

te mach.

Spe cja li zu je si& w te ma tach trud nych

tech nicz nie, gdzie mo 'e my si& wy ka -

za( pe$ ni" wie dzy i wie lo let nim do -

%wiad cze niem. Fir ma dys po nu je no wo -

cze snym, w pe$ ni zauto ma ty zo wa nym

par kiem ma szy no wym i bar dzo do -

%wiad czo n" za $o g".

CB SYS TEM to ka se ty i pa ne le ele -

wa cyj ne wy ko na ne z bla chy alu mi nio -

wej, sta lo wej ocyn ko wa nej, mie dzia nej

lub ty tan -cynk, mo co wa ne do %cia ny

po przez ruszt po moc ni czy w uk$a dzie

ho ry zon tal nym lub wer ty kal nym.

W war stwie rusz tu za zwy czaj mo co wa -

na jest izo la cja ter micz na z we$ ny mi -

ne ral nej z we lo nem. Od po wied nia

gru bo%( ma te ria $ów u'y tych do pro duk -

cji ka set i pa ne li gwa ran tu je do sko na -

$" ja ko%( ele wa cji (brak po fa lo wa#, któ -

re cz& sto wi dzi my na ele wa cjach,

gdzie )le do bra no gru bo%( ma te ria $u
np. szu ka j"c oszcz&d no %ci), dzi& ki

cze mu z po wo dze niem fir ma sto su je

swo je pro duk ty na ele wa cjach bu -

dyn ków biu ro wych, sa lo nów sa mo cho -

do wych, i wsz& dzie tam gdzie ele wa -

cja ma nada( od po wied ni pre sti'
bu dyn ko wi.

Ko rzy sta j"c z tech no lo gii Won der

Wall fir ma mo 'e wy ko na( ka se ty i pa -

ne le w do wol nym ko lo rze, oraz mo 'e
za pro po no wa( wie le nie ty po wych fak -

tur i wzo rów, nie osi" gal nych w in -

nych sys te mach. 

Za le ty te go sys te mu to nie ogra ni czo -

na ko lo ry sty ka, wy so ka es te ty ka, nie -

wi docz ny sys tem mon ta 'u, atrak cyj na

ce na.

Zbigniew S!awomir Ma!ek
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SESJA V: WP#YW NOWOCZESNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
NA ZWI$KSZANIE EFEKTYWNO!CI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Pro wa dz" cy se sj#:

Janusz Komurkiewicz – Prezes

Zarz"du Zwi"zku Polskie Okna i Drzwi

Ire ne usz Masz czyk – Wi ce pre zy dent

!l" skiej Izby Bu dow nic twa

Ko or dy na cja – or ga ni za to rzy wraz ze

Zwi"z kiem Pol skie Okna i Drzwi.

Wy st" pie nie wpro wa dza j" ce: „Zwi" zek

rze tel nych firm bran $y sto lar ki bu dow la nej”

przed sta wi% Ja nusz Ko mur kie wicz – Pre -

zes Za rz" du Zwi"z ku Pol skie Okna i Drzwi.

Dzi siaj trud no so bie wy obra zi& – mó wi%
Pre zes Ko mur kie wicz – no wo cze sne bu -

dow nic two, bu do w# do mów, ho te li, osie dli

miesz ka nio wych bez no wo cze snej sto lar -

ki bu dow la nej. Sto lar ka bu dow la na jest co -

raz wa$ niej szym, ale rów nie$ trud niej szym

ele men tem kon struk cji bu dow la nej. Jest el-

e men tem, któ ry ma wp%yw na zu $y cie en-

er gii, na ochro n# 'ro do wi ska. 

Pro mo cj" no wo cze snej sto lar ki bu dow -

la nej, pro mo cj" rze tel nych firm w sto lar ce

bu dow la nej zaj mu je si# Zwi" zek Pol skie

Okna i Drzwi. Zwi" zek dzi siaj zrze sza po -

nad 100 firm firm, któ re s" li de ra mi w swo -

ich dzie dzi nach, w swo ich ob sza rach dzi-

a %al no 'ci. Sie dzi b# Zwi"z ku ma my

w War sza wie i oczy wi 'cie za pra sza my

do wspó% pra cy, do kon sul ta cji – ta k" ro l# sta -

ra my si# pe% ni&.
Czy pol ska sto lar ka bu dow la na jest

zna cz" cym gra czem na ryn ku? Tak, na -

sza sto lar ka jest ty gry sem Eu ro py. Ma my

ta kie po czu cie, ale to prze 'wiad cze nie jest

po par te tak $e bez spor ny mi fak ta mi. Pol -

ska jest dzi' naj wi#k szym eks por te rem

sto lar ki bu dow la nej w kra jach UE. Je ste -

'my pi" tym ryn kiem je 'li cho dzi o pro duk -

cj#, ale pierw szym naj wi#k szym eks por -

te rem. Dla cze go tak si# sta %o? Wp%y n# %o
na to wie le wzgl# dów. Przede wszyst kim

ja ko'& i to, $e Pol ska sta %a si# kra jem przy -

ja znym dla pro duk cji sto lar ki bu dow la nej

za owo co wa %o tym, $e za wi ta %o do nas wie -

lu za gra nicz nych in we sto rów. Jed nak

przede wszyst kim na sza sto lar ka to pol -

skie fir my, któ re tu taj roz wi ja j" pro duk cj#,

st"d eks por tu j" swo je pro duk ty nie tyl ko

do kra jów EU, ale tak na praw d# na ca %y
'wiat. Tym si# szczy ci my, je ste 'my dum -

ni z na szych osi" gni#&.
Zwi" zek Pol skie Okna i Drzwi pro mu j"c

do br" ja ko'& i rze tel ne fir my wdro $y%
bran $o wy pro gram po mo cy, ra zem z Mi -

ni ster stwem Go spo dar ki, by pro mo wa&
sto lar k# na are nie mi# dzy na ro do wej. Pol -

ska sto lar ka to przede wszyst kim do bre fir -

my, do bre mar ki, a te naj lep sze mar ki

w swo ich dzie dzi nach pod czas na szej se -

sji po zna cie.

Po zna cie mar ki, po zna cie pro duk ty – ok-

ien da cho wych, pio no wych oraz bram ga -

ra $o wych. Sto lar ka, na wet naj lep sza,

mu si by& do brze za mon to wa na. S%u $" te -

mu sys te my mon ta $o we i o tym te$ pod -

czas se sji b# dzie my mó wi&. 

Tren dy roz wo ju bu dow nic twa miesz ka -

nio we go w Pol sce przed sta wi %a Ma! go rza -
ta Wal czak -Go mu !a – Pre zes Za rz" du

ASM Cen trum Ba da( i Ana liz Ryn ku.

In sty tut ba daw czy ASM – Cen trum Ba -

da( i Ana liz Ryn ku Sp. z o.o. po wsta%
w 1996 ro ku ja ko pol ska fir ma spe cja li zu -

j" ca si# w ba da niach ryn ku in we sty cyj no -

-bu dow la ne go oraz b2b. W ci" gu 20 lat ist -

nie nia roz wi n# %a dzia %al no'& wy ko rzy stu j"c

Janusz Komurkiewicz Ma!gorzata Walczak-Gomu!a

Ireneusz Maszczyk i Janusz Komurkiewicz
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sy ner gi# ró$ no rod nych przed si# wzi#%,
wspó& pra cy i mo$ li wo 'ci roz wi ja j" cej si# pol -

skiej go spo dar ki. 

Je 'li cho dzi o ry nek bu dow la ny pod sta -

wo w" wiel ko'%, któ ra cha rak te ry zu je ten

ry nek w 1 kwar ta le, osi" gn# &a pra wie 12

mln z&. Ta ka by &a war to'% pro duk cji bu dow -

la no mon ta $o wej. Jest to spa dek w po rów -

na niu do ana lo gicz ne go okre su ro ku po -

przed nie go Wp&yw na to mia& spa dek

bu dow nic twa in $y nie ryj ne go. W sa mej

struk tu rze pro duk cji bu do wal no – mon ta -

$o wej war to'% do dat ni" osi" gn# &o bu dow -

nic two miesz ka nio we, któ re jed nak w ca -

&ym bu dow nic twie ma naj mniej szy udzia&.
Tak jest od kil ku lat. Jak wy gl" da sa mo bu -

dow nic two miesz ka nio we? Miesz ka nia od -

da ne do u$yt ku za pierw sze pó& ro cze 2016

ro ku to dy na mi ka 18% w po rów na niu

do 2015 ro ku. W tym cza sie od da no

do u$yt ku 49731 miesz ka(.

Ja ka jest przy sz&o'% bu dow nic twa miesz -

ka nio we go? Jest to naj wa$ niej sze py ta nie,

któ re wszy scy so bie za da j". Od po wia da my

na nie bio r"c dwa wska) ni ki – licz b# miesz -

ka( z bu do w" roz po cz# t" i licz b# po zwo le(
wy da nych na bu do w#. War to 'ci tych dwóch

wska) ni ków obec nie wska zu je na po ka) ny

wzrost.

Ja kie miesz ka nia od da no do u$yt ku?

Spa dek wy st" pi& w przy pad ku bu dow nic -

twa in dy wi du al ne go. Naj wi#k szy wzrost

w przy pad ku bu dow nic twa de we lo per -

skie go, na sprze da$ i na wy na jem, a tak -

$e w przy pad ku bu dow nic twa spó& dziel cze -

go (jed nak bu dow nic two spó& dziel cze

w struk tu rze ma naj mniej szy udzia&). 
Jak na tym tle ry su je si# sto lar ka bu dow -

la na? Na ostat nim kon gre sie sto lar ki pa d&o
stwier dze nie, $e Pol ska jest ty gry sem sto -

lar ki bu dow la nej. Po twier dza j" to da ne

sta ty stycz ne. Eks port sto lar ki bu dow la nej za -

no to wa& w 2015 ro ku pra wie 16 proc. wzro -

stu. G&ów nym na szym part ne rem s" na dal

Niem cy i to si# nie zmie nia na prze strze ni 5

ostat nich lat, Na st#p ny mi od bior ca mi s":

Wiel ka Bry ta nia, Fran cja, W&o chy.

Na st" pi& spa dek im por tu sto lar ki bu dow -

la nej co 'wiad czy o wy so kim po zio mie pro -

duk cji kra jo wej. Im por tu je my g&ów nie z Nie -

miec i Chin. 

Na tle UE Pol ska w 2015 ro ku je 'li cho -

dzi o eks port wy prze dzi &a Niem cy. Jest

na pierw szym miej scu i jest g&ów nym gra -

czem je 'li cho dzi wy mia n# han dlo w".

Jest to bar dzo wa$ na in for ma cja. 

Gdzie si# mon tu je sto lar k# w przy pad ku

bu dow nic twa miesz ka nio we go? Co kszta& -
tu je ten ry nek – bu dow nic two no we czy te$
ry nek wtór ny? Je 'li cho dzi o okna da cho -

we to jest to bu dow nic two no we. W przy -

pad ku okien ele wa cyj nych ry nek wtór ny ma

wi#k sze zna cze nia. Rów nie$ je 'li cho dzi

o drzwi ze wn#trz ne ry nek wtór ny ma bar -

dzo zna cz" cy udzia&.
Jak mon tu je my sto lar k# bu dow la n"? Tra -

dy cyj ny mon ta$ na dal jest do mi nu j" cy, cie -

p&y mon ta$ to jest ok 25 proc w przy pad -

ku okien ele wa cyj nych i 23 proc. drzwi ze -

wn#trz nych.

Tren dy roz wo ju okien da cho wych przed -

sta wi& Pa we! Ko! bon – Kie row nik Dzia &u
Szko le( FA KRO.

Fir ma FA KRO po wsta &a w 1991 ro ku.

Pra wie 25-let nia hi sto ria na szej fir my to hi -

sto ria in no wa cyj no 'ci bran $y okien da cho -

wych. Dy na micz ny roz wój fir my po st# po -

wa& od 1993 ro ku, kie dy to roz po cz# li 'my

dzia &a nia eks por to we. Dzi' Gru pa FA KRO

za trud nia po nad 3300 pra cow ni ków. Gru -

pa Fa kro obej mu je 12 za k&a dów pro duk cyj -

nych zlo ka li zo wa nych w Pol sce, Ro sji,

Chi nach oraz na Ukra inie. Gru p# FA KRO

two rzy rów nie$ 16 spó& ek dys try bu cyj nych

zlo ka li zo wa nych na ca &ym 'wie cie. Na sze

pro duk ty do st#p ne s" ju$ w po nad 50 kra -

jach 'wia ta! Fir ma roz po cz# &a swo j" eks -

pan sj# na ryn kach za gra nicz nych w 1993

ro ku. Obec nie sprze da$ na eks port sta no -

wi 70% ogól nej pro duk cji i sprze da $y fir my.

FA KRO jest dru g" fir m" na 'wie cie w sprze -

da $y okien da cho wych z oko &o 15% udzi-

a &em w ryn ku glo bal nym.

FA KRO mo to rem in no wa cyj no 'ci. W wy -

ni ku dzia &a( 100 w&a snych kon struk to rów

oraz wspó& pra cy z pla ców ka mi na uko wo-

ba daw czy mi po wsta &o wie le no wych pro -

duk tów. Dzi' je ste 'my jed n" z naj bar dziej

in no wa cyj nych firm w Pol sce. Po sia da my

po nad 100 zg&o sze( pa ten to wych. 

Pro duk ty in no wa cyj ne i jed no cze 'nie en-

er go osz cz#d ne ofe ro wa ne przez FA KRO

to m.in.:

Okno da cho we TER MO. Spe cjal na kon -

struk cja okna FTT U8 Ther mo spra wia, $e
jest ono naj cie plej szym oknem da cho -

wym z po je dyn czym pa kie tem szy bo wym

do st#p nym na ryn ku: U=0,58W/m*K. Dz-

i# ki te mu okno spe& nia wy mo gi bu dow nic -

twa pa syw ne go i po zwa la na wy so kie os-

zcz#d no 'ci ener gii ciepl nej i ni$ sze kosz -

ty ogrze wa nia.

Ofe ru je my sys te mo we roz wi" za nia (pa -

kiet ko& nie rzy izo la cyj nych oraz ko& nierz

uszczel nia j" cy Ther mo) po zwa la j" ce na wy -

ko na nie pra wi d&o wej izo la cji ter micz nej, pa -

ro prze pusz czal nej i pa rosz czel nej wo kó&
okna. Za sto so wa nie pa kie tów ko& nie rzy izo -

la cyj nych gwa ran tu je wy so k" ter mo izo la -

cyj no'% oraz szczel no'% po &" cze nia okna

z po &a ci" da cho w", co zna cz" co ogra ni cza

stra ty cie p&a. Ter mo izo la cja zo sta nie wpro -

wa dzo na ja ko stan dar do we roz wi" za nie

do wszyst kich mo de li ko& nie rzy uszczel nia -

j" cych FA KRO. Roz wi" za nie to zmniej sza

stra ty cie p&a oraz za po bie ga zja wi sku wy -

kra pla nia si# pa ry wod nej na pro fi lach o'-
cie$ ni cy co zwi#k sza trwa &o'% okna.

Sys tem so lar ny FA KRO to je dy ny sys -

tem umo$ li wia j" cy mon ta$ ko lek to rów

s&o necz nych w po &a ci da chu oraz ze spa -

la nie ich z okna mi da cho wy mi. Po zwa la to

na po zy ska nie dar mo wej ener gii ze s&o( -

ca w ce lu ogrze wa nia wo dy u$yt ko wej

przy za cho wa niu wy so kiej es te ty ki da chu.

Scho dy stry cho we. Dzi# ki spe cjal nej

kon struk cji (kla pa ty pu san dwich o gru bo -

'ci 80 mm, wy pe& nio ne wy &"cz nie sty ro -

pia nem) scho dy LWT cha rak te ry zu j" si#
do sko na &y mi pa ra me tra mi ener go osz -

cz#d ny mi. U=0,51W/m*K. Po zwa la to

na za cho wa nie wy so kiej ter mo -izo la cyj -

no 'ci stro pu mi# dzy po miesz cze niem

ogrze wa nym i nie ogrze wa nym stry chem,

co gwa ran tu je zna cz" ce oszcz#d no 'ci en-

er gii. Zmie nia si# ar chi tek tu ra miast,

zwi#k sza si# ilo'% bu dyn ków z p&a ski mi

da cha mi, a zmniej sza ilo'% no wych bu -

dyn ków z da cha mi sko 'ny mi. 

Okno do da chów p&a skich DEC U8

o wspó& czyn ni ku prze ni ka nia cie p&a Uw=0,55

W/m*K jest naj cie plej szym oknem do p&a -

skich da chów do st#p nym na ryn ku.

U=0,55W/m*K Dzi# ki te mu okno po zwa la

na do 'wie tle nie po miesz cze( 'wia t&em na -

tu ral nym po przez prze szkle nie da chu p&a -

skie go, przy jed no cze snym za cho wa niu

wy so kich pa ra me trów ter mo izo la cyj nych.

Mo$ li wo'% wy ko na nia okna w do wol nym roz -

mia rze od 60x60cm do 120x220cm – je dy -

na ta ka ofer ta na ryn ku!

Okno do p&a skie go da chu DXW to zna -

ko mi te roz wi" za nie w za bu do wie da chu czy

ta ra su, po zwa la j" ce na uzy ska nie ide al nie

p&a skiej po wierzch ni stro po da chu z za cho -

wa niem w&a 'ci wo 'ci okna da cho we go.

Okno wy &a zo we ter mo izo la cyj ne DRC

i DRF to ko lej ne pro duk ty po sze rza j" ce ofer -

t# roz wi" za( do da chów p&a skich FA KRO.

Oprócz do 'wie tle nia po sia da j" do dat ko w"
ce ch# u$yt ko w" za pew nia j"c wy god ne.

DLS sys te mo we na 'wie tla li nio we. !wia -

t&o we wn# trzu pod p&a skim da chem – bez

ogra ni cze(. Ener go osz cz#d na kon struk cja.

Szyb ki, sys te mo wy mon ta$ i bez piecz ne

wyj 'cie na p&a ski dach.

Pawe! Ko!bon
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Okna od dy mia j" ce do p#a skich da chów
DSC i DSF to ko lej ne pro duk ty po sze rza -
j" ce ofer t$ roz wi" za% do da chów p#a -
skich FA KRO. Oprócz do &wie tle nia po sia -
da j" do dat ko w" funk cj$ od dy mia nia
w sy tu acji po 'a ru, co umo' li wia wy pro wa -
dze nia dy mu na ze wn"trz i bez piecz n"
ewa ku acj$ miesz ka% ców.

Oko #o 90 % na sze go 'y cia sp$ dza my
w po miesz cze niach za mkni$ tych. Dla te go
co raz bar dziej zwra ca my uwa g$ na do st$p
do na tu ral ne go &wia t#a. Na tu ral ne &wia t#o
ma do bro czyn ny wp#yw na: zdro wie, sa mo -
po czu cie, zdol no&( kon cen tra cji. Dla te go
co raz po wszech niej sto su je my du 'e prze -
szkle nia w ce lu do star cze nia wi$k szej
ilo &ci &wia t#a na tu ral ne go oraz dar mo wej
ener gii s#o necz nej do po miesz cze nia.
Sze ro ki do st$p do na tu ral ne go &wia t#a to
wy móg wspó# cze sne go in we sto ra. Du 'e
okna sto so wa ne s" obec nie bez oba wy
o stra ty cie p#a. 

Okno o pod wy' szo nej osi ob ro tu pro Sky
to naj wy' sze okno da cho we na ryn -
ku – na wet do 206 cm wy so ko &ci. Za pew -
nia du '" ilo&( na tu ral ne go &wia t#a i swo -
bod ny kon takt z oto cze niem.

Okno Ga le ria po otwar ciu two rzy bal kon.
Za pew nia ko rzy sta nie z funk cji bal ko nu
w po #a ci da chu i swo bod ny kon takt z oto -
cze niem ze wn$trz nym. Okno mon to wa ne
w pio no wej &cia nie ko lan ko wej. Umo' li wia
prze szkle nie &cia ny ko lan ko wej co za pew -
nia kon takt wzro ko wy z oto cze niem i du -
'" ilo&( na tu ral ne go &wia t#a.

Du 'e prze szkle nia eks po no wa ne
od stro ny po #u dnio wej po wo du j" w le cie
prze ni ka nie do po miesz cze% du 'ej ilo&( en-
er gii s#o necz nej. Bu dyn ki mu sz" by( chro -
nio ne przed prze grze wa niem przez sto so -
wa nie ze wn$trz nych os#on okien nych.
W zi mie przez szy by po zy ski wa na jest
znacz na ilo&( ener gii s#o necz nej, co jest
bar dzo ko rzyst ne dla bi lan su ener ge tycz -
ne go bu dyn ku.

Mar ki zy ze wn$trz ne FA KRO. Opty mal -
na ochro na przed nad mier nym na grze wa -
niem si$ po miesz cze% la tem. Mar ki zy
chro ni" bu dy nek przed nad mier nym na -
grze wa niem si$ w okre sie let nim. Mar ki -
za za pew nia do p#yw na tu ral ne go &wia t#a
oraz kon takt wzro ko wy z oto cze niem.

Mar ki zy ze wn$trz ne do okien da cho -
wych Za pew nia j" kom fort prze by wa nia
na pod da szu i po zwa la j" unik n"( kosz -
tów in sta la cji oraz u'yt ko wa nia dro giej
kli ma ty za cji. Mar ki za za pew nia do p#yw
na tu ral ne go &wia t#a oraz wi dok na ze -
wn"trz. 

Mar ki zy do okien pio no wych chro ni" po -
miesz cze nia przed nad mier nym na grze wa -
niem w okre sie let nim. Do dat ko wo mar ki -
zy z bocz nym pro wad ni ca mi (elek trycz ne
oraz au to ma tycz ne) po pra wia j" wspó# -
czyn nik U dla ca #e go okna a' o 16%. Mar -
ki za za pew nia mniej sze zu 'y cie ener gii
w okre sie let nim oraz w zi mie.

Tren dy roz wo ju okien pio no wych za pre -
zen to wa# Piotr Na dol ny – Dy rek tor Han -
dlo wy M&S Wi$ cej ni' Okna.

W sk#ad gru py MS wcho dz" trzy fir my: 
• M&S Po mor ska Fa bry ka Okien Sp.

z o.o. Pro duk cja sto lar ki PVC
• M&S Okna i Drzwi Sp. z o.o. Pro duk -

cja sto lar ki drew nia nej
• Pro jekt +2000 Sp. z o.o. Tar tak, pro duk -

cja kan tów ki drew nia nej 
Hi sto ria gru py MS to 20 lat roz wo ju,

wdra 'a nie no wych tech no lo gi oraz w#a -
snych no wa tor skich roz wi" za%. 1991 rok
po wsta nie Agen cji M&S. 1996 po wsta nie
MS Po mor ska Fa bry ka Okien. 2000, 2006
i 2016 naj wi$k sze in we sty cje i roz bu do wy.
Roz wój, mo der ni za cje, in we sty cje i pro mo -
cja pro duk tów.

MS ofe ru je no wo cze sne i za awan so wa -
ne roz wi" za nia Pa tio HST, Pa tio PSK,
drzwi wej &cio we i ta ra so we. Bo ga t" ofer t$
okien PVC 92mm, 82mm, 73mm.

No wych Okna MS ma ja wy so kie pa ra -
me try: wspó# czyn nik prze ni ka nia cie p#a,
na wet Uw=0,71 W/m2K, szy ba SU PER -
ter mo Ug=0,5 W/m2K, wspó# czyn nik prze -
ni ka nia &wia t#a Lt=74%, wspó# czyn nik
prze ni ka nia ener gii s#o necz nej G=53%, od -
por no&( na ob ci" 'e nie wia trem
(C3/B3) 1200 Pa, wo dosz czel no&( E1050
Pa, wspó# czyn nik t#u mie nia ha #a su Rw=36
dB (-2,-7), wy gl"d okna drew nia ne go
z za le ta mi i ce n" okna PVC. Spe cjal na
tech no lo gia pro sto pa d#e go #"cz nia pro fi li
do z#u dze nia przy po mi na j" ce okna drew -
nia ne. Pra wie bez ob s#u go we, nie wy ma -
ga j" pie czo #o wi tej i kosz tow nej pie l$ gna -
cji jak okna drew nia ne.

ALU LO OK to eks klu zyw ne roz wi ni$ cie
Okien PVC Msli ne+ Spe cjal na tech no lo gia
#"cz nia na ro' ni ków pod k" tem pro stym
oraz no wo cze sne okle iny spra wia j", 'e
okno wy gl" da jak alu mi nio we. Ide al nie

kom po nu j" si$ z no wo cze snym wzor nic -
twem i du 'y mi prze szkle nia mi oraz drzwia -
mi ty pu HST i PSK.

MSli ne+ to opty mal ny wy bór. Wy so kie
pa ra me try. Do wol na kon fi gu ra cja. Naj -
lep szy sto su nek ce ny do ja ko &ci. Do ce nio -
ne przez pro fe sjo na li stów.

Okno pa syw ne 73mm. Wy so kie Pa ra -
me try po twier dzo ne cer ty fi ka tem w ift Ro -
sen he im. Wspó# czyn nik prze ni ka nia cie p#a,
na wet Uw=0,69 W/m2K. Szy ba SU PER -
ter mo Ug=0,5 W/m2K. Wspó# czyn nik prze -
ni ka nia &wia t#a Lt=74%. Wspó# czyn nik
prze ni ka nia ener gii s#o necz nej G=53%. Od -
por no&( na ob ci" 'e nie wia trem
(C5/B5) 2000 Pa. Wo dosz czel no&( E1050
Pa. Wspó# czyn nik t#u mie nia ha #a su Rw=35
dB (-2,-6).

Ro bert Ma stal ski – Me ne d'er pro duk -
tu STO LAR KA WI !NIOW SKI Sp. z o.o.
S.K.A. za pre zen to wa# no wo cze sne roz wi" -
za nia dla bu dow nic twa miesz ka nio we go
m.in. ko lek cj$ Wi &niow ski Ho me In c lu si ve,
na gro dzo n" przez In sty tut Wzor nic twa
Prze my s#o we go ty tu #em Do bry Wzór Ro -
ku 2014. 

Fir ma WI !NIOW SKI jest bran 'o wym
CHAM PIO Nem cze go po twier dze niem by -
#o og#o sze nie 23 czerw ca w ho te lu Ve ne -
cia Pa la ce w Mi cha #o wi cach k. War sza wy
ofi cjal ne go wy ni ku Ran kin gu Bu dow la na
Mar ka Ro ku. Przed sta wi cie le fir my WI -
!NIOW SKI ode bra li na gro dy w trzech ka -
te go riach: Z#o ta Bu dow la na Mar ka Ro -
ku 2016 – w ka te go rii Bra my Ga ra 'o we,
Z#o ty Cham pion Ro ku 2016 – w ka te go rii
Bra my Ga ra 'o we oraz Srebr na Bu dow la -
na Mar ka Ro ku 2016 – w ka te go rii Na p$ -
dy do Bram. Rów nie' od czerw ca na te re -
nie Ru dy !l" skiej dzia #a sa lon pro duk tów
WI !NIOW SKI pro wa dzo ny przez fir m$
Pod ha le. Jest to dru gi w Pol sce sa lon zmie -

Robert Mastalski

Piotr Nadolny
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nia j" cy ca# ko wi cie po dej $cie do sprze da -
%y, dzia #a j" cy zgod nie z za sa d" mar ke tin -
gu sen so rycz ne go. Przed re gio nem otwie -
ra on no we mo% li wo $ci. 

Wi $niow ski Ho me In c lu si ve to ko lek cja
trzech pro duk tów wy so kiej ja ko $ci – bra -
ma Uni Therm, drzwi CREO oraz ogro dze -
nie MO DERN – po #" czo nych jed nym de -
sign -em. W ra mach ofer ty spe cjal nej
mo% na stwo rzy& in dy wi du al n" kom po zy -
cj' tych pro duk tów.

Ka rol Ko !uch z fir my AIB Sp. z o.o. SK
mó wi# w swym wy st" pie niu o cie p#ym
mon ta %u okien czy li jak zwi'k szy& efek tyw -
no$& ener ge tycz n" bu dyn ku sto su j"c no -
wo cze sne tech no lo gie mon ta %u sto lar ki. 

Od cze go za le %y efek tyw no$& ener ge -
tycz na? Blo ki miesz kal ne ko ja rz" si'
z okna mi. 40-50% po wierzch ni fa sa dy.
W sze re gow cach to oko #o 35%. W dom -
kach jed no ro dzin nych 15%. Ja kie s" wy -
ma ga nia do ty cz" ce okien? Wy ma ga na
izo la cyj no $ci okna do miej sca sty ku z mu -
rem do ko( ca ro ku to 1,3 W/m2K (U we -
d#ug WT z 2014). We d#ug WT od 2017
rok, wspó# czyn nik U ma wy no si& 1,1
W/m2K. Wspó# cze sne okno po wsta je
w ste ryl nych wa run kach fa bry ki, a je go na-
j bli% sze oto cze nie jest efek tem dzia #a(
mon ta %o wych. 

Ja kie uza sad nie nie ma „cie p#y mon ta%”?
Mon ta% na wet naj cie plej sze go okna bez
pra wi d#o we go za bez pie cze nia o$cie %y
jest nie sku tecz ny.

Wy ma ga nia w za kre sie oszcz'd no $ci
ener gii i izo la cyj no $ci ciepl nej na st' po wa -
#y przez la ta 

1962 – 1968 – Po ja wia si' idea: OGRA -
NI CZE NIE STRAT CIE P)A

1976 – 1982 – Wpro wa dze nie idei
na osie dlach mo de lo wych (min. Ty chy)

1992 – 2000 – Idea bu dyn ków „ener go -
osz cz'd nych”;

2006 – W Pol sce po ja wia si' idea bu -
dow nic twa pa syw ne go;

2013 – Pro gram do p#at do bu dow nic twa
ener go osz cz'd ne go i pa syw ne go

2015 – 2021 – Wpro wa dze nie bu dow nic -
twa „ze ro ener ge tycz ne go” ja ko stan dar du
obo wi" zu j" ce go ka% dy no wy bu dy nek
(a od 2019 bu dyn ki u%y tecz no $ci pu blicz nej).

Czym jest cie p#y mon ta% okien? CIE -
P)Y – re du ku je wspó# czyn nik prze ni ka nia
cie p#a, eli mi nu je most ki ciepl ne (o$cie %e).
Sta #e pa ra me try pod czas ca #e go okre su %y -
cia okna, Bez wy kra pla nia si' wo dy na do -
le o$cie %a i bez efek tu zim ne go pa ra pe tu.
Su che po #" cze nie okno -mur. Pe# na szczel -
no$& po wietrz n" na la ta – nie wie je, i to

u%yt kow nik kon tro lu je ile po wie trza z ze -
wn"trz do cie ra do miesz ka nia.

Czy za mon to wa ne okno na dal za cho wu -
je swo je w#a $ci wo $ci w za kre sie izo la cyj -
no $ci? Szczel ne, trwa #e, bez me ta lo wych
ele men tów wy sta j" cych na ze wn"trz
i do we wn"trz, war stwo we (pa rosz czel ne
/ pa ro prze pusz czal ne) od por ne na wa run -
ki at mos fe rycz ne, ci che. Pra wi d#o wy mon -
ta% sk#a da si' z kil ku ele men tów two rz" cych
war stwo wy sys tem mon ta %u okien. Opty -
mal ne roz wi" za nie to ta kie, w któ rym sto -
su je my wszyst kie ele men ty sys te mu. Mon -
ta% ta ki jest dro% szy, Mon ta% war stwo wy jest
cza so ch#on ny, Mon ta% wy ma ga oczysz cze -
nia o$cie %a, Wi docz ne s" wkr' ty prze cho -
dz" ce przez no wiut k" ra m' Rów no cze $nie
jest to je dy ny w#a $ci wy mon ta%.

Jak wy ko na& mon ta%, któ ry fak tycz nie
po pra wia efek tyw no$& ener ge tycz n" bu -
dyn ku?

Po pra wi& wszyst kie nie do ci" gni' cia
w sa mym o$cie %u, w war stwie mu ro wa nej
plus oczy $ci& o$cie %e! Za sto so wa& war -
stwo wy sys tem mon ta %u okien z ta $ma mi
pa rosz czel ny mi i pa ro izo la cyj ny mi. Za sto -
so wa& cie p#y pro fil pod okien ny. Zre zy gno -
wa& z ko tew na rzecz mon to wa nych rów -
no le gle do p#asz czy zny mu ru ko# ków
o$cie% ni co wych. Za sto so wa& wo dosz czel -
n", pa ro prze pusz czal n" dy la ta cj' po mi' -
dzy oknem a w' gar kiem.

Czy pra wi d#o wy mon ta% okien po pra wia
efek tyw no$& ener ge tycz n" bu dyn ku?

Na dal znacz na cz'$& mon ta %y wy ko ny -
wa na jest al bo prze sta rza #y mi nie efek tyw -
ny mi me to da mi al bo z kar dy nal ny mi b#' da -
mi. Wzgl'd nie pro stym i wy j"t ko wo
wy daj nym (re la cja efek tu do kosz tów) spo -
so bem zwi'k sze nie efek tyw no $ci ener ge -
tycz nej bu dyn ków jest upo wszech nie nie no -
wo cze snych tech no lo gii mon ta %u okien.

Karol Ko!uch
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SESJA VI: PREZENTACJE TECHNOLOGICZNE TERMOMODERNIZACJI,
REWITALIZACJA MIAST I OSIEDLI MIESZKANIOWYCH

Pro wa dz" cy se sj#:

prof. nadzw. dr hab. in$. Lu cjan Ku -
rzak – Wy dzia% Bu dow nic twa Po li tech -

ni ka Cz# sto chow ska,

Ta de usz Wnuk – Pre zy dent !l" -

skiej Izby Bu dow nic twa.

Ma rek Kiecz ka z fir my Ce re -

sit – Hen kel Pol ska Sp. z o.o. za pre -

zen to wa% kom plek so we po dej &cie

do re no wa cji bu dyn ków z wiel kiej

p%y ty.

Zna na od 140 lat fir ma Hen kel za-

j mu je czo %o we miej sca na &wia to wych

ryn kach za rów no w sek to rze pro duk -

tów kon su menc kich, jak i prze my s%o -

wych. Fir ma s%y nie tak $e ze swo ich

ma rek ta kich jak Per sil, Schwarz kopf

oraz Loc ti te, pro wa dz"c dzia %al no&'
w trzech sek to rach biz ne so wych:

Laun dry & Ho me Ca re (!rod ków Pi-

o r" cych i Czy sto &ci), Be au ty Ca re

(Ko sme ty ków) oraz Ad he si ve Tech no -

lo gies (Kle jów i Tech no lo gii). Fir ma,

no to wa na w ze sta wie niu Dax -30, ma

swo j" sie dzi b# w nie miec kim Düssel -

dor fie i za trud nia bli sko 50 ty si# cy pra -

cow ni ków, po cho dz" cych ze 120

kra jów. Hen kel dzia %a ak tyw nie na ca -

%ym &wie cie, tak $e na ryn kach wscho -

dz" cych.

W Pol sce po woj nie fir ma Hen kel

dzia %a od 1990 ro ku i jest obec na we

wszyst kich trzech sek to rach biz ne so -

wych: &rod ków pio r" cych i czy sto &ci,

ko sme ty ków oraz kle jów kon su menc -

kich, bu dow la nych i dla prze my s%u.

Ce re sit, Thom sit i Pat tex to sztan -

da ro we mar ki Hen kel Ad he si ve Tech -

no lo gies, dzia %u Hen kel Pol ska spe -

cja li zu j" ce go si# w pro duk cji kle jów,

che mii bu dow la nej i tech no lo gii sto -

so wa nych w prze my &le. Pro du ko -

wa ne pod mar k" Ce re sit ma te ria %y
che mii bu dow la nej obec ne s" na pol -

skim ryn ku od 1990 ro ku. !wia to wa

hi sto ria mar ki trwa na to miast nie prze -

rwa nie od po nad 110 lat.

Ce re sit – no wo cze sne roz wi" za nia

o moc nej tra dy cji

Wbrew te mu, co pierw sze przy -

cho dzi na my&l, pierw szym na &wie -

cie pro duk tem no sz" cym na zw#
Ce re sit wca le nie by% klej do gla zu -

ry ani tynk ele wa cyj ny. Hi sto ria mar -

ki za cz# %a si# wraz z za %o $e niem fir -

my Dat tel ner Bi tu men wer ke – fir my

spe cja li zu j" cej si# w ma te ria %ach

do hy dro izo la cji bu dyn ków. Pierw szy

Ce re sit by% nie bi tu micz nym do dat -

kiem do uszczel nia nia za praw mu -

rar skich. I po cz"t ko wo tyl ko

z uszczel nie nia mi by% ko ja rzo ny.

Hen kel prze j"% fir m# Ce re sit w 1986

ro ku. Wraz z ni" sze ro ki wa chlarz

pro fe sjo nal nych pro duk tów, b# d" -

cych od po wie dzi" na ka$ dy pro blem

zwi" za ny z u$y ciem che mii bu dow -

la nej.

Dzi&, przy pro duk cji, dys try bu cji,

w dzia %ach tech nicz nych, mar ke -

tin gu itp. pra cu je w Pol sce po -

nad 350 osób. Sze ro ki asor ty ment

ma te ria %ów Ce re sit i Thom sit zje$ d$a
z ta&m pro duk cyj nych w trzech za -

k%a dach: w St" por ko wie (woj. &wi# -

to krzy skie), we Wrz" cej (woj. wiel -

ko pol skie) i w Dzier $o nio wie (woj.

dol no &l" skie). Fir ma jest dru gim,

co do wiel ko &ci pro du cen tem che mii

bu dow la nej w Pol sce.Marek Kieczka

Lucjan Kurzak i Tadeusz Wnuk
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Ma te ria #y Ce re sit od daw na cie sz"
si$ po pu lar no %ci" i do br" opi ni"
w%ród klien tów. Po twier dza j" to licz -
ne, zdo by wa ne na prze strze ni kil ku -
na stu lat me da le, na gro dy i wy ró& nie -
nia. 

Ma rek Ko! to nik dy rek tor ds mar ke -
tin gu za pre zen to wa# bar dzo cie ka w"
ofer t$ fir my Her mes Ener gy Gro -
up S.A.

HEG (Her mes Ener gy Gro up S.A.)
to fir ma z pol skim ka pi ta #em, dzia #a -
j" ca na zli be ra li zo wa nym ryn ku ga zu
w Pol sce, jak rów nie& na p#yn nych
ryn kach ener gii w Eu ro pie.

Ba zu j"c na bo ga tym do %wiad cze -
niu w han dlu i sprze da &y ga zu ziem -
ne go HEG ofe ru je pro duk ty i us#u gi
zwi" za ne ze sprze da &" i do sta wa mi
ga zu ziem ne go, ob ro tem hur to wym,
dys po zy cj" i bi lan so wa niem oraz
con sul tin giem.

Naj wy& szy po ziom us#ug oraz pro -
fe sjo nal ne po dej %cie do po trzeb i wy -
ma ga' sta wia nych przez Klien tów
oraz part ne rów han dlo wych gwa ran -
tu je ka dra za rz" dza j" ca HEG, któ ra
zdo by wa #a do %wiad cze nie w za kre sie
han dlu i sprze da &y ga zu ziem ne go,
jak rów nie& za rz" dza nia port fe lem
klien tów, fi zycz nej ob s#u gi do staw
ga zu ziem ne go oraz wspar ciu re gu -
la cyj nym w naj wi$k szych przed si$ -
bior stwach ener ge tycz nych w Pol sce,
a tak &e w spó# kach de dy ko wa nych
do han dlu i opty ma li za cji ak ty wów dzi-

a #a j" cych na eu ro pej skich ryn kach en-
er gii.

Fir ma jest jed nym z naj wi$k szych
sprze daw ców ga zu ziem ne go w Pol -
sce. Po sia da wszyst kie nie zb$d ne ze -
zwo le nia i li cen cje. Dzi$ ki do st$ po wi
do %wia to wych gie#d jest w sta nie za -
ku pi( gaz w ce nach za pew nia j" cych
ko rzy %ci dla na szych Klien tów. Nie jest
zwi" za na d#u go ter mi no wy mi umo -
wa mi z jed nym do staw c". Han dlu je
ga zem na gie# dach w Pol sce i za gra -
ni c", ofe ru j"c swo im Klien tom naj ko -
rzyst niej sze wa run ki.

Mi sj" HEG jest prze ka zy wa nie pa -
sji i wie dzy zwi" za nej z ryn kiem ga -
zu oraz edu ka cji od bior ców, i& gaz jest
pro duk tem jak ka& dy in ny, tak by kon -
su ment móg# do ko na( %wia do mych
wy bo rów. Fir ma HEG do pa so wu je si$
do po trzeb klien ta, a nie od wrot nie. To
klient de cy du je, któ ra ofer ta jest naj -
lep sza.

HEG ofe ru je pro ste umo wy bez
krucz ków praw nych. Przej rzy ste i czy -
tel ne fak tu ry.

Zro zu mia #e ta ry fy. Wy god ny, bez -
pro ble mo wy i nie skom pli ko wa ny pro -
ces zmia ny sprze daw cy.

Pre zen ta cj$ no wo cze snych tech no -
lo gii ter mo mo der ni za cyj nych i ich
wy ko naw stwa za pre zen to wa# Ma rek
"li wi# ski kie row nik pro duk tu – Li nia
sys te mów ocie ple nio wych, de ko ra cyj -
nych i ochron nych MA PEI Pol ska. 

MA PEI Pol ska jest cz$ %ci" Gru py
MA PEI – %wia to we go li de ra w pro duk -
cji kle jów i pro duk tów che micz nych
dla bu dow nic twa. Pol ski od dzia# Gru -
py po wsta# w 2000 ro ku. W kwiet -
niu 2003 ro ku uru cho mio no fa bry k$
w Gli wi cach, któ ra w ci" gu na st$p -
nych czte rech lat po dwo i#a mo ce
pro duk cyj ne, a w lip cu 2012 ro ku ru -
szy# dru gi za k#ad pro duk cyj ny fir -
my – w Bar ci nie. Ca# ko wi te mo ce pro -
duk cyj ne MA PEI Pol ska wzro s#y tym
sa mym do po zio mu 420 000 ton
pro duk tów prosz ko wych rocz nie,
przy czym do dat ko wo w Gli wi cach od -
da no do u&yt ku li ni$ pro duk cyj n"
do wy twa rza nia pro duk tów p#yn nych
m.in. do mie szek do be to nu, a w Bar -
ci nie – li ni$ do pro duk cji tyn ków mo -
krych.

MA PEI Pol ska jest uzna nym pro du -
cen tem pro fe sjo nal nej che mii bu -
dow la nej. Osiem ra zy z rz$ du (w la -

tach 2007 – 2015) fir ma otrzy ma #a na -
gro d$ Bu dow la na Mar ka Ro ku w ka -
te go rii „kle je do p#y tek” oraz „fu gi”
przy zna wa n" przez ASM – Cen trum
Ba da' i Ana liz Ryn ku na ba zie nie za -
le& ne go ba da nia prze pro wa dzo ne go
w%ród re pre zen ta tyw nej gru py pol -
skich wy ko naw ców. W la tach
2012 – 2015 MA PEI uzy ska #o rów nie&
ty tu# Srebr nej Bu dow la nej Mar ki Ro -
ku w kla sy fi ka cji ge ne ral nej, co ozna -
cza, &e w opi nii pro fe sjo na li stów MA -
PEI na le &y do %ci s#e go gro na ma rek
bu dow la nych o naj wy& szej roz po -
zna wal no %ci i ja ko %ci ofe ro wa nych
pro duk tów.

W ofer cie MA PEI Pol ska znaj du -
j" si$:

• Pro duk ty do mon ta &u p#y tek ce ra -
micz nych i ka mie nia na tu ral ne go;

• Pro duk ty do mon ta &u po sa dzek
drew nia nych;

• Pro duk ty do mon ta &u wy k#a dzin
ela stycz nych i tek styl nych;

• Sys te my ocie ple' oraz de ko ra cyj -
no -ochron ne go wy ko' cze nia ele -
wa cji;

• Do miesz ki do be to nu;
• Do dat ki do mie le nia ce men tu;
• Ce men to we i &y wicz ne po sadz ki

prze my s#o we;
• Spe cja li stycz ne pro duk ty li nii bu -

dow la nej (w tym re no wa cje za byt -
ków, wzmac nia nie kon struk cji,
syn te tycz ne mem bra ny hy dro izo -
la cyj ne oraz pro duk ty sto so wa ne
w pra cach pod ziem nych).Marek Ko!tonik

Marek "liwi#ski



Pol ska jest wa! nym ryn kiem dla

Gru py MA PEI, ze wzgl" du na wy so -

ki po ten cja# wzro stu w sek to rze bu -

dow la nym (znacz nie wy! szy ni! w za -

chod niej Eu ro pie), wy kszta# co n$
ka dr" oraz wy so kiej ja ko %ci su row ce

na tu ral ne nie zb"d ne do pro duk cji

che mii bu dow la nej. Dla te go Gru pa

MA PEI sys te ma tycz nie in we stu je

w roz wój in fra struk tu ry w Pol sce

w ra mach trzech firm: MA PEI Pol ska,

Gór ka Ce ment w Trze bi ni (do staw ca

ce men tu gli no we go dla Gru py) oraz

So pro Pol ska (rów nie! na le !$ ce

do Gru py MA PEI).

Czyn ni ki suk ce su MA PEI Pol ska to

si #a mi" dzy na ro do wej gru py w po #$ -

cze niu z po dej %ciem lo kal nym,

a w szcze gól no %ci:

• SPE CJA LI ZA CJA: Gru pa MA -

PEI ofe ru je sze ro k$ ga m" spe cja li -

stycz nych, za awan so wa nych tech no -

lo gicz nie pro duk tów od po wia da j$ cych

na po trze by klien tów z ryn ku bu -

dow la ne go.

• BA DA NIA I ROZ WÓJ: co ro ku

Gru pa MA PEI in we stu je oko #o 5% ob -

ro tów oraz an ga !u je 12% pra cow ni -

ków w re ali za cj" pro jek tów ba daw -

czych. Oprócz 68 la bo ra to riów kon tro li

ja ko %ci, Gru pa MA PEI po sia da 18 la -

bo ra to riów ba daw czo -roz wo jo wych

we W#o szech (Me dio lan, Vil la dos -

so la i Tre vi so), w Ka na dzie (La val),

w USA (De er field Be ach, Win ter ha -

ven i Dal ton), w Nor we gii (Sag stua),

w Niem czech (Wies ba den i Au gu st -

dorf), w Au strii (Lan ge bang), w Szwa-

j ca rii (So rens), w Pol sce (Trze bi nia),

we Fran cji (Tu lu za), w Sin ga pu rze,

w Chi nach (Szan ghaj i Gu ang zhou)

oraz Ko rei (Jinc ke on).

• IN TER NA CJO NA LI ZA CJA: pro -

ces roz wo ju mi" dzy na ro do we go,

roz po cz" ty w la tach 60tych, trwa

do dzi%, a je go pod sta w$ jest by& jak

naj bli !ej po trzeb lo kal nych ryn ków

oraz zre du ko wa& do mi ni mum kosz -

ty lo gi stycz ne.

• JA KO'( OPE RA CYJ NA NA PO -

ZIO MIE LO KAL NYM: ze spó# MA PEI

Pol ska (kie dy% bar dzo m#o dy – dzi%,
z ra cji ni skiej ro ta cji – bar dziej „doj rza -

#y”) jest nie zmien nie g#od ny suk ce su.

Dzi" ki za an ga !o wa niu lu dzi na

wszyst kich po zio mach i we wszyst -

kich dzia #ach MA PEI Pol ska mo !e za -

ofe ro wa& na szym part ne rom biz ne so -

wym uni kal ny ser wis. Me ne d!e ro wie

pro duk tu od po wie dzial ni za naj wa! -
niej sze z 15 li nii pro duk to wych, we

wspó# pra cy z dzia #em tech nicz nym

i ze spo #em sprze da !y, s$ w sta nie

iden ty fi ko wa& spe cy ficz ne po trze by

pol skie go ryn ku i spraw nie na nie re -

ago wa& two rz$c od po wied ni$ ofer t"
pro duk to w$.

Na za ko) cze nie kon fe ren cji dr hab.

in!. arch. Klau diusz Fross – Dzie kan

Wy dzia# Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki 'l$ -

skiej za pre zen to wa# dwa na %cie z#o -

tych za sad uda nej re wi ta li za cji (osie -

dla, bu dyn ku). Oto one: 

1. Daj po mys#. Prze my%l cel, za kres

i fi nan so wa nie Po co? Dla ko go? Co

zy ska my?

2. Ro ze znaj po trze by Zle& ba da nia

ja ko %cio we W#$cz miesz ka) ców

– par ty cy pa cja

3. Zle& pro gram i kon cep cj"
4. Za pre zen tuj miesz ka) com (u!yt -

kow ni kom). Wy ja %niaj, s#u chaj uwag

i su ge stii. Usta laj wspól ne sta no wi sko.

Spe# niaj ocze ki wa nia, wpro wa dzaj

ko rek ty

5. Zle& pro jekt %ci %le wg kon cep cji

z uwzgl"d nie niem ko rekt

6. Do pnij bu d!et i za pla nuj re ali za -

cj". Opra cuj har mo no gram prac bu -

dow la nych

7. Re ali zuj wg pro jek tu

8. Zrób otwar cie, Za pro% miesz ka) -

ców (u!yt kow ni ków). Pre zen ta cje.

Edu ka cja 

9. Mo ni to ruj, ob ser wuj. Wy ci$ gaj

wnio ski. Uzu pe# nij o ba da nia ob ser -

wa cyj ne. Po pra wiaj, do da waj

10. Ciesz si" uda n$ re wi ta li za cj$.

Pu bli kuj. Po ka! in nym do bry przy k#ad

11. Pla nuj ko lej n$ re wi ta li za cj"
12. Ko niecz nie re ali zuj wszyst kie

punk ty w ko lej no %ci

Klaudiusz Fross
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KON FE REN CJA II

Sys te my grzew cze 
oraz wen ty la cji
i kli ma ty za cji bu dyn ków
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Pro wa dz" cy mi ob ra dy by li dr hab. in#.
arch. Klau diusz Fross – Dzie kan Wy dzia -

$u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki !l" skiej

i Ta de usz Wnuk – Pre zy dent !l" skiej Izby

Bu dow nic twa

Kon fe ren cj% otwo rzy$ An drzej Roch
Do bruc ki – Pre zes Pol skiej Izby In #y nie -

rów Bu dow nic twa.

Ko lej ny raz spo ty ka my si%, #e by wy -

mie nia& po gl" dy na temt bu dow nic twa

z wiel kiej p$y ty, oma wia my po trze b% je -

go mo der ni za cji oraz spo so by jej do ko -

na nia. To jest ju# pi" ta kon fe ren cja zor -

ga ni zo wa na przez !l" skie Fo rum

In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo 'ci,

któ rych wspó$ or ga ni za to rem jest Pol ska

Izba In #y nie rów Bu dow nic twa. Ja ko sa -

mo rz"d in #y nie rów bu dow nic twa je ste -

'my #y wot nie za in te re so wa ni pre ce sem

mo der ni za cji bu dyn ków wy ko na ny ych

z wiel kiej p$y ty dla te go wspól nie po dej -

mu je my te ma ty, któ re po zwa la j" wy pra -

co wa& roz wi" za nia przy czy nia j" ce si%
do uzy ska nia te go efek tu. 

W ra mach do tych cza so wych na szych

kon fe ren cji po dej mo wa li 'my ju# za gad nie -

nia: do sto so wa nia wiel ko p$y to we go bu -

dow nic twa miesz ka nio we go do wspó$ cze -

snych wy ma ga( i po trzeb, aspek tów

tech nicz nych i eko no micz nych do sto so wa -

nia efek tyw no 'ci ener ge tycz nej bu dyn -

ków miesz kal nych do obo wi" zu j" cych

norm i wy mo gów, wspie ra nia efek tyw no 'ci

ener ge tycz nej bu dyn ków w pro gra mach

i pla nach zmniej sza nia emi syj no 'ci go spo -

dar ki, wy mo gów tech nicz nych i eko no micz -

nych mo der ni za cji tech nicz nej bu dyn ków

miesz kal nych oraz u#y tecz no 'ci pu blicz nej.

Obec nie nad szed$ czas aby po chy li& si%
nad pro ble mem sy te mów grzew czych oraz

wen ty la cji i kli ma ty za cji bu dyn ków. 

Ana li zu j"c przed sta wio ne za gad nie -

nia mu si my zmie rza& do za pew nie nia:

dal szej po pra wy sta nu tech nicz ne go bu -

dow nic twa wiel ko p$y to we go z przy sto so -

wa niem go do ak tu al nych prze pi sów

i norm bu dow la nych – tech no lo gicz nych

i u#yt ko wych, ob ni #e nia op$at z pod wy# -
sze niem war to 'ci nie ru cho mo 'ci, po pra -

wy kom for tu i ja ko 'ci #y cia oraz war to 'ci

wy ni ka j" cych z re wi ta li za cji i tzw hu ma -

ni za cji blo ko wisk. 

Jak to zo sta $o po twier dzo ne w ba da -

niach do ty cz" cych bu dow nic twa wiel ko -

p$y to we go, kó re zo sta $o prze pro wa dzo ne

w la tach 2005-6 i 2015 na re pre zen ta tyw -

nej gru pie 55 bu dyn ków miesz kal nych

mo# na stwier dzi&, #e ra li zo wa ne w Pol -

sce bu dyn ki w tech no lo giach uprze my s$o -

wio nych by $y pra wi d$o wo za pro jek to wa -

ne pod wzgl% dem bez pie cze( stwa

kon struk cji, bez okre 'le nia cza su ich

eks plo ata cji. Co praw da w cza sie re li za -

cji po pe$ nio no wie le b$% dów, to jed nak s"
to bu dyn ki wy j"t ko wo trwa $e i spe$ nia j"wy -

ma ga nia z za kre sie bez pie cze( stwa bu -

dow li. Oczy wi 'cie po trzeb ny jest sta $y mo -

ni to ring tych bu dyn ków. 

Bu dyn ki wiel ko p$y to we s" bu dyn ka mi

zwar ty mi o nie wiel kiej po wierzch ni ze -

wn%trz nej w sto su ku do ku ba tu ry to

umo# li wia wdro #e nie przed si% wzi%& sprzy -

ja j" cych oszcz%d no 'ci ener gii na ce le

grzew cze. W za kre sie wen ty la cji stwier -

dzo no, #e wie le otwo rów wen ty la cyj nych

w prze strze ni stro po da chów jest nie w$a -

'ci wie za bez pie czo nych. Wi na le #y w ni-

e w$a 'ci wym spo so bie zmon to wa nia krat.

Stwier dzo no ni ski sto pie( wen ty la cji gra -

wi ta cyj nej oraz ni sk" izo la cyj no'& prze -

gród ze wn%trz nych i zwi" za n" z tym ko -

niecz no'& do cie ple nia 'cian. 

Tym cza sem mo der ni za cja i ter mo mo -

der ni za cja jest bar dzo istot na, bo po zwa -

la na ob ni #e nie kosz tów zwi" za nych

z u#yt ko wa niem ener gii grzew czej. Dla -

te go te# ter mo mo der ni za cj% trze ba prze -

pro wa dzi& przy ka# do ra zo wej mo der ni za -

cji bu dyn ku.

Re asump cj% pierw szej kon fe ren cji

„VIII !l" skie go Fo rum” w dniach 7-8

czerw ca br. wraz z ko( co wy mi oce na mi

i re ko men da cja mi – ja ko opra co wa nie

zbio ro we cz$on ków Ko mi te tu Or ga ni za cyj -

ne go i Ra dy Pro gra mo wo -Na uko wej”

przed sta wi$ w swo jej wy po wie dzi Ta de usz
Wnuk – Pre zy dent !l" skiej Izby Bu dow -

nic twa.

An drzej Roch Do bruc ki – Pre zes Pol skiej

Izby In #y nie rów Bu dow nic twa przy po mnia$
na wst% pie swej wy po wie dzi au tor skiej

te ma ty po przed nich kon fe ren -

cji VI, VII i VIII!l" skie go Fo rum, któ re wspól -

nie or ga ni zo wa li 'my. Wszyst kie z nich

obej mo wa $y pro ce sy mo der ni za cji bu dyn -

ków miesz kal nych i u#y tecz no 'ci pu blicz -

nej, w ra mach wspól ne go przed si% wzi% cia

pro gra mo we go, ja kim jest „Re wi ta li za cja
osie dli miesz ka nio wych i miast”.

Co sk$o ni $o nas do wy bo ru tej w$a 'nie

te ma ty ki, ja ko naj wa# niej szej w okre -

sie ostat nich trzech lat? Przy po mn% naj -

wa# niej sze fak ty uza sad nia j" ce ten

wy bór. 

Roz po cz% li 'my cykl na szych kon fe -

ren cji od de ba ty o „wiel kiej p$y cie”, czy li

o do sto so wy wa niu bu dyn ków w tych

tech no lo giach do wspó$ cze snych stan dar -

dów, a któ re u#yt ko wa ne s" przez oko -

$o 10 mln lud no 'ci kra ju i pra wie 1,5 mln

miesz ka( ców na sze go re gio nu. W swej

wy po wie dzi Pan Pre zes – An drzej Do bruc -

ki po twier dzi$ ak tu al no'& na szych po -

przed nich ocen i re ko men da cji, wska zu -

j"c za ra zem na zna cze nie ich

kom plek so wej ter mo mo der ni za cji.

To w$a 'nie z te go wzgl% du wio d" cym te -

ma tem ko lej ne go „!l" skie go Fo rum” by $y:

„Aspek ty tech nicz ne i eko no micz ne
do sto so wa nia efek tyw no !ci ener ge -
tycz nej bu dyn ków miesz kal nych i u"y -
tecz no !ci pu blicz nej do obo wi# zu j# cych
norm i wy mo gów” – usta lo nych w dy rek -

ty wach i roz po rz" dze niach Par la men tu Eu -

ro pej skie go oraz re gu la cjach kra jo wych.

Pod sta w" ich pod j% cia by $a oce na, #e
to w$a 'nie „Sek tor bu dow la ny od po wia da

za naj wi%k sz" kon sump cj% ener gii w Eu -

ro pie, wg da nych Ko mi sji Eu ro pej skiej, np.

po ch$a nia pra wie 40% ca$ ko wi te go, fi nal -

ne go zu #y cia ener gii elek trycz nej w UE,

od po wia da j"c tym sa mym za 36% eu ro -

pej skiej emi sji ga zów cie plar nia nych.

G$ów nym emi ten tem wi%k szo 'ci pa(stw

sta re go Kon ty nen tu, w tym tak #e Pol ski,

po zo sta j" bu dyn ki wznie sio ne jesz cze

przed wdro #e niem pierw szych ogól no eu -

ro pej skich norm w za kre sie ga zów cie plar -

nia nych”.

Wy k$ad ni kiem te go sta nu jest mi% dzy in -

ny mi ko mu ni kat Par la men tu Eu ro pej -

skie go „Bu dyn ki to sek tor o naj wi%k szym

po ten cja le w ob sza rze ener go osz cz%d no -

'ci w UE. Efek tyw no'& ener ge tycz na

bu dyn ków to nie koszt, lecz in we sty cja

o ogrom nej sto pie zwro tu.” 

Wspól nym i w pe$ ni ak tu al nym wy k$ad -

ni kiem na szych do tych cza so wych kon fe -

ren cji by$ i jest cel pro gra mo wy, ja kim jest

uzy ska nie wy mier nych ko rzy 'ci eko no -

micz nych, 'ro do wi sko wych i spo $ecz nych

ak tyw ne go wdra #a nia pro gra mu ter mo mo -

der ni za cji bu dyn ków miesz kal nych i u#y -

tecz no 'ci pu blicz nej w za kre sie: 

• oszcz%d no 'ci ener gii; 

• zmniej sze nie emi sji cie plar nia nej i po -

pra wy ja ko 'ci po wie trza; 

• po pra wy sta nu tech nicz ne go bu dyn -

ków zw$asz cza w tech no lo gii wiel ko p$y to -

wej; 

• ogra ni cza nia ubó stwa ener ge tycz -

ne go; 

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

11 pa$ dzier ni ka br. w Cen trum Kon gre so wym w Ka to wi cach od by %a si& w ra -
mach VI Eu ro pej skie go Kon gre su Ma %ych i 'red nich Przed si& biorstw dru ga kon -
fe ren cja VIII 'l# skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo !ci. Przy -
po mnij my, i" pierw sza kon fe ren cja Fo rum od by %a si& w dniach 7-8 czerw ca br.
w Wy" szej Szko le Tech nicz nej w Ka to wi cach. Tym ra zem w ra mach przed si& -
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Wa g! te go ce lu uza sad nia tak "e naj now -
szy ra port WHO w spra wie ja ko #ci
po wie trza w Pol sce z ma ja 2016 ro ku
wska zu je, "e z 50 naj bar dziej za nie czysz -
czo nych miast w Unii Eu ro pej skiej, 33
z nich znaj du j$ si! w na szym kra ju, a 15
spo #ród nich na te re nie wo je wódz twa
#l$ skie go. (do daj my, "e w na st!p stwie te -
go sta nu #red nia "y cia w na szym re gio nie
jest krót sza o rok od #red niej kra jo wej).

W#ród na szych ce lów pro gra mo wych
nie przy pad ko wo znaj du je si! tak "e ogra -
ni cze nie ubó stwa ener ge tycz ne go. Przy -
po mnij my, "e da ne In sty tu tu na rzecz Eko -
ro zwo ju wska zu j$, "e do ubo gich
ener ge tycz nie mo" na za li czy% 32,4%
Po la ków, czy li po nad 12 mln osób. Za -
pew ne obej mu je rów nie" bar dzo wie lu mi-
esz ka& ców na sze go re gio nu, po mi mo, "e
zaj mu je my 7 miej sce w tym za kre sie. 

W pe' ni ak tu al ny po zo sta je tak "e,
wspól ne dla na szych do tych cza so wych
kon fe ren cji cel fi nan so wy: Za pew nie nie
mak sy mal ne go pu blicz ne go wspar cia fi -
nan so we go g'! bo kiej kom plek so wej mo -
der ni za cji ener ge tycz nej wie lo ro dzin nych
bu dyn ków miesz ka nio wych i u"y tecz no -
#ci pu blicz nej wraz z wy mia n$ wy po sa -
"e nia tych obiek tów na ener go osz cz!d -
ne z kra jo we go Pro gra mu Ope ra cyj ne go:
„In fra struk tu ra i (ro do wi sko” i Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa (l$ skie go na la ta 2014-2020
w za kre sie m.in.:

• ocie ple nia obiek tu,
• wy mia ny okien, drzwi ze wn!trz nych

oraz o#wie tle nia na ener go osz cz!d ne,
• prze bu do wy sys te mów grzew czych

(wraz z wy mia n$ i pod '$ cze niem do )ró -
d'a cie p'a), sys te mów wen ty la cji i kli ma -
ty za cji, 

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

• in sta la cji sys te mów ch'o dz$ cych,
w tym rów nie" z OZE.

W trak cie po przed nich kon fe ren cji sta -
ra li #my si! za pew ni% Pa& stwu, ja ko or ga -
ni za cjom za rz$ dza j$ cym bu dyn ka mi miesz -
kal ny mi i u"y tecz no #ci pu blicz nej, wszyst kie
do st!p ne in for ma cje od kra jo wych i re gio -
nal nych in sty tu cji dys po nu j$ cych #rod ka -
mi z fun du szy UE.; Mi ni ster stwa In fra struk -
tu ry i Roz wo ju, Wy dzia 'u Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go Urz! du
Mar sza' kow skie go, oraz in sty tu cji wdra "a -
j$ cych, czy li Na ro do we go Fun du szu Oc-
hro ny (ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
oraz Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
(ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to -
wi cach (ze #rod ków w'a snych, a zw'asz -
cza z pro gra mu li kwi da cji ni skiej emi sji ko -
nur ba cji #l$ sko -d$ brow skiej.) 

Pre zy dent Wnuk przy po mnia' prze bieg
„VIII (l$ skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow -

nic twa, Nie ru cho mo #ci”, któ re od by 'o si!
w dniach 7-8 czerw ca, a któ re go te ma tem
by 'y „Wy mo gi tech nicz ne i tech no lo gie mo -
der ni za cji ener ge tycz nej bu dyn ków miesz -
kal nych i u"y tecz no #ci pu blicz nej”.

Pe' na re la cja z tej kon fe ren cji za war ta
jest w elek tro nicz nym wy da niu cza so pi -
sma „Fo rum Bu dow nic twa (l$ skie go”,
prze ka za na wi!k szo #ci uczest ni ków kon -
fe ren cji, a tak "e za miesz czo na na stro nie
in ter ne to wej (l$ skiej Izby Bu dow nic twa
i po zo sta 'ych or ga ni za to rów VIII Fo rum.

Bar dzo istot n$ dla uczest ni ków tej kon -
fe ren cji by 'a se sja do ty cz$ ca fi nan so wa nia
przed si! wzi!% ter mo mo der ni za cyj nych bu -
dyn ków, w trak cie któ rej zo sta 'a przed sta -
wio na in for ma cja kie row nic twa Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny (ro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach o:

a) Fi nan so wa niu i re ali za cji pro gra mu
kom plek so wej li kwi da cji ni skiej emi sji
na te re nie ko nur ba cji #l$ sko – d$ brow skiej
ze #rod ków UE 2014-2020,

b) Do fi nan so wa niu ter mo mo der ni za cji
bu dyn ków ze #rod ków w'a snych Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny (ro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach.

Pre zen ta cja tej in for ma cji Fun du szu
zo sta 'a prze ka za na do uczest ni ków
kon fe ren cji i tak "e jest za miesz czo na
na stro nie in ter ne to wej (l$ skiej Izby Bu -
dow nic twa.

Wy so ko#% do fi nan so wa nia tych przed si! -
wzi!% ter mo mo der ni za cyj nych bu dyn ków
(po "ycz ka + do ta cja) mo "e do cho dzi%
do 80% kosz tów kwa li fi ko wa nych. W przy -
pad ku usu wa nia azbe stu z obiek tów za kwa -
li fi ko wa nych do I stop nia pil no #ci w „Oce -
nie sta nu i mo" li wo #ci bez piecz ne go
u"yt ko wa nia wy ro bów za wie ra j$ cych az-
best” wy so ko#% do fi nan so wa nia mo "e wy -
no si% do 100% kosz tów kwa li fi ko wa nych.

To nie wy klu cza, "e fir my cz'on kow skie
(l$ skiej Izby Bu dow nic twa zg'a sza j$
obec nie licz ne za strze "e nia do zbyt wy -
gó ro wa nych kry te riów wy ka zy wa nia ener -
go osz cz!d no #ci, W za gad nie niach tech -
nicz nych zwi$ za nych z sze ro ko po j! ta
ter mo mo der ni za cj$ obiek tów bu dow la -
nych mia 'y miej sce dwie se sje. Pierw sza
z nich obej mo wa 'a „Sys te my ocie ple&
i ter mo mo der ni za cji bu dyn ków”, w trak cie
któ rych sys te mo we tech no lo gie sto so wa -
ne w ocie ple niach oraz re no wa cji bu dyn -
ków zo sta 'y przed sta wio ne przez fir my:
Far by KA BE Pol ska Sp. z o.o., Ce re sit
– Hen kel Pol ska Sp. z o.o., BO LIX S.A.,
MA PEI Pol ska Sp. z o.o., a roz wi$ za nia
tech no lo gicz ne dla no wo cze snych
fa sad przez fir my: EJOT Sp. z o.o.,
CB Alu mi nium Sp. z o.o. Sp. K.

Or ga ni za to rem ko lej nej se sji by' Zwi$ -
zek Pol skich Okien i Drzwi, pre zen tu j$c
roz wi$ za nia w ob sza rze wp'y wu no wo -

cze snej sto lar ki okien nej i drzwio wej
na zwi!k sza nie efek tyw no #ci ener ge -
tycz nej bu dyn ków.

Ko& co wym do pe' nie niem pre zen ta cji
o roz wi$ za niach tech nicz nych i zwi$ za -
nych z ter mo mo der ni za cj$ bu dyn ków
jest Agen da i Pro gram kon fe ren cji, obej -
mu j$ ce „Sys te my grzew cze oraz wen ty -
la cji i kli ma ty za cji bu dyn ków”. 

Dr in". Do bro s!a wa Ka czo rek – Kie -
row nik Pra cow ni Fi zy ki Ciepl nej w Za k'a -
dzie Fi zy ki Ciepl nej, Aku sty ki i (ro do wi -
ska In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej
w War sza wie przed sta wi 'a re fe rat „Mo der -
ni za cja in sta la cji we wn!trz nych w ra -
mach kom plek so wej ter mo mo der ni za cji
bu dyn ków wie lo ro dzin nych.

Ter mo mo der ni za cja ma za za dnie ob -
ni "e nie wsze la kie go ro dza ju kosz tów
zwi$ za nych ogrze wa niem bu dyn ków, jej
wy" szym ce lem jest po pra wa ja ko #ci "y -
cia u"yt kow ni ków tych bu dyn ków, a po -
#red nim ce lem jest po pra wa sta nu #ro do -
wi ska na tu ral ne go. Je #li spoj rzy my
na pro cen to wy udzia' cie p'a ja ki ucie ka
z bu dyn ków miesz kal nych to naj wi! cej
cie p'a, ok. 40%, ucie ka nam przez wen -
ty la cje. Po zo sta 'e stra ty cie p'a to prze ni -
ka nie przez #cia ny ze wn!trz ne, stro py od -
dzie la j$ ce po miesz cze nia nad piw ni c$,
przez da chy, stro po da chy jak rów nie"
i przez okna. 

Za wsze na le "y pa mi! ta% o tym, "e zre -
du ko wa nie po trzeb ciepl nych bu dyn ku
zmie nia nam wa run ki pra cy ist nie j$ cych
sys te mów grzew czych w tych bu dyn -
kach. Je "e li po zo sta wi my in sta la cje w sta -
nie ist nie j$ cym to spo wo du je ob ni "e nie
kom for tu ciepl ne go w bu dyn kach jak
i roz re gu lo wa nie ca 'ej in sta la cji, a to
przy czy ni si! do zmniej sze nia oszcz!d -
no #ci ener ge tycz nej. 

Do ob sza ru prac mo der ni za cyj nych
zwi$ za n$ z mo der ni za cj$ in sta la cji mo "e -
my za li czy% pra ce zwi$ za ne z mo der ni -
za cja lub wy mia n$ )ró d'a cie p'a wy mia -
n$ lub mo der ni za cj$ in sta la cji ciepl nych
w bu dyn kach, z mo der ni za cja lub wy mia -
n$ za opa trze nia w cie p'$ wo d!, jak rów -
nie" uspraw nie nia sys te mów wen ty la cyj -
nych. Po dej mu j$c de cy zj! o za kre sie
i wa rian cie mo der ni za cji za wsze na le "y
na po cz$t ku pro wa dzi% dia gno sty k! sta -
nu tech nicz ne go bu dyn ku oraz in sta la cji
i na tej pod sta wie wy bra% opty mal ny wa -
riant mo der ni za cji.

Je #li cho dzi o dzia 'a nia mo der ni zu j$ ce
w! z'a cie p'ow ni cze go mo "e my tu wy mie -
ni% za st$ pie nie w! z'ów bez po #red nie go
dzia 'a nia tzn. w! z'ów hy dro ele wa to ro wych
lub mie sza nia pom po we go przez w! z'y
wy mien ni ko we. Za st$ pie nie sta rych wy -
mien ni ków przez wy mien ni ka mi p'y to wy -
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mi o wy# szej spraw no $ci. Wpro wa dze nie
urz" dze% au to ma tycz nej re gu la cji do w& -
z'a ta kie jak re gu la to ry np. ró# ni cy ci $nie%,
któ re za pew nia j" nam sta 'e ci $nie nie
nie #a le nie od wa ha% ci $nie nia w sie ci, re -
gu la to ry prze p'y wu, któ re ogra ni cza j"
mak sy mal ny po bór cie p'a z sie ci, jak rów -
nie# re gu la to ry po go do we, któ re po zwo -
l" na na re gu la cj& po bo ru cie p'a w za le# -
no $ci od tem pe ra tu ry ze wn&trz nej
i po zwo l" na re gu la cj& w& z'a z os'a bie -
niem noc nym. 

Na le #y te# wspo mnie( o wy mia nie ar -
ma tu ry lub jej izo la cji. 

Za wsze na le #y pa mi& ta(, #e po wszel -
kie go ro dza ju pra cach ter mo mo der ni za -
cyj nych na le #y prze pro wa dzi( we ry fi ka -
cje mo cy za mó wio nej. 

Je $li cho dzi o mo der ni za cje ko t'ow ni to
naj cz& $ciej sto so wa nym uspraw nie niem
jest wy mia na ko t'ów. Za st" pie nie ko t'ów
o ni skiej spraw no $ci na pa li wa sta 'e, ko -
t'a mi o wy# szej spraw no $ci (ok. 100%). 

W ra mach prac mo der ni za cyj nych mo -
#e my za li czy( wpro wa dze nie au to ma ty -
ki po go do wej czy li re gu la cji po go do wej.
Bar dzo istot ne jest tu taj w'a $ci we usta wie -
nie krzy wej grzew czej. 

Pa mi& taj my, #e ka# de pod nie sie nie
o 1 sto pie% tem pe ra tu ry w po miesz cze -
niach zwi&k szy nam zu #y cie pa li wa przez
ko t'y o ok. 6% w zwi"z ku z tym za wsze

na le #y pa mi& ta( o w'a $ci wym usta wie niu
krzy wej grzew czej aby osi" gn"( jak naj -
lep szy kom fort w po miesz cze niach. 

W dru giej cz! "ci ob rad wy st# pi li
przed sta wi cie le Part ne rów
Me ry to rycz nych Kon fe ren cji

O „uwol nie niu ryn ku ga zu. Szan sie
na re al ne oszcz&d no $ci” mó wi' Piotr
Ka sprzak – Cz'o nek Za rz" du ds. Ope ra -
cyj nych Her mes Ener gy Gro up S.A.

HEG (Her mes Ener gy Gro up S.A.) to
fir ma z pol skim ka pi ta 'em, dzia 'a j" ca
na zli be ra li zo wa nym ryn ku ga zu w Pol sce,
jak rów nie# na p'yn nych ryn kach ener gii
w Eu ro pie.

Ba zu j"c na bo ga tym do $wiad cze niu
w han dlu i sprze da #y ga zu ziem ne go
HEG ofe ru je pro duk ty i us'u gi zwi" za ne
ze sprze da #" i do sta wa mi ga zu ziem ne -
go, ob ro tem hur to wym, dys po zy cj" i bi -
lan so wa niem oraz con sul tin giem.

Naj wy# szy po ziom us'ug oraz pro fe sjo -
nal ne po dej $cie do po trzeb i wy ma ga%
sta wia nych przez Klien tów oraz part ne -
rów han dlo wych gwa ran tu je ka dra za rz" -
dza j" ca HEG, któ ra zdo by wa 'a do $wiad -
cze nie w za kre sie han dlu i sprze da #y
ga zu ziem ne go, jak rów nie# za rz" dza nia
port fe lem klien tów, fi zycz nej ob s'u gi do -

staw ga zu ziem ne go oraz wspar ciu re gu -
la cyj nym w naj wi&k szych przed si& bior -
stwach ener ge tycz nych w Pol sce, a tak -
#e w spó' kach de dy ko wa nych do han dlu
i opty ma li za cji ak ty wów dzia 'a j" cych
na eu ro pej skich ryn kach ener gii.

Fir ma jest jed nym z naj wi&k szych sprze -
daw ców ga zu ziem ne go w Pol sce. Po sia -
da wszyst kie nie zb&d ne ze zwo le nia i li cen -
cje. Dzi& ki do st& po wi do $wia to wych gie'd
jest w sta nie za ku pi( gaz w ce nach za pew -
nia j" cych ko rzy $ci dla na szych Klien tów. Nie
jest zwi" za na d'u go ter mi no wy mi umo wa mi
z jed nym do staw c". Han dlu je ga zem
na gie' dach w Pol sce i za gra ni c", ofe ru j"c
swo im Klien tom naj ko rzyst niej sze wa run ki.

Mi sj" HEG jest prze ka zy wa nie pa sji
i wie dzy zwi" za nej z ryn kiem ga zu oraz
edu ka cji od bior ców, i# gaz jest pro duk tem
jak ka# dy in ny, tak by kon su ment móg' do -
ko na( $wia do mych wy bo rów. Fir ma HEG
do pa so wu je si& do po trzeb klien ta, a nie
od wrot nie. To klient de cy du je, któ ra ofer -
ta jest naj lep sza.

HEG ofe ru je pro ste umo wy bez krucz -
ków praw nych. Przej rzy ste i czy tel ne
fak tu ry. Zro zu mia 'e ta ry fy. Wy god ny, bez -
pro ble mo wy i nie skom pli ko wa ny pro ces
zmia ny sprze daw cy.

Ze non Blut ko – Re gio nal Ma na ger GE -
BE RIT Sp. z o.o. przed sta wi' w swej pre -
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zen ta cji „Ge be rit Ma press – sys tem szyb -
kiej i bez piecz nej wy mia ny in sta la cji
w bu dow nic twie wie lo ro dzin nym” i „Ge be -
rit Plu via – za sto so wa nie sys te mów pod -
ci #nie nio wych do awa ryj ne go od wad nia -
nia da chów p$a skich”.

Gru pa Ge be rit jest eu ro pej skim li de -
rem tech no lo gii sa ni tar nej. Po sia da
przed sta wi ciel stwa w 41 kra jach. Za kres
ofe ro wa nych pro duk tów obej mu je sys -
te my sa ni tar ne i ru ro we. Mar ka Ge be -
rit to przede wszyst kim in no wa cyj no#%,
trwa $o#% i sze ro ko po j& ta eko lo gia pro -
ce su pro duk cji.

Od pro wa dza nie wo dy z da chów o du -
'ej po wierzch ni sta je si& co raz wa' niej -
sze w no wo cze snym bu dow nic twie, prze -
my #le oraz bu dyn kach wy so kich i jest
te ma tem ob j& tym wie lo ma mi& dzy na ro do -
wy mi re gu la cja mi. Cz& ste i sil ne opa dy
zwi&k sza j" wy ma ga nia co do pro jek to wa -
nia i im ple men ta cji sys te mów od pro wa -
dza j" cych wo d& z bu dyn ków, dzi& ki cze -
mu wi&k sza ilo#% wo dy mo 'e zo sta%
bez piecz nie od pro wa dzo na.

Wpu sty sys te mu Ge be rit Plu via po wo -
du j", 'e pod czas desz czu, ru ro ci" gi
i pio ny sto sun ko wo szyb ko wy pe$ nia j" si&
wo d". W ten spo sób w ru rze two rzy si& -
ko rek wod ny, któ ry p$y n"c prze wo da mi
z du '" pr&d ko #ci" ge ne ru je pod ci #nie -
nie. Dzi& ki te mu po zio me ko lek to ry mo -
g" by% pro wa dzo ne bez spad ku, a wo -
da desz czo wa od pro wa dza na jest
pod ci #nie nio wo. Zwi&k szo na pr&d ko#%
prze p$y wu sprzy ja rów nie' sa mo oczysz -
cza niu si& rur i zmniej sza ry zy ko two rze -
nia si& za to rów.

Cy prian Es tem berg – Pro duct Ma na -
ger VTS Gro up Pol ska Sp. z o.o. Omó -
wi$ za le ty ja ki mi cha rak te ry zu j" si&
„Cen tra le wen ty la cyj no -kli ma ty za cyj ne
z wy so kim od zy skiem ener gii – przy sz$o#%
seg men tu AHU”.

VTS Gro up jest wio d" cym pro du cen tem
w bran 'y wen ty la cyj nej, kli ma ty za cyj nej
i grzew czej. Przy wy ko rzy sta niu no wo cze -
snej tech no lo gii two rzy i wdra 'a in no wa -
cyj ne roz wi" za nia dla do wol nych obiek -
tów prze my s$o wych, miesz kal nych
i han dlo wych.

Ju' od 22 lat do star cza do sko na $" at -
mos fe r& lu dziom w 25 kra jach #wia ta.
Cen tra le wen ty la cyj no -kli ma ty za cyj ne
VEN TUS, cen tra le VEN TUS N -TY PE, kur -
ty ny po wietrz ne DE FEN DER oraz na -
grzew ni ce VOL CA NO to pro duk ty fir my
VTS, któ re od po wia da j" po trze bom naj -
bar dziej wy ma ga j" cych Klien tów.

Cen tra le wen ty la cyj ne i kli ma ty za cyj ne
o wszech stron nym za sto so wa niu. Wpro -
wa dzo ne roz wi" za nia kon struk cyj ne, ba -
zu j" ce na wie dzy i do #wiad cze niu firmy,

w pe$ ni od zwier cie dla j" ocze ki wa nia
Klien tów i sta no wi" od po wied( na po trze -
by ryn ku. Fir ma VTS pro po nu je urz" dze -
nie uni wer sal ne, nie za wod ne oraz ener -
go osz cz&d ne.

„Wp$yw pra wi d$o wej re gu la cji in sta la cji
grzew czej i c.w.u. na ener go osz cz&d n"
eks plo ata cj& bu dyn ków miesz kal nych”
to te mat wy st" pie nia An drze ja Hände la

– Se nior Sa les Ma na ger DHS Dan foss
Po land Sp. z o.o.

Fir ma Dan foss two rzy tech no lo gie,
któ re po zwo l" w przy sz$o #ci uzy ska%
wi& cej mniej szym na k$a dem #rod ków.
Roz wi" za nia Dan foss sta no wi" od po -
wied( na ro sn" ce za po trze bo wa nie w za -
kre sie in fra struk tu ry, prze my s$u spo 'yw -
cze go, efek tyw no #ci ener ge tycz nej
i roz wi" za) przy ja znych dla #ro do wi ska.
Ofe ro wa ne pro duk ty i us$u gi s" wy ko rzy -
sty wa ne w ta kich ob sza rach jak: ch$od -
nic two, kli ma ty za cja, ogrzew nic two, ste -
ro wa nie sil ni ka mi i ma szy ny mo bil ne.
Fir ma dzia $a tak 'e w ob sza rze ener gii od -
na wial nej oraz in fra struk tu ry grzew czej
dla miast. Tra dy cja two rze nia przez Dan -
foss in no wa cyj nych tech no lo gii si& -
ga 1933 ro ku. Obec nie fir ma jest #wia to -
wym li de rem w swo jej bran 'y,
za trud nia 23 400 pra cow ni ków i #wiad -
czy us$u gi na rzecz klien tów w po nad 100
kra jach. Dan foss jest przed si& bior stwem
pry wat nym, któ re go w$a #ci cie lem jest
na dal ro dzi na je go za $o 'y cie li. 

W Pol sce znaj du j" si& 4 za k$a dy pro -
duk cyj ne Dan foss: w Gro dzi sku Ma zo -
wiec kim oraz Tu cho miu, a tak 'e we Wro -
c$a wiu i Bie la nach Wro c$aw skich. Dwa
pierw sze za k$a dy re pre zen tu j" Seg men -
ty Ogrzew nic twa, Ch$od nic twa i Na p& dów
Elek trycz nych, na to miast Wro c$aw i Bie -
la ny Wro c$aw skie Seg ment Po wer So lu -
tions. *"cz ne za trud nie nie w Pol sce
kszta$ tu je si& na po zio mie 1400 osób.

Ma ciej Ja nic ki – Area Me na ger AERE -
CO WEN TY LA CJA Sp. z o.o. Przed sta -
wi$ re fe rat „Ener go osz cz&d no#% i bez pie -
cze) stwo – pra wi d$o wa wen ty la cja
i od pro wa dza nie spa lin w bu dyn kach
miesz kal nych VBP FOG”.

Wy na laz ca wen ty la cji HI GRO ste ro -
wa nej, fir ma AERE CO wci"' roz wi ja in -
no wa cyj ne roz wi" za nia sys te mo we dla
bu dyn ków miesz kal nych i obiek tów u'y -
tecz no #ci pu blicz nej. Sku pia j"c si&
na klu czo wym pa ra me trze – mo du la cji
wiel ko #ci stru mie ni po wie trza w za le' no -
#ci od po trzeb – fir ma AERE CO gwa ran -
tu je pe$ ne za spo ko je nie po trzeb ja ko #ci
po wie trza w po miesz cze niach oraz gwa -
ran tu je naj wy' sz" efek tyw no #ci ener ge -
tycz n" bu dyn ku.

Obec na w wi&k szo #ci kra jów Eu ro py,
w Chi nach, Ja po nii, Sta nach Zjed no czo -
nych i Ro sji, fir ma Aere co nie za prze sta -
je swo je go roz wo ju. Gru pa, któ rej sie dzi -
ba i fa bry ka znaj du j" si& we Fran cji
w Mar ne la Val lee, po sia da 10 przed sta -
wi cielstw i od dzia $ów jak rów nie' sze ro -
k" sie% dys try bu to rów.

Na ofer t& AERE CO sk$a da j" si& ró' no -
rod ne ele men ty wen ty la cyj ne znaj du j" -
ce za sto so wa nie w pro stych i skom pli ko -
wa nych sys te mach od wen ty la cji
na tu ral nej, po przez me cha nicz n" po hy -
bry do w": na wiew ni ki okien ne i #cien ne,
krat ki wy ci" go we, wy wiew ne i re gu la to -
ry, wen ty la to ry i na sa dy ko mi no we, kla -
py prze ciw po 'a ro we i sys te my od dy mia -
nia, ak ce so ria.

Dwa mi lio ny ele men tów pro du ko wa -
nych co rok w Aere co po zwa la na wy po -
sa 'e nie #red nio 300 000 miesz ka) na ca -
$ym #wie cie, g$ów nie w Eu ro pie.
Od po cz"t ku pro duk cji w 1983 ro ku, po -
nad 3,5 mi lio na miesz ka) zo sta $o wy po -
sa 'o ne w ele men ty sys te mów AERE CO.

Na zko) cze nie kon fe ren cji An drzej

Ptak – Dy rek tor ME IBES Sp. z o.o. Za -
pre zen to wa$ „Re gu la cje in sta la cji w re wi -
ta li zo wa nych obiek tach oraz prze wi dy wa -
ne efek ty te go przed si& wzi& cia”.

Fir ma Me ibes jest cz& #ci" mi& dzy na ro -
do wej spó$ ki Aal berts In du stries N.V.
z sie dzi b" w Ho lan dii. Dzia $al no#% w Pol -
sce roz po cz& $a w 1991 ro ku w Lesz nie,
a na st&p nie otwo rzy $a agen tu ry han dlo -
we w War sza wie, Kra ko wie, *o dzi, Po zna -
niu, Gda) sku i Go rzo wie Wlkp. Po za
dys try bu cj" pro duk tów Me ibes, fir ma pe$ -
ni rów nie' funk cj& wy $"cz ne go dys try bu -
to ra firm Ros swe iner, Sim plex i Sep pel -
fric ke na te re nie Pol ski, Li twy, *o twy
i Es to nii.

Fir ma Me ibes spe cja li zu je si& w pro -
duk cji w& z$ów ciepl nych i miesz ka nio -
wych sta cji wy mien ni ko wych – Lo go term
oraz w sprze da 'y ar ma tu ry i urz" dze)
tech ni ki grzew czej do sie ci hur tow ni in -
sta la cyj nych. Ja ko fir ma no wo cze sna
i #wia do ma eko lo gicz nie je ste #my ak tyw -
ni rów nie' w ob sza rze od na wial nych (ró -
de$ ener gii. Wy cho dz"c na prze ciw ocze -
ki wa niom Klien tów, re ali zu je my ide&
tech ni ki szyb kie go mon ta 'u i pro gram
do staw to wa ru w ci" gu 24 h. Po nad to,
#wiad czy my us$u gi do rad cze i szko le nio -
we dla firm wy ko naw czych i pro jek to -
wych oraz ofe ru je my po moc w kom ple -
to wa niu ma te ria $ów in sta la cyj nych dla
in we sto rów bu dow nic twa wie lo ro dzin ne -
go.

Od po cz"t ków swo je go ist nie nia fir ma
po strze ga na jest ja ko so lid na i god na za -
ufa nia.
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– B# dzie my ho no ro wa li wie lu wspó$ twór -
ców te go wie lo let nie go przed si# wzi# cia ko -
mu ni ka cyj ne go re gio nu – mó wi$ imie niu Or -
ga ni za to rów, Wspó$ or ga ni za to rów oraz
Ra dy Pa tro nac kiej Ta de usz Wnuk – Pre -
zy dent !l" skiej Izby Bu dow nic twa otwie -
ra j"c uro czy sto%& – Tak 'e or ga ni za to rów
i wy ko naw ców wie lu in nych in we sty cji, któ -
re zo sta $y wy ró' nio ne w obec nej edy cji
kon kur su „!l" skie Bu do wa nie – 2016”. 

Te na sze co rocz ne uro czy ste wie czo ry
ma j" ju' swo j" tra dy cj#, b# d"c spe$ nia niem
ce lo wej in te gra cji %ro do wisk bu dow la nych
re gio nu i kra ju. S" tak 'e zwie( cze niem ca -
$o rocz nej pra cy i dzia $al no %ci sta tu to wej !l" -
skiej Izby Bu dow nic twa oraz uczest ni ków
Fo rum Bu dow nic twa !l" skie go, ja ko
utwo rzo nej w 2008 ro ku plat for my wspó$ -
dzia $a nia sa mo rz" dów za wo do wych i go -
spo dar czych bu dow nic twa, eko lo gii i za rz" -
dza nia nie ru cho mo %cia mi re gio nu.
Przy po mn#, 'e ce lem tej ini cja ty wy by $o
w pierw szej ko lej no %ci for mu $o wa nie i zaj -
mo wa nie wspól ne go sta no wi ska wo bec
pro jek tów le gi sla cyj nych Rz" du i Sej mu, re -
gu lu j" cych ry nek in we sty cji i bu dow nic twa. 

W tym ro ku uczest ni czy li %my w kon sul -
ta cjach i uzgod nie niach kil ku ko lej nych no -
we li za cji usta wy Pra wo za mó wie# pu -
blicz nych. W ostat niej z tych no we li za cji,

XIX GALA BUDOWNICTWA

VI edy cja kon kur su „!l" skie Bu do wa nie”

Pod znakiem
Drogowej Trasy
!rednicowej

W imie niu Or ga ni za to rów, Wspó! or ga ni za to rów oraz Ra dy Pa tro nac kiej XIX Ga l" otwo rzy!
Ta de usz Wnuk – Pre zy dent #l$ skiej Izby Bu dow nic twa

W tym ro ku w Gli wi cach, w któ rych za ko# czo na zo sta $a re ali za cja ostat nie go eta pu
bu do wy ogrom nej %l" skiej in we sty cji Dro go wej Tra sy !red ni co wej, od by $a si&
dzie wi&t na sta Ga la Bu dow nic twa. 25 li sto pa da w Te atrze Miej skim zgro ma dzi li si&
przed sta wi cie le na uki, ad mi ni stra cji pa# stwo wej i sa mo rz" do wej, zna cz" cych firm
bu dow la nych, lu dzi za an ga 'o wa nych w roz wój bu dow nic twa %l" skie go.
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Te go rocz na Ga la Bu dow nic twa od by !a si" w Te atrze Miej skim w Gli wi cach
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któ ra we sz$a w 'y cie 28 lip ca br., wpro wa -
dzo no wie lo krot nie po stu lo wa ne przez
nas re gu la cje, ma j" ce na ce lu ogra ni cza -
nie na gmin nej prak ty ki roz strzy ga nia prze -
tar gów za mó wie( pu blicz nych na po zio mie
cen „ra '" co ni skich”. Co praw da w ogra -
ni czo nym za kre sie, ale za pew nio na zo sta -
$a mo' li wo%& re ne go cja cji kon trak tów
w sy tu acjach nie za le' nych od wy ko naw -
cy, wraz z upo wa' nie niem za ma wia j" cych
do eg ze kwo wa nia wy ko naw ców do za cho -
wa nia za sad ko dek su pra cy – zw$asz cza
w od nie sie niu do p$ac mi ni mal nych i sta -
$ych umów o pra c#. 

Te ko rzyst ne zmia ny re gu la cyj ne w spra -
wie za mó wie( pu blicz nych nie wy klu cza -

j" po wszech nej oce ny wy ko naw ców kon -
trak tów bu dow la nych, 'e na dzie( dzi siej -
szy znacz nie wa' niej sza jest prak ty ka
sto so wa nia te go pra wa przez za ma wia j" -
cych, któ ra po zo sta wia bar dzo wie le do 'y -
cze nia. 

Jest fak tem, 'e w ro ku ubie g$ym ce n# ja -
ko je dy ne kry te rium oce ny ofert za sto so -
wa no tyl ko w 11% po st# po wa(, ale przyj -
mu j"c naj cz# %ciej ja ko kry te ria po za
ce no we tyl ko ter min re ali za cji za mó wie nia
lub wa run ki gwa ran cji, r# koj mi. Na to miast
w bar dzo ma $ym za kre sie 10% za ma wia -
j" cy przyj mo wa li kry te ria ja ko %ci, funk cjo -
nal no %ci lub pa ra me trów tech nicz nych
przed mio tu za mó wie nia.

Mo ni to ro wa li %my po przed ni prze bieg
prac Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej i uczest ni czy -
li %my  w do tych cza so wych kon sul ta cjach
pu blicz nych pro jek tu Ko dek su urba ni -
stycz no -bu dow la ne go. Na dzie( dzi siej szy
mo 'e my an ty cy pa cyj nie opo wie dzie& si#
za wie lo ma re gu la cja mi te go pro jek tu Ko -
dek su, któ re do ty cz" go spo dar ki prze -
strzen nej, zw$asz cza dla ogra ni cze nia
obec ne go cha osu urba ni stycz ne go. 

Dzi# ku j"c za do tych cza so w" wspó$ -
pra c# przy tych pro jek tach le gi sla cyj nych,
bar dzo ser decz nie wi ta my na dzi siej szej
Ga li Pa nów Po s$ów RP: Je rze go Po -
lacz ka, Cze s$a wa So bie raj skie go oraz
An drze ja %y la ka – Pe$ no moc ne go Ho no -
ro we go Kon su la Chor wa cji, a tak 'e Pre -
ze sa Izby Prze my s$o wo Han dlo wej Ryb -
nic kie go Okr# gu Prze my s$o we go,
or ga ni za to ra kon kur su „Czar ny Dia ment”,
gra tu lu j"c ju' XVIII Ga li te go bar dzo ce nio -
ne go przez %ro do wi ska go spo dar cze
przed si# wzi# cia.

Wi ta my ser decz nie Mi ro s$a wa Se ku -
$& – po s$a po przed nich ka den cji, Pre ze sa
Naj wy' szej Izby Kon tro li oraz Mar sza$ ka
wo je wódz twa %l" skie go.

Spo %ród wie lu ko lej nych na szych wspól -
nych przed si# wzi#& me ry to rycz nych, po -

zwo l# so bie tyl ko przy po mnie& o dwóch ko -
lej nych kon fe ren cjach VIII !l" skie go Fo -
rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho -
mo 'ci. Pierw sza z nich mia $a miej sce
w czerw cu br., w trak cie któ rej kon ty nu owa -
li %my cykl te ma tycz ny, do ty cz" cy ko niecz -
ne go zwi#k sza nia efek tyw no %ci ener ge -
tycz nej bu dyn ków. Nie przy pad ko wo, bo to
sek tor bu dow la ny od po wia da za naj wi#k -
sz" kon sump cj# ener gii w Pol sce i Eu ro -
pie. Bli sko 40%.

Ko lej nym wspól nym i in te gra cyj nym
przed si# wzi# ciem uczest ni ków Fo rum
Bu dow nic twa !l" skie go jest co rocz ne or -
ga ni zo wa nie wspól nym ob cho dów !l" skie -
go Dnia Bu dow la nych, w trak cie któ rych
do ko nu je my oce ny ak tu al nej sy tu acji
w sek to rze in we sty cji i bu dow nic twa. Przy -
po mnij my, 'e po „prze my %le”, „bu dow nic -
two” sta no wi dru gi sek tor go spo dar ki na -
ro do wej. Nasz re gion za pew nia po nad 12%
pro duk cji bu dow la no -mon ta 'o wej kra ju,
zaj mu j"c dru g" po zy cj# po wo je wódz twie
ma zo wiec kim. Obec na sy tu acja bu dow nic -
twa jest trud na. No tu je my spa dek pro duk -
cji bu dow la no -mon ta 'o wej o pra wie 20%.
Kie row ni cza ka dra bu dow nic twa s" dzi, 'e
jest to sy tu acja przej %cio wa i li czy na szyb -
ki wzrost i to ju' w naj bli' szych mie si" cach
no wych in we sty cji zw$asz cza pu blicz nych,
fi nan so wa nych z fun du szy eu ro pej skich.

Przy j# li %my sta $" za sa d#, 'e uro czy sto -
%ci !l" skie go Dnia Bu dow la nych po prze -
dza j" kon fe ren cj# me ry to rycz n" ko lej ne -
go !l" skie go Fo rum In we sty cji,
Bu dow nic twa, Nie ru cho mo 'ci w pa) -
dzier ni ku da ne go ro ku, or ga ni zo wa ne
od kil ku lat  w ra mach pro gra mu Eu ro pej -
skie go Kon gre su Ma $ych i !red nich Przed -
si# biorstw. Ini cja to rem i or ga ni za to rem
te go Kon gre su jest Ta de usz Do no -
cik – Pre zes Re gio nal nej Izby Go spo dar -
czej w Ka to wi cach i I Wi ce pre zes Kra jo wej
Izby Go spo dar czej w War sza wie, któ re go
ser decz nie wi ta my.

XIX GALA BUDOWNICTWA

Lau re aci #L% SKIEJ WIEL KIEJ NA GRO DY BU DOW NIC TWA

W imie niu wy ró& nio nych #l$ sk$ Wiel k$ Na gro -
d$ Bu dow nic twa g!os za bra!Pre zes Za rz$ du – Dy -
rek tor Przed si" bior stwa Pro duk cyj no -Us!u go wo -
-Han dlo we go „Do lo mit” Ko pal nia Z$b ko wi ce SA
– Ja nusz Kmie cik
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Wy ró& nie ni Ty tu !em: „Au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki #l$ skiej”

Bar dzo so bie ce ni my wspó$ udzia$ w tych
na szych przed si# wzi# ciach me ry to rycz -
nych, ja ko wspó$ or ga ni za to ra: Pol skiej
Izby In 'y nie rów Bu dow nic twa i oso bi %cie
Pre ze sa – An drze ja Ro cha Do bruc kie -
go. Ser decz nie Pa na Pre ze sa wi ta my
wraz z kie row nic twe mI zby w oso bach: Ste -
fa na Czar niec kie go – Wi ce pre ze sa Pol -
skiej Izby In 'y nie rów Bu dow nic twa, Wal -
de ma ra Szle pe ra – Kra jo we go Rzecz ni ka
Od po wie dzial no %ci Za wo do wej – Ko or dy -
na to ra, a tak 'e dr in(. Krzysz to fa Ku czy# -
skie go – Za st#p c# Dy rek to ra ds. Ba da(
i In no wa cji In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej
w War sza wie. 

Do brym, sta $ym, w pe$ ni za sad nym
zwy cza jem co rocz nych Ga li Bu dow nic twa
jest wy ra 'a nie po dzi# ko wa( dla w$adz pu -
blicz nych, sa mo rz" do wych, in sty tu cji i kon -
kret nych osób za two rze nie wa run ków
sprzy ja j" cych wzro sto wi przed si# bior czo -
%ci or ga ni za cji go spo dar czych sek to ra
bu dow nic twa.

Sk$a da j"c ser decz ne s$o wa po dzi# ko wa -
nia za do tych cza so w" wspó$ pra c#, wi ta my
na dzi siej szej Ga li: Ma$ go rza t& Ma# k& -Szu -
lik – Pre zy dent Mia sta Za brze, Prze wod ni -
cz" c" Za rz" du Gór no %l" skie go Zwi"z ku
Me tro po li tal ne go, Pio tra Uszo ka – Pre zy -
den ta Ka to wic w la tach 1998–2014, Gra (y -
n& Dzie dzic – Pre zy dent Mia sta Ru da !l" -
ska, Andrzeja Panka – Z-ca Pre zy den ta
Mia sta By tom, Ber nar da B$asz czy ka – Re -
gio nal ne go Dy rek to ra Ochro ny !ro do wi ska,
Se kre ta rza Sta nu w Mi ni ster stwach Go spo -
dar ki i!ro do wi ska, Bo (e n& Gol da mer -Ka -
pa $& – Dy rek tor Wy dzia $u In fra struk tu ry !l" -
skie go Urz# du Wo je wódz kie go, To ma sza
Ra dziew ski – Za st#p c# !l" skie go Wo je -
wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne -
go, Ja nu sza Gry gier czy ka – Za st#p c#
Okr# go we go In spek to ra Pra cy i Pa ni"
Ane t& Ra nosz – Nad in spek tor Pra cy, dzi# -
ku j"c in dy wi du al nie za sta $y udzia$ w !l" -
skich Se mi na riach Bu dow la nych. Jac ka

Kwiat kow skie go – Pre ze sa Za k$a du Do -
sko na le nia Za wo do we go w Ka to wi cach, or -
ga ni za to ra sta $ych, licz nych kon fe ren cji
o kszta$ ce niu za wo do wym i in stru men tach
ryn ku pra cy, gra tu lu j"c Ju bi le usz 90-le cia
dzia $al no %ci Za k$a du.

Dzi# ku j"c za bar dzo u'y tecz n" i kon struk -
tyw n" wspó$ pra c# w ro ku bie '" cym wi ta my
bar dzo ser decz nie wspó$ dzia $a j" ce z na mi
w re for mo wa niu pro ce sów in we sty cyj nych
i bu dow la nych or ga ni za cje po za rz" do we,
a w%ród nich: An to nie go Fa li kow skie -
go – Pre ze sa Za rz" du !l" skiej Izby Pra co -
daw ców w Gli wi cach re pre zen tu j" ce go
rów nie' Kon fe de ra cji Bu dow nic twa i Nie ru -
cho mo %ci w War sza wie oraz Re gio nal n"
Izb# Prze my s$o wo -Han dlo w" w Gli wi cach.
Zbi gnie wa Gie le cia ka – Pre ze sa Za rz" du
Re gio nal ne go Cen trum Go spo dar ki Wod no -
-!cie ko wej S.A. w Ty chach i Okr# go wej Izby
Prze my s$o wo -Han dlo wej w Ty chach, tak 'e
ja ko Lau re ata na szej dzi siej szej Ga li, Je rze -
go Swa to nia – Wi ce prze wod ni cz" ce go
Ra dy Pol skiej Izby Eko lo gii, Mi ni stra Ochro -
ny !ro do wi ska oraz Grze go rza Pa sie -
k& – Pre ze sa Za rz" du Pol skiej Izby Eko lo -
gii, or ga ni za to rów kon kur su „Eko lau ry PIE”.

Wio d" cy mi, part ner ski mi uczest ni ka mi
dzia $al no %ci me ry to rycz nej sa mo rz" dów
go spo dar czych i za wo do wych bu dow nic twa
i go spo dar ki re gio nu po zo sta j" nie zmien nie
wy' sze uczel nie tech nicz ne i eko no micz ne
na sze go re gio nu. Ser decz nie dzi# ku j"c
za kon struk tyw n" wspó$ pra c# mam za szczyt
i przy jem no%& po wi ta& na dzi siej szej Ga li:
prof. dr hab. Klau diu sza Fros sa – Dzie -
ka na Wy dzia $u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
!l" skiej, dr hab. in(., prof. Pol. !l. Jo an -
n& Bzów k& – Dzie kan Wy dzia $u Bu dow nic -
twa Po li tech ni ki !l" skiej, dr hab. in(.,
prof. nadzw. Ma cie ja Ma jo ra – Dzie ka na
Wy dzia $u Bu dow nic twa Po li tech ni ki Cz# sto -
chow skiej, gra tu lu j"c po raz ko lej ny, tym ra -
zem pu blicz nie po wie rze nia Pa( stwu tych
za szczyt nych funk cji.

Cie szy my si# z ko lej ne go udzia $u tak 'e
w dzi siej szej Ga li Lau re ata na szej Na gro -
dy „Przy ja ciel !l" skie go Bu dow nic -
twa” – Zbi gnie wa Cier nia ka – Dy rek to -
ra Ze spo $u Ze spó$ Pie %ni i Ta( ca „!l"sk”,
dzi# ku j"c tak 'e za wiel ce u'y tecz n"
wspó$ pra c#.

Obo wi"z kiem mo ral nym ka' de go %ro do -
wi ska go spo dar cze go pra co daw ców jest
wspie ra nie or ga ni za cji spo $ecz nych. Nie -
przy pad ko wo wi#c part ne rem spo $ecz -
nym Izby, któ r" re pre zen tu j#, a tak 'e dzi -
siej szej Ga li jest Re gio nal na Fun da cja
Po mo cy Nie wi do mym w Cho rzo wie,
któ ra w tym ro ku ob cho dzi Ju bi le usz 25-
le cia dzia $al no %ci. Wi tam ser decz nie Pa -
na Nor ber ta Gal l&, wspó$ za $o 'y cie la i nie -
prze rwa nie Pre ze sa Za rz" du tej Fun da cji. 

Ser decz nie wi tam w$a dze sta tu to we
i ka dr# kie row ni cz" or ga ni za cji cz$on kow -
skich !l" skiej Izby Bu dow nic twa oraz in -
dy wi du al nych i zbio ro wych cz$on ków !l" -
skiej Okr# go wej Izby In 'y nie rów
Bu dow nic twa oraz Od dzia$ ku Ka to wic -
kie go PZITB.

W trak cie dzi siej szej Ga li na st" pi wr# -
cze nie Na gród i Ty tu $ów ko lej nej szó stej
edy cji kon kur su „!l" skie Bu do wa nie”.

Przy po mn#, 'e pierw szym ce lem te go
kon kur su jest do ku men to wa nie wy so kiej
atrak cyj no %ci in we sty cyj nej i go spo dar czej
wo je wódz twa %l" skie go po przez:

– pu blicz n" pre zen ta cj& wa '" cych
dla re gio nu oraz spraw nie, ter mi no wo
i pro fe sjo nal nie zre ali zo wa nych przed -
si# wzi#& in we sty cyj nych

– wy ró' nia nie !l" sk" Wiel k" Na gro d"
Bu dow nic twa in we sto rów tych przed -
si# wzi#& or ga ni za cji wy ko naw czych i pro -
duk cji ma te ria $ów bu dow la nych oraz pod -
mio tów efek tyw nie za rz" dza j" cych
nie ru cho mo %cia mi. 

Ja ko ka pi tu $a kon kur su uwa 'a my nie -
zmien nie, 'e istot ny wp$yw na spraw no%&
pro ce sów in we sty cyj nych i bu dow la nych
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ma in dy wi du al ny pro fe sjo na lizm dzia $al no -
%ci za wo do wej, kre atyw no%& i przed si# bior -
czo%&. Do ce nia my pu blicz nie oso by o tych
w$a %nie wa lo rach, któ rych wspól nym wy -
k$ad ni kiem jest „kom pe ten cja”, po przez
nada wa nie Na gro dy In dy wi du al nej z Ty tu -
$em: „Au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo -
dar ki !l" skiej” w trzech ka te go riach: 

• Za rz" dza nie roz wo jem miast, 
• Za rz" dza nie or ga ni za cja mi bu dow la -

ny mi i nie ru cho mo %cia mi,
• Spraw na ad mi ni stra cja pu blicz na.
Po raz ko lej ny b# dzie my mie li dzi siaj

wspól ny za szczyt nada& i wr# czy& Ty tu -
$y Ho no ro we wraz z Me da lem „Oso bo -
wo') Bu dow nic twa !l" skie go” wy bit nym
po sta ciom two rz" cym hi sto ri# go spo dar -
cz" bu dow nic twa re gio nu i kra ju.

Wy j"t ko wo w tym ro ku i obec nej Ga li b# -
dzie my mie li tak 'e za szczyt i przy jem no%&
wr# czy& Ty tu$ Ho no ro wy „Wspó$ twór ca
Dro go wej Tra sy !red ni co wej” w for mie
gra fi ki au tor stwa Ta de usza Sia ry dla osób
wy j"t ko wo za an ga 'o wa nych w re ali za cj#
te go hi sto rycz ne go przed si# wzi# cia ko mu -
ni ka cyj ne go re gio nu %l" skie go.

Syl wet ki wszyst kich na gro dzo nych pre -
zen tu je my na str. 61-84.

XIX GALA BUDOWNICTWA

Wspó! twór cy Dro go wej Tra sy #red ni co wej

Mo& na by !o so bie po wspo mi na' la ta 60. i po s!u cha' nie za po mnia nych prze bo jów ze spo !u The Be -
atles
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Wra &e nia z Ga li mo& na by !o wy mie ni' pod czas spo tka( ku lu aro wych
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DROGOWA
TRASA !REDNICOWA SA
ul. Mieszka I nr 10
40-877 KATOWICE
tel: +48 32 250-27-15

+48 32 250-29-04
e-mail: sekretariat@dts-sa.pl
www.dts-sa.pl

DRO GO WA TRA SA !RED NI CO WA Spó$ ka Ak cyj na w Ka to -
wi cach po wsta $a w 1993 ro ku ja ko spó$ ka z wi&k szo %cio wym
udzia $em Skar bu Pa# stwa. Jest fir m" in 'y nier sk" wy spe cja li -
zo wa n" w za rz" dza niu przed si& wzi& cia mi in we sty cyj ny mi. 

Do naj wa' niej szych zre ali zo wa nych ju' przed si& wzi&(
Spó$ ki DT! S.A. na le 'y pe$ nie nie funk cji in we sto ra za st&p cze -
go dla bu do wy Dro go wej Tra sy !red ni co wej w mia stach:
KA TO WI CE, CHO RZÓW, !WI) TO CH*O WI CE, RU DA !L+ SKA,
ZA BRZE oraz GLI WI CE. 

Spó$ ka wy ko ny wa $a tak 'e us$u gi in 'y nie ra kon trak tu lub
kon sul tan ta dla licz nych pro jek tów ko mu ni ka cyj nych w aglo me -
ra cji gór no %l" skiej i w ca $ej Pol sce (m.in. au to stra da A1,
dro gi eks pre so we S8, S11 i in.). Ak tu al nie Spó$ ka jest za an ga -
'o wa na m.in. w re ali za cj& bu do wy ob wod ni cy K)P NA w ci" gu
dro gi eks pre so wej S11 oraz bu do wy dro gi eks pre so wej S7
KRA KÓW – RAB KA na od cin ku Sko miel na Bia $a -Cha bów ka. 

Ba zu j"c na swo im po ten cja le, re no mie i do %wiad cze niu
Spó$ ka ofe ru je z po wo dze niem swo je us$u gi in we sto rom pu -
blicz nym i pry wat nym re ali zu j" cym:

! PRO JEK TY IN FRA STRUK TU RAL NE,
w tym KO MU NI KA CYJ NE,

!   PRO JEK TY DE WE LO PER SKIE (biu ro wo -us$u go we,
miesz ka nio we i in ne), 

!   PRO JEK TY EKO LO GICZ NE
(bu do wa in sta la cji do za go spo da ro wa nia od pa dów,
ochro ny wód i po wie trza) 

w za kre sie: 
– do radz twa,
– pro jek to wa nia,
– ob s$u gi for mal no -praw nej,
– za st&p stwa in we sty cyj ne go i za rz" dza nia

pro ce sem in we sty cyj nym,
– nad zo ru in we stor skie go,
– in 'y nie rii fi nan so wej,
– ob s$u gi gwa ran cyj nej i ser wi su po re ali za cyj ne go,
– za rz" dza nia oraz nad zo ru nad utrzy ma niem

i eks plo ata cj",
– na by wa nia i go spo da ro wa nia nie ru cho mo %cia mi,
– kon sul ta cji spo $ecz nych i or ga ni za cji pro ce su

prze sie dle#.

Pro fe sjo na lizm spó$ ki DT! SA wie lo krot nie spo ty ka$ si&
z wy so ki mi oce na mi, cze go wy ra zem s" licz ne na gro dy
i wy ró' nie nia. 
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Je %li mia$ bym mó wi& o ca $ej hi sto rii Dro go -
wej Tra sy !red ni co wej trwa $o by to bar dzo d$u -
go. 30 lat 'y cia i od da nie si# ta kie mu dzie $u
to jest wiel ka hi sto ria, ale 'e by nada& mo jej
wy po wie dzi ja kie% ra my chcia$ bym po ka za&
kil ka zda rze( nad zwy czaj nych i w$a %ci wie naj -
wa' niej szych dla tej in we sty cji, zda rze( któ -
re spo wo do wa $y, 'e to tak d$u go trwa $o.

W 1982 ro ku na pod sta wie ra por tu na te mat
sta nu wo je wódz twa i pro gra mu ja ki zo sta$ wte -
dy stwo rzo ny pod kie row nic twem ów cze sne -
go wi ce wo je wo dy Ta de usza Wnu ka i je go ze -
spo $u, któ rym kie ro wa$ Wa c$aw Wa chal,
ów cze sny dy rek tor Wo je wódz kie go Biu ra
Pro jek tów w Za brzu, po wsta $a uchwa $a Ra -
dy Mi ni strów. Rów nie' w tym ro ku zo sta $a po -
wo $a na Dy rek cja Bu do wy Tras Ko mu ni ka cyj -
nych. To w$a %nie ta Dy rek cja pod j# $a
in ten syw ne dzia $a nia, w wy ni ku cze go uzy ska -
no pod sta wo we do ku men ty in we sty cji (GZTE,
ZTE 1 eta pu, pierw sze pro jek ty tech nicz ne),
dzi# ki któ rym uzy ska no de cy zje ad mi ni stra -
cyj ne na szcze blu rz" do wym i wo je wódz twa,
umo' li wia j" ce roz po cz# cie bu do wy tra sy. 

W 1986 ro ku bu do wa si# za cz# $a dzi# ki de -
cy zji lo ka li za cyj nej wo je wo dy, i wpro wa dze -
niu do pla nu in we sty cji wo je wódz twa, ale trwa -
$a tyl ko 4 la ta.

Na po cz"t ku lat 90, w cza sie wstrzy ma nia
bu do wy, to dzia $a nia Eu ge niu sza Wró bla, ów -
cze sne go wi ce wo je wo dy i Jac ka Sztump fa
ów cze sne go dy rek to ra Wy dzia $u Go spo dar -
ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej do pro wa dzi -
$y do po wsta nia Dro go wej Tra sy !red ni co -
wej S.A. i przy czy ni $y si# do wzno wie nia
w 1994 ro ku bu do wy. Sta $o si# to dzi# ki roz -
mo wom z Ko mi sj" Bu d'e tu Sej mu i dzi# ki
wspar ciu po s$ów, któ rzy wów czas re pre zen -
to wa li nasz re gion.

W 1998 ro ku to dzia $a nie ów cze sne go mi -
ni stra trans por tu i go spo dar ki mor skiej Eu -
ge niu sza Mo raw skie go, na sze go kra ja na,
któ ry do pro wa dzi$ do za war cia pierw szej
umo wy kre dy to wej z Eu ro pej skim Ban kiem
In we sty cyj nym, a by$ to mo ment kie dy na st# -
po wa$ no wy po dzia$ ad mi ni stra cyj ny pa( stwa.
Na sza in we sty cja sta $a si# z in we sty cji kra -
jo wej, z in we sty cji z bu d'e tu pa( stwa, in we -
sty cj" miast na pra wach po wia tu. Ta kom pli -
ka cja, gdy by nie ów cze sna de cy zja

o kre dy cie, mo g$a spo wo do wa&, 'e in we sty -
cja by sta n# $a, sa mo rz" dy nie dys po no wa -
$y bo wiem wy star cza j" cy mi %rod ka mi fi nan -
so wy mi.

W ro ku 2007 kie dy to za spra w" Pa na mi -
ni stra Po lacz ka i je go za st#p cy Eu ge niu sza
Wró bla pod pi sa no ostat ni" umo w# kre dy to -
wa, któ ra prak tycz nie rzecz bio r"c za bez pie -
czy $a re ali za cj# tej tra sy do ko( ca.

I wresz cie w 2014 ro ku – od wa' ny ma newr,
któ re go au to ra mi by li mar sza $ek wo je wódz -
twa %l" skie go Mi ro s$aw Se ku $a i pre zy dent Gli -
wic Zyg munt Fran kie wicz, za pew nia j" cy fi nan -
so wa nie do ko( ca bu do w# DT!.

To by $y ta kie czte ry w# z$o we mo men ty.
Praw da jest ta ka, 'e bu do wa trwa $a w dwóch
sys te mach po li tycz nych i czte rech sys te -
mach go spo dar czych, a od 2004 ro ku wej %cie
do Unii Eu ro pej skiej te' spo wo do wa $o okre -
%lo ne per tur ba cje i kom pli ka cje, ale tak 'e
szan se na przy spie sze nie bu do wy.

Wspó$ pra co wa $em w ci" gu tych 30 lat
przy bu do wie DT! z 10 wo je wo da mi wo je -
wódz twa ka to wic kie go i %l" skie go, z 7 mar sza$ -
ka mi wo je wódz twa %l" skie go, z 22 pre zy den -
ta mi 6 miast przez któ re tra sa prze cho dzi. To
po ka zu je up$yw cza su.

Wszyst kim bar dzo go r" co, ser decz nie
dzi# ku j#, ale naj bar dziej dzi siaj wy ró' nio nym
i nie wy ró' nio ne mu, ale g$ów ne mu spraw cy
bu do wy DT! i i dzi siej szej uro czy sto %ci Pa -
nu Ta de uszo wi Wnu ko wi, któ ry ja ko Wo je wo -
da Ka to wic ki, by$ oj cem tej in we sty cji.

Po zwól cie Pa( stwo, 'e po dzi# ku j# uczest -
ni kom pro ce su in we sty cyj ne go, w tym rów nie'
nie obec nym na dzi siej szej uro czy sto %ci, ca -
$ej rze szy pro jek tan tów z Wo je wódz kie go Biu -
ra Pro jek tów w Za brzu Biu ra Pro jek tów Bu -
dow nic twa Ko mu nal ne go fir mie Mo sty, fir mie
Trakt, kon sul tan tom i rze czo znaw com z Po -
li tech ni ki Gli wic kiej, Kra kow skiej i Wro c$aw -
skiej. Wy ko naw com wy ró' nio nym dzi siaj,
ale tak 'e tym, któ rzy bu do wa li tra s# wcze %niej.
Wy mie ni# tu na zwi ska Pa nów: Sta ni s$a wa
Hendz la, Sta ni s$a wa Dro' d'a, Je rze go Bin -
de ra, a przede wszyst kim nie 'y j" ce go Zyg -
mun ta Lo ren za, któ rzy wnie %li wiel ki wk$ad
w bu do w# DT!. Tym, któ rym na le '" si# po -
dzi# ko wa nia jest znacz nie wi# cej, cz#%&
z nich nie ste ty nie 'y je.

Na ko niec chcia $em naj ser decz niej jak tyl -
ko mo' na po dzi# ko wa& za $o dze Dro go wej Tra -
sy !red ni co wej S.A. Dzi# ki jej kom pe ten cjom
mo' na by $o pro wa dzi& bu do w# w tych trud nych
wa run kach. Dzi# ku j# przede wszyst kim ze spo -
$o wi kie row ni cze mu Dro go wej Tra sy !red ni co -
wej S.A. Mo im naj bli' szym wspó$ pra cow ni kom,
do któ rych na le 'e li Pa ni Ja ni na Goj ny, Ma rian
Ka po$ ka, Ma rian Ha cu%, pre zes na st#p nej
ka den cji, gdy od sze d$em na eme ry tu r#, Ar ka -
diusz Du na szew ski, któ rych kom pe ten cje i za -
an ga 'o wa nie po zwo li $y zre ali zo wa& to wiel kie
za da nie. Dzi# ku j# ser decz nie.

Chc# jesz cze Pa( stwu po wie dzie&, 'e bu -
do wa dla te go trwa $a tak d$u go po nie wa' by -
$y okre sy, kie dy ona spo wal nia $a w spo sób ab -
so lut nie nie za le' ny od nas. Od 1990 do 93
ro ku bu do wa by $a wstrzy ma na. 2 la ta opó) -
nie nia w ko( ców ce pierw szej de ka dy XXI wie -
ku, spo wo do wa $o wpro wa dze nie prze pi sów
w 2008 ro ku, któ re w ra mach ak ce sji do Unii
Eu ro pej skiej mia $y by& wdro 'o ne w la tach
w 2004-2005.

Chc# rów nie' po wie dzie& o dwóch cie ka -
wost kach. 

W 1994 ro ku kie dy wzna wia li %my bu do w#
po 4 let nim okre sie wstrzy ma nia, na k$a dy na t"
in we sty cj# w ci" gu ro ku by $y na po zio mie 13
mln, ale w tym 'e ro ku pierw szy od ci nek
Dro go wej Tra sy !red ni co wej zo sta$ od da ny.
To by$ ki lo metr na gra ni cy Cho rzo wa i Ka to -
wic, ale by$ to ju' od ci nek, któ ry by$ do wy ko -
rzy sta nia. By $o to 22 la ta te mu i przez ko lej -
ne la ta od cin ki by $y tra sy by $y wy d$u 'a ne.
W 2006 ro ku, a wi#c 10 lat te mu, ma $o kto pa -
mi# ta, za ko( czo ny zo sta$ od ci nek DT!
Wschód otwar ciem tu ne lu w Ka to wi cach, to
by$ ostat ni ele ment te go za da nia. Po 10 la tach
od da li %my od ci nek Za chod ni od Ru dy !l" skiej
do Gli wic. Wy da j"c na bu do w# w ko( co wych
la tach po nad 300 mi lio nów w ro ku.

Cie sz# si#, 'e mo' na wresz cie ko rzy sta&
z ca $ej tra sy, 'y cz# Pa( stwu rów nie' 'e by %cie
bez piecz nie ko rzy sta li z tej tra sy i ze wszyst -
kich po zo sta $ych dróg i 'y cz# rów nie' nam
wszyst kim, aby uzu pe$ nie nie uk$a du ko mu ni -
ka cyj ne go w na szym wo je wódz twie na st" pi -
$o jak naj szyb ciej.

A Ka pi tu le i Pa nu Pre zy den to wi dzi# ku j#
za wspa nia $e wy ró' nie nie.

Zacz&$o si& w 1982 r.

Twórcy Drogowej
Trasy !rednicowej
Wy po wied) Pre ze sa DT! S.A. Ire ne usza Masz czy ka
pod czas XIX Ga li Bu dow nic twa
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! 1958 – po raz pierw szy zlo ka li zo wa no
w pla nach za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go prze bieg tra sy Ka to wi ce -Gli wi ce
(pod na zw" TRA SA !RED NI CO WA Gór no -
%l" skie go Okr# gu Prze my s$o we go).

! 1977 – po raz pierw szy – pod obec n"
na zw" – tj. DRO GO WEJ TRA SY !RED NI -
CO WEJ, po ja wi $a si# w pla nie ge ne ral nym
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go woj.
ka to wic kie go, roz po cz# to rów nie' opra co -
wy wa nie za $o 'e( tech nicz no -eko no micz nych
i pro jek tów dla frag men tów tra sy.

!1978-80 – rów no le gle przy st" pio no do prac
przy go to waw czych po le ga j" cych na drob nych
ro bo tach ziem nych i prze zbro je nio wych.

! IV. 1981 – prze rwa nie wszyst kich pod -
j# tych do te go cza su dzia $a( in we sty cyj nych
w zwi"z ku z ogól nym kry zy sem go spo dar -
ki w Pol sce.

! 24.06.1982 – Ra da Mi ni strów pod j# $a
uchwa $# nr 132/82 uzna j" c" wa g# tej in we -
sty cji dla funk cjo no wa nia i roz wo ju wo je -
wódz twa ka to wic kie go.

! IX. 1982 – utwo rze nie Dy rek cji Bu do wy
Tras Ko mu ni ka cyj nych (DBTK) z sie dzi b"
w Ka to wi cach z za da niem re ali za cji DRO GO -
WEJ TRA SY !RED NI CO WEJ (DT!).

! VI. 1984 – Pre zy dium Rz" du PRL wpro -
wa dzi $o bu do w# DRO GO WEJ TRA SY
!RED NI CO WEJ – ja ko in we sty cj# cen -

tral n" – do pro jek tu Na ro do we go Pla nu Spo -
$ecz no -Go spo dar cze go na la ta 1980-90.

! 1985/86 – roz po cz# cie bu do wy DRO -
GO WEJ TRA SY !RED NI CO WEJ.

! 1986-90 – re ali za cja nie wiel kie go za -
kre su, re ali za cja in we sty cji cen tral nej nie na -
bra $a tem pa – brak %rod ków fi nan so wych
w bu d'e cie cen tral nym.

! 1990-94 – prak tycz ne wstrzy ma nie re -
ali za cji in we sty cji z po wo dów dal sze go
bra ku %rod ków fi nan so wych, pro wa dzo no
wy $"cz nie ro bo ty za bez pie cza j" ce.

! 1993 – po wo $a nie Spó$ ki „Dro go wa Tra -
sa !red ni co wa S.A.” w miej sce dzia $a j" cej
od wrze %nia 1982 r. Dy rek cji Bu do wy Tras
Ko mu ni ka cyj nych (DBTK) w Ka to wi cach.

! 1994 – wzno wie nie in we sty cji i kon ty -
nu owa nie bu do wy ze %rod ków bu d'e tu
pa( stwa (in we sty cja cen tral na). 

Kon ty nu acja bu do wy DRO GO WEJ
TRA SY !RED NI CO WEJ do 1998 r., prze -
ka za nie do eks plo ata cji n/w od cin ków:

! gru dzie( 1994 – od ul. Ra c$a wic kiej
w Cho rzo wie do ul. Miesz ka w Ka to wi cach
(ok. 2 km),
! kwie cie( 1995 – od ul. Miesz ka do ul.

Brac kiej w Ka to wi cach oraz skrzy 'o wa nie
DT! z uli ca mi Brac k", Gli wic k" i Bo che( -
skie go (ok. 1 km),

! li sto pad 1995 – od ul. *o$ nier skiej do ul.
By tom skiej w !wi# to ch$o wi cach (ok. 1,5 km),

! li sto pad 1996 – od ul. By tom skiej
do ron da przy ul. Nie dur ne go w Ru dzie !l" -
skiej -Cheb ziu (ok. 3 km),

! wrze sie( 1997 – $"cz ni ce po $u dnio we
w# z$a DT! z ul. By tom sk" w !wi# to ch$o wi -
cach wraz z ob jaz dem ul. By tom skiej,

! li sto pad 1997 – $"cz ni ca i prze bu do wa
ul. Brac kiej w Ka to wi cach sta no wi" cej frag -
ment w# z$a DT! z tra sa mi i uli ca mi pod sta -
wo we go uk$a du ko mu ni ka cyj ne go mia sta,

! pa) dzier nik 1998 – od ul. Ra c$a wic kiej
do ul. BO WiD w Cho rzo wie oraz w# ze$ z ul.
BO WiD.

! 8.10.1998 – pod pi sa nie przez Rz"d RP
umo wy kre dy to wej z Eu ro pej skim Ban kiem
In we sty cyj nym (EBI) na cz# %cio we kre dy to -
wa nie bu do wy DT! (DT! Wschód).

! 7.06.1999 – za war cie „Po ro zu mie -
nia 10-ciu” w spra wie kon ty nu acji bu do wy
DT! po re for mie ad mi ni stra cyj nej.

! 1999-2006 – prze ka zy wa nie do eks plo -
ata cji ko lej nych od cin ków DT!:

! czer wiec 1999 – po $u dnio wa jezd nia tra -
sy g$ów nej DT! od ul. Ga $ecz ki do ul. BO -
WiD w Cho rzo wie,

! li piec 2000 – w# z$y DT! z uli ca mi
Miesz ka I -go i Ga $ecz ki oraz skrzy 'o wa nie
(ron do) ul. Miesz ka I -ego i Pia stów w Ka to -

Ka len da rium Dro go wej
Tra sy !red ni co wej

Katowice Katowice Chorzów

Chorzów #wi"toch!owice Ruda #l$ska

XIX GALA BUDOWNICTWA
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wi cach, wia duk ty w ci" gu ul. By tom skiej
w !wi# to ch$o wi cach,

!wrze sie( 2000 – po $u dnio wa jezd nia tra -
sy g$ów nej DT! w !wi# to ch$o wi cach,

! pa) dzier nik 2000 – w# ze$ DT! z ul. By -
tom sk" w !wi# to ch$o wi cach,

! gru dzie( 2000 – w# ze$ DT! z ul. D" -
brow skie go w Cho rzo wie,

! wrze sie( 2001 – od ul. *o$ nier skiej
w !wi# to ch$o wi cach do ul. BO WiD w Cho -
rzo wie,

! pa) dzier nik 2002 – w# ze$ dro go wy
w Ka to wi cach -D# bie $" cz" cy tra s# g$ów n"
DT! z uli ca mi Cho rzow sk", Z$o t", D# bo w"
i Brac k",

! sier pie( 2003 – es ta ka da nad ul. Brac -
k" oraz od ci nek DT! w ci" gu ul. Cho rzow -
skiej od ul. D# bo wej do ul. St# %lic kie go w Ka -
to wi cach, no wa uli ca St# %lic kie go na od cin ku
od ul. Gli wic kiej do ul. Mi sjo na rzy Ob la tów
wraz z gór nym po zio mem w# z$a DT! z ul.
St# %lic kie go,

! maj 2004 – dol ny po ziom w# z$a DT!
na ul. Cho rzow skiej w Ka to wi cach z no wo
wy bu do wa n" ul. St# %lic kie go.
! gru dzie( 2006 – ci"g ul. Cho rzow skiej

i Al. Ro) dzie( skie go w Ka to wi cach od re -
jo nu bu dyn ku ban ku ING Bank !l" ski po -
przez ron do im. gen. J. Zi#t ka – wraz z tu -
ne lem pod ron dem – do po $" cze nia
w# z$em z DK86 oraz w# ze$ z ul. No wo gra -
nicz n", któ ry $" czy DT! z ul. War szaw sk"
(ok. 2,3 km),

! X. 2007 – pod pi sa nie przez Rz"d RP
umo wy kre dy to wej z EBI na kon ty nu owa nie
bu do wy DT! (DT! Za chód),

! 2007-2011 – do sto so wa nie do ku men -
ta cji tech nicz nej eta pu DT! -Za chód do zmie -
nio nych prze pi sów i pro ce dur ad mi ni stra cyj -
nych.

! 2008-2011 – od da nie do eks plo ata cji
ko lej nych od cin ków DT!:
! maj 2008 – od ul. Nie dur ne go (ron do)

w Cheb ziu do ul. Kla ry w Ru dzie !l" skiej
(od cin ki R1 i R2),

! czer wiec 2011 – od gra ni cy z Ru d" !l" -
sk" do w# z$a DT! z ul. de Gaul le'a w Za -
brzu (od cin ki Z1 i Z2),

! 2012-2015 – ostat ni etap re ali za cji in -
we sty cji DRO GO WA TRA SA !RED NI CO -
WA, od da nie do eks plo ata cji ko lej nych od -
cin ków:

! sier pie( 2014 – od w# z$a DT! z ul. de
Gaul le'a w Za brzu do gra ni cy z Gli wi ca mi
(od cin ki Z3 i Z4),

! li sto pad 2014 – od gra ni cy z Za brzem
do ul. Ku jaw skiej -B$o nie w Gli wi cach (od ci -
nek G1).

! XII. 2015 – za ko( cze nie prac bu dow -
la nych przy re ali za cji ostat nie go od cin ka
DT! w Gli wi cach (G2).

! 19. III. 2016 – uro czy sto%& otwar cia od -
cin ka od ul. Ku jaw skiej -B$o nie do w# z$a DK88
z ul. Por to w" w Gli wi cach (G2) ko( cz" ce go
re ali za cj# ca $ej in we sty cji DRO GO WA TRA -
SA !RED NI CO WA Gli wi ce – Ka to wi ce.

Zabrze

Gliwice

Gliwice
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2016

MIA STO GLI WI CE 

• za za pew nie nie wa run ków fi nan so wych i or ga ni za cyj nych,
któ re umo& li wi !y bu do w" na te re nie mia sta Dro go wej Tra sy
#red ni co wej, ja ko ko( co we go eta pu te go wie lo let nie go
przed si" wzi" cia ko mu ni ka cyj ne go re gio nu.

Na gro d" ode bra!:
Adam Neu mann – wi ce pre zy dent Mia sta Gli wi ce

Dro go wa Tra sa !red ni co wa Ka to wi ce -Gli wi ce to przed si# -
wzi# cie o du 'ym zna cze niu ko mu ni ka cyj nym i eko no micz -
nym dla sil nie zur ba ni zo wa ne go ob sza ru. 

Bez ko li zyj ny prze bieg DT! oraz jej wy so kie pa ra me try
tech nicz ne po wo du j" na od cin ku Ka to wi ce – Gli wi ce skró -
ce nie dro gi, cza su po dró 'y, zu 'y cia pa li wa, spa dek licz by
wy pad ków dro go wych oraz zmniej sze nie za nie czysz cze nia
%ro do wi ska na tu ral ne go. 

Jak twier dz" spe cja li %ci, spo dzie wa ne ko rzy %ci u'yt kow ni -
ków i %ro do wi ska uzy ska ne w ci" gu 10-ciu lat od mo men tu
wy bu do wa nia ostat nie go od cin ka DT! mo g" po nad dwu -
krot nie prze kro czy& na k$a dy po nie sio ne na jej bu do w#.
War to%& in we sty cji to 3,5 mld z$.

Na gro dy i lau re aci VI edy cji Kon kur su „!l" skie Bu do wa nie”, któ re go ce lem jest pro mo cja atrak cyj -
no #ci in we sty cyj nej i go spo dar czej oraz mo$ li wo #ci eks por to wych wo je wódz twa #l" skie go.
De cy zj" Ka pi tu %y na gra dza no in sty tu cje, oso by i fir my, któ rych za wo do we suk ce sy, wy ni ki go spo -
dar cze, przed si& bior czo#' i ta lent s" wzo rem do na #la do wa nia.

Na gro dy z udzia !em go spo da rzy ga li
Pre zy den ta #l$ skiej Izby Bu dow nic twa Ta de usza Wnu ka

oraz Wi ce prze wod ni cz$ ce go Ka pi tu !y, Prze wod ni cz$ ce go Ra dy #l$ skiej
Okr" go wej Izby In &y nie rów Bu dow nic twa Fran cisz ka Busz ki
wr" cza! Dzie kan Wy dzia !u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki #l$ skiej

Prof. Klau diusz Fross

LAUREACI KONKURSU „!L+SKIE BUDOWANIE” – 2016
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EU RO VIA POL SKA S.A.
W BIE LA NACH WRO C*AW SKICH

• za pro fe sjo nal n$ re ali za cj" ro bót oraz wk!ad wy ko naw czy
i in &y nier ski w re ali za cji bu do wy Dro go wej Tra sy #red ni -
co wej.

Na gro d" od ebra!:
Ro man Sa mol – dyrektor kon trak tu

Eu ro via od po $o wy lat osiem dzie si" tych, czy li w za sa dzie
od sa me go po cz"t ku bu do wy Dro go wej Tra sy !red ni co wej
mia $a swój udzia$ w jej po wsta wa niu. Wte dy to, jesz cze ja -
ko !l" skie Przed si# bior stwo Ro bót Dro go wych, pra co wa $a
na pierw szym od cin ku tra sy. 

W la tach 2012-2014, po raz pierw szy pod szyl dem Eu ro -
via Pol ska SA, ja ko Li der Kon sor cjum, roz po cz# to bu do w#
Dro go wej Tra sy !red ni co wej na od cin ku od Gli wic do w# -
z$a de Gaul le’a. 

W grud niu 2012 ro ku Eu ro via Pol ska S.A. ja ko Li der Kon -
sor cjum pod pi sa $a umo w# na wy ko na nie od cin ka G2 i G2/4
DT! zlo ka li zo wa ne go w sa mym cen trum mia sta Gli wi ce.
Bu do wa za ko( czy $a si# w grud niu 2015 ro ku, a od wio sny
ro ku 2016 mo' na bez ko li zyj nie, bez piecz nie i szyb ko prze -
miesz cza& si# ca $" tra s" z Gli wic do Ka to wic.

BU DI MEX S.A.
W WAR SZA WIE

• za pro fe sjo nal n$ re ali za cj" ro bót oraz wk!ad wy ko naw czy
i in &y nier ski w re ali za cji bu do wy Dro go wej Tra sy #red ni -
co wej.

Na gro d" odebra!:
Ar ka diusz No bis – Dy rek tor re gio nu Bu di mex S.A.

Bu do wa Dro go wej Tra sy !red ni co wej Za chód o $"cz nej
d$u go %ci 5,8 km. 

W sk$ad pro jek tu we sz$o m.in. ron do, $"cz ni ca przy ron -
dzie i ul. Wol no %ci, prze d$u 'e nie ul. Gen. de Gaul le’a, bu -
do wa ul. Ko le jo wej oraz prze bu do wa to ro wi ska tram wa jo -
we go. Do dat ko wo wy ko na no sze%& wia duk tów, wia dukt ko -
le jo wy i dwa tu ne le. Ro bo ty bran 'o we ob j# $y: mu ry opo ro -
we, ekra ny aku stycz ne, ogro dze nia i prze pust dro go wy.
War to%& pro jek tu wy nio s$a 273 mln z$ net to.
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PORR POL SKA IN FRA STRUC TU RE S.A. 

za pro fe sjo nal n$ re ali za cj" ro bót kon struk cyj nych i mo sto -
wych bu do wy Dro go wej Tra sy #red ni co wej oraz wie lu ko -
lej nych przed si" wzi"' in we sty cyj nych na te re nie kra ju.

Na gro d" od bra!:
Krzysz tof Rze( ni kie wicz

– Dyrektor Oddzia%u In$ynieryjnego
PORR Polska Infrastructure S.A.

PORR Pol ska In fra struc tu re S.A. zre ali zo wa $a wraz z li -
de rem kon sor cjum – Eu ro via Pol ska SA od ci nek G2 w Gli -
wi cach – ostat ni etap bu do wy Dro go wej Tra sy !red ni co -
wej. 

Kon trakt na bu do w# od cin ka „G2” by$ re ali zo wa ny
od stycz nia 2013 do ko( ca grud nia 2015, a je go war to%&
to 609 mln z$ net to. PORR Pol ska In fra struc tu re od po wia -
da $a za wy ko na nie ro bót kon struk cyj nych, tj. g$ów nych
obiek tów mo sto wych w re jo nie w# z$a przy ul. Por to wej, w# -
z$a w re jo nie ul. Sien kie wi cza, mu rów opo ro wych na wlo cie
i wy lo cie z tu ne lu dro go we go, tu ne lu dro go we go o d$u go -
%ci 500 mb i zmien nym uk$a dzie dwu - i czte ro na wo wym,
obiek tów w re jo nie ul. Cz# sto chow skiej nad tra s" DT! oraz
obie ków mo sto wych w rej. ul. Kró lew skiej Ta my.

PPUH „DO LO MIT” KO PAL NIA „Z+B KO WI CE”
SPÓ* KA AK CYJ NA

• za wy so ce wy mier ny roz wój pro duk cyj ny i in we sty cyj ny
w okre sie 25-le cia dzia !al no )ci Przed si" bior stwa oraz ak -
tyw ne wspie ra nie dzia !al no )ci spo !ecz nej i cha ry ta tyw nej.

Na gro d" odebra!:
Ja nusz Kmie cik – Pre zes Za rz" du

– Dy rek tor PPUH „DO LO MIT”
Ko pal nia „Z)B KO WI CE” S.A.

Przed si# bior stwo Pro duk cyj no -Us$u go wo -Han dlo we „Do -
lo mit”, Ko pal nia Z"b ko wi ce SA z Da bro wy Gór ni czej jest
jed nym z li de rów bran zy gór nic twa od kryw ko we go w kra ju. 

Swo j" po zy cje za wdzi# cza prze my sla nej stra te gii roz wo -
ju. No wo cze sny park ma szy no wy, wy kwa li fi ko wa na ka dra
oraz wy so kie wy ma ga nia wo bec pro ce dur pro duk cyj nych
spra wia j", 'e fir ma nie ustan nie si# roz wi ja. Rocz nie wy do -
by wa 1,5 mln ton kru szy wa w dwóch za k$a dach pro duk cyj -
nych: Z"b ko wi ce oraz Chrusz czo bród. Bo ga te z$o 'a za -
pew nia j" mo' li wo%& eks plo ata cji przez ko lej ne 100 lat. Kru -
szy wo do lo mi to we ofe ro wa ne po sia da wie le za sto so wa(,
g$ów nie w bu dow nic twie dro go wym i bu dow la nym, w hut -
nic twie oraz rol nic twie ja ko na wóz wap nio wo ma gne zo wy.

W b.r. fir ma ob cho dzi 25-le cie dzia $al no %ci.
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APA GRO UP SP. Z O.O.
W GLI WI CACH

• za opty mal n$ in te gra cj" roz wi$ za( i pro duk tów in te li gent -
nej au to ma ty ki prze my s!o wej i sys te mów za rz$ dza nia bu -
dyn ka mi.

Na gro d" od ebra!:
Ar tur Pol lak – Pre zes Za rz" du APA Sp. z o.o.

APA Gro up Sp. z o.o. pro wa dzi dzia $al no%& na ryn ku in -
te li gent nej au to ma ty ki prze my s$o wej i sys te mów za rz" dza -
nia bu dyn ka mi. Zaj mu je si# opra co wa niem tech no lo gii, któ -
ra u$a twia co dzien ne u'yt ko wa nie bu dyn ków. Po sia da
15 lat do %wiad cze nia i dzie si"t ki uda nych wdro 'e( dla in -
sty tu cji, osób pry wat nych, gmin i za k$a dów prze my s$o wych
na ca $ym %wie cie. 

Fir ma APA by $a g$ów nym spon so rem i wy ko naw c" no wo -
cze sne go la bo ra to rium dla Wy dzia $u Elek trycz ne go Po li -
tech ni ki !l" skiej w Gli wi cach.

FUL CO SYS TEM SP. Z O.O.
W GLI WI CACH

• za kom plek so w$ re ali za cj" ma !ej ar chi tek tu ry na Ryn ku
w Ka to wi cach oraz wie lu ko lej nych pro jek tów na te re nie
re gio nu )l$ skie go i kra ju.

Na gro d" od ebra!:
*u kasz Siód mok – Pre zes Za rz" du

FUL CO SYS TEM sp. z o.o.

Spó$ ka Ful co Sys tem re ali zu je kom plek so wo kon cep cje za -
go spo da ro wa nia te re nu zwi" za ne z tzw. ma $" ar chi tek tu r". 

Na po trze by przed si# wzi# cia – prze bu do wa stre fy Ron -
do -Ry nek w Ka to wi cach, fir ma za pro jek to wa $a i do star czy -
$a po nad 500 ele men tów, m.in. $a wek, sie dzisk, le 'a nek,
ko szy na od pa dy, do nic na ro %li ny oraz wia ty dla przy stan -
ków au to bu so wych i tram wa jo wych.

LAUREACI KONKURSU „!L+SKIE BUDOWANIE” – 2016
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RE GIO NAL NA FUN DA CJA PO MO CY NIE WI DO MYM
W CHO RZO WIE

• za or ga ni za cj" fi nan so wa nia i ko or dy na cj" bu do wy Spe -
cjal ne go O)rod ka Szkol no -Wy cho waw cze go dla dzie ci
nie wi do mych i nie do wi dz$ cych w Zie mi" ci cach.

Na gro d" odebra!:
Nor bert Gal la – Pre zes Za rz" du Re gio nal nej Fun da cji

Po mo cy Nie wi do mym w Cho rzo wie

Na Spe cjal ny O%ro dek Szkol no-Wy cho waw czy sk$a da j"
si#: Szko $a Pod sta wo wa, Gim na zjum Spe cjal ne. Przed -
szko le Spe cjal ne, In ter nat.

Roz po cz# cie bu do wy pa) dzier nik 2014. Za ko( cze nie bu -
do wy gru dzie( 2015. Koszt bu do wy wy niós$ ok. 15 mln z$. 

Przed si# wzi# cie zo sta $o sfi nan so wa ne w 85% e %rod ków
Unii Eu ro pej skiej, po zo sta $" cz#%& sta no wi $y %rod ki w$a sne
Fun da cji oraz %rod ki PFRON.

Po wierzch nia za bu do wy obiek tów in fra struk tu ry spo $ecz -
no – edu ka cyj nej O%rod ka wy no si 2400 m2. Do dys po zy cji
jest 18 sal do za j#& dy dak tycz nych. 

O%ro dek prze zna czo ny jest dla dzie ci i m$o dzie 'y nie wi -
do mej i s$a bo wi dz" cej z do dat ko wy mi sprz# 'e nia mi. Za -
pro jek to wa ny jest dla oko $o 100 pod opiecz nych, przy czym
w in ter na cie za pew nio no 50 miejsc.

MIEJ SKI ZA RZ+D
BU DYN KÓW MIESZ KAL NYCH

W TY CHACH

• za przy go to wa nie, or ga ni za cj" fi nan so wa nia i re ali za cj"
kom plek so wej re wi ta li za cji obiek tu Me dia te ka XXI w.
w Ty chach.

Na gro d" od ebra !a:
Te re sa Ja necz ko – Dy rek tor Miej skie go Za rz" du

Bu dyn ków Miesz kal nych w Ty chach

Przed mio tem pro jek tu by $a re wi ta li za cja nie wy ko rzy sta -
ne go obiek tu prze zna czo ne go dla Ze spo $u Szkó$ Mu ni cy -
pla nych w Ty chach, któ ry w sta nie su ro wym otwar tym nie
zo sta$ wy ko( czo ny i nie móg$ by& u'yt ko wa ny. 

Pro jekt re wi ta li za cji za k$a da$ nada nie mu no wych funk cji
po przez bu do w# no wo cze snej sie dzi by Bi blio te ki Pu blicz -
nej w Ty chach, sa li kon cer to wej wraz z za ple czem so cjal -
nym i tech nicz nym oraz lo ka li us$u go wych o prze zna cze niu
ko mer cyj nym. 

Bu do wa i od da nie do u'yt ku obiek tu spra wi $o, i' Me dia -
te ka – bo ta k" w$a %nie na zw# nada no bu dyn ko wi – sta $a
si# no wym cen trum kul tu ral nym Mia sta Ty chy o pre sti 'o -
wym zna cze niu. 
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PB JA EKEL -BUD -TECH SPÓ* KA Z O.O. SP. K.
W CHO RZO WIE

• za pro fe sjo nal n$ re ali za cj" ro bót ter mo mo der ni za cyj nych
oraz prac bu dow la nych i re mon to wych bu dyn ków miesz -
kal nych i u&y tecz no )ci pu blicz nej.

Na gro d" od ebra!:
To masz Gor czow ski – Pre zes Za rz" du

PB JA EKEL -BUD -TECH Sp. z o.o. Sp. K.

Fir ma pro wa dzi pe $en za kres prac bu dow la nych, in sta la -
cyj nych, wy ko( cze nio wych oraz ada pta cji wn#trz. Obec nie
re ali zu je ro bo ty bu dow la ne w cha rak te rze ge ne ral ne go wy -
ko naw cy. 

W la tach 2012-2015 zre ali zo wa $a 20 pro jek tów, g$ów nie
pa wi lo nów han dlo wych na te re nie Gór ne go i dol ne go %l" ska. 

Oprócz do %wiad cze nia Spó$ ka po sia da du '" wie dz#
i prak ty k#, s$u 'y rów nie' ra d" w do bo rze ma te ria $ów, roz -
wi" za( tech no lo gicz nych oraz za go spo da ro wa niu prze -
strze ni.

SPÓ* DZIEL NIA MIESZ KA NIO WA „ZA CHOD NIA”
W GLI WI CACH

• za pro fe sjo nal ne za rz$ dza nie nie ru cho mo )cia mi, or ga ni -
zo wa nie ich kom plek so wych re mon tów i mo der ni za cji
wraz z ak tyw nym po zy ski wa niem )rod ków fi nan so wych.

Na gro d" ode bra !a:
Ewa Czy$ – Pre zes Za rz" du

Spó% dziel ni Miesz ka nio wej ZA CHOD NIA
w Gli wi cach

Spó$ dziel nia Miesz ka nio wa „Za chod nia” w Gli wi cach jest
no wo cze snym za rz"d c" dba j" cym przede wszyst kim o po -
trze by cz$on ków spó$ dziel ni, spra wy eko lo gii i no wo cze sne -
go bu dow nic twa. W 2011 ro ku spó$ dziel nia roz po cz# $a re -
ali za cj# wie lo let nie go pla nu li kwi da cji azbe stu z bu dyn ków
miesz kal nych wraz z ich ocie ple niem w no wo cze snej tech -
no lo gii. Spó$ dziel nia wy ko nu je na bie '" co re mon ty swo ich
za so bów, suk ce syw nie wy ko nu je za bez pie cze nia prze ciw -
po 'a ro we.

W bie '" cym ro ku wy po sa 'o no rów nie' miesz ka nia
cz$on ków spó$ dziel ni w mo du $y ra dio we do zdal ne go od -
czy tu sta nu wo do mie rzy, u$a twia j"c za tem ob s$u g# miesz -
ka( ców po przez no wo cze sne tech no lo gie.

LAUREACI KONKURSU „!L+SKIE BUDOWANIE” – 2016



SPÓ* DZIEL NIA MIESZ KA NIO WA IM. OBRO, CÓW PO KO JU W GLI WI CACH

• za pro fe sjo nal ne za rz$ dza nie nie ru cho mo )cia mi, or ga ni zo wa nie ich kom plek so wych re mon tów i mo der ni za cji wraz z ak -
tyw nym po zy ski wa niem )rod ków fi nan so wych.

Na gro d" od ebra!: Krzysz tof Klecz ka – Pre zes Za rz" duSpó% dziel ni Miesz ka nio wej im. Obro+ ców Po ko ju w Gli wi cach

Ist nie je ju' po nad 25 lat. Mo 'e po szczy ci& si# licz ny mi wy ró' nie nia mi Po sia da Ty tu$ Li de ra Spó$ dziel czo %ci w dwóch ubie -
g$ych la tach czy Z$o ty Me dal im. Kró la Ka zi mie rza Wiel kie go, nada wa ne go przez In sty tut Go spo dar ki Nie ru cho mo %cia mi
w War sza wie. Do ro ku 2019 Spó$ dziel nia za ko( czy trwa j" ce pra ce ter mo mo der ni za cyj ne, po le ga j" ce na uty li za cji nie bez -
piecz ne go azbe stu z za rz" dza nych bu dyn ków. Po nad to suk ce syw nie pro wa dzo ne s" re mon ty bu dyn ków oraz dróg i chod -
ni ków, przy by wa par kin gów i no wo cze snych pla ców za baw. Za in sta lo wa ny zo sta$ tak 'e mo ni to ring wi zyj ny osie dla, dzi# ki
cze mu spó$ dziel nia mo 'e po szczy ci& si# 100% ob $o 'e niem lo ka li u'yt ko wych.

LAUREACI KONKURSU „!L+SKIE BUDOWANIE” – 2016
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„AUTORYTET # BUDOWNICTWA

I GOSPODARKI !L"SKIEJ” 

Ka pi tu $a Kon kur su „!la skie Bu do wa nie” wy so ko ce ni in dy wi du alizm, kre atyw no'), przed si& bior czo'), kom pe ten cje i pro fe sjo na -
lizm. Te ce chy wy ró( nia j" lu dzi cie sz" cych si& po wszech nym uzna niem i sza cun kiem. I to w$a 'nie one de cy du j" o wy bo rze osób,
któ rym Ka pi tu $a przy zna je Na gro d& i Ty tu$:

Wy ró' nie nie wr# czy$, z udzia $em go spo da rzy, Pre zes Ra dy Pol skiej Izby In 'y nie rów Bu dow nic twa,
Mi ni ster – G$ów ny In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go w la tach 1994-1998, An drzej Roch – Do bruc ki

za wiel kie za an ga (o wa nie oraz istot ny wk$ad w or ga ni za cj&
fi nan so wa nia, przy go to wa nia pro jek to we go i re ali za cji bu -
do wy Dro go wej Tra sy !red ni co wej.

Miesz ka niec Gli wic od uro dze nia (1954 r.) Od 1989 zwi" za -
ny z sa mo rz" dem. Pe$ ni$ wie le wa' nych funk cji. Od 1993 wspó$ -
two rzy$ kon cep cj# uk$a du dro go we go mia sta, nad zo ru j"c re ali -
za cj# no wych ele men tów oraz ko or dy nu j"c dzia $a nia mia sta
przy przy go to wa niach i bu do wie Dro go wej Tra sy !red ni co wej
w Gli wi cach. By$ ne go cja to rem i ko or dy na to rem umo wy in we -
sty cyj nej do ty cz" cej bu do wy fa bry ki sa mo cho dów Ge ne ral Mo -
tors – Opel, wspó$ au to rem za $o 'e( do Pla nu Roz wo ju Spe cjal -
nej Stre fy Eko no micz nej oraz ko or dy na to rem re ali za cji
in fra struk tu ry tech nicz nej w ob r# bie Stre fy. 

Bra$ udzia$ w ró' no ra kich dzia $a niach w bar dzo wie lu dzie dzi -
nach.

ANDRZEJ KARASI,SKI
Sekretarz Miasta Gliwice

NAGROD$ I TYTU% „AUTORYTET # BUDOWNICTWA I GOSPODARKI !L"SKIEJ 2016” OTRZYMALI:
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ANDRZEJ BAUER
Prezes Zarz"du Drogowej Trasy !rednicowej SA

za wy so ce pro fe sjo nal ne or ga ni zo wa nie re ali za cji klu -
czo wych przed si& wzi&) in we sty cyj nych bu dow nic twa
dro go we go re gio nu i kra ju, a tak (e za wk$ad in (y nier -
ski i or ga ni za cyj ny w re ali za cj& ko# co we go eta pu bu -
do wy Dro go wej Tra sy !red ni co wej.

Pre zes Za rz" du „Dro go wej Tra sy !red ni co wej” S.A.
w Ka to wi cach, z któ r" zwi" za ny jest od 2008 ro ku, po -
cz"t ko wo ja ko cz$o nek ra dy nad zor czej.

Ak tyw no%& za wo do wa od po nad 30 lat z$" czo na z bu -
dow nic twem. Wie lo let nie do %wiad cze nie w pra cy na sta -
no wi skach kie row ni czych zdo by te g$ów nie w PRIn' SA
Ka to wi ce (m.in. od ci nek A -1 So %ni ca – Ma cie jów) oraz
w Mo sto sta lu Za brze S.A. (m.in. bu dy nek Al tus w Ka to -
wi cach).
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ERIC ROUFFET
Prezes Zarzadu Eurovia Polska S.A.

za zre ali zo wa ne przez Spó$ k& in we sty cje dro go we,
wk$ad wy ko naw czy i in (y nier ski w bu do w& Dro go wej Tra -
sy !red ni co wej, a tak (e za osi" gni& t" wy so k" po zy cj&
ryn ko w" w sek to rze kra jo we go bu dow nic twa.

Bu dow la niec, me ne d'er, pa sjo na ta, od po cz"t ku ka rie ry
za wo do wej zwi" za ny z fir m" Eu ro via.

Swo j" przy go d# z bu dow nic twem i za ra zem pa sjo nu j" c"
po dró' roz po czy na$ we Fran cji od sta no wi ska kie row ni ka bu -
do wy, po za le d wie pi# ciu mie si" cach prze niós$ si# do Nie -
miec, gdzie pra co wa$ ja ko kie row nik pro jek tu. W ro ku 2000
prze szed$ do s$o wac kie go od dzia $u Eu ro vii, gdzie w 2004 ro -
ku ob j"$ funk cj# dy rek to ra za rz" dza j" ce go, a pi#& lat pó) -
niej, w ro ku 2009, sta no wi sko Pre ze sa. Jed no cze %nie pe$ -
ni$ naj pierw funk cj# Dy rek to ra Ge ne ral ne go Eu ro via
Ka mie nio lo my, a pó) niej kom plek so wo za rz" dza$ sek to rem
ko pal( i wy twór ni w Cze chach i S$o wa cji. Od ro ku 2013 Pre -
zes Za rz" du Eu ro via Pol ska SA. do sko na $y przy wód ca,
skrom ny, pra co wi ty i co pod kre %la j" je go wspó$ pra cow ni -
cy – wy ma ga j" cy, ale przede wszyst kim od sie bie

LAUREACI KONKURSU „!L+SKIE BUDOWANIE” – 2016
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JACEK STUMPF
Naczelnik Wydzia$u Dokumentacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia$ w Katowicach

za wiel kie za an ga (o wa nie oraz istot ny wk$ad w or ga -
ni za cj& za rz" dza nia in we sty cj", fi nan so wa nia i re ali -
za cji bu do wy Dro go wej Tra sy !red ni co wej.

Wspó$ ini cja tor i g$ów ny „spraw ca” po wsta nia Spó$ ki Ak -
cyj nej „Dro go wa Tra sa !red ni co wa”. Wie lo let ni prze wod -
ni cz" cy Ra dy Nad zor czej „DT!” SA. 

Naj wi#k szy „sprzy mie rzeniec” bu do wa nej Tra sy, uczest -
nik wi#k szo %ci ini cja tyw kie ro wa nych do Rz" du, ak tyw -
ny uczest nik roz mów, któ re przy no si $y roz wi" za nia pro -
ble mów zwi" za nych z fi nan so wa niem bu do wy Tra sy. 

Po $o 'y$ wiel kie za s$u gi dla mo' li wo %ci kon ty nu acji bu -
do wy Dro go wej Tra sy !red ni co wej.

Obec nie Na czel nik Wy dzia $u w Ka to wic kim Od dzia le
GDD KiA przy go to wu j" ce go do re ali za cji bra ku j" ce frag -
men ty pod sta wo wych dróg na sze go Wo je wódz twa, po -
przez uzy ska nie pro jek tów, de cy zji %ro do wi sko wych i in -
nych de cy zji ad mi ni stra cyj nych po zwa la j" cych apli ko wa&
o fi nan so wa nie ich bu do wy.
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ZBIGNIEW GIELECIAK
Prezes Zarz"du Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-!ciekowej S.A. w Tychach,

Prezes Zarz"du Okr#gowej Izby Przemys$owo-Handlowej w Tychach

za pro fe sjo nal ne i in no wa cyj ne or ga ni zo wa nie re ali za -
cji przed si& wzi&) in we sty cyj nych go spo dar ki wod no -'cie -
ko wej i bu dow nic twa in fra struk tu ral ne go oraz ak tyw ne
kie ro wa nie sa mo rz" dem go spo dar czym w Ty chach.

Przy go to wa$ i prze pro wa dzi$ mo der ni za cj# oczysz -
czal ni %cie ków w Ty chach do pro wa dza j"c j" do naj bar -
dziej efek tyw nej pod wzgl# dem ener ge tycz nym oczysz -
czal ni w Eu ro pie, po kry wa j" cej w 150% za po trze bo wa nie
na pr"d z w$a snych, od na wial nych )ró de$ ener ge tycz nych. 

Ak tu al nie re ali zu je bu do w# par ku wod ne go w Ty -
chach za si la ne go ca$ ko wi cie ener gi" elek trycz n" i ciepl -
n" z bio ga zu wy twa rza ne go w oczysz czal ni. 

Czyn ny uczest nik ze spo $ów do rad czych i eks perc kich,
cz$o nek ze spo $u re ali zu j" ce go pro jekt Fo re si ght dla Gór -
no %l" skie go Ob sza ru Me tro po li tal ne go. 

Od 2014 r. eks pert gru py ro bo czej Kra jo wych In te li gent -
nych Spe cja li za cji (KIS) po wo $a ny przez Mi ni ster stwo Roz -
wo ju. Rzecz nik pa ten to wy i au tor kil ku pa ten tów. 
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TADEUSZ WESO*OWSKI
Prezes Zarz"du Radan Sp. z o.o. w Gliwicach

za pro fe sjo nal ne i in no wa cyj ne or ga ni zo wa nie re ali -
za cji przed si& wzi&) in we sty cyj nych bu dow nic twa
miesz ka nio we go, prze my s$o we go i obiek tów u(y tecz -
no 'ci pu blicz nej oraz za ak tyw ne wspie ra nie dzia $al -
no 'ci spo $ecz nej i cha ry ta tyw nej.

Osie dle Ogród, Ogro dy Kró lo wej Bo ny – te piek ne
miej sca, to dzie $o fir my RA DAN. Sta ran ne pro jek ty, nie -
po wta rzal na aran 'a cja prze strze ni, ja ko%& i styl...
%wietna za ch# ta by tu za miesz ka&.

Ko lej ne dzie $o fir my RA DAN to biu ro wiec Zwy ci# -
stwa 52. Uni ka to wa, no wo cze sna ar chi tek tu ra, wy j"t ko wa,
naj bar dziej atrak cyj na i po '" da na lo ka li za cja w cen trum mi-
a sta, bez po %red nie po $" cze nie z Dro go w" Tra s" !red ni -
co w", do sko na $a ko mu ni ka cja z dro go wym w# z$em $" cz" -
cym au to stra dy A1 i A4, naj no wo cze %niej sze roz wi" za nia
tech no lo gicz ne oraz po wierzch nie biu ro wo -us$u go we od -
po wia da j" ce %wia to wym stan dar dom czy ni" z bu dyn ku
przy ul. Zwy ci# stwa 52 naj lep sze cen trum biz ne so we.

LAUREACI KONKURSU „!L+SKIE BUDOWANIE” – 2016
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TERESA HORBOWY
Prezes Zarz"du Spó$dzielni Mieszkaniowej „Lokator” w D"browie Górniczej

za pro fe sjo nal ne i wy so ce efek tyw ne za rz" dza nie dzia -
$al no 'ci" kie ro wa nej Spó$ dziel ni oraz za oso bi sty
wk$ad w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki re gio nu 'l" -
skie go.

Nie zwy kle spraw nie i pro fe sjo nal nie ad mi ni stru je ma -
jat kiem Spó$ dziel ni, po dej mu j"c istot ne de cy zje do ty cz" -
ce kie run ków jej dzia $a nia. W szcze gól no sci przed si# wzi#&
in we sty cyj nych i pro gra mów ter mo mo der ni za cyj nych. 

Z wy kszta$ ce nia eko no mi sta, sku tecz nie po zy sku je ni-
e zb#d ne %rod ki fi nan so we. Po sia da li cen cje za rz"d cy nie -
ru cho mo %ci.

Ce nio na za fa cho w" wie dz#, do %wiad cze nie oraz du -
'e za an ga 'o wa nie za wo do we. 

LAUREACI KONKURSU „!L+SKIE BUDOWANIE” – 2016
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prof. dr hab. in(. KAROL W-GLARZY
wieloletni Prezes Zak$adu Do%wiadczalnego Instytutu Zootechniki Pa(stwowego Instytutu Badawczego

Grodziec !l"ski Sp. z o.o.

za wy so ce pro fe sjo nal n", wie lo let ni" dzia $al no')
na uko w" i in we sty cyj n" dla roz wo ju ener gii od na wial -
nych i ochro ny 'ro do wi ska re gio nu i kra ju.

Pan Prof. W# gla rzy b# d"c wie le lat pre ze sem Rol ni cze -
go Kom bi na tu Spó$ dziel cze go w Go le szo wie zre ali zo wa$
wie le obiek tów rol ni czych oraz bu dow nic twa ogól ne go
na zie mi cie szy( skiej w ra mach kom bi na tu. 

Przez ostat nie 22 la ta b# d"c Pre ze sem Za k$a du Do -
%wiad czal ne go In sty tu tu Zoo tech ni ki Pa( stwo we go In sty -
tu tu Ba daw cze go w Grod) cu !l" skim wy bu do wa$ wie le
bu dyn ków do %wiad czal nych. 

S" to mi# dzy in ny mi: bu dy nek no wo cze snej obo ry kur -
ty no wej na 200 krów, kil ka do %wiad czal nych bu dyn ków
chlew ni, Agro ra fi ne ria dla po trzeb w$a snych, Bio ga -
zow nia na 0,6 MW, bu dy nek pro duk cji su ma afry ka( skie -
go, zmo der ni zo wa$ go spo dar stwo eko lo gicz ne w Ja wo -
rzu oraz od re stau ro wa$ bu dy nek Pa $a cu i Dwor ku
w Grod) cu !l" skim.

LAUREACI KONKURSU „!L+SKIE BUDOWANIE” – 2016
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W*ODZIMIERZ BOSOWSKI
Prezes Zarz"du Zabrza(skiej Spó$dzielni Mieszkaniowej

za pro fe sjo nal ne i wy so ce efek tyw ne za rz" dza nie dzia $al -
no 'ci" kie ro wa nej Spó$ dziel ni oraz za oso bi sty wk$ad
w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki re gio nu 'l" skie go.

W$o dzi mierz Bo sow ski z wy kszta$ ce nia bu dow la niec. 
Eks pert ryn ku za rz" dza nia nie ru cho mo %cia mi i cer ty fi ko wa -

ny za rz"d ca nie ru cho mo %ci. Wie dz# i do %wiad cze nie zdo by$ prze -
cho dz"c ko lej ne szcze ble ka rie ry w bran 'y bu dow la nej. Obe-
c nie kie ru je bie '" c" dzia $al no %ci" Za brza( skiej Spó$ dziel ni
Miesz ka nio wej, jed n" z naj wi#k szych spó$ dziel ni miesz ka nio -
wych dzia $a j" cych na te re nie Gór ne go !l" ska.

Spó$ dziel nia po zy sku je do dat ko we )ró d$a fi nan so wa nia
na mo der ni za cj# bu dyn ków i urz" dze( in fra struk tu ry tech nicz -
nej z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny !ro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Ka to wi cach. Ko rzy sta z pre mii ter mo mo der ni -
zayj nych udzie la nych przed si# bior com w ra mach pre fe ren cyj nych
kre dy tów ban ko wych.

Sta wia na ja ko%& wy ko ny wa nych us$ug. Sprzy ja te mu wdro -
'o ny od 2004 ro ku i utrzy my wa ny Sys tem Za rz" dza nia Ja ko -
%ci" w za kre sie za rz" dza nia i ad mi ni stro wa nia nie ru cho mo %cia -
mi, przy j# ty zgod nie z wy ma ga nia mi norm Mi# dzy na ro do wych 

LAUREACI KONKURSU „!L+SKIE BUDOWANIE” – 2016
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ZYGMUNT BIEDACHA
W$a%ciciel P.H.U. „Halmar” w Chorzowie

za pro fe sjo nal ne i wy so ce efek tyw ne za rz" dza nie kie -
ro wa nym przed si& bior stwem w okre sie 35-le cia dzia -
$al no 'ci oraz za oso bi sty wk$ad w roz wój bu dow nic -
twa i go spo dar ki re gio nu 'l" skie go.

Przed si# bior stwo kie ro wa ne przez Pa na Zyg mun ta Bie -
da ch# pro wa dzi dzia $al no%& od 1981 ro ku i %wiad czy us$u -
gi dla in we sto rów pu blicz nych, spó$ dziel czych i ko mer cyj -
nych. 

Za trud nia bli sko 50 osób ja ko ka dra kie row ni cza oraz
wy ko naw cza. 

Spe cja li zu je si# w ro bo tach ter mo mo der ni za cyj nych, re -
mon to wych, a zw$asz cza re no wa cji za byt ków ar chi tek tu -
ry, zw$asz cza wy ko ny wa nych na te re nie mia sta Cho rzo -
wa.
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Prezes IRENEUSZ MASZCZYK
WICEPREZYDENT !L+SKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

Dom ro dzin ny na uczy$ go skrom no %ci, za mi $o wa nia do po -
rz"d ku, na de wszyst ko za% sza cun ku do ota cza j" cych go lu -
dzi i od po wie dzial no %ci za pod j# te zo bo wi" za nia.

To cen ny ba ga', z ja kim Ire ne usz Masz czyk z od wa g" wy -
ru szy$ w do ro s$e 'y cie.

Po dob nie jak je go dzia dek, ale ju' z dy plo mem Po li tech ni -
ki !l" skiej pra c# za wo do w" pod j"$ w ko pal ni Mi lo wi ce.

Jed nak do pie ro pó) niej szy okres, gdy ju' by$ wi ce pre zy den -
tem So snow ca, zde cy do wa$ o je go na st#p nych 30 la tach.

Te d$u gie la ta od da$ bu do wie Dro go wej Tra sy !red ni co wej
Ka to wi ce – Gli wi ce.
!ro do wi sko pro jek tan tów i re ali za to rów in we sty cji ko mu ni -

ka cyj nych wska za $o go ów cze sne mu wo je wo dzie ja ko kan dy -
da ta do po wo $y wa nej wów czas Dy rek cji Bu do wy Tras Ko mu -
ni ka cyj nych w Ka to wi cach.

W 1984 ro ku ju' ja ko dy rek tor tej jed nost ki roz po cz"$ „bój”
o re ali za cj# te go naj wa' niej sze go dla ko nur ba cji gór no %l" skiej
przed si# wzi# cia ko mu ni ka cyj ne go, któ re go bu do wa roz po cz# -
$a si# w ro ku 1986. Ko lej ne la ta po ka za $y, 'e s$o wo „bój” to chy -
ba traf ne okre %le nie. 

S$o wo to bo wiem naj le piej od da je kli mat i czas, w któ rym Ire -
ne usz Masz czyk, ju' ja ko pre zes za rz" du – dy rek tor DT! SA
bu dzi$ po now nie do 'y cia u%pio n" bu do w#.

Roz mo wy z w$a dza mi wo je wódz twa, par la men ta rzy sta mi,
po li ty ka mi wszel kich opcji... de zy de ra ty, wnio ski... ile' to wy -
ma ga $o z je go stro ny ener gii i cha rak te ru... od wa gi.

Jest rok 1994 – bu do w# DT!-ki wzno wio no.
Zwy ci# 'y$ zmys$ or ga ni za cyj ny, wy trwa $o%& w d" 'e niu

do ce lu, ta lent i umie j#t no%& zna le zie nia roz wi" za( w no wych
uwa run ko wa niach for mal no -praw nych.

Zwy ci# 'y$ Ire ne usz Masz czyk.
To je go wiel ka za s$u ga.
W dru giej po $o wie ro ku 2012, kie dy po zo sta$ do pod pi sa nia

ostat ni gli wic ki kon trakt DT!, Ire ne usz Masz czyk od szed$
na eme ry tu r# po 49 la tach pra cy.

Po zo sta wi$ spó$ k# w bar dzo do brej kon dy cji fi nan so wej
i w bar dzo do brych r# kach.

Dzi% udzie la si# spo $ecz nie, uczest ni cz"c w pra cach Re gio -
nal nej Izby Go spo dar czej i !l" skiej Izby Bu dow nic twa, gdzie
pe$ ni funk cj# Wi ce pre zy den ta.

Sza now ni Pa( stwo,
Dro go wa Tra sa !red ni co wa i jej hi sto ria jest mi do brze zna -

na i bli ska.
Ho no ru j"c dzi% Ire ne usza Masz czy ka, pra gn# z wiel kim prze -

ko na niem pod kre %li&, 'e bez je go kie row nic twa, kom pe ten cji,
bez je go bez gra nicz ne go za an ga 'o wa nia lo sy tej klu czo wej
dla !l" ska in we sty cji mo g$y si# po to czy& zu pe$ nie ina czej.

To wy trwa $o%& i de ter mi na cja Ire ne usza Masz czy ka w wiel -
kim stop niu przy czy ni $y si# do po my%l ne go fi na $u tej in we sty -
cji. I za to dzi% dzi# ku je my Ci ser decz nie.

Ta de usz Wnuk
Pre zy dent !l" skiej Izby Bu dow nic twa

LAU DA CJA

Ty tu!  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WO"#$BU DOW NIC TWA "L% SKIE GO

Ile$ wspania%ych osobowo#ci uhonorowa%a Kapitu%a w ci"gu minionych lat. Zawsze
ten moment dostarcza wyj"tkowych wzrusze+ i refleksji. S" to bowiem osoby,
których zawodowy dorobek stanowi najpi&kniejsza kart& w historii regionu i kraju.
Kapitu%a wskazuje takie osoby, wyró$niaj"c je zaszczytnym 

XIX GALA BUDOWNICTWA
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XIX GALA BUDOWNICTWA

STEFAN CZARNIECKI 
WICEPREZES KRAJOWEJ RADY POLSKIEJ IZBY IN*YNIERÓW BUDOWNICTWA

Jak krót kim wy st" pie niem ob j"& te wszyst kie d$u gie la ta pra -
cy dzia $al no %ci Ste fa na Czar niec kie go?

Jak stre %ci& to bo ga te za wo do we 'y cie od za ra nia na sta -
wio ne na bu dow nic two? No bo je %li tech ni kum to bu dow la ne,
je %li stu dia wy' sze to Wy dzia$ Bu dow nic twa Po li tech ni ki !l" -
skiej. Od m$o dzie( czych lat wie dzia$ co jest je go po wo $a niem
i pa sj". W swo j" edu ka cj# ma te' wpi sa ne stu dia po dy plo mo -
we i nie zli czo ne na uko we se mi na ria. Uzbro jo ny w wie dz# czer -
pa$ z niej, dzie li$ si# ni" przez la ta i czy ni to do dzi%. 

Na wie lu sta no wi skach zdo by wa$ ko lej ne szcze ble, nie tyl -
ko wta jem ni cze nia za wo do we go. Zdo by wa$ tak po trzeb ne w 'y -
ciu do %wiad cze nie 'y cio we, cz# sto na trud nych od cin kach..
Kie row nik, dy rek tor, g$ów ny in 'y nier, spe cja li sta, na czel -
nik – sta no wi ska pra cy, funk cje, któ rych by $o bar dzo wie le...

Z tych miejsc p$y n# $a ener gia za rz" dza nia i ta lent or ga ni -
za tor ski Ste fa na Czar niec kie go. Po dej mo wa$ pro ble my trud -
ne, by pe$ ni& ro l# in spi ru j" c", by kon se kwent nie wpro wa dza&
w 'y cie no wo cze sne roz wi" za nia tech nicz ne, tech no lo gicz ne
i or ga ni za cyj ne. 

Pra ce przy uspraw nia niu pro duk cji i wdro 'e niu stro pów
skrzyn ko wych do sto so wa nia w bu dow nic twie ogól nym i prze -
my s$o wym. Rów nie' na te re nach, pod le ga j" cych eks plo ata -
cji gór ni czej... to by $y no wa tor skie przed si# wzi# cia. Ale to tyl -
ko je den z licz nych przy k$a dów. Mo' na je mno 'y&.

Za s$u gi Ste fa na Czar niec kie go dla roz wo ju wie dzy tech nicz -
nej zwi" za nej z bu dow nic twem s" nie prze ce nio ne. Na ró' nych
po lach twór czo ada pto wa$ do wa run ków ist nie j" cych w przed -
si# bior stwie roz wi" za nia pro to ty po we. Sta$ si# ini cja to rem po -
st# pu tech nicz no -eko no micz ne go. W la tach 1988 do 1994 by$

dy rek to rem ryn ku na kontr ak cie w Niem czech w ra mach Fir -
my OPEX w Wies ba den. 

Ste fan Czar niec ki – ak tyw ny, za wsze obec ny tam, gdzie trwa
de ba ta o pro ble mach bu dow nic twa. Wspó$ za $o 'y ciel !l" skie -
go Fo rum Bu dow nic twa, cz$o nek wie lu gre miów do rad czych.

By$ przez dwie pierw sze ka den cje prze wod ni cz" cym Ra dy
!l" skiej Okr# go wej Izby In 'y nie rów Bu dow nic twa a obec nie
jest wi ce pre ze sem Ra dy Pol skiej Izby In 'y nie rów Bu dow nic -
twa w War sza wie. Na dal ja ko cz$o nek Pre zy dium dzia $a w !l" -
skiej Okr# go wej Izbie In 'y nie rów w Ka to wi cach. Jest cz$on -
kiem ho no ro wym Pol skie go Zwi"z ku In 'y nie rów i Tech ni ków
Bu dow nic twa, w któ rym wie le lat by$ wi ce prze wod ni cz" cym
Za rz" du G$ów ne go PZITB. Znaj du je te' czas by prze wod ni -
czy& Ra dzie Pro gra mo wej mie si#cz ni ka „In 'y nier Bu dow la ny”.

Ste fan Czar niec ki – cz$o wiek ogrom nej, za wo do wej wie dzy
i bo ga tej oso bo wo %ci.

Na to miast Ko le ga Ste fan to nie tyl ko zna ko mi ty in 'y nier bu -
dow nic twa, spo $ecz nik ale przede wszyst kim do bry cz$o wiek.

An drzej No wak
Honorowy Prze wod ni cz" cy

Pol skie go Zwi"z ku
In 'y nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa

Od dzia $u Ka to wic kie go

LAU DA CJA

Ty tu!  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WO"#$BU DOW NIC TWA "L% SKIE GO
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Gdy otwierano uroczy#cie odcinek G2 Drogowej Trasy !rednicowej to by% to ostatni element inwestycji: drogowego po%ac-
zenia Katowic z Gliwicami. Zrodzona dekady temu koncepcja sta%a si& rzeczywisto#ci" i jednocze#nie dowodem na to, $e nie
zabrak%o wiary , motywacji i zapa%u by te inwestycje zrealizowa'. Osoby wyj"tkowo zaanga$owe w realizacj& tego historycz-
nego przedsi&wzi&cia komunikacyjnego regionu #l"skiego otrzymuj" 
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Ty tu!  Ho no ro wy
„WSPÓ&TWÓRCA

DROGOWEJ TRASY
"REDNICOWEJ”

JERZY POLACZEK
POSE, NA SEJM RP

Wspomaga$ inwestycje na wielu etapach bu-
dowy. Doprowadzi$ z wielka konsekwencja do
zawarcia ostatniej umowy kredytowej z EBI,
któr" podpisa$ w imieniu Rz"du w 2007 r.
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Ty tu!  Ho no ro wy
„WSPÓ&TWÓRCA

DROGOWEJ TRASY
"REDNICOWEJ”

MIROS*AW SEKU*A
POSE, III i IV KADENCJI,

MARSZA,EK
WOJEWÓDZTWA !L+SKIEGO

Dzie ku je my za wspó$ dzia $a nie przy bu do wie
DT! -ki od po cz"t ku lat 90-tych. Za Pa na ak tyw -
no%& ja ko wi ce pre zy den ta Mia sta Za brze, na -
st#p nie po s$a na sejm oraz ja ko Mar sza$ ka wo -
je wódz twa %l" skie go, gdy wspó$ pra cu j"c
z pre zy den tem Gli wic, pod j"$ Pan bar dzo trud -
na de cy zj#, dzi# ki któ rej za pew nio ne zo sta $o fi -
nan so wa nie ko( co we go od cin ka DT!.

XIX GALA BUDOWNICTWA
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Ty tu!  Ho no ro wy
„WSPÓ&TWÓRCA

DROGOWEJ TRASY
"REDNICOWEJ”

MA*GORZATA
MA,KA-SZULIK

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

Dzi# ku je my za bar dzo ak tyw ne wspó$ dzia $a -
nie z re ali za to ra mi DT!, umie j#t ne zor ga ni zo -
wa nie s$u'b miej skich do wspó$ pra cy z bu dow -
ni czy mi tra sy, a tak 'e ini cja ty w# i dzia $a nie
w cza sie ko lej ne go „za k$óce nia” w spra wie
uru cha mia nia %rod ków z re zer wy sub wen cji ogól -
nej, uzu pe$ nia j" cych fi nan so wa nie DT!.
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Ty tu!  Ho no ro wy
„WSPÓ&TWÓRCA

DROGOWEJ TRASY
"REDNICOWEJ”

PIOTR USZOK
PREZYDENT KATOWIC
W LATACH 1998 – 2014

Dzi# ku je my za nad zwy czaj ak tyw ne wspó$ dzia -
$a nie przy bu do wie Tra sy, nie tyl ko ja ko pre zy -
den ta mia sta Ka to wi ce, ale rów nie' ja ko wie lo -
let nie go wspó$ prze wod ni cz" ce go Ko mi sji
Wspól nej Rz" du i Sa mo rz" du w ra mach któ rej
wal czy$ pan sku tecz nie o za bez pie cze nie fi nan -
so wa nia DT! -ki.

XIX GALA BUDOWNICTWA
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! PRZE SZ*O!.

Spó$ dziel nia Miesz ka nio wa „Lo ka tor”
zo sta $a po wo $a na do 'y cia 7 stycz -
nia 1959 ro ku i od pra wie 60 lat wpi su je
si# w kra jo braz D" bro wy Gór ni czej. Jej
roz wój jest nie roz $"cz nie zwi" za ny z roz -
wo jem prze my s$o wym mia sta i Za g$# bia
D" brow skie go.

W li sto pa dzie 1959 ro ku po sta wio ny zo -
sta$ pierw szy bu dy nek przy ul. Nor wi da 29.
To by$ do bry po cz" tek, a tem pa prac nie
zwal nia no i w stycz niu 1961 ro ku go to wy
by$ dru gi przy ul. Nor wi da 38. Od te go mo -
men tu szyb ko za cz# $o przy by wa& no wych
cz$on ków, a co raz wi# cej osób pra gn# $o
w ten spo sób zre ali zo wa& ma rze nie
o w$a snym „M”. 

La ta sie dem dzie si" te przy nio s$y dal szy
dy na micz ny roz wój Spó$ dziel ni. Wi" za $o
si# to mi# dzy in ny mi z roz bu do w" ist nie -
j" cych za k$a dów pra cy oraz re ali za cj" naj -
wi#k szej kra jo wej in we sty cji – bu do wy Hu -
ty Ka to wi ce. Tyl ko w 1971 ro ku cz$on ko wie
Spó$ dziel ni otrzy ma li 426 no wych miesz -
ka( i by$ to nie kwe stio no wa ny re kord
w ska li wo je wódz twa. Spó$ dziel nia w du -
'ym stop niu kszta$ to wa $a no wy uk$ad
urba ni stycz ny mia sta, a w jej za so bach
w 1980 ro ku za miesz ki wa $o 9.410 cz$on -
ków. Po wsta wa $y no we uli ce, par ki i skwe -
ry, wy ty cza no no we li nie au to bu so we
i tram wa jo we. 

W 1983 ro ku na st" pi $a zmia na na zwy
Spó$ dziel ni, z Mi# dzy za k$a do wej Spó$ -
dziel ni Miesz ka nio wej „Lo ka tor” na Spó$ -
dziel ni# Miesz ka nio w" „Lo ka tor”. 

La ta dzie wi#& dzie si" te to czas wie lu
zmian zwi" za nych z no we li za cja mi usta -
wy o spó$ dziel niach miesz ka nio wych.
De ter mi no wa $o to i na dal de ter mi nu je
w du 'ej mie rze bie '" ce za rz" dza nie
Spó$ dziel ni".

! TE RA/ NIEJ SZO!.

Spó$ dziel nia ad mi ni stru je obec nie
228 bu dyn ka mi miesz kal ny mi, w któ rych
jest 17014 miesz ka(. !red ni wiek tych
bu dyn ków wy no si oko $o 36 lat. Co trze -
ci miesz ka niec D" bro wy Gór ni czej
miesz ka w na szych za so bach. Oprócz
miesz ka( Spó$ dziel nia ad mi ni stru je 368
lo ka la mi u'yt ko wy mi i 808 ga ra 'a mi. Ca$ -
ko wi ta po wierzch nia za so bów wy no -
si 930,7 ty si# cy me trów kwa dra to -
wych.Spraw ne ad mi ni stro wa nie ta kim
ma j"t kiem wy ma ga ci" g$ych dzia $a( do -
sto so wu j" cych struk tu r# Spó$ dziel ni
do wy mo gów go spo dar ki ryn ko wej.
W 2014 ro ku Spó$ dziel nia uru cho mi $a in -
ter ne to wy ser wis miesz ka( ców S_ net.
Od wie lu lat re ali zo wa ny jest pro gram ter -
mo mo der ni za cji bu dyn ków w za so bach

Spó$ dziel ni. Uda $o si# po zy ska& na ten
cel po 'ycz ki i kre dy ty z pre mi" ter mo mo -
der ni za cyj n" z Ban ku Ochro ny !ro do wi -
ska i Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -
ny !ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach. 

Spó$ dziel ni# wy ró' nia no wo cze sno%&
– ja ko pierw sza w re gio nie opo mia ro wa -
$a za so by. Mon ta' w miesz ka niach za wo -
rów ter mo sta tycz nych, po dziel ni ków cie -
p$a ze zdal nym od czy tem i wo do mie rzy
umo' li wi$ miesz ka( com po no sze nie op$at
za rze czy wi ste zu 'y cie me diów.

Od czerw ca 1996 ro ku Spó$ dziel nia jest
wy daw c" pi sma „Spó$ dziel cze U SIE BIE”,
któ re w na k$a dzie po nad 17 tys. eg zem -
pla rzy do cie ra do ka' de go miesz ka nia.
Pro wa dzi te' stro n# www.lo ka tor.com.pl,
na któ rej mo' na zna le)& wszyst kie naj -
wa' niej sze in for ma cje.

To ju" prawie 60 lat
Spó#dzielni Mieszkaniowej
„Lokator”
w D$browie Górniczej

SPÓ*DZIELCZO!, MIESZKANIOWA
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Za rz"d SM „Lo ka tor” w D" bro wie Gór ni czej:
Te re sa Hor bo wy
Pre zes Za rz" du

Gra (y na Ro kic ka
Za st#p ca Pre ze sa Za rz" du

ds. Fi nan so wych, G$ów ny Ksi# go wy
Jó zef Dry ga $a

Za st#p ca Pre ze sa Za rz" du
ds. Za rz" dza nia Za so ba mi 

! PRZY SZ*O!.

Po st#p tech no lo gicz ny, któ ry si# obec -
nie do ko nu je wy mu sza wdra 'a nie no wo -
cze snych tech no lo gii w Spó$ dziel ni oraz
dal sze do sko na le nie me tod za rz" dza nia
i wy cho dze nie na prze ciw po trze bom
miesz ka( ców.

W przy sz$ym ro ku zo sta nie za ko( czo -
ny dru gi etap wdra 'a ne go od 2010 ro ku
pro gra mu ter mo mo der ni za cji za so bów
miesz ka nio wych przy wy ko rzy sta niu no -
wych i przy ja znych dla %ro do wi ska ma te -
ria $ów. 

Jed no cze %nie zo sta$ uru cho mio ny
w Spó$ dziel ni trze ci etap ter mo mo der ni -
za cji na la ta 2016 – 2024 bu dyn ków, któ -
re spe$ nia $y obo wi" zu j" ce do tych czas
nor my do ty cz" ce wspó$ czyn ni ków prze -
ni ka nia cie p$a.

ul. Kasprzaka 50

ul. Topolowa 28

ul. Traugutta

Tysi$clecia 6
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Na ryn ku nie prze rwa nie od 1958 r.
Obec nie za rz" dza 216 bu dyn ka mi miesz -
kal ny mi, 139 lo ka la mi u'yt ko wy mi. W za -
so bach Za brza( skiej Spó$ dziel ni Miesz -
ka nio wej za miesz ku je bli sko 30 ty si# cy
za brzan, do ob s$u gi któ rych za trud nio nych
jest pra wie 300 pra cow ni ków. Po sia da
w$a sny Za k$ad Bu dow la no-Re mon to wy
oraz 2 pr#' nie dzia $a j" ce o%rod ki kul tu ral -
no-o%wia to we: Kluby Kwadrat i Pastel.
Zgod nie z za sa d", 'e spó$ dziel nia oprócz
po trzeb miesz ka nio wych za spo ka ja tak -
'e po trze by spo $ecz ne swo ich cz$on ków
po przez do star cza nie us$ug z dzie dzi ny
kul tu ry, o%wia ty, re kre acji i wy po czyn ku. 

Pro fe sjo nal nej ob s$u dze i sta $e mu pod -
no sze niu stan dar dów sprzy ja wdro 'o ny

i utrzy my wa ny od 2004 r. sys tem za rz" dza -
nia ja ko %ci", zgod ny z wy ma ga nia mi mi# -
dzy na ro do wej nor my PN -EN ISO 9001-
2009, in we sto wa nie w no wo cze sne
tech no lo gie, po zy ski wa nie do dat ko wych
)ró de$ fi nan so wa nia z Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny !ro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej oraz Unii Eu ro pej skiej. 

A wszyst ko po to, aby za pew ni& miesz -
ka( com bez pie cze( stwo u'yt ko wa nia
nie ru cho mo %ci, pod nie%& war to%&, stan -
dard i es te ty k# wspól ne go ma j"t ku cz$on -
ków spó$ dziel ni. S$u 'y te mu wy ko ny wa -
nie re mon tów bie '" cych, sys te ma tycz ne
wy ko ny wa nie wy ma ga nych pra wem prze -
gl" dów tech nicz nych, utrzy my wa nie czy -
sto %ci i po rz"d ku w bu dyn kach i wo kó$

nich, re kul ty wa cja te re nów zie lo nych, in -
we sto wa nie w ma $" in fra struk tu r#,
a przede wszyst kim, to co naj bar dziej wi -
docz ne dla oka – re ali za cja pla nów ter -
mo mo der ni za cyj nych. Ko lo ru j"c bu dyn -
ki zmie nia my ob raz %l" skich miast,
jed no cze %nie po pra wia j"c pa ra me try
tech nicz ne nie ru cho mo %ci. 

Za brza( ska Spó$ dziel nia Miesz ka nio wa
po sia da so lid ne pod sta wy – za ple cze
tech nicz ne, za so by fi nan so we, po ten cja$
ka dro wy, aby te ce le w pe$ ni zre ali zo wa&. 

Ja ko%& %wiad czo nych us$ug znaj du je
po twier dze nie w licz nych na gro dach i wy -
ró' nie niach, b# d" cych wy ra zem uzna nia
ryn ku nie ru cho mo %ci dla Za brza( skiej
Spó$ dziel ni Miesz ka nio wej.

Za brza% ska
Spó# dziel nia Miesz ka nio wa
– do %wiad czo ny, uho no ro wa ny
licz ny mi na gro da mi, pro fe sjo nal ny
za rz"d ca nie ru cho mo %ci
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Lau re at ka wie lu kon kur sów i ty tu $ów.
We wspó$ pra cy z WFO! i GW ko lo ru je ob raz %l" skich miast.
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– Pa nie Pre ze sie, gra tu lu je my
'wiet nej re ali za cji i na gro dy, ale za -
gl" da j"c na Wa sz" stro n& in ter ne to -
w" za uwa (y $em, (e to nie je dy ny tak
uda ny pro jekt.

– Tak, na sza fir ma ist nie je nie prze rwa -
nie ju' od po nad 13 lat. W tym cza sie
uda $o nam si# zre ali zo wa& po nad 150
ró' no rod nych pro jek tów, w ta kich ob -
sza rach, jak: za go spo da ro wa nie par -
ków, te re nów zie lo nych i re kre acyj -
nych, re wi ta li za cje cen trów miast,
wy po sa 'a nie w ma $" ar chi tek tu r# obiek -
tów ko mer cyj nych, biu ro wych oraz hal
wi do wi sko wo -spor to wych oraz in we sty -
cji miesz ka nio wych. Do dat ko wo, wraz
z fir m" FUL CO TECH, na le '" c" do na -
szej gru py ka pi ta $o wej – pr#' nie dzia -
$a my w ob sza rze bu dow nic twa ko mu -
ni ka cyj ne go, re ali zu j"c in fra struk tu r#
punk to w" od po je dyn czych przy stan -
ków, po kom plek so w" re ali za cj# cen -
trów prze siad ko wych czy dwor ców. 

– Nie je ste 'cie je dy nym pro du cen -
tem dzia $a j" cym na pol skim ryn ku,
w czym tkwi se kret suk ce su fir my
FUL CO SYS TEM?

– Rze czy wi %cie na ryn ku dzia $a kil ka
firm ogól no pol skich, a w ka' dym re gio -
nie rów nie' mo' na zna le)& lo kal ne
fir my, któ re zaj mu j" si# ma $" ar chi tek -
tu r". Na szym se kre tem s" przede
wszyst kim wspa nia li lu dzie, któ rzy sto -
j" za tak dy na micz nym roz wo jem na szej
fir my i to klu czo wy ele ment fi lo zo fii na -
sze go dzia $a nia. Opie ra my si# o m$o dy,

ale bar dzo zdol ny i ju' bar dzo do %wiad -
czo ny ze spó$. A czyn ni ków suk ce su na -
szej ofer ty na ryn ku jest wie le. Na sze
pro duk ty ce chu je nie po wta rzal ne, opa -
ten to wa ne wzor nic two, o któ re dba j" na -
si de si gne rzy, ale rów no cze %nie du 'a
ska la dzia $al no %ci oraz kom pe ten cje
kon struk cyj ne i pro duk cyj ne po zwa la -
j" nam uzy ska& atrak cyj ne ce ny. Dba -
my te' o ja ko%& su row ców, z któ rych
wy ko nu je my na sze pro duk ty – u'y wa -
my tyl ko ate sto wa nej sta li po cho dz" cej
z pol skich hut oraz drew na kra jo we go
po cho dz" ce go z Pol skich La sów Pa( -
stwo wych. Drew no eg zo tycz ne, si $"
rze czy, mu si my im por to wa&, ale wy bie -
ra my wy $"cz nie cer ty fi ko wa nych do -
staw ców. My %l#, 'e rów nie wa' nym ele -
men tem jest na sze po dej %cie do klien ta,
je ste %my bar dzo ela stycz ni, a na szych
klien tów ob s$u gu je my kom plek so wo,
od mo men tu do radz twa na eta pie za -
ku pu, przez mon ta' i ser wis do star czo -
nych ele men tów.

– FUL CO SYS TEM jest pol sk" fir -
m", czy pro wa dzi cie dzia $al no') tyl -
ko w Pol sce?

– Tak, to praw da, 100% ka pi ta $u jest
po cho dze nia pol skie go, po cho dzi my ze
!l" ska i pa trio tycz nie wy bie ra my pol -
skich i re gio nal nych do staw ców. Co
do ob sza ru dzia $al no %ci to obec nie
pro wa dzi my eks pan sj# na ryn kach ca -
$ej Eu ro py. Do tych czas po wo $a li %my
dys try bu to rów m.in. w Niem czech,
Fran cji, Szwe cji, Ru mu nii i na W# -

grzech, a obec nie do my ka my kon trak -
ty z fir ma mi z Hisz pa nii, Por tu ga lii, Wiel -
kiej Bry ta nii i Fin lan dii.

– Wró) my jed nak do Pol ski – ja kie
cie ka we in we sty cje obec nie re ali zu -
je cie?

– Prze wa' nie rów no le gle pro wa dzi my
od kil ku na stu do kil ku dzie si# ciu re ali za -
cji. Z obec nych, war t" wspo mnie nia
jest „Plac Li tew ski – prze bu do wa” – jest
to pre sti 'o wa in we sty cja pro wa dzo na
w re pre zen ta cyj nej cz# %ci Lu bli na, a na -
szym za da niem jest do sta wa i mon ta'
po nad 300 ele men tów ma $ej ar chi tek tu -
ry, w tym m.in. z ko lek cji TRA PO, któ re
by $y u'y te tak 'e w re ali za cji w Ka to wi -
cach, za któ r" otrzy ma li %my na gro d# !l" -
skiej Izby Bu dow nic twa. 

War to wspo mnie& tak 'e o du 'ej re -
ali za cji w Po zna niu, wy ko ny wa nej przez
FUL CO TECH z na szej gru py ka pi ta $o -
wej, gdzie re ali zu je my bar dzo du 'y za -
kres ele wa cji wen ty lo wa nych dla in we -
sty cji miesz ka nio wej „Za jezd nia
-Ga jo wa”, pod czas re ali za cji ja ko
FUL CO SYS TEM pre fa bry ku je my pew -
ne ele men ty kon struk cji sta lo wych.
Obok re ali za cji dla bu dow nic twa ko mu -
ni ka cyj ne go, sys te my ele wa cji wen ty -
lo wa nych oraz prze szkle( s" spe cja li -
za cj" na szych spó$ ek bu dow la nych
w gru pie ka pi ta $o wej FUL CO. 

– Dzi& ku je my bar dzo za roz mo w&
i (y czy my ko lej nych suk ce sów.

– Dzi# ku j# bar dzo.

NOWOCZESNA PRZESTRZE- MIEJSKA

!l$skie wzornictwo
zdobywa Europ&
Roz ma wia my z pa nem !u ka szem Siód mo kiem,
Pre ze sem Za rz" du fir my FUL CO SYS TEM,
któ ra jest lau re atem te go rocz ne go kon kur su „!l" skie Bu do wa nie”
za re ali za cj& pro jek tu „Prze bu do wa Cen trum Ka to wic”.
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