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Przekazują
beneficjentom
miliony złotych
Roz mo wa
z DA RIU SZEM
DA NI lU KIEM, 
Pre ze sem Ban ku
Go spo dar stwa
Kra jo we go
w War sza wie

Województwo
śląskie

przeszło
ogromną

metamorfozę
ADAM

MATUSIEWICZ, 
Marszałek

Województwa
Śląskiego

10-lecie
Śląskiej

okręgowej
izby

inżynierów
Budownictwa
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sza now ni Pań stwo!

W mijającym ro ku Ślą ska Izba Bu dow nic twa ob cho dziła XV-le cia swo jej dzia -
łal no ści. Na Jubileusz zło ży ła się kon fe ren cja: IV Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu-
downictwa i Nie ru cho mo ści w Sali Sejmu Śląskiego (26 wrze śnia), uro czy stość
wrę cze nia od zna czeń pań stwo wych i ho no ro wych od znak w Sa li Mar mu ro wej Urzę -
du Wo je wódz kie go w Ka to wi cach (19 października) i XV Gala Budownictwa (16
listopada). W tak szyb ko zmie nia ją cym się świe cie to pra wie epo ka. Gdy Izba po -
wsta wa ła by li śmy na po cząt ku zmian, któ re tak prze obra zi ły Pol skę i na sze ży -
cie. Wie lu zja wisk nie po tra fi li śmy wów czas prze wi dzieć, z nie któ rych nie zda -
wa li śmy so bie spra wy, jed nak dziś mo że my po wie dzieć, że mi mo wie lu
prze ciw no ści, któ re do ty ka ły w mi nio nych la tach bu dow nic two za wsze sta ra li śmy
się jak naj le piej re pre zen to wać śro do wi sko ślą skich bu dow la nych, je go in te re -
sy i po trze by zwią za ne z wa run ka mi ich dzia łal no ści. 

Ślą ska Izba Bu dow nic twa to or ga ni za cja, któ ra przez te mi nio ne la ta sta ra ła
się sku pić róż no rod ne pod mio ty bran ży bu dow la nej na sze go re gio nu i po łu dnio -
wej Pol ski. Są wśród nas za rów no cie szą cy się uza sad nio ną re no mą fir my pro -
jek to we, in we stor skie, bu dow la ne, ko mu nal ne oraz naj więk sze spół dziel nie miesz -
ka nio we wo je wódz twa, re pre zen tu ją ce wy so ko wy kwa li fi ko wa ną ka drę
me na dżer ską i in ży nie ryj no-tech nicz ną. Są wśród na szych człon ków in sty tu cje
na uko we i edu ka cyj ne kształ cą ce mło dzież i wy pra co wu ją ce no we tech no lo gie
bu dow la ne  – Po li tech ni ka Ślą ska i Czę sto chow ska oraz naj więk sze śred nie szko -
ły bu dow la ne re gio nu.

Człon ko wie Izby to pod mio ty go spo dar cze i na uko we, dzia ła ją ce na te re nie,
ce chu ją cym się nie zwy kłą, nie tyl ko w ska li kra ju, ak tyw no ścią go spo dar czą. Ro -
sną ce na na szych oczach, mi mo okre so wych zja wisk kry zy so wych, no we in we -
sty cje w dro go wnic twie, bu dow nic twie so cjal nym, miesz ka nio wym, prze my sło -
wym, eko lo gicz nym są te go naj lep szym do wo dem.

Kon se kwent ne i upo rczy we po dej mo wa nie dal szych dzia łań dla li kwi da cji lub
ogra ni cze nia licz nych ba rier wy stę pu ją cych w pro ce sach in we sty cyj no -bu dow -
la nych bę dą tak jak do tych czas naj waż niej szym przed się wzię ciem za dań Izby
w okre sie jej dal szej dzia łal no ści. Wa run kiem pod sta wo wym ich sku tecz nej re -
ali za cji bę dzie dal sza kon so li da cja or ga ni za cji kra jo wych i re gio nal nych, or ga ni -
za cji po za rzą do wych bu dow nic twa. To wła śnie w tym ce lu zo sta ła utwo rzo na plat -
for ma współ dzia ła nia sa mo rzą dów za wo do wych i go spo dar czych regionu ja ko
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go.

* * *

ob cho dy XV -le cia dzia łal no ści Ślą skiej izby Bu dow nic twa swym pa tro na -
tem ob ję li Wo je wo da Ślą ski zyg munt Łu kasz czyk i Mar sza łek Wo je wódz -
twa Ślą skie go adam Ma tu sie wicz.

MOIM ZDANIEM

Tadeusz Wnuk

Prezydent
Śląskiej Izby Budownictwa

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WOJEWODA
ŚLĄSKI
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Nasz kraj 
jest wzo rem 
wy ko rzy sta nia
środ ków unij nych

Roz mo wa z ElŻBIETĄ BIEŃKOWSKĄ, Mi ni strem Roz wo ju Re gio nal ne go

– Pre mier po raz dru gi po wie rzył pa -
ni 18 li sto pa da ub. ro ku te kę Mi ni stra
Roz wo ju Re gio nal ne go na ko lej ne 4 la -
ta. ozna cza to za koń cze nie jed nej per -
spek ty wy fi nan so wej na la ta 2007 
– 2013 i roz po czę cie no wej 2014 – 2020.
Co w przy pad ku Pol ski bę dzie moc ną,
a co sła bą stro ną w tym cza sie?

– Je ste śmy na eta pie usta leń, jak bę -
dzie wy glą da ła per spek ty wa bu dże to wa
UE na la ta 2014-2020. To in ten syw ny
czas, pod czas któ re go po ka zu je my też,
jak pra wi dło wo za in we sto wa ne fun du sze
eu ro pej skie od dzia łu ją na pol ską go spo -
dar kę. Do bre wy ko rzy sty wa nie unij nych
środ ków wpły wa na dy na mi kę PKB oraz
wzrost kon ku ren cyj no ści na szej go spo -
dar ki, a tym sa mym po zwa la zmniej szać
dy stans do kra jów „sta rej” Unii. 

W la tach 2010-2011 dzię ki fun du szom
tem po wzro stu pol skie go PKB by ło wyż -
sze śred nio o 0,7 pkt. proc. Unij ne wspar -
cie po ma ga też sta bi li zo wać nasz ry nek
pra cy. Tyl ko w 2011 r. za trud nie nie osób
w wie ku pro duk cyj nym by ło wyż sze o 0,9
pkt. proc., a sto pa bez ro bo cia niż sza o 1,3
pkt. proc. Po zy tyw ny wpływ fun du szy
na roz wój Pol ski zo stał za uwa żo ny przez
Ko mi sję Eu ro pej ską i Eu ro pej ski Try bu nał
Ob ra chun ko wy, któ re sta wia ją nasz kraj
za wzór pra wi dło we go, a tym sa mym
efek tyw ne go wy ko rzy sta nia środ ków po li -
ty ki spój no ści. 

– We dług da nych wy ge ne ro wa nych
z kra jo we go sys te mu in for ma tycz ne -
go, od po cząt ku uru cho mie nia pro gra -
mów do 31 sierp nia 2012 r. w ra mach
Re gio nal nych Pro gra mów ope ra cyj -
nych zło żo no 53,5 tys. wnio sków (po -
praw nych pod wzglę dem for mal nym)
na łącz ną kwo tę do fi nan so wa nia 105,5
mld zł. Jak na le ży in ter pre to wać te da -
ne? Jak tu pre zen tu je się woj. ślą skie?

– Naj now sze da ne mó wią o bli sko 55,5
tys. wnio sków o do fi nan so wa nie na kwo tę
nie mal 108 mld zł. Co waż niej sze, pod pi -
sa nych zo sta ło po nad 27 tys. umów na su -
mę 58,4 mld zł z UE, a to pra wie 82 proc.
środ ków prze zna czo nych na re ali za cję
Re gio nal nych Pro gra mów Ope ra cyj nych
w obec nej per spek ty wie fi nan so wej. Naj -
wię cej za war to ich w wo je wódz twie ślą -
skim – 3 594 na kwo tę 6,2 mld zł z Unii Eu -
ro pej skiej. Śląsk przo du je rów nież w licz -
bie pro jek tów re ali zo wa nych przez przed -
się bior ców oraz tych skie ro wa nych na roz -
wój edu ka cji. Przy kła dem jest Cen trum In -
for ma cji Na uko wej i Bi blio te ka Aka de mic -
ka. To wspól ne przed się wzię cie Uni wer sy -
te tu Ślą skie go i Uni wer sy te tu Eko no micz -
ne go, po zwo li w jed nym miej scu do trzeć
do po trzeb nych do ku men tów, opra co wań
na uko wych i in nych nie zbęd nych po mo cy,
nie za leż nie od no śni ka na ja kim się znaj -
du ją. Po nad to, od no we go ro ku aka de mic -
kie go stu den ci ślą skich uczel ni mo gą ko -
rzy stać z obiek tów dy dak tycz nych, któ rych
bu do wa bądź mo der ni za cja zo sta ła wspar -
ta przez Unię Eu ro pej ską. Cen trum No -
wych Tech no lo gii i Cen trum Bio tech no lo gii
Po li tech ni ki Ślą skiej za pew nią kom plek so -
we, wy so ko spe cja li stycz ne usłu gi dy dak -
tycz ne oraz po zwo lą wpro wa dzić no we
kie run ki kształ ce nia, któ re bę dą przy go to -
wy wa ły przy szłe ka dry dla po trzeb roz wi ja -
ją cej się i no wo cze snej go spo dar ki. 

– Mi ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne -
go pra cu je nad pro po zy cją stra te gicz -
nych de cy zji w spra wie po dzia łu Fun -
du szy eu ro pej skich w no wej wie lo let -
niej per spek ty wie fi nan so wej na la -
ta 2014-2020. Już wia do mo, że wię cej
fun du szy niż obec nie bę dą mia ły
do dys po zy cji sa mo rzą dy wo je wódz -
kie. Wzro sną też wy dat ki na ba da nia
na uko we, in no wa cyj ność, za trud nie nie

i włą cze nie spo łecz ne. Pro szę po wie -
dzieć wię cej na ten te mat.

– Przy szłe unij ne wspar cia bę dzie kon -
cen tro wać się na naj waż niej szych wy zwa -
niach okre ślo nych w Stra te gii Eu ro -
pa 2020, a więc roz wo ju go spo dar ki opar -
tej na wie dzy i in no wa cjach, eko lo gicz nej,
kon ku ren cyj nej i sprzy ja ją cej włą cze niu
spo łecz ne mu. Wię cej pie nię dzy po pły nie
na zwięk sza nie wspar cia in no wa cyj no ści,
któ re opie rać się bę dzie na dwóch fi la -
rach – dzia ła niach na rzecz two rze nia wła -
snych roz wią zań in no wa cyj nych oraz
zwięk sze niu stop nia wy ko rzy sta nia roz -
wią zań już ist nie ją cych. Chce my, zgod nie
z kon cep cją tzw. in te li gent nej spe cja li za -
cji, wes przeć ob sza ry ba daw czo -roz wo jo -
we o klu czo wym zna cze niu dla go spo dar -
ki kra ju, ale też po szcze gól nych re gio nów.
Zna czą co zwięk szą się rów nież kwo ty,
któ re bę dą mia ły do dys po zy cji sa mo rzą -
dy. Zgod nie z przy ję ty mi za ło że nia mi,
na po zio mie re gio nal nym po łą czo ne zo -
sta nie wspar cie z dwóch unij nych fun du -
szy, co po zwo li na lep szą je go ko or dy na -
cję i ukie run ko wa nie. 

– Part ner stwo pu blicz no -pry wat ne.
Czy Po la cy już umie ją ko rzy stać z ta -
kiej for my po mo cy z unii eu ro pej skiej?
Jak to wy glą da na te re nie woj. ślą skie -
go? dla cze go w cią gu naj bliż szych lat
bę dzie ono tak waż ne dla pol skich
przed się bior ców? 

– Nie po strze gaj my part ner stwa pu blicz -
no -pry wat ne go ja ko for my po mo cy z Unii
Eu ro pej skiej. Jest to jed no z na rzę dzi wy -
ko rzy sta nia fun du szy eu ro pej skich, choć
przy znam, że dość wy ma ga ją ce. Licz ba
pro jek tów hy bry do wych, tj. łą czą cych
w so bie for mu łę part ner stwa ze współ fi -
nan so wa niem przed się wzię cia ze środ ków
unij nych jest nie wiel ka. W ca łej Eu ro pie
zre ali zo wa no tyl ko kil ka dzie siąt ta kich pro -
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jek tów. Na po zio mie unij nym oraz kra jo -
wym trwa ją pra ce nad za pi sa mi ma ją cy mi
uła twić re ali za cję pro jek tów w tej for mu le,
tak by ich wdra ża nie spra wia ło jak naj -
mniej sze trud no ści be ne fi cjen tom i by ło re -
al ną al ter na ty wą dla tra dy cyj nych pro jek -
tów. Co raz wię cej bo wiem pod mio tów,
głów nie sa mo rzą dów za uwa ża, że jed no -
cze sne wy ko rzy sta nie środ ków UE oraz
mo de lu PPP zwięk sza szan sę na po wo -
dze nie przed się wzię cia. Unij ne środ ki mo -
gą ob ni żać kosz ty in we sty cji jak rów nież
być do dat ko wą gwa ran cją dla in sty tu cji fi -
nan su ją cych przed się wzię cia. Mo del ten
jest rów no cze śnie ogrom ną szan są na po -
głę bie nie współ pra cy sek to ra pu blicz ne go
i pry wat ne go przy re ali za cji za dań pu blicz -
nych. Jest on ko rzyst ny tak że dla przed -
się bior ców, pod pi su ją oni bo wiem dłu go -
ter mi no we umo wy o w mia rę prze wi dy wal -
nych przy cho dach. Za pew nia im to trwa łą
po zy cję na ryn ku.

In we sty cji re ali zo wa nych w Pol sce w for -
mu le PPP wciąż przy by wa. Od 2009 r., tj.
od wej ścia w ży cie no wych ak tów praw -
nych ją re gu lu ją cych, pod pi sa no 22 umo wy
o war to ści oko ło 1,28 mld zł. Głów nie są to
przed się wzię cia re ali zo wa ne bez udzia łu
unij nych pie nię dzy, tak że na te re nie wo je -
wódz twa ślą skie go. Do brym przy kła dem
jest in we sty cja do ty czą ca bu do wy szpi ta la
po wia to we go w Żyw cu, a tak że mo der ni za -
cja bu dyn ków szkol nych w Ra dzion ko wie. 

– W obec nej per spek ty wie fi nan so -
wej po li ty ka miej ska zy ska ła szer szy
wy miar niż w po przed nich bu dże tach
unij nych. szcze gól ne go zna cze nia na -
bra ło kom plek so we po dej ście do roz -
wo ju miast. Jed ną z no wych pro po zy cji
dla ob sza rów miej skich bę dą tzw. zin -
te gro wa ne in we sty cje Te ry to rial ne – re -
wi ta li za cja ob sza rów zde gra do wa nych
w mia stach” – mó wił nie daw no wi ce mi -
ni ster adam zdzie bło. Na co mo że
w związ ku z tym li czyć nasz re gion?

– Kom plek so we po dej ście do roz wo ju
miast znaj du je swo je od zwier cie dle nie w przy -
go to wa nych przez nas za ło że niach Kra jo wej
Po li ty ki Miej skiej. Po przy ję ciu ich przez
rząd, za cznie my pra ce nad wła ści wym do ku -
men tem, w któ rym za pro po nu je my kon kret -
ne in stru men ty w po sta ci zmian praw nych, pla -
ni stycz nych, fi nan so wych i in sty tu cjo nal nych.
Roz wią za nia te obej mą swo im za się giem za -
rów no ośrod ki miej skie, jak i ota cza ją ce je ob -
sza ry. W na szym ro zu mie niu po li ty ka miej ska
do ty czy nie tyl ko miast, ale tak że są sia du ją -
cych z ni mi te re nów – ca łych gmin, a na wet
po wia tów, któ re wspól nie z wio dą cym mia stem
two rzą tzw. ob szar funk cjo nal ny. Oczy wi -
ście za pro po no wa ne roz wią za nia obej mą
oprócz naj więk szych ośrod ków miej skich, tak -
że mia sta o zna cze niu sub re gio nal nym i lo -
kal nym. To ogrom na zmia na w po dej ściu
do po li ty ki roz wo ju. Chce my wzmoc nić efek -
tyw ność wy da wa nia środ ków pu blicz nych
i upo rząd ko wać ład prze strzen ny. Jed ną
z no wych pro po zy cji dla miast bę dą, wspo -
mnia ne w py ta niu, tzw. Zin te gro wa ne In we -
sty cje Te ry to rial ne, dzię ki któ rym zwięk szy się
za an ga żo wa nie miast i ich ob sza rów funk cjo -

nal nych w za rzą dza niu środ ka mi UE. Re wi -
ta li za cja ob sza rów zde gra do wa nych w mia -
stach to jed no z dzia łań, któ re bę dzie fi nan -
so wa ne z te go in stru men tu. Cho dzi o to, by
fun du sze eu ro pej skie by ły prze zna cza ne
na po wią za ne ze so bą dzia ła nia – przy kła do -
wo, by przed się wzię cia in fra struk tu ral ne łą czy -
ły się z ogra ni cza niem nie ko rzyst nych zja wisk
spo łecz nych, a tak że dzia ła nia mi w za kre sie
kul tu ry oraz po pra wy sta nu śro do wi ska. Ko -
rzy ści wy ni ka ją ce z ta kie go po dej ścia bę dą nie
do prze ce nie nia.

– Trans port in ter mo dal ny umoż li wia
zmniej sze nie prze wo zów dro go wych,
przy jed no cze snym wy ko rzy sta niu po -
ten cja łu ko lei. Tu po ten cjal ny mi be ne fi -
cjen ta mi środ ków są ope ra to rzy ter mi -
na li kon te ne ro wych i cen trów lo gi -
stycz nych, za rzą dy por tów mor skich.
a więc, np. Gdańsk, Gdy nia, szcze cin,
ko ło brzeg, ale i sław ków z eu ro ter mi -
na lem w woj. ślą skim...

– Dzię ki ta kim in we sty cjom jak roz bu do -
wa Eu ro ter mi na la w Sław ko wie Pol ska
sta je się cen trum prze ła dun ko wym Eu ro -
py Środ ko wej i Wschod niej. Fun du sze
umoż li wia ją bo wiem bu do wę ogól no do -
stęp nych ter mi na li kon te ne ro wych i cen -
trów lo gi stycz nych na li niach ko le jo wych
i w por tach mor skich, a tak że wpro wa dza -
nie w nich no wo cze snych tech nik za rzą -
dza nia. Trans port in ter mo dal ny jest al ter -
na tyw ną for mą do sta wy to wa rów, cie szą -
cą się co raz więk szą po pu lar no ścią.
Wzma ga się bo wiem ruch na dro gach,
świa do mość pro eko lo gicz nych po staw
jest co raz więk sza. Przy kład Sław ko wa
po ka zu je też, jak moż na sku tecz nie i efek -
tyw nie wy ko rzy sty wać atu ty zwią za ne
z ko rzyst nym po ło że niem geo gra ficz nym.

– Pro gno zy eko no micz ne za kła da ją
nie unik nio ne pro ble my bran ży bu dow -
la nej w związ ku z kur czą cą się licz bą
in we sty cji w in fra struk tu rę m.in. dro go -
wą. W ja ki spo sób ta bran ża mo że po -
ra dzić so bie w kry zy sem? W ja ki spo -
sób po win na przy tym pra wi dło wo wy -
ko rzy stać fun du sze unij ne?

– W przy szłym bu dże cie unij nym na cisk
zo sta nie po ło żo ny na dzia ła nia wspie ra ją -
ce in no wa cyj ność i kon ku ren cyj ność eu ro -
pej skich go spo da rek, jed nak du ża część
fun du szy bę dzie prze zna czo na na pro jek -
ty do ty czą ce sze ro ko ro zu mia nej in fra -
struk tu ry. Na dal wspie ra na bę dzie roz bu -
do wa po łą czeń ko le jo wych i dro go wych,
in we sty cje w ochro nę śro do wi ska czy
ener ge ty kę, zwłasz cza „zie lo ną”. W no -
wym roz da niu fun du szy bę dzie więc wie le
moż li wo ści zdo by cia cen nych kon trak tów.
Waż ne jest to, by przed się wzię cia do to -
wa ne z fun du szy eu ro pej skich przy no si ły
do cho dy, dzię ki któ rym bę dą mo gły być
re ali zo wa ne ko lej ne in we sty cje.

– dzię ku je my za roz mo wę.

Roz ma wia li: 
AGNIESZ KA ZIE LIń SKA

i DA NIEL BIE NEK

Zdję cia: mat. pra so we

Elż�bie�ta�BiEń�kow�ska na sta no wi sko Mi ni stra
Roz wo ju Re gio nal ne go zo sta ła po wo ła na w li -
sto pa dzie 2011 ro ku w Rzą dzie Do nal da Tu ska
już po raz dru gi, wcze śniej tę funk cję spra wo wa -
ła od 2007 ro ku. Od stycz nia 1999 do li sto pa -
da 2007 r. pra co wa ła w Urzę dzie Mar szał kow -
skim Wo je wódz twa Ślą skie go. Ja ko dy rek tor
Wy dzia łu Roz wo ju Re gio nal ne go od po wie dzial -
na by ła za pro gra mo wa nie i wdra ża nie in stru men -
tów roz wo ju re gio nal ne go, fi nan so wa nych z pro -
gra mów przed ak ce syj nych UE oraz z Fun du szy
Struk tu ral nych w ra mach Na ro do we go Pla nu
Roz wo ju 2004-2006 oraz Na ro do wych Stra te -
gicz nych Ram Od nie sie nia 2007-2013. By ła
ko or dy na to rem i ne go cja to rem ze spo łu two rzą -
ce go Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo je -
wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-2013 oraz człon -
kiem Ko mi te tu Mo ni to ru ją ce go Re gio nal ny
Pro gram Ope ra cyj ny Wo je wódz twa Ślą skie go.
W la tach 2002-2007 zaj mo wa ła sta no wi sko wi -
ce prze wod ni czą cej Ra dy Nad zor czej Gór no ślą -
skiej Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go S.A.
Wcze śniej, w la tach 1996-1998 pra co wa ła
w Urzę dzie Wo je wódz kim w Ka to wi cach. Ja ko
star szy in spek tor wo je wódz ki w Wy dzia le Go -
spo dar ki Urzę du Wo je wódz kie go bra ła udział
w pra cach nad kon trak tem re gio nal nym dla wo -
je wódz twa ka to wic kie go, oraz nad przy go to wa -
niem pro gra mu PHA RE IN RED. W 1999 ro ku peł -
ni ła funk cję peł no moc ni ka wo je wo dy
ka to wic kie go ds. Stra te gii Roz wo ju Wo je wódz -
twa. W tym cza sie kie ro wa ła pra cą gru py ro bo -
czej przy go to wu ją cej stra te gię, ko or dy no wa ła
pra ce zwią za ne z re ali za cją kon trak tu re gio nal -
ne go dla wo je wódz twa ka to wic kie go. By ła tak -
że kie row ni kiem se kre ta ria tu PHA RE IN RED. Ko -
or dy no wa ła pra ce ze spo łu przy go to wu ją ce go
Re gio nal ną Stra te gię In no wa cji dla Wo je wódz -
twa Ślą skie go oraz by ła kie row ni kiem „Ze spo -
łu za da nio we go ds. ak tu ali za cji stra te gii roz wo -
ju wo je wódz twa ślą skie go na la ta 2000-2020”.
Jest wszech stron nie wy kształ co na. W 1989 ro -
ku uzy ska ła ty tuł ma gi stra fi lo lo gii orien tal nej
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim. W 1996 ro ku
ukoń czy ła Kra jo wą Szko łę Ad mi ni stra cji Pu blicz -
nej, a w 1998 ro ku, stu dia po dy plo mo we we dług
pro gra mu MBA w Szko le Głów nej Han dlo wej
w War sza wie. Jest eks per tem w pro jek tach
mię dzy na ro do wych. Wy kła da ła na stu diach po -
dy plo mo wych: na Uni wer sy te cie Ślą skim oraz
w Szko le Głów nej Han dlo wej. Zna bie gle ję zyk an -
giel ski. Jest au tor ką pu bli ka cji: „Ro la sa mo rzą du
wo je wódz twa w pierw szym okre sie wdra ża nia
Fun du szy Struk tu ral nych w Pol sce – do świad cze -
nia Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Roz wo ju Re gio nal ne go” (2005) oraz „Pro gra mo -
wa nie roz wo ju re gio nal ne go w Pol sce -per spek ty -
wa re gio nal na” (2002). 
Bar dzo waż na w jej ży ciu jest ro dzi na. Jest mę -
żat ką, ma tro je dzie ci.
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Prze ka zu ją 
be ne fi cjen tom
mi lio ny zło tych 

– Bank od stycz nia 2010 r. od po wia da
za wy pła ty więk szo ści przy zna nych Pol -
sce środ ków eu ro pej skich.

– Ob słu gu je my więk szość płat no ści ze
środ ków eu ro pej skich przy zna nych Pol sce
na la ta 2007-2013, re ali zu jąc tym sa mym
prze pi sy usta wy o fi nan sach pu blicz nych
z 2009 r. Do ko nu je my też wy płat na rzecz
be ne fi cjen tów w ra mach kra jo we go współ -
fi nan so wa nia z ra chun ków ban ko wych tych
mi ni sterstw, któ re po wie rzy ły ob słu gę BGK.
Płat no ści te są do ko ny wa ne na pod sta wie
zle ceń prze sy ła nych przez in sty tu cje wska -
za ne przez Mi ni ster stwo Fi nan sów lub wła -
ści we go mi ni stra. Spra wa do ty czy in sty tu -
cji za rzą dza ją cych, po śred ni czą cych
i wdra ża ją cych, któ re za war ły umo wy z be -
ne fi cjen ta mi oraz czę ści pań stwo wych jed -
no stek bu dże to wych.

Do ce lów ob słu gi sys te mu prze pły wu
środ ków eu ro pej skich i kra jo we go współ -
fi nan so wa nia w BGK zo stał stwo rzo ny
i uru cho mio ny por tal ko mu ni ka cyj ny „BGK -
-ZLE CE NIA”, umoż li wia ją cy wpro wa dza -
nie zle ceń płat no ści w for mie elek tro nicz -
nej, a tak że bie żą ce in for mo wa nie in sty tu cji
o sta tu sie zle ce nia. Z por ta lu ko rzy sta po -
nad 380 in sty tu cji. Do tych czas za re je -
stro wa nych zo sta ło tu po nad 3,5 tys.
użyt kow ni ków. Naj więk szy mi zle ce nio -
daw ca mi płat no ści by ły do tych czas: Cen -
trum Unij nych Pro jek tów Trans por to wych,
Pol ska Agen cja Roz wo ju Przed się bior -
czo ści, Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, Ma zo wiec -
ka Jed nost ka Wdra ża nia Pro gra mów
Unij nych, Urząd Mar szał kow ski Wo je -
wódz twa Ślą skie go, Mi ni ster stwo Pra cy
i Po li ty ki Spo łecz nej, Mi ni ster stwo Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go – De par ta ment
Bu dże tu i Fi nan sów, Urząd Mar szał kow ski
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go, Urząd Mar -
szał kow ski Wo je wódz twa Pod kar pac kie go,

Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Wiel -
ko pol skie go.

Płat no ści na rzecz be ne fi cjen tów re ali zu -
je my na bie żą co, zgod nie z otrzy my wa ny -
mi zle ce nia mi. Do ko ny wa ne są one od czte -
rech do sze ściu ra zy w cią gu mie sią ca,
we dług okre ślo ne go przez Mi ni ster stwo Fi -
nan sów ter mi na rza. Ob słu gi wa ny przez
BGK sys tem nie po wo du je żad nych do dat -
ko wych obo wiąz ków po stro nie be ne fi cjen -
ta, nie mu si on np. otwie rać no we go ra chun -
ku ban ko we go, do star czać do dat ko wych
do ku men tów, ani po no sić ko lej nych kosz tów.

– Czy ten sys tem się spraw dził?
– Obec nie na sza stra te gia za kła da roz wój

skon cen tro wa ny na pro gra mach rzą do -
wych, ob słu dze jed no stek sek to ra fi nan sów
pu blicz nych i dzia ła niach w ra mach pro gra -
mów wła snych. Od stycz nia 2010 r. do 26
li sto pa da 2012 r. Bank Go spo dar stwa Kra -
jo we go wy pła cił po nad 115 mld zł ze środ -
ków eu ro pej skich. Naj więk szym be ne fi -
cjen tem jest obec nie Ge ne ral na Dy rek cja
Dróg Kra jo wych i Au to strad, któ rej bank wy -
pła cił do koń ca li sto pa da 2012 r. po nad
23 mld zł. Na ko lej nym miej scu znaj du je się
Mi ni ster stwo Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, któ -
re otrzy ma ło bli sko 3 mld zł. Na si głów ni be -
ne fi cjen ci to tak że PKP Pol skie Li nie Ko le -
jo we S.A., Wo je wódz two Ma ło pol skie,
Miej skie Przed się bior stwo Wo do cią gów
i Ka na li za cji War sza wa, tak że: War sza wa,
Gdańsk, Bia ły stok, Wro cław i Sa mo rząd Wo -
je wódz twa Wiel ko pol skie go. Sym bo licz -
na stu mi liar do wa zło tów ka zo sta ła wy pła co -
na 10 sierp nia te go ro ku Po wia to we mu
Urzę do wi Pra cy w Kiel cach. Wrę cza jąc ją
w cza sie uro czy sto ści, na któ rej pod su mo -
wa no do tych cza so we wy pła ty pod kre śla łem,
że wy ko rzy sta nie przez Pol skę 100 mld zł
do fi nan so wa nia ze środ ków unij nych w cią -
gu ok. 2,5 ro ku to bar dzo du że osią gnię cie
na sze go kra ju. W imie niu BGK mo gę też za -

pew nić wszyst kich, że prze ka zy wa nie środ -
ków be ne fi cjen tom prze bie ga spraw nie,
m.in. dzię ki elek tro nicz nej for mie skła da nia
zle ceń płat no ści. Sys tem ten jest tak że
suk ce syw nie udo sko na la ny.

Po wie rze nie nam ro li płat ni ka środ ków eu -
ro pej skich za pew nia płyn ne fi nan so wa nie
pro jek tów i po zwa la na ra cjo nal ne i efek tyw -
ne za rzą dza nie środ ka mi bu dże tu pań -
stwa.

– Nie daw no BGk po zy skał 375 mln eu -
ro z eu ro pej skie go Ban ku in we sty cyj ne go.

– Tak, środ ki z EBI są prze zna czo ne na fi -
nan so wa nie po trzeb po życz ko wych Kra jo -
we go Fun du szu Dro go we go, jed no stek sa -
mo rzą du te ry to rial ne go oraz ma łych
i śred nich przed się biorstw, umo wy fi nan so -
we po mię dzy BGK i EBI za war to 9 paź dzier -
ni ka b.r. W ich ra mach fi nan so wa ny bę dzie
m.in. pro jekt „Ob wod ni ca War sza wy
II” – (umo wa fi nan so wa na rzecz KFD
w kwo cie 300 mi lio nów Eu ro) i Po życz ka
Glo bal na III (umo wa z prze zna cze niem
na wspar cie jed no stek sa mo rzą du oraz
ma łych i śred nich przed się biorstw w kwo -
cie 75 mi lio nów Eu ro). 

Pro jekt ob wod ni cy obej mu je bu do wę dro -
gi eks pre so wej S8 (od ci nek Po wąz kow -
ska – Mo dliń ska – Mar ki o dłu go ści
ok. 11,7 km oraz od ci nek Sa lo mea – Wo li -
ca o dłu go ści ok. 15,9 km) wraz z po wią za -
nia mi z dro gą kra jo wą nr 7 i sta no wi kon ty -
nu ację ob wod ni cy War sza wy. EBI już jest
za an ga żo wa ny we współ fi nan so wa nie bu -
do wy dwóch od cin ków ob wod ni cy. Do tych -
czas fi nan so wa ne in we sty cje, re ali zo wa ne
w ra mach umo wy z 2009 r. do ty czy ły bu do -
wy dro gi S2 (od ci nek Ko no to pa – ul. Pu ław -
ska wraz z od cin kiem Lot ni sko – ul. Ma ry -
nar ska) oraz bu do wy dro gi S8 (od ci nek
Ko no to pa – ul. Po wąz kow ska). Pro jekt ob -
wod ni cy War sza wy jest ele men tem unij ne -
go pro gra mu Sie ci Trans eu ro pej skich (Trans -

Roz mo wa z DA RIU SZEM DA NI lU KIEM, 
Pre ze sem Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go w War sza wieDa�riusz�Da�ni�luk�funk�cje�peł�ni�od kwiet�nia�ub.�ro�ku.
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-Eu ro pe an Ne tworks), któ re go ce lem jest
roz bu do wa i mo der ni za cja trans eu ro pej skiej
sie ci trans por to wej. Roz wój sie ci trans eu ro -
pej skiej ma słu żyć zwięk sze niu efek tyw no -
ści funk cjo no wa nia wspól ne go ryn ku oraz
umoż li wić oby wa te lom Unii, pod mio tom
go spo dar czym, wspól no tom re gio nal nym
i lo kal nym peł ne czer pa nie ko rzy ści z usta -
no wie nia ob sza ru bez gra nic we wnętrz nych.

Na to miast je śli cho dzi o „Po życz kę Glo -
bal ną III” BGK za cią gnął po życz kę w EBI
w ce lu współ fi nan so wa nia ma łych i śred nich
pro jek tów w za kre sie in fra struk tu ry, ochro -
ny śro do wi ska, ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia
ener gii, edu ka cji, ochro ny zdro wia, go spo -
dar ki opar tej na wie dzy oraz po pra wy spój -
no ści spo łecz no -eko no micz nej w re gio -
nach ob ję tych kon wer gen cją. „Po życz ka”
po zwa la na fi nan so wa nie róż nych grup
kre dy to bior ców i skła da się z dwóch czę ści.
Pierw szej ad re so wa nej do ma łych i śred nich
przed się biorstw z sek to ra pry wat ne go w for -
mu le tzw. Lo ans for SMEs i dru giej skie ro -
wa nej do kre dy to bior ców z sek to ra pry wat -
ne go lub pu blicz ne go, w tym jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go w for mu le stan dar -
do we go Glo bal Lo an, któ ra umoż li wia wy -
pła tę gran tów Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Ogó łem, na wspar cie jed no stek sa mo rzą -
du i ma łych i śred nich przed się biorstw
BGK za cią gnął w EBI już 5 po ży czek glo -
bal nych, na łącz ną kwo tę 365 mi lio nów Eu -
ro. Do dat ko wo po zy skał na ten cel kwo tę
4,9 mi lio nów Eu ro w po sta ci gran tów Ko mi -
sji Eu ro pej skiej w for mu le MIF oraz MFF.

– BGk wspie ra no we bu dow nic two
miesz ka nio we or ga ni za cji nie na sta wio -
nych na zysk. dla już ist nie ją cych obiek -
tów udzie la też pre mii: ter mo mo der ni za -
cyj nej, re mon to wej i kom pen sa cyj nej.
dla cze go war to z te go ko rzy stać i kto mo -
że się ubie gać o ta ką po moc? 

– BGK jest zo bo wią za ny do re ali za cji za -
dań wy ni ka ją cych z po li ty ki pań stwa w za -

kre sie go spo dar ki miesz ka nio wej oraz roz -
wo ju bu dow nic twa miesz ka nio we go, w tym
zwłasz cza czyn szo we go. Cho dzi o zwięk -
sze nie do stęp no ści miesz kań dla osób
o niż szych do cho dach. Bank w ra mach re -
ali za cji zo bo wią zań zli kwi do wa ne go Kra jo -
we go Fun du szu Miesz ka nio we go, sfi na li zu -
je ob słu gę wnio sków to wa rzystw
bu dow nic twa spo łecz ne go o kre dy ty pre fe -
ren cyj ne. Po nad to, BGK udzie la TBS -om
i spół kom ko mu nal nym re ali zu ją cym in we -
sty cje miesz ka nio we fi nan so wa nia ko mer -
cyj ne go na okres do 30 lat na atrak cyj nych
wa run kach. Pod sta wo wym ce lem Fun du szu
Ter mo mo der ni za cji i Re mon tów jest po moc
fi nan so wa dla in we sto rów re ali zu ją cych
przed się wzię cia ter mo mo der ni za cyj ne bu -
dyn ków z udzia łem kre dy tów za cią ga nych
w ban kach ko mer cyj nych. Są to pre mie: ter -
mo mo der ni za cyj na, re mon to wa i kom pen -
sa cyj na, któ re sta no wią źró dło spła ty czę -
ści za cią gnię te go kre dy tu na re ali za cję
re mon tu. Wa run kiem kwa li fi ka cji przed się -
wzięć jest przed sta wie nie au dy tu ener ge -
tycz ne go lub re mon to we go i je go po zy tyw -
na we ry fi ka cja przez BGK. O pre mię
ter mo mo der ni za cyj ną mo gą się ubie gać
wła ści cie le (za rząd cy): bu dyn ków jed no
lub wie lo ro dzin nych, bu dyn ków uży tecz no -
ści pu blicz nej sta no wią cych wła sność jed -
no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go i wy ko rzy -
sty wa nych przez nie, do wy ko ny wa nia
za dań pu blicz nych; lo kal nej sie ci cie płow -
ni czej; lo kal ne go źró dła cie pła. Mo gą z niej
ko rzy stać wszy scy in we sto rzy, bez wzglę -
du na sta tus praw ny, a więc oso by praw ne
(np. spół dziel nie miesz ka nio we i spół ki
pra wa han dlo we go), jed nost ki sa mo rzą du
te ry to rial ne go, wspól no ty miesz ka nio we),
oso by fi zycz ne, w tym wła ści cie le do mów
jed no ro dzin nych. Po moc mo że być wy ko rzy -
sta na przy: re ali za cji przed się wzięć ter mo -
mo der ni za cyj nych zmniej sza ją cych zu ży cie
ener gii na po trze by ogrze wa nia i pod grze -

wa nia wo dy użyt ko wej; zmniej sze nie kosz -
tów po zy ska nia cie pła do star cza ne go
do tych bu dyn ków – w wy ni ku wy ko na nia
przy łą cza tech nicz ne go do wspól ne go źró -
dła cie pła. Tak że, gdy cho dzi o zmniej sze -
nie strat ener gii pier wot nej w lo kal nych
sie ciach cie płow ni czych; cał ko wi tą lub czę -
ścio wą za mia nę na źró dła od na wial ne, lub
za sto so wa nie wy so ko spraw nej ko ge ne ra -
cji – z obo wiąz kiem uzy ska nia okre ślo -
nych w usta wie oszczęd no ści w zu ży ciu
ener gii. 

War tość przy zna wa nej pre mii ter mo mo -
der ni za cyj nej wy no si 20 proc. wy ko rzy sta -
ne go kre dy tu, nie wię cej jed nak niż 16 proc.
kosz tów po nie sio nych na re ali za cję przed -
się wzię cia ter mo mo der ni za cyj ne go i dwu -
krot ność prze wi dy wa nych rocz nych
oszczęd no ści kosz tów ener gii, usta lo nych
na pod sta wie au dy tu. 

O pre mię re mon to wą mo gą się ubie gać
wła ści cie le lub za rząd cy bu dyn ków wie lo ro -
dzin nych, któ rych użyt ko wa nie roz po czę to
przed 14 sierp nia 1961 ro ku. Pre mia re mon -
to wa przy słu gu je wy łącz nie: oso bom fi zycz -
nym; wspól no tom miesz ka nio wym z więk szo -
ścio wym udzia łem osób fi zycz nych;
spół dziel niom miesz ka nio wym; to wa rzy -
stwom bu dow nic twa spo łecz ne go. Do ty czy
ter mo mo der ni za cji bu dyn ków wie lo ro dzin -
nych i obej mu je ich cał ko wi ty re mont; wy mia -
nę okien lub re mont bal ko nów (na wet je śli
słu żą one do wy łącz ne go użyt ku wła ści cie li
lo ka li); ich prze bu do wę; wy po sa że nie w in -
sta la cje i urzą dze nia wy ma ga ne dla od da -
wa nych do użyt ko wa nia – no wych bu dyn ków.
Pra ce mu szą być wy ko na ne zgod nie z prze -
pi sa mi tech nicz no-bu dow la ny mi, obiekt mu -
si uzy skać – okre ślo ne w usta wie oszczęd -
no ści zu ży cia ener gii oraz speł nić wa run ki
do ty czą ce po zio mu współ czyn ni ka kosz tu
przed się wzię cia. Pre mia re mon to wa sta no -
wi 20 proc. kwo ty kre dy tu wy ko rzy sta ne go
na re ali za cję przed się wzię cia re mon to we go,
jed nak nie wię cej niż 15 proc. po nie sio nych
kosz tów przed się wzię cia.

Pre mia kom pen sa cyj na re kom pen su je
stra ty po nie sio ne przez wła ści cie li bu dyn ków
miesz kal nych, w związ ku z obo wią zu ją cy mi
w okre sie mię dzy 12 li sto pa da 1994 ro ku a 25
kwiet nia 2005 ro ku za sa da mi usta la nia
czyn szów za na jem lo ka li kwa te run ko wych
znaj du ją cych się w tych bu dyn kach. Pre mię
mo gą otrzy mać oso by fi zycz ne, któ re re ali -
zu ją przed się wzię cie re mon to we lub re -
mont bu dyn ku miesz kal ne go jed no ro dzin ne -
go. Prze zna czo na jest na re fi nan so wa nie
ca ło ści lub czę ści kosz tów prac po nie sio nych
po pod ję ciu de cy zji o przy zna niu pre mii kom -
pen sa cyj nej przez BGK. Przy słu gu je ona tyl -
ko raz w od nie sie niu do bu dyn ku miesz kal -
ne go al bo czę ści bu dyn ku miesz kal ne go. 

– Jak re ali za cja tej for my do fi nan so wa -
nia wy glą da w licz bach?

– Od 1999 do 2008 ro ku licz ba skła da nych
wnio sków i wy pła ca nych pre mii sys te ma tycz -
nie wzra sta ła. Dla po rów na nia: w 1999 ro -
ku zło żo no 144 wnio ski, przy zna no 71 pre -
mii na łącz na kwo tę ok. 1 mln zł. W 2008 ro ku
przy zna no ok. 3 tys. pre mii (licz ba wnio sków
by ła po dob na), na kwo tę ok. 200 mln zł. Wy -

Sym�bo�licz�ne�wrę�cze�nie�stu�mi�liar�do�wej�zło�tów�ki�do�fi�nan�so�wa�nia�unij�ne�go�w sierp�niu 2012�wWar�sza�wie.
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pła co no po nad 3 tys. pre mii na bli sko 187 mln
zł. W pierw szych trzech kwar ta łach 2012 ro -
ku zło żo no po nad 3 tys. wnio sków, przy zna -
no ok. 2,5 tys. pre mii na kwo tę po nad 134
mln zł. Wy pła co no po nad 2,3 tys. pre mii
w kwo cie ok. 109 mln zł. Ogó łem w la -
tach 1999-2011 naj wię cej wnio sków zło ży li
miesz kań cy wo je wódz twa ma zo wiec kie go
po nad 4 tys. i po ok. 2,5 tys. z wo je wództw
wiel ko pol skie go i ślą skie go. Dzię ki Fun du -
szo wi Ter mo mo der ni za cji i Re mon tów zmo -
der ni zo wa no m.in. ok. 24 tys. bu dyn ków wie -
lo ro dzin nych, pra wie 700 jed no ro dzin nych
oraz 100 lo kal nych źró deł cie pła. Dzię ki
przed się wzię ciom wy ko na nym przy wspar -
ciu fun du szu in we sto rzy za osz czę dza ją
ok. 600 mln zł wy dat ków na ener gię rocz nie. 

– a rzą do wy pro gram „Ro dzi na na swo -
im”, któ ry bę dzie stop nio wo wy ga sza ny
i za stą pio ny in ny mi for ma mi wspar cia. ile
osób do tąd sko rzy sta ło z po mo cy w ra -
mach „Rns? 

– Naj wię cej, bo po nad 51 tys. kre dy tów
udzie lo no w ub. ro ku. Do 31 paź dzier ni -
ka 2012 ok. 35 tys. W 2010 udzie lo no ok. 43
tys. kre dy tów, a w 2009 – ok. 30 tys. W ub.
ro ku war tość udzie lo nych kre dy tów wy nio -
sła ok. 10 mld, w tym ro ku do paź dzier ni ka
po moc wy nio sła ok. 6 mld zł. Ge ne ral nie naj -
czę ściej lo ka le by ły ku po wa ne na ryn ku wtór -
nym, (po nad 56 proc.) nie co rza dziej – pier -
wot nym, (25 proc.), naj mniej osób
de cy do wa ło się na bu do wę do mu jed no ro -
dzin ne go. (po ni żej 19 proc.). Naj czę ściej
z ta kiej po mo cy ko rzy sta ły oso by w prze dzia -
le wie ko wym po mię dzy 25 34 ro kiem ży cia.

– Jak to wy glą da w woj. ślą skim?
– Woj. ślą skie, bez mia sta Ka to wi ce, zaj -

mu je I miej sce w ska li kra ju pod wzglę dem
lo ka li za ku pio nych dzię ki po mo cy z „Ro dzi -
na na swo im”, udzie lo no tu po nad 15 tys. kre -
dy tów na łącz ną su mę ok. 2 mld zł, śred nio
by ły to kre dy ty w wy so ko ści ok. 150 tys. zł.
Pod wzglę dem licz by udzie lo nych kre dy tów
ko lej ne są woj. ma zo wiec kie bez mia sta War -
sza wa i wiel ko pol skie bez m. Po znań.
W ska li kra ju, co ok. 10 kre dyt był udzie la -
ny dla lo ka li znaj du ją cych się na te re nie woj.

ślą skie go. Je śli cho dzi o mia sta naj wię cej,
bo aż ok. 12 tys. ku pio nych dzię ki po mo cy
pro gra mu lo ka li znaj du je się w War sza wie.

– W ja ki spo sób pań stwo po ma ga cie Po -
la kom w zro zu mie niu pro ce dur i po ra dze -
niu so bie z przy go to wa niem po trzeb nych
do ku men tów w sta ra niach o do ta cje?

– Bank Go spo dar stwa Kra jo we go za swą
mi sję przy jął wspie ra nie roz wo ju go spo -
dar ki i przed się bior czo ści. Dla te go ze szcze -
gól ną tro ską od no si my się do dzia łal no ści
wszyst kich pol skich firm, in sty tu cji i sa mo rzą -
dów. Po li ty ka in for ma cyj na jest dla nas bar -
dzo waż na. Sto sow ne in for ma cje, łącz nie
z do ku men ta cją fi nan so wą są do stęp ne
na na szej stor nie in ter ne to wej. Sta ra my się
rów nież, by wszyst kie przy dat ne od bior com
in for ma cje by ły czy tel ne. Za miesz cza my
też, naj czę ściej za da wa ne py ta nia i od po wie -
dzi, by moż na się by ło z ni mi za po znać. Mu -
si my pa mię tać, że bank po wstał w 1924 ro -
ku z ini cja ty wy pre mie ra i mi ni stra skar bu
Wła dy sła wa Grab skie go i przed woj ną był
jed ną z naj waż niej szych in sty tu cji fi nan so -
wych w Pol sce. Je go za da niem by ło pro wa -
dze nie dzia łal no ści, na rzecz roz wo ju go spo -
dar ki pol skiej i przed się bior czo ści dzię ki
kre dy tom dla przed się bior ców w ob li czu
bar dzo trud nej sy tu acji spo łecz no -go spo dar -
czej ów cze snej Pol ski. Roz wój go spo dar ki
i przed się bior czo ści, to na dal dla BGK prio -
ry te ty ma ją ce od zwier cie dle nie w je go mi sji
i dzia łal no ści. Dziś BGK to je dy ny w Pol sce
bank pań stwo wy. Swo ją dzia łal ność na ryn -
ku fi nan so wym dzie li po mię dzy re ali zo wa nie
za dań zle co nych przez pań stwo oraz dzia -
łal ność ban ko wą. BGK sta wia na za sa dy
spo łecz nej od po wie dzial no ści przed się -
biorstw dą żąc do te go, by ochro na śro do wi -
ska, bu do wa nie do brych re la cji z róż ny mi gru -
pa mi od bior ców, ety ka po stę po wa nia oraz
dba łość o roz wój spo łecz ny sta ły się na tu -
ral ny mi ele men ta mi co dzien nej pra cy. 

– dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wiała:

AGNIESZ KA ZIE LIń SKA

Zdję cia: mat. pra so we

Da�riusz�Da�ni�luk ukoń czył stu dia na Wy dzia -
le Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu War szaw -
skie go. Jest ab sol wen tem stu diów po dy plo mo -
wych z za kre su pra wa i eko no mii Wspól not
Eu ro pej skich na UW oraz mię dzy na ro do wej
ban ko wo ści i fi nan sów na Uni wer sy te cie w So -
uthamp ton w Wiel kiej Bry ta nii. W la tach 2008-
2011 był pod se kre ta rzem sta nu w Mi ni ster stwie
Fi nan sów, przed sta wi cie lem Mi ni stra Fi nan -
sów w Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so we go (2008-
2011) oraz prze wod ni czą cym Ra dy Ban ko we go
Fun du szu Gwa ran cyj ne go (2009-2011). Peł nił
rów nież funk cję głów ne go rzecz ni ka dys cy pli ny
fi nan sów pu blicz nych. Wcze śniej pra co wał
w Ge ne ral nym In spek to ra cie Nad zo ru Ban ko we -
go, w De par ta men cie Mię dzy na ro do wych In sty -
tu cji Fi nan so wych i De par ta men cie Za gra nicz -
nym NBP, a na stęp nie w BGŻ S.A. Był człon kiem
Ko mi te tu Au dy to rów We wnętrz nych w Eu ro pej -
skim Ban ku Cen tral nym. 
Jest au to rem pu bli ka cji po świę co nych za gad nie -
niom z za kre su pra wa ban ko we go, nad zo ru
ban ko we go oraz re gu la cji usług fi nan so wych.
Pre ze sem Za rzą du BGK jest od kwiet nia 2011 r.

Sie�dzi�ba�cen�tra�li�ban�ku�znaj�du�je�się�w War�sza�wie�w Ale�jach�Je�ro�zo�lim�skich.
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Na prze strze ni ostat nich kil ku lat wo je -
wódz two ślą skie prze szło ogrom ną me ta -
mor fo zę. To nie jest slo gan, re guł ka, któ rą
od mie nia się przy oka zji dys ku sji o wpły wie
fun du szy eu ro pej skich na roz wój na sze go
re gio nu. To zwy czaj nie efekt ob ser wa cji;
prze ło że nie do świad czeń, któ re do strze gam
pod czas po dró ży po Ślą sku, na kar ty pa mię -
ci, ob ra zy re gio nu i zwią za nych z nim
miejsc, któ re każ dy z nas no si w gło wie. To
zde rze nie prze szło ści, od ry so wy wa nej
przez pry zmat spę dzo nych w tym miej scu
lat, od wie dzo nych miejsc i spo tka nych lu -
dzi z te raź niej szo ścią, ro bi na praw dę du że
wra że nie. 

W tym mo men cie znaj du je my się w punk -
cie zwrot nym, na sty ku obec ne go i przy szłe -
go okre su unij ne go pro gra mo wa nia; na szym
za da niem jest wy cią gnąć wnio ski i po pra wić
to, co do tąd przy spa rza ło nam trud no ści,
a z dru giej stro ny dzia łać wy prze dza ją co
i przy go to wać go to wą li stę przed się wzięć,
któ re bę dzie my mo gli zre ali zo wać na tych -
miast po uru cho mie niu środ ków unij nych.
Trud no nie do strzec efek tów in we sty cji re -
ali zo wa nych z wy ko rzy sta niem fun du szy eu -
ro pej skich. To nie tyl ko klu czo we pro jek ty,
tak spek ta ku lar ne jak Dro go wa Tra sa Śred -
ni co wa czy bu do wa stre fy kul tu ry w ści słym
cen trum Ka to wic i ro sną ce kon struk cje Mu -
zeum Ślą skie go, no wej sie dzi by Na ro do wej
Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia
czy Mię dzy na ro do we go Cen trum Kon gre so -
we go. To set ki in we sty cji zlo ka li zo wa nych
w ca łym re gio nie, w gmi nach, to środ ki skie -
ro wa ne na kul tu rę, sztu kę, ośrod ki spor to -
we i wspar cie dla re gio nal ne go ryn ku pra -
cy, to wresz cie im puls do roz wo ju lo kal nej
go spo dar ki. 

War to pod kre ślić, że cho ciaż no wy bu dżet
bę dzie kon cen tro wał się na nie co in nych wy -
zwa niach, na in no wa cjach, ener ge ty ce ni sko -
emi syj nej i wspie ra niu przed się bior czo ści, to
nie za leż nie od no we go roz ło że nia ak cen tów,
w dal szym cią gu bę dzie sta no wił za strzyk po -
bu dza ją cy re gion do roz wo ju. Ta zmia na prio -
ry te tów w po li ty ce eu ro pej skiej spra wia, że
bę dzie mniej du żych in we sty cji, a stru mień
środ ków skie ro wa ny do na sze go wo je wódz -
twa nie bę dzie tak do strze gal ny, ale mo gę
za pew nić, że nie zre zy gnu je my z bu do wy no -
wych dróg. To wy jąt ko we uner wie nie ko mu -
ni ka cyj ne, któ re go za zdro ści nam wie le wo -
je wództw, bę dzie my sta ra li się spiąć spój ną
klam rą, co prze ło ży się na no we kon trak ty
dla firm bu dow la nych, utrzy ma nie miejsc pra -
cy i idą cy z tym w pa rze roz wój go spo dar -
czy. W pla nach jest m. in. do koń cze nie bu -
do wy Dro go wej Tra sy Śred ni co wej
i skie ro wa nie jej na wschód, roz bu do wa i mo -
der ni za cja sie ci dróg wo je wódz kich, szcze -
gól nie w sub re gio nach pół noc nym i po łu dnio -
wym. W po ro zu mie niu w wo je wódz twem
ma ło pol skim chce my tak że uzy skać lep sze
po łą cze nie aglo me ra cji z Kra ko wem. Efek -
ty tych przed się wzięć bę dą słu żyć nam
przez na stęp ne dzie się cio le cia, a zna cze nie
środ ków unij nych jest w tym sen sie swe go
ro dza ju ka ta li za to rem prze mian, im pul sem,
któ ry po zwa la zdy na mi zo wać i przy spie szyć
roz wój na sze go re gio nu. To war to ścio wa i do -
brze prze my śla na po moc, któ ra nie za stę pu -
je, a wspie ra i wzbo ga ca na sze po my sły. 

Spe cy fi ka wo je wódz twa ślą skie go, z je go
in du strial ną prze szło ścią i przy wią za niem
do tra dy cji, sil nie za ko rze nio nym w ślą skim
eto sie pra cy, od ci snę ła głę bo kie pięt no
na je go kształ cie. Ten uni kal ny ro do wód sta -

no wi z jed nej stro ny nasz waż ny atut,
a z dru giej po tęż ne wy zwa nie, rów nież
w kon tek ście urba ni stycz nym. Pro ce sy re -
wi ta li za cyj ne re ali zo wa ne w na szym wo je -
wódz twie i dzia ła nia zwią za ne z re kul ty wa -
cją te re nów po prze my sło wych sta no wią
szan sę dla przed sta wi cie li bran ży bu dow la -
nej, dla ar chi tek tów na no we otwar cie w tym
za kre sie. Środ ki unij ne sta no wią w tym
wzglę dzie ide al ne do peł nie nie tych dzia łań;
już dziś w na szym re gio nie nie trud no spo -
tkać miej sca, któ re jesz cze do nie daw na stra -
szy ły, a dziś od zy sku ją no wy blask. Sztan -
da ro wym przy kła dem ta kich dzia łań jest
wspo mnia ne Mu zeum Ślą skie, któ re wy ra -
sta na te re nie daw nej ko pal ni Ka to wi ce. Ta
czę sto wy jąt ko wa, in du strial na prze strzeń
umie jęt nie zre kon stru owa na i od świe żo na,
mo że stać się na szą wi zy tów ką, sta no wić do -
sko na łą al ter na ty wę dla osób po szu ku ją cych
nie ba nal nych wra żeń i prze ło żyć się nie tyl -
ko na po pra wę wi ze run ku re gio nu, ale i je -
go atrak cyj ność tu ry stycz ną. Ta kie miej sca
jak za brzań ska ko pal nia Gu ido czy choć by
wy jąt ko we osie dle ro bot ni cze Ni ki szo wiec już
dziś sta no wią nie la da grat kę dla mi ło śni ków
in du strial nych wra żeń. 

Te go ty pu miejsc jest w na szym re gio nie
mnó stwo i od kre atyw no ści po ten cjal nych in -
we sto rów i osób za an ga żo wa nych w ich
ewen tu al ny roz wój za le ży, w któ rą stro nę
zmie rzać bę dzie ich przy szłość. To nie ogra -
ni czo ne po le do dzia łań dla ar chi tek tów,
przed się bior ców i miesz kań ców, któ rzy
chcie li by tchnąć w te czę sto za po mnia ne
miej sca odro bi nę ży cia. Przy wspar ciu unij -
nych pie nię dzy ich ma rze nia, wi zje i pla ny
biz ne so we ma ją szan sę się zi ścić. Z ko rzy -
ścią dla nas wszyst kich.

Województwo
śląskie
przeszło
ogromną
metamorfozę

ADAM MATUSIEWICZ
Marszałek Województwa Śląskiego
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ŚLĄ SKI DZIEŃ BU DOW LA NYCH – 2012

Uho no ro wa no naj lep szych
Ana lo gicz nie, jak w po przed nich la tach, kon fe ren cja Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści zo sta -

ła po prze dzo na wspól ny mi ob cho da mi ŚLĄ SKIE GO DNIA BU DOW LA NYCH, w trak cie któ rych wrę czo ne zo sta ły od -
zna cze nia pań stwo we i od zna ki ho no ro we dla pra cow ni ków sek to ra bu dow nic twa oraz za szczyt ne Na gro dy z Ty tu -
łem „Au to ry tet Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej”. Od zna cze nia wrę cza li obec ni na uro czy sto ści: Wi ce mi ni ster Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej Ja nusz Żbik i Wo je wo da Ślą ski zyg munt Łu kasz czyk.

Otwie ra jąc uro czy stość or ga ni za to rzy Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni czą cy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu -
dow nic twa i Ta de usz Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa stwier dzi li, że Ob cho dy Ślą skie go Dnia Bu dow la -
nych, są już po raz ko lej ny wspól nym przed się wzię ciem sa mo rzą 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 ły plat for mę współ dzia ła nia, ja ko Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go, re pre zen tu ją cą
po nad 40-ty się czną kadrę in ży nie ryjno-tech nicz ną i bli sko 300 or ga ni za cji go spo dar czych. W tym ro ku to spo tka nie in -
te gra cyj ne wraz z kon fe ren cją „Ślą skie Fo rum” jest przed się wzię ciem skła do wym II Eu ro pej skie go Kon gre su Ma łych
i Śred nich Przed się biorstw, któ re go wio dą cym or ga ni za to rem jest Re gio nal na Izba Go spo dar cza, kie ro wa na przez jej
Pre ze sa – Pa na Ta de usza do no ci ka, a Współ go spo da rzem – Pre zy dent Mia sta Ka to wic – Pan Piotr uszok.

Ob cho dy Ślą skie go Dnia Bu dow la nych, są w ska li ca łe -
go kra ju tra dy cyj nym, in te gra cyj nym spo tka niem lu dzi bu dow -
nic twa ca łe go na sze go śro do wi ska, na za koń cze nie „wy so -
kie go se zo nu bu dow la ne go”. Za pew nia ją tak że moż li wo ści
do wy mia ny po glą dów na te mat ak tu al nej sy tu acji i per spek -
tyw na sze go sek to ra. Mi nio ne 2 la ta, a szcze gól nie rok 2011,
by ły w su mie ko rzyst ne dla pol skie go bu dow nic twa. Jed nak
już od lip ca br. ma miej sce spo dzie wa ny spa dek roz mia rów
pro duk cji bu dow la nej, któ ry bę dzie się nie uchron nie po głę -
biał wraz z licz ny mi za gro że nia mi, zwłasz cza fi nan so wy mi,
za to ra mi płat ni czy mi, ma ją cy mi tak że ich sys te mo we uza -
sad nie nie. Bę dzie im po świę co na na sza kon fe ren cja. Nie jest
ona po cząt kiem na szej de ba ty w tym te ma cie. Prze ciw nie
zo sta ła ona po prze dzo na od ręb ny mi se mi na ria mi oraz
opra co wa niem ma te ria łów w for mie spe cjal ne go wy da nia cza -
so pi sma „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”. 

Pod czas uro czy sto ści pre sti żo wym Ty tu łem „au to ry -
tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej”, przy zna wa nym
przez Ślą ską Izbę Bu dow nic twa, uho no ro wa no Pio tra
uszo ka Pre zy den ta Mia sta Ka to wic.

Pan Piotr Uszok jest wy bit nym po li ty kiem i dzia ła czem sa -
mo rzą do wym. Tą i po przed nie ka den cje Pre zy den ta Uszo -
ka cha rak te ry zu je ce cha, o któ rą co raz trud niej w pol skiej po -
li ty ce – mia no wi cie bra nie od po wie dzial no ści za trud ne, czę sto
nie po pu lar ne de cy zje. 

Dru gą cen ną rze czą ce chu ją cą pre zy den tu rę Pio tra
Uszo ka jest go to wość do współ pra cy i po dej mo wa nia
wspól nych ini cja tyw na rzecz mia sta, a przede wszyst kim
je go miesz kań ców. Zjed ny wa nie so bie sprzy mie rzeń ców,
umie jęt ność za wie ra nia kom pro mi sów i cią gła, kon struk tyw -
na współ pra ca nie tyl ko z rad ny mi ko ali cji, ale tak że z rad -
ny mi opo zy cji. Piotr Uszok to czło wiek od da ny bez resz ty

Grze�gorz�Go�wa�rzew�ski�–�Pre�zes�Za�rzą�du�Cho�rzow�skiej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�-
nio�wej�otrzy�mał�„ZŁO�TY�KRZYŻ�ZA�SŁU�GI”

Ire�ne�usz�Masz�czyk�–�dłu�go�let�ni�Pre�zes�Za�rzą�du�Dro�go�wej�Tra�sy�Śred�ni�co�-
wej S.A.,�czło�nek�Ra�dy�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa zo�stał�wy�róż�nio�ny�„ME�-
DA�LEM�ZA�DŁU�GO�LET�NIĄ�SŁUŻ�BĘ”�Pre�zy�den�ta�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej
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Waldemar�Wojtasik�–�Pełnomocnik�Zarządu�Katowickiej�Spółdzielni�Miesz-
kaniowej�został�wyróżniony�„MEDALEM�ZA�DŁUGOLETNIĄ�SŁUŻBĘ”�Pre-
zydenta�Rzeczypospolitej�Polskiej

Od�zna�ka�Ho�no�ro�wa�„ZA�ZA�SŁU�GI�DLA�WO�JE�WÓDZ�TWA�ŚLĄ�SKIE�GO”�otrzy�-
ma�ła�Fabryka�Elementów�Napędowych�„FENA”�Sp.�z�o.o.�w�Katowicach.�Na�-
gro�dę�ode�brał�Jan�Rdest,�Pre�zes�Za�rzą�du

Ja�ro�sław�Że�la�zow�ski�na�le�ży�do eli�tar�nej�gru�py�naj�wy�bit�niej�szych�po�sta�ci�ślą�-
skie�go�bu�dow�nic�twa

Piotr�Uszok�jest�wy�bit�nym�po�li�ty�kiem�i dzia�ła�czem�sa�mo�rzą�do�wym

spra wom swo je go mia sta, za an ga żo wa ny w swo ją pra cę,
pro fe sjo na li sta z wiel kim ser cem, któ re prze peł nia mi łość
do Ka to wic i Ślą ska.

Po wszech nie wia do mo, że je śli Piotr Uszok po dej mu je wy -
zwa nie, to bę dzie kon se kwent nie, z wła ści wym so bie upo -
rem i de ter mi na cją dą żył do je go re ali za cji. Ma peł ną świa -
do mość, że tyl ko śmia łe in we sty cje po zwo lą Ka to wi com
do go nić czo łów kę pol skich miast. Wśród wie lu wy zwań któ -
re po dej mu je – pro jekt prze bu do wy śród mie ścia Ka to wic jest
tym naj więk szym i naj trud niej szym.

Dru gi Ty tuł „au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą -
skiej” otrzy mał Ja ro sław Że la zow ski, Pre ze sa Za rzą du
Przed się bior stwa Bu dow nic twa Ogól ne go i Usług Tech nicz -
nych „Śląsk” Sp. z o.o. w Ka to wi cach. 

Ja ro sław Że la zow ski na le ży do eli tar nej gru py naj wy bit -
niej szych po sta ci ślą skie go bu dow nic twa. Pod je go kie row -
nic twem, funk cjo nu ją ce od po nad dwu dzie stu lat Przed się -
bior stwo Bu dow nic twa Ogól ne go i Usług Tech nicz nych
„Śląsk” w Ka to wi cach osią gnę ło za słu że nie wy so ką po zy -
cję na ryn ku ślą skich przed się biorstw bu dow la nych.

Od�zna�ka�Ho�no�ro�wa�„ZA�ZA�SŁU�GI�DLA�WO�JE�WÓDZ�TWA�ŚLĄ�SKIE�GO”�otrzy�-
ma�ła�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�w Świę�to�chło�wi�cach.�Na�gro�dę�ode�brał�Ka�-
rol�Woź�nicz�ka,�Pre�zes�Za�rzą�du
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zaszCzYTNe WYRÓŻNieNia – odzNaCzeNia, NaGRodY i TYTuŁY

„zŁoTY kRzYŻ zasŁuGi”

Krzysztof Kolonko – członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Grzegorz Gowarzewski – członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

„MedaL za dŁuGoLeTNiĄ sŁuŻBĘ”
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

złoty:
Ireneusz Maszczyk – długoletni Prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej S.A.,

członek Rady Śląskiej Izby Budownictwa
Waldemar Wojtasik –�Pełnomocnik Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Roman Fiszer –�Dyrektor Polityki Zatrudnienia i Płac Katowickiego Przedsiębiorstwa

Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” sp. z o.o.
Stanisława Franusiak – członek Rady ŚlOIIB

Józef Kluska – wiceprzewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

srebrny:
Marek Wac – Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Tychach „Budowlanki”

odznaka Honorowa
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

„za zasŁuGi dLa BudoWNiCTWa”

Barbara Wojtynek – Pełnomocnik Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Krzysztof Kiecok – Kierownik Projektu 

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „BUDUS” S.A.
Aleksander Gamracy – Kierownik Zespołu Drogowej Trasy Średnicowej S.A.

Włodzimierz Pietrzak – Kierownik Administracji XXX-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „ROW”  Wodzisław Śl. 
Adam Nycz – Kierownik  Grupy – „MOLBUD”  Sp. z o.o. w Goczałkowicach

Elżbieta Nowicka-Słowik – członek Rady ŚlOIIB, przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego
Rudolf Mokrosz – członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Budownictwa

Dorota Przybyła – wiceprzewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Budownictwa
Kazimierz Sowa – członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Budownictwa

Maria Świerczyńska – członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inż. Budownictwa

odznaka Honorowa
„za zasŁuGi dLa WoJeWÓdzTWa ŚLĄskieGo”

zBioRoWa:
Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach

Fabryka Elementów Napędowych „FENA” Sp. z o.o. w Katowicach
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach

LauReaCi koNkuRsu ŚLĄskieJ izBY BudoWNiCTWa
„ŚLĄskie BudoWaNie”

NaGRoda i TYTuŁ:
„auToRYTeT – BudoWNiCTWa i GosPodaRki ŚLĄskieJ”

Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice
Jarosław Żelazowski – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „Śląsk”
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Otwar cia kon fe ren cji do ko na li jej or ga ni za to rzy – Ta de usz
Wnuk – Pre zy dent ob cho dzą cej w tym ro ku 15-le cie dzia łal no ści
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa oraz Fran ci szek Busz ka – Prze wod -
ni czą cy dzia ła ją cej już od 10 lat Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie -
rów Bu dow nic twa, przed sta wia jąc współ or ga ni za to rów tej kon fe -
ren cji, któ ry mi by li: Pol ska izba in ży nie rów Bu dow nic twa,
Pol ski zwią zek in ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa, izba Pro -
jek to wa nia Bu dow la ne go w War sza wie, Re gio nal na izba Go -
spo dar cza w ka to wi cach, Po li tech ni ka Ślą ska i Po li tech ni ka
Czę sto chow ska. Wskazując na cele programowe obecnej kon-
ferencji przypomnieli, że kra jo we i re gio nal ne or ga ni za cje po za rzą -
do we bu dow nic twa, nie zmien nie już od wie lu lat wska zu ją na ko niecz -
ność sys te mo we go i kom plek so we go zre for mo wa nia pra wa
in we sty cyj no -bu dow la ne go. Spój ną zmia nę re gu la cji praw nych obej -
mu ją cych pla no wa nie i za go spo da ro wa nie prze strzen ne, pra wo bu -

dow la ne, prze pi sy śro do wi sko we i pra wo za mó wień pu blicz nych. Tak -
że Ko dek su Po stę po wa nia Ad mi ni stra cyj ne go i Ko dek su Cy wil ne go.

Wła śnie w tym ce lu, w trak cie ubie gło rocz ne go „iii Fo RuM iN We -
sTY CJi, Bu doW NiC TWa, Nie Ru CHo Mo ŚCi” przy ję te zo sta ły „Re -
ko men da cje” po stu lo wa nych zmian praw nych i in sty tu cjo nal nych
w pro wa dze niu przez przed się bior stwa dzia łal no ści in we sty cyj nej i bu -
dow la nej.

Rząd pod jął ocze ki wa ną ini cja ty wę le gi sla cyj ną. W kwiet niu br., Mi -
ni ster stwo Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej przed sta -
wi ło pro jekt „za ło żeń do usta wy – Pra wo Bu dow la ne, o zmia nie
usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym (i nie -
któ rych in nych ustaw)” oraz prze ka za ło go do pu blicz nej kon sul -
ta cji. Istot nym ich wy kład ni kiem jest „sta no wi sko człon ków Gru -
py B -8 do te go pro jek tu MTBiGM”.

W sierp niu bie żą ce go ro ku opra co wa ny zo stał ko lej ny pro jekt ja -
ko „Zło że nia pro jek tu usta wy – Pra wo bu dow la ne oraz o zmia nie nie -
któ rych in nych ustaw”, po prze dzo ny roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni strów
z dnia 10 lip ca 2012 r. w spra wie utwo rze nia Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej
Pra wa Bu dow la ne go. Za da niem te go or ga nu bę dzie opra co wa nie ak -
tu praw ne go, któ ry w spo sób kom plek so wy ure gu lu je sze ro ko ro zu -
mia ny pro ces in we sty cyj no -bu dow la ny.

Pierw szym ce lem pro gra mo wym te go rocz ne go „iV Fo RuM iN We -
sTY CJi, Bu doW NiC TWa, Nie Ru CHo Mo ŚCi”, któ re od by ło się 26
wrze śnia, by ło więc za ję cie wspól ne go sta no wi ska wo bec tak przy -
ję te go za mie rze nia le gi sla cyj ne go Rzą du. Dru gim ce lem pro gra mo -
wym kon fe ren cji sta ła się oce na re gu la cji do ty czą cych ro bót bu dow -
la nych w prze pi sach o za mó wie niach pu blicz nych.

We wspól nym imie niu or ga ni za to rów, Ra dy i Part ne rów Me ry to rycz -
nych – Ta de usz Wnuk i Fran ci szek Busz ka bar dzo ser decz nie po -
wi ta li szcze gól nych Go ści Ho no ro wych Kon fe ren cji: Wi ce mi ni stra
Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej Ja nu sza
Żbi ka, któ ry już po raz dru gi w tym ro ku przy jął na sze za pro sze nie,
Wo je wo dę Ślą skie go – zyg mun ta Łu kasz czy ka, Prze wod ni czą ce -
go Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go an drze ja Go ści nia ka, Dy rek -
to ra Wy dzia łu In we sty cji Urzę du Mar szał kow skie go Grażynę kamiń-

Kolejna de ba ta
o ba rie rach pro ce sów 
in we sty cyj no -bu dow la nych

IV ŚlĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI

Wo�je�wo�da�Zyg�mun�t�Łu�kasz�czy�k�i�Wi�ce�mi�ni�ster�Ja�nu�sz�Żbi�k prof.�dr�hab.�An�drzej�Bo�ro�wicz,�prof.�zw.�dr�hab.�Sta�ni�sła�wa�Ka�lus�i prof.�zw.
dr�hab.�Flo�rian�Kuź�nik�–�człon�ko�wie�Ra�dy�Pro�gra�mo�wej
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ską, Ślą skie go Wo je wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go 
– Ja na spy cha łę, Dy rek to ra Wy dzia łu In fra struk tu ry Urzę du Wo je -
wódz kie go  igo ra Śmie tań skie go.

Pro wa dzą cy zło ży li po dzię ko wa nia za udział w przy go to wa niu kon -
fe ren cji człon kom jej Ra dy Pro gra mo wo -Na uko wej w oso bach: prof. zw.
dr hab. h.c. an drzej s. Bar czak – Rek tor Wyż szej Szko ły Za rzą dza -
nia im Gen. Zient ka w Ka to wi cach, Pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Eko -
no micz ne go w Ka to wi cach, Czło nek Pre zy dium PAN, prof. dr hab. an -
drzej Bo ro wicz – Ka te dra In we sty cji i Nie ru cho mo ści Uni wer sy te tu
Łódz kie go, prof. zw. dr hab. Ge no we fa Gra bow ska – Kie row nik Ka -
te dry Pra wa Mię dzy na ro do we go, Pu blicz ne go i Pra wa Eu ro pej skie go
Uni wer sy te tu Ślą skie go, prof. zw. dr hab. Jan Gra bow ski – Kie row nik
Ka te dry Pra wa Go spo dar cze go Uni wer sy te tu Ślą skie go, prof. zw. dr hab.
sta ni sła wa ka lus – Ka te dra Pra wa Cy wil ne go i Pra wa Pry wat ne go Mię -
dzy na ro do we go Uni wer sy te tu Ślą skie go, prof. zw. dr hab. Flo rian kuź -
nik – Kie row nik Ka te dry Ba dań Stra te gicz nych i Re gio nal nych Uni wer -
sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach, prof. dr hab. inż. Ja ro sław
Raj czyk – Pro dzie kan Wy dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki Czę sto chow -
skiej, prof. dr hab. inż. Jan Ślu sa rek – Dzie kan Wy dzia łu Bu dow nic -
twa Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach.

Ta de usz Wnuk i Fran ci szek Busz ka po in for mo wa li, że w obradach
Forum bie rze udział re pre zen ta cja na uko wa uczest ni ków Mię dzy na -
ro do wej Kon fe ren cji nt. „Współ cze snych pro ble mów Ar chi tek tu ry i Bu -
dow nic twa” po świę co nej Zrów no wa żo ne mu Bu dow nic twu Przy szło -
ści, któ rej or ga ni za to rem jest Po li tech ni ka Czę sto chow ska, Wy dzia ły
Bu dow nic twa i Za rzą dza nia.

Or ga ni za to rzy po wi ta li ser decz nie pro fe so ra Lu cja na ku rza ka i pro -
fe so ra Ja ro sła wa Raj czy ka – Dzie ka na i Pro dzie ka na Wy dzia łu Bu -
dow nic twa Po li tech ni ki Czę sto chow skiej wraz z pro fe so rem Jó ze fem
Głą bem z Po li tech ni ki Ślą skiej, człon kiem Pol skiej Aka de mii Na uk.
Uczel nie za gra nicz ne w tej de le ga cji re pre zen to wa li: pro fe sor Tok ma -
jy an – Rek tor Tech nicz ne go Uni wer sy tetu z Ewe ra nia, pro fe sor evge -
ni Bo ry so vic smir nov  – Rek tor Sankt Pe ters bur skie go uni wer sy te -
tu Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa, Ge la ki pia ni – Pro rek tor Tech nicz ne go
Uni wer sy te tu z Tbi li si, pro fe sor Czi – Dzie kan Wy dzia łu Bu dow nic twa
Uni wer sy te tu Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa w Pe ki nie, Hai u – Dzie kan
Wy dzia łu Bu dow nic twa Uni wer sy te tu Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa w Pe -
ki nie, pro fe sor Je do jan – Pro rek tor Tech nicz ne go Uni wer sy te tu Wy -
dzia łu Bu dow nic twa z Ewe ra nia, pro fe sor Jo zef Vi czan – Dzie kan Wy -
dzia łu Bu dow nic twa Tech nicz ne go Uni wer sy te tu w Ży li nie, im re Ne met
– In ży nier z Wę gier.

Or ga ni za to rzy zło ży li po dzię ko wa nia part ne rom me ry to rycz nym kon -
fe ren cji: 

Wiel ko pol skiej Izbie Bu dow nic twa w Po zna niu, Pre zy den to wi
Izby Mar ko wi szczę sne mu i Pre ze so wi Za rzą du Izby ze no no wi kier -

czyń skie mu i Ga li cyj skiej Izbie Bu dow nic twa w Kra ko wie, Pre zy den -
to wi Izby Pio tro wi Hra bie mu. 

Po dzię ko wa li tak że 18 kra jo wym i re gio nal nym or ga ni za cjom bu -
dow la nym, pro du cen tom ma te ria łów bu dow la nych oraz in sty tu cjom
sek to ra ban ko we go i ubez pie cze nio we go, któ rzy by li Part ne ra mi In -
sty tu cjo nal ny mi i Biz ne so wy mi kon fe ren cji
–�Pod�czas�kon�fe�ren�cji – mó wił Ta de usz Wnuk – nie�unik�nie�my�od�-

po�wie�dzi�na dwa�klu�czo�we�py�ta�nia�zwią�za�ne�z obec�ną,�trud�ną�sy�-
tu�acją�fi�nan�so�wą�sek�to�ra�bu�dow�nic�twa,�zwłasz�cza�in�fra�struk�tu�ral�ne�-
go.�Dla�cze�go�ona�na�stą�pi�ła�po�mi�mo�re�ali�za�cji�naj�więk�sze�go�w hi�sto�rii
pro�gra�mu�in�we�sty�cji�pu�blicz�nych? I dru�gie�go,�zna�cze�nie�waż�niej�sze�-
go�py�ta�nia:�Jak�unik�nąć�jej�po�wtó�rze�nia�w la�tach 2014-2020,�w któ�-
rych�re�ali�zo�wa�ny�bę�dzie�ko�lej�ny�ob�szer�ny�pro�gram�in�we�sty�cji�pu�blicz�-
nych�z fun�du�szy�UE?�Naj�prost�sza�od�po�wiedź�to�oczy�wi�ście�bar�dziej
od�po�wie�dzial�ne�skła�da�nie�przez�or�ga�ni�za�cje�wy�ko�naw�cze�ofert�ce�-
no�wych�na no�we�kon�trak�ty�bu�dow�la�ne.�Ale�nie�tyl�ko.�To�tak�że:�
Kształ�to�wa�nie�part�ner�skich�re�la�cji�po�mię�dzy�in�we�sto�ra�mi�pu�blicz�-

ny�mi,�a or�ga�ni�za�cja�mi�wy�ko�naw�czy�mi.�Rze�czy�wi�ste�sto�so�wa�nie�w prak�-
ty�ce�wa�run�ków�umów�kon�trak�to�wych�FI�DIC,�co�ma�miej�sce�we�wszyst�-
kich�kra�jach�UE.�(Pierw�szym�po�zy�tyw�nym�zwia�stu�nem�ocze�ki�wa�nej
zmia�ny�w tym� za�kre�sie� by�ło� prze�ka�za�nie� nam� do za�opi�nio�wa�nia
w sierp�niu�br.�przez�Pre�ze�sa�Urzę�du�Za�mó�wień�Pu�blicz�nych�pro�jek�-
tu�wzor�co�wej�umo�wy�na ro�bo�ty�in�fra�struk�tu�ral�ne,�któ�re�by�li�śmy�zmu�-
sze�ni�oce�nić�jed�nak�wy�so�ce�kry�tycz�nie).
Przy�wra�ca�nie�rów�nych�praw�i obo�wiąz�ków�po�mię�dzy�Za�ma�wia�ją�-

cy�mi�i Wy�ko�naw�ca�mi�in�we�sty�cji�pu�blicz�nych,�bar�dzo�ra�żą�co�na�ru�szo�-
ny�mi�w mi�nio�nych�la�tach,�co�obec�nie�uza�sad�nia�ne�jest�przez�re�sor�-
ty�Rzą�du�pre�sją�ko�niecz�no�ści�sku�tecz�ne�go�wy�dat�ko�wa�nia�ogrom�nych
środ�ków�fun�du�szy�unij�nych.

Na stęp nie wystąpił Wo je wo da Ślą ski zyg munt Łu kasz czyk,
któ ry stwierdził, że na roz wój wo je wódz twa ślą skie go szcze gól nie istot -
ny wpływ ma bu dow nic two, któ re peł ni ro lę słu żeb ną wo bec go spo -
dar ki. Sku tecz na go spo dar ka to efek tyw ne dzia ła nie na ryn ku bu dow -
la nym. Dla te go tak waż ne jest ich cią głe udo sko na la nie,
w szcze gól no ści: uspraw nia nie pro ce su in we sty cyj ne go i uprasz cza -
nie pro ce dur ad mi ni stra cyj nych, a tak że przej rzy stość sys te mu
pra wa go spo dar cze go. 

Wojewoda pod kre ślił, iż bu dow nic two jest spraw dzia nem sta nu go -
spo dar ki. – To�w bu�dow�nic�twie,�jak�w so�czew�ce,�wi�dzi�my,�gdzie�try�-
by�ma�szy�ny�nie�funk�cjo�nu�ją – mó wił wo je wo da, pod kre śla jąc, że ci -
chym prze ciw ni kiem bu dow nic twa jest ak tu al ne pra wo za mó wień
pu blicz nych, któ re wy ma ga ra dy kal nej zmia ny. Wo je wo da pod kre ślił,
że na 20 naj więk szych re ali zo wa nych w wo je wódz twie ślą skim in -
we sty cji aż 7 jest lub by ło za gro żo nych nie do trzy ma niem ter mi nu re -
ali za cji przez wy ło nio ne go w try bie prze tar gu wy ko naw cę.
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SESJA I: ZA ŁO ŻE NIA PRO JEK TU USTA WY – PRA WO BU DOW lA NE
ORAZ O ZMIA NIE NIE KTÓ RYCH IN NYCH USTAW.

PIERW SZY ETAP RE FOR MY PRO CE SU IN WE STY CYJ NO -BU DOW lA NE GO

PRo Wa dzĄ CY

an drzej Roch do bruc ki – Pre zes Ra dy Kra -
jo wej Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

au To RzY se sJi

– Ja nusz Żbik – Wi ce mi ni ster Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej

– prof. Flo rian kuź nik – Kie row nik Ka te dry
Ba dań Stra te gicz nych i Re gio nal nych Uni wer -
sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach

– Wik tor Piw kow ski – Se kre tarz Ge ne ral -
ny PZIiTB

– prof. adam Pod ho rec ki – Prze wod ni -
czą cy Ra dy Ku jaw sko -Po mor skiej Okrę go -
wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

– Jan spy cha ła – Ślą ski Wo je wódz ki In -
spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go

– igor Śmie tań ski – Dy rek tor Wy dzia łu In -
fra struk tu ry Ślą skie go Urzę du Wo je wódz -
kie go

– Mał go rza ta Bo rycz ko – Po wia to wy In -
spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go mia sta Kra -
ko wa

– Ma ciej Bor sa – Pre zes Od dzia łu Ka to wic -
kie go To wa rzy stwa Urba ni stów Pol skich

– Ma ria ko wal czyk – Ga li cyj ska Izba Bu -
dow nic twa

W pierw szej czę ści Fo rum przed sta wio ne
zo sta ły za ło że nia do pro jek tu usta wy – Pra wo
Bu dow la ne oraz zmia ny in nych ustaw. Se sję
po pro wa dził an drzej Roch do bruc ki Pre zes
Ra dy Kra jo wej Pol skiej Izby In ży nie rów Bu -
dow nic twa i Prze wod ni czą cy Gru py B -8,
gru py zaj mu ją cej się wy pra co wa niem wspól -
nych sta no wisk od no szą cych się do funk cjo -
no wa nia bran ży bu dow la nej, a bę dą cą do bro -
wol nym po ro zu mie niem: Izby Urba ni stów,
Izby Ar chi tek tów, PIIB, To wa rzy stwa Urba ni -
stów Pol skich, Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów
Pol skich, PZITB, Izby Pro jek to wa nia Bu dow -

la ne go oraz Izby Go spo dar czej Pro jek to wa -
nia Ar chi tek to nicz ne go. 

We wstę pie Pre zes Do bruc ki stwier dził, że
przy padł mu za szczyt pro wa dze nia ob rad
w tak waż nej dla bu dow nic twa spra wie jak no -
we li za cja ko dek su bu dow la ne go bę dą cą jed -
ną z naj waż niej szych ini cja tyw le gi sla cyj nych.

Wpro wa dze nia me ry to rycz nego do ko nał
Ja nusz Żbik Wi ce mi ni ster Trans por tu, Bu dow -
nic twa i Go spo dar ki Mor skiej. Mi ni ster Żbik
w for mie bar dzo po glą do wej i ja snej pre zen -
ta cji mul ti me dial nej przed sta wił głów ne za ło -
że nia pro po no wa nych zmian w pra wie bu dow -
la nym.

No we pra wo bu dow la ne nie ma po pra wiać
te go, co przez ostat nie 10 lat by ło już po pra -
wia ne wie lo krot nie. Nie chce my no we li zo wać
po raz ko lej ny do tych cza so we go pra wa, gdyż
po wstał by jesz cze więk szy cha os niż obec nie.

Obec nie pra wo bu dow la ne jest ma ło przy -
ja zne dla in we sto ra. Przy czyn jest wie le,
głów ną są cią głe zmia ny. Do po dob nych
spraw sto su je się więc róż ne prze pi sy. Co raz
mniej in we sty cji re ali zu je się tak że na pod sta -
wie pra wa bu dow la ne go, a co raz wię cej
z za sto so wa niem tzw. spe cu staw. 

W opi nii mi ni stra Żbi ka, no we prze pi sy po -
zwo lą na uprosz cze nie pro ce dur ad mi ni stra -
cyj nych m.in. po przez eli mi na cję zbęd nych de -
cy zji oraz usu nię cie obo wiąz ku uzy ski wa nia
po zwo le nia na bu do wę na rzecz zgło sze nia.
No we roz wią za nia praw ne prze wi du ją rów nież
zli kwi do wa nie de cy zji o wa run kach za bu do -
wy i za go spo da ro wa nia te re nu, któ re w opi -
nii mi ni stra Żbi ka, po wo du ją trud no ści zwią -
za ne z nie kon tro lo wa ną za bu do wą na te re nie
kra ju.

In we stor mo że spo dzie wać się znacz nych
uprosz czeń. Mniej cza su spę dzi w urzę dach
i szyb ciej za ła twi swo je for mal no ści. Przede
wszyst kim pla nu je się zmniej szyć do nie -
zbęd ne go mi ni mum licz bę wy da wa nych de cy -

zji. W więk szo ści wy pad ków in we stor nie bę -
dzie mu siał sta rać się w ogó le o po zwo le nie
na bu do wę. 

Z usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu
prze strzen nym zo sta ną wy kre ślo ne prze pi sy
o de cy zji o wa run kach za bu do wy oraz re ali za -
cji ce lu pu blicz ne go. Nie ozna cza to, że za pa -
nu je peł na do wol ność. In we stor nie bę dzie mógł
sy tu ować obiek tu, jak ze chce. Bę dzie mu siał
to ro bić zgod nie z prze pi sa mi urba ni stycz ny -
mi wy da wa ny mi przez mi ni stra wła ści we go
do spraw bu dow nic twa po wcze śniej szym
za ję ciu sta no wi ska przez gmi nę. 

Je że li in we stor bę dzie oszu ki wać, to po nie -
sie od po wie dzial ność. Tak sa mo bę dzie
w wy pad ku pro jek tan ta i spraw dza ją ce go
in we sty cje. Im bę dzie gro zi ła do dat ko wo od -
po wie dzial ność za wo do wa, mo gą stra cić
pra wo do wy ko ny wa nia za wo du. 

Mó wiąc o przy czy nie ha mo wa nia in we sty -
cji bu dow la nych w Pol sce Ja nusz Żbik wska -
zał rów nież na brak pro fe sjo na li zmu i mo ty wa -
cji do pra cy urzęd ni ków nad zo ru bu dow la ne go
i ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej. 

No wa usta wa ma zo stać przed sta wio na Ra -
dzie Mi ni strów w przy szłym ro ku

Chce my, by no we prze pi sy we szły w ży cie
jak naj szyb ciej. Pla nu je my jed nak wpro wa dzić
dłu gie va ca tio le gis (tj. sześć mie się cy), aby
wszy scy za in te re so wa ni mie li wy star cza ją co
du żo cza su na za po zna nie się z ni mi.

Prof. Flo rian kuź nik – Kie row nik Ka te dry
Ba dań Stra te gicz nych i Re gio nal nych Uni wer -
sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach mó wił
w swej pre zen ta cji o pra wie bu dow la nym
i pra wie pla no wa nia prze strzen ne go

Jak to się sta ło, że kil ka lat po uchwa le niu
usta wy o pla no wa niu prze strzen nym jest ona
tak wie lo stron nie kry ty ko wa na i dla cze go tak dłu -
go trwa pro ces jej nie skoń czo nej no we li za cji?

Ła two da się wy li czyć złe prak ty ki zwią za -
ne z funk cjo no wa niem pla no wa nia prze -

Janusz�Żbik

Wiktor�PiwkowskiAndrzej�Roch�Dobrucki
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strzen ne go i za go spo da ro wa niem prze strzen -
nym. Je ste śmy cza sa mi prze ra że ni pew ny mi
ten den cja mi, np. ma so we roz pra sza nie za bu -
do wy, nisz cze nie prze strze ni i zły mi re gu la -
cja mi, któ re da się wy czy tać ze sfe ry pla no -
wa nia prze strzen ne go, np. zbyt du że te re ny
prze zna czo ne pod za bu do wę. Ma ja one swo -
je dłu go fa lo we skut ki prze strzen ne, eko no -
micz ne, eko lo gicz ne i spo łecz ne. Tu taj w grę
wcho dzi wie le „złych” ustaw i fa tal na w Pol -
sce eg ze ku cja pra wa.

Ist nie ją jed nak bar dzo du że trud no ści
z usta le niem jed ne go, stra te gicz ne go kie run -
ku zmian. Zgo dzie co do ogól nych za ry sów
zmian to wa rzy szą struk tu ral ne nie zgod no ści,
gdy do cho dzi się do roz wią zań kon kret niej -
szych.

Pla no wa nie prze strzen ne jest nie zbęd ne, ale
jest in ge ren cją w pra wo wła sno ści nie ru cho mo -
ści. Bo imy się tak że opre syj ne go pla no wa nia
prze strzen ne go. Mo że za po mi na my, że pla no -
wa nie prze strzen ne jest tyl ko jed ną stro ną go -
spo dar ki prze strzen nej i za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Dru gą stro nę bu du je ry nek nie -
ru cho mo ści. Pol ska jest waż ną are ną dla du -
żych gra czy na ryn ku nie ru cho mo ści. To
po pro stu do dat ko wy czyn nik wpły wa ją cy
na dys ku sje o pla no wa niu prze strzen nym.

Pla no wa nie prze strzen ne ma sens prak tycz -
ny ja ko in stru ment po li ty ki prze strzen nej ale
po pierw sze to trze ba chcieć pro wa dzić po li -
ty kę prze strzen ną.

Kie run ki zmian:
– wzmoc nić „od no wa” pla no wa nie miej sco -

we; stu dium uwa run ko wań i kie run ków za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny to bu bel
kon cep cyj ny,

– za pew nić re al ne wa run ki współ dzia ła nia
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go na rzecz
two rze nia wspól nych roz wią zań prze strzen -
nych,

– za pew nić hie rar chicz ność pla no wa nia
prze strzen ne go pań stwo – re gion – gmi na +

in ne struk tu ry prze strzen ne, np. aglo me ra cje
miej skie oraz hie rar chicz ność na każ dym po -
zio mie po li tycz no – de cy zyj nym; po dział
na pla ny ogól ne i pla ny szcze gó ło we to do bra
sta ra prak ty ka pla no wa nia prze strzen ne go,
tak że pol skie go,

– zbu do wać sku tecz ne pla no wa nie prze -
strzen ne w wo je wódz twie ja ko in stru ment po -
li ty ki prze strzen nej sa mo rzą du wo je wódz twa,
nie moż na mó wić o zmia nach w pla no wa niu
prze strzen nym od no sząc pro po zy cje tyl ko
do gmi ny

– pla no wa nie kra jo we bę dzie wte dy sku tecz -
ne gdy rząd bę dzie chciał pro wa dzić ak tyw ną
po li ty kę prze strzen ną.

No wym re gu la cjom pro ce su bu dow la ne go
w „prze strze ni” in we sto ra i fir my bu dow la nej,
w tym li be ra li za cji pra wa bu dow la ne go wg za -
ło żeń no we go ko dek su bu dow la ne go mu szą
to wa rzy szyć re gu la cje praw ne wzmac nia ją ce
in stru men ta rium władz pu blicz nych chro nią cych
in te res pu blicz ny, w tym prze strze nie pu blicz -
ne. Cho dzi tu nie tyl ko o gmi ny ale tak że sa -
mo rząd wo je wódz twa.

Prof. adam Pod ho rec ki – Prze wod ni czą -
cy Ra dy Ku jaw sko - Po mor skiej Okrę go wej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa wy ra ził apro ba tę
do pró by opra co wa nia no we go pra wa bu dow -
la ne go. Wie lo krot na no we li za cja, ak tu al na sy -
tu acja spo łecz no -go spo dar cza Pol ski, człon -
ko stwo w Unii Eu ro pej skiej, obiek tyw nie
udo ku men to wa ne utrud nie nia w spraw nym in -
we sto wa niu w bu dow nic twie są wy star cza ją -
cy mi prze słan ka mi do pod ję cia te go ty pu ini -
cja ty wy usta wo daw czej.

Jan spy cha ła – Ślą ski Wo je wódz ki In -
spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go od niósł się
w swo im wy stą pie niu do spra wy re or ga ni za cji
nad zo ru bu dow la ne go.

W wo je wódz twie ślą skim funk cjo nu je 36
po wia tów, 19 po wia tów grodz kich oraz 17 po -

wia tów ziem skich. W każ dym z tych po wia -
tów jesz cze do nie daw na (do ro ku 2011) funk -
cjo no wał Po wia to wy In spek to rat Nad zo ru
Bu dow la ne go, dzia ła ją cych w ra mach rzą do -
wej ad mi ni stra cji ze spo lo nej, dla któ rej zgod -
nie z art. 3 ust. 1 pkt 2 usta wy z dnia 23 stycz -
nia 2009 r. „O wo je wo dzie i ad mi ni stra cji
rzą do wej w wo je wódz twie”, zwierzch ni kiem
jest wo je wo da. Pod wzglę dem ilo ści po wia -
tów wo je wódz two ślą skie jest dru gim, po wo -
je wódz twie ma zo wiec kim, wo je wódz twem
w Pol sce. Ak tu al nie po roz sze rze niu w ro -
ku 2011 i 2012 za kre su dzia ła nia po wia to we -
go in spek to ra nad zo ru bu dow la ne go w Cho -
rzo wie na mia sto Świę to chło wi ce oraz
po wia to we go in spek to ra w Ryb ni ku na po wiat
ryb nic ki, funk cjo nu ją 34 po wia to we in spek -
to ra ty nad zo ru bu dow la ne go. Licz ba ta w dal -
szym cią gu jed nak, w mo jej oce nie jest zbyt
du ża. 

Dla te go też ja ko krok w do brym kie run ku
uwa ża łem pro po zy cję re or ga ni za cji służb
nad zo ru bu dow la ne go za war tą w opu bli ko -
wa nej w lip cu te go ro ku na stro nach mi ni ster -
stwa  wer sji no we go pra wa bu dow la ne go, po -
le ga ją cą na utwo rze niu w miej scu ak tu al nie
funk cjo nu ją cych po wia to wych in spek to ra tów
nad zo ru bu dow la ne go, in spek to ra tów okrę -
go wych obej mu ją cych za się giem dzia ła nia
kil ka po wia tów. Nie ste ty w no wej wer sji, z 30
sierp nia po wró co no do ak tu al nie funk cjo nu -
ją ce go mo de lu nad zo ru bu dow la ne go.

Po mi mo te go po zy tyw nie na le ży oce nić
sam kie ru nek wy zna czo ny przez wpro wa dze -
nie ta kiej moż li wo ści w pro jek cie usta wy. 

Pod su mo wu jąc, uwa żam że fak tycz ny brak
re or ga ni za cji nad zo ru bu dow la ne go,
przy uprosz cze niu pro ce dur zmie rza ją cych
do skró ce nia cza su po trzeb ne go do le gal ne -
go roz po czę cia bu do wy, no ta be ne re wo lu cyj -
ne odej ście od za sa dy „po zwo le nia na bu do -
wę”, któ ra w pol skim pra wie obo wią zu je
od cza su roz po rzą dze nia Pre zy den ta Rze czy -

Florian�Kuźnik

Adam�Podhorecki

Jan�Spychała
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po spo li tej z 1928 ro ku, na rzecz „zgło sze nia”,
przy po zo sta wie niu prak tycz nie w nie zmie nio -
nym za kre sie za dań już re ali zo wa nych przez
nad zór bu dow la ny spo wo du je, że nie bę dzie
on w sta nie spraw nie wy wią zy wać się z na -
ło żo nych usta wo wo za dań.

igor Śmie tań ski – Dy rek tor Wy dzia łu In fra -
struk tu ry Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go
w swo im wy stą pie niu po wie dział:

Na le ży stwier dzić, iż pro po no wa ne zmia ny
choć wpraw dzie  tyl ko w nie znacz nym stop -
niu roz wią zu ją naj bar dziej pa lą ce pro ble my
pro ce su in we sty cyj ne go, na le ży przy jąć z za -
do wo le niem. Przede wszyst kim roz sze rze nie
ka ta lo gu obiek tów i ro bót bu dow la nych wy łą -
czo nych z obo wiąz ku uzy ska nia po zwo le nia
na bu do wę by ło wie lo krot nie po stu lo wa ne
przez śro do wi ska zwią za ne z bu dow nic -
twem. Nie po koi na to miast za sy gna li zo wa -
na pro po zy cja aby o try bie pro wa dze nia in we -
sty cji (po zwo le nie na bu do wę czy zgło sze nie)
de cy do wał pro jek tant w opar ciu o usta lo ny ob -
szar od dzia ły wa nia obiek tu. De cy zja pro jek -

tan ta na stęp nie bę dzie we ry fi ko wa na przez
or gan ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow -
la nej. Brak ja snych re gu la cji w tym za kre sie
do pro wa dzi do licz nych spo rów są do wo ad -
mi ni stra cyj nych. Szko da, że już na tym eta -
pie re for my nie zde cy do wa no się na li kwi da -
cję de cy zji o wa run kach za bu do wy
i za go spo da ro wa nia te re nu, któ re to po -
wszech nie uzna ne są za głów ny czyn nik
spo wal nia ją cy pro ces in we sty cyj ny.

Ma ciej Bor sa – Pre zes Od dzia łu Ka to wic -
kie go To wa rzy stwa Urba ni stów Pol skich
w swo im re fe ra cie stwier dził, że pod sta wo wym
pro ble mem re for my pro ce su in we sty cyj no -bu -
dow la ne go jest uspraw nie nie po stę po wa nia lo -
ka li za cyj ne go. Re gu la cje praw ne są tu kie ro -
wa ne przede wszyst kim do ad mi ni stra cji
sa mo rzą do wej, w od róż nie niu od za gad nień
tech nicz no -bu dow la nych, któ rych „eg ze ku to -

rem” jest ad mi ni stra cja rzą do wa. Stwo rze nie re -
gu la cji od po wia da ją cych współ cze snym po trze -
bom nie jest za da niem ła twym, na co wska zu je
wie le nie uda nych lub uda nych tyl ko czę ścio wo
prób re form, po dej mo wa nych w ostat nim dzie -
się cio le ciu. Zbyt trud na i w za sa dzie za koń czo -
na nie po wo dze niem oka za ła się pró ba włą cze -
nia za gad nień lo ka li za cyj nych do pro jek tu
Ko dek su Bu dow la ne go. Spra wy lo ka li za cyj ne
re gu lu je na dal usta wa o pla no wa niu i za go spo -
da ro wa niu prze strzen nym. 

Głównej przyczyny tej „separacji” należy
upatrywać właśnie w innym układzie pod-
miotowym: z jednej strony proces lokalizacyjny
wymaga pogodzenia wielu racji społecznych
i gospodarczych przez gminę, działającą w
warunkach dużej presji, wielości zaintereso-
wanych podmiotów i konieczności sprostania
wzrastającym wymogom partycypacji spo-
łecznej. Z drugiej strony zagadnienia bu-
dowlane wiążą się z innym rodzajem odpo-
wiedzialności – związanej z technologiami,

bezpieczeństwem i ryzykiem biznesowym.
Trudno jest więc pogodzić te zagadnienia jed-
nolitymi regulacjami. Od roku 2013 nastąpi do-
datkowa komplikacja – zagadnienia gospo-
darki przestrzennej zaczną „podlegać” dwóm
resortom, bowiem planowanie szczebla re-
gionalnego przejdzie pod nadzór Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego. 

Nastąpią więc długo oczekiwane zmiany do-
tyczące tego poziomu planowania, a w zasa-
dzie formułowania polityki przestrzennej –
praktycznie obecne przepisy „nie zauważyły”
dotąd powstania województw samorządo-
wych w roku 1999. Najprawdopodobniej
zmiany regulacji pójdą tu w kierunku ściślej-
szych związków z programowaniem strate-
gicznym, czyli idei planowania zintegrowanego.
Z drugiej strony dzięki temu wzmocnieniu
ulegnie „terytorializacja” polityki rozwoju, co
sprzyjać będzie bardziej efektywnemu wyko-
rzystaniu zmniejszających się środków wspie-
rających z Unii Europejskiej. 

W powyższym świetle reforma procesu in-
westycyjno-budowlanego w odniesieniu do za-
gadnień lokalizacyjnych wydaje się proce-
sem zakrojonym na kilka lat. Dziś można
jedynie domyślać się jego kierunków i propo-
nowanych narzędzi wdrażania. Na przykład
większość koncepcji postuluje likwidację de-
cyzji administracyjnych na korzyść poszerzo-
nego instrumentarium planistycznego, co
sprzyjałoby racjonalizacji procesów rozwoju.
Niezależnie, w myśl dyrektyw Unii Europejskiej,
z procesu planistycznego wyodrębniać się bę-
dzie monitoring przestrzenny, co może pomóc
inwestorom w planowaniu zamierzeń inwe-
stycyjnych. W każdym razie jesteśmy świad-
kami rozpoczęcia nowego procesu, zakrojo-
nego na kilka lat. Brak pośpiechu dobrze
rokuje ostatecznym rozwiązaniom, gdyż za-
gadnienia lokalizacyjne są niezwykle złożone,
a dotychczasowe próby pośpiesznego „łatania”
systemu doraźnymi zmianami doprowadziły do
jego praktycznej nieskuteczności.

Igor�Śmietański

Małgorzata�Boryczko

Maciej�Borsa Maria�Kowalczyk
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PRo Wa dzĄ CY

prof. dr hab. an drzej Bo ro wicz – Uni -
wer sy tet Łódz ki

au To RzY se sJi

– Ja cek kacz mar czyk – LEX - FIN eks -
pert PZP Lex - Fin Kra ków

– Bry gi da Brań ko – Na czel nik Wy dzia -
łu Opi nii, Orzecz nic twa i Spraw Są do wych
De par ta men tu Praw ne go Urzę du Za mó -
wień Pu blicz nych

– agniesz ka Mich niew ska – Eu ro via
Pol ska S.A.

– agniesz ka Pi wo war czyk – Kie row -
nik Dzia łu Za mó wień Pu blicz nych, Uni wer -
sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach.

– Piotr Świą tec ki – Dy rek tor Biu ra
Spraw Se na tor skich Kan ce la rii Se na tu
Eks pert PZP

Dru ga część Fo rum po świę co na by ła
pro jek tom zmian w prze pi sach do ty czą cych
ro bót bu dow la nych w za mó wie niach pu -
blicz nych, Mo de ra to rem tej czę ści był
prof. an drzej Bo ro wicz z Uni wer sy te tu
Łódz kie go, któ ry stwier dził, że naj czę -
ściej po ja wia ją cym się za gad nie niem zwią -
za nym z za mó wie nia mi pu blicz ny mi, by -
ły pro ble my zwią za ne z ra żą co ni ską
ce ną w ofer tach prze tar go wych.

Dr Ja cek kacz mar czyk do ko nał oce -
ny zmie nia nych prze pi sów usta wy – Pra -
wo za mó wień pu blicz nych w kon tek ście
pro po zy cji pre zen to wa nych pod czas po -
przed nich Kon fe ren cji, w szcze gól no ści
w za kre sie prze tar gu ogra ni czo ne go oraz
pro ble mów zwią za nych z tzw. ra żą co
ni ską ce ną ofer ty.

Pod czas Kon fe ren cji w 2010 r. zo sta -
ła zgło szo na pro po zy cja zmia ny w prze -

pi sach Pzp do ty czą cych prze tar gu ogra -
ni czo ne go tak, aby za ma wia ją cy w ogło -
sze niu o za mó wie niu wska zy wał licz bę
wy ko naw ców, któ rzy zo sta ną za pro sze -
ni do skła da nia ofert oraz opis obiek tyw -
nych kry te riów wy bo ru ogra ni czo nej licz -
by wy ko naw ców, a w przy pad ku, gdy
licz ba wy ko naw ców, któ rzy speł nia ją wa -
run ki udzia łu w po stę po wa niu, jest więk -
sza niż okre ślo na w ogło sze niu, by za ma -
wia ją cy za pra szał do skła da nia ofert
wy ko naw ców w licz bie okre ślo nej w ogło -
sze niu, wy bra nych na pod sta wie kry te riów
opi sa nych w ogło sze niu. Tym sa mym na -
stą pi ło by od dzie le nie wa run ków udzia łu
w po stę po wa niu od kry te riów wy bo ru
wy ko naw ców za pra sza nych do skła da ni
ofert, co przy wró ci ło by sens udzie la nia za -
mó wie nia w try bie prze tar gu ogra ni czo -
ne go, gdyż wów czas za ma wia ją cy mo gli -
by ja ko kry te rium wy bo ru wy ko naw ców
za pra sza nych do skła da nia ofert sto so wać
w szcze gól no ści wła sne do świad cze nie
wy ko naw ców, a nie „za po ży czo ne” od in -
nych pod mio tów.

Pro po zy cja ta, jak się oka za ło, by ła
zbież na z roz wią za nia mi pro jek to wa ny mi
przez Urząd Za mó wień Pu blicz nych
i uchwa lo ny mi przez Sejm w dniu 14 wrze -
śnia 2012 r. Cho ciaż uchwa lo ne brzmie -
nie prze pi sów jest li te ral nie nie co in ne niż
pro po no wa ne pod czas Kon fe ren cji
w 2010 r., to w ca ło ści jest zgod ne z tą
pro po zy cją.

W spra wie ra żą co ni skiej ce ny ofer ty dr
Kacz mar czyk przy po mniał, że Pre zy -
dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa w pi śmie
z dnia 22 lu te go 2011 r. skie ro wa nym
do Pre ze sa Urzę du Za mó wień Pu blicz -
nych na pi sał m.in.: „(…) ja ko uczest ni cy
„Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go” uzna li -
śmy za ce lo we pod ję cie pró by okre śle nia
po zio mu ce ny, po ni żej któ rej za ma wia ją -

cy bę dzie miał bez względ ny obo wią zek
wsz czę cia pro ce du ry opi sa nej prze pi -
sem art. 90 Pzp. Uzna li śmy, że moż na by
te go do ko nać po przez do da nie w ust. 1
te go ar ty ku łu zda nia dru gie go w brzmie -
niu: Do mnie my wa się, ze ofer ta za wie ra
ra żą co ni ską ce nę w sto sun ku do przed -
mio tu za mó wie nia, je że li ce na ofer ty jest
niż sza od usta lo nej przez za ma wia ją ce -
go war to ści za mó wie nia po więk szo nej
o po da tek od to wa rów i usług o 30%”.

Jed no cze śnie mów ca wska zał, że Ko -
mi sja Eu ro pej ska w pro jek cie no wej dy -
rek ty wy „kla sycz nej” z dnia 21 grud -
nia 2011 r. (dy rek ty wa Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy w spra wie za mó -
wień pu blicz nych, KOM (2011) 896, wer -
sja osta tecz na) za pro po no wa ła, by za ma -
wia ją cy miał obo wią zek żą da nia od
wy ko naw cy wy ja śnień do ty czą cych przed -
sta wio nej ce ny, je że li speł nio ne są wszyst -
kie na stę pu ją ce wa run ki:

– przed sta wio na ce na jest o po nad 50%
niż sza niż śred nia ce na po zo sta łych
ofert, 

– przed sta wio na ce na jest o po nad 20%
niż sza niż ce na dru giej naj tań szej ofer ty, 

– zło żo no co naj mniej pięć ofert. 
W do ku men cie „Pro jekt za ło żeń pro jek -

tu usta wy o zmia nie usta wy – Pra wo za -
mó wień pu blicz nych” z dnia 12 wrze -
śnia 2012 r., Urząd Za mó wień Pu blicz nych
pro po nu je, by za ma wia ją cy miał obo wią -
zek zwró ce nia się do wy ko naw cy z żą da -
niem wy ja śnień do ty czą cych spo so bu
ob li cze nia ce ny, je że li wy stą pi przy naj mniej
jed na z na stę pu ją cych oko licz no ści: 

– ce na za war ta w ofer cie jest niż sza
o wię cej niż 50% od śred niej aryt me tycz -
nej cen za war tych w po zo sta łych ofer tach
lub war to ści za mó wie nia, 

– ce na za war ta w ofer cie jest o wię cej
niż 20% niż sza od ce ny za war tej w ofer -

Jacek�Kaczmarczyk

Andrzej�Borowicz Brygida�Brańko
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cie, któ ra ze wzglę du na kry te rium ce ny
zo sta ła skla sy fi ko wa na ja ko dru ga w ko -
lej no ści,

– pod wa run kiem, że wpły nie co naj -
mniej 5 ofert. 

Pro po zy cja Urzę du Za mó wień Pu blicz -
nych wy da je się traf niej sza niż pro po zy -
cja Ko mi sji Eu ro pej skiej, z tym za strze że -
niem, że przy ję ty wskaź nik 50%
przy ro bo tach bu dow la nych jest zbyt wy -
so ki – od po wied niej szy był by pro po no wa -
ny przez „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”
wskaź nik 30%.

O de fi ni cjach ro bót bu dow la nych
w prze pi sach pra wa mó wił Piotr Świą tec -
ki – Dy rek tor Biu ra Spraw Se na tor skich
Kan ce la rii Se na tu Eks pert PZP.

W swym wy stą pie niu pre le gent za pre -
zen to wał praw ne de fi ni cje od no szą ce
się do jed ne go z istot niej szych po jęć Pra -
wa bu dow la ne go – ro bót bu dow la -
nych – wska zu jąc kwe stie, któ re nie kie -
dy w prak ty ce mo gą być źró dłem
wąt pli wo ści. 

Re fe rat był pró bą pre zen ta cji nor ma tyw -
nych okre śleń po ję cia – ro bo ty bu dow la -
ne, od wo łu jąc się do Pra wa bu dow la ne -
go, Ko dek su cy wil ne go, usta wy o dro gach
pu blicz nych, Pra wa za mó wień pu blicz -
nych i dy rek ty wy 2004/18/WE. Pierw szy
wnio sek z te go prze glą du jest ta ki, że Ko -
deks cy wil ny i Pra wo bu dow la ne nie zo -
sta ły sko re lo wa ne ter mi no lo gicz nie. Dru -
gi wnio sek – że de fi niu jąc od ręb nie
ro bo ty bu dow la ne dla ce lów Pra wa za mó -
wień pu blicz nych usta wo daw ca pod jął
pró bę usu nię cia kon tro wer sji zwią za -
nych z ka zu isty ką de fi ni cji ko dek so wej.
Nie ste ty – zda niem pre le gen ta – pró ba ta
nie za koń czy ła się po wo dze niem. Ma rze -
nia o sys te mie praw nym zbu do wa nym
na pew nym fun da men cie jed no li tej ter mi -

no lo gii wy da je się w na szych wa run -
kach nie moż li we do speł nie nia.

O za mó wie niach pu blicz nych w oce nie
wy ko naw cy mó wi ła agniesz ka Mich -
niew ska – Kie row nik Dzia łu Przy go to wa -
nia Pro duk cji i Ofer to wa nia Re gio nu Po -
łu dnie EU RO VIA POL SKA SA.

Wy ko naw cy, zwłasz cza na pol skim
ryn ku, w obec nym sta nie praw nym na po -
ty ka ją sze reg ba rier uczest ni cząc w prze -
tar gach na ro bo ty bu dow la ne pro wa dzo -
nych w try bie usta wy Pra wo za mó wień
pu blicz nych.

Usta wo daw ca, chcąc zmi ni ma li zo wać
ry zy ko prze dłu ża nia cza su trwa nia po stę -
po wa nia, ogra ni czył wy ko naw com moż -
li wość za da wa nia py tań do po ło wy ter mi -
nu na zło że nie ofer ty, przy czym
ewen tu al ne prze dłu że nie ter mi nu skła da -
nia ofert nie prze dłu ża ter mi nu na za da -
wa nie py tań za ma wia ją ce mu.

W prze tar gach po wy żej pro gów unij -
nych, okre ślo nych w prze pi sach wy da -
nych na pod sta wie art. 11 ust. 8 Pzp, za -
ma wia ją cy/in we sto rzy bar dzo czę sto
okre śla ją mi ni mal ny czas na skła da nie
ofert, tym sa mym skra ca jąc do mi ni -
mum czas na skła da nie wnio sków o wy -
ja śnie nie tre ści SIWZ.

Głów nym prio ry te tem za ma wia ją ce go
nie po win no być jak naj szyb sze wy ło nie -
nie wy ko naw cy. Je dy nym prio ry te tem po -
win no być wy ło nie nie wy ko naw cy, któ ry
zło ży jak naj lep szą i rze tel nie przy go to -
wa ną ofer tę. Stać się tak mo że je dy nie
w przy pad ku do kład ne go prze ana li zo wa -
nia przez wy ko naw ców przed sta wio nej
do ku men ta cji oraz ewen tu al ne zwró ce -
nie się o wy ja śnie nia spe cy fi ka cji istot -
nych wa run ków za mó wie nia. Na na -
szym ryn ku prak tycz nie nie ma ide al nie
przy go to wa nych po stę po wań, a czym

więk sze za mó wie nie tym wię cej nie-
ja sno ści.

O po ży czo nym po ten cja le w po stę po -
wa niach o udzie le nie za mó wie nia pu blicz -
ne go mó wi ła agniesz ka Pi wo war -
czyk – Kie row nik Dzia łu Za mó wień
Pu blicz nych Uni wer sy te tu Ślą skie go,
dok to rant ka w Ka te drze Pu blicz ne go
Pra wa Go spo dar cze go Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Ka to wi cach.

O udzie le nie za mó wie nia mo gą ubie gać
się wy ko naw cy, któ rzy speł nia ją wa run -
ki okre ślo ne w art. 22 ust. 1 usta wy pra -
wo za mó wień pu blicz nych, skon kre ty zo -
wa ne przez za ma wia ją ce go w ogło sze niu
o za mó wie niu oraz spe cy fi ka cji istot nych
wa run ków za mó wie nia po przez opis spo -
so bu do ko ny wa nia oce ny speł nia nia wa -
run ków udzia łu w po stę po wa niu. Wy ko -
naw cy ubie ga ją cy się o udzie le nie
za mó wie nia pu blicz ne go win ni wy ka zać,
że speł nia ją owe wa run ki. Usta wa
z dnia 05.11.2009 r. o zmia nie usta wy Pra -
wo za mó wień pu blicz nych oraz usta wy
o kosz tach są do wych w spra wach cy wil -
nych wpro wa dzi ła no wą re gu la cję, któ ra
umoż li wia wy ko naw com po słu gi wa nie
się za so ba mi in nych pod mio tów w ce lu
uwia ry god nie nia zdol no ści wy ko naw cy
do zre ali zo wa nia da ne go za mó wie nia.

Moż li wość po słu że nia się po ten cja -
łem osób trze cich w za kre sie speł nia nia
wa run ków udzia łu w po stę po wa niu na le -
ży oce nić po zy tyw nie. Waż ne jed nak, by
za rów no za ma wia ją cy, jak i wy ko naw cy
mie li świa do mość, że upraw nie nie to nie
po zwa la ob cho dzić ist nie ją cych prze pi sów
pra wa, a ma na ce lu zwięk sze nie kon ku -
ren cyj no ści i za cho wa nie za sad rów ne go
do stę pu do ryn ku za mó wień pu blicz nych
re ali zo wa nych nie tyl ko w kra ju. 

SESJA II: RE GU lA CJE DO TY CZĄ CE RO BÓT BU DOW lA NYCH
W PRZE PI SACH O ZA MÓ WIE NIACH PU BlICZ NYCH

Agnieszka�Michniewska Piotr�Świątecki

Agnieszka�Piwowarczyk
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dia gno za sta nu obec ne go:

W trak cie ubie gło rocz nej kon fe ren cji
me ry to rycz nej: – „III Ślą skie Fo rum In -
we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo -
ści” w dniu 28 wrze śnia 2011 ro ku sfor -
mu ło wa ne zo sta ło jej „Sta no wi sko
koń co we” wraz z „Re ko men da cja mi”
po stu lo wa nych zmian praw nych i in sty -
tu cjo nal nych w pro wa dze niem przez
bu dow la ne przed się bior stwa dzia łal no -
ści go spo dar czej. Na stą pi ło to na pod -
sta wie kry tycz nej oce ny obec ne go sta -
nu praw ne go nor mu ją ce go pro ble ma ty kę
in we sty cyj no -bu dow la ną. Stwier dzo no,
że pierw szym wy kład ni kiem tej oce ny jest
pro ces uzy ski wa nia po zwo le nia na bu -
do wę, któ ry w Pol sce trwa śred nio 311
dni i obej mu ję 32 pro ce du ry a w Niem -
czech 100 dni i 12 pro ce dur. Jest to na -
stęp stwo obec nych re gu la cji praw nych,
któ re są po wszech nie i zgod nie oce nia -
ne ja ko: – nie sta bil ne i nad mier nie nie -
sfor ma li zo wa ne, we wnętrz nie zdez in -
te gro wa ne, zbyt ry go ry stycz ne
i nad mier nie re stryk cyj ne oraz kon flik to -
gen ne i ko rup cyj ne. Ich sto so wa nie
w prak ty ce przez or ga ny ad mi ni stra cji
pań stwo wej i sa mo rzą do wej jest utrud -
nio ne, ob cią żo ne czę sto uzna nio wo -
ścią i ase ku ra cją. Wy ni ka ją ca z te go
prze wle kłość i nie prze wi dy wal ność pro -
ce dur ad mi ni stra cyj nych jest pod sta -
wo wym pro ble mem dla przed się biorstw
z sek to ra bu dow nic twa. 

Sys te mo wa zmia na te go sta nu wy ma -
ga li kwi da cji lub ogra ni cze nia głów nych
ba rier pro ce sów in we sty cyj no -bu dow la -
nych do któ rych za li czo no:

– Brak miej sco wych pla nów za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go;

– W sy tu acjach bra ku te go pla nu,
dłu gi pro ces wy da wa nia „de cy zji o wa -
run kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia
te re nu”;

– Brak ko or dy na cji pla nów prze strzen -
nych na po zio mie kra jo wym, wo je wódz -
kim i lo kal nym;

– Dłu ga pro ce du ra pro ce su bu dow la -
ne go;

– Brak sku tecz ne go i spraw ne go in -
stru men tu za rza dza nia uprasz cza ją ce -
go pro ce sy bu dow la ne;

– Zbyt ry go ry stycz ne i nie skwan ty fi ko -
wa ne prze pi sy śro do wi sko we;

– Nie do sta tecz na pro fe sjo na li za cja
i ety ka dzia ła nia uczest ni ków ryn ku za -
mó wień pu blicz nych.

Na pod sta wie tej oce ny ja ko koń co wy
de zy de rat przy ję to, że ko niecz ne jest ra -
dy kal ne uspraw nie nie pro ce sów in we sty -
cyj no -bu dow la nych. Li kwi da cja lub ogra -
ni cze nie bar dzo licz nych ba rier praw nych
i in sty tu cjo nal nych w tych pro ce sach. Po -
win no to na stą pić po przez sys te mo we
kom plek so we zre for mo wa nie pra wa in -
we sty cyj ne go. Spój ną zmia nę re gu la cji
praw nych obej mu ją cych pla no wa nie
i za go spo da ro wa nie prze strzen ne, pra -
wo bu dow la ne, prze pi sy śro do wi sko we
i pra wo za mó wień pu blicz nych. Tak że
Ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne -
go i ko dek su cy wil ne go.

Dla speł nie nia i ukie run ko wa nia te go
de zy de ra tu, sfor mu ło wa ne zo sta ły „Re -
ko men da cje” po stu lo wa nych zmian
praw nych i in sty tu cjo nal nych w pro wa -
dze niu przez przed się bior stwa dzia łal no -

ści in we sty cyj no -bu dow la nej, prze ka -
za ne do ich ad re sa tów:

– Par la men tu RP,
– Ad mi ni stra cji rzą do wej  – wła ści wych

mi ni sterstw oraz in sty tu cji pań stwo wych,
– Ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej,
– Przed się bior ców oraz or ga ni za cji

przed się bior ców.

W Pro gra mie obec nej kon fe ren cji:-
„IV Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow -
nic twa, Nie ru cho mo ści” przed ło żo -
na zo sta ła „In for ma cja Rzą du” o pod ję -
tych ini cja ty wach le gi sla cyj nych dla
sys te mo we go i kom plek so we go zre for mo -
wa nia pra wa in we sty cyj no -bu dow la ne go: 

– w kwiet niu bie żą ce go ro ku Mi ni ster -
stwo Trans por tu, Bu dow nic twa i Go -
spo dar ki Mor skiej przed sta wi ło pro jekt
„Za ło żeń do usta wy – Pra wo Bu dow -
la ne, o zmia nie usta wy o pla no wa niu
i za go spo da ro wy wa niu prze strzen -
nym (i nie któ rych in nych ustaw)”
oraz prze ka za ło do pu blicz nej kon sul ta -
cji. Istot nym ich wy kład ni kiem by ło „Sta -
no wi sko człon ków B -8 do pro jek ty
MTBIGM.” przed sta wio ne w trak cie
kon fe ren cji. W sierp niu bie żą ce go ro ku
opra co wa ny zo stał ko lej ny pro jekt „Za -
ło że nia pro jek tu usta wy – Pra wo bu -
dow la ne oraz o zmia nie nie któ rych
in nych ustaw”, po prze dzo ny roz po -
rzą dze niem Ra dy Mi ni strów z dnia 10 lip -
ca 2012 r. w spra wie utwo rze nia Ko mi -
sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Bu dow la ne go.
Za da niem te go or ga nu bę dzie opra co wa -
nie ak tu praw ne go, któ ry w spo sób
kom plek so wy ure gu lu je sze ro ko ro zu mia -
ny pro ces in we sty cyj no -bu dow la ny. 

Ba rie ry praw ne i in sty tu cjo nal ne w pro ce sach in we sty cyj no -bu dow la nych

Sta no wi sko koń co we kon fe ren cji
„IV Ślą skie Fo rum In we sty cji,
Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści”
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Pra wo bu dow la ne

Opra co wa nie naj póź niej w I kwar ta le 2013 r. pro jek tu
usta wy „Pra wa Bu dow la ne go” po prze dzo ne go obo -
wiąz ko wy mi kon sul ta cja mi spo łecz ny mi oraz uwzględ -
nia ją ce go na stę pu ją ce roz wią za nia: 

– jed no znacz ne okre śle nie praw i obo wiąz ków
uczest ni ków pro ce su bu dow la ne go oraz upraw nień
i obo wiąz ków or ga nów ad mi ni stra cji pu blicz nej,

– re zy gna cję w moż li wie naj więk szym za kre sie z roz -
strzy gnięć ja ko de cy zji ad mi ni stra cyj nych na rzecz form
uprosz czo nych, na eta pie po prze dza ją cym roz po czę cie
ro bót bu dow la nych,

– wy ty po wa nie obiek tów i ro bót bu dow la nych – nie -
wy ma ga ją cych in ge ren cji ad mi ni stra cyj no -praw nej np.
po przez za sto so wa nie pro ce dur zgło sze nio wych,

– pod nie sie nie spraw no ści dzia ła nia or ga nów nad zo -
ru bu dow la ne go,

– wdro że nie za sa dy spra wo wa nia nad zo ru au tor skie -
go wy łącz nie przez au to ra pro jek tu.

Pla no wa nie i za go spo da ro wa nie prze strzen ne

Opra co wa nie pro jek tu kom plek so wej no we li za cji
usta wy „o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze -
strzen nym” 

Na le ży przy jąć nad rzęd na za sa dę, że pań stwo i je go
wła dza wy ko naw cza po win na być re gu la to rem ra cjo -
nal ne go za go spo da ro wa nia kra ju a za sa dy wol ne go
ryn ku nie mo gą tej po win no ści i wła dzy za stą pić. Dla
speł nie nia tej za sa dy przy wró cić sys te mo wo ob li ga to -
ryj ność pla no wa nia prze strzen ne go, hie rar chię pla nów
i mo no po lu pla ni stycz ne go władz pu blicz nych. Prze -
strze ga nie za sa dy, że wpro wa dza nie zmian prze zna -
cze nie i użyt ko wa nia te re nu po win no na stę po wać tyl ko
na pod sta wie pla nów miej sco wych. 

ochro na śro do wi ska

Sko dy fi ko wa nie do tych cza so wo obo wią zu ją cych
prze pi sów dla ogra ni cze nia obec nie swo bod nej in ter -
pre ta cji prze pi sów w za kre sie Ochro ny Śro do wi ska.
Wpro wa dze nie uprosz czo nych pro ce du ry i prze pi sów
dla obiek tów o stan dar do wych za gro że niach.

Pra wo za mó wień pu blicz nych

Uwzględ nie nie w kon sul to wa nym obec nie do ku men -
cie „za ło że nia do pro jek tu usta wy o zmia nie usta -
wy – Pra wo za mó wień pu blicz nych” szer szych moż -
li wo ści Za ma wia ją cych sto so wa nia se lek cji i wy bo ru
wia ry god nych Wy ko naw ców ro bót bu dow la nych oraz
przy wró ce nie rów nych praw i obo wiąz ków po mię dzy
Za ma wia ją cy mi i Wy ko naw ca mi. 

Two rze nie wa run ków za pew nia ją cych wzrost pro fe -
sjo na li zmu i ety ki uczest ni ków ryn ku za mó wień pu blicz -
nych przez sze ro ki dia log po mię dzy Za ma wia ją cy mi
a Wy ko naw ca mi opar ty na wza jem nej współ pra cy
i part ner stwie. 

Przy wró ce nie part ner skich re la cji po mię dzy in we sto -
ra mi pu blicz ny mi a or ga ni za cja mi wy ko naw czy mi bu -
dow nic twa po przez opra co wa nie po przez Urząd Za mó -
wień Pu blicz nych wzor co wych umów na re ali za cję ro -
bót bu dow la no -mon ta żo wych.

Mo ni to ro wa nie pro ce do wa nia w Par la men cie Eu ro -
pej skim no wych pro jek tów dy rek tyw – kla sycz ną i sek -
to ro wą, opra co wa nych przez Ko mi sję Eu ro pej ską,
a do ty czą cych ryn ku za mó wień pu blicz nych, zwłasz cza
nie zbęd ne go zde fi nio wa nia po ję cia „ra żą co ni skiej ce -
ny”, któ rej brak jest pod sta wo wym pro ble mem in we sto -
rów w prze tar gach na ro bo ty bu dow la ne oraz wpro wa -
dze nia roz wią zań słu żą cych sku tecz nej iden ty fi ka cji
i eli mi na cji z po stę po wań ofert z „ra żą co ni ską ce ną”.

Re ko men da cje kon fe ren cji
„iV Ślą skie Fo rum

in we sty cji, Bu dow nic twa,
Nie ru cho mo ści”

Apro bu jąc pod ję te ini cja ty wy le gi sla cyj ne Rzą du uzna je się za ak tu al ne i ko niecz ne do wpro wa -
dze nia sfor mu ło wa ne pod czas po przed niej kon fe ren cji, po stu lo wa ne zmia ny praw ne i in sty tu -
cjo nal ne w pro wa dze niu przez przed się bior stwa dzia łal no ści in we sty cyj nej i bu dow la nej:
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Fir ma zaj mu je się kom plek so wą
re ali za cją obiek tów prze my sło -
wych, ma ga zy no wych, biu ro wych,
uży tecz no ści pu blicz nej i bu dow -
nic twa ogól ne go. Świad czy rów -
nież usłu gi re mon to we w każ dym
za kre sie. Ofe ru je Klien tom peł ną
ob słu gę pro ce sów bu dow la nych
od po zy ska nia te re nu pod bu do wę,
po przez pro jek to wa nie, aż do wy -
ko na nia obiek tu wraz z wszyst ki -
mi in sta la cja mi (pod klucz). Fir ma
spe cja li zu je się w re ali za cji hal sta -
lo wych do sto so wa nych in dy wi du -
al nie do ży czeń Klien ta. 

Do me ną fir my jest naj wyż szą ja kość,
pro fe sjo na lizm i ter mi no wość wy ko na nia
usług oraz kon ku ren cyj ne ce ny. Wszyst ko
to po par te jest wie lo let nim do świad cze -
niem. Na ryn ku bu dow la nym Przed się bior -
stwo funk cjo nu je z suk ce sa mi od 1986 ro -
ku, a w okre sie ostat nich dzie wię ciu lat
zre ali zo wa ło po nad 300.000 m2 po wierzch -
ni hal sta lo wych. Fir ma od 2004 ro ku po sia -
da Cer ty fi kat Sy te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią
ISO 9001:2008.

Fir ma PW Pa sek by ła w swo jej hi sto rii wie -
lo krot nie na gra dza na w za kre sie ja ko ści re -
ali za cji in we sty cji, m.in. III miej sce w ogól -
no pol skim kon kur sie Bu do wa Ro ku 2006,
Brą zo wy Orzeł Pol skie go Bu dow nic twa 2008
czy Ślą ski Oskar 2004 – wy róż nie nie za za -
gra nicz ną pro mo cję naj wyż szej ja ko ści
usług bu dow la nych – kie dy zaj mo wa no się

spe cja li stycz ną re wi ta li za cję za byt ko wych
ka mie nic we wło skiej miej sco wo ści olim pij -
skiej Pra ge la to k/Tu ry nu. 

PW Pa sek otrzy ma ła rów nież dwu krot nie
Cer ty fi kat So lid nej Fir my oraz Przed się bior -
stwa Fa ir Play co jest świa dec twem ter mi no -
we go re gu lo wa nia wszel kich zo bo wią zań,
po sza no wa nia eko lo gii i praw kon su men ta
oraz za ufa nia ja kim da rzą Przed się bior stwo
je go part ne rzy biz ne so wi.

Wła ści ciel fir my p. Ma rek Pa sek otrzy mał
ty tuł Pra co daw cy Ro ku w Bu dow nic twie, co
jest do wo dem je go szcze gól ne go za an ga -
żo wa nia w pro ble my so cjal ne, świa dec twem
dba ło ści o in te re sy pra cow ni ków swo jej
fir my, od no szo nych suk ce sów w pro wa dze -
niu biz ne su oraz pro wa dzo nej na sze ro ką
ska lę dzia łal no ści cha ry ta tyw nej.

Przed się bior stwo re ali zo wa ło in we sty cje
dla wiel kich mię dzy na ro do wych firm jak

kon cern Ar ce lor Mit tal; Da -
men – ka pi tał ho len der ski; Bi tron
Po land, Ce bi Po land, SFA Pol ska,
Gim plast, To ora – ka pi tał wło ski;
Fi co mir rors – ka pi tał hisz pań ski;
Best – ka pi tał ame ry kań sko -wło -
ski; Ma nu li – ka pi tał fran cu ski.
Wśród pol skich firm Klien ta mi
Przed się bior stwa by ły m.in. fir ma
Ju raj ska, Pol stal, Sok pol, Fly tro -
nic, Nad wo zia Part ner czy Hu ta
Szkła Krysz ta ło we go w Za wier ciu.
PW Pa sek po sia da re fe ren cje
od wy żej wy mie nio nych In we -

sto rów oraz m.in. re ko men da cję Pol skie go
Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic -
twa. W prze szło ści fir ma współ pra co wa ła
rów nież z Fiat Au to Po land, Pocz tą Pol ską
czy Ae ro klu bem Ślą skim.

W za kre sie re ali za cji in we sty cji miesz ka -
nio wych, fir ma PW Pa sek wy bu do wa ła
sa mo dziel nie dwa osie dla – dom ków jed -
no ro dzin nych „Nad Za po rą” w Biel sku Bia -
łej, no wo cze sne Osie dle Miesz ka nio we
No we War pie w Bę dzi nie oraz czę ścio wo
Osie dle Pod skar pie w Bę dzi nie. Fir ma an -
ga żu je się rów nież w re ali za cję obiek tów
spor to wych – przy kła dem jest lo do wi sko Ja -
stor w Ja strzę biu Zdro ju oraz pla có wek me -
dycz nych – pod klucz zo sta ły wy ko na nie ta -
kie in we sty cje jak Szpi tal Sa nvi med
w Za brzu i pry wat ne kli ni ki Du daC li nic
w Ka to wi cach oraz Jo ma dent w Dą bro wie
Gór ni czej.

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
M. Pasek Sp. j. 

Ficomirrors�Dąbrowa�Górnicza

Szpital�Sanvimed�Zabrze Osiedle�Nowe�Warpie�Będzin
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Uro czy sto ści w Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach

Do brze wy ko nu ją
mi sję pu blicz ną

27 wrze śnia 2012 ro ku, w Cen trum Na -
uki i Edu ka cji Mu zycz nej Sym fo nia Aka de -
mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma now skie go
w Ka to wi cach, od by ła się uro czy stość
10-le cie ist nie nia Ślą skiej Okrę go wej Izby In -
ży nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach, a za -
ra zem 10-le cie dzia łal no ści Sa mo rzą du
Za wo do we go In ży nie rów Bu dow nic twa
w Pol sce. Przy by li na nią przed sta wi cie le
władz wo je wódz twa ślą skie go, władz sa mo -
rzą do wych, władz ślą skich miast, przed sta -
wi cie le ślą skie go nad zo ru bu dow la ne go,
przed sta wi cie le sto wa rzy szeń na uko wo -
-tech nicz nych oraz licz ne gro no człon ków
Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow -
nic twa. 

W uro czy sto ści udział wzię li m.in.: Wi ce -
wo je wo da Ślą ski – Piotr spy ra, Prze wod -
ni czą cy Sej mi ku Ślą skie go – an drzej Go -
ści niak, Pre zy dent Mia sta Ka to wi ce Piotr
uszok, Pre zy dent Mia sta Sie mia no wi ce
Ślą skie – Ja cek Gu zy, Za stęp ca Pre zy den -
ta Mia sta Za brze – ka ta rzy na dzió ba,
Za stęp ca Pre zy den ta Mia sta Cho rzów Wie -
sław Ra czyń ski, Pre zes Re gio nal nej Izby
Go spo dar czej w Ka to wi cach i or ga ni za tor
Eu ro pej skie go Kon gre su Ma łych i Śred nich
Przed się biorstw – Ta de usz do no cik, Pre -
zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa – Ta de -
usz Wnuk, Ślą ski Wo je wódz ki In spek tor

Nad zo ru Bu dow la ne go – Jan spy cha ła, Dy -
rek tor Wy dzia łu In fra struk tu ry Ślą skie go
Urzę du Wo je wódz kie go – igor Śmie tań ski.

Za pro sze nie na Ju bi le uszo we ob cho dy
przy ję li rów nież: Za stęp ca Ślą skie go Wo je -
wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne -
go – To masz Ra dziew ski, Po wia to wy In -
spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go dla mia sta
Ka to wi ce – Ja nusz Ja wo row ski, Po wia to -
wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go dla mia -
sta Biel sko -Bia ła – Piotr szat kow ski (czło -
nek na szej Izby), Pre zes Za rzą du Głów ne go
Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków
Gór nic twa – Wie sław Bla sch ke, czło nek
Za rzą du Sto wa rzy sze nia Elek try ków
Pol skich – krzysz tof ko lon ko, oraz prze -

wod ni czą cy Ślą skich
Od dzia łów Sto wa -
rzy szeń Na uko wo -
-Tech nicz nych.

Za szczy ci li na sze
ob cho dy swą obec -
no ścią Prze wod ni -
czą cy okrę go wych
rad na sze go sa mo -
rzą du:  eu ge niusz
Ho ta ła z Dol no ślą -
skiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów Bu -
dow nic twa, Woj -
ciech szew czyk
z Lu bel skiej Okrę -
go wej Izby In ży nie -
rów Bu dow nic twa,
Grze gorz Cie śliń -
ski z Łódz kiej Okrę -
go wej Izby In ży nie -
rów Bu dow nic twa,

sta ni sław karcz mar czyk z Ma ło pol skiej
Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic -
twa, Mie czy sław Grodz ki z Ma zo wiec kiej
Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic -
twa, Wik tor abra mek z Opol skiej Okrę go -
wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa, zbi -
gniew de ty na z Pod kar pac kiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa, an drzej
Pie nią żek ze Świę to krzy skiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa, zyg munt
Mey er z Za chod nio po mor skiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa oraz Prze -
wod ni czą cy Ślą skiej Izby Ar chi tek tów
RP – Mi chał Bu szek.

Po po wi ta niu, ze bra ni obej rze li film na krę -
co ny spe cjal nie z oka zji 10-le cia przez
TVP 3, któ ry przy po mniał głów ne ce le i za -
da nia sa mo rzą du na Ślą sku i w kra ju, wy stą -
pie nia za ło ży cie li ŚlO IIB przy po mnia ły hi sto -
rycz ne już dzi siaj chwi le two rze nia or ga nów
Izby, a w wy stą pie niach prze wod ni czą cych
or ga nów mo gli ze bra ni usły szeć o wszyst -
kich ob sza rach na szej dzia łal no ści i o jej efek -
tach. A by ło się czym po chwa lić. Na prze -
strze ni dzie się cio le cia – wszyst kie obo wiąz ki,
dzia ła nia i ini cja ty wy or ga nów Ślą skiej Okrę -
go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa za an -
ga żo wa ły po ten cjał in te lek tu al ny i or ga ni za -
cyj ny wie lu człon ków Izby, w zor ga ni zo wa nie
i spraw ną pra cę na rzecz śro do wi ska bu dow -
la ne go i je go oto cze nia. Nad wzro stem ran -
gi spo łecz nej in ży nie ra bu dow nic twa w tych
10 la tach, jak rów nież nad opra co wa niem wy -
mo gów i wy so kich stan dar dów me ry to rycz -
nych oraz etycz nych, ja kie sta wia się
przed in ży nie ra mi. Wspól nie pra co wa li człon -
ko wie wszyst kich okrę go wych izb i or ga nów
Ra dy Kra jo wej PIIB. Sa mo rząd Za wo do wy
In ży nie rów Bu dow nic twa do brze wy ko nu je
po wie rzo ną mu mi sję pu blicz ną, wy peł nia -
jąc wie le funk cji, któ re nie gdyś na le ża ły
do ad mi ni stra cji pań stwo wej i są dow nic twa.
Po nad 12 ty się cy in ży nie rów sku pio nych
w ŚlO IIB od gry wa ogrom ną ro lę w ży ciu go -
spo dar czym na Ślą sku i po za je go ob sza rem.
To wy so ce pro fe sjo nal na ka dra wy ko nu ją ca
za wód za ufa nia pu blicz ne go, któ ra re ali zu -
je i nad zo ru je wszyst kie in we sty cje bu dow -
la ne w na szym kra ju. Te wąt ki prze wi ja ły się
w wy po wie dziach na ekra nie, a wie lu obec -
nych na sa li zo ba czy ło mi gaw ki ze swej dzia -
łal no ści.

Prze wod ni czą cy Ra dy ŚlO IIB Fran ci szek
Busz ka w swo im wy stą pie niu przy po mniał,
iż Sa mo rząd Za wo do wy In ży nie rów Bu dow -
nic twa ist nie je dzię ki wo li po li tycz nej spra wu -
ją cych w tym cza sie wła dze, tj: par la men tu,
Pre zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej i rzą du.
Po dzię ko wał Wo je wo dzie, Prze wod ni czą -
ce mu Sej mi ku Ślą skie go oraz Pre zy den tom
Miast za po zy tyw ną ener gię, któ rą kie ru ją
w stro nę Izby, co prze kła da się na bar dzo do -
brą, co dzien ną współ pra cę z po szcze gól ny -
mi urzę da mi. Wska zał na waż ną ro lę po -
szcze gól nych okrę go wych izb i sto wa rzy szeń
w pro ce sie in te gra cyj nym śro do wi ska in ży -

Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�ŚlO�IIB�Fran�ci�szek�Busz�ka�w swo�im�wy�stą�pie�niu�przy�-
po�mniał�po�cząt�ki�dzia�łal�no�ści�Izby
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nie rów, pod kre ślił wa gę pra cy na rzecz oto -
cze nia bu dow nic twa w ra mach: Eu ro pej skie -
go Kon gre su Ma łych i Śred nich Przed się -
biorstw oraz Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go.

Naj ak tyw niej si człon ko wie zo sta li wy róż -
nie ni od zna cze nia mi pań stwo wy mi i re sor -
to wy mi za za słu gi w pra cy na rzecz ślą skie -
go sa mo rzą du za wo do we go bu dow nic twa. 

Wi ce wo je wo da Ślą ski Piotr spy ra wrę -
czył na stę pu ją ce od zna cze nia:

Zło ty Krzyż Za słu gi – otrzy mał krzysz tof
ko lon ko. Zło ty Me dal za Dłu go let nią Służ -
bę Pre zy den ta RP otrzy ma li: krzysz tof
Cie siń ski, Je rzy dzier że wicz, Ro man
kar wow ski, Piotr szat kow ski, ed mund
Ja nic. Od zna ki Ho no ro we Mi ni stra Trans -
por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej
„Za Za słu gi dla Bu dow nic twa” otrzy ma li:
Cze sła wa Bel la, da nu ta Bo chyń ska -Pod -
loch, ewa dwor ska, Grze gorz Go wa -
rzew ski, Ja nusz ko zu la, Ta de usz Mi ka,
aloj zy sa wic ki, Hie ro nim spi żew ski, zbi -
gniew Wa law ski, ste fan Wój cik. 

Prze wod ni czą cy Sej mi ku Ślą skie go an -
drzej Go ści niak wrę czył Od zna ki Ho no -
ro we „Za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą -
skie go”, któ re otrzy ma li: zło tą – aloj zy
sa wic ki, srebr ne: Cze sła wa Bel la, ewa
dwor ska, do ro ta Przy by ła i Ma ria Świer -
czyń ska. 

Z ju bi le uszo wy mi gra tu la cja mi dla ŚlO IIB
i z ży cze nia mi dal szej owoc nej dzia łal no ści
głos za bra li m.in.: Wi ce wo je wo da Ślą -
ski – Piotr spy ra, Prze wod ni czą cy Sej mi -
ku Ślą skie go an drzej Go ści niak, któ ry
w ser decz nych sło wach pod kre ślił ro lę Sa -
mo rzą du Za wo do we go, Pre zy dent Mia sta
Ka to wi ce – Piotr uszok oraz Ta de usz
do no cik – Pre zes Re gio nal nej Izby Go spo -
dar czej w Ka to wi cach. 

List z po dzię ko wa niem za do tych cza so wy
wkład pra cy na rzecz sa mo rzą du od pre ze -
sa PIIB an drze ja Ro cha do bruc kie go od -
czy tał ste fan Czar niec ki – wi ce pre zes
Kra jo wej Ra dy PIIB i Prze wod ni czą cy Ra dy
ŚlO IIB I i II ka den cji. Wspo mnie nio wą nu tę

włą czył w swe wy stą pie nie an drzej No wak
„oj ciec za ło ży ciel” i do wo dzą cy pierw szy mi
na szy mi dzia ła nia mi or ga ni za cyj ny mi, jesz -
cze przed zjaz dem za ło ży ciel skim – prze wod -
ni czą cy Od dzia łu PZITB w Ka to wi cach. 

Ży cze nia dla ŚlO IIB z oka zji ju bi le uszu zło -
ży li rów nież przed sta wi cie le SEP – krzysz -
tof ko lon ko w imie niu pre ze sa SEP Je rze -
go Bar gli ka prze ka zał list z gra tu la cja mi
i oko licz no ścio wy Me dal im. prof. Mie czy -
sła wa Po ża ry skie go, Te re sa skow roń ska
prze ka za ła ży cze nia w imie niu wszyst kich
człon ków Od dzia łu Za głę bia Wę glo we go
SEP, a an drzej Gra bow ski od wszyst kich
człon ków Od dzia łu Gli wic kie go SEP.

Na za koń cze nie czę ści ofi cjal nej, Fran ci -
szek Busz ka za pro sił wszyst kich prze -
wod ni czą cych okrę go wych izb in ży nie rów
bu dow nic twa na sce nę, by ra zem świę to wać
na sze prze cież wspól ne 10-le cie.

W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi li: Ze spół
Śpie wa ków Mia sta Ka to wi ce Ca me ra ta Si -
le sia i ka ba ret RAK.

27�wrze�śnia 2012�r.�–�Aka�de�mia�Mu�zycz�na�–�Sa�la�Kon�cer�to�wa

Od le�wej:�Prze�wod�ni�czą�cy�Sej�mi�ku�Ślą�skie�go�–�An�drzej�Go�ści�niak,�oraz�od�-
zna�cze�ni:�Ma�ria�Świer�czyń�ska,�Ewa�Dwor�ska,�Cze�sła�wa�Bel�la,�Aloj�zy�Sa�wic�-
ki,�Do�ro�ta�Przy�by�ła

Od le�wej:�Woj�ciech�Szew�czyk,�Zyg�munt�Mey�er,�An�drzej�Pie�nią�żek,�Zbi�gniew
De�ty�na,�Ja�cek�Chu�dziak,�Fran�ci�szek�Busz�ka,�Mie�czy�sław�Grodz�ki,�Eu�ge�niusz
Ho�ta�ła,�Sta�ni�sław�Karcz�mar�czyk,�Grze�gorz�Cie�śliń�ski,�Wik�tor�Abra�mek

Od le�wej:�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�ŚlO�IIB�–�Fran�ci�szek�Busz�ka,�Wi�ce�wo�je�wo�-
da�Ślą�ski�–�Piotr�Spy�ra,�oraz�od�zna�cze�ni:�Ste�fan�Wój�cik,�Zbi�gniew�Wa�law�ski,
Hie�ro�nim�Spi�żew�ski,�Aloj�zy�Sa�wic�ki,�Ta�de�usz�Mi�ka,�Ja�nusz�Ko�zu�la,�Ewa�Dwor�-
ska,�Grze�gorz�Go�wa�rzew�ski,�Krzysz�tof�Ko�lon�ko,�Ro�man�Kar�wow�ski,�Da�nu�ta
Bo�chyń�ska�-Pod�loch,�Ed�mund�Ja�nic,�Cze�sła�wa�Bel�la,�Je�rzy�Dzier�że�wicz,�Piotr
Szat�kow�ski,�Krzysz�tof�Cie�siń�ski
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Pod ko niec lat 90. na Kra jo wych Zjaz dach
PZITB w Kiel cach, w Rze szo wie i w Ło dzi śro -
do wi sko bu dow lań ców wie lo krot nie do ma ga -
ło się utwo rze nia sa mo rzą du za wo do we go in -
ży nie rów bu dow nic twa. Osta tecz nie spra wa
ta zo sta ła zro zu mia na przez wła dze
i rząd – po wsta ła usta wa o sa mo rzą dzie za -
wo do wym. Na mo cy tej usta wy po wo ły wa no
ze spo ły or ga ni za cyj ne izb okrę go wych.
W dniu 10 paź dzier ni ka 2001 ro ku w Ka to -
wi cach kol. An drzej No wa kow ski – ów cze sny
prze wod ni czą cy i za ra zem de le gat Kra jo we -
go Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go – wrę czył no -
mi na cje na utwo rze nie ta kie go ze spo łu.
Pod ko niec 2001 ro ku zo stał po wo ła ny Ze -
spół Or ga ni za cyj ny Ślą skiej Okrę go wej Izby
Bu dow nic twa, któ ry wcho dził w skład Kra jo -
we go Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go. Mia łem
przy jem ność zo stać prze wod ni czą cym te go
Ze spo łu.

Do Ze spo łu we szli rów nież przed sta wi cie -
le po zo sta łych sto wa rzy szeń: in ży nie rów
sa ni tar nych, elek try ków, me lio ran tów, dro go -
wców, mo stow ców itd. Po nie waż PZITB jest
do mi nu ją cym sto wa rzy sze niem je śli cho dzi
o za gad nie nia bu dow nic twa – tak w pro jek -
to wa niu jak i w wy ko naw stwie – ca łe Pre zy -
dium Ze spo łu, z wy jąt kiem kol. Ste fa na Wój -
ci ka, po wo ła no z człon ków PZITB. Ogrom ną
ro lę ode gra ły więc u za ra nia Izby sto wa rzy -
sze nia, a do mi nu ją cym był Pol ski Zwią zek In -
ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa, w szcze -
gól no ści zaś ka to wic ki Od dział.

Nie po zo sta wa ło nam nic in ne go tyl ko za -
cząć ener gicz nie dzia łać. 

Kol. Bar ba ra Sit kie wicz oraz kol. Ja nusz
Kra snow ski roz po czę li – pra cu jąc spo łecz -
nie – zbie ra nie de kla ra cji oraz wy ja śnia nie
oso bom za in te re so wa nym sa mo rzą dem
za wo do wym za sad i ce lu je go dzia ła nia. Po -
nie waż bar dzo szyb ko ze bra no du żo zgło -
szeń, ko niecz nym by ło opra co wa nie kom -
pu te ro we go zbio ru de kla ra cji oraz ich
wstęp nej se gre ga cji. 

W Ka to wi cach zbie ra no de kla ra cje z te re -
nu Ka to wic, By to mia, So snow ca, Sie mia no -
wic, Ty chów oraz po wia tów bie ruń sko -lę dziń -
skie go, bę dziń skie go i mi ko łow skie go.

Do koń ca 2001 ro ku wpły nę ło łącz nie 2988
de kla ra cji o przy stą pie niu do Ślą skiej Izby In -
ży nie rów Bu dow nic twa. 

W dniach 18 oraz 19 kwiet nia 2001 ro ku
w sie dzi bie Cen trum Kul tu ry w Ka to wi cach
przy Pla cu Sej mu Ślą skie go od by ły się spo -
tka nia przed wy bor cze. Pro wa dzi łem oby dwa
spo tka nia, a kol. Ste fan Czar niec ki przy bli -
żył ze bra nym isto tę two rzo ne go sa mo rzą du
za wo do we go – Pol skiej Izby In ży nie rów Bu -
dow nic twa. 

W ze bra niach tych uczest ni czy ło w pierw -
szym dniu 450 osób, a w dru gim 446 osób.
Wy bra no 83 de le ga tów na pierw szy, za ło ży -
ciel ski Zjazd Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie -
rów Bu dow nic twa.

Mie li śmy to szczę ście, że przy uli cy Ko -
ściusz ki w Ka to wi cach, gdzie dzia łał ze spół
rze czo znaw ców, dys po no wa li śmy po miesz -
cze nia mi, w któ rych mo gły od by wać się ze -
bra nia Ze spo łu Or ga ni za cyj ne go. Od by ła
się we ry fi ka cja po ten cjal nych człon ków. Mu -
sie li śmy za re je stro wać oso by, któ re wy ko ny -
wa ły za wód in ży nie ra bu dow la ne go, po sia -
da ły upraw nie nia bu dow la ne i by ły
kie row ni ka mi bu dów, in spek to ra mi nad zo ru
lub pro jek tan ta mi. Po stwo rze niu li sty przy -
szłych człon ków wy bie ra no w ob wo dach
de le ga tów. 

Wy bra no 199 de le ga tów na pierw szy za -
ło ży ciel ski Zjazd Ślą skiej Izby, któ ry od był
się 17 czerw ca 2002 ro ku w Sa li Afry kań skiej
MTK przy ul. Byt kow skiej. By łem prze wod -
ni czą cym te go zjaz du. Wy bra li śmy na nim
wła dze i pierw sze go prze wod ni czą ce go Ra -
dy Izby – kol. Ste fa na Czar niec kie go. Pa mię -
tam, że był je dy nym kan dy da tem i zdo -
był 188 gło sów. Ja zo sta łem wy bra ny w skład
pierw szej Ra dy, a póź niej do Pre zy dium Ra -
dy ja ko pierw szy jej wi ce prze wod ni czą cy.
Z chwi lą wy bo ru władz Ślą ska Okrę go wa Izba
In ży nie rów Bu dow nic twa roz po czę ła swo ją
dzia łal ność.

Na po cząt ku Izba nie mia ła po miesz cze -
nia, pierw sze spo tka nia od by wa ły się w Od -
dzia le Ka to wic kie go PZITB, a póź niej wy dzier -
ża wia no sa lę w bu dyn ku NOT. Wte dy też
część na szych me bli prze ka za li śmy do Izby.
Wspie ra li śmy za wsze Izbę, a ona za czę ła
dzia łać i szyb ko się roz wi jać. Czas bie gnie
wart ko i te raz ŚlO IIB ob cho dzi swo je dzie się -
cio le cie.

AN DRZEJ NO WAK

POl SKI ZWIĄ ZEK IN ŻY NIE RÓW I TECH NI KÓW BU DOW NIC TWA OD DZIAŁ W KA TO WI CACH

Po wsta nie or ga ni za cji
sa mo rzą du in ży nie rów
bu dow nic twa na Ślą sku

ANDRZEJ NOWAK
Przewodniczący
Katowickiego Oddziału
Polskiego Związku
Inżynierów i Techników
Budownictwa
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Przed się bior stwo Re mon tów ulic i Mo stów s.a. po wsta ło w wy ni ku dwu eta po we go
prze kształ ce nia ist nie ją ce go od 1967 ro ku Miej skie go za rzą du ulic i Mo stów w Gli -
wi cach – w 2000 ro ku, w pro ce sie ko mer cja li za cji utwo rzo no spół kę z ogra ni czo -
ną od po wie dzial no ścią, aby tę z ko lei w 2008 ro ku prze kształ cić w spół kę ak cyj -
ną. Wła ści cie lem 100% ak cji spół ki jest gmi na Gli wi ce. 

Przed się bior stwo pro wa dzi jed no rod ną dzia łal ność go spo dar czą, za cho wu -
jąc ja ko pod sta wo wy ob szar swej dzia łal no ści bu dow nic two dro go we. Wy so ka
kon ku ren cyj ność spół ki wy ni ka z ogrom ne go, po nad 40-let nie go do świad cze -
nie zdo by te go przy re ali za cji ro bót, po sia da nia du że go, no wo cze sne go po ten -
cja łu pro duk cyj ne go oraz wy kwa li fi ko wa nej i usta bi li zo wa nej ka dry, wdra ża nia
no wo cze snych tech no lo gii i ma te ria łów oraz do sto so wa nia or ga ni za cji do wy mo -
gów sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią po twier dzo ne go cer ty fi ka tem iso 9001 – 2008.
dzia łal ność bu dow la ną spół ka re ali zu je si ła mi wła sny mi oraz z udzia łem do świad czo -
nych i po zy tyw nie zwe ry fi ko wa nych pod wy ko naw ców. 

do re ali za cji swo ich za dań Przed się bior stwo Re mon tów ulic i Mo stów s.a. wy ko rzy -
stu je wła sne środ ki trans por to wo -sprzę to we, któ re utrzy my wa ne są w go to wo ści oraz
na bie żą co mo der ni zo wa ne i uzu peł nia ne o no we jed nost ki o naj no wo cze śniej szych pa -
ra me trach. za rzą dza nie Przed się bior stwem i re ali zo wa ny mi kon trak ta mi wspo ma ga ne
jest no wo cze snym zin te gro wa nym sys te mem in for ma tycz nym kla sy eRP, po zwa la ją cym
na efek tyw ne wy ko rzy sta nie za so bów i ra cjo na li za cję kosz tów. 

Świa dec twem uzna nia do ko nań są przy zna ne spół ce na gro dy i wy róż nie nia, w tym m.
in.: przy zna ne w 2009 r., pre sti żo we wy róż nie nie „Ja kość Ro ku”, a tak że Wiel ka Na gro da
z Lau rem Pre zy den ta Ślą skiej izby Bu dow nic twa, uzy ska nie w na stę pu ją cych po so bie
edy cjach w ogól no pol skim kon kur sie pod pa tro na tem Mi ni stra in fra struk tu ry „or ły Pol -
skie go Bu dow nic twa” w ka te go rii „in fra struk tu ra in ży nie ryj na, dro go wa, ener ge tycz -
na i ko le jo wa”: 

• 2009 r. – wy róż nie nia, 
• 2010 r. – sta tu et ki srebr nej „or ła Pol skie go Bu dow nic twa”,
• 2011 r. – sta tu et ki zło tej „or ła Pol skie go Bu dow nic twa”. 
Przy zna nie w 2010 r. przez kon fe de ra cję Bu dow nic twa i Nie ru cho mo ści Me dal im.

kró la ka zi mie rza Wiel kie go. spół ka jest rów nież lau re atem ogól no pol skie go pro gra mu
„Mo der ni za cja Ro ku 2010” w ka te go rii „Re wi ta li za cja ob sza rów urba ni stycz nych”, po sia -
da ty tuł „od po wie dzial ny Pra co daw ca 2011 ro ku” przy zna wa ny przez ka pi tu łę pod pa tro -
na tem do dat ku do dzien ni ka Ga ze ta Praw na – stre fa Biz ne su oraz po sia da ogól no pol ski
i ślą ski cer ty fi kat Rze tel ni w biz ne sie”. Jest tak że lau re atem ogól no pol skie go pro gra mu
„so lid ny Pra co daw ca Ślą ska 2010”. W 2012 r. spół ka zna la zła się w gro nie lau re atów pre -
sti żo we go ran kin gu mie sięcz ni ka „For bes” – „dia men ty For be sa 2012”. 

Wy róż nie nia, na gro dy oraz cer ty fi ka ty świad czą o wia ry god no ści i rze tel no ści Przed się -
bior stwa w pro wa dzo nej dzia łal no ści go spo dar czej, na co skła da ją się m.in.: ter mi no we
re gu lo wa nie swo ich zo bo wią zań, prze strze ga nie za sad ety ki w sto sun kach go spo dar -
czych, a tak że po dej mo wa nie ini cja tyw spo łecz nych i udział w ak cjach cha ry tatyw nych.
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Ma�rian�Ha�cuś – pre zes za rzą du „Dro go wej Tra -
sy Śred ni co wej” S.A. w Ka to wi cach, któ ra ja -
ko in we stor za stęp czy za rzą dza przed się wzię ciem
in we sty cyj nym pod na zwą Dro go wa Tra sa
Śred ni co wa Ka to wi ce – Gli wi ce, wy ko nu jąc
czyn no ści nie zbęd ne do je go zre ali zo wa nia oraz
ja ko za rzą dza ją cy in we sty cja mi i peł nią cy usłu -
gę in ży nie ra kon trak tu dla re ali za cji pro jek tów:
„Za rzą dza nie pro jek tem Fun du szu Spój no -
ści 2006/PL/16/C/PT/001 w za kre sie bu do wy au -
to stra dy A1 na od cin ku Bełk – Świer kla ny, w tym
peł nie nie nad zo ru nad re ali za cją ro bót – w okre -
sie zgła sza nia VAT i roz li cze nia kon trak tu” oraz
„Za rzą dza nie, peł nie nie nad zo ru in we stor skie go
i ko or dy na cja re ali za cji bu do wy dro gi eks pre so -
wej S8 na od cin ku wę zeł Sy ców – wę zeł Wa -
lich no wy (A1)”
Z „DTŚ” S.A. zwią za ny z od 2001 ro ku po cząt -
ko wo ja ko głów ny ko or dy na tor re ali za cji i nad -
zo ru, na stęp nie dy rek tor kon trak tów oraz wi ce -
pre zes za rzą du.
Więk szość ak tyw no ści za wo do wej zwią za ny
z bu dow nic twem. Kie ro wał pro jek ta mi roz bu do -
wy ukła dów ko mu ni ka cyj nych w So snow cu,
Bę dzi nie i Dą bro wie Gór ni czej. Brał udział
w opra co wy wa niu kon cep cji in fra struk tu ry go -
spo dar czej, tech nicz nej i spo łecz nej wo je wódz -
twa oraz wie lu stra te gicz nych pro jek tów w za -
kre sie in fra struk tu ry o cha rak te rze re gio nal nym.
In ży nier bu dow nic twa lą do we go, ab sol went
Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach.

ŚlĄSKIE BUDOWANIE

– dro go wa Tra sa Śred ni co wa w tym ro -
ku zna la zła się na fi ni szu. Trwa ją pra ce
przy ostat nim od cin ku łą czą cym za brze
z Gli wi ca mi i au to stra dą a1. Jak prze bie ga -
ją te pra ce, ja kie są naj więk sze pro ble my
z tym od cin kiem, jak on bę dzie wy glą dał
i kie dy kie row cy bę dą mo gli już z nie go ko -
rzy stać.

– Bu do wa na Dro go wa Tra sa Śred ni co wa
o pla no wa nej dłu go ści 31,3 km ma po łą czyć
Ka to wi ce z Gli wi ca mi i jest naj waż niej szą in -
we sty cją re gio nal ną w za kre sie bu do wy pod -
sta wo we go ele men tu sys te mu ko mu ni ka cyj ne -
go. Tra sa sta no wić bę dzie głów ną oś
ko mu ni ka cyj ną aglo me ra cji ka to wic kiej bie gnąc
przez jej naj więk sze mia sta, tj. Ka to wi ce,
Cho rzów, Świę to chło wi ce, Ru dę Ślą ską, Za -
brze i Gli wi ce.

Obec nie prze bie ga przez pięć miast od wę -
zła z ul. De Gaul le’a w Za brzu po przez Ru dę
Ślą ską, Świę to chło wi ce, Cho rzów, do wę zła
z ul. Murc kow ską w Ka to wi cach. Jest to po -
nad 20 km tra sy na do mi nu ją cym w aglo me -
ra cji ślą skiej kie run ku ru chu dro go we go
wschód -za chód. 

Po zo sta je do wy bu do wa nia od ci nek DTŚ
od ul. de Gaul le'a w Za brzu do DK -88 w Gli -
wi cach (kon trak ty Z3 i Z4 w Za brzu oraz G1
w Gli wi cach – w trak cie re ali za cji; kon trakt G2
w Gli wi cach – przy go to wa ny do re ali za cji)
o łącz nej dłu go ści 11,3 km.

Cha rak te ry zu jąc re ali zo wa ne od cin ki moż -
na po wie dzieć, że:

* DTŚ w Za brzu (kon trak ty Z3 i Z4) ma dłu -
gość 2,95 km, prze bie ga od gra ni cy miast Za -
brze i Gli wi ce do ron da de Gaull’a w Za brzu.

W ra mach bu do wy te go od cin ka po wsta nie
no we bez ko li zyj ne po łą cze nie DTŚ z uli cą Ro -
ose vel ta po przez wę zeł dwu po zio mo wy, co po -
zwo li sko mu ni ko wać Tra sę z os. Wy zwo le nia
w Za brzu, jak i z dziel ni cą So śni ca w Gli wi cach. 

Za pla no wa no tu czte ry obiek ty in ży nier skie:
1) tu nel dro go wy pod DTŚ w cią gu ul. Ja skół -

czej,
2) most dro go wy nad po to kiem Gu ido i ist -

nie ją cą dro gą,
3) wia dukt nad ko le ją wraz z kład ką pie szo -

-ro we ro wą,
4) wia dukt nad DTŚ do po łą cze nia z ul. Ro -

ose vel ta. 
Umow na da ta za koń cze nia re ali za cji te go

od cin ka – ko niec ma ja 2014 r.

Obec nie na tym od cin ku ro bo ty bu dow la no -
-mon ta żo we sku pia ją się na wy ko na niu po łą -
cze nia DTŚ z uli ca mi miej ski mi po przez bu do -
wę łącz ni cy oraz ron da w cią gu ul. Ro ose vel ta.
Pra ce od by wa ją się na sty ku miast Za brze i Gli -
wi ce pod du żym na tę że niem ru chu sa mo cho -
do we go, gdyż nie wy łą cza li śmy uli cy z użyt ko -
wa nia. Przed Świę ta mi Bo że go Na ro dze nia
pla nu je my za koń czyć prze bu do wę ca ło ści
prze zbro je nia i wy ko nać ron do. Bu do wa na te -
re nach po prze my sło wych zwią za na jest z licz -
ny mi trud no ścia mi jak: nie ist nie ją ce w pla nach
uzbro je nie, pro ble my z usta le niem je go wła ści -
cie li, po ko na nie wy zwań na tu ry biu ro kra tycz -
nej, or ga ni za cyj nej, lo gi stycz nej, a szcze gól -
nie po trze bą utrzy ma nia cią gło ści ru chu.

* Od ci nek G1 w Gli wi cach ma dłu gość
ok. 2,8 km i prze bie ga od ul. Ku jaw skiej w Gli -
wi cach do gra ni cy z mia stem Za brze.

Sko mu ni ko wa nie te go od cin ka DTŚ z ist -
nie ją cym ukła dem dróg i ulic na stą pi po przez
wę zły:

– z au to stra dą A1,
– z ul. Ku jaw ską i ul. Bło nie,
Za pla no wa no tu 5 obiek tów in ży nier skich:
– wia dukt w cią gu DTŚ nad ul. Ku jaw ską,
– wia dukt w cią gu DTŚ nad ul. Bło nie,
– most w cią gu DTŚ nad au to stra dą A1 i rze -

ką Kłod ni cą,
– wia dukt w cią gu DTŚ nad ul. Wschod nią,
– wia dukt w cią gu DTŚ nad to ra mi PKP. 
Umow na da ta za koń cze nia re ali za cji te go

od cin ka – sier pień 2014 r.
Ro bo ty re ali zo wa ne są tu w do rze czu rze -

ki Kłod ni cy, a DTŚ prze bie ga nad au to stra dą
A1, czy li ok. 10 m nad ist nie ją cym te re nem.
Wia duk ty re ali zo wa ne bę dą na pod po rach pa -
lo wych, co w tym trud nym te re nie bę dzie
tech nicz nie skom pli ko wa ną ope ra cją.

Oba pro jek ty współ fi nan so wa ne są przez
Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go na la ta 2007-2013.

Ro bo ty bu dow la no -mon ta żo we prze bie ga -
ją zgod nie z har mo no gra mem, więc umow ne
da ty za koń cze nia re ali za cji tych od cin ków
bę dą do trzy ma ne.

– dTŚ to in we sty cja ogrom na i chy ba nie -
po rów ny wal na do żad nej in nej w Pol sce. Jej
czas re ali za cji tak że jest nie ste ty „ogrom -
ny”, ślą ska aglo me ra cja i jej miesz kań cy

Naj waż niej sza
in we sty cja re gio nal na
Roz mo wa z MA RIA NEM HA CU SIEM – Pre ze sem Za rzą du
„Dro go wej Tra sy Śred ni co wej” S.A. w Ka to wi cach
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mu sie li cze kać na nią dzie siąt ki
lat. Ja ka jest hi sto ria tej tra sy, ja -
kie pro ble my wią za ły się z tym gi -
gan tycz nym za da niem?

– Tra sa dro go wa re la cji Ka to wi -
ce – Gli wi ce, prze zna czo na dla ru -
chu we wnętrz ne go aglo me ra cji ka -
to wic kiej, fi gu ro wa ła w pla nach
za go spo da ro wa nia Wo je wódz twa
od ro ku 1958, pod obec ną na zwą
Dro go wa Tra sa Śred ni co wa po ja wi -
ła się pierw szy raz w pla nie ge ne -
ral nym za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go wo je wódz twa w 1977
ro ku. Wszyst kie ko lej ne edy cje za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go
za wie ra ły prze bieg tra sy. Na prze -
ło mie lat 70/80 pod ję to pra ce stu dial -
no -kon cep cyj ne do ty czą ce opty -
ma li za cji prze bie gu tra sy i kon cep cję
urba ni stycz no -ko mu ni ka cyj ną. Na -
stęp nie roz po czę to opra co wy wa -
nie za ło żeń tech nicz no -eko no micz -
nych i pro jek tów tech nicz nych dla
nie któ rych frag men tów tra sy.

Bu do wę Tra sy roz po czę to w ro -
ku 1986 i do dzi siaj zre ali zo wa na
jest w 64%, do wy bu do wa nia po zo -
sta ło jesz cze 36% jej do ce lo wej
dłu go ści. Tem po jej re ali za cji uza leż -
nio ne jest od uzy ski wa nych środ ków
fi nan so wych. Po cząt ko wo za kła -
da no za koń cze nie ro bót i od da nie
do ru chu ca łe go I eta pu bu do wy
w ro ku 1993.

W 1990 ro ku z po wo du trud no ści
fi nan so wych Pań stwa i Wo je wódz twa
in we sty cja zo sta ła prak tycz nie wstrzy -
ma na. Do ro ku 1993 nie wiel kie fun du -
sze po zwa la ły je dy nie na czę ścio we
wy ko na nie ro bót za bez pie cza ją cych.
Kło po ty te za owo co wa ły zmia ną kon -
cep cji bu do wy I Eta pu. Zde cy do wa -
no skon cen tro wać za so by pie nięż ne
na naj bar dziej za awan so wa nych od -
cin kach i stop nio wo od da wać je do ru -
chu łą cząc z ist nie ją cy mi uli ca mi.

Od 1994 ro ku bu dżet bu do wy
Tra sy sys te ma tycz nie rósł, jed nak
do pie ro w 1998 r. na stą pił prze łom
w re ali za cji in we sty cji, gdyż od te go
ro ku nie prze rwa nie bu do wa DTŚ jest
czę ścio wo kre dy to wa na ze środ -
ków Eu ro pej skie go Ban ku In we sty -
cyj ne go, co stwo rzy ło gwa ran cję
do pły wu środ ków pie nięż nych na od -
po wied nim po zio mie i szan sę na bar -
dziej dy na micz ną bu do wę.

Od 1999 ro ku, po re for mie ad mi -
ni stra cji pu blicz nej pań stwa, in we -
sty cja Dro go wa Tra sa Śred ni co wa
sta ła się wspól nym za da niem dla
władz sa mo rzą du te ry to rial ne go:
Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go
oraz Za rzą dów Miast, przez któ re
prze bie ga.

– W re ali za cji te go za da nia
uczest ni czy ły ty sią ce lu dzi, dzie -
siąt ki a mo że set ki firm bu dow la -
nych. ko go moż na wy róż nić
z tych wy ko naw ców, ja cy lu dzie

są naj bar dziej za słu że ni dla po -
wsta nia tej in we sty cji?

– Dla re ali za cji Dro go wej Tra sy
Śred ni co wej Ka to wi ce -Gli wi ce za słu -
żył się ogrom ny sztab lu dzi po czy -
na jąc od pla ni stów, au to rów opra co -
wań tech nicz no -ru cho wych, au to rów
opra co wań w za kre sie ochro ny śro -
do wi ska, pro jek tan tów, władz sa mo -
rzą do wych jak gmi ny miej skie i Za -
rząd Wo je wódz twa Ślą skie go,
wy ko naw ców, pod wy ko naw ców. Na -
le ży rów nież pod kre ślić udział ze spo -
łu pra cow ni ków peł nią cej funk cję in -
we sto ra za stęp cze go Spół ki Ak cyj nej
Dro go wa Tra sa Śred ni co wa, któ rzy
za an ga żo wa ni są w pro jekt od eta -
pu przy go to wa nia, or ga ni za cję pro -
ce su in we sty cyj ne go, re ali za cję,
nad zór nad re ali za cją, aż do prze ka -
za nia in we sty cji do użyt ko wa nia.

Wy ko na nie tak ogrom ne go przed -
się wzię cia wy ma ga roz wią zy wa nia
wie lu skom pli ko wa nych za gad nień
tech nicz nych, or ga ni za cyj nych, te -
re no wo -praw nych, po ko na nia licz -
nych prze szkód zwią za nych z cią -
gle zmie nia ją cy mi się i wciąż
nie do sko na ły mi prze pi sa mi i pro ce -
du ra mi, a tak że po dej mo wa nia wła -
ści wych de cy zji. Tu taj wy ra żam
uzna nie dla me go po przed ni ka,
wie lo let nie go Pre ze sa Za rzą du Spół -
ki Pa na Ire ne usza Masz czy ka, któ -
ry stwo rzył spraw ną or ga ni za cję
ja ką jest dzi siaj „DTŚ” S.A. 

– za koń cze nie „prze bi ja nia”
się dTŚ przez ślą skie mia sta,
po cząw szy od ka to wic na Gli wi -
cach skoń czyw szy, to już ko niec
tej in we sty cji? Czy są pla ny bu -
do wy dTŚ na wschód? 

Oczy wi ście są ta kie pla ny, ale go -
spo da rzem te ma tu kon ty nu acji in we -
sty cji na wschód jest Urząd Mar szał -
kow ski Wo je wódz twa Ślą skie go.
Spół ka Ak cyj na Dro go wa Tra sa Śred -
ni co wa na pod sta wie umo wy po -
wier ni czej peł ni funk cję in we sto ra
za stęp cze go dla re ali za cji DTŚ od Ka -
to wic do Gli wic. Tym nie mniej na sza
Spół ka jest przy go to wa na or ga ni za -
cyj nie i kom pe ten cyj nie do po dej mo -
wa nia się przy go to wa nia i re ali za cji
naj więk szych in we sty cji dro go wych.
Ak tu al nie za koń czy li śmy peł nić funk -
cję kon sul tan ta i in ży nie ra kon trak tu
na bu do wie au to stra dy A1 Bełk -
-Świer kla ny. Obec nie wy ko nu je my
tak że funk cję kon sul tan ta i in ży nie ra
kon trak tu na bu do wie 46 km od cin -
ka dro gi eks pre so wej S8 Wro cław -
-War sza wa (na te re nie wo je wódz twa
wiel ko pol skie go i łódz kie go). Po nad -
to zaj mu je my się in we sty cja mi gmin
w wie lu mia stach wo je wódz twa ślą -
skie go.

– dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: Da niel Bie nek
Fo to: Mi ro sław Sta szyk

DTŚ�w�Katowicach

Budowa�odcinka�DTŚ�Z3,�Z4�w�Zabrzu

DTŚ�w�Katowicach,�tunel�pod�Rondem
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Uro czy stość w Sa li Mar mu ro wej Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go

Odznaczono najlepszych
pracowników budownictwa regionu

Już po raz pięt na sty, w ro ku ju bi le uszu Ślą skiej Izby Bu dow nic twa,
19 paź dzier ni ka br. w Sa li Mar mu ro wej Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie -
go od by ła się uro czy stość wrę cze nia od zna czeń pań stwo wych i ho no -
ro wych dla pra cow ni ków przed się biorstw człon kow skich Izby, nada nych
na wnio sek or ga nów sta tu to wych na sze go sa mo rzą du go spo dar cze go.
Uro czy stość z udzia łem sta ni sła wa dą bro wy – I Za stęp cy Wo je wo dy
Ślą skie go i an drze ja Go ści nia ka – Prze wod ni czą ce mu Sej mi ku Wo -
je wódz twa Ślą skie go, by ła kon ty nu acją ob cho dów Ślą skie go Dnia
Bu dow la nych roz po czę tych 26 wrze śnia kon fe ren cją me ry to rycz ną
– IV Ślą skie Fo rum In we sty cji Bu dow nic twa i Nie ru cho mo ści.

Otwie ra jąc uro czy stość Ta de usz Wnuk Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa stwier dził m.in. wska zu jąc na zna cze nie ślą skie go bu dow -
nic twa dla roz wo ju go spo dar ki, re gio nu i kra ju, że od zna cze ni re pre zen -
tu ją zna czą ce sek to ry go spo dar ki na ro do wej i go spo dar ki wo je wódz twa.
Wśród od zna czo nych są pra cow ni cy Dro go wej Tra sy Śred ni co wej, fir -
my F -BUD i TKS, spół dziel czo ści miesz ka nio wej: Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej „ROW” z Wo dzi sła wia Śl., Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio -
wej i Sie mia no wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej.

Pre zy dent Wnuk w imie niu ślą skich bu dow lań ców, Pre zy dium Ślą -
skiej Ra dy Izby Bu dow nic twa zło żył po dzię ko wa nia od zna czo nym.
Już�po�raz�piętnasty�w�roku�jubileuszu�naszej�Izby,�wrę�cza�my�od�zna�-

cze�nia�pań�stwo�we�i od�zna�ki�ho�no�ro�we�dla�pra�cow�ni�ków�przed�się�biorstw

człon�kow�skich�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,�nada�ne�na wnio�sek�or�ga�-
nów�sta�tu�to�wych�na�sze�go�sa�mo�rzą�du�go�spo�dar�cze�go.
Te�za�szczyt�ne,�ho�no�ro�we�wy�róż�nie�nia�są�w oce�nie�ich�na�da�ją�cych,�Pre�-

zy�den�ta�RP,�Mi�ni�stra�In�fra�struk�tu�ry,�Sej�mi�ku�Wo�je�wódz�kie�go,�wy�ra�zem�naj�-
wyż�sze�go�uzna�nia�i sza�cun�ku�in�dy�wi�du�al�nie�dla�każ�de�go�z Pań�stwa�dzi�siaj
od�zna�czo�nych�za swe�za�słu�gi,�a re�pre�zen�tu�ją�cych�pra�cow�ni�ków�sek�to�ra�bu�-
dow�nic�twa,�bar�dzo�waż�ne�go�w go�spo�dar�ce�na�sze�go�wo�je�wódz�twa.�To�po�-
nad 50�tys.�przed�się�biorstw�o bar�dzo�zróż�ni�co�wa�nej�struk�tu�rze�co�do wiel�-
ko�ści,�spe�cja�li�za�cji,�ale�któ�re�wszyst�kie�bez�wy�jąt�ku�prze�szły�trud�ny�pro�ces
sto�so�wa�nia�re�guł�ryn�ko�wych,�ubie�ga�nia�się�ono�we�kon�trak�ty�bu�dow�la�ne�w try�-
bie�za�mó�wień�pu�blicz�nych,�czy�li�zma�ga�nia�się�z kon�ku�ren�cją.
Uwa�żam,�że�każ�dy�z nas�tu�obec�nych,�bez�wy�jąt�ku,�nie�za�leż�nie�od peł�-

nio�nej�funk�cji�lub�zaj�mo�wa�ne�go�sta�no�wi�ska�ma�we�wnętrz�ną�po�trze�bę�obiek�-
tyw�nej,�ze�wnętrz�nej�ak�cep�ta�cji�swo�jej�pra�cy,�swych�do�ko�nań,�a cza�sa�mi
na�wet�sen�su�dzia�ła�nia,�bę�dąc�pod na�po�rem�trud�nych�za�dań�i obo�wiąz�ków.�

Za bie ra jąc głos wi ce wo je wo da sta ni sław dą bro wa dzię ko wał ślą -
skim bu dow lań com za ich trud, któ ry owo cu je roz wo jem na sze go re -
gio nu i zło żył gra tu la cji dla wszyst kich osób wy róż nio nych i od zna czo -
nych z oka zji bu dow la ne go świę ta.

W imie niu od zna czo nych głos za bie rał an drzej Chru pa ła – Kie row -
nik ad mi ni stra cji osie dla Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej dzię ku -
jąc za wy róż nie nia.

Od�zna�cze�ni� pra�cow�ni�cy� SM� „ROW”� z Wo�dzi�sła�wia� i wo�dzi�sław�skiej� fir�my
F�-BUD�wraz�z pre�ze�sem�Spół�dziel�ni�Ja�nem�Gra�bo�wiec�kim� i pre�zy�den�tem
Ta�de�uszem�Wnu�kiem

Uhonorowani�pracownicy�Katowickiej�Spółdzielni�Mieszkaniowej

Uroczystość�otworzył�prezydent�Tadeusz�Wnuk Odznaczenia�wręczali�wicewojewoda�Stanisław�Dąbrowa�i�Prze�wod�ni�czą�cy
Sej�mi�ku�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go�An�drze�j�Go�ści�nia�k
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od zNa Cze Nia PaŃ sTo We – PRe zY deN Ta RP.
„Me daL za dŁu Go LeT NiĄ sŁuŻ BĘ”

zŁo TY

Braun Wi told – kie row nik ad mi ni stra cji osie dla KSM
Cie ślak Zbi gniew – kie row nik ad mi ni stra cji osie dla Ka to wic kiej Spół dziel -
ni Miesz ka nio wej
Chru pa ła An drzej – kie row nik ad mi ni stra cji osie dla KSM
Do ma ga ła Ewa – kie row nik ad mi ni stra cji osie dla KSM
Du dzicz An drzej – kie row nik ad mi ni stra cji osie dla KSM
Gam ra cy Alek san der – kie row nik ze spo łu Dro go wej Tra sy Śred ni co wej S.A.
Gó rec ka Ha li na – kie row nik dzia łu KSM
Grze byk Ga brie la – kie row nik dzia łu KSM
Hu zar ska Ja dwi ga – kie row nik ad mi ni stra cji osie dla KSM
Ka zi mier czak Ga brie la – se kre tar ka Dro go wej Tra sy Śred ni co wej S.A.
Krej za Fran ci szek – kie row nik ad mi ni stra cji osie dla KSM
Ma łec ka Do ro ta – star szy spe cja li sta ds. przy go to wa nia Dro go wej Tra sy
Śred ni co wej S.A.
Mi klis Sta ni sła wa – star szy spe cja li sta ds. or ga ni za cyj nych Dro go wej Tra -
sy Śred ni co wej S.A.
Rud nik Krzysz tof – kon ser wa tor urzą dzeń elek trycz nych Dro go wej Tra sy
Śred ni co wej S.A.
Skop Lech – kie row nik dzia łu KSM
Sku pień Sta ni sław – kie row nik ad mi ni stra cji osie dla KSM
Skwa rek Ma rian – kie row nik ad mi ni stra cji osie dla Ka to wic kiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej 
Szczu biał Bar ba ra – kie row nik dzia łu KSM
Ści bor An drzej – kie row nik ad mi ni stra cji osie dla – KSM
Wę grzyn Wło dzi mierz – kie row nik ad mi ni stra cji osie dla KSM
Woź ny Jan – kie row nik dzia łu KSM
Zaj kow ski Jó zef – kie row nik dzia łu Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej
Ziół kow ski An drzej – spe cja li sta ds. za mó wień Ka to wic kie go Przeds. Bud.
Przem. „BU DUS”
Zy dek Jo lan ta – peł no moc nik za rzą du, kie row nik dzia łu Ka to wic kiej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej

sReBR NY

Bi gew ska Mał go rza ta – star sza księ go wa Dro go wej Tra sy Śred ni co wej S.A.
Dy bow ski An drzej – kie row nik dzia łu KSM
Fi gu ra Wan da – kie row nik dzia łu KSM
Glücksman An na – kie row nik za kła du usług par kin go wych KSM
Kie lar Hen ry ka – star szy spe cja li sta ds. przy go to wa nia Dro go wej Tra sy Śred -
ni co wej S.A.
Król Bo że na – kie row nik dzia łu KSM
Na le śnik Ja nusz – kie row nik ad mi ni stra cji osie dla – KSM
Pi chal ski Ry szard – za stęp ca kie row ni ka Ka to wic kie go Przeds. Bud. Przem.
„BU DUS” Sp. z o.o.
Śląz kie wicz Te re sa – spe cja li sta ds. kon tro li we wnętrz nej KSM

BRĄ zo WY

Cie plik Adam – głów ny ko or dy na tor ds. przej mo wa nia nie ru cho mo -
ści – DTŚ
Kacz ma rek Jo lan ta – za stęp ca kie row ni ka dzia łu za mó wień i umów DTŚ
Myr cik Ma rek – in ży nier kon trak tu – DTŚ
Tom czak Ka ta rzy na – in ży nier re zy dent – Dro go wej Tra sy Śred ni co wej S.A.
Tom czak Ma ciej – in ży nier re zy dent – głów ny spe cja li sta ds. roz li czeń  – DTŚ
Żak Da nu ta – star szy spe cja li sta ds. kadr i inf. ze wnętrz nej – DTŚ

odznaka Honorowa
Mi ni stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

„za za sŁu Gi dLa Bu doW NiC TWa”

Cze piel Ma ria – głów ny spe cja li sta ds. roz li czeń Dro go wej Tra sy Śred ni -
co wej S.A.
Ko coń Je rzy – eme ry to wa ny pra cow nik fir my „TEL BUD”

Rduch Krzysz tof – kie row nik dzia łu tech nicz ne go Spółdz. Miesz ka nio wej
„ROW” Wo dzi sław Śl.

„za za sŁu Gi dLa Wo Je WÓdz TWa ŚLĄ skie Go”

zŁo Ta

Czech Aloj zy – pra cow nik na uko wy UE – KSM
Do niec Je rzy – eme ryt; mgr inż. gór nic twa – KSM
Prusz kow ski Ta de usz – eme ryt – KSM
Ża biń ski Hen ryk – Pre zes Za rzą du (Gór no ślą ska Spół dziel nia Han dlo wa
„Spo łem”) – KSM
Urbań czyk Piotr – Peł no moc. Zarz. ds. Gosp. Za sob. Mieszk. Sółdz. Mieszk.
w Świę to chło wi cach
Kusz Ma ria – Kier. dzia łu roz li czeń Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Świę to -
chło wi cach
Gra biec Re na ta – Z -ca dzia łu fi nan so wo -księ go we go Spółdz.  Miesz ka nio -
wej w Świę to chło wi cach
Świę tek Da nu ta – Sta rzy Mistrz Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Świę to chło -
wi cach

sReBR Na

Go ści nie wicz Wi told – eme ryt – KSM
Ku czyń ski Alek san der – wła ści ciel Za kład Re mon to wo Bu dow la ny – KSM 
Orze chow ski Sta ni sław – kie row nik ro bót – KSM
Kuc Jan – spe cja li sta ds. za opa trze nia Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Świę -
to chło wi cach
Pie trzak An na – star szy spe cja li sta ds. ad mi ni stra cji Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej w Świę to chło wi cach
Gac ka Da niel – sto larz Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Świę to chło wi cach 
Tre fon Da nu ta – st. spe cjal. ds. człon kow sko -miesz ka nio wych Spółdz.
Mieszk. w Świę to chło wi cach
Ło sik Da nu ta – star szy spe cja li sta ds. fak tur i umów Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej w Świę to chło wi cach

złote odznaki
„za sŁu Żo NY dLa Bu doW NiC TWa”

Ko wal ski Da riusz – kie row nik dzia łu kon ser wa cji i re mon tów Spół dziel nia
ROW Wo dzi sław Śl.
Rduch Krzysz tof – kie row nik dzia łu tech nicz ne go Spół dziel nia ROW Wo -
dzi sław Śl.
Pie trzak Wło dzi mierz – kier. Ad mi ni stra cji XXX-le cie Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej „ROW” Wo dzi sław Śl.
Za ru ba Kry sty na – kie row nik or ga ni za cji Spół dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”
Wo dzi sław Śl.
Ży ciń ska Zo fia – kie row nik ad min. Ry duł to wy Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„ROW” Wo dzi sław Śl.
Pu dło Mi chał – kie row nik bu do wy Fir my Bu dow la nej „F -BUD” Wo dzi sław Śl.
Ma zu rek Wie sław – kie row nik bu do wy Fir my Bu dow la nej „F -BUD”  Wo dzi -
sław Śl.

złote odznaki
„za sŁu Żo NY dLa Go sPo daR ki ko Mu NaL NeJ”

Wu ja kow ska Ja dwi ga – kie row nik ad mi ni stra cji Miej ski Za rząd Bu dyn -
ków Miesz kal nych w Świę to chło wi cach

Me daL 120-le cia
Ru chu za wo do we go Bu doW La NYCH

Ko war czyk Sta ni sław – Pre zes Ho no ro wy Sie mia no wic kiej Spół dziel -
ni Miesz ka nio wej
Ku lik Elż bie ta – dłu go let ni pra cow nik ad mi ni stra cji Sie mia no wic kiej
Spółdz. Miesz ka nio wej
Zię ba Elż bie ta – księ go wa Sie mia no wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej
Ma la ka Ma rian – gł. Spe cja li sta  ds. BHP Sie mia no wic kiej Spół dziel -
ni Miesz ka nio wej

zaszCzYTNe WYRÓŻNieNia – odzNaCzeNia, NaGRodY i TYTuŁY
z okazJi XV-LeCia ŚLĄskieJ izBY BudoWNiCTWa
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Otwie ra jąc Ga lę Pre zy den t Ślą skiej Izby Bu dow nic twa Ta de usz
Wnuk po wi tał wszyst kich uczest ni ków uro czy sto ści, wień czą -
cej 15-le cie dzia łal no ści Ślą skiej Izby Bu dow nic twa. Pre zy dent w imie -
niu Pre zy dium i Ra dy Izby zło żył po dzię ko wa nia ka drze kie row ni -
czej oraz pra cow ni kom wszyst kich bez wy jąt ku firm człon kow skich
za ich wiel ce uży tecz ny i twór czy wkład w funk cjo no wa nie i roz wój
ślą skie go sa mo rzą du go spo dar cze go oraz po zy cję ja ką zaj mu je -
my w gro nie kra jo wych i re gio nal nych or ga ni za cji po za rzą do wych
bu dow nic twa. 

–�Nasz�Ju�bi�le�usz�ob�cho�dzi�my�w ro�dzi�nie.�Ro�dzi�nie�uczest�ni�ków
Fo�rum� Bu�dow�nic�twa� Ślą�skie�go,� utwo�rzo�nej� po�nad 4� la�ta� te�mu
plat�for�my� współ�dzia�ła�nia� wszyst�kich� sa�mo�rzą�dów� za�wo�do�wych
i go�spo�dar�czych� bu�dow�nic�twa� re�gio�nu – mó wił Pre zy dent
Wnuk. –�Obec�nie�jest�to�bli�sko 40�tys.�osób�ja�ko�ka�dra�in�ży�nie�ryj�no
tech�nicz�na i po�nad 300�or�ga�ni�za�cji�go�spo�dar�czych.�Prze�wod�ni�cząc
te�mu�gre�mium�wraz�z Pa�nem�Fran cisz kiem Busz ką –�kie�ru�ją�cym
Ślą�ską�Izbą�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa,�wspól�nie�dzię�ku�je�my�po�zo�sta�-
łym�uczest�ni�kom�Fo�rum�za do�tych�cza�so�wą�współ�pra�cę.�W pierw�szej
ko�lej�no�ści�Pa�nu�An drze jo wi No wa ko wi – Przewodniczącemu�Ka-
towickiego�Oddziału�Polskiego�Związku�Inżynierów�i�Techników�Bu-
downictwa�–�tak�że�or�ga�ni�za�to�ro�wi�dzi�siej�szej�Ga�li.
Przy�po�mnę,�że�do�ko�na�na w tej�wła�śnie�for�mie�kon�so�li�da�cja�ma

za�pew�nić�po�przez�współ�dzia�ła�nie�z wła�dza�mi�wo�je�wódz�twa,�Rzą�-
dem�i Par�la�men�tem�nie�zbęd�ną�i ocze�ki�wa�ną�ra�cjo�na�li�za�cję�pro�ce�-
sów�in�we�sty�cyj�nych�i bu�dow�la�nych.
Nie�przy�pad�ko�wo�więc,�jed�nym�z waż�niej�szych�wy�kład�ni�ków�na�-

szej�wspól�nej�dzia�łal�no�ści�jest�or�ga�ni�zo�wa�nie�co�rocz�nych�kon�fe�ren�-
cji�me�ry�to�rycz�nych�w Sa�li�Sej�mu�Ślą�skie�go�ja�ko�„Ślą�skie�Fo�rum�In�-
we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”.�
W trak�cie�te�go�rocz�nej�kon�fe�ren�cji,�26�wrze�śnia�br.,�Pan�Ja nusz

Żbik –�Wi�ce�mi�ni�ster�Trans�por�tu,�Bu�dow�nic�twa�i Go�spo�dar�ki�Mor�skiej,
obec�ny�tak�że�dzi�siaj�z na�mi�przed�sta�wił�„Ini�cja�ty�wę�le�gi�sla�cyj�ną�rzą�-
du”�ukie�run�ko�wa�ną�wła�śnie�na speł�nie�nie�na�szych�po�stu�la�tów.�Ser�-
decz�nie�wi�ta�my�Pa�na Mi�ni�stra,�ży�cząc�Pa�nu�zgod�nie�ze�swym�wła�-
snym� za�mie�rze�niem� i na�szy�mi� ocze�ki�wa�nia�mi� uchwa�le�nia� już
w przy�szłym�ro�ku�przez�Sejm�no�we�go�pra�wa�bu�dow�la�ne�go.�
Ca�ło�ścio�we,�kom�plek�so�we�zre�for�mo�wa�nie�pra�wa�in�we�sty�cyj�no�-

bu�dow�la�ne�go�ko�or�dy�no�wać�bę�dzie�po�wo�ła�na w bie�żą�cym�ro�ku
przez�Ra�dę�Mi�ni�strów�Ko�mi�sja�Ko�dy�fi�ka�cyj�na.�Jed�nak�naj�waż�niej�-
szym,�wy�jąt�ko�wo�zło�żo�nym�przed�się�wzię�ciem�praw�no�-or�ga�ni�za�-
cyj�nym�bę�dzie�stwo�rze�nie�no�we�go�sys�te�mu�pla�no�wa�nia�prze�strzen�-
ne�go� – tak�że� dla� prze�ciw�sta�wie�nia� się� obec�ne�mu� cha�oso�wi
urba�ni�za�cyj�ne�mu.
Dla�te�go�z peł�ną�apro�ba�tą�przy�ję�li�śmy�usta�le�nia�Rzą�du,�że�to�ar�-

cy�trud�ne�za�da�nie�zo�sta�ło�po�wie�rzo�ne�Mi�ni�ster�stwu�Roz�wo�ju�Re�gio�-
nal�ne�go,�któ�rym�tak�sku�tecz�nie�za�rzą�dza�i kie�ru�je�Mi�ni�ster�te�go�re�-
sor�tu� i Se�na�tor� Rzecz�po�spo�li�tej� Pol�skiej� –� Pa�ni� Elż bie ta
Bień kow ska.� Ser�decz�nie� Pa�nią� Mi�ni�ster� wi�ta�my� i dzię�ku�je�my
za przy�ję�cie�uchwa�ły�Ko�le�gium�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go�na�-
da�ją�cej�Pa�ni�Na�gro�dę�i Ty�tuł „PRZY JA CIEL ŚLĄ SKIE GO BU DOW -
NIC TWA”.�Po�przez�to�za�szczyt�ne�wy�róż�nie�nie�pra�gnie�my�ja�ko�ślą�-
ska� spo�łecz�ność� bu�dow�la�na wy�ra�zić� dla� Pa�ni� Mi�ni�ster� nasz
sza�cu�nek�i uzna�nie�za two�rze�nie�sys�te�mo�wych�wa�run�ków�za�pew�-

Ju bi le uszo we nobilitacje,
za szczyt ne wy róż nie nia 
W Te atrze Roz ryw ki w Cho rzo wie, 16 li sto pa da br., od by ła się Ju bi le uszo wa XV Wiel ka Ga la Bu dow nic twa, pod -
czas któ rej wrę czo no na gro dy dla in sty tu cji, za kła dów i wy bit nych oso bo wo ści za an ga żo wa nych w roz wój bu -
dow nic twa ślą skie go. Uro czy sta ga la, któ rą za szczy ci li swo ją obec no ścią przed sta wi cie le Rzą du RP – mi ni ster Elż -
bie ta Bień kow ska i wi ce mi ni ster Ja nusz Żbik – sta no wi ła uko ro no wa nie jubileuszu 15-lecia Śląskiej Izby Budownictwa,
na któ re w tym ro ku zło ży ła się kon fe ren cja: IV Ślą skie Fo rum In we sty cji, Budownictwa i Nie ru cho mo ści w Sali
Sejmu Śląskiego (26 wrze śnia) oraz uro czy stość wrę cze nia od zna czeń pań stwo wych i ho no ro wych od znak w Sa li
Mar mu ro wej Urzę du Wo je wódz kie go w Ka to wi cach (19 paź dzier ni ka – film z tej uro czy sto ści zo stał po ka za ny na sa -
mym po cząt ku Ga li). 
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nia�ją�cych�wy�so�ce�efek�tyw�ne�wy�ko�rzy�sta�nie�środ�ków�fun�du�szy�Unii
Eu�ro�pej�skiej,�a tym�sa�mym�re�ali�za�cję�naj�więk�sze�go�w hi�sto�rii�go�-
spo�dar�czej�kra�ju�i re�gio�nu�pro�gra�mu�no�wych�in�we�sty�cji�i kon�trak�-
tów�bu�dow�la�nych.

Pre zy dent Ta de usz Wnuk po wi tał ko lej nych sza now nych i wiel ce
ho no ro wych Go ści Ga li, part ne rów go spo dar czych i przy ja ciół Izby:

Dzię ku jąc za sta łą wy mia nę in for ma cyj ną, do ty czą cą zwłasz cza
no wych pro jek tów dy rek tyw Ko mi sji Eu ro pej skiej, za wie ra ją cych przy -
szłe re gu la cje ryn ku za mó wień pu blicz nych, Pre zy dent po wi tał
Mał go rza tę Handz lik – Po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go.

Wła dze pań stwo we i sa mo rzą do we: – Pio tra spy rę – Wi ce wo -
je wo dę Ślą skie go oraz – Je rze go Go rze li ka – Wi ce mar szał ka Wo -
je wódz twa Ślą skie go, dzię ku jąc za two rze nie wa run ków wy so kie -
go wy ko rzy sta nia po ten cja łu ślą skich or ga ni za cji bu dow la nych.

Wiel ce ce niąc bar dzo part ner ską, co dzien ną współ pra cę z kie -
ru ją cy mi wo je wódz ki mi in sty tu cja mi pań stwo wy mi i sa mo rzą do wy -
mi oraz fi nan so wy mi. Pre zy dent po wi tał bar dzo ser decz nie: 

Ja na spy cha łę – Ślą skie go Wo je wódz kie go In spek to ra Nad zo -
ru Bu dow la ne go

Gra ży nę ka miń ską – Dy rek tor Wy dzia łu In we sty cji Urzę du Mar -
szał kow skie go

Bo że nę Ro jew ską – Pre zes Za rzą du Gór no ślą skiej Agen cji Roz -
wo ju Re gio nal ne go

sła wo mi ra Bro dziń skie go – Dy rek to ra Kan ce la rii Sej mi ku
Wo je wódz twa, Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej Bę dzi na

an drze ja ko niecz ne go – Pre ze sa Fun du szu Gór no ślą skie go
To ma sza Czar ni ka – Pre ze sa Ślą skie go Re gio nal ne go Fun du -

szu Po rę cze nio we go 
ewę Ma niec ką – Kie row nik Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -

ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
Hen ry ka Mo skwę – Rad ne go Wo je wódz twa Sej mi ku Wo je wódz -

twa Ślą skie go i Prze wod ni czą ce go Okrę gu Ślą skie go „ZZ Bu dow -
la ni”.
–�Wy�so�ka�ak�tyw�ność�in�we�sty�cyj�na sa�mo�rzą�dów�te�ry�to�rial�nych�re�-

gio�nu,�oraz�ich�sku�tecz�ne�się�ga�nie�po środ�ki�fun�du�szy�unij�nych�na ten
cel�to�bar�dzo�istot�ny�czyn�nik�spraw�czy�ko�lej�nych�kon�trak�tów�bu�dow�-
la�nych�na�szych�przed�się�biorstw�– mó wił Pre zy dent. –�W ich�imie�niu
skła�dam�po�dzię�ko�wa�nie�re�pre�zen�ta�cji�sa�mo�rzą�dów�te�ry�to�rial�nych�na dzi�-
siej�szej�ga�li�na rę�ce�Pa�ni�Mał go rza ty Mań ki-Szu lik – Pre�zy�dent�Mia�-
sta�Za�brza�i Pa�naDa mia na Bar ty li  – Pre�zy�den�ta�Mia�sta�By�tom�gra�-
tu�lu�jąc� ob�ję�cia� tej� funk�cji� w wy�bo�rach� oby�wa�tel�skich� oraz
Wi�ce�pre�zy�den�ta�Ka�to�wic�–�Pa�na�Mar ci na Kru py, Wi�ce�pre�zy�den�ta�Cho-
rzowa�Pana�Wiesława Raczyńskiego.

Ze szcze gól ną aten cją wi tam bar dzo ser decz nie ka drę na uko -
wo -tech nicz na na sze go re gio nu. Dzię ku ję za przy ję cie na sze go za -
pro sze nia Pa ni Pro fe sor – Ma rii No wic kiej-skow ron – Rek tor Po -
li tech ni ki Czę sto chow skiej oraz Pa nu Pro fe so ro wi an drze jo wi
kar bow ni ko wi – Rek to ro wi Po li tech ni ki Ślą skiej, któ rym bę dzie -
my mie li za szczyt wrę czyć dzi siaj Ty tu ły „PRzY Ja CieL ŚLa skie -
Go Bu doW NiC TWa”.
Ser�decz�nie�wi�tam�Pa�na Pro�fe�so�ra�An drze ja Bar cza ka i Pa�na Pro�-

fe�so�ra Ja na Ślu sar ka,�Pa�nią�Pro�fe�sorGe no we fę Gra bow ską i Pa�-
na Pro�fe�so�ra�Ja na Gra bow skie go,�Pa�nią�Pro�fe�sor�Sta ni sła wę Ka -
lus ja�ko�sta�łych�człon�ków�Ra�dy�Pro�gra�mo�wo�-Na�uko�wej�na�szych
co�rocz�nych�kon�fe�ren�cji�me�ry�to�rycz�nych,�za co�bar�dzo�ser�decz�nie�dzię�-
ku�je�my.�Wi�tam�Pa�na Pro�fe�so�ra�Lu cja na Ku rza ka –�Dzie�ka�na Wy�-
dzia�łu�Bu�dow�nic�twa�Po�li�tech�ni�ki�Czę�sto�chow�skiej�oraz�Pa�na Pro�fe�-

Pa�ni�Mi�ni�ster�Elż�bie�ta�Bień�kow�ska�po�wie�dzia�ła,�że�otrzy�ma�ny�Ty�tuł�„Przy�ja�ciel
Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”�jest�dla�niej�wyjątkowym�wy�róż�nie�niem�szcze�gól�nie,
że�jest�on�ze�Ślą�ska

– Jest�mi�nie�zmier�nie�mi�ło�być�tu�dziś�u Pań�stwa – mó wił w bar -
dzo oso bi stym wy stą pie niu pod czas uro czy sto ści mi ni ster 
Ja nusz Żbik. – W imie�niu�swo�im�i w imie�niu�mi�ni�stra�Sła wo mi -
ra No wa ka,�chciał�bym�zło�żyć�ser�decz�ne�gra�tu�la�cje�wszyst�kim
na�gro�dzo�nym.�
– Oso�bo�wo�ści�bu�dow�nic�twa,�au�to�ry�te�ty�bu�dow�nic�twa,�przy�ja�-

cie�le�bu�dow�nic�twa,�są�tu�przed�sta�wi�cie�le�na�uki,�in�ży�nie�ro�wie,
przed�sta�wi�cie�le�firm�du�żych�i mniej�szych,�dy�rek�tor�szko�ły�bu�dow�-

la�nej�z Ty�chów.�To�są�lu�dzie,�to�są�przede�wszyst�kim�lu�dzie,�któ�-
rzy�ma�ją�pa�sje,�któ�rzy�ży�cie�zwią�za�li�z bu�dow�nic�twem�i przez�wie�-
le�lat�przy�spa�rza�ją�nam�te�go,�czym�ży�je�my.�Jest�ta�kie�pięk�ne�przy�-
sło�wie,� któ�re� lu�bię� po�wta�rzać,� i ono� bar�dzo� pa�su�je� do te�go
za�wo�du,�któ�ry�wy�ko�nu�je�my.�Brzmi�ono�tak:�Idź�przez�ży�cie�tak,
by�śla�dy�twych�stóp�cię�prze�trwa�ły.�Lu�dzie,�któ�rzy�dziś�zo�sta�li�na�-
gro�dze�ni�na pew�no�zo�sta�wi�li�i po�zo�sta�wią�jesz�cze�trwa�ły�ślad�dla
nas�ży�ją�cych�dzi�siaj�i przy�szłych�po�ko�leń.�To�jest�pięk�ne.�Rzad�-
ko�któ�ry�za�wód�ma�szan�sę�zo�sta�wie�nie�śla�dów�swych�stóp,�ser�-
decz�nie�Pań�stwu�gra�tu�lu�ję.
Ja�z przy�jem�no�ścią�przy�jeż�dżam�tu�taj�do Ka�to�wic.�Tak�się�zło�-

ży�ło,�że�przez 15�lat�pra�co�wa�łem�na gra�ni�cy�wo�je�wódz�twa�ślą�-
skie�go�i ma�ło�pol�skie�go,�po�zna�łem�zna�ko�mi�cie�tych�lu�dzi,�któ�rzy
tu�w wo�je�wódz�twie�ślą�skim�pra�cu�ją�i ży�ją,�zna�ko�mi�tych�fa�chow�-
ców,�życz�li�wych,�za�an�ga�żo�wa�nych�w to,�co�ro�bią
Dzię�ku�ję�Pa�nie�Pre�zy�den�cie�za za�pro�sze�nie�i jesz�cze�raz�pod�-

kre�ślam,�że�je�stem�za�szczy�co�ny,�że�mo�gę�tu�z Pań�stwem�być.
Czas�dla�bu�dow�nic�twa�nie�jest�ła�twy,�pa�ni�mi�ni�ster�Bień�kow�-

ska�wcze�śniej�mó�wi�ła,�że�cze�ka�my�na pie�nią�dze,�to�jest�ta�per�-
spek�ty�wa�unij�na.�Te�pie�nią�dze�na pew�no�bę�dą.�W Mi�ni�ster�stwie
Trans�por�tu,�Bu�dow�nic�twa�i Go�spo�dar�ki�Mor�skiej�przy�go�to�wu�je�-
my�się�te�raz�bar�dzo�pil�nie�do te�go,�aby�te�pie�nią�dze�do�brze�wy�-
ko�rzy�stać,�aby�ten�skok�cy�wi�li�za�cyj�ny,�któ�ry�się�roz�po�czął�kil�ka
lat�te�mu,�mógł�by�być�kon�ty�nu�owa�ny�i on�bę�dzie�kon�ty�nu�owa�ny.
W mi�ni�ster�stwie�pra�cu�je�my�też�nad no�wą�le�gi�sla�cją,�ta�ką�któ�ra
upro�ści�pro�ces�in�we�sty�cyj�ny,�któ�ra�po�pra�wi�ja�kość�na�szej�pra�-
cy,�że�by�śmy�mo�gli�szyb�ciej,�ła�twiej�re�ali�zo�wać�in�we�sty�cje.
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so�ra�Wie sła wa Bla sch ke –�Pre�ze�sa�Sto�wa�rzy�sze�nia� In�ży�nie�rów
i Tech�ni�ków�Gór�nic�twa,�a tak�że�Pa�na Pro�fe�so�ra�Ja na Klim ka –�Pre�-
ze�sa�Izby�Rze�mieśl�ni�czej�i Ma�łej�i Śred�niej�Przed�się�bior�czo�ści.
Od�ręb�nie� i in�dy�wi�du�al�nie� wi�tam� Pa�na Pro�fe�so�ra� Sta ni sła wa

Wo sia – Kie�ru�ją�ce�go II Kli�ni�ką�Kar�dio�chi�rur�gii�Ślą�skie�go�Uni�wer�sy�-
te�tu�Me�dycz�ne�go�w Ka�to�wi�cach�Ochoj�cu.
Bar�dzo�cie�szy�my�się�ze�sta�łej�obec�no�ści�z na�mi�tak�że�na dzi�-

siej�szej�Ga�li:�Pa�na pro�fe�so�ra�Ja na Ma lic kie go,�Dy�rek�to�ra�Bi�blio�-
te�ki�Ślą�skiej,�Pa�na Ta de usza Ki jon ki,�nie�stru�dzo�ne�go�wy�daw�cy
cza�so�pi�sma�„Śląsk”,�Pa�naWik to ra Paw li ka –�Pre�ze�sa�Re�gio�nal�-
nej�Izby�Prze�my�sło�wo�-Han�dlo�wej�w Gli�wi�cach,�Pa�na Grze go rza
Pa sie kę –� Pre�ze�sa� Za�rzą�du� Pol�skiej� Izby� Eko�lo�gii� oraz� Pa�-
na An to nie go Fa li kow skie go –�Pre�ze�sa�Związ�ku�Pra�co�daw�ców
Bu�dow�nic�twa�w Gli�wi�cach.�
Ser�decz�nie� wi�tam� Pa�nią� Dy�rek�tor� Kry sty nę Klacz kow ską,

dzię�ku�jąc�za prze�ka�za�ne�po�zdro�wie�nia�od Pa�naWi�ce�mar�szał�ka�Se�-
na�tu�i Po�sła�RP�Ka zi mie rza Kut za.

Bar dzo ser decz nie, nie tyl ko w imie niu wła snych lecz wszyst kich
ze bra nych Pre zy dent Wnuk po wi tał Hen ry ka Bli dę wraz z naj bliż -

sza ro dzi na. –�Sta�le�pa�mię�ta�my�o za�słu�gach�i do�ko�na�niach�dla�na�-
szej�Izby�Ś.P.�Bar ba ry Bli dy,�za�ło�ży�cie�la�i wie�lo�let�niej�Pre�zy�dent
na�sze�go�sa�mo�rzą�du�go�spo�dar�cze�go,�ini�cja�tor�kę�Ga�li�Bu�dow�nic�twa
ja�ko�bar�dzo�istot�ne�go�spo�tka�nia�in�te�gra�cyj�ne�go�śro�do�wisk�bu�dow�-
la�nych – mó wił Ta de usz Wnuk. 
–�Rów�nie�ser�decz�nie�wi�tam�Księ�dza Pio tra Brzą ka li ka –�przy�-

ja�cie�la�i opie�ku�na ślą�skiej�spo�łecz�no�ści�bu�dow�la�nej,�Lau�re�ata�pod ta�-
kim�wła�śnie�Ty�tu�łem�Ga�li�Bu�dow�nic�twa 2010.
Więk�szość�na�szych�przed�się�wzięć�or�ga�ni�zo�wa�nych�przez�Fo�rum

Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go�mia�ła�miej�sce�z udzia�łem�kra�jo�wych�sa�mo�-
rzą�dów�i or�ga�ni�za�cji�bu�dow�nic�twa,�a zwłasz�cza�Pol�skie�go�Związ�-
ku�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków�Bu�dow�nic�twa�oraz�Pol�skie�go�Związ�ku
In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa.�Wi�tam�bar�dzo�ser�decz�nie�re�pre�zen�tu�ją�-
cych�te�or�ga�ni�za�cje:
–�Pa�na Wik to ra Piw kow skie go,�wie�lo�let�nie�go�Prze�wod�ni�czą�-

ce�go�pierw�sze�go�z tych�Związ�ków,�po�dej�mu�ją�ce�go�bar�dzo�licz�ne
i kon�kret�ne�dzia�ła�nia�w ska�li�ca�łe�go�kra�ju�dla�po�pra�wy�bez�pie�czeń�-
stwa�pra�cy�w bu�dow�nic�twie�oraz�ubie�gło�rocz�ne�go�Lau�re�ata�na�szej
Na�gro�dy��– „Au�to�ry�tet�Bu�dow�nic�twa�i Go�spo�dar�ki�Ślą�skiej”�oraz�
–�Pa�na Ste fa na Czar niec kie go –�za�ło�ży�cie�la�Izby,�któ�rą�re�pre�-

zen�tu�ję�a na�stęp�nie�or�ga�ni�za�to�ra�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�-
rów�Bu�dow�nic�twa�i jej�Prze�wod�ni�czą�ce�go�dwóch�ka�den�cji,�a obec�-
nie� Za�stęp�cy� Prze�wod�ni�czą�ce�go� Pol�skiej� Izby� In�ży�nie�rów
Bu�dow�nic�twa.
W tym�miej�scu�tak�że�chciał�bym�bar�dzo�ser�decz�nie�po�wi�tać�tak�-

że�Pa�nią�Dy�rek�tor�Elż bie tę Ja ni szew ską -Ku ro pa twę,�by�łą�Wi�ce�-
mi�ni�ster�Bu�dow�nic�twa,�wie�lo�krot�nie�uczest�ni�czą�cą�w na�szych�po�-
przed�nich�Ga�lach.

W trak�cie�dzi�siej�szej�Ga�li�na�stą�pi�tra�dy�cyj�nie�wrę�cze�nie�Na�gród
i Wy�róż�nień�Lau�re�atom�Kon�kur�su�„Ślą�skie�Bu�do�wa�nie”�ja�ko�za�da�-
nia�pu�blicz�ne�go�Za�rzą�du�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go,�któ�re�go�ce�lem
jest�wy�ko�rzy�sta�nie�wy�so�kiej�atrak�cyj�no�ści�go�spo�dar�czej�re�gio�nu�po�-
przez�pu�blicz�ną�pre�zen�ta�cję�i pro�mo�cję:�
–�wa�żą�cych�i spraw�nie�re�ali�zo�wa�nych�przed�się�wzięć�in�we�sty�cyj�-
nych,

–�or�ga�ni�za�cji�i sa�mo�rzą�dów�te�ry�to�rial�nych�i or�ga�ni�za�cji�two�rzą�cych
wła�ści�we�wa�run�ki�ich�przy�go�to�wa�nia,

–�re�ali�za�to�rów�kon�trak�tów�bu�dow�la�nych.
Już�obec�nie�skła�dam�wszyst�kim�Lau�re�atom�tych�Na�gród�ser�decz�-

nie�gra�tu�la�cje�wraz�z ży�cze�nia�mi�dal�szych�suk�ce�sów.�
Obo�wiąz�kiem�mo�ral�nym�każ�de�go�śro�do�wi�ska�go�spo�dar�cze�go,

pra�co�daw�ców,�jest�wspie�ra�nie�or�ga�ni�za�cji�spo�łecz�nych�– po wie -
dział na za koń cze nie swo je go wy stą pie nia Pre zy dent Wnuk. –�Nie
przy�pad�ko�wo�więc�Part�ne�rem�Spo�łecz�nym�tak�jak�w ro�ku�ubie�-
głym,�tak�że�dzi�siej�szej�Ga�li�jest�Re�gio�nal�na Fun�da�cja�Po�mo�cy�Nie�-
wi�do�mym�w Cho�rzo�wie�pro�wa�dzą�ca�swo�ją�dzia�łal�ność�od po�nad 21
lat,�ob�ję�tą�Pa�tro�na�tem�Me�ry�to�rycz�nym�na�szej�Izby.�Dzi�siaj�ta�Fun�-

da�cja�pro�wa�dzi�opie�ką�me�dycz�ną�dla 1000�pa�-
cjen�tów�–�w tym�dla 600�dzie�ci�nie�wi�do�mych
z do�dat�ko�wy�mi�cięż�ki�mi�scho�rze�niam.�Wi�tam
i przed�sta�wiam�Pa�na Nor ber ta Gal lę –�współ�-
za�ło�ży�cie�la�i nie�prze�rwa�nie�Pre�ze�sa�Za�rzą�du
tej�Fun�da�cji.�De�kla�ru�jąc�na�szą�po�moc�w pla�-
no�wa�nej� bu�do�wie� ośrod�ka� szkol�ne�go� dla
dzie�ci�nie�wi�do�mych�w Zie�mię�ci�cach�w po�wie�-
cie�Tar�now�skie�Gó�ry.

W re ali za cji wie lu am bit nych zadań Ślą ska
Izba Bu dow nic twa i Fo rum Bu dow nic twa Ślą -
skie go mo że li czyć na oso by, dla któ rych pro -
ble my bran ży są waż ne, któ re w mia rę swo ich
moż li wo ści sta ra ją się po móc me ry to rycz nie i or -
ga ni za cyj nie. Jed nym sło wem mo że li czyć
na Przy ja ciół. W ze szłym ro ku Ko le gium Fo rum
przy zna ło za szczyt ny ty tuł: Przy ja ciel Bu -
dow nic twa Ślą skie go po raz pierw szy. Pierw -
szy mi wy róż nio ny mi zo sta li: Mał go rza ta Handz -
lik – po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go,
adam Ma tu sie wicz – mar sza łek wo je wódz twa
ślą skie go, zyg munt Łu kasz czyk – wo je wo da
ślą ski, prof. Jan Ma lic ki – dyr. Bi blio te ki Ślą skiej.
W tym ro ku uro czy sto ści GA LI BU DOW NIC TWA

za czę ły się, ale rów nież koń czy ły się wrę cze niem za szczyt ne go Ty -
tu łu: Przy ja ciel Bu dow nic twa Ślą skie go.

Te go rocz ny mi Lau re ata mi zo sta li
• elż bie ta Bień kow ska – se na tor Rze czy po spo li tej, Mi ni ster Roz -

wo ju Re gio nal ne go
• Prof. dr hab. Ma ria No wic ka -skow ron – Rek tor Po li tech ni ki Czę -

sto chow skiej
• an drzej Go ści niak – Prze wod ni czą cy Sej mi ku wo je wódz twa

ślą skie go
• Prof. dr hab. Inż. an drzej kar bow nik – Rek tor Po li tech ni ki Ślą -

skiej.

Od bie ra jąc na gro dę Mi ni ster elż bie ta Bień kow ska stwier dzi ła: 
�– to�wy�róż�nie�nie,�szcze�gól�nie,�że�jest�ze�Ślą�ska,�jest�dla�mnie

wyjątkowym�wy�da�rze�niem�i otrzy�mu�je�je�w szcze�gól�nym�mo�men�-
cie.�Nie�wie�my�jesz�cze�do�kład�nie,�co�bę�dzie�w przy�szłym�bu�dże�-
cie,�ale�dla�pań�stwa�bu�dow�lań�ców�i zwią�za�nych�z ryn�kiem�bu�-
dow�la�nym�in�we�sty�cyj�nym�jest�jed�nak�do�bra�no�wi�na – pie�nię�dzy
bę�dzie�wię�cej. 

Pa ni mi ni ster stwier dzi ła, że to wy róż nie nie jest rów nież na gro -
dą dla jej współ pra cow ni ków

– Nikt�nie�pra�cu�je�sam�i ja�od po�cząt�ku�mo�jej�pra�cy�w urzę�dzie
wo�je�wódz�kim,�mar�szał�kow�skim�i mi�ni�ster�stwie�mam�wo�kół�sie�bie
wspa�nia�łych�lu�dzi.�Gru�pa�mo�ich�współ�pra�cow�ni�ków�to�jest�miej�sce,
w któ�rym�czu�ję�się�naj�le�piej,�któ�ra�mi�po�ma�ga.
Dzię�ku�ję�ser�decz�nie�i szy�kuj�my�się�na du�że�pie�nią�dze,�by�śmy�nie

prze�spa�li�ro�ku 2014�i 2015.
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Kapituła Konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE”

Tadeusz Wnuk
Przewodniczący Kapituły
– Prezydent Śląskiej
Izby Budownictwa

Józef kuklok-opolski
Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa, Prezes Zarządu
Architektonicznego Biura Projektów
„AB Projekt” Sp. z o.o.

Franciszek Buszka
Wiceprzewodniczący Kapituły
– Przewodniczący Rady Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa

krystyna Piasecka
Prezes Zarządu Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej

Jan Ślusarek
Dziekan Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej

ireneusz Maszczyk
b. Prezes Zarządu Drogowej Trasy
Średnicowej S.A. w Katowicach

Jarosław Rajczyk
Prodziekan Wydziału Budownictwa
Politechniki Częstochowskiej

andrzej Nowak
Przewodniczący Katowickiego
Oddziału Polskiego Związku
Inżynierów i Techników
Budownictwa

Grażyna kamińska
Dyrektor Wydziału Inwestycji,
reprezentująca
Marszałka Województwa Śląskiego

Tadeusz Glücksman
Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa,
Dyrektor Wykonawczy
Forum Budownictwa Śląskiego

igor Śmietański
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Urzędu Wojewódzkiego,
reprezentujący Wojewodę Śląskiego

Józef Bujarski
Wiceprezes Śląskiej
Izby Budownictwa,
Dyrektor „Telbud” Sp. z o.o.
w Katowicach
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eLŻBieTa BieŃkoWska
SENATOR RZECZYPOSPOLITEJ, MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO

Prof. dr hab. MaRia NoWiCka skoWRoN
REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Tytuł 
„PRZYJACIEL 

ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”

w re�ali�za�cji�wie�lu�am�bit�nych,�trud�nych�za�dań�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go�mo�że�li�czyć�na oso�by,�dla�któ�rych�pro�ble�my�bran�ży�są�waż�ne,
któ�re�w mia�rę�swo�ich�moż�li�wo�ści�sta�ra�ją�się�po�móc�me�ry�to�rycz�nie�i or�ga�ni�za�cyj�nie.�Jed�nym�sło�wem�mo�że�li�czyć�na przy�ja�ciół.
Po raz�drugi�ko�le�gium�Fo�rum�przy�zna�ło�ty�tuł�„Przy�ja�ciel�Ślą�skie�go�Budownictwa”
•�za�tworzenie�sprzyjających�warunków�do�aktywności�inwestycyjnej,�a�tym�samym�budowlanej�w�woj.�śląskim,
•�za�przychylność�i�wspieranie�inicjatyw�środowiska�budowlanych�oraz�ścisłą�współpracę�z�Forum�Budownictwa�Śląskiego.

– za tworzenie systemowych warunków zapewniających wy-
soce efektywne wykorzystanie środków funduszy unii eu-
ropejskiej oraz za osobisty, wymierny wkład w rozwój re-
gionu śląskiego

Elż bie ta Bień kow ska jest wie lo let nim prak ty kiem za rzą dza -
nia i wdra ża nia pro gra mów ope ra cyj nych współ fi nan so wa -
nych z fun du szy po mo co wych i struk tu ral nych w ra mach po -
li ty ki spój no ści UE.

Pra co wa ła m.in. ja ko peł no moc nik Wo je wo dy ds. kon trak -
tu re gio nal ne go dla woj. ślą skie go i stra te gii roz wo ju re gio -
nal ne go. Ko or dy no wa ła pra ce ze spo łu opra co wu ją ce go
Re gio nal ną Stra te gię In no wa cji dla woj. ślą skie go.

By ła kie row ni kiem ze spo łu za da nio we go ds. ak tu ali za cji
stra te gii roz wo ju woj. Ślą skie go na la ta 2000-2020. 

By ła ko or dy na to rem i ne go cja to rem ze spo łu two rzą ce go
Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny woj. ślą skie go na la -
ta 2007-2013, do pro wa dza jąc do przy je cia te go pro gra mu
w 2007 ro ku w gru pie pierw szych pię ciu pro gra mów re gio -
nal nych w Pol sce.

– za two rze nie sys te mo wych wa run ków kształ ce -
nia pro fe sjo nal nych kadr tech nicz nych dla bu -
dow nic twa kra ju i re gio nu oraz oso bi sty wy mier ny
wkład w roz wój Po li tech ni ki Czę sto chow skiej

Prof. dr hab. Ma ria No wic ka -Skow ron jest eko no -
mist ką, spe cja li stą w za kre sie lo gi sty ki, re struk tu ry -
za cji i za rzą dza nia przed się bior stwa mi.

Au tor ka i współ au tor ka licz nych pu bli ka cji na uko -
wych z tej dzie dzi ny, w tym mo no gra fii „Efek tyw ność
sys te mów lo gi stycz nych”.

Jej pra ca na uko wa i dzia łal ność ści śle zwią za na
jest z pro ble ma mi woj. ślą skie go.

Po raz pierwszy rektorem Politechniki Często-
chowskiej została 1 września 2008 roku. Była wtedy
pierwszą kobietą na stanowisku rektora wyższej
uczelni technicznej w Polsce. 
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Tytuł 
„PRZYJACIEL 

ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”

Prof. dr hab. inż. aNdRzeJ kaRBoWNik
REKTOR POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

aNdRzeJ GoŚCiNiak
PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

– za two rze nie sys te mo wych wa run ków kształ ce -
nia pro fe sjo nal nych kadr tech nicz nych dla bu -
dow nic twa kra ju i re gio nu oraz oso bi sty wy mier ny
wkład w roz wój Po li tech ni ki Ślą skiej

An drzej Kar bow nik – przed sta wi ciel na uk tech nicz -
nych, au to ry tet w pro ble ma ty ce gór nic twa i geo lo gii,
a tak że re struk tu ry za cji prze my słu.

W la tach 1997-2000 był pre ze sem Pań stwo wej
Agen cji Re struk tu ry za cji Gór nic twa Wę gla Ka mien -
ne go. W rzą dzie Je rze go Buz ka był wi ce mi ni strem
go spo dar ki ds. gór nic twa.

Od 2007 r. Pre zes Ra dy Fun da cji Roz wo ju Kar dio -
chi rur gii im. prof. Zbi gnie wa Re li gi.

W ro ku 2010 – otrzy mał ty tuł do ctor ho no ris cau -
sa Uni wer sy te tu w Ovie do w Hisz pa nii.

Au tor wie lu ce nio nych, na uko wych pu bli ka cji.
Wiel ki znaw ca ślą ska i je go naj waż niej szych pro ble -
mów.

– za wieloletnią działalność w samorządach tery-
torialnych stopnia powiatowego i wojewódzkiego
oraz społeczną, wnosząc wysoce wymierny wkład
w kształtowanie rozwoju naszego regionu

An drzej Je rzy Go ści niak – sa mo rzą do wiec, od 2011
prze wod ni czą cy Sej mi ku Ślą skie go IV ka den cji. Ab -
sol went Po li tech ni ki Ślą skiej. Za an ga żo wa ny w pro -
ble my woj. ślą skie go.

Był jed nym z za ło ży cie li Związ ku Gór no ślą skie go
w Sie mia no wi cach Ślą skich. Współ twór cą miej -
skich struk tur Plat for my Oby wa tel skiej.

Peł nił i peł ni wie le od po wie dzial nych funk cji:
– czło nek Zgro ma dze nia Gór no ślą skie go Związ -

ku Me tro po li tal ne go Me tro po lia „Si le sia”
– se kre tarz Ra dy Spo łecz nej Cen trum Le cze nia

Opa rzeń w Sie mia no wi cach Ślą skich
– pre zes Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Byt ko wa

w struk tu rach Plat for my Oby wa tel skiej
– wi ce prze wod ni czą cy Za rzą du Po wia tu w Sie mia -

no wi cach Ślą skich
– czło nek Ra dy Re gio nu Ślą skie go, czło nek Ra dy

Kra jo wej.
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„HONOROWY CZŁONEK
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA”

Z�okazji�15-lecia�działalności,�w�roku�Jubileuszu�dla�najbardziej�zasłużonych�członków�Śląskiej�izby,
walne�Zgromadzenie�nadało�zaszczytne�certyfikaty:�

JÓzeF BuJaRski
WICEPREZES
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

Wy bit ny in ży nier. Wy róż nia ją cy się or ga ni za tor pro -
ce sów bu dow la nych. 

Bu dow ni czy wie lu obiek tów in fra struk tu ry tech nicz -
nej w ko pal niach i in nych obiek tach prze my sło wych
Ślą ska. Od waż ny i od po wie dzial ny me ne dżer. 

Był za ło ży cie lem i wie lo let nim Pre ze sem Przed -
się bior stwa Bu dow la no In ży nie ryj ne go Tel bud
Sp. z o.o. w Ka to wi cach, a tak że człon kiem Za rzą -
du i dy rek to rem te go przed się bior stwa. 

Za swo ją dzia łal ność za wo do wą i spo łecz ną był
wie lo krot nie wy róż nia ny i na gra dza ny, w tym Krzy -
żem Ofi cer skim Od ro dze nia Pol ski.

iReNeusz MaszCzYk
48-let ni cał ko wi ty staż pra cy. Od po nad 31 lat zaj -

mu je się pro ble ma ty ką in we sty cji in fra struk tu ral nych,
w szcze gól no ści dro go wych. 

Z klu czo wą dla re gio nu in we sty cją Dro go wa Tra -
sa Śred ni co wa Ka to wi ce -Gli wi ce zwią za ny od 1982
ro ku, czy li od po cząt ku pro ce su in we sty cyj ne -
go – naj pierw ja ko Dy rek tor Dy rek cji Bu do wy Tras
Ko mu ni ka cyj nych, a od 1993 ro ku ja ko współ za ło -
ży ciel i Pre zes Za rzą du „Dro go wej Tra sy Śred ni co -
wej” S.A. w Ka to wi cach 

Je go wy trwa łość w dą że niu do ce lu, wy so kie kom -
pe ten cje, umie jęt no ści or ga ni za cyj ne i za an ga żo wa -
nie w peł ni za słu gu ją na uzna nie i sza cu nek.
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„HONOROWY CZŁONEK
ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA”

Tadeusz zuBeR
Ta de usz Zu ber jest współ za ło ży cie lem; Ślą skiej

Izby Bu dow nic twa, Re gio nal nej Izby Go spo dar -
czej, Izby Go spo dar czej Wo do cią gi Pol skie. Jest: Ho -
no ro wym Człon kiem „Izby Go spo dar czej Wo do cią -
gi Pol skie”, „Ho no ro wym Człon kiem Re gio nal nej Izby
Go spo dar czej”.

Od 1961 r. do 1991 r. pra co wał w Wo je wódz kim
Przed się bior stwie Wo do cią gów i Ka na li za cji w Ka -
to wi cach, a po re or ga ni za cji przed się bior stwa
do 2008 r. ja ko Dy rek tor, a na stęp nie Pre zes i Dy -
rek tor Ge ne ral ny Re jo no we go Przed się bior stwa Wo -
do cią gów i Ka na li za cji S.A. w Ka to wi cach.

Od 2009 r. do na dal jest Do rad cą w Gór no ślą skim
Przed się bior stwie Wo do cią gów w Ka to wi cach.

Otrzy mał róż ne od zna cze nia w tym Krzyż Ka wa -
ler ski oraz licz ne wy róż nie nia. 

aNdRzeJ HeRko
Od po cząt ku ka rie ry za wo do wej An drzej Her ko

zwią za ny jest z bran żą bu dow la ną.
Ści śle współ pra cu je ze Ślą ską Izbą Bu dow nic twa

w Ka to wi cach, Izbą Prze my sło wo-Han dlo wą Bu dow -
nic twa Od dział w Ka to wi cach, Związ kiem Pra co daw -
ców Bu dow nic twa w Gli wi cach.

Za an ga żo wa ny w dą że niu do eli mi na cji za gro żeń
wy pad ko wych oraz za wsze go to wy do dzie le nia się
wie dzą fa cho wą z pra co daw ca mi i przed się bior ca mi.

W ra mach dzia łań pro mo cyj nych od 1997 był or -
ga ni za to rem „Kon kur su Bez piecz na Bu do wa Woj.
Ślą skie go”.

Na to miast od 2006 r. w ra mach nad zo ru ryn ku, zaj -
mu je się kon tro lą wpro wa dzo nych do ob ro tu na te -
ren Unii Eu ro pej skiej ma szyn i urzą dzeń.

Au tor pu bli ka cji w kwar tal ni ku „Pra ca. Zdro wie.
Bez pie czeń stwo”. Re dak tor ru bry ki – „Prze czy taj. Za -
pa mię taj. Za po bie gaj” do ty czą cej wy pad ków
przy pra cy.
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lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012

ŚLĄSKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

– 2012

FiR Ma Bu doW La Na F -Bud
eu Ge Niusz Fi BiC, To Masz Fi BiC, szY MoN Fi BiC s.C.

W Wo dzi sŁa Wiu ŚLĄ skiM

za:
● pro fe sjo na lizm i wzo ro wą ja kość kom plek so wej re ali za cji

przed się wzięć ter mo mo der ni za cyj nych oraz bu dow nic -
twa miesz ka nio we go i obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej

Na gro dę ode brał współ wła ści ciel fir my
To masz Fi bic

Fir ma Bu dow la na „F -BUD” re ali zu je  re mon ty i mo der ni za cje
obiek tów usłu go wych, biu ro wych i prze my sło wych, ro bo ty ter mo -
mo der ni za cyj ne. Ja ko czło nek kon sor cjum przy współ udzia le firm
in sta la cyj nych wy ko na ła jed no z naj więk szych w Pol sce przed się -
wzięć ter mo mo der ni za cyj nych, po le ga ją cych na kom plek so wej ter -
mo mo der ni za cji 89 bu dyn ków na te re nie mia sta Czer wion ka -Lesz -
czy ny. Przed się wzię cie uzna no za „MO DER NI ZA CJĘ RO KU 2007”,
w kon kur sie or ga ni zo wa nym pod pa tro na tem Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry.

W ro ku 2010 fir ma zo sta ła lau re atem I miej sca w ogól no pol skim
kon kur sie OR ŁY POL SKIE GO BU DOW NIC TWA 2010 w ka te go -
rii Mo der ni za cja Obiek tów.

Za każ�dym�suk�ce�sem�go�spo�dar�czym�za�wsze�sto�ją�lu�dzie,�ich�ta�lent,�ener�gia,�za�an�ga�żo�wa�nie.�Bu�dow�nic�two�to�trud�na�bran�-
ża�na każ�dym�eta�pie�od po�my�słu�do re�ali�za�cji.�Bu�dow�nic�two�to�sztu�ka�two�rze�nia�wy�ma�ga�ją�ca�ogrom�nej�wie�dzy,�do�świad�-
cze�nia.�na�gro�dy�i Ty�tu�ły�kon�kur�su�„Ślą�skie�Bu�do�wa�nie”�ho�no�ru�ją�przed�się�bior�stwa,�in�sty�tu�cje�za osią�gnię�cia�i suk�ce�sy.

Na gro dy i Ty tu ły lau re atom Kon kur su „Ślą skie Bu do wa nie”
wrę cza li:

Ja nusz Żbik – Wi ce mi ni ster Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej
Je rzy Go rze lik – Wi ce mar sza łek woj. ślą skie go

Piotr spy ra – Wi ce wo je wo da Ślą ski

oraz

Ta de usz Wnuk – Pre zy dent Śląskiej Izby Budownictwa
Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni czą cy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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PioTR HRaBia
PRezYdeNT Ga Li CYJ skieJ izBY Bu doW NiC TWa 

W kRa ko Wie 

za:
● oso bi stą ini cja ty wę utwo rze nia re gio nal ne go sa mo rzą du go -

spo dar cze go bu dow nic twa

Na gro dę otrzymał
Pre zy dent Izby Piotr Hra bia

Ga li cyj ska Izba Bu dow nic twa re gio nie po wsta ła w czerw cu
2011 r. w Kra ko wie. Po wo ła ło ją do ży cia 65 firm zwią za nych z bu -
dow nic twem w re gio nie ma ło pol skim, świę to krzy skim, pod kar -
pac kim i ma zo wiec kim. Człon ka mi Izby są rów nież ban ki
i szko ły bu dow la ne. Izba współ pra cu je z wyż szy mi uczel nia mi
i sta wia so bie za cel sku tecz ne dzia ła nie na rzecz ochro ny in -
te re sów bran ży bu dow la nej a tak że in te gra cję śro do wisk bu dow -
la nych na te re nie daw nej Ga li cji.

Z uwa gi na du że do świad cze nie firm zrze szo nych oraz za ple -
cze na uko we w przy szło ści Ga li cyj ska Izba Bu dow nic twa ma am -
bi cje stać się izbą o za się gu ogól no pol skim.

lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012

PRzed siĘ BioR sTWo
Re MoN To Wo -Bu doW La Ne 
„a. Pia skoW ski i sPÓŁ ka”

sP. z o.o.
W dĄ BRo Wie GÓR Ni CzeJ

za:
● pro fe sjo na lizm i wzo ro wą ja kość re ali za cji przed się wzięć

in we sty cyj nych sek to ra pu blicz ne go i ban ko we go

Na gro dę ode brał
eli giusz Grze gorz

Spół ka dzia ła na ryn ku bu dow la nym od 50 lat.
W ro ku 2009, zgod nie z za ło żo ną stra te gią roz wo ju ryn ku, fir -

ma roz po czę ła eks port swo ich usług do Nor we gii, gdzie od ra -
zu spo tka ła się z du żym uzna niem za gra nicz nych in we sto rów.

Ak tu al nie fir ma za trud nia ok. 67 pra cow ni ków, Pod sta wo wa
dzia łal ność to pro wa dze nie ro bót bu dow la nych, re mon to wo - bu -
dow la nych oraz mon ta żo wych Jej wi zy tów ką jest ja kość wy ko -
ny wa nych usług, ter mi no wo ści oraz rze tel ność. Od bior ca mi są
przede wszyst kim ban ki, in sty tu cje fi nan so we, jed nost ki sa mo -
rzą du te ry to rial ne go oraz du że przed się bior stwa.
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Fa BRY ka eLe MeN TÓW Na PĘ do WYCH 
„Fe Na”

W ka To Wi CaCH sP. z o.o.

za:
● wy so ką ja kość wy twa rza nych przez Fe NĘ ele men tów, znaj -

du ją cych za sto so wa nie w wie lu ga łę ziach prze my słu
i bu dow nic twa

Na gro dę ode brał Pre zes Za rzą du
Jan Rdest

FE NA dzia ła po nad 25 lat. Jest pro du cen tem sze ro kiej ga my
ele men tów na pę do wych do ma szyn i urzą dzeń prze my sło wych.
Pro duk cja FE NY swo im za się giem obej mu je nie tyl ko Pol skę, ale
rów nież i Eu ro pę m.in. Cze chy, Hisz pa nie, An glię, Wę gry i Ro sję.

Jej pro duk cja znaj du je za sto so wa nie w gór nic twie i hut nic twie,
w prze my słach: ma szy no wym, spo żyw czym, le śnym, ener ge -
tycz nym i in nych.

W ro ku 2004 wdro żo no w FE NIE Sys tem Za rzą dza nia Ja ko -
ścią i Za rzą dza nia Śro do wi sko we go.

Za kres dzia ła nia FE NY to rów nież two rze nie no wych i ulep -
sza nie już ist nie ją cych pro duk tów.

PRzed siĘ BioR sTWo Bu doW La Ne
„MoL Bud” 

W Go CzaŁ ko Wi CaCH zdRo Ju 

za:
● wy so ki po ziom or ga ni za cji pra cy i za rzą dza nia re ali za cja -

mi in we sty cji miesz kal nych, prze my sło wych, ma ga zy no -
wych, biu ro wych oraz obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej
re ali zo wa nych na te re nie wo je wódz twa ślą skie go

Na gro dę ode brał
Pre zes Za rzą du Woj ciech Pę ka ła

Przed się bior stwo Bu dow la ne „Mol bud” Sp. z o.o. funk cjo nu -
je na ryn ku bu dow la nym od 1989 r. Jest ge ne ral nym wy ko naw -
cą bu dyn ków miesz kal nych jed no i wie lo ro dzin nych wraz z in fra -
struk tu rą ze wnętrz ną, bu dyn ków prze my sło wych i ma ga zy no wych,
kom plek sów biu ro wych oraz obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej. 

Fir ma wy spe cja li zo wa ła się w bu dow nic twie miesz ka nio -
wym; zwłasz cza bu do wie re zy den cji i bu dyn ków miesz kal nych
„pod klucz” oraz biu row ców i hal prze my sło wych i ma ga zy no -
wych.

Przed się bior stwo Mol bud za trud nia obec nie po nad sto osób,
ba zu jąc na do świad czo nej ka drze in ży nier sko-tech nicz nej i wy -
kwa li fi ko wa nej za ło dze.

lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012



Forum Budownictwa Śląskiego - 3 (41) 2012 43

ze sPo Łu szkÓŁ NR 5 W TY CHaCH
„Bu doW LaN ka”

za:
● pro fe sjo nal ne kształ ce nie kadr dla bu dow nic twa re gio nu

w okre sie 50-le cia dzia łal no ści

Na gro dę ode brał
Dy rek tor Ma rek Wac

Szko ła kształ ci w wie lu kie run kach zgod nych z po trze ba mi
zmie nia ją ce go się dy na micz nie bu dow la ne go ryn ku pra cy. Sta -
le uno wo cze śnia na jest ba za dy dak tycz na, owoc na jest współ -
pra ca z uczel nia mi, fir ma mi i in sty tu cja mi wspie ra ją cy mi pro ces
na ucza nia. Or ga ni zo wa ne są wy mia ny za gra nicz ne uczniów oraz
wy ko rzy sty wa ne fun du sze eu ro pej skie, by wzbo ga cać ofer tę edu -
ka cyj ną i do po sa że nie szko ły.

Od zna cza się wiel kim za an ga żo wa niem na uczy cie li i pra cow -
ni ków w wszech stron ny roz wój uczniów.

Szko ła ob cho dzi w tym ro ku 50 lat ist nie nia. Od po cząt ku po -
wsta nia, szko ła jest waż nym obiek tem edu ka cyj nym i wi zy tów -
ką mia sta.

lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012

PRzed siĘ BioR sTWo
HaN dLo Wo-usŁu Go We „JaN TaR”

W GLi Wi CaCH

za: 
● pro fe sjo na lizm i wzo ro wą ja kość in we sty cji bu dow nic twa

ogól ne go zwłasz cza kom plek so wej re ali za cji przed się wzięć
ter mo mo der ni za cyj nych słu żą cych ochro nie śro do wi ska

Na gro dę ode brał wła ści ciel fir my
Ry szard Łach

Za so by ka dro we oraz za ple cze ja kim dys po nu je Jan tar po zwa -
la ją na prze pro wa dze nie kom plek so we go pro ce su in we sty cyj -
ne go, od fa zy pro jek to wa nia, po wy ko na nie „pod klucz”. Cy klicz -
ne szko le nia, któ re prze cho dzą pra cow ni cy fir my, po zwa la ją
na sto so wa nie naj now szych ma te ria łów i tech no lo gii.

Fir ma wy spe cja li zo wa ła się m.in. w za kre sie peł nej ob słu gi pro -
ce sów ter mo mo der ni za cyj nych o wy so kim stan dar dzie.

Wła ści cie lem przed się bior stwa jest pan Ry szard Łach.
Ry szard Łach na le ży do osób, któ rym le ży na ser cu do bro śro -

do wi ska na tu ral ne go. Jan tar ma na kon cie wie le in we sty cji pro -
eko lo gicz nych. Te wy sił ki na rzecz ochro ny przy ro dy do ce ni ła tak -
że Pol ska Izba Eko lo gii przy zna jąc fir mie swo je naj wyż szą
na gro dę – EKO LAUR 2012.
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PRzed siĘ BioR sTWo iN We sTY CYJ No -Bu doW La Ne
„siG Ma” sP. J.

Ta de usz Bu Czek, FLo RiaN Tis sLeR
W ka To Wi CaCH

za:
● wy so ką ja kość świad czo nych usług bu dow la nych wpły -

wa ją cych na po pra wę es te ty ki osie dli miesz ka nio wych
na te re nie Ślą ska

● po pra wę sta nu śro do wi ska po przez usu wa nie azbe stu
z prze strze ni miej skiej przy za cho wa niu wszyst kich stan -
dar dów bez pie czeń stwa

Na gro dę ode brał współwłaściciel
Tadeusz Buczek

Przed się bior stwo In we sty cyj no -Bu dow la ne „SIG MA” dzia ła
od 1991 r. Fir ma pro wa dzi dzia łal ność usłu go wą w za kre sie bu -
dow nic twa a jej głów nym ce lem dzia ła nia jest ter mo mo der ni za -
cja bu dyn ków wie lo ro dzin nych, a od kil ku lat rów nież dzia łal ność
de we lo per ska.

Fir ma za trud nia 40 pra cow ni ków, więk szość z nich pra cu je w fir -
mie od 14 do 20 lat i sta no wi trzon przed się bior stwa, są to lu -
dzie do świad cze ni i fa cho wi, gwa ran tu ją cy wy so ką ja kość wy -
ko ny wa nych ro bót. Fir ma rów nież kształ ci mło dych in ży nie rów
dzie ląc się z ni mi swo im dłu go let nim do świad cze niem.

FiR Ma
Ma LaR sTWo Ta Pe CiaR sTWo

Ro Bo TY oGÓL No Bu doW La Ne
zBi GNieW zie La zo

W PszCzY Nie

za:
● wy so ką ja kość, so lid ność i ter mi no wość wy ko ny wa nych

prac re mon to wych i ter mo mo der ni za cyj nych na te re nie wo -
je wódz twa ślą skie go

Na gro dę ode brał wła ści ciel fir my
zbi gniew zie la zo

Fir ma dzia ła od 1989 r. Za trud nia 20 wy so ko wy kwa li fi ko wa -
nych pra cow ni ków. Ofe ru je usłu gi w za kre sie: ma lo wa nia, ta pe -
to wa nia oraz to wa rzy szą cych ro bót re mon to wo bu dow la nych.

Fir ma wy ko nu je usłu gi: gła dzie gip so we, tyn ki szla chet ne, ta -
pe ty na try sko we oraz ta pe ty z włók na szkla ne go a tak że pra ce
zwią za ne z usu wa niem, trans por tem i uty li za cją wy ro bów za wie -
ra ją cych azbest.

Od bior ca mi ro bót fir my by ły zna czą ce in sty tu cje z re gio nu
ślą ska.

Fir ma od lat wspie ra Fun da cję Roz wo ju Kar dio chi rur gii
w Za brzu.

lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012
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FiR Ma HaN dLo Wo -usŁu Go Wa „MuL Ti iN sTaL”
adaM PRzY BYL ski 

W sie Mia No Wi CaCH ŚLĄ skiCH

za:
● wy so ką ja kość, ter mi no wość wy ko ny wa nych prac bu dow -

la no -re mon to wych świad czo nych na rzecz spół dziel ni
i wspól not miesz ka nio wych na te re nie wo je wódz twa ślą -
skie go

Na gro dę ode brał wła ści ciel fir my
adam Przy byl ski

Fir ma Mul ti -In stal” ofe ru je sze ro ki wa chlarz usług: tyn ko we,
izo la cyj ne, od grzy bie nio we, im pre gna cyj ne, po sadz ko we, bru -
kar skie (dro gi, chod ni ki, pla ce), do cie ple nia sys te mo we ścian,
ma lo wa nie pod wy so kim ci śnie niem (kon struk cje hal), ro bo ty de -
kar skie w tech no lo gii pa py ter mo zgrze wal nej oraz ro bo ty ter mo -
mo der ni za cyj ne.

Fir ma wy ko ny wa ła pra ce m.in. dla SM „Gór nik” w Ka to wi cach,
My sło wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej, Ka to wic kiej Spół dziel -
ni Miesz ka nio wej, Fir my Tau ron, dla wo do cią gów Sie mia no wic -
kich oraz wspól not Miesz ka nio wych z Ka to wic, Za brza, By to mia,
So snow ca i Gli wic.

lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012

PRzed siĘ BioR sTWa
PRo duk CYJ No -HaN dLo We Wie sŁaW WieRz BiŃ ski

W CHo Rzo Wie

za:
● pro fe sjo nal ne wy ko na nie ro bót bu dow la no-ocie ple nio wych

i prac ogól no bu dow la nych w bu dyn kach miesz kal nych
na te re nie wo je wódz twa ślą skie go

Na gro dę ode brał wła ści ciel fir my
Wie sław Wierz biń ski

Przed się bior stwo Pro duk cyj no -Han dlo we Wie sław Wierz -
biń ski od po cząt ku swo jej dzia łal no ści re ali zu je pra ce po le ga -
ją ce na do cie ple niach ele wa cji bu dyn ków m.in. za so bów Ka to -
wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej, Spół dziel ni Miesz ka nio wej
„Gór nik”, „Si le sia”, „Nasz Dom” By tom oraz Wspól no ty Miesz -
ka nio wej przy Al. Roź dzień skie go 96 w Ka to wi cach.
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AUTORYTET − BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ

lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012
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Pa ni dyr. kry sty na sza ra niec – otrzy mu je Na gro dę wraz z Ty tu łem:
„au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej” za oso bi sty, twór -
czy wkład w sfi nan so wa nie i re ali za cję kom plek so wej mo der ni za -
cji Te atru Śla skie go bę dą ce go wi zy tów ką kul tu ry w re gio nie.

Kry sty na Sza ra niec przez 25 lat by ła za stęp cą dy rek to ra Te atru Ślą -
skie go. Od 2005 r. dy rek tor na czel ny Te atru. Od zna czo na wie lo ma wy -
róż nie nia mi go spo dar czy mi i kul tu ral ny mi.

Z wy kształ ce nia hi sto ryk, au tor ka licz nych ar ty ku łów na uko wych z hi sto -
rii Ślą ska, nie przy pusz cza ła, że wią żąc się z te atrem, bę dzie mu sia ła za -
jąć się bu do wa niem. Te atr Ślą ski wy ma gał bo wiem pil ne go re mon tu.

Re mont Du żej Sce ny, kosz to wał po nad 15 mi lio nów zł. Z bu dże tu Pań -
stwa otrzy ma no 400 tys. zł, resz tę zdo by ła Pa ni dy rek tor Kry sty na Sza -
ra niec po dej mu jąc gi gan tycz ny wy si łek po przez do tar cie do firm z ca -
łe go wo je wódz twa. Ko lej nym suk ce sem by ło od da nie w 2000r.
do użyt ku na ul. Te atral nej 4 ka mie ni cy, któ ra jest wła sno ścią te atru. Pa -
ni Dy rek tor Sza ra niec mó wi o tej in we sty cji „cud go spo dar czy.”

W ro ku 2005 wy re mon to wa na zo sta ła Sce na Ka me ral na oraz roz -
po czę to przy go to wa nia do za mia ny ma ga zy nów te atral nych na warsz -
ta ty. Środ ki na ten cel uzy ska no z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go. Ak tu al nie dy rek tor Kry sty na Sza ra niec koń czy bu do wę no we go
ma ga zy nu de ko ra cji przy ul. Lu dwi ka w Ka to wi cach. 

KULTURA I BUDOWNICTWO

krystyna szaraniec
Dy rek tor Na czel na Te atru Ślą skie go im. St. Wy spiań skie go w Ka to wi cach
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Hen ryk za gu ła 
I Za stęp ca Pre zy den ta Mia sta Dą bro wy Gór ni czej

lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012

Pan Hen ryk za gu ła – otrzy mu je Na gro dę wraz z Ty tu łem:
„au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej” za wy -
jąt ko wą kre atyw ność i ak tyw ność w or ga ni zo wa niu fi -
nan so wa nia i re ali za cji pro gra mu roz wo ju in we sty cyj -
ne go dą bro wy Gór ni czej.

Dzię ki sta ra niom m.in. Hen ry ka Za gu ły zre ali zo wa no
jed ną z naj więk szych in we sty cji w mie ście – roz bu do wę i mo -
der ni za cję oczysz czal ni ście ków „Cen trum” w Dą bro wie Gór -
ni czej a tak że „Bu do wę oraz eks plo ata cję dro gi sta no wią -
cej po łą cze nie ko mu ni ka cyj ne z te re nem in we sty cyj nym
„Tucz na wa” w Dą bro wie Gór ni czej”.

W mie ście kon se kwent nie prze pro wa dza na jest ter mo mo -
der ni za cja pla có wek oświa to wych. Ogra ni cza się emi sję za -
nie czysz czeń py ło wo -ga zo wych, oszczę dza ener gię i cie pło.

Hen ryk Za gu ła uczest ni czy w pro ce sie in we sty cyj nym naj -
więk szych przed się biorstw z te re nu mia sta.

W SŁUż BIE ROZ WO JU
DĄ BRO WY GóR NI CZEJ
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Maciej Ślączka
Współ wła ści ciel, Dy rek tor Za rzą dza ją cy AIB Ślącz ka, Szpu ra, Dyt ko s.j.

KON SE KWENT NIE
W DĄ żE NIE DO CE LU

lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012

Pan Ma ciej Ślącz ka – otrzy mu je Na gro dę wraz z Ty tu łem:
„au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej” za:
stwo rze nie no wo cze snej, dy na micz nej fir my prze twór -
stwa two rzyw sztucz nych produkującej wyroby dla sto lar -
ki bu dow la nej, wdra ża nie in no wa cyj nych roz wią zań pro duk -
cyj nych, a tak że spo łecz ne za an ga żo wa nie. 

Fir ma pro du ku je uszczel ki do wie lu sys te mów okien nych i do
uszczel nia nia róż ne go ro dza ju drzwi – drew nia nych, two rzy wo -
wych i alu mi nio wych. Fir ma sta le roz sze rza za kres pro duk cji.

Od 1992 r. no tu je sta ły wzrost ob ro tów, a tak że two rzy miej -
sca pra cy od 6 osób w 1992 r. do oko ło 100 osób za trud nio nych
obec nie.

Suk ces fir my nie by ły by moż li wy bez do sko na łe go kie ro wa -
nia nią przez Dy rek to ra Za rzą dza ją ce go Pa na Ma cie ja Ślącz -
kę, któ ry jest oso bą nie zwy kle ener gicz ną, kon se kwent ną w dą -
żeniu do ce lu. Jest pro fe sjo na li stą, au to rem wie lu pa ten tów oraz
wzo rów użyt ko wych na pro du ko wa ne przez fir mę wy roby.

Fir ma AIB sta ra się za ist nieć w lo kal nej spo łecz no ści, nie tyl -
ko ja ko pra co daw ca, lecz rów nież po przez udzie la nie róż nych
form po mo cy. 
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Marek Pasek
Wła ści ciel Przed się bior stwa Wie lo bran żo we go M. Pa sek sp. Jaw na z Bę dzi na

lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012

Pan Ma rek Pa sek – otrzy mu je Na gro dę wraz z Ty tu łem: „au -
to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej” za: stwo rze -
nie jed nej z naj bar dziej pro fe sjo nal nych i dy na micz nych firm
bu dow la nych w regionie i w kra ju, re ali zu ją cej kom plek so -
wo obiek ty prze my sło we, uży tecz no ści pu blicz nej i bu dow -
nic twa ogól ne go.

Pro wa dzo na przez Pa na Mar ka Pa ska dzia łal ność na sta wio -
na jest na kom plek so wą re ali za cję obiek tów prze my sło wych,
ma ga zy no wych, biu ro wych, uży tecz no ści pu blicz nej i bu dow -
nic twa ogól ne go, świad cze nie usług re mon to wych. 

Ofe ru je peł ną ob słu gę pro ce sów bu dow la nych od po zy ska -
nia te re nu pod bu do wę, po przez pro jek to wa nie, aż do wy ko na -
nia obiek tu wraz z wszyst ki mi in sta la cja mi.

Za osią gnię cia i re ali za cje pro jek tów, któ rym prze wod ni czy
Pan Ma rek Pa sek fir ma jest do ce nia na i wy róż nia na przez in -
sty tu cje sek to ra bu dow nic twa.

Pan Ma rek Pa sek jest Przed się bior cą kre atyw nym, od waż -
nym i peł nym pa sji. Je go wie dza oraz do świad cze nie umoż li -
wia ją mu two rze nie no wej rze czy wi sto ści i kre owa nie wi zji pro -
wa dzo ne go Przed się bior stwa.

KREATYWNOŚĆ
I ODWAGA
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Henryk Małysz
Pre zes Za rzą du Przed się bior stwa Re mon tów Ulic i Mo stów S.A. w Gli wi cach

POPRAWA WIZERUNKU
ŚLĄSKICH MIAST

lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012

Pan Hen ryk Ma łysz – otrzy mu je Na gro dę wraz z Ty tu łem:
„au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej” za: pro -
fe sjo nal ne za rzą dza nie i dy na micz ny roz wój zna czą ce -
go w re gio nie przed się bior stwa ro bót dro go wo -in ży nie -
ryj nych

Hen ryk Ma łysz dzia ła na rzecz roz wo ju przed się bior czo -
ści, a tak że in te gra cji oraz roz wo ju sa mo rząd no ści śro do -
wisk go spo dar czych. Jest orę dow ni kiem ja snych i uczci wych
za sad funk cjo no wa nia ryn ku go spo dar cze go.

Po dej mo wa nie przez Przed się bior stwo za dań zwią za nych
z re wi ta li za cja prze strze ni miej skich w re gio nie wią że się
z prze ko na niem, że od da wa ne in we sty cje przy czy nia ją się
do po pra wy wi ze run ku ślą skich mia sta i wa run ków ży cia
miesz kań ców, a tak że, po przez re ali za cję ta kich za dań jak
mo der ni za cja Sta rów ki w Gli wi cach, czy za go spo da ro wa nie
oto cze nia za byt ko wej Ra dio sta cji Gli wic kiej – przy wra ca ny
jest spe cy ficz ny cha rak ter, wła ści wy dla tych miejsc.
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Julian kiełbasa
Dy rek tor MO STO STA LU War sza wa Re gion Po łu dnie

lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012

PRO fE SJO NAL NA
OR GA NI ZA CJA I ZA RZĄ DZA NIE

Pan Ju lian kieł ba sa – otrzy mu je Na gro dę wraz z Ty tu -
łem: „au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej”
za: pro fe sjo nal ne or ga ni zo wa nie i za rzą dza nie re ali za -
cją naj waż niej szych przed się wzięć bu dow la nych na Ślą -
sku, two rzą cych współ cze sne ob li cze go spo dar cze re -
gio nu.

Pan Ju lian Kieł ba sa ma gi ster inż. bu dow nic twa Po li tech -
ni ki Ślą skiej Wy dzia łu Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry. Ja ko do -
świad czo ny in ży nier bu dow nic twa zdo by wał do dat ko we
upraw nie nia i ukoń czył kur sy, któ re przy czy ni ły się do po więk -
sza nia je go do rob ku za wo do we go. Nad zo ro wał bu do wę i re -
ali za cję bar dzo wie lu zna czą cych in we sty cji w woj. ślą skim:
Cen trum Na uki i Edu ka cji Mu zycz nej Sym fo nia Aka de mii Mu -
zycz nej im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach, Cen trum
In for ma cji Na uko wej i Bi blio te ki Uni wer sy te tu Ślą skie go i Eko -
no micz ne go, Mię dzy uczel nia ne go Cen trum Edu ka cji i Ba -
dań In ter dy scy pli nar nych w Cho rzo wie, Mo der ni za cji Ha li Wi -
do wi sko wo -Spor to wej w Ja strzę biu Zdro ju, Mo der ni za cji
La bo ra to riów Dy dak tycz nych Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka -
to wi cach i So snow cu, Mo der ni za cja „Spodka”.

Pan Ju lian Kieł ba sa wy ka zu je się pro fe sjo na li zmem i do -
sko na łą or ga ni za cją pra cy, po sia da nie oce nio ną wie dzę me -
ry to rycz ną, któ rą sta ra się prze ka zać rów nież swo im współ -
pra cow ni kom. Po sia da upraw nie ia bu dow la ne (nr 51/97) bez
ogra ni czeń do kie ro wa nia ro bo ta mi bu dow la ny mi oraz cer -
ty fi kat au dy to ra we wnętrz ne go w PBPW S.A. wg nor my ISO
(nr re je stra cyj ny 675). Jest otwar ty, chęt ny do po mo cy. Sek -
tor bu dow nic twa nie ma przed nim ta jem nic.
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Jerzy Rożek
Peł no moc nik Za rzą du Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej,

Kie row nik Za kła du Cie płow ni cze go

WPROWADZANIE NOWATORSKICH
ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

Pan Je rzy Ro żek – otrzy mu je Na gro dę wraz z Ty tu łem:
„au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej” za:
wpro wa dza nie no wa tor skich i opty mal nych roz wią zań
tech nicz nych, or ga ni za cyj nych i ener go osz częd nych,
przy no szą cych wy mier ne ko rzy ści dla ka to wic kiej
spół dziel ni Miesz ka nio wej i jej miesz kań ców.

Jerzy Rożek jest wieloletnim kierownikiem  Zakładu Cie-
płowniczego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,który  mię-
dzy innymi prowadzi bieżącą eksploatację 26 kotłowni lo-
kalnych dostarczających ciepło dla potrzeb ogrzania kilkuset
lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ciepłej wody użytkowej,
a także zapewnia prawidłowe  funkcjonowanie infrastruktury
ciepłowniczej w 17 osiedlach. Nadto realizuje zadania w za-
kresie zagospodarowania przestrzeni osiedlowych w tym bu-
dowy,renowacji i pielęgnacji zieleni.

W pra cy wy ka zu je się du żą zna jo mo ścią pro wa dzo nych
spraw, do świad cze niem i kom pe ten cja mi. Po dej mo wa ne
przez nie go de cy zje są traf ne, no wa tor skie i przy no szą ce du -
że ko rzy ści dla Spół dziel ni Po sia da ta lent w na wią zy wa niu
kon tak tów z ludź mi, ma życz li wy sto su nek do człon ków Spół -
dziel ni, za ło gi i współ pra cow ni ków oraz umie jęt ność roz wią -
zy wa nia spraw kon flik to wych. Jest bar dzo lu bia nym i sza -
no wa nym kie row ni kiem, do ce nia nym przez Za rząd i Ra dę
Nad zor czą.

lAUREACI KONKURSU „ŚlĄSKIE BUDOWANIE” – 2012

W gro�nie�te�go�rocz�nych�lau�re�atów�za�szczyt�ne�go�ty�tu�łu:�„Au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej” są�rów�nież:�Pre�zy�dent�Ka�to�wic
Piotr Uszok oraz�Pre�zes�Za�rzą�du�Przed�się�bior�stwa�Bu�dow�nic�twa�Ogól�ne�go�i Usług�Tech�nicz�nych�Śląsk�w Ka�to�wi�cach Ja ro sław Że la zow ski,
któ�rzy�ode�bra�li�me�dal�wraz�z ty�tu�łem�pod�czas�uro�czy�sto�ści�Dnia�Bu�dow�la�nych�w Sa�li�Sej�mo�wej�Ślą�skie�go�Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go.
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Przy padł mi w udzia le wiel ki za szczyt i oso bi sta przy jem ność przed -
sta wie nia Pań stwu wy bit nej po sta ci i ar chi tek ta Pa na Ry szar da Jur -
kow skie go.

3 ma ja 2012 r. na Zam ku Kró lew skim w War sza wie Pan Pre zy dent
Bro ni sław Ko mo row ski od zna czył Ry szar da Jur kow skie go Krzy żem
Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski za wy bit ne za słu gi na rzecz ar -
chi tek tu ry pol skiej, za dzia łal ność na rzecz po wsta nia sa mo rzą du za -
wo do we go Ar chi tek tów.

Do ko lej nych in nych form ak tyw no ści Pa na Ry szar da Jur kow skie -
go wy ma ga ją cych pod kre śle nia na le ży za li czyć je go dzia łal ność na are -
nie mię dzy na ro do wej – szcze gól nie w ra mach Mię dzy na ro do wej Unii
Ar chi tek tów po przez eks po no wa nie i po pu la ry za cję pol skiej ar chi tek -
tu ry współ cze snej po za gra ni ca mi kra ju oraz or ga ni zo wa nie kon kur -
su SARP – BDA na naj lep szy dy plom pol skich i nie miec kich uczel ni
ar chi tek to nicz nych.

W okre sie swej wie lo let niej pra cy pro jek to wej, bę dąc Pre ze sem Za -
rzą du Biu ra Au tor skie go AIR – Jur kow scy Ar chi tek ci Sp. z o. o. uzy -
skał bar dzo wie le na gród i wy róż nień: 

● na gro dę Wo je wo dy Ka to wic kie go za ca ło kształt dzia łal no ści (1985)
● na gro dy i wy róż nie nia w osiem na stu kon kur sach SARP i TUP, m.in.

za pro jekt Oł ta rza Pa pie skie go w So snow cu oraz za kon cep cję roz -
wo ju mia sta pn. Kra ków  - Dzie dzic two Kul tu ry (2000)

● na gro dy re sor to we od Mi ni stra Go spo dar ki Prze strzen nej i Bu dow -
nic twa (1989,1990)

W 1999 uzy skał Ho no ro wą Na gro dę Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów
Pol skich SARP ja ko naj bar dziej ce nio ne wy róż nie nie śro do wi ska pol -
skich ar chi tek tów.

Jest au to rem wie lu zna czą cych re ali za cji ze spo łów usłu go wo -miesz -
ka nio wych: – w Ka to wi cach, Za brzu, Wo dzi sła wiu, Cze la dzi, Szcze -
ci nie, ze spo łów sa kral nych w Ko szę ci nie, So snow cu, Czę sto cho wie,
obiek tów oświa to wych w tym szkoły w Wo dzi sła wiu, pla nów prze strzen -
nych i urba ni stycz nych, wie lu in nych obiek tów, sa lo nów sa mo cho do -
wych, cen trów han dlo wych, miej sca ob słu gi po dróż nych przy au to stra -
dzie A4 oraz Mu zeum Ar mii Kra jo wej w Kra ko wie. 

W książ ce Ta de usza Ba ruc kie go „Ar chi tek ci pol scy o ar chi tek tu rze”
Ry szard Jur kow ski cha rak te ry zu je swo ją ar chi tek tu rę – „Tak pro jek -
to wać, aby w two rzo nej ar chi tek tu rze uchwy cić i wy do być wła ści wy
dla funk cji i miej sca na strój”. Ta ki spo sób two rze nia ar chi tek tu ry zo -
stał do ce nio ny po przez przy zna nie Ry szar do wi Jur kow skie mu Na gro -
dy Ro ku Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów Pol skich – Grand Prix za rok 2010
za naj lep szy obiekt ar chi tek to nicz ny w Pol sce za obiekt Osie dle Ksią -
żę ce w Ka to wi cach.

Uza sad nie nie przy zna nia Grand Prix to naj lep sze pod su mo wa nie
do ko nań twór czych Ry szar da Jur kow skie go, a brzmi ono tak:

Na gro dę przy zna no za:
● uda ną pró bę wskrze sze nia du cha ślą skiej ar chi tek tu ry miesz ka -

nio wej,
● po ka za nie, że sto so wa ny ję zyk ar chi tek to nicz ny nie za wsze mu -

si być im por to wa ny ze świa ta, lecz mo że być ję zy kiem lo kal nym uda -
nie ko mu ni ku ją cym się z oto cze niem,

● wi docz ną pie czo ło wi tość i wraż li wość w two rze niu miej sca
do ży cia dla przy szłych miesz kań ców.

Ta de usz Wnuk
Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa

Lau da CJa

RY szaRd JuR koW ski 
AR CHI TEKT I URBA NI STA

Ar chi tekt i urba ni sta, pro jek tu ją cy ban ki, ho te le, bu dyn ki biu -
ro we, bi blio te ki, mu zea, cen tra han dlo we, obiek ty sa kral ne, ze -
spo ły miesz ka nio wo -usłu go we oraz prze strze nie pu blicz ne, pla -
ny ge ne ral ne i pro jek ty za go spo da ro wa nia.

W la tach 1980-1988 był pre ze sem ka to wic kie go Od dzia łu
SARP, a w la tach 1999-2006 pre ze sem Za rzą du Głów ne go Sto -
wa rzy sze nia Ar chi tek tów Pol skich w War sza wie.

Jest lau re atem Ho no ro wej Na gro dy SARP (1999) i lau re atem
Na gro dy I i II stop nia Mi ni stra Bu dow nic twa (1988 i 1990).

Przez wie le lat współ pra co wał przy two rze niu usta wy o sa -
mo rzą dach za wo do wych ar chi tek tów, in ży nie rów bu dow nic twa
i urba ni stów w czę ści do ty czą cej ar chi tek tów i peł nił funk cję ko -
or dy na to ra śro do wisk zwią za nych za wo do wo z two rze niem ar -
chi tek tu ry w ra mach ich ak tyw no ści skie ro wa nej na rzecz ja -
ko ści ar chi tek tu ry na sze go kra ju

Od 1990 r. pro wa dzi wraz z żo ną An ną pra cow nię ar chi tek to nicz ną AIR Jur kow scy -Ar chi tek ci w Ka to wi cach.
3 ma ja 2012 od zna czo ny Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski „za wy bit ne za słu gi na rzecz ar chi tek tu ry pol skiej,

za dzia łal ność na rzecz po wsta nia sa mo rzą du za wo do we go ar chi tek tów”.

Ty tuł  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO
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sTaNisŁaW koWaRCzYk
HONOROWY PREZES

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ

Sta ni sław Ko war czyk jest ne sto rem spół dziel czo ści miesz -
ka nio wej w Pol sce. Po sia da po nad 55-let ni staż pra cy za wo -
do wej. Od 1961 do 2008 r. peł nił funk cje Pre ze sa Za rzą du Sie -
mia no wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej, a obec nie jest jej
Ho no ro wym Pre ze sem.

W pra cy za wo do wej wy ka zy wał się za wsze ol brzy mim za -
an ga żo wa niem kształ tu jąc ko lej ne po ko le nia współ pra cow ni -
ków ja ko lu dzi od da nych swo jej pra cy za wo do wej.

Dzię ki Je go za an ga żo wa niu i wy trwa łe mu dzia ła niu, Spół dziel -
ni i mia stu przy by wa ło ty sią ce no wych miesz kań oraz obiek -
tów kul tu ral nych i spor to wych.

Sta ni sław Ko war czyk jest wie lo let nim dzia ła czem sa mo rzą do wym, był Rad nym Sej mi ku Wo je wódz twa ślą skie go, był
człon kiem Kra jo wej Ra dy Spół dziel czej w War sza wie oraz współ twór cą Kra jo we go Związ ku Go spo dar cze go Spół dziel -
czo ści miesz ka nio wej w Kra ko wie. Był ini cja to rem po wsta nia Sto wa rzy sze nia Człon ków Sie mia no wic kich Spół dziel ni Miesz -
ka nio wych. Ho no ro wy oby wa tel mia sta Sie mia no wic Ślą skich.

Ho no ru je my dziś oso by two rzą ce ob li cze Ślą ska, wy ra ża my uzna -
nie dla ich do ko nań oraz suk ce sów, do któ rych pro wa dzi trud na dro ga.

Sta ni sław Ko war czyk uro dził się w Cho rzo wie Sta rym na „Kraj co -
ku”, w sza no wa nej, o ślą skich tra dy cjach, ro dzi nie. 

Ode brał sta ran ne wy kształ ce nie, ucząc się w Li ceum im. Ste fa na
Ba to re go w Cho rzo wie, a po je go ukoń cze niu, pod czas stu diówna Uni -
wer sy te cie Ślą skim Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji.

Ca łe swo je za wo do we ży cie po świę cił spół dziel czo ści miesz ka nio -
wej, peł niąc od 1961 r. do 2008 r. funk cję Pre ze sa Sie mia no wic kiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej, a dziś jest jej Pre ze sem Ho no ro wym i człon -
kiem Kra jo wej Ra dy Spół dziel czej.

Od sa me go po cząt ku wie dział, że uda ne ży cie każ de go czło wie -
ka uza leż nio ne jest od po sia da nia wła sne go miej sca.

Zna ne jest Je go po wie dze nie, któ re re ali zo wał: „Każ dy ma pra wo do wła -
sne go miesz ka nia i na le ży umoż li wić mu re ali za cję te go ma rze nia”.

Sie mia no wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa, po sia da ją ca w swo ich
za so bach po nad 12 000 miesz kań, to pra wie trzy dzie sto ty sięcz na
wspól no ta.

Sta ni sław Ko war czyk po ma gał roz wią zy wać wie le pro ble mów tej spo -
łecz no ści, ko rzy sta jąc z te go, że spół dziel czość by ła i jest: or ga ni za -
cją na wskroś sa mo rzą do wą, mo de lem spo łe czeń stwa oby wa tel skie -
go, or ga ni za cją uczą cą lu dzi go spo da ro wa nia, od po wie dzial no ści i tro ski
o wła sne do bro po przez in te gra cję miesz kań ców.

Swo im do świad cze niem dzie lił się ja ko:
● czło nek Ra dy Miej skiej w Sie mia no wi cach Ślą skich, 
● peł niąc funk cję rad ne go Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go w Ka -

to wi cach,
● dzia ła jąc w licz nych or ga ni za cjach spo łecz nych – wy mie nię tyl -

ko Ślą ską Izbę Bu dow nic twa i Li gę Obro ny Kra ju.
W uzna niu zo stał uho no ro wa ny wie lo ma wy róż nie nia mi:
● wy so ki mi od zna cze nia mi pań stwo wy mi – Krzy żem Ka wa ler skim,

Ofi cer skim i Ko man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski,
● Zło tą Od zna ką za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go,

● a wła dze miej skie Sie mia no wic Ślą skich w ro ku 2010 nada ły mu
ty tuł „Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta”.
Ja�Stasz�ku,�bę�dę�Cię�pa�mię�tał�ja�ko�po�god�ne�go,�życz�li�we�go,�uj�mu�-

ją�ce�go�w za�cho�wa�niu,�prze�wi�dy�wal�ne�go�w trud�nych�sy�tu�acjach�Ko�-
le�gę,�za�ko�cha�ne�go�w spo�rcie�–�by�łeś�prze�cież�pił�ka�rzem�Ru�chu�Cho�-
rzów,�a na�wet�Pre�ze�sem�GKS�-u Ka�to�wi�ce�–�a i dziś�spo�ty�ka�my�się
na kor�tach�te�ni�so�wych.�
My�ślę,�że�gdy�byś�roz�wi�jał�swo�je�zdol�no�ści�wo�kal�ne�go�ścił�byś�na licz�-

nych�sce�nach,�pew�nie�i tej�–�„Te�atru�Roz�ryw�ki”.
Sta ni sław Ko war czyk to barw na, uta len to wa na oso bo wość – „Oso -

bo wość Bu dow nic twa Ślą skie go”.
Fran ci szek Busz ka

Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�
In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa

Cho�rzów,�Te�atr�Roz�ryw�ki, 16�li�sto�pa�da 2012�r.
XV Ga�la�Bu�dow�nic�twa

Lau da CJa

Ty tuł  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WOŚĆ BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO
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PRoF. dR HaB. iNŻ. 
WŁo dzi MieRz sTa Ro soL ski

WY DZIAŁ BU DOW NIC TWA 
KA TE DRA KON STRUK CJI BU DOW LA NYCH

PO LI TECH NI KI ŚLĄ SKIEJ
W GLI WI CACH

In ży nier bu dow nic twa, pro fe sor, spe cja li sta od kon struk cji żel -
be to wych.

Uro dził się w 1933 r. w War sza wie, gdzie miesz kał do po wsta -
nia War szaw skie go. Po woj nie osiadł w By to miu.

W dzia łal no ści na uko wej zaj mu je się kon struk cja mi żel be to -
wy mi w tym pre fa bry ko wa ny mi oraz mu ro wy mi.

Pro wa dzi warsz ta ty dla pro jek tan tów kon struk cji z za kre su
mo de lo wa nia kom pu te ro we go kon struk cji bu dow la nych i żel be to wych oraz sprę żo nych ustro jów pły to wo -słu po wych. 

Dzia ła czyn nie w Pol skim Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa (PZITB)
Zaj mo wał się ba da nia mi do ty czą cy mi: pro jek to wa nia ka blo be to no wych ele men tów sprę żo nych, kon struk cji pły to wo -słu po -

wych, pre fa bry ko wa nych kon struk cji ścia no wych, pre fa bry ko wa nych kon struk cji szkie le to wych.
W ostat nich kil ku la tach dzia łal ność Pro fe so ra kon cen tru je się na: za gad nie niach mo de lo wa nia obiek tów przy kom pu te ro -

wym wspo ma ga niu pro jek to wa nia, za gad nie niach zwią za nych z za cho wa niem się ze spo lo nych stro pów de sko wych oraz za -
gad nie niach do ty czą cych ogra ni cza nia roz wo ju ka ta strof po stę pu ją cych.

syn te za dzia łal no ści dy dak tycz nej
W okre sie 56 lat nie prze rwa nej dzia łal no ści dy dak tycz nej by ły to

wszyst kie ro dza je za jęć z dzie dzi ny kon struk cji be to no wych i dzie dzin
po krew nych, na stu diach dzien nych ma gi ster skich i in ży nier skich, stu -
diach dla pra cu ją cych – wie czo ro wych i za ocz nych, w Gli wi cach i Opo -
lu, na stu diach po dy plo mo wych

do ro bek w kształ ce niu ka dry 
Pro mo tor stwo 10 za koń czo nych dok to ra tów. W Ka te drze Kon struk -

cji Bu dow la nych kie ro wa nej przez Lau re ta dwóch pra cow ni ków ha -
bi li to wa ło się: dr hab. inż. Adam Zy bu ra (1995 – obec nie Prof. zw. Pol.
Śl., kie row nik Ka te dry Kon struk cji Bu dow la nych na Wy dzia le Bu dow -
nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej) oraz dr hab. inż. Jan Ku bi ca (2003 – obec -
nie Prof. nzw. Pol. Śl., kie row nik Ka te dry In ży nie rii Bu dow la nej
na Wy dzia le Bu dow nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej). 

ze sta wie nie do rob ku pu bli ko wa ne go
Na im po nu ją cy do ro bek pu bli ko wa ny Lau re ata skła da się łącz -

nie 274 po zy cji au tor skich i współ au tor skich, a w tym:
● 31 po zy cji książ ko wych (w tym wie le wy dań i wzno wień),
● 147 ar ty ku łów na uko wych i na uko wo -tech nicz nych, w kra ju i za gra ni cą,
● 143 re fe ra tów na kon fe ren cjach.

Lau re at ma na swo im kon cie 20 pa ten tów i 5 wzo rów użyt ko wych.
Na szcze gól ną uwa gę, mo im zda niem, za słu gu ją trzy to mo we mo -

no gra fie do ty czą ce kon struk cji żel be to wych, któ re uka za ły się w la -
tach 2006 i 2012. Ta pierw sza, z ro ku 2006, (wyd. 10 roz sze rzo ne) za -
wie ra 1777 stron. Te go rocz na, to 1917 stron!!!

Ana li za do rob ku Pa na Pro fe so ra Wło dzi mie rza Sta ro sol skie go wy -
ka zu je po nad wszel ką wąt pli wość, że jest On oso bą bar dzo pra co wi -
tą. W tym miej scu pra gnę przy to czyć sen ten cje ła ciń skie: „Gau dium

in lit te ris est. La bor ip se vo lup tas”, któ re jak się wy da je, do brze opi -
su ją Lau re ata. W tłu ma cze niu pol skim ich brzmie nie mo że być na stę -
pu ją ce: „Na uka da je za do wo le nie. Sa ma pra ca jest przy jem no ścią”.
Bo ga ty do ro bek Lau re ata do bit nie świad czy o tym, że pra ca mu si być
dla Nie go przy jem no ścią. Bio rąc to pod uwa gę oraz zna jąc dy na mizm
dzia ła nia Pro fe so ra je stem ab so lut nie prze ko na ny, że Je go do ro bek
już wkrót ce zo sta nie znacz nie po więk szo ny. Wiem, że pra cu je On obec -
nie nad ko lej ną mo no gra fią. Dla te go też pra gnę ży czyć Lau re ato wi wie -
lu sił, zdro wia, ener gii i do bre go sa mo po czu cia. Zdro wie ma zna cze -
nie klu czo we, do strzegł to, mię dzy in ny mi, je den z mę dr ców
sta ro żyt nych, któ ry po wie dział: „Bo na va le tu do me lior est qu am ma -
xi mae di vi tiae”, co ozna cza w ję zy ku pol skim: „Do bry stan zdro wia
jest lep szy niż naj więk sze bo gac two. Za tem, dro gi Lau re acie, du -
żo zdro wia, ad mul tos An nos!!!!

Prof. dr hab. inż. Jan Ślu sa rek
Dzie�kan�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa�

Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej

Lau da CJa

Ty tuł  Ho no ro wy wraz z Me da lem
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Wy róż nie ni z oka zji Świę ta Bu dow la nych od zna ka mi ho no ro wy mi 

„ZA SŁU żO NY DLA BU DOW NIC TWA”
oraz „ZA SŁU żO NY DLA GO SPO DAR KI KO MU NAL NEJ”

ŚLĄ ska okRĘ Go Wa izBa iN ŻY Nie RÓW Bu doW NiC TWa
zło te od zna ki „za słu żo ny dla bu dow nic twa”:

■ Ro man kar wow ski – ma gi ster in ży nier bu dow nic twa
– zło ta od zna ka „Za słu żo ny dla bu dow nic twa”

Czło nek Pre zy dium Ra dy Izby, peł ni tak że funk cję Prze wod ni czą -
ce go Ra dy Pro gra mo wej „In for ma to ra Ślą skiej Okrę go wej Izby In -
ży nie rów Bu dow nic twa” oraz Rzecz ni ka Pra so we go, od po wie dzial -
ny za po li ty kę in for ma cyj ną i pro mo cyj ną Izby

■ Jó zef klu ska – in ży nier elek tryk
– zło ta od zna ka „Za słu żo ny dla bu dow nic twa”

Współ or ga ni za tor sa mo rzą du za wo do we go Ślą skiej Okrę go wej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach i wi ce prze wod ni czą cy Ra -
dy Izby trzech ka den cji. Czło nek Ra dy Kra jo wej Pol skiej Izby In ży -
nie rów Bu dow nic twa. 39-let nia dzia łal ność za wo do wa. Osią gnię cia
w za kre sie bu do wy sta cji i sie ci elek tro ener ge tycz nych naj wyż szych
na pięć, a obec nie ich eks plo ata cji.

■ do ro ta Przy by ła – ma gi ster in ży nier bu dow nic twa
– od zna ka zło ta

Wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Śla skiej Okręg. Izby Inż. Bud. Od ro -
ku 1979 do chwi li obec nej nie prze rwa nie zwią za na za wo do wo z bran -
żą ko le jo wą. Po sia da upraw nie nia bu dow la ne do pro jek to wa nia i kie -
ro wa nia ro bo ta mi bez ogra ni czeń w spe cjal no ści: li nie, wę zły i sta cje
ko le jo we.

■ Piotr Wy rwas – ma gi ster in ży nier
– zło ta od zna ka „Za słu żo ny dla bu dow nic twa”

Piotr Wy rwas po wo ła ny zo stał przez Mi ni stra Roz wo ju Re gio nal -
ne go ja ko je den z eks per tów w dzie dzi nie in fra struk tu ry dro go wej
oraz go spo dar ki wod no -ście ko wej do oce ny pro jek tów re ali zo wa -
nych w ra mach pro gra mów ope ra cyj nych (w okre sie do 2013 r.).
Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go po wo łał Pa na Wy rwa sa ja ko eks -

per ta w tej sa mej dzie dzi nie do prac Ko mi sji Oce ny Pro jek tów w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go.

ka To WiC ka sPÓŁ dzieL Nia Miesz ka Nio Wa:

■ ire ne usz Bu dzyń ski
– od zna ka brą zo wa „Za słu żo ny dla Bu dow nic twa”
– Kon ser wa tor Ser wi su Tech nicz ne go
– Za trud nio ny w Spół dziel ni 19 lat. Wie lo za wo do wiec
– Ogól ny staż 25 lat

■ ze non Be nek – brą zo wa od zna ka
– In spek tor Nad zo ru
– Za trud nio ny w Spół dziel ni 8 lat, ogól ny staż pra cy 44 la ta

■ an na Mosz czyń ska – srebr na od zna ka
– Star szy Spe cja li sta w Dzia le Roz wo ju
– Staż w Spół dziel ni 21 lat, ogól ny staż 46 lat

■ Te re sa Musz – srebr na od zna ka „Za słu żo ny dla bu dow nic twa”
– Star szy Spe cja li sta w Dzia le Roz wo ju
– Staż w Spół dziel ni 24 la ta, ogól ny staż 39 lat

Fir ma Bu dow la na F -Bud
■ Mi chał Pu dło – zło ta od zna ka „Za słu żo ny dla Bu dow nic twa”

– Staż pra cy – 12 lat – kie row nik bu do wy w Fir mie F -BUD

od zna ka Ho no ro wa:
za sŁu Żo NY dLa Go sPo daR ki ko Mu NaL NeJ”:

■ Jo lan ta Łycz ba – brą zo wa od zna ka
– Spe cja li sta w Dzia le Or ga ni za cji i Sa mo rzą du
– Staż pra cy w Spół dziel ni 13 lat

JUBIlEUSZOWA XV GAlA BUDOWNICTWA
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Cen tral ny ośro dek Ba daw czo -Roz wo jo wy Prze my słu izo la -
cji Bu dow la nej w ka to wi cach jest in sty tu tem ba daw czym, funk -
cjo nu ją cym na pol skim ryn ku od 1950 r. ele men tar ne dzie dzi -
ny dzia łal no ści in sty tu tu obej mu ją: 
• ma te ria ły do izo la cji ciepl nej w bu dow nic twie,
• ma te ria ły do izo la cji wo do chron nych, w szcze gól no ści po kryć

da cho wych,
• ma te ria ły włók no-ce men to we, sto so wa ne do po kryć da cho wych

i okła dzin ele wa cyj nych.
COBR PIB pro wa dzi pra ce ba daw cze, roz wo jo we oraz im ple men -

ta cyj ne. Re ali zu je dzia łal ność nor ma li za cyj ną, cer ty fi ka cyj ną i apro -
ba cyj ną oraz świad czy pro fe sjo nal ne i rze tel ne usłu gi w za kre sie wy -
ko ny wa nych ba dań ja ko ścio wych w akre dy to wa nym i no ty fi ko wa nym
la bo ra to rium. 

Du ży po ten cjał ba daw czy, ba zu ją cy na pro fe sjo na li zmie do świad -
czo nej ka dry na ukow ców i spe cja li stów, a tak że naj no wo cze śniej -
sza apa ra tu ra ba daw cza oraz po mia ro wa, kom pa ty bil na ze sprzę -
tem, wy zna cza ją cym stan dar dy świa to we, jest gwa ran cją rze tel nie
wy ko ny wa nych ba dań, zgod nych z udo ku men to wa ny mi me to da mi
i wy ma ga nia mi klien tów, a tak że wdro żo ne go sys te mu za rzą dza nia. 

Ba da nia ma ją cha rak ter kom plek so wy, po zwa la ją cy na do ko na -
nie peł nej tech nicz nej oce ny wy ro bów bu dow la nych. Do ty czy to, za -
rów no ba da nia cech użyt ko wych, jak i wła sno ści, de cy du ją cych o bez -
pie czeń stwie wy ro bów ze wzglę dów po ża ro wych, bądź też ich wpły wu
na śro do wi sko na tu ral ne. 

Ośro dek po sia da la bo ra to rium po mia rów współ czyn ni ka prze wo -
dze nia cie pła, re ali zo wa nych me to da mi bez po śred ni mi i po śred ni -
mi, z za sto so wa niem uni kal ne go ze sta wu apa ra tów fir my Ho lo me -
trix i La ser -Comp USA. 

Naj now szym na byt kiem la bo ra to rium jest apa rat do po mia ru współ -
czyn ni ka prze wo dze nia cie pła i opo ru ciepl ne go wy ro bów pła skich
fir my Netzsch, umoż li wia ją cy wy ko ny wa nie eks pe ry men tu w sze ro -
kim za kre sie tem pe ra tur od –160°C do +700°C. obec nie in sty tut
ba daw czy CoBR PiB jest je dy nym ośrod kiem w Pol sce i eu -
ro pie Środ ko wej, któ ry po sia da moż li wość po mia ru współ czyn -
ni ka prze wo dze nia cie pła w sta nie usta lo nym w tak sze ro kim
za kre sie tem pe ra tur.

Ba da nia wy trzy ma ło ścio we wy ko ny wa ne są naj no wo cze śniej szą
apa ra tu rę głów nie z USA, Nie miec, Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii. Do -
dat ko wo w Ośrod ku znaj du je się ca ły kom pleks apa ra tu ry do ba dań
stop nia pal no ści, od por no ści ter micz nej oraz za cho wa nia wy ro bów
w zmien nych wa run kach eks plo ata cyj nych (ba da nia sta rze nio we)
oraz chro ma to gra ficz ne ozna cza nie emi sji sub stan cji szko dli wych
z ma te ria łów bu dow la nych. 

Pra cow ni cy COBR PIB są człon ka mi ze spo łów eks perc kich de -
sy gno wa nych przez CEN CER TI FI CA TION, CEN Key mark oraz Pol -
ski Ko mi tet Nor ma li za cyj ny:
• KT 142 ds. Geo syn te ty ków
• KT 179 ds. Ochro ny Ciepl nej Bu dyn ków
• KT 180 ds. Bez pie czeń stwa Po ża ro we go Obiek tów
• KT 211 ds. Wy ro bów do Izo la cji Ciepl nej w Bu dow nic twie,
• KT 214 ds. Wy ro bów Bi tu micz nych i Po li me ro wych do Izo la cji

Wo do chron nych w Bu dow nic twie,
• KT 234 ds. Ele men tów do Po kryć Da cho wych
• Ko mi tet TC 88 Eu ro pej skie go Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go,
• Sche me De ve lop ment Gro up no. 5/TG5 Ther mal in su la tion

pro ducts,
• SDG 5 Expert Gro up N6, Ther mal in su la tion pro ducts.

Cen tral ny ośro dek 
Ba daw czo-Roz wo jo wy 

Prze my słu izo la cji Bu dow la nej
ka to wi ce

www.co br pib.ka to wi ce.pl

Badania�przesiąkliwości�materiałów�hydroizolacyjnych�metodą�ciśnieniową

Badania�współczynnika�przewodzenia�ciepła�materiałów�termoizolacyjnych

Badania�emisji�substancji�szkodliwychCertyfikacja�wyrobów�i�systemów�ZKP

CeRTYFikaCJa

Certyfikacja�dobrowolna�
na�znak�KEYMARK
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„BUDUJ BEZPIECZNIE” 2012

Tra dy cyj nie w cza sie do rocz nej Ga li Bu dow nic twa uho no ro -
wa no lau re atów Kon kur su BU DUJ BEZ PIECZ NIE, or ga ni zo wa -
ne go przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy, któ re go ce lem jest upo -
wszech nia nie bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy
na pla cach bu dów. Na gro dy w kon kur sie BU DUJ BEZ PIECZ -
NIE 2012 wrę czy ła Anet ta Ra nosz – nad in spek tor pra cy w Okrę -
go wym In spek to ra cie Pra cy w Ka to wi cach

i miej sce: za jął
Po li mex – Mo sto stal s.a.

War sza wa

● „Bu do wa blo ku cie płow ni cze go z ko tłem flu idal nym, tur bi ną prze -
ciw pręż ną o mo cy oko ło 50MW w elek tro cie płow ni w Biel sku -Bia łej”

Po li mex -Mo sto stal to fir ma in ży nie ryj no -bu dow la na. Fir ma dzia -
ła w ob sza rze bu dow nic twa dro go we go i ko le jo we go oraz in fra struk -
tu ry ko mu nal nej. Po li mex -Mo sto stal jest naj więk szym w Pol sce pro -
du cen tem i eks por te rem wy ro bów sta lo wych, w tym krat
po mo sto wych. Spół ka jest też nie kwe stio no wa nym li de rem w za -
kre sie no wo cze snych za bez pie czeń an ty ko ro zyj nych, szcze gól nie
cyn ko wa nia ognio we go.

ii miej sce przy pa dło
sPeC Bau PoL ska sp. z o.o.

oświę cim

● „Bu do wa ener go osz częd ne go bu dyn ku ad mi ni stra cyj no -biu ro -
we go GPP wraz z ga ra żem pod ziem nym i in fra struk tu rą w Ka to -
wi cach, ul. Kon duk tor ska”:

Spec Bau Pol ska Sp. z o.o. z sie dzi bą w Oświę ci miu, pro wa dzi
dzia łal ność na te re nie Pol ski re ali zu jąc in we sty cje w wo je wódz twie
Ma ło pol skim, Ślą skim oraz Dol no ślą skim. Wy so ko wy kwa li fi ko wa -
na ka dra me ne dżer ska i in ży nier ska, to po ten cjał gwa ran tu ją cy naj -
wyż szy po ziom ja ko ści usług re ali zo wa nych przez fir mę. Spół ka re -

ali zu je in we sty cje w ra mach Ge ne ral ne go Wy ko naw cy oraz Con -
tract Ma na ge ment. W swo im port fo lio mo że po chwa lić się wie lo ma
pre sti żo wy mi re ali za cja mi z za kre su bu dow nic twa prze my sło we go,
miesz ka nio we go oraz uży tecz no ści pu blicz nej.

iii miej sce:
P.B. „Ro Bud” sp. z o.o.

Gli wi ce

● „Bu do wa obiek tu miesz kal no -usłu go we go przy ul. Ko cha now -
skie go w Gli wi cach”

Przed się bior stwo Bu dow la ne „RO BUD” Sp. z o.o. z sie dzi bą
w Gli wi cach, przy uli cy Me cha ni ków 15, zo sta ło za ło żo ne
w 1987 r. P.B. „RO BUD”. Źró dłem suk ce sów spół ki jest wy -
so ko wy spe cja li zo wa na ka dra in ży nie ryj no-tech nicz na, jak i za -
ło ga przy go to wa na do wszel kich prac bu dow la nych i in sta la cyj -
nych, ter mi no wość, ja kość oraz otwar tość na no we tech no-
lo gie.

Wy róż nie nia w kon kur sie „Buduj Bezpiecznie 2012”

ak ces Bu do wy sp. z o.o. 
Cze cho wice dzie dzice

● „Bu do wa obiek tu han dlo wo -usłu go we go w Cze cho wi cach -Dzie -
dzi cach”

Firma AKCES Budowy Sp. z o.o. działa w ramach Centrum Bu-
dowlanego AKCES, świadcząc pełen zakres usług budowlanych.
Wznosi zarówno obiekty użyteczności publicznej, przemysłowe, jak
i budynki mieszkalne. Przeprowadza remonty, a także modernizacje
zabytków. Zintegrowanie w ramach Centrum Budowlanego zespołu
doświadczonych brygad budowlanych, biura projektowego oraz
składu budowlanego zapewnia w pełni profesjonalną i szybką ob-
sługę każdej inwestycji.

Na�gro�dę�ode�brał�Hen�ryk�Ka�łu�ża�–�Dy�rek�tor�Bu�do�wy

Na�gro�dę�ode�brał�Wi�told�Dzi�wak�–�Pre�zes�Za�rzą�du

Na�gro�dę�ode�brał�Łukasz�Okoński�– Wiceprezes�Zarządu

Wy�róż�nie�nie�ode�brał�Bru�non�Kie�loch�–�wła�ści�ciel�spół�ki

JUBIlEUSZOWA XV GAlA BUDOWNICTWA
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P.B. MoL Bud 
Go czał ko wice

● „Bu do wa Bu dyn ku miesz kal ne go, wie lo ro dzin ne go 
w Pszczy nie” 

P.B. MOL BUD Sp. z o.o. jest fir mą bu dow la ną dzia ła ją cą na ryn -
ku od 20 lat. Jest to fir ma ro dzin na, któ rej za rząd sta no wi 
mał żeń stwo Re na ta i Woj ciech Pę ka ła, a więk szość funk cji 
kie row ni czych po wie rzo na jest człon kom ro dzi ny, dla te go 
wszyst kie po wie rzo ne in we sty cje wy ko nu je z naj więk szą sta ran -
no ścią i od da niem, a bu do wa ne obiek ty trak tu je jak swo je. 
Przed się bior stwo za trud nia oso by, ba zu jąc na do świad czo nej ka -
drze in ży nier sko-tech nicz nej i wy kwa li fi ko wa nej za ło dze.       

Wy�róż�nie�nie�ode�brał�–�Woj�ciech�Pę�ka�ła�–�współ�wła�ści�ciel�przed�się�bior�stwa

Lau�re�aci�kon�kur�su�„BU�DUJ�BEZ�PIECZ�NIE” 2012

JUBIlEUSZOWA XV GAlA BUDOWNICTWA

Firma VESTRA w swojej ofercie posiada jako dystrybutor i wykonawca
zabezpieczenia węgierskiego producenta firmy Dunamenti. 

Są to systemy z zakresu:
   zabezpieczeń przejść kablowych
   zabezpieczeń przejść rur palnych i stalowych w otulinie
   dylatacji budowlanych
   zabezpieczenia konstrukcji stalowych

Ponadto oferujemy:
   kompleksowy montaż
   przeprowadzamy szkolenia w celu wystawienia certyfikatów
   uprawniających daną firmę do pracy na systemie
   zabezpieczamy konstrukcje stalowe 

Dotychczasowy zakres prac budowlanych obejmuje zabezpieczenie  
   hoteli
   biurowców  
   serwerowni 
   centra handlowe 
   zakłady produkcyjne 

W związku z powyższą ofertą serdecznie zapraszamy Państwa do przesyłania
wszelkich zapytań dotyczących powyższego tematu, oraz do kontaktu firmy
z zakresu budownictwa przemysłowego, instalacyjnego i hydraulicznego.

SPRZEDAŻ I WYKONAWSTWO
SYSTEMÓW BIERNEGO ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPOŻAROWEGO WYDZIELONYCH

STREF PALNYCH

P.H.U. VESTRA
ul. Armii Krajowej 75, 42-360 Poraj
ul. Wesoła 26, 42-360 Poraj

tel.      +48 34 314 70 53
tel.      +48 502 355 486
tel./fax +48 34 314 56 24
biuro@vestra.com.pl

vestra.com.pl
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REGION

Sukcesywna poprawa stanu sanitarnego gminy Żarnowiec

Budowa oczyszczalni
ścieków na finiszu

Obec nie na ukoń cze niu jest bu do wa oczysz czal ni ście ków
dla gmi ny Żar no wiec. 

W pierw szym eta pie oczysz czal nia przyj mo wać bę dzie
ok. 160 m3 ście ków i pod łą czo nych bę dzie 200 po se sji.

Środ ki na ten cel w wys. 75% kosz tów in we sty cji po cho dzą
z PROW. 

Na 2013 Gmi na Żar no wiec po zy ska ła środ ki fi nan so we z Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go woj. ślą skie go na za kup
i mon taż ko lek to rów sło necz nych dla 557 przy szłych be ne -
fi cjen tów. 

Do fi nan so wa nie w wy so ko ści 85% kosz tów po cho dzić bę -
dzie z Urzę du Mar szał kow skie go woj. ślą skie go. Od ro -
ku 2015 Gmi na Żar no wiec pla nu je bu do wę ok. 800 przy do -
mo wych oczysz czal ni ście ków ze znacz nym do fi nan so wa niem
środ ków z UE i Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska.
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SPÓŁDZIElCZOŚĆ MIESZKANIOWA

– Rok 2012 zo stał ogło szo ny przez oNz
Mię dzy na ro do wym Ro kiem spół dziel czo ści.
W Pol sce w prze ci wień stwie do resz ty eu -
ro py spół dziel nie nie cie szą się zbyt do brą
opi nią i wy da ję się, że są ca ły czas po dej -
mo wa ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu znisz cze -
nie spół dziel czo ści. Ja ka jest więc przy -
szłość ta kich spół dziel ni jak sie mia no wic ka
spół dziel nia Miesz ka nio wa?

– W chwi li obec nej do na szej wia do mo ści do -
cho dzą in for ma cje o kil ku pro jek tach ustaw, któ -
re ma ją ukształ to wać no we li za cje Pra wa Spół -
dziel cze go i Usta wy o Spół dziel niach
Miesz ka nio wych. Trud no prze wi dzieć, któ ry
z pro jek tów w ja kim kształ cie osta tecz nie tra fi
pod ob ra dy Sej mu. Spół dziel nia nie mo że opie -
rać swo jej dzia łal no ści na prze wi dy wa niach
zmian usta wo wych. Mu si my dzia łać zgod nie
z obo wią zu ją cym pra wem i ak tu al nie obo wią -
zu ją cy mi prze pi sa mi i to czy ni my. Je że li na stą -
pią zmia ny bę dzie my je re ali zo wać zgod nie
z wy mo ga mi usta wo wy mi i de cy zja mi na -
szych or ga nów sa mo rzą do wych to jest Wal ne -
go Zgro ma dze nia i Ra dy Nad zor czej uwzględ -
nia jąc ich kom pe ten cje. Wie rzy my, że
no we li zo wa ne usta wy nie bę dą dzia łać na nie -
ko rzyść na szych człon ków. Na le ży mieć na dzie -
je, że tak jak do tych czas w hi sto rii Spół dziel -
czo ści uda się obro nić jej su we ren ne pra wa. 

– sie mia no wic ka spół dziel nia Miesz ka -
nio wa – bę dą ca człon kiem Ślą skiej izby Bu -
dow nic twa – jest jed ną z naj lep szych spół -
dziel ni miesz ka nio wych na sze go re gio nu,
cze go do wo dem jest m.in. wy róż nie nie ją
w tym ro ku ty tu łem „do BRa sPÓŁ dzieL -
Nia” przez stre fę Biz ne su, do dat ku
do dzien ni ka Ga ze ty Praw nej. Co trze ba ro -
bić, aby za słu żyć na ta ki ty tuł?

– Ty tuł „DO BRA SPÓŁ DZIEL NIA” to wy nik
pod su mo wa nia dzia łań Sie mia no wic kiej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej w wie lu dzie dzi nach.

Te naj waż niej sze to:
– uzy ski wa nie przez Spół dziel nie bar dzo ko -

rzyst nych wskaź ni ków  eko no micz nych co ma
prze ło że nie na ni skie kosz ty eks plo ata cji,

– za go spo da ro wa nie prze strze ni pu blicz nej
co prze kła da się na po pra wę  in fra struk tu ry na -
szych osie dli i kom for tu za miesz ka nia na szych
miesz kań ców,

– de cen tra li za cja naj waż niej szych de cy zji do -
ty czą cych osie dli na Ra dy Osie dlo we i bar dzo
do bra współ pra ca z ty mi Ra da mi,

– dzia łal ność spo łecz no-kul tu ral na po przez
dzia łal ność Do mu Kul tu ry „CHE MIK” w bar dzo
sze ro kim za kre sie w tym or ga ni za cja pół ko lo -

nii let nich i zi mo wych dla dzie ci, dzia łal ność klu -
bów se nio ra, im prez oko licz no ścio wych
na osie dlach,

– dzia łal ność in we sty cyj na a w jej ra mach
bu do wa bo isk spor to wych  wie lo funk cyj nych
miesz kań w bu dyn kach wie lo ro dzin nych, ga -
ra ży i sta no wisk par kin go wych a tak że pla cy
za baw kwa li fi ko wa nych w stan dar dach eu ro -
pej skich.

Są dzę, że wy mie ni łem te naj waż niej sze dzia -
ła nia, któ re spo wo do wa ły przy zna nie Na szej
Spół dziel ni ty tu łu „DO BRA SPÓŁ DZIEL NIA”.

– Ja kie są głów ne ocze ki wa nia miesz kań -
ców wo bec spół dziel ni i jak wy cho dzi cie
na prze ciw tym ocze ki wa niom?

– Na po cząt ku, chcia łem do po wie dzieć, że
wszy scy je ste śmy Spół dziel nią i Za rząd i pra -
cow ni cy i miesz kań cy i człon ko wie or ga nów sa -
mo rzą do wych wszy scy sta no wi my jed ną Spół -
dziel nię. Je stem prze ko na ny, że na si
miesz kań cy ocze ku ją od Za rzą du kon ty nu acji
do cie pla nia bu dyn ków, dal szej re no wa cji kla -
tek scho do wych, utrzy ma nia na le ży te go sta nu
in fra struk tu ry osie dlo wej a w okre ślo nych przy -
pad kach dal szej jej mo der ni za cji i nie zwięk sza -
nia kosz tów eks plo ata cji po przez jesz cze ra cjo -
nal niej sze wy ko rzy sta nie na te ce le po sia da nych
środ ków. Po mi mo zwią za nych z tym trud no ści
nie za prze sta li śmy bu do wy no wych miesz kań
w bu dyn kach wie lo ro dzin nych oraz ga ra ży
i miejsc par kin go wych na osie dlach. Bu du je my
no we bo iska i pla ce za baw. Pro wa dzi my sze -
ro ko za kro jo ną dzia łal ność spo łecz no-kul tu ral -
ną zwłasz cza po przez Dom Kul tu ry „CHE MIK”.
W grud niu bie żą ce go ro ku Spół dziel nia ob cho -
dzi 55-le cie swe go ist nie nia ma my na dzie ję, że
uda nam się uczcić te ob cho dy mię dzy in ny mi
do bry mi wy ni ka mi go spo dar czo-fi nan so wy mi.
Są dzę, że człon ko wie ocze ku ją od Za rzą du rów -
nież kon ty nu owa nia rze tel nej in for ma cji, któ ra
jest re ali zo wa na po przez ga ze tę „Mo ja Spół -
dziel nia” stro nę in ter ne to wą i bez po śred nio
na dy żu rach Za rzą du i Ra dy Nad zor czej czy
Rad Osie dlo wych. 

– Cią gle ro sną ce ny me diów, co oczy wi -
ście nie jest wi ną spół dziel ni, ale wpły wa
na wzrost czyn szów. Ja kie po dej mu je cie
dzia ła nia, by zmniej szyć, jak tyl ko się da, ob -
cią że nia kie sze ni miesz kań ców? 

– Moż na po wie dzieć, że dzia ła nia po dej mo -
wa ne dla od cią że nia kie sze ni miesz kań ców wy -
ni ka ją z ca ło kształ tu pro wa dzo nej dzia łal no ści.
Po przez pro wa dzo ne od wie lu lat do cie pla nie
bu dyn ków ich opo mia ro wa nie i in sta la cje po -
dziel ni ków kosz tów w miesz ka niach uda ło

się zna czą co ob ni żyć moc za mó wio ną a w kon -
se kwen cji zu ży cie cie pła i ob ni że nie kosz tów
ogrze wa nia. 

Po przez za in sta lo wa nie na klat kach scho -
do wych na szych bu dyn ków czuj ni ków oświe -
tle nia uda ło się 16 krot nie zmniej szyć kwo ty
opłat za ener gię elek trycz ną zu ży wa ną do ich
oświe tle nia. Wy mia na lamp osie dlo wych
na ener go osz częd ne rów nież zna czą co wpły -
wa na ob ni że nie opłat za ener gię elek trycz ną.
Niż sze kosz ty za no to wa li śmy rów nież za za -
kup ga zu i wy wo zu nie czy sto ści. Opo mia ro wa -
nie wo dy tak że ob ni ża jej zu ży cie co ma
prze ło że nie na wy so kość wno szo nych z te go
ty tu łu opłat. Ad mi ni stra cje pro wa dzą dzia ła nia
ma ją ce na ce lu ob ni że nie kosz tów zu ży cia
ener gii elek trycz nej w piw ni cach. Te czyn ni ki
i in ne wpły wa ją na ob ni że nie kosz tów eks plo -
ata cji przy za cho wa niu pra wi dło we go po stę po -
wa nia w za kre sie eks plo ata cji za so ba mi miesz -
ka nio wy mi. 

– Rok do bie ga koń ca; gru dzień to tra dy cyj -
nie czas pod su mo wań.

Jak Pan oce nia dzia ła nia SSM w 2012 ro -
ku i co za mier za cie zro bić w ro ku 2013?

– Za rząd na bie żą co ana li zu je wy ni ki dzia -
łal no ści go spo dar czo-fi nan so wej Spół dziel ni.
Wy ni ki uzy ska ne za 9 m -cy br. dzia łal no ści, po -
zwa la ją opty mi stycz nie prze wi dy wać, że przy -
ję te na ca ły 2013 rok za da nia zo sta ną w peł -
ni zre ali zo wa ne. Po mi mo bar dzo sze ro ko
pro wa dzo nej dzia łal no ści mo der ni za cyj nej
i re mon to wej uda ło się nie prze kro czyć za pla -
no wa nych kosz tów. W ra mach przy ję tych pla -
nów kon ty nu owa li śmy do cie ple nia bu dyn ków,
wy bu do wa li śmy ko lej ne bo isko i plac za baw dla
dzie ci. Wy mie ni li śmy dźwi gi, na stęp ne któ re wy -
ma ga ły wy mia ny. Na sze dzia ła nia do pro wa dzi -
ły do uzy ska nia wy ni ków lep szych od ubie gło -
rocz nych co ma my na dzie je po twier dzi się
na ko niec bie żą ce go ro ku. Na rok 2013 pla nu -
je my kon ty nu ację do cie pleń bu dyn ków, dal sze
in sta lo wa nie czuj ni ków oświe tle nia, dą że nie
do po pra wy in fra struk tu ry osie dlo wej, od na wia -
nie kla tek scho do wych, wy mia nę chod ni ków
i in nych dzia łań dla po pra wy wa run ków za -
miesz ka nia dla miesz kań ców na szych osie dli.
W dzia łal no ści in we sty cyj nej bę dzie my kon ty -
nu ować bu do wę ga ra ży i miejsc po sto jo wych
na osie dlach. Kon ty nu owa nie bu do wy miesz -
kań w bu dow nic twie wie lo ro dzin nym uza leż -
nia my od za po trze bo wa nia na ich bu do wę. 

– dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Agniesz ka Zie liń ska

Przy ję te na 2013 rok
za da nia zo sta ną
w peł ni zre ali zo wa ne
Roz mo wa ze ZBI GNIE WEM lEK STO NEM,
Pre ze sem Sie mia no wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej
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P.H.u. „JaNTaR” Ryszard Łach; 
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50; 

NiP 631-002-57-47; 
tel.: 32 401 09 51 ÷ 53, fax.: 32 401 09 59; 

e-mail: jantar@jantar.gliwice.pl

Fir ma Jan tar jest obec na na ryn ku od 1993 r. Na prze strze ni tych
wszyst kich lat zre ali zo wa ła wie le in we sty cji, któ rych ja kość wy ko na -
nia sta no wi świa dec two po ten cja łu fir my. Za so by ka dro we oraz za -
ple cze ja kim dys po nu je Jan tar po zwa la ją na prze pro wa dze nie kom -
plek so we go pro ce su in we sty cyj ne go, od fa zy pro jek to wa nia,
po wy ko na nie „pod klucz”. Cy klicz ne szko le nia, któ re prze cho dzą pra -
cow ni cy fir my, po zwa la ją na sto so wa nie naj now szych ma te ria łów i tech -
no lo gii.
Wy cho dząc na prze ciw co raz bar dziej wy ma ga ją cym in we sto rom fir -
ma wy spe cja li zo wa ła się m.in. w za kre sie peł nej ob słu gi pro ce sów
ter mo mo der ni za cyj nych o wy so kim stan dar dzie, dzię ki cze mu każ -
dy – za rów no no wo pow sta ły, jak i ada pto wa ny bu dy nek od zna cza się
do brze wy ko na nym tech nicz nie i re pre zen ta cyj nym obiek tem za co
Ślą ska Izba Bu dow nic twa przy zna je fir mie Jan tar „Wiel ką Na gro dę
Bu dow nic twa”.
Przed się bior stwo Han dlo wo-Usłu go we Jan tar z Gli wic po nad to
otrzy ma ło ty tuł „Li de ra Ryn ku 2012” oraz wy róż nie nie „Eu ro Li de -
ra 2012” ja ko naj lep sza fir ma w Pol sce w za kre sie kom plek so wej ob -
słu gi pro ce sów ter mo mo der ni za cyj nych bu dyn ków. Na gro da, któ rą
wła ści ciel przed się bior stwa Ry szard Łach ode brał pod czas uro czy -
stej Ga li w war szaw skim ho te lu She ra ton, to tyl ko je den z wie lu lau -
rów po twier dza ją cych pro fe sjo na lizm i wy jąt ko wy stan dard fir my. 
Wy so ką ja kość usług świad czo nych przez przed się bior stwo po twier -
dza ją rów nież oce ny nie za leż nych eks per tów, któ rzy za sia da ją
w ka pi tu łach bran żo wych kon kur sów. Izba Go spo dar cza Eks por te -
rów i Im por te rów przy zna ła fir mie Jan tar swo je naj wyż sze wy róż nie -
nie – skrzy dła Mer ku re go. Fir ma zo sta ła rów nież uho no ro wa na Ślą -
skim oska rem oraz me da lem im. kró la ka zi mie rza Wiel kie go. 
Ry szard Łach na le ży do osób, któ rym le ży na ser cu do bro śro do wi -
ska na tu ral ne go. Jan tar ma na kon cie wie le in we sty cji pro eko lo gicz -
nych. Ak tu al nie re ali zu je pro gra my prze wi dzia ne na la ta 2010-
2020, któ re obej mu ją kom plek so wą ob słu gę ter mo mo der ni za cji
w su mie 337 wie lo ro dzin nych bu dyn ków miesz kal nych. Te wy sił ki
na rzecz ochro ny przy ro dy do ce ni ła tak że Pol ska Izba Eko lo gii przy -
zna jąc fir mie swo je naj wyż szą na gro dę – eko LauR 2012.

sza now ni Pań stwo!

Pre zen tu jac na szą fir mę pra gnie my przed -
sta wic się ja ko wia ry god ny part ner dys po nu -
ją cy od po wied nim za ple czem tech nicz nym
i wy ko naw czym, gwa ran tu jąc wy so ką ja kość
wy ko ny wa nych usług oraz dłu go trwa łą pra -
cę in sta lo wa nych przez nas urzą dzeń. 
P.H.U. JAN TAR jest fir mą dzia ła ją cą od 1993
ro ku, zaj mu ja ca się kom plek so wą re ali za cją
in we sty cji bu dow la nych ja ko Ge ne ral ny Wy -
ko naw ca obiek tów biu ro wych, spor to wych,
ho te lo wych itp. 
Z licz nym po ten cja łem oso bo wym spro sta -
my zło żo nym za da niom 
w pro ce sach bu dow la nych przy wzno sze niu
obiek tów od pod staw, a w szcze gól no ści:
• pro jek to wa nie,
• kom plek so we ro bo ty ogól no bu dow la ne,
• ro bo ty wy koń cze nio we,
• in ta la cje elek trycz ne, 
• in sta la cje wod.-kan.,
• in sta la cje świa tło wo do we i kom pu te -

ro we,
• in ta la cje wen ty la cji i kli ma ty za cji,
• mon taż kon struk cji sta lo wych,
• kom plek so wa ob słu ga pro ce sów ter mo -

mo der ni za cyj nych.
Dys po nu je my wy so ce wy szko lo ną i roz wi ja -
ją cą się ka drą in ży nie ryj no -tech nicz ną, po -
tra fią cą roz wią zać każ dy pro blem zwią za ny
z wy ko ny wa ny mi przez nas pra ca mi. 
Na si pra cow ni cy prze cho dzą re gu lar ne
szko le nia or ga ni zo wa ne przez pro du cen tów,
co po zwa la nam na sto so wa nie naj now szych
ma te ria łów i tech no lo gii.
Po tra fi my zre ali zo wać każ dy pro jekt i naj bar -
dziej fi ne zyj ne obiek ty wy kre owa ne przez pro -
jek tan tów i ar chi tek tów.
Wy cho dząc na prze ciw co raz bar dziej wy ma -
ga ją cym In we sto rom wy spe cja li zo wa li śmy się
w za kre sie prac wy koń cze nio wych o wy so -
kim stan dar dzie, dzię ki cze mu, każ dy no wo -
pow sta ły jak i ada pto wa ny do no wych po -
trzeb obiekt, od zna cza się do brze wy ko na ną
tech nicz nie bu dow lą i re pre zen ta cyj nym
wnę trzem.
Pra gnie my Pań stwa po in for mo wać, że
za wy so ką ja kość wy ko ny wa nych usług
bu dow la nych, re mon to wych i wy stro ju
wnętrz za 2001 r. izba Go spo dar cza eks -
por te rów i im por te rów przy zna ła Fir mie
JaN TaR naj wyż sze swo je wy róż nie nie
WieL kĄ Na GRo dĘ – skRzY dŁa MeR -
ku Re Go oraz CeR TY Fi kaT Ja ko ŚCi,
za 2002 r. ka pi tu ła Go dła Pro mo cyj ne go
przy zna ła nam ŚLĄ skie Go oska Ra
w ka te go rii two rze nia no we go wi ze run ku
Ślą ska, za Mo der ni za cję sa na to rium
uzdro wi sko we go „Ro so Mak” w ustro -
niu w 2008 r. otrzy ma li śmy dy plom „NaJ -
LeP sza Mo deR Ni za CJa Ro ku”.
Ja ko naj lep sza w Pol sce Fir ma w koM -
PLek so WeJ oB sŁu dze PRo Ce sÓW
TeR Mo Mo deR Ni za CYJ NYCH otrzy ma -
li śmy ty tuł „Li deR RYN ku 2012” oraz wy -
róż nie nie „eu Ro Li deR 2012”.
Ser decz nie za chę ca my do za po zna nia się
z ofer tą na szych usług oraz za łą czo ną li stą
re fe ren cyj ną zre ali zo wa nych obiek tów.
Wy ra ża my głę bo kie prze ko na nie, że na sza
ofer ta speł ni Pań stwa ocze ki wa nie i przy czy -
ni się do na wią za nia wza jem nej współ pra cy.

Łą czę wy ra zy sza cun ku
Ry szard Łach – Wła ści ciel 

Li der Ryn ku 2012

koMPLeksoWa oBsŁuGa 
PRoCesÓW 

TeRMoModeRNizaCYJNYCH
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Przed się bior stwo Bu dow la ne „Mol bud” jest fir mą spe cja li zu -
ją ca się w re ali za cji naj wyż szej ja ko ści bu dyn ków miesz kal nych jed -
no i wie lo – ro dzin nych wraz z in fra struk tu rą ze wnętrz ną, bu dyn -
ków ho te lo wych, prze my sło wych i ma ga zy no wych, kom plek sów
biu ro wych oraz obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej.

Fir ma po wsta ła 23 la ta te mu (w kwiet niu 1989 ro ku) i jest obec -
nie jed ną z naj star szych pręż nie dzia ła ją cych pry wat nych firm bu -
dow la nych na Ślą sku.

Przed się bior stwo Mol bud za trud nia obec nie po nad sto osób,
ba zu jąc na do świad czo nej ka drze in ży nier sko-tech nicz nej i wy kwa -
li fi ko wa nej za ło dze. Cy klicz ne szko le nia prze pro wa dza ne przez re -
no mo wa nych pro du cen tów bu dow la nych oraz na by te dłu go let -
nie do świad cze nie, po zwa la ją fir mie spraw nie roz wią zy wać
naj trud niej sze pro ble my oraz za pew nić uzy ska nie koń co we go efek -
tu na naj wyż szym po zio mie.

Wie lo let nie do świad cze nie uzy ska ne przez Mol bud, po zwa la
na rów no le głe pro wa dze nie kil ku na stu in we sty cji jed no cze śnie,
z za cho wa niem nie spo ty ka nej u kon ku ren cji dba ło ści o szcze gó -
ły oraz przy stęp nych cen za ofe ro wa ne usłu gi.

W swo jej dzia łal no ści za rząd fir my kie ru je się za sa dą kom plek -
so we go po dej ścia do każ dej in we sty cji, a tak że dba ło ścią o wy -
so ki kom fort re ali zo wa nych obiek tów i naj wyż sze stan dar dy wy -
ko na nia.  Sto so wa ne nie zmien nie od po nad dwu dzie stu lat za sa dy
po zwa la ją fir mie z po wo dze niem re ali zo wać nad rzęd ny cel, ja kim
jest do star cza nie klien tom wy so kiej kla sy obiek tów miesz kal nych,
biu ro wych czy użyt ko wych, któ re łą czą w so bie wa lo ry es te tycz -
ne i funk cjo nal ne.

P.B. „Mol bud” Sp. z o.o. jest fir mą ro dzin ną, któ rej za rząd sta -
no wi mał żeń stwo Re na ta i Woj ciech Pę ka ła, a więk szość funk cji
kie row ni czych po wie rzo na jest człon kom ro dzi ny, dla te go wszyst -
kie zle ca ne fir mie in we sty cje wy ko ny wa ne są z naj więk szą sta ran -
no ścią i od da niem, a re ali zo wa ne obiek ty trak to wa ne jak bu do -
wa ne dla sie bie.

Zadanie współfinansowane z budżetu samorządu Województwa Śląskiego



Fa bry ka Ele men tów 
Na pę do wych FE NA Sp. z o.o.
jest wio dą cym pol skim przed się bior stwem zaj mu ją cym się pro jek to wa niem i pro -
duk cją czę ści ma szyn, w szcze gól no ści sprzę gieł i ha mul ców dla za sto so wań
w prze my śle. Swo ją moc ną po zy cję na ryn ku za wdzię cza my wy so kiej ja ko ści
ofe ro wa nych pro duk tów, wy kwa li fi ko wa nej za ło dze oraz wie lo let nie mu do świad -
cze niu.
Fir ma po wsta ła w Ka to wi cach w 1987 r., roz wi ja jąc stop nio wo pro duk cję pro jek -
to wa nych przez sie bie urzą dzeń. Dzi siaj pro gram pro duk cji obej mu je oko ło 40
ty po sze re gów sprzę gieł i ha mul ców, z któ rych każ dy wy twa rza ny jest w kil ku na -
stu ty po wiel ko ściach.

Na sza ofer ta obej mu je:
• sprzę gła ela stycz ne wkład ko we,
• opo no we i prze po no we,
• sprzę gła mem bra no we,
• sprzę gła prze cią że nio we,
• sprzę gła zę ba te oraz sztyw ne,
• sprzę gła ha mul co we z bęb nem lub tar czą,
• ha mul ce bęb no we i tar czo we ze zwal nia ka mi elek tro hy drau licz ny mi,
• ze spo ły ha mul ców tar czo wych z za si la niem hy drau licz nym,
• zam ki wrót szy bo wych,
• kor pu sy ło żysk,
• in ne ele men ty na pę dów ma szyn, oraz usłu gę wy wa ża nia dy na micz ne go.

Wszyst kie wy ro by pro du ko wa ne są rów nież:
w wer sji prze zna czo nej do pra cy w pod ziem nych wy ro bi skach gór ni czych ko -
palń za gro żo nych wy bu chem me ta nu i py łu wę glo we go – gru pa IM2. Fir ma wy -
ko nu je tak że od mia ny spe cjal ne ww. ele men tów oraz no we kon struk cje
uwzględ nia ją ce in dy wi du al ne ży cze nia od bior cy. Po nad to pro wa dzi usłu gi pro -
jek to we w za kre sie ma szyn i urzą dzeń, jak i usłu gi do radz twa tech nicz ne go zwią -
za ne go z na pę da mi ma szyn. Pro du ko wa ne przez fa bry kę wy ro by znaj du ją za -
sto so wa nie w wie lu ga łę ziach prze my słu mię dzy in ny mi w prze my śle:
gór ni czym, hut ni czym, kok sow ni czym, bu dow la nym, stocz nio wym, spo żyw czym,
che micz nym; w na pę dach ta kich urzą dzeń jak: prze no śni ki ta śmo we, suw ni -
ce, kom baj ny, pom py, sprę żar ki, wen ty la to ry, dmu cha wy, kru szar ki, mie szal -
ni ki, dźwi gni ce.
Dzia ła nia fir my ukie run ko wa ne są na peł ne za spo ko je nie po trzeb klien ta. Ma -
jąc to na uwa dze fa bry ka FE NA po sia da wdro żo ny i cią gle do sko na lo ny Zin te -
gro wa ny Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią i Za rzą dza nia Śro do wi sko we go zgod -
ny z wy ma ga nia mi norm PN -EN ISO 9001-2009 oraz PN -EN ISO 14001-2005
oraz Orze cze nie o za pew nie niu ja ko ści zgod ne z Dy rek ty wą 94/9/WE nada ne
przez FTZU Ostra va -Ra dva ni ce.
Od 2012 ro ku Fa bry ka Ele men tów Na pę do wych „FE NA” jest człon kiem Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa.

Fa bry ka ele men tów Na pę do wych Fe Na sp. z o.o.
ka to wi ce 40-525, ul. ko ściusz ki 191

tel. 032 251-27-88, 032 245-17-15
fax: 032 251-92-46, 032 245-17-55; e -ma il: fe na@fe na.pl 

www.fe na.pl 




