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Szanowni Państwo!

Obecnie,�w�okresie�spowolnienia�wzrostu�gospodarczego,
którego�następstwem�jest�drastyczny�spadek�nowych
inwestycji�komercyjnych,�nasila�się�zjawisko�nieuczciwej
konkurencji w budownictwie.�Polega�ono�na�rozstrzyganiu
przetargów�na�roboty�budowlane,�tylko�na�podstawie�kryterium
najniższej�ceny,�bardzo�często�na�poziomie�dumpingowym,
„rażąco niskiej” w�stosunku�do�przedmiotu�zamówienia.
Uczestnicy�debaty�o�praktyce�stosowania�ustawy
„Prawo Zamówień Publicznych” poprzez�publikację�jej
przebiegu�na�łamach�obecnego�wydania�czasopisma,
zwracają�uwagę�inwestorom�branżowym�i�samorządom
terytorialnym�na�liczne�zagrożenia�jakie�stanowi�ta�praktyka
dla�odpowiedzialnej�i�prawidłowej�realizacji�inwestycji.
Kluczowe�jednak�znaczenie�dla�dalszej�kondycji
przedsiębiorstw�budowlanych�będzie�miało�tworzenie
warunków�dla�kreowania�nowych�inwestycji�i�remontów
na�zasadach�partnerstwa�publiczno-prywatnego,
oraz�na�podstawie�ustawy�o�koncesjach�na�roboty
budowlane�lub�usługi,�a�także�w�oparciu�o�nowe�rozwiązania
finansowe�w�obszarze�termomodernizacji.�Temu�będzie
poświęcone�„Śląskie�Forum�Inwestycji,�Budownictwa,
Nieruchomości”,�organizowane
w�dniach�23-24�października�w�Ustroniu�Śląskim.
W�programie�tej�Konferencji�bardzo�ważnym�blokiem
tematycznym�będzie�„System kształcenia kadr
dla budownictwa na poziomie średnim i wyższym”,
którego�ustalenia�końcowe�mają�doprowadzić�do�uruchomienia
„Śląskiego Programu Edukacji Budowlanej”.
Główną�intencją�tego�programu�jest�udział�pracodawców
w�organizowaniu�praktyk�dla�uczniów,�przeszkoleń
dla�nauczycieli,�doposażenia�pracowni�i�warsztatów�szkolnych.
Alternatywą�dla�tej�inicjatywy�będzie�powszechne�narzekanie
na�brak�fachowców�w�budownictwie�i�fatalny�stan�szkolnictwa
zawodowego.�
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O bezpieczeństwie
energetycznym
Polski
Rozmowa z wicepremierem, ministrem gospodarki
Waldemarem Pawlakiem

– Aby ob ni żyć kosz ty ener gii elek trycz nej
i cie pła nie wy star czy oszczę dza nie w go spo -
dar stwach do mo wych. Czy jest szan sa, by te
opła ty by ły niż sze?

–� Że�by� od�bior�cy� in�dy�wi�du�al�ni� mo�gli� pła�cić
mniej�za ener�gię,�w pierw�szej�ko�lej�no�ści�mu�si�my
zmniej�szyć� jej� zu�ży�cie� w kra�ju.� Wpraw�dzie
w ostat�nich 10�la�tach�ener�go�chłon�ność�na�szej�go�-
spo�dar�ki�spa�dła�o 30�proc.�na jed�nost�kę�PKB,�ale
jest�wciąż� jesz�cze� zbyt�wy�so�ka�w po�rów�na�niu
do śred�niej�eu�ro�pej�skiej.

Dla�te�go�też�kwe�stia�efek�tyw�no�ści�jest�dla�Mi�-
ni�ster�stwa�Go�spo�dar�ki�prio�ry�te�to�wa.�W przy�go�to�-
wa�nym�przez�nas�pro�jek�cie�rzą�do�we�go�do�ku�men�-
tu�„Po�li�ty�ka�ener�ge�tycz�na�Pol�ski�do 2030�ro�ku”
prze�wi�du�je�my�wzrost�in�we�sty�cji�w no�wo�cze�sne,
a za�ra�zem�ener�go�osz�częd�ne�tech�no�lo�gie�i pro�duk�-
ty�oraz�wzrost�in�no�wa�cyj�no�ści�na�szej�go�spo�dar�-
ki.�Li�czę,�że�stop�nio�we�ob�ni�ża�nie�kosz�tów�zu�ży�-
wa�nej�ener�gii�elek�trycz�nej�i cie�pła�na każ�dym�po�-
zio�mie� bę�dzie� ko�rzyst�ne� rów�nież� dla� go�spo�-
darstw�do�mo�wych.�

– Pol ska do 2020 ro ku ma osią gnąć po -
ziom 15 proc. pro duk cji ener gii elek trycz nej ze
źró deł od na wial nych. Ja kich in we sty cji bę dzie
to wy ma ga ło? Któ re źró dła ener gii od na wial -
nych oka żą się naj ko rzyst niej sze dla po -
szcze gól nych czę ści kra ju, a zwłasz cza dla Ślą -
ska (elek trow nie wod ne i wia tro we, ba te rie so -
lar ne, spa la nie bio ma sy, bio ga zow nie). Ja ką
ro lę mo gą tu ode grać no we elek trow nie wia -
tro we na Bał ty ku i pod mor ska sieć li nii prze -
sy ło wych? Ja kie trze ba pod jąć dzia ła nia, by
oso by pry wat ne chcia ły in we sto wać w źró dła
od na wial ne?

–�Roz�po�czę�li�śmy�wła�śnie�pra�ce�nad do�ku�men�-
tem�Kra�jo�wy�plan�dzia�łań�w za�kre�sie�ener�gii�ze
źró�deł�od�na�wial�nych.�Po�ka�że�on�w ja�ki�spo�sób
do 2020� r.� osią�gnie�my 15� proc.� udział� OZE
w ener�gii�fi�nal�nej,�z po�dzia�łem�na ener�gię�elek�-
trycz�ną,�cie�pło�i chłód�oraz�ścież�kę�do�cho�dze�nia
do po�zio�mu 10�proc.�pro�duk�cji�bio�pa�liw.�

Jed�nym�z prio�ry�te�tów�bę�dzie�zrów�no�wa�żo�ne
wy�ko�rzy�sty�wa�nie� ob�sza�rów� rol�ni�czych� na ce�le
OZE�tak,�aby�nie�do�pro�wa�dzić�do kon�ku�ren�cji�po�-
mię�dzy� ener�ge�ty�ką� od�na�wial�ną� i rol�nic�twem.
Znaj�dą� się� tak�że� za�gad�nie�nia� ochro�ny� la�sów
przed ich�nad�mier�nym�eks�plo�ato�wa�niem.

W pol�skich�wa�run�kach�w per�spek�ty�wie 2020�r.
i ko�lej�nych�la�tach�jed�nym�z naj�waż�niej�szych�źró�-
deł�ener�gii�od�na�wial�nej�bę�dzie�bio�ma�sa.�Pro�gram
In�no�wa�cyj�na�Ener�ge�ty�ka�–�Rol�nic�two�Ener�ge�tycz�-
ne�za�kła�da,�że�do 2020�r.�w każ�dej�pol�skiej�gmi�-

nie�po�wsta�nie�śred�nio�jed�na�bio�ga�zow�nia,�wy�ko�-
rzy�stu�ją�ca�bio�ma�sę�po�cho�dze�nia�rol�ni�cze�go.�

Ko�lej�nym�ro�dza�jem�OZE�w bi�lan�sie�pa�li�wo�wo�-
-ener�ge�tycz�nym�na�sze�go�kra�ju� jest�ener�ge�ty�ka
wia�tro�wa.�Jej�dy�na�micz�ny�roz�wój�ob�ser�wu�je�my�już
od kil�ku�lat.�

Na�dal�istot�ny�bę�dzie�rów�nież�roz�wój�tzw.�ma�-
łej�ener�ge�ty�ki�wod�nej,�gdyż�nie�ma�my�w Pol�sce
wa�run�ków�do bu�do�wy�no�wych,�du�żych�elek�trow�-
ni�wod�nych.

W znacz�nie�więk�szym�niż�do�tych�czas�stop�niu
za�kła�da�my�wy�ko�rzy�sta�nie�za�so�bów�geo�ter�mal�nych
oraz�ener�gii�pro�mie�nio�wa�nia�sło�necz�ne�go�do ce�-
lów�cie�płow�ni�czych.�

Waż�ne�jest�tak�że�za�chę�ca�nie�przed�się�bior�ców
do po�dej�mo�wa�nia�dzia�łań�na rzecz�roz�wo�ju�wy�-
ko�rzy�sta�nia�OZE.�Dla�te�go�też�Mi�ni�ster�stwo�Go�spo�-
dar�ki�two�rzy�no�we�prze�pi�sy�praw�ne,�któ�re�te�mu
ma�ją�sprzy�jać.�Bę�dzie�my�rów�nież�dą�żyć�do utrzy�-
ma�nia�w dłu�giej�per�spek�ty�wie�cza�so�wej�ist�nie�ją�-
cych�me�cha�ni�zmów�wspar�cia.�Dzię�ki�te�mu�za�pew�-
ni�my�po�ten�cjal�nym�in�we�sto�rom�sta�bil�ne�wa�run�ki
lo�ko�wa�nia�ka�pi�ta�łu�w na�szym�kra�ju.

Ko�niecz�ne�jest�tak�że�znie�sie�nie�cią�gle�jesz�cze
zbyt�re�stryk�cyj�nych�wy�ma�gań�i ogra�ni�czeń�for�mal�-
nych�przy wy�ko�rzy�sta�niu�środ�ków�na bu�do�wę�no�-
wych�jed�no�stek�OZE�i sie�ci�elek�tro�ener�ge�tycz�nych.
Współ�pra�cu�je�my�z in�ny�mi�re�sor�ta�mi�w uspraw�nia�-
niu�pro�ce�dur�wy�ko�rzy�sta�nia�za�rów�no�fun�du�szy�eu�-
ro�pej�skich,�jak�i ochro�ny�śro�do�wi�ska.�

– Czy Pol sce uda się unie za leż nić od ga zu
ro syj skie go? I gdzie na le ży szu kać moż li wych
roz wią zań?

–�Ro�syj�ski�gaz�po�kry�wa 50�proc.�kra�jo�we�go�za�-
po�trze�bo�wa�nia�na błę�kit�ne�pa�li�wo.�Jest�to�znacz�-
nie�mniej�niż�wie�lu�in�nych�kra�jów�UE,�m.in.�Buł�-
ga�rii,�Sło�wa�cji,�Li�twy,�Czech,�Gre�cji�czy�Au�strii.
Chce�my�jed�nak�za�pew�nić�bez�pie�czeń�stwo�ener�-
ge�tycz�ne�na�sze�go�kra�ju�po�przez�uroz�ma�ice�nie�źró�-
deł�i kie�run�ków�do�staw�ga�zu�ziem�ne�go.�Jed�nym
z po�my�słów�jest�roz�wój�dzia�łal�no�ści�po�szu�ki�waw�-
czo�-wy�do�byw�czej� w kra�ju,� któ�rej� ce�lem� jest
zwięk�sze�nie�wła�sne�go�wy�do�by�cia�ga�zu�ziem�ne�-
go�do po�zio�mu 6,2�mld�m�sześc.�rocz�nie.�

Obec�nie�prio�ry�te�to�wym�pro�jek�tem�w za�kre�sie
dy�wer�sy�fi�ka�cji�do�staw�ga�zu�ziem�ne�go�do Pol�ski
jest�bu�do�wa�ga�zo�por�tu�w Świ�no�uj�ściu.�Re�ali�za�-
cja�te�go�przed�się�wzię�cia�umoż�li�wi�od�biór�ga�zu
w for�mie�skro�plo�nej�od 2014�r.�Z my�ślą�o tej�in�-
we�sty�cji�Pol�skie�Gór�nic�two�Naf�to�we�i Ga�zow�nic�-
two SA�pod�pi�sa�ło�w kwiet�niu 2009�r.�z Qa�tar�gas
Ope�ra�ting�Com�pa�ny�Ltd�umo�wę�na do�sta�wy�skro�-
plo�ne�go�ga�zu�ziem�ne�go�(LNG)�z Ka�ta�ru�do Pol�-

ski.�Zgod�nie�z tą�umo�wą�w cią�gu�dwu�dzie�stu�lat
fir�ma�ka�tar�ska�Qa�tar�gas�do�star�czy�nam�je�den�mi�-
lion�ton�rocz�nie�skro�plo�ne�go�ga�zu�ziem�ne�go.�

War�to�wspo�mnieć,�że�do 2011�r.�ma�my�w pla�-
nach�bu�do�wę�po�łą�cze�nia�mię�dzy�sys�te�mo�we�go,
któ�re�umoż�li�wi�od�biór�ga�zu�z kie�run�ku�za�chod�nie�-
go�i po�łu�dnio�we�go.�Roz�bu�do�wy�wa�ny�jest�punkt
wej�ścia�w La�so�wie�i w Cie�szy�nie.�Dzię�ki�tym�in�-
we�sty�cjom� wzro�sną� moż�li�wo�ści� od�bio�ru� ga�zu
ziem�ne�go�do Pol�ski�o oko�ło 1�mld�m�sześc.�na rok
z kie�run�ków�al�ter�na�tyw�nych�wo�bec�wschod�nie�go.
Rów�nież�na gra�ni�cy�wschod�niej�obec�nie�trwa�roz�-
bu�do�wa�punk�tu�zdaw�czo�–�od�bior�cze�go�w oko�li�-
cy� Hru�bie�szo�wa.� Po tej� roz�bu�do�wie� wzro�sną
moż�li�wo�ści�im�por�tu�ga�zu�z Ukra�iny�z obec�ne�go
po�zio�mu�oko�ło 5�mln�m�sześc.�rocz�nie�do 200�mln
m�sześc.�rocz�nie.�

Ta�kie�zróż�ni�co�wa�nie�źró�deł�i kie�run�ków�od�bio�-
ru�ga�zu�ziem�ne�go�zmniej�sza�ry�zy�ko�bra�ku�płyn�-
no�ści�w do�sta�wach.�Tak�że�ba�za�pod�ziem�nych�ma�-
ga�zy�nów�ga�zu�ziem�ne�go�za�bez�pie�cza�przed za�-
kłó�ce�nia�mi�do�staw�błę�kit�ne�go�pa�li�wa.�

– W czerw cu przed ło żo ny zo stał rzą do wy
pro jekt usta wy zmie nia ją cej ak tu al nie obo wią -
zu ją ce pra wo ener ge tycz ne (druk sej mo wy
nr 2176). Ce lem pro po no wa nych zmian jest
dal sza im ple men ta cja pra wa Unii Eu ro pej skiej,
a tak że ure gu lo wa nie kwe stii wy ni ka ją cych
z do świad czeń. Na czym po le ga ją przede
wszyst kim pro po no wa ne zmia ny i kie dy no we -
li za cja mo że zo stać wpro wa dzo na w ży cie?

–�Pro�jekt�usta�wy�o zmia�nie�usta�wy�–�Pra�wo
ener�ge�tycz�ne�oraz�o zmia�nie�in�nych�ustaw�wpro�-
wa�dza� do pra�wa� pol�skie�go� dy�rek�ty�wę� Par�la�-
men�tu�Eu�ro�pej�skie�go�i Ra�dy�do�ty�czą�cą�dzia�łań
na rzecz�za�gwa�ran�to�wa�nia�bez�pie�czeń�stwa�do�-
staw�ener�gii�elek�trycz�nej�i in�we�sty�cji�in�fra�struk�tu�-
ral�nych. 12�ma�ja 2009�ro�ku�zo�stał�przy�ję�ty�przez
Ra�dę�Mi�ni�strów,�a 29�czerw�ca�skie�ro�wa�ny�do Par�-
la�men�tu.�Obec�nie�trwa�ją�nad nim�pra�ce�w spe�cjal�-
nie�po�wo�ła�nej�pod�ko�mi�sji�sej�mo�wej.

Pro�jekt�za�kła�da�m.in.�umoż�li�wie�nie�ope�ra�to�rom
sys�te�mów� elek�tro�ener�ge�tycz�nych� po�dej�mo�wa�-
nie�sku�tecz�nych�i efek�tyw�nych�dzia�łań�w sy�tu�acji
wy�stą�pie�nia�nie�do�bo�rów�mo�cy�ener�gii�elek�trycz�-
nej�w sys�te�mie.�Wpro�wa�dzo�ny�zo�stał�tak�że�po�dział
kom�pe�ten�cji�i od�po�wie�dzial�no�ści�za za�pew�nie�nie
bez�pie�czeń�stwa� do�staw� ener�gii� elek�trycz�nej
na wszyst�kich�istot�nych�użyt�kow�ni�ków�sys�te�mu
elek�tro�ener�ge�tycz�ne�go�oraz�or�ga�ny�ad�mi�ni�stra�-
cji�pu�blicz�nej.

Zmia�ny� te� ma�ją� za�sad�ni�cze� zna�cze�nie� dla
roz�wo�ju�kon�ku�ren�cji�oraz�bez�pie�czeń�stwa�do�staw
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pa�liw�ga�zo�wych�i ener�gii�elek�trycz�nej.�Sta�no�wią
one�tak�że�wy�peł�nie�nie�zo�bo�wią�zań�na�ło�żo�nych
na Pol�skę�przez�Unię�Eu�ro�pej�ską.�

Pro�jekt�uspraw�nie�nia�pro�ce�du�ry�zmia�ny�sprze�-
daw�cy�ener�gii�elek�trycz�nej�re�gu�lu�je�kwe�stie�uwal�-
nia�nia�za�pa�sów�pa�liw,�a tak�że�prze�no�si�z Mi�ni�stra
Skar�bu�Pań�stwa�na Mi�ni�stra�Go�spo�dar�ki�upraw�-
nie�nia�w za�kre�sie�nad�zo�ru�wła�ści�ciel�skie�go,�spra�-
wo�wa�ne�go�w sto�sun�ku�do ope�ra�to�ra�sys�te�mu�prze�-
sy�ło�we�go�–�spół�ki�PSE�Ope�ra�tor.

– Ja kie szan se dla bez pie czeń stwa ener ge -
tycz ne go bę dzie mieć pla no wa ne roz dzie le nie
pro duk cji i prze sy łu ener gii od jej dys try bu cji
i na czym ta kon cep cja bę dzie po le gać?

–� Bez�pie�czeń�stwo� ener�ge�tycz�ne� to� przede
wszyst�kim�za�pew�nie�nie�cią�gło�ści�i nie�za�wod�no�-
ści�do�staw�ener�gii�elek�trycz�nej�dla�jej�od�bior�ców,
za�rów�no�w każ�dej�bie�żą�cej�chwi�li,�jak�i w dłu�giej
per�spek�ty�wie�cza�so�wej.

Zgod�nie�z re�gu�la�cja�mi�Unii�Eu�ro�pej�skiej�w za�-
kre�sie� kształ�to�wa�nia� i funk�cjo�no�wa�nia� ryn�ku
ener�gii�elek�trycz�nej�ca�ły�sek�tor�elek�tro�ener�ge�tycz�-
ny�zo�stał�po�dzie�lo�ny�na czte�ry�pod�sek�to�ry:�wy�twa�-
rza�nia,�prze�sy�łu,�dys�try�bu�cji�i ob�ro�tu.�Dwa�z tych
pod�sek�to�rów,�tj.�prze�sył�i dys�try�bu�cja�w dal�szym
cią�gu�są�re�gu�lo�wa�ne�po�przez�za�twier�dza�nie�ta�-
ryf�przez�kra�jo�we�go�re�gu�la�to�ra,�ja�kim�jest�Pre�zes
Urzę�du�Re�gu�la�cji�Ener�ge�ty�ki.�Na�to�miast�wy�twa�-
rza�nie�ener�gii�elek�trycz�nej�i ob�rót�tą�ener�gią�zo�-
sta�ły�zwol�nio�ne�z te�go�ty�pu�re�gu�la�cji�i pod�da�ne
swo�bod�nej�grze�ryn�ko�wej�na dro�dze�kon�ku�ren�cji.�

Przej�ścio�wo� w na�szym� kra�ju� Pre�zes� URE
utrzy�mał�jesz�cze�w mo�cy�obo�wią�zek�za�twier�dza�-
nia�ta�ryf�spół�kom�ob�ro�tu�dla�go�spo�darstw�do�mo�-
wych.�Wią�że�się�to�z ko�niecz�no�ścią�za�gwa�ran�to�-
wa�nia�od�bior�com�wraż�li�wym�w go�spo�dar�stwach
do�mo�wych�po�mo�cy�w za�kre�sie�ko�rzy�sta�nia�z ener�-
gii�elek�trycz�nej.�Obec�nie�w Mi�ni�ster�stwie�Go�spo�-
dar�ki�trwa�ją�pra�cę�nad od�po�wied�nim�praw�nym�roz�-
wią�za�niem�tej�kwe�stii.�

– Do 2030 ro ku za po trze bo wa nie na ener gię
elek trycz ną ma wzro snąć w Pol sce o 55 proc.
Da lej jed nym z naj tań szych jej źró deł jest ener -
gia ato mo wa. Pre mier Tusk za po wie dział
w sierp niu, że pierw sza pol ska elek trow nia ato -
mo wa ma ru szyć do 2020 ro ku, a pierw sze wią -
żą ce de cy zje ma ją za paść do 2013 ro ku. Ja kie
dzia ła nia po dej mu je w tym kie run ku re sort go -
spo dar ki? I ja ką ro lę na pol skiej ma pie ener -
gii ją dro wej ma ode grać Śląsk?

–�W Pol�sce�po�wsta�ną�co�naj�mniej�dwie�elek�-
trow�nie�ją�dro�we.�Jed�na�z nich�po�win�na�za�cząć
funk�cjo�no�wać�do koń�ca 2020�r.�Obec�nie�jesz�-
cze�żad�na�lo�ka�li�za�cja�nie�jest�wy�bra�na,�ani�żad�-
na�nie�jest�wy�klu�czo�na.�Cie�szy�nas�jed�nak,�że
pro�po�zy�cje�bu�do�wy�elek�trow�ni�ją�dro�wych�z wła�-
snej�ini�cja�ty�wy�zgła�sza�ją�już�spo�łecz�no�ści�i wła�-
dze�lo�kal�ne.�

Bar�dzo�waż�ne�jest�przy�go�to�wa�nie�wa�run�ków�re�-
ali�za�cji� pierw�szej� pol�skiej� elek�trow�ni� ją�dro�wej.
Stwo�rze�nie�od�po�wied�nie�go�sys�te�mu�praw�ne�go�i in�-
sty�tu�cji�do�zo�ru�ją�dro�we�go�to�jed�no�z�naj�waż�niej�-
szych� obec�nie� za�dań�Peł�no�moc�ni�ka� rzą�du� ds.
ener�gii� ją�dro�wej.� Od sierp�nia� br.� obo�wią�zu�je
przy�go�to�wa�ny� przez� Peł�no�moc�ni�ka� „Ra�mo�wy
Har�mo�no�gram�dzia�łań�dla�ener�ge�ty�ki�ją�dro�wej”.
W pierw�szym�je�go�eta�pie,�do koń�ca 2010�r.�zo�-
sta�nie�przy�go�to�wa�ny�i za�twier�dzo�ny�„Pro�gram�pol�-
skiej�ener�ge�ty�ki�ją�dro�wej”�oraz�pro�gra�mu�zmian
in�sty�tu�cjo�nal�no�-le�gi�sla�cyj�nych�nie�zbęd�nych�do je�-
go�wdro�że�nia.�W ra�mach�do�sto�so�wa�nia�re�gu�la�-
cji�praw�nych�do po�trzeb�ener�ge�ty�ki�ją�dro�wej,�wpro�-
wa�dzo�ne�zo�sta�ną�zmia�ny�prze�pi�sów,�któ�re�umoż�-
li�wią�utwo�rze�nie�pro�fe�sjo�nal�ne�go�do�zo�ru�ją�dro�we�-
go�i ra�dio�lo�gicz�ne�go.�To�z ko�lei�za�gwa�ran�tu�je�bez�-

pie�czeń�stwo�pro�jek�tów,� re�ali�za�cji� i eks�plo�ata�cji
elek�trow�ni�ją�dro�wych.�

Wkrót�ce� tak�że� w Mi�ni�ster�stwie� Go�spo�dar�ki
po�wsta�nie�mię�dzy�re�sor�to�wy�ze�spół,�w ra�mach�któ�-
re�go�ko�or�dy�no�wa�ne�bę�dą�przy�go�to�wa�nia�zwią�za�-
ne� z ener�ge�ty�ką� ją�dro�wą�w róż�nych� re�sor�tach
i sek�to�rach�go�spo�dar�ki.�

Wszyst�kim� dzia�ła�niom� to�wa�rzy�szyć� bę�dzie
kam�pa�nia�in�for�ma�cyj�na�i edu�ka�cyj�na�w za�kre�sie
ener�ge�ty�ki�ją�dro�wej.�Nie�da�się�sku�tecz�nie�wpro�-
wa�dzić�w Pol�sce�ener�ge�ty�ki�ją�dro�wej�bez�ak�cep�-
ta�cji� spo�łecz�nej.� Przy�czy�ną� więk�szo�ści� obaw
i ne�ga�tyw�nych� po�staw� spo�łecz�nych� jest� brak
peł�nej,�wy�czer�pu�ją�cej�in�for�ma�cji.�Dla�jej�po�zy�ska�-
nia�ko�niecz�ne�jest�przed�sta�wie�nie�spo�łe�czeń�stwu
wia�ry�god�nych�i rze�tel�nych�in�for�ma�cji.�Słu�żyć�ma
te�mu�kam�pa�nia�in�for�ma�cyj�na,�któ�ra�po�ka�że�Po�-
la�kom,�że�ener�ge�ty�ka�ją�dro�wa�jest�w peł�ni�bez�-
piecz�na,�przy�ja�zna�śro�do�wi�sku,�a po�nad�to�pro�du�-
ku�je�ener�gię�elek�trycz�ną�po ra�cjo�nal�nych�kosz�tach.

Je�śli�cho�dzi�o Śląsk,�roz�wa�ża�my�wy�ko�rzy�sta�-
nie�wę�gla�ka�mien�ne�go�ja�ko�su�row�ca�do pro�duk�-
cji�syn�te�tycz�nych�pa�liw�płyn�nych�i ga�zo�wych,�dzię�-
ki�od�po�wied�nim�tech�no�lo�giom�prze�rób�ki.�Na�le�żą
do nich� tak�że� tech�no�lo�gie� wę�glo�wo�-ją�dro�we.
Tech�no�lo�gia�mi�ty�mi�są�za�in�te�re�so�wa�ne�ślą�skie�in�-
sty�tu�ty�na�uko�wo�-ba�daw�cze,�któ�re�przy wspar�ciu
Mi�ni�ster�stwa�Go�spo�dar�ki�utwo�rzy�ły�kon�sor�cjum.
Za�awan�so�wa�ne�ba�da�nia�nad re�ak�to�ra�mi�wy�so�ko�-
tem�pe�ra�tu�ro�wy�mi IV ge�ne�ra�cji� pro�wa�dzi� się
w USA�i w UE,�bio�rą�w nich�udział�tak�że�pol�scy
ucze�ni�ze�Ślą�ska.�

– Na za koń cze nie po roz ma wiaj my o pro ble -
mach in we sty cji w na dal trwa ją cym kry zy sie.
Czy spe cjal ne stre fy eko no micz ne speł nia ją
swo ją ro lę w do bie kry zy su eko no micz ne go?
Ja ka jest ich kon dy cja i obec ne pla ny roz wo -
ju, choć by na przy kła dzie Ka to wic kiej Spe cjal -
nej Stre fy Eko no micz nej? 

–�Na ko�niec�czerw�ca 2008�ro�ku�udzie�lo�no 98
ze�zwo�leń,�na łącz�ną�war�tość�in�we�sty�cji�ok. 7�mld
zł.�Dzię�ki�nim�po�wsta�nie�po�nad 11�tys.�no�wych
miejsc�pra�cy.�Z ko�lei�w I pół�ro�czu�br.�wy�da�no�tyl�-
ko 59�ze�zwo�leń�o war�to�ści 1,6�mld�zł.�in�we�sty�cji
i po�nad 3�tys.�no�wych�miejsc�pra�cy.

Spe�cjal�ne�stre�fy�eko�no�micz�ne�cią�gle�speł�nia�-
ją�swo�ją�ro�lę�po�nie�waż�ge�ne�ru�ją�roz�wój�in�we�sty�-
cji�w po�szcze�gól�nych�re�gio�nach.�Na�to�miast�efek�-
tyw�ność�po�szcze�gól�nych�stref�w głów�nej�mie�rze
za�le�ży�od ich�po�ło�że�nia�i atrak�cyj�no�ści�in�we�sty�-
cyj�nej�dzia�łek.�Nie�ste�ty�na�dal�utrzy�mu�ją�się�dys�-
pro�por�cje�po�mię�dzy�tzw.�ścia�ną�wschod�nią�i pa�-
sem�ziem�po�łu�dnio�wo�-za�chod�nich.�Wo�je�wódz�two
dol�no�ślą�skie�i lu�bu�skie�gra�ni�czy�z na�szym�naj�więk�-
szym�od�bior�cą�eks�por�tu�tj.�z Niem�ca�mi,�co�sta�no�-
wi�istot�ny�atut�funk�cjo�nu�ją�cych�tam�stref.�Po�za�tym
są�to�te�re�ny,�m.in.�z po�wo�du�bli�sko�ści�Eu�ro�py�Za�-
chod�niej,�znacz�nie�za�moż�niej�sze�od wschod�nich
re�gio�nów,�co�prze�kła�da�się�na lep�sze�wy�po�sa�że�-
nie�dzia�łek�w in�fra�struk�tu�rę� tech�nicz�ną,�a więc
atrak�cyj�niej�szą� ofer�tę� in�we�sty�cyj�ną.� Glo�bal�nie
naj�lep�sze�efek�ty�od�no�to�wu�je�my�w stre�fie�ka�to�wic�-
kiej,�wał�brzy�skiej�i łódz�kiej,�na�to�miast�naj�wyż�sza
efek�tyw�ność�in�we�sty�cji�na 1 ha�pod wzglę�dem�za�-
trud�nie�nia�wy�stę�pu�je�w stre�fie�ka�to�wic�kiej�–�52�oso�-
by,� ale� na dru�gim� miej�scu� pla�su�je� się� su�wal�-
ska�–�45�osób�i mie�lec�ka�–�40�osób,�czy�li�trzy�naj�-
wcze�śniej�po�wsta�łe�stre�fy.�

Ak�tu�al�nie,�w od�po�wie�dzi�na za�ist�nia�łą�sy�tu�ację
go�spo�dar�czą,�no�we�li�zu�je�my�usta�wę�o spe�cjal�nych
stre�fach�eko�no�micz�nych.�Pro�po�nu�je�my�m.in.�do�-
pusz�cze�nie�moż�li�wo�ści�ob�ni�że�nia�wa�run�ku�za�trud�-
nie�nia�o 25�proc.�w la�tach 2010-2011,�co�mo�że
uchro�nić�spół�ki�znaj�du�ją�ce�się�przej�ścio�wo�w trud�-
nej�sy�tu�acji�przed utra�tą�ze�zwo�le�nia�i ko�niecz�no�-

ścią�zwro�tu�po�mo�cy�pu�blicz�nej.�Dla�przed�się�bior�-
ców�już�dzia�ła�ją�cych�w stre�fach�pro�jekt�prze�wi�du�-
je�tak�że�moż�li�wość�re�ali�za�cji�no�wej�in�we�sty�cji�w ce�-
lu�utrzy�ma�nia�ist�nie�ją�cych�miejsc�pra�cy.�

Roz�pa�tru�je�my�tak�że�ko�lej�ne�wnio�ski�o ob�ję�cie
stre�fa�mi�no�wych�te�re�nów,�któ�ry�mi�za�in�te�re�so�wa�-
ni� są� po�ten�cjal�ni� in�we�sto�rzy,� mie�dzy� in�ny�mi
uzgad�nia�my�z re�sor�ta�mi�po�sze�rze�nie�stre�fy�ka�to�-
wic�kiej�o ko�lej�ne 386 ha�i sza�cu�je�my,�że�po�wsta�-
nie�na tym�te�re�nie�ok. 20�tys.�miejsc�pra�cy�w cią�-
gu�kil�ku�naj�bliż�szych�lat.�

– Dzię ku je my za roz mo wę

Roz�ma�wia�li:�
AGNIESZ�KA�ZIE�LIŃ�SKA�i DA�NIEL�BIE�NEK

Wal�de�mar� Paw�lak (uro dził się 5 wrze śnia
1959 r. w miej sco wo ści Mo del w wo je wódz twie
ma zo wiec kim) jest wi ce pre ze sem Ra dy Mi ni -
strów i mi ni strem go spo dar ki od 16 li sto pa -
da 2007 ro ku. Wcze śniej dwu krot nie był pre mie -
rem Pol ski w 1992 oraz w la tach 1993-1995, (po -
li tyk PSL – pre zes od 1991 do 1997 oraz od 2005).
Jest po słem na Sejm nie prze rwa nie od 1989 ro ku. 
– W po li ty ce PSL opie ra my dzia łal ność o pod sta -
wo we za sa dy. Za sa dę do bra wspól ne go – bo
wspól no ta to wię cej niż su ma jed no stek. Za sa dę
so li dar no ści tak ja sno zde fi nio wa ną przez Ja na Paw -
ła II – so li dar ność to je den z dru gim a nie je den prze -
ciw dru gie mu. Bar dzo waż na jest za sa da po moc -
ni czo ści, szcze gól nie w kon tek ście obec ne go kry -
zy su (szyb ciej znaj dzie my opar cie w lo kal nych
wspól no tach niż glo bal nych kor po ra cjach) – po wie -
dział w jed nym z wy wia dów.
Pod kre ślał, że zga dza się z pre mie rem Tu skiem,
co do in no ści PSL i PO. Plat for ma jest za fa scy no -
wa na glo bal ny mi stan dar da mi kor po ra cyj ny mi,
a PSL bar dziej do ce nia dzia ła nia wspól no to we
i miej sco we. 
– Mo że być z te go po ży tecz na mie szan ka je śli za -
cho wa my do bre pro por cje oraz umie jęt ność dia lo -
gu – oce niał Wal de mar Paw lak.
Wal de mar Paw lak to tak że pre zes Za rzą du Głów -
ne go Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar nych.
Ab sol went Wy dzia łu Sa mo cho dów i Ma szyn Ro -
bo czych Po li tech ni ki War szaw skiej. W la tach 2005-
2007 był pre ze sem za rzą du War szaw skiej Gieł dy
To wa ro wej. Jest jed nym z za ło ży cie li Fun da cji Roz -
wo ju Sa mo rzą do wych Fun du szy Po życz ko wych. Był
tak że pierw szym pre ze sem za rzą du Kra jo we go
Sa mo rzą do we go Fun du szu Po życz ko we go „Kar bo -
na” – Pol ska Gru pa Spół dziel ni Po życz ko -
wych – Spół dziel nia Osób Praw nych. Od 1984 r.
pro wa dzi 17-hek ta ro we go spo dar stwo rol ne we wsi
Ka mion ka ko ło Pa cy ny.
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– Czę sto cho wa to miej sce szcze gól -
ne. Du cho wa sto li ca Pol ski i jed no cze -
śnie mia sto speł nia ją ce w na szym re -
gio nie wie le funk cji: go spo dar czych,
edu ka cyj nych, kul tu ro wych. Jak Pan
Pre zy dent oce nia wy peł nia nie tej ro -
li przez Czę sto cho wę?
–�Słusz�nie�w tym�py�ta�niu�za�uwa�żo�na

jest� uni�kal�ność� Czę�sto�cho�wy.� Na�sze
mia�sto�jest,�po�dob�nie�jak�Lo�ur�des,�Lo�-
re�to,�San�tia�go�de�Com�po�stel�la,�ośrod�-
kiem� piel�grzym�ko�wym� o świa�to�wym
zna�cze�niu.�Przy�by�wa�tu�rocz�nie 4�mln
piel�grzy�mów,�w tym�tak�że�gru�py�piel�-
grzym�ko�we�z bli�sko 70�kra�jów�świa�ta.
Ma� to� nie�ba�ga�tel�ny� wpływ� na roz�wój
mia�sta,�w tym�tak�że�roz�wój�go�spo�dar�-
czy.� Zwią�za�ne� z ob�słu�gą� ru�chu� piel�-
grzym�ko�we�go�usłu�gi�ge�ne�ru�ją�bez�po�-
śred�nio�i po�śred�nio�kil�ka�ty�się�cy�miejsc
pra�cy.�W od�róż�nie�niu�od Lo�ur�des�i in�-
nych,�po�dob�nych�ośrod�ków,�Czę�sto�cho�-
wa,�li�czą�ca 240�tys.�miesz�kań�ców,�po�-
win�na�in�we�sto�wać�tak�że�w in�ne�kie�run�-
ki�roz�wo�ju.�Mia�sto�jest�sil�nym�ośrod�kiem
prze�my�sło�wym,�wspie�ra�my�tu�dzia�ła�nia
in�no�wa�cyj�ne,�by�roz�wój�czę�sto�chow�skie�-
go� prze�my�słu� od�po�wia�dał� po�trze�-
bom XXI w.�Efek�ty�uda�nej�re�struk�tu�ry�-
za�cji�wi�docz�ne�są�w zmia�nie�struk�tu�ry
bran�żo�wej,� a tak�że� w prze�kształ�ce�-
niach� tra�dy�cyj�ne�go� prze�my�słu� przez
wpro�wa�dza�nie� naj�no�wo�cze�śniej�szych
roz�wią�zań� tech�no�lo�gicz�nych.� In�ny�mi
sło�wy� daw�ny,� zna�czą�cy� dla� mia�sta,
prze�mysł�włó�kien�ni�czy�zo�stał�w więk�szo�-
ści� za�stą�pio�ny� przez� roz�wój� bran�ży
mo�to�ry�za�cyj�nej.�No�wo�cze�sne�tech�no�lo�-
gie� sta�no�wią� atut� na�szych� przed�się�-
biorstw�me�ta�lur�gicz�nych,� ener�ge�tycz�-

nych,�elek�tro�nicz�nych�a na�wet�hut�nic�-
twa�szkła.�Zwięk�sze�nie�in�no�wa�cyj�no�ści
w prze�my�śle�wy�ma�ga�za�ple�cza�–�dba�-
my�więc�o roz�wój�mia�sta�ja�ko�ośrod�ka
aka�de�mic�kie�go.�In�we�stu�je�my�w edu�ka�-
cję,�wspie�ra�my�wdro�że�nia� opra�co�wa�-
nych�na uczel�niach�tech�no�lo�gii.�
Pa�mię�ta�my� tak�że�o in�nym,� istot�nym

kie�run�ku� dzia�łań.� Dą�ży�my� do te�go� by
Czę�sto�cho�wa�by�ła�mia�stem,�w któ�rym
do�brze�się�miesz�ka.�Awięc:�bez�piecz�nie,
zdro�wo,�wy�god�nie.�Wy�ma�ga�to�sta�łe�go
pod�no�sze�nia�ja�ko�ści�usług�pu�blicz�nych,
od ko�mu�ni�ka�cji�po kul�tu�rę.

– Czy Czę sto cho wa to do bre miej -
sce do bu do wa nia? Jak mia sto sta ra
się po zy skać po ten cjal nych in we sto -
rów?
–�Roz�wój�bu�dow�nic�twa�wy�ni�ka�z wie�-

lu�czyn�ni�ków;�uwa�żam,�że�więk�szość
z nich�w Czę�sto�cho�wie�ma�swo�je�po�zy�-
tyw�ne� od�zwier�cie�dle�nie.� Po�ten�cjal�ny
po�pyt�na usłu�gi�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�-
nio�we�go� mo�że� wzra�stać� szyb�ciej� niż
czę�sto�chow�skie�za�so�by�kon�su�men�tów
tych�usług.�Wie�le�osób�mo�że�wy�brać
wa�riant� –� miesz�ka�nie� w Czę�sto�cho�-
wie,� pra�ca� w aglo�me�ra�cji� gór�no�ślą�-
skiej.�U nas�jest�bo�wiem�bez�piecz�niej,
zdro�wiej,� wy�god�niej� i ta�niej.� Ma�my
przy tym�za�ple�cze�w po�sta�ci�do�brych
firm�bu�dow�la�nych,�za�so�bów�wy�so�ko�wy�-
kwa�li�fi�ko�wa�nych�pra�cow�ni�ków,�a tak�że
przed�się�biorstw�pro�du�ku�ją�cych�ma�te�ria�-
ły� bu�dow�la�ne� na wy�so�kim� po�zio�mie
tech�no�lo�gicz�nym.�Są�tak�że�przy�go�to�wa�-
ne�te�re�ny�in�we�sty�cyj�ne�pod bu�dow�nic�-
two.� Wy�bie�rać� moż�na� za�rów�no� wy�-
dzie�lo�ne�dział�ki�pod za�bu�do�wę�w oto�-
cze�niu� do�mów� w cen�trum� –� ide�al�ne

pod apar�ta�men�tow�ce,�ho�te�le,�pen�sjo�na�-
ty,�biu�row�ce,�in�ne�obiek�ty�usłu�go�we;�ma�-
my�też�przy�go�to�wa�ne�pod bu�dow�nic�two
ob�sza�ry� nie�za�bu�do�wa�ne� –� okre�ślo�ne
pla�nem�miej�sco�wym,�z przy�go�to�wy�wa�-
ną�in�fra�struk�tu�rą.�O na�szych�ofer�tach�in�-
we�sty�cyj�nych� in�for�mu�je�my� przy każ�-
dej�moż�li�wej�oka�zji:�od pre�sti�żo�wych�tar�-
gów� eu�ro�pej�skich� w Can�nes,� przez
naj�waż�niej�sze�tar�gi�kra�jo�we,�po pro�mo�-
cje�w róż�nych�me�diach.

– Ja kie in we sty cje są obec nie naj -
istot niej sze dla mia sta i je go miesz -
kań ców?
–�Po�zy�ska�ne�zo�sta�ły�środ�ki�po�mo�co�-

we� na re�ali�za�cję� waż�nych� in�we�sty�cji
dro�go�wych:� bu�do�wa� bez�ko�li�zyj�ne�go
skrzy�żo�wa�nia�al.�Ja�na�Paw�ła II z D�-1,
wraz�z po�łą�cze�niem� te�go�wę�zła�przez
rze�kę� z dziel�ni�cą� Za�wo�dzie;� bu�do�wa
wę�zła�na DK�-1�na wy�so�ko�ści�ul.�Ma�ku�-
szyń�skie�go�(pół�noc�ny�ob�szar�mia�sta),�bu�-
do�wa�dro�gi�ul.�Le�gio�nów�ko�mu�ni�ku�ją�cej
po�ło�żo�ną� na wschod�nich� ob�sza�rach
mia�sta�stre�fę�ak�tyw�no�ści�ko�mu�ni�ka�cyj�nej,
a przez�nią�two�rzą�cą�ciąg�ko�mu�ni�ka�cyj�-
ne�przez�Olsz�tyn,�in�ne�miej�sco�wo�ści�ju�-
raj�skie�do Mysz�ko�wa.�Są�to�du�że�in�we�-
sty�cje�ko�mu�ni�ka�cyj�ne�o istot�nym�zna�cze�-
niu�roz�wo�jo�wym�–�otwie�ra�ją�one�bo�wiem
peł�niej�szą� moż�li�wość� wy�ko�rzy�sta�nie
pod miesz�kal�nic�two,�usłu�gi�i prze�mysł�ob�-
sza�rów�po wschod�niej�stro�nie�mia�sta.�In�-
ną� waż�na� in�we�sty�cją� ko�mu�ni�ka�cyj�ną
jest�bu�do�wa�no�wej�li�nii�tram�wa�jo�wej,�ob�-
słu�gu�ją�cej�za�miesz�ka�łe�przez�po�nad 30
tys.�lu�dzi�dziel�ni�ce�po�łu�dnio�we�–�Ra�ków
i Wrzo�so�wiak.
Kon�ty�nu�owa�ny�jest�też�pro�gram�ko�mu�-

nal�ne�go� bu�dow�nic�twa� miesz�ka�nio�we�-

Chce my zwięk szyć
licz bę in we sty cji 
Roz mo wa z TA DE usZEM WRO Ną Pre zy den tem Czę sto cho wy
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Ta de usz Wro na był pierw szym pre zy den tem Mia -
sta Czę sto cho wy (1990-1995) wy bra nym przez sa -
mo rząd w wol nych wy bo rach. Obec nie pierw szy
pre zy dent Mia sta Czę sto cho wy wy bra ny w wy bo -
rach po wszech nych w 2002, a na stęp nie na ko lej -
ną ka den cję w ro ku 2006.
Ab sol went Wy dzia łu Bu do wy Ma szyn Po li tech ni -
ki Czę sto chow skiej z 1974. Dok tor na uk tech nicz -
nych na wy dzia le Bu do wy Ma szyn Po li tech ni ki Czę -
sto chow skiej. Ukoń czył rów nież stu dia po dy plo mo -
we w Stu dium Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Roz wo -
ju Lo kal ne go na Uni wer sy te cie War szaw skim.
Od był sta że z za kre su ad mi ni stra cji i za rzą dza nia
w sa mo rzą dzie te ry to rial nym, funk cjo no wa nia
służb ko mu nal nych oraz stra te gii roz wo ju miast we
Fran cji i USA.
W cza sie je go pierw szej pre zy den tu ry zde mo kra -
ty zo wa no i uno wo cze śnio no spo so by za rzą dza nia
mia stem, pod ję to współ pra cę za gra nicz ną – Czę -
sto cho wa wy róż nio na zo sta ła, ja ko pierw sze mia -
sto w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej Ho no ro wą
Fla gą i Ho no ro wą Ta bli cą Ra dy Eu ro py. 
Lau re at w 1994 ro ku „Lau ru umie jęt no ści i kom -
pe ten cji w dzie dzi nie sa mo rzą du te ry to rial ne go”.
W 2005 ro ku lau re at Pla ty no we go Lau ru Umie jęt -
no ści i Kom pe ten cji przy zna wa ny przez Ka pi tu łę Lau -
rów oraz Re gio nal ną Izbą Go spo dar czą w Ka to wi -
cach.
Za ło ży ciel i prze wod ni czą cy Li gi Kra jo wej oraz Li -
gi Miej skiej w Czę sto cho wie. W la tach 1991-95 Pre -
zy dent Ta de usz Wro na peł nił funk cję se kre ta rza
Związ ku Miast Pol skich oraz człon ka Kon gre su
Władz Lo kal nych i Re gio nal nych Eu ro py w Stras -
bur gu. W la tach 1993-95 czło nek Ko mi sji Wspól -
nej Rzą du i Śro do wisk Sa mo rzą do wych oraz Ra dy
ds. Sa mo rzą du Te ry to rial ne go przy Pre zy den cie RP. 
W la tach 1997-2002 po seł na Sej mu RP: wi ce prze -
wod ni czą cy Sej mo wej Ko mi sji Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go i Po li ty ki Re gio nal nej, wi ce prze wod ni czą cy Zgro -
ma dze nia Po sel skie go Sej mu Rze czy po spo li tej Pol -
skiej i Sej mu Re pu bli ki Li tew skiej oraz Prze wod ni czą -
cy Pol sko -Li tew skiej Gru py Par la men tar nej.
Za ło ży ciel i prze wod ni czą cy Klu bu Wój tów, Bur mi -
strzów, Pre zy den tów i Sta ro stów Re gio nu Czę sto -
chow skie go. 
Obec nie (od 2007 ro ku) wi ce pre zes Związ ku Miast
Pol skich, de le gat sa mo rzą du pol skie go do Ko mi te -
tu Re gio nów w Bruk se li (2008 rok). Współ prze wod -
ni czą cy Ze spo łu Ad mi ni stra cji i Bez pie czeń stwa
Oby wa tel skie go Ko mi sji Wspól nej Rzą du i Sa mo -
rzą du Te ry to rial ne go, wi ce prze wod ni czą cy Sto wa -
rzy sze nia Miast Lau re atów Na gro dy Eu ro py. 
Od zna cze nia: Krzyż Ofi cer ski Or de ru Od ro dze nia Pol -
ski – Po lo nia Re sti tu ta, Zło ty Krzyż Za słu gi, Srebr -
ny Me dal za Za słu gi dla Obron no ści Kra ju.

go�–�no�we�do�my�w ra�mach�TBS�oraz�do�-
my�z miesz�ka�nia�mi�so�cjal�ny�mi.�Po�dob�-
nie�kon�ty�nu�owa�ne�są�in�we�sty�cje�chro�nią�-
ce�śro�do�wi�sko�–�ka�na�li�za�cja,�sys�te�my�go�-
spo�dar�ki�od�pa�da�mi,�in�we�sty�cje�ter�mo�mo�-
derni�za�cyj�ne.�
Pre�sti�żo�we� dla� nas� zna�cze�nie�ma�ją

dwie�du�że�in�we�sty�cje,�na któ�re�po�zy�ska�-
li�śmy�tak�że�po�moc�ze�wnętrz�ną�–�mo�der�-
ni�za�cja�i roz�bu�do�wa�bu�dyn�ku�Fil�har�mo�-
nii�oraz�bu�do�wa�ha�li�wi�do�wi�sko�wo�-spor�-
to�wej�na 7�tys.�miejsc.

– In we sty cje miej skie to du ża szan -
sa dla firm bu dow la nych, któ re obec -
nie, w cza sie kry zy su, bo ry ka ją się
z wie lo ma pro ble ma mi, czy pro gra my
roz wo ju mia sta są rze czy wi ście szan -
są dla bu dow lań ców z re gio nu?
–� In�we�sty�cje� bu�dow�la�ne� są� dla� nas

opty�mal�nym� na�rzę�dziem� po�bu�dze�nia
lo�kal�nej�go�spo�dar�ki�i zmniej�sze�nia�groź�-
by�wzro�stu�bez�ro�bo�cia.�Czę�sto�cho�wa,
po�dob�nie�jak�i in�ne�mia�sta,�od�czu�wa�ne�-
ga�tyw�ne�skut�ki�glo�bal�ne�go�kry�zy�su.�Do�-
ty�czą�one�przede�wszyst�kim�firm�prze�my�-
sło�wych�sprze�da�ją�cych�swo�je�pro�duk�ty
za gra�ni�cą.�Dla�te�go�obec�nie�istot�ne�zna�-
cze�nie�mo�że�mieć�zwięk�sze�nie�po�py�tu
na usłu�gi�bu�dow�la�ne,�a w efek�cie�uczy�-
nie�nie�z bu�dow�nic�twa�ko�ła�za�ma�cho�we�-
go�uru�cha�mia�ją�ce�go�po�pyt�na pro�duk�ty
in�nych�branż.�
Szu�ka�my�więc�roz�wią�zań�po�zwa�la�ją�-

cych�zwięk�szyć�licz�bę�in�we�sty�cji.�Jed�nym
z tych� roz�wią�zań� mo�że� być� part�ner�-
stwo�pu�blicz�no�-pry�wat�ne.�Je�sie�nią�przed�-
sta�wio�na�zo�sta�nie� li�sta�przed�się�wzięć,
któ�re� pla�nu�je�my� re�ali�zo�wać� zgod�nie
z ppp.� Bę�dzie� to� ob�szer�ny� ka�ta�log:
od Cen�trum� Kon�gre�so�wo�-Wy�sta�wien�-
ni�cze�go,�przez�in�we�sty�cje�ter�mo�mo�der�-
ni�za�cyj�ne�i bu�do�wa�nie�obiek�tów�re�kre�-
acyj�nych,�po bu�do�wę�i pro�wa�dze�nie�–�też
po�trzeb�nych�każ�de�mu�mia�stu�–�sa�ni�ta�-
ria�tów.

– Pa nie Pre zy den cie jak Czę sto -
cho wa po zy sku je i wy ko rzy stu je fun -
du sze z Unii Eu ro pej skiej? 
–�Do�stęp�do środ�ków�po�mo�co�wych�jest

wiel�ką� szan�są� dla� każ�de�go� mia�sta.
Chce�my�tę�szan�sę�mak�sy�mal�nie�wy�ko�-
rzy�stać.�Po�zy�ska�li�śmy�już�od 2003�r.�po�-
nad 500�mln�zł,�na róż�ne�go�ty�pu�pro�jek�-
ty.�Istot�ne�jest�jed�nak,�by�owe�pro�jek�ty
sta�ły�się�bodź�cem�dla�roz�wo�ju�ko�lej�nych
za�dań.
Tak,� przy�kła�do�wo,� wy�ko�rzy�sta�li�śmy

re�ali�za�cję�du�że�go�pro�jek�tu�mo�der�ni�za�cji
go�spo�dar�ki�wod�no�-ście�ko�wej:�mo�der�ni�-
za�cja�oczysz�czal�ni�ście�ków,�sta�cja�uzdat�-
nia�nia�wo�dy,� ko�lek�tor�od�pro�wa�dza�ją�cy
wo�dy�opa�do�we�i 70 km�ka�na�li�za�cji.�Pro�-

jekt�kosz�to�wał 35�mln 98�tys.�EU�RO,�czy�li
po�nad 141�mln�zło�tych.�
Dzię�ki� tym� in�we�sty�cjom� zy�ska�li�śmy

in�fra�struk�tu�rę� otwie�ra�ją�cą� moż�li�wość
roz�wo�ju�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go
na kil�ku�set�hek�ta�rach�dziel�nic�pe�ry�fe�ryj�-
nych.�Po�dob�nie�re�ali�zo�wa�ne�z udzia�łem
środ�ków�unij�nych�dro�gi:�wia�dukt�w ul.�Ja�-
giel�loń�skiej�i no�wa,�dwu�pa�smo�wa�ul.�Le�-
gio�nów.� Dzię�ki� ich� re�ali�za�cji� nie� tyl�ko
zmniej�szy�li�śmy�czas�prze�jaz�du�mię�dzy
dziel�ni�ca�mi,�skut�kiem�po�pra�wy�ko�mu�ni�-
ka�cji�by�ło�zwięk�sze�nie�w re�jo�nach�tych
ulic�licz�by�pry�wat�nych�in�we�sty�cji�w usłu�-
gi�i pro�duk�cję. 175�mln�zło�tych�dla�Czę�-
sto�cho�wy�–�ty�le�do�fi�nan�so�wa�nia�na dwie
in�we�sty�cje�dro�go�we�znaj�du�je�się�na pod�-
sta�wo�wej�li�ście�ran�kin�go�wej�opu�bli�ko�wa�-
nej� przez� Mi�ni�ster�stwo� In�fra�struk�tu�ry
w ra�mach�Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�In�fra�-
struk�tu�ra�i Śro�do�wi�sko,�Dzia�ła�nie 6.1�Roz�-
wój�sie�ci�dro�go�wej�TEN�-T.�
W ro�ku 2009�pod�pi�sa�li�śmy�z Mi�ni�strem

Kul�tu�ry�umo�wę�na „Roz�bu�do�wę�i re�mont
bu�dyn�ku�Fil�har�mo�nii�Czę�sto�chow�skiej”�ze
środ�ków�eu�ro�pej�skich�–�w ra�mach�„Dzia�-
ła�nia 11.2.�Roz�wój�oraz�po�pra�wa�sta�nu
in�fra�struk�tu�ry� kul�tu�ry� o zna�cze�niu� po�-
nadre�gio�nal�nym”.�Otrzy�ma�my�do�fi�nan�so�-
wa�nie�w kwo�cie 21�mln 739�tys.�zł.
Z sa�tys�fak�cją�moż�na�też�mó�wić�o po�-

wsta�niu�m.in.�z fun�du�szy�unij�nych�Czę�-
sto�chow�skie�go� Par�ku� Prze�my�sło�we�go
i bu�do�wie�w je�go�ra�mach�pię�ciu�waż�nych
obiek�tów�–�czte�rech�hal�i du�że�go�cen�-
trum� –� in�ku�ba�tor� przed�się�biorstw.� To
bez�po�śred�nio�prze�no�si�się�na roz�wój�go�-
spo�dar�czy.�Dla� przy�jezd�nych� piel�grzy�-
mów�i dla�na�szych�miesz�kań�ców�waż�na
jest�też�po�pra�wa�es�te�ty�ki�mia�sta:�z fun�-
du�szy�unij�nych�pod�da�ne�re�no�wa�cji�zo�sta�-
ły� za�byt�ko�we� Par�ki� Pod�ja�sno�gór�skie,
wy�re�mon�to�wa�na III Ale�ja�–�czy�li�cen�tral�-
na�re�pre�zen�ta�cyj�na�ar�te�ria�Mia�sta�–�te�-
raz�rów�nież�z pie�nię�dzy�unij�nych�bę�dzie�-
my�re�mon�to�wać�ko�lej�ne�od�cin�ki�Alei.�Wy�-
re�mon�to�wa�li�śmy�tak�że�za�byt�ko�we�bu�dyn�-
ki�w cen�trum�Mia�sta.
Bio�rąc�pod uwa�gę�war�tość�po�zy�ska�-

nych�środ�ków�z obec�nie�roz�strzy�gnię�tych
kon�kur�sów,�tyl�ko�w ra�mach�Re�gio�nal�ne�-
go�Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�go�Wo�je�wódz�-
twa�Ślą�skie�go,�Czę�sto�cho�wa�w po�rów�-
na�niu�z wy�bra�ny�mi�mia�sta�mi�na pra�wach
po�wia�tu�ze�ślą�skie�go�znaj�du�je�się�w czo�-
łów�ce.�Ze�wszyst�kich�pro�gra�mów�unij�-
nych�po�zy�ska�li�śmy�do�tych�czas�do�fi�nan�-
so�wa�nie�w wy�so�ko�ści 125,4�mln�zł�na re�-
ali�za�cję 35�pro�jek�tów.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wiał:�DA�NIEL�BIE�NEK
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– Bu dow nic two jest mo to rem roz wo -
ju – po wie dział Pan pod czas trwa nia bar dzo
uda nych i do brze przy go to wa nych XXXV
Tar gów Bu dow nic twa Twój Dom 2009
w Biel sku -Bia łej. Czy bu dow nic two jest
szan są dla Biel ska -Bia łej?

–�My�ślę,�że�jest�szan�są�dla�każ�de�go�mia�sta,
któ�re�sta�wia�na roz�wój,�a Biel�sko�-Bia�ła�z pew�-
no�ścią�do ta�kich�się�za�li�cza.�Wszel�kie�no�we�in�-
we�sty�cje�bu�dow�la�ne�po�więk�sza�ją�ce�miej�ską�in�-
fra�struk�tu�rę�spra�wia�ją,�że�miesz�kań�com�ży�je�się
wy�god�niej,�że�tu�ry�ści�chęt�niej�nas�od�wie�dza�-
ją,�a in�we�sto�rzy�chcą�u nas�lo�ko�wać�swój�ka�-
pi�tał.�Wła�śnie�dla�te�go�biel�ski�sa�mo�rząd�od kil�-
ku�lat�pro�wa�dzi�pro�in�we�sty�cyj�ną�po�li�ty�kę.�Wy�-
star�czy�po�wie�dzieć,�że�wy�dat�ki�na in�we�sty�cje
zwięk�szy�li�śmy�od 2002�ro�ku�aż�sied�mio�krot�nie.�

– Ja kie są głów ne prio ry te ty w roz wo ju
mia sta i ja kie Pan wi dzi naj więk sze za gro -
że nia i ba rie ry mo gą ce prze szka dzać w osią -
gnię ciu wy zna czo nych ce lów?

–�Na�szym�prio�ry�te�tem�jest�zrów�no�wa�żo�ny
roz�wój�mia�sta.�W związ�ku�z tym�–�oprócz�in�-
we�sty�cji� –� spo�re� środ�ki� prze�zna�cza�my
na oświa�tę,�bez�pie�czeń�stwo,�po�moc�spo�łecz�-
ną,�kul�tu�rę�i sport.�W tej�chwi�li,�po�dob�nie�jak
in�ne�mia�sta,�za�czy�na�my�od�czu�wać�skut�ki�kry�-
zy�su�ob�ja�wia�ją�ce�się�zmniej�szo�ny�mi�wpły�wa�-
mi�do bu�dże�tu.�Jest�to�w tej�chwi�li�pod�sta�wo�-
wy�pro�blem,�któ�ry�mo�że�w przy�szło�ści�prze�ło�-
żyć�się�na ogra�ni�cze�nie�miej�skich�in�we�sty�cji.
Na ra�zie�jed�nak�żad�ne�z miej�skich�przed�się�-
wzięć�nie�jest�za�gro�żo�ne.�

– Fir my bu dow la ne wi dzą szan sę dla
sie bie w in we sty cjach ko mu nal nych. Czy ta -
kie moż li wo ści stwa rza też sto li ca Pod be -
ski dzia?

–�Na�le�ży�pa�mię�tać,�że�wszyst�kie�in�we�sty�cje
ko�mu�nal�ne�mu�szą�być�po�prze�dzo�ne�prze�tar�-
ga�mi.�Nie�mo�że�my�pre�fe�ro�wać�żad�ne�go�wy�ko�-
naw�cy.�Nie�zmie�nia�to�fak�tu,�że�wie�le�biel�skich
firm�z po�wo�dze�niem�star�tu�je�w ogła�sza�nych
przez� Urząd� Mia�sta� prze�tar�gach.� Biel�skie
przed�się�bior�stwa�bu�do�wa�ły�m.in.�dwie�kry�te�pły�-
wal�nie.�Jed�ną�z naj�więk�szych�na�szych�in�we�-
sty�cji�ostat�nich�lat�–�ha�lę�wie�lo�funk�cyj�ną�rów�-
nież�bu�du�je�fir�ma�z Biel�ska�-Bia�łej.�

– Ja kie in we sty cje są naj istot niej sze dla
mia sta i je go miesz kań ców? Co w naj bliż -

szym cza sie za mier za cie wy bu do wać w mie -
ście?

–�Bar�dzo�waż�ne�są�in�we�sty�cje�dro�go�we,�dla�-
te�go� spo�ro� środ�ków� prze�zna�cza�my� wła�śnie
na ten�cel.�Bu�du�je�my�i mo�der�ni�zu�je�my�za�rów�-
no�głów�ne�miej�skie�ar�te�rie�jak�i dro�gi�lo�kal�ne.
W tej�chwi�li�re�ali�zo�wa�na�jest�jed�na�z naj�więk�-
szych� in�we�sty�cji� dro�go�wych� w hi�sto�rii� mia�-
sta�–�bu�do�wa�wia�duk�tu�w cią�gu�dro�gi�kra�jo�wej
nr 52.�Dzię�ki�te�mu�przed�się�wzię�ciu�zli�kwi�du�je�-
my�naj�po�waż�niej�sze�„wą�skie�gar�dło”�na te�re�-
nie�Biel�ska�-Bia�łej.�War�to�wspo�mnieć,�że�trwa
tak�że�re�ali�zo�wa�na�przez�Ge�ne�ral�ną�Dy�rek�cję
Dróg�Kra�jo�wych�i Au�to�strad�bu�do�wa�Ob�wod�-
ni�cy�Wschod�niej�na�sze�go�mia�sta.�Z miej�skich
in�we�sty�cji,�któ�re�już�są�re�ali�zo�wa�ne�lub�w nie�-
dłu�gim�cza�sie�się�roz�pocz�ną�wy�mie�nić�na�le�ży
wspo�mnia�ną�już�ha�lę�wie�lo�funk�cyj�ną,�sta�dion
miej�ski�i od�kry�tą�pły�wal�nię�w dziel�ni�cy�Mi�ku�szo�-
wi�ce.

– Co w Biel sku -Bia łej dzie je się w za kre -
sie bu dow nic twa miesz ka nio we go?

–�W ubie�głym� ro�ku� uda�ło� nam�się� od�dać
do użyt�ku�du�ży�blok�miesz�kal�ny,�w któ�rym�zna�-
la�zło�się�sto�lo�ka�li�ko�mu�nal�nych.�To�po�waż�ny
za�strzyk�miesz�ka�nio�wy�dla�na�sze�go�mia�sta.�Je�-
ste�śmy�w trak�cie�prze�tar�gu�na bu�do�wę�ko�lej�-
ne�go�bu�dyn�ku�–�tym�ra�zem�z 32�miesz�ka�nia�-
mi.�Sys�te�ma�tycz�nie�sta�ra�my�się�tak�że�od�na�wiać
i mo�der�ni�zo�wać� sub�stan�cję� miesz�ka�nio�wą,
któ�ra�jest�wła�sno�ścią�Gmi�ny.�Być�mo�że�rów�nież
w nie�da�le�kiej�przy�szło�ści�wró�ci�my�do bu�do�wy
obiek�tów�miesz�kal�nych�w ra�mach�To�wa�rzy�stwa
Bu�dow�nic�twa�Spo�łecz�ne�go.

– Po mo cą w roz wo ju miast są fun du sze
z Unii Eu ro pej skiej. Jak Biel sko -Bia ła wy -
ko rzy stu je te pie nią dze?

–�Tu�ma�my�spo�re�po�wo�dy�do sa�tys�fak�cji.�We�-
dług�ran�kin�gu�„Rzecz�po�spo�li�tej”�opu�bli�ko�wa�ne�-
go�przed kil�ko�ma�ty�go�dnia�mi�Biel�sko�-Bia�ła�zaj�-
mu�je� dru�gie�miej�sce�w Pol�sce�wśród�miast
na pra�wach�po�wia�tu,�je�śli�cho�dzi�o po�zy�ski�wa�-
nie�unij�nych�fun�du�szy.�W cią�gu�ostat�nich�lat
uda�ło�nam�się�zdo�być�bli�sko�pół�mi�lio�na�unij�-
nych�do�ta�cji.�Dzię�ki�tym�środ�kom�zre�ali�zo�wa�-
li�śmy�wie�le�waż�nych,�miej�skich�in�we�sty�cji.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wiał:�DA�NIEL�BIE�NEK

Mia sto sta wia
na roz wój
Roz mo wa z JAC kIEM kRy Wul TEM Pre zy den tem Biel ska -Bia łej

Ja�cek�Kry�wult uro dził się w 1941 ro ku w Sta ni -
sła wo wie. Od 1945 ro ku miesz ka w Biel sku -Bia -
łej – mie ście, z któ rym zwią zał ca łe swo je za wo -
do we i pry wat ne ży cie. Jest ab sol wen tem miej sco -
we go Tech ni kum Me cha nicz no -Elek trycz ne go oraz
Wy dzia łu Elek trycz ne go Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli -
wi cach.
W Biel sku -Bia łej ko ja rzo ny jest głów nie z Fa bry ką
Apa ra tów Elek trycz nych „Ape na”. W przed się bior -
stwie tym pra co wał przez 35 lat. Prze szedł tam
wszyst kie stop nie za wo do wej ka rie ry – od sta no -
wi ska mi strza po fo tel dy rek to ra na czel ne go i pre -
ze sa za rzą du. Pod je go rzą da mi „Ape na” sta ła się
jed nym z naj pręż niej dzia ła ją cych za kła dów prze -
my sło wych w Biel sku -Bia łej i jed nym z przo du ją -
cych przed się biorstw prze my słu elek tro ma szy no -
we go w Pol sce.
Ja cek Kry wult udzie lał się tak że przez wie le lat w lo -
kal nym sa mo rzą dzie. Przez 11 lat był Rad nym Ra -
dy Na ro do wej w Biel sku -Bia łej, a w 1980 ro ku peł -
nił funk cję jej prze wod ni czą ce go.
W 1981 ro ku zo stał wy bra ny – ja ko kan dy dat bez -
par tyj ny – pre zy den tem Biel ska -Bia łej. Funk cję tę
spra wo wał nie ca ły rok, do po cząt ku sta nu wo jen -
ne go.
W wy bo rach sa mo rzą do wych w 2002 ro ku, w któ -
rych – po dob nie jak 20 lat wcze śniej wy star to wał
ja ko kan dy dat nie za leż ny – po pie ra ły go śro do wi -
ska go spo dar cze oraz część ugru po wań pra wi co -
wych. W dru giej tu rze po ko nał wów czas kan dy da -
ta le wi cy.
W ostat nich wy bo rach – znów ja ko kan dy dat nie -
za leż ny – zdo był w pierw szej tu rze bli sko 70-pro -
cen to we po par cie. Był to je den z naj lep szych wy -
ni ków wy bor czych w Pol sce.
Ja cek Kry wult jest m.in. człon kiem pre zy dium Kra -
jo wej Izby Go spo dar czej.
Pre zy dent Biel ska -Bia łej jest żo na ty. Żo na Kry sty -
na, jest eme ry to wa ną na uczy ciel ką. Pań stwo Kry -
wul to wie ma ją do ro słe go sy na, ab sol wen ta stu diów
eko no micz nych.
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Trudny rok
Wczwar�tek, 1�paź�dzier�ni�ka,�już�po raz�dru�gi�wCen�-

trum�Na�uki�i Edu�ka�cji�Mu�zycz�nej�„Sym�fo�nia”�przyAka�-
de�mii�Mu�zycz�nej�w Ka�to�wi�cach�–�gma�chu�bę�dą�ce�-
go�wi�zy�tów�ką�ślą�skiej�my�śli�in�ży�nier�skiej�–�od�by�ły�się
ob�cho�dy�Ślą�skie�go�Dnia�Bu�dow�la�nych,�or�ga�ni�zo�wa�-
ny�w ra�mach�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go.�Głów�-
nym�or�ga�ni�za�to�rem�uro�czy�sto�ści�by�ła�Ślą�ska�Okrę�-
go�wa�Izba�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa.�Uro�czy�sto�ści�by�-
ły�oka�zją�do pod�su�mo�wa�nia�mi�nio�ne�go,�trud�ne�go�dla
na�szej�go�spo�dar�ki�ro�ku�i stwo�rzy�ły�moż�li�wośc�uho�-
no�ro�wa�nia�za�słu�żo�nych�pra�cow�ni�ków�bu�dow�nic�twa

Nauro�czy�stość�przy�by�li�do�stoj�ni�go�ście:�po�sło�wie�Sej�-
mu�RP�Ewa Ma lik,�Mi ro sław Se ku ła,�Adam Wy kręt,
wi�ce�wo�je�wo�da�ślą�ski�Adam Ma tu sie wicz,�pre�zy�den�-
ci�i wi�ce�pre�zy�den�ci�oraz�bur�mi�strzo�wie�ślą�skich�miast,
przed�sta�wi�cie�li�ślą�skich�in�sty�tu�cji�na�uki,�kul�tu�ry�ime�diów,
wy�bit�ne�oso�bi�sto�ści�ślą�skie�go�bu�dow�nic�twa,�pre�ze�si
i przed�sta�wi�cie�le�firm�bu�dow�la�nych,�człon�ko�wie�or�ga�-
nów�sta�tu�to�wych�oraz�de�le�ga�ci�naZjazd�Ślą�skiej�Okrę�-
go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa.

Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go� re�pre�zen�to�wa�li:
Ta de usz Wnu k –�Prze�wod�ni�czą�cy�Fo�rum,�Pre�zy�-

dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,
Ste fan Czar niec ki– Prze�wod�ni�czą�cy�Ślą�skiej�Okrę�-

go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa,
An drzej No wak –�Prze�wod�ni�czą�cy�PZITB�O/�Ka�-

to�wi�ce,
Ar ka diu sz Bo rek – Pre�zes�In�sty�tu�tu�Go�spo�dar�-

ki�Nie�ru�cho�mo�ścia�mi,
Zbi gnie w Ma tu szyk –�Pre�zes�Pol�skie�go�Zrze�-

sze�nia�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków�Sa�ni�tar�nych�O/Ka�-
to�wi�ce,

Czesław Ślezak –�Przewodniczący�Rady�Pol�-
skiej�Izby�Eko�lo�gii,

An to ni Fa li kow ski –�Pre�zes�Związ�ku�Pra�co�daw�-
ców�Bu�dow�nic�twa�w Gli�wi�cach,

Mar ek Ra siń ski –�Ślą�ski�Od�dział�Sto�wa�rzy�sze�-
nia�Współ�pra�cy�Pol�ska�– Wschód,

An drzej Kró lic ki –�Pre�zes�Izby�Prze�my�sło�wo�-Han�-
dlo�wej�Bu�dow�nic�twa�O/Śląsk,

An drzej Ka lus –�Pre�zes�Sto�wa�rzy�sze�nia�Do�rad�-
ców�Ryn�ku�Nie�ru�cho�mo�ści.

Ze�bra�ni�uczci�li�chwi�lą�ci�szy�tra�gicz�nie�zmar�łych�gór�-
ni�ków�z KWK�Wu�jek�-Śląsk.

Uro�czy�stość� otwo�rzył� Prze�wod�ni�czą�cy� Ślą�skiej
Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�–�Ste�fan
Czar�niec�ki,�któ�ry�w swym�wy�stą�pie�niu�stwier�dził,�iż
tra�dy�cyj�ne�świę�to�za�my�ka�se�zon�bu�dow�la�ny�i jest�do�-
brym�mo�men�tem�do pod�su�mo�wa�nia�trud�ne�go�dla�bu�-
dow�lań�ców�ro�ku,�który�był�okre�sem�de�ko�niunk�tu�ry.

Jed�nak�dla�śro�do�wi�ska�te�wy�zwa�nia,�przed któ�ry�mi
sta�nę�li,�nie�są�strasz�ne,�są�one�ko�lej�ny�mi�wy�zwa�nia�-
mi�dla�jesz�cze�lep�szej�pra�cy.�Prze�wod�ni�czą�cy�zło�żył
wszyst�kim�bu�dow�lań�com�po�dzię�ko�wa�nia�za ich�trud
i ofiar�ność.

Na�stęp�nie�głos�za�brał�Prze�wod�ni�czą�cy�Fo�rum�Bu�-
dow�nic�twa�Ślą�skie�go,�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�-
nic�twa�w Ka�to�wi�cach�–�Ta�de�usz�Wnu�k,�któ�ry�stwier�-
dził�m.in.:
Po raz�dru�gi,�ob�cho�dy�Ślą�skie�go�Dnia�Bu�dow�la�-

nych�są�wspól�nym�przed�się�wzię�ciem�sa�mo�rzą�dów
za�wo�do�wych�i go�spo�dar�czych,�któ�re�w lu�tym�ubie�-
głe�go�ro�ku�utwo�rzy�ły�plat�for�mę�współ�dzia�ła�nia�ja�ko
Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go.�Obec�nie,�„Fo�rum”
po przy�stą�pie�niu�do nie�go�ko�lej�nych�sa�mo�rzą�dów�i in�-
sty�tu�cji,�re�pre�zen�tu�je�po�nad 40�tys.�osób�in�dy�wi�du�-
al�nych;�ja�ko�ka�dra�in�ży�nie�ryj�no�-tech�nicz�na�oraz 300
or�ga�ni�za�cji�go�spo�dar�czych�z sek�to�ra�bu�dow�nic�twa,
w tym�gór�ni�cze�go,�nie�ru�cho�mo�ści�i eko�lo�gii.�
Je�ste�śmy�bli�scy�speł�nie�nia�po�stu�la�tu�o przy�wró�-

ce�nie�nada�wa�nia�upraw�nień�dla�tech�ni�ków�bu�dow�-
nic�twa,� dla� za�pew�nie�nia� pra�wi�dło�we�go� nad�zo�ru
tech�nicz�ne�go� pro�wa�dzo�nych� bu�dów,� a tak�że� dla
zwięk�sze�nia�atrak�cyj�no�ści�kształ�ce�nia�w za�wo�dach
bu�dow�la�nych.�W lip�cu�br.�naj�więk�sze�sa�mo�rzą�dy�za�-
wo�do�we�kra�jo�we�go�bu�dow�nic�twa,�uzgod�ni�ły�jed�no�-
li�te�sta�no�wi�sko�w tej�spra�wie�i na tej�pod�sta�wie�„Fo�-
rum”�skie�ro�wa�ło�wy�stą�pie�nie�do Mi�ni�stra�In�fra�struk�-
tu�ry�o pod�ję�cie�ini�cja�ty�wy�no�we�li�za�cji�Pra�wa�Bu�dow�-
la�ne�go�w tym�za�kre�sie.
Obec�nie�w okre�sie�spo�wol�nie�nia�go�spo�dar�cze�-

go,� któ�re�go� na�stęp�stwem� jest� spa�dek� in�we�sty�cji
zwłasz�cza�ko�mer�cyj�nych,�na�si�la�się�zja�wi�sko�nie�-
uczci�wej�kon�ku�ren�cji�w bu�dow�nic�twie.�Ma�my�za so�-

bą�de�ba�tę�firm�człon�kow�skich�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�-
nic�twa�i uczest�ni�ków�Fo�rum�po�świę�co�ną�prak�ty�ce
sto�so�wa�nia� usta�wy� „Pra�wo� Za�mó�wień� Pu�blicz�-
nych”.�Na tej�pod�sta�wie�skie�ro�wa�li�śmy�wy�stą�pie�nie
do in�we�sto�rów�bran�żo�wych,�sa�mo�rzą�dów�te�ry�to�rial�-
nych�wska�zu�ją�ce�na licz�ne�za�gro�że�nia�ja�kie�sta�no�-
wi�ta�prak�ty�ka�dla�pra�wi�dło�wej�i od�po�wie�dzial�nej�re�-
ali�za�cji�in�we�sty�cji.
13�paź�dzier�ni�ka�br.�od�bę�dzie�się�ko�lej�na de�ba�ta

w tym�te�ma�cie,�na któ�rą�za�pra�sza�my�tak�że�Po�słów
woj.�ślą�skie�go�–�bę�dą�cych�człon�ka�mi�Sej�mo�wych�Ko�-
mi�sji�In�fra�struk�tu�ry�i Go�spo�dar�ki,�ce�lem�pod�ję�cia�przy�-
naj�mniej�pró�by�praw�ne�go�okre�śle�nia�ce�ny�dum�pin�-
go�wej.�Po�słom�z na�sze�go�wo�je�wódz�twa,�za�mie�rza�-
my�przed�sta�wić�tak�że�na�sze�wspól�ne�sta�no�wi�sko�wo�-
bec�ko�lej�nych�pro�jek�tów�le�gi�sla�cyj�nych,�a zwłasz�cza
no�we�li�za�cję�usta�wy�o pla�no�wa�niu�i za�go�spo�da�ro�wa�-
niu�prze�strzen�nym.�Na�dal�po�stu�lu�je�my�o stwo�rze�nie
wa�run�ków� umoż�li�wia�ją�cych� uchwa�la�nie� miej�sco�-
wych�pla�nów�za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go.
Ocze�ku�je�my�tak�że�na skró�ce�nie�pro�ce�dur�ad�mi�ni�stra�-
cyj�nych�do�ty�czą�cych�wy�da�wa�nia�de�cy�zji�o uwa�run�-
ko�wa�niach�śro�do�wi�sko�wych.
Rok�te�mu�z te�go�sa�me�go�miej�sca�awi�zo�wa�łem,�że

uczest�ni�cy�Fo�rum�–�za jed�no�z naj�waż�niej�szych�za�-
dań�swe�go�pro�gra�mu�dzia�ła�nia�–�przy�ję�li�„od�bu�do�-
wę� szkol�nic�twa� za�wo�do�we�go”� dla� bu�dow�nic�twa.
Już�dzi�siaj�za�in�te�re�so�wa�nych�tym�te�ma�tem�za�pra�-
szam�na ko�lej�ną�na�sza�Kon�fe�ren�cję�„Ślą�skie�Fo�rum
In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”,�któ�re�od�-
bę�dzie�się�w dniach 23-24�paź�dzier�ni�ka�br.�w Ustro�-
niu�Ślą�skim.�Wio�dą�cym�blo�kiem�te�ma�tycz�nym�tej�Kon�-

ŚląskI DZIEŃ BuDOWlANyCH

Uro�czy�stość�otwo�rzył�Prze�wod�ni�czą�cy�Ślą�skiej�Okrę�go�-
wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�–�Ste�fan�Czar�niec�ki

Od�zna�cze�ni�Ho�no�ro�wy�mi�Od�zna�ka�mi�„Za Za�słu�gi�dla�Bu�dow�nic�twa” Uho�no�ro�wa�ni�Zło�tą�Od�zna�ką�Ho�no�ro�wą�Za Za�słu�gi�dla�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go

Ży�czę�ca�łej�Spo�łecz�no�ści�Bu�dow�la�nej�woj.�ślą�skie�go�wie�-
le� sa�tys�fak�cji� w dzia�łal�no�ści� za�wo�do�wej� i spo�łecz�-
nej�–�mó�wił�Ta�de�usz�Wnuk�Prze�wod�ni�czą�cy�Fo�rum�Bu�-
dow�nic�twa� Ślą�skie�go,� Pre�zy�dent� Ślą�skiej� Izby� Bu�-
dow�nic�twa
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fe�ren�cji�bę�dzie�wła�śnie�„Sys�tem�kształ�-
ce�nia�kadr�na po�zio�mie�śred�nim�i wyż�-
szym”�dla�bu�dow�nic�twa.�Ko�lej�ne�te�ma�-
ty�tej�Kon�fe�ren�cji�bę�dą�po�świę�co�ne�wa�-
run�kom�kre�owa�nia�no�wych�in�we�sty�cji
i re�mon�tów�w ob�sza�rze�ter�mo�mo�der�-
ni�za�cji� oraz� ob�sza�rom� part�ner�stwa
pu�blicz�no-pry�wat�ne�go.
Tak�że� już� dzi�siaj� za�pra�szam

na XII Ga�lę�Bu�dow�nic�twa,�któ�ra�od�bę�-
dzie�się 20�li�sto�pa�da�br.�w Te�atrze�Roz�-
ryw�ki�wCho�rzo�wie,�ja�ko�ko�lej�ne�przed�-
się�wzię�cie�dla�in�te�gra�cji�śro�do�wisk�bu�-
dow�la�nych.�Na Ga�li�tej,�po raz�pierw�-
szy,�z ini�cja�ty�wy�Pre�zy�dium�i Ra�dy�Ślą�-
skiej� Izby� Bu�dow�nic�twa� oraz� Ko�le�-
gium� Fo�rum,� bę�dzie�my� ho�no�ro�wać
naj�bar�dziej�za�słu�żo�ne,�wy�bit�ne�po�sta�-
ci,�nie�prze�mi�ja�ją�ce�au�to�ry�te�ty�bu�dow�-
nic�twa�w na�szym�re�gio�nie.�Na�stą�pi�to
po�przez�nada�wa�nie�Me�da�lu�–�„Oso�bo�-
wość�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”.
Ży�czę�ca�łej�Spo�łecz�no�ści�Bu�dow�la�-

nej� woj.� ślą�skie�go� wie�le� sa�tys�fak�cji
w dal�szej� dzia�łal�no�ści� za�wo�do�wej
i spo�łecz�nej,�przed�się�bior�stwom�wy�ko�-
naw�czym,�aby�jak�naj�szyb�ciej�upo�ra�-
ły�się�z obec�ny�mi�trud�no�ścia�mi�zwią�-
za�ny�mi�z re�ce�sją�na ryn�ku,�wzro�stu�in�-
we�sty�cji�w re�gio�nie�i co�naj�waż�niej�sze
zdro�wia�i szczę�ścia�w ży�ciu�oso�bi�stym.
Ży�cze�nia�te�skła�dam�tak�że�w imie�niu
i z upo�waż�nie�nia�Prze�wod�ni�czą�ce�go
Związ�ku� Za�wo�do�we�go� „Bu�dow�la�-
ni”�–�Pa�na Zbi�gnie�wa�Ja�now�skie�go�(list
z ży�cze�nia�mi� od prze�wod�ni�czą�ce�go�
Z.�Ja�now�skie�go�pu�bli�ku�je�my�na str. 12).

Ko�lej�ni�mów�cy�wy�stę�po�wa�li�w imie�-
niu�sto�wa�rzy�szeń�na�uko�wo�-tech�nicz�-
nych,�któ�re�ob�cho�dzą�w bie�żą�cym�ro�-
ku�swo�je�ju�bi�le�usze.

Mie czy sław Pio trow ski za�brał�głos
w imie�niu�Pol�skie�go�świę�tu�ją�ce�go 75
lat�Związ�ku�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków�Bu�-
dow�nic�twa.

Ja nusz Ja sio na w imie�niu�ma�ją�ce�-
go 90�lat�Sto�wa�rzy�sze�nia�Elek�try�ków
Pol�skich.

Zbi gniew Ma tu szykw imie�niu�Pol�-
skie�go�Zrze�sze�nia�In�ży�nie�rów�i Tech�-
ni�ków�Sa�ni�tar�nych�tak�że�ob�cho�dzą�ce�-
go�ju�bi�le�usz 90-le�cia

Kolejnym�punktem�programu�było
wręczenie�odznaczeń.

Ho no ro we Od zna ki „Za Za słu gi
dla Bu dow nic twa” nada�ne�przez�Mi�-
ni�stra�In�fra�struk�tu�ry�nawnio�sek�Ślą�skiej
Izby�Bu�dow�nic�twa�otrzy�ma�li:�Ta de usz
Ka li now ski –�34�la�ta�w bu�dow�nic�twie,
od 1995�r.�pra�cu�je�w Przed�się�bior�stwie
Bu�dow�nic�twa�Ogól�ne�go�i Usług�Tech�-
nicz�nych�„Śląsk”�na sta�no�wi�sku�zbro�-
jarz. Fe liks Stęp niew ski –� 37� lat
w bu�dow�nic�twie,�od 1996�r.�za�trud�nio�-
ny�w Przed�się�bior�stwie�Bu�dow�nic�twa
Ogól�ne�go�Usług�Tech�nicz�nych�„Śląsk”
na sta�no�wi�sku�mu�rarz.�Cie�szy�się�du�-
żym�uzna�niem�nie�tyl�ko�Za�rzą�du�fir�my
ale�tak�że�kie�row�nic�twa�bu�do�wy�i współ�-
pra�cow�ni�ków. Bo gu sław Try bal -
ski –�35�lat�w bu�dow�nic�twie,�za�trud�nio�-
ny�w PBO�iUT�„Śląsk”�od 1995�r.�ja�ko
cie�śla.� Jest� oso�bą� od�po�wie�dzial�ną,
któ�ra�su�mien�nie�wy�ko�nu�je�po�wie�rzo�ne
mu�pra�ce,�po�sia�da�ją�ca�ogrom�ną�wie�-
dzę�z za�kre�su�ro�bót�cie�siel�skich,�pe�łen

za�an�ga�żo�wa�nia,� wspa�nia�le� kie�ru�je
swo�ją� bry�ga�dą. Krzysz tof Tom -
czyk –�14�lat�w bu�dow�nic�twie,�za�trud�-
nio�ny�w fir�mie�PBO�iUT�„Śląsk”�na sta�-
no�wi�sku�–�cie�śla.�Ja�ko�je�den�z naj�lep�-
szych� bry�ga�dzi�stów�w przed�się�bior�-
stwie�przy�czy�nia�się�do cią�głe�go�po�głę�-
bia�nia�wie�dzy�i umie�jęt�no�ści�bu�dow�la�-
nych�mło�dych�pra�cow�ni�ków,�dzie�ląc�się
chęt�nie� z ni�mi� swo�im� do�świad�cze�-
niem.

Sej mik Wo je wódz twa Ślą skie go
wy róż nił ZŁO TĄ OD ZNA KĄ HO NO -
RO WĄ ZA ZA SŁU GI DLA WO JE -
WÓDZ TWA ŚLĄ SKIE GO:

Sto wa rzy sze nie In ży nie rów
i Tech ni ków Gór nic twa – Za rząd
Głów ny

Sto�wa�rzy�sze�nie�In�ży�nie�rów�i Tech�-
ni�ków�Gór�nic�twa�to�apo�li�tycz�na,�sa�mo�-
rząd�na�i trwa�ła�or�ga�ni�za�cja�na�uko�wo�-
-tech�nicz�na� zrze�sza�ją�ca� in�ży�nie�rów
i tech�ni�ków�gór�nic�twa,�geo�lo�gii�i spe�-
cjal�no�ści�po�krew�nych�współ�dzia�ła�ją�-
cych� z gór�nic�twem,� któ�ra� ist�nie�je
od 117�lat.�Obec�nie�SITG�sku�pia�oko�-
ło 14.000�człon�ków�róż�nych�spe�cjal�no�-
ści,� za�trud�nio�nych� w bran�ży� gór�ni�-
czej.�Dzia�ła�na te�re�nie�ca�łej�Pol�ski�po�-
przez 19�Za�rzą�dów�Od�dzia�łów�i 170
Kół.�Sie�dzi�bą�za�rzą�du�Głów�ne�go�jest
mia�sto�Ka�to�wi�ce.

PU MAR Sp z o.o. Sie mia no wi ce
Ślą skie

Spół�ka�„Pu�mar”�ob�cho�dzi�w bie�żą�-
cym�ro�ku 20-le�cie�ist�nie�nia.�Jest�pol�-
ską� spół�ką� o pry�wat�nym� ka�pi�ta�le.
Roz�po�czę�ła�pra�cę�z kil�ku�na�sto�oso�bo�-
wą�za�ło�gą.�Po�dej�mu�jąc�ry�zy�ko�przej�-
mo�wa�ła� i za�trud�nia�ła,� zwal�nia�nych
z upa�da�ją�cych�pań�stwo�wych�za�kła�-
dów�lu�dzi.�Fir�ma�po�sia�da�du�ży�udział
w re�struk�tu�ry�za�cji�gór�nic�twa.�Dzi�siej�-
szy�Pu�mar�to�mar�ko�wy,�so�lid�ny�i no�-
wo�cze�sny�pod�miot�go�spo�dar�czy.�Je�-
go 500�oso�bo�wa�za�ło�ga�po�sia�da�sta�-
bil�ne�go�pra�co�daw�cę.�Pod�kre�ślić�na�-
le�ży�du�ży�udział�fir�my�w two�rze�niu�sa�-
mo�rząd�no�ści� go�spo�dar�czej� w na�-
szym�re�gio�nie.

RUD POL -OPA Sp. z o. o., Ru da
Ślą ska
RUD�POL�-OPA Sp.� z o.o.� po�wsta�ła
w 1995�ro�ku�w efek�cie�prze�pro�wa�dzo�-
nej� re�struk�tu�ry�za�cji� gór�nic�twa.� Jest
przed�się�bior�stwem�z naj�bar�dziej�gór�-
ni�cze�go�mia�sta�w Eu�ro�pie�–�Ru�dy�Ślą�-
skiej.�Ofe�ru�je�usłu�gi�z za�kre�su�po�mia�-
rów�i au�to�ma�ty�ki,�usłu�gi�trans�por�to�we
za�rów�no�z za�kre�su�sprzę�tu�cięż�kie�go
jak� i ko�mu�ni�ka�cji� pu�blicz�nej.� Fir�ma
uzy�ska�ła�rów�nież�de�cy�zję�Pre�zy�den�ta
Mia�sta� Ru�da� Ślą�ska� ze�zwa�la�ją�ca
na trans�port,�ma�ga�zy�no�wa�nie�i od�zy�-
ski�wa�nie� sze�ro�kiej� ga�my� od�pa�dów,
w tym� od�pa�dów� nie�bez�piecz�nych.
Dzię�ki�no�wo�cze�snym�me�to�dom�or�ga�-
ni�za�cji�pra�cy�stwo�rzo�no�miej�sce�pra�cy
dla 160�osób.

Zło tą Ho no ro wą Od zna ka Za Za -
słu gi dla Woj. Ślą skie go otrzy�mał
rów�nież�dr�inż.�bu�dow�nic�twa�prze�my�-
sło�we�goHen ryk No wak,�wy�kła�dow�ca
w Wyż�szej�Szko�le�Tech�nicz�nej�w Ka�-
to�wi�cach.� Czło�nek� PZITB� w Gli�wi�-

ŚląskI DZIEŃ BuDOWlANyCH

Od�zna�czo�ne�Srebr�ną�Od�zna�ką�Ho�no�ro�wą�Za Za�słu�gi�dla�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go

Za�słu�że�ni�dla�bu�dow�nic�twa�otrzy�ma�li�zło�te�i srebr�ne�od�zna�ki

Za�słu�że�ni�dla�go�spo�dar�ki�ko�mu�nal�nej

Uho�no�ro�wa�ni�od�zna�ka�mi�Pol�skiej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�i me�da�la�mi 75�le�-
cia�PZIiTB
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cach�oraz�sa�mo�rzą�du�za�wo�do�we�go�in�-
ży�nie�rów�bu�dow�nic�twa.�

SREBR NĄ OD ZNA KĘ HO NO RO -
WĄ ZA ZA SŁU GI DLA WO JE WÓDZ -
TWA ŚLĄ SKIE GO otrzy�ma�li�Bar ba ra
Bar to szek –�ak�tyw�na�dzia�łacz�ka�spo�-
łecz�na� w za�kre�sie� oświa�ty� i kul�tu�ry
w śro�do�wi�sku�spół�dziel�czo�ści�miesz�ka�-
nio�wej.�Kie�row�nik�świe�tli�cy�Spół�dziel�-
ni�miesz�ka�nio�wej�w Świę�to�chło�wi�cach.
Jej�dzia�łal�ność�przy�czy�nia�się�do in�te�-
gra�cji�śro�do�wi�ska.�

Mał go rza ta Ka lus –�wie�lo�let�ni�pra�-
cow�nik� spół�dziel�ni� miesz�ka�nio�wej
w Świę�to�chło�wi�cach,�spe�cja�li�sta�ob�słu�-
gi�praw�nej.�

Nawnio�sek�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�-
twa�Ka�pi�tu�ła�Od�zna�ki�„Za�słu�żo�ny�dla
Bu�dow�nic�twa”�wy�róż�ni�ła:�

ZŁO TĄ OD ZNA KĄ „ZA SŁU ŻO NY
DLA BU DOW NIC TWA”

Lu cjana Błach no – kie�row�nika�Ad�-
mi�ni�stra�cji�„Mi�chał�ko�wi�ce”�w Sie�mia�no�-
wic�kiej�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej,�dzia�-
łacza�spół�dziel�czo�ści�miesz�ka�nio�wej.

Sta ni sława Pał czaka –� wie�lo�let�-
niego�pra�cow�nika�fir�my�„Bu�dus” S.A.,
kie�row�nika�wie�lu�pro�jek�tów�bu�dow�la�-
nych�na Ślą�sku.�

Ja nusza Żo łob ko –�wie�lo�let�niego
za�słu�żo�nego�kie�row�nika�jed�nost�ki�or�-
ga�ni�za�cyj�nej�„Gru�pa�Ro�bót�Ogól�no�bu�-
dow�la�nych”�fir�my�„Bu�dus” S.�A.,�je�go
pra�ca�przy�czy�nia�się�do roz�wo�ju�i suk�-
ce�su�fir�my�oraz�do lep�sze�go�wi�ze�run�-
ku�ślą�skie�go�bu�dow�nic�twa.

SREBR NĄ OD ZNA KĄ „ZA SŁU -
ŻO NY DLA BU DOW NIC TWA”wy�róż�-
nie�ni�zo�sta�li:

Agniesz ka Cu ry ło –�pra�cu�je�ja�ko
kie�row�nik�bu�do�wy�wAr�chi�tek�to�nicz�nym
Biu�rze� Pro�jek�tów� „AB�-PRO�JEKT”,
w któ�rym�nad�zo�ru�je�wszyst�kie�pro�wa�-
dzo�ne�przez�to�biu�ro�przed�się�wzię�cia
bu�dow�la�ne.�Zna�ko�mi�ty�fa�cho�wiec.

Ire na La bus –� star�szy� asy�stent
pro�jek�tan�ta�wAB�–�Pro�jekt.�Do�świad�-
cze�nie,� ogrom�ny� po�ten�cjał� twór�czy,
zna�jo�mość�bran�ży�bu�dow�la�no�-ar�chi�tek�-
to�nicz�nej,�so�lid�ność�i skrom�ność�- to�tyl�-
ko�nie�któ�re�ce�chy�wy�róż�nio�ne�go�pra�-
cow�ni�ka.

Sta ni sław No wak –�kie�row�nik�ds.
kosz�to�ry�so�wa�nia� Ar�chi�tek�to�nicz�ne�go
Biu�ra�Pro�jek�tów�AB�-Pro�jekt.�Ce�nio�ny
i od�da�ny�pra�cow�nik,�zna�ko�mi�ty�fa�cho�-
wiec,�za�an�ga�żo�wa�ny�w spra�wy�spo�-
łecz�ne.

Ma ria Pa jąk –� rze�tel�ny,� fa�cho�wy
i w peł�ni�pro�fe�sjo�nal�ny�pra�cow�nik�bran�-
ży� pro�jek�to�wej.� Uczest�ni�czy� w naj�-
więk�szych�pra�cach�pro�jek�to�wych�fir�my
„AB�-PRO�JEKT”.

Je rzy Pie trusz ka –�bar�dzo�ak�tyw�-
ny,�do�świad�czo�ny�i ce�nio�ny�ar�chi�tekt.
Je�go�do�ko�na�nia�w za�kre�sie�pro�jek�to�-
wa�nia�są�ogrom�ne.�Kie�row�nik�Biu�ra
Pro�jek�tów� Ar�chi�tek�to�nicz�nych� AB
Pro�jekt.�Wszyst�kie�re�ali�zo�wa�ne�przez
nie�go� przed�się�wzię�cia� zna�czą�co
przy�czy�nia�ją�się�do roz�wo�ju�re�gio�nu
ślą�skie�go�oraz�do�rob�ku�ar�chi�tek�to�-
nicz�ne�go� współ�cze�sne�go� bu�dow-
nic�twa,�

Mał go rza ta Py tlik –�wie�lo�let�ni�ce�nio�-
ny� pra�cow�nik� Sie�mia�no�wic�kiej� Spół�-

dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej.�Kie�row�nik�Dzia�-
łu�Czyn�szów.

Anie la Zbe rec ka –�pra�cu�je�w Sie�-
mia�no�wic�kiej�spół�dziel�ni�miesz�ka�nio�wej.
Zwią�za�na� jest� ze� Spół�dziel�czo�ścią
Miesz�ka�nio�wą�od 39�lat.�Ce�nio�ny�i od�-
da�ny�pra�cow�nik.

Ka pi tu ła Od zna ki „Za słu żo ny dla
Go spo dar ki Ko mu nal nej” przy�zna�ła
ZŁO TĄ OD ZNA KĘ „ZA SŁU ŻO NY
DLA GO SPO DAR KI KO MU NAL -
NEJ”. Otrzy�ma�li�ją:

Jo achim Bro jer –�de�karz�w Spół�-
dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�w Świę�to�chło�wi�-
cach�z 29-let�nim�sta�żem�pra�cy�w go�-
spo�dar�ce�ko�mu�nal�nej.�

Ewa Bu jar –�na�le�ży�do gru�py�szcze�-
gól�nie�za�an�ga�żo�wa�nych�ad�mi�ni�stra�to�-
rów� w Spół�dziel�ni� Miesz�ka�nio�wej
wŚwię�to�chło�wi�cach�z 28-let�nim�sta�żem
pra�cy�w go�spo�dar�ce�ko�mu�nal�nej.

Ro man Cha ber ski –� elek�tryk
w Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�w Świę�-
to�chło�wi�cach,�z 26-let�nim�sta�żem�pra�-
cy�w go�spo�dar�ce�ko�mu�nal�nej.

Zyg munt Fi li pek –�zaj�mu�je�się�re�-
ali�za�cją�wnio�sków�i po�stu�la�tów�miesz�-
kań�ców� Spół�dziel�ni� Miesz�ka�nio�wej
Świę�to�chło�wi�ce.�Od�zna�cza�się�wzo�ro�-
wą�po�sta�wą�w pra�cy.�

Ur szu la Głos –�Wzo�ro�wy�pra�cow�-
nik�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�w Świę�-
to�chło�wi�cach,�z 28-let�nim�sta�żem�pra�-
cy�w go�spo�dar�ce�ko�mu�nal�nej.�

Bar ba ra Gor czy ca –� na�le�ży
do szcze�gól�nie� wy�róż�nia�ją�cych� się
ad�mi�ni�stra�to�rów�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�-
nio�wej� w Świę�to�chło�wi�cach,� po�sia�-
da 25�let�ni�staż�pra�cy.

Hen ryk Ja ra –�za�an�ga�żo�wa�ny,�od�-
po�wie�dzial�ny�i rze�tel�ny�w wy�ko�ny�wa�-
niu�obo�wiąz�ków�służ�bo�wych�z 25-let�-
nim�sta�żem�pra�cy�w go�spo�dar�ce�ko�mu�-
nal�nej,�W Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej
w Świę�to�chło�wi�cach�jest�kie�row�ni�kiem
ds.�tech�nicz�nych.

Ja nusz Idzi kow ski –�kie�row�nik�ad�-
mi�ni�stra�cji�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej
w Świę�to�chło�wi�cach,�z 27-let�nim�sta�-
żem�pra�cy�w go�spo�dar�ce�ko�mu�nal�nej.

Ma rio la Przy by cin –� wie�lo�let�ni
pra�cow�nik� w Spół�dziel�ni� Miesz�ka�-
nio�wej�w Świę�to�chło�wi�cach,�z 25-let�-
nim�sta�żem�pra�cy�w go�spo�dar�ce�ko�-
mu�nal�nej.

ZŁO TĄ OD ZNA KĄ HO NO RO WĄ
POL SKIEJ IZBY IN ŻY NIE RÓW BU -
DOW NIC TWA otrzy�ma�li:

Cze sła wa Bel la –�Skarb�nik�Ślą�skiej
lzby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa,�Człon�-
ki�ni� Ra�dy� i Pre�zy�dium� Izby,� ak�tyw�-
na dzia�łacz�ka�Ko�mi�sji�Uchwał�i Wnio�-
sków�oraz�Współ�pra�cy�z Za�gra�ni�cą.
De�le�gat�ka�na Zjazd�Okrę�go�wy�obu�ka�-
den�cji.

Ma rek Kar now ski –�Za�stęp�ca�Prze�-
wod�ni�czą�ce�go�Okrę�go�wej�Ko�mi�sji�Re�-
wi�zyj�nej�Ślą�skiej�Izby I i II ka�den�cji,�czło�-
nek�Ze�spo�łu�Re�dak�cyj�ne�go�In�for�ma�to�-
ra.�Obec�nie�de�le�gat�na Zjazd�Kra�jo�wy,
czło�nek� Kra�jo�wej� Ko�mi�sji� Uchwał
i Wnio�sków.

An drzej Sta siń ski –�Rzecz�nik�Od�-
po�wie�dzial�no�ści�Za�wo�do�wej�Ślą�skiej
Izby.�De�le�gat�na Zjazd�Okrę�go�wy�Izby.

ŚląskI DZIEŃ BuDOWlANyCH

Ślą�ska�Okrę�go�wa�Izba�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�otrzy�ma�ła�Me�dal�im.�Kró�la�Ka�zi�-
mie�rza�Wiel�kie�go�Kon�fe�de�ra�cji�Bu�dow�nic�twa�i Nie�ru�cho�mo�ści�w War�sza�wie

Zło�te�Lau�ry�„Za Za�słu�gi�dla�go�spo�dar�ki�nie�ru�cho�mo�ścia�mi”

Zło�te�Lau�ry�„Za Za�słu�gi�dla�go�spo�dar�ki�nie�ru�cho�mo�ścia�mi”

Zło�te�Lau�ry�„Za Za�słu�gi�dla�go�spo�dar�ki�nie�ru�cho�mo�ścia�mi”
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Sła wo mir Sto lar ski –�Czło�nek�Ra�dy�Ślą�skiej�Izby
od chwi�li�jej�po�wsta�nia.�Obec�nie�se�kre�tarz�Ko�mi�sji
Praw�no�Re�gu�la�mi�no�wej.�Bie�rze�udział�w ob�ra�dach
Kra�jo�wej�Ko�mi�sji�Praw�no�Re�gu�la�mi�no�wej.

An drzej Wy bra niec –�Czło�nek�Okrę�go�we�go�Są�-
du�Dys�cy�pli�nar�ne�go.�Wi�ce�prze�wod�ni�czą�cy�Okrę�go�-
we�go�Są�du�Dys�cy�pli�nar�ne�go�Ślą�skiej�Izby.�De�le�gat
na Zjazd�Okrę�go�wy�obu�ka�den�cji.

SREBR NĄ OD ZNA KĘ HO NO RO WĄ POL SKIEJ
IZBY IN ŻY NIE RÓW BU DOW NIC TWA otrzy�ma�li:

Zdzi sław Mą dry –�w I ka�den�cji�se�kre�tarz�Okrę�go�-
wej�Ko�mi�sji�Re�wi�zyj�nej�Ślą�skiej�Izby.�

Ma rek Mły nar ski –�Se�kre�tarz�Okrę�go�we�go�Są�-
du�Dys�cy�pli�nar�ne�go�Ślą�skiej�Izby�w I i II ka�den�cji.�De�-
le�gat�na Zjazd�Okrę�go�wy�ŚlO�IIB.

Ka zi mierz Szwed –�Rzecz�nik�Od�po�wie�dzial�no�ści
Za�wo�do�wej�Ślą�skiej�Izby.�De�le�gat�na Zjazd�Okrę�go�-
wy�Izby

Sta ni sław Krzy ża niak –�otrzy�mał�od�zna�kę�Za�słu�-
żo�ne�go� Se�nio�ra� oraz� Zło�tą� Od�zna�kę� Pol�skie�go
Związ�ku�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków�Bu�dow�nic�twa.

Me da le 75-le cia Pol skie go Związ ku In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa otrzy�ma�li:�Adam Ma tu -
sie wicz –�wi�ce�wo�je�wo�da�ślą�ski,�Ta de usz Mi ku lik,
Zbi gniew Dzier że wicz,� Wła dy sław Pa kiet,� Jan
Oszcze pal ski,�Ta de usz Glück sman,�Ja nusz Kra -
snow ski,�Jan Wit kow ski,�Jó zef To mo lik,�Bar ba -
ra Lip ka,�Hen ryk Rudz ki.

W cza�sie�uro�czy�sto�ści�wrę�czo�no�tak�że�wy�róż�nie�-
nia�za „BU�DO�WĘ�RO�KU”�o lau�re�atach�tej�na�gro�dy
pi�sze�my�na str.�13.

Me dal im. Kró la Ka zi mie rza Wiel kie go Kon fe -
de ra cji Bu dow nic twa i Nie ru cho mo ści w War sza -
wie otrzy ma ła:

Ślą ska Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa.
Ar�ka�diusz�Bo�rek�–�Pre�zes�Za�rzą�du�In�sty�tu�tu�Go�-

spo�dar�ki� Nie�ru�cho�mo�ścia�mi,� Ste�fan� Czar�niec�-
ki�–�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
Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go�wrę�czy�li�Zło te Lau -
ry „Za Za słu gi dla go spo dar ki nie ru cho mo ścia -
mi”. Otrzy�ma�li�je:

Przed się bior stwo Usłu go wo -Han dlo we
„DOM – EL III” Sp. z o.o. 

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „KO PER NIK” 
Mi ko łow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Cho rzow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Po wszech na Spół dziel nia Miesz ka nio wa,

Chrza nów
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „KAR LIK”
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „LO KA TOR”
Opol ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa „PRZY -

SZŁOŚĆ” 
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ROW”, Wo dzi sław

Ślą ski
Spół dziel nia Miesz ka nio wa Lo ka tor sko-Wła -

sno ścio wa „POD GÓR SKA” 
So sno wiec ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Gór ni cza Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Zwie rzy niec ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „PRE MIL”

An dry chow ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Lo ka tor sko-Wła sno ścio wa

Mię dzy za kła do wa Spół dziel nia Miesz ka nio -
wa, Głu cho ła zy

Spół dziel nia Miesz ka nio wa Lo ka tor sko-Wła -
sno ścio wa, Opo le

By tom ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ZGO DA”
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „AGAT”
DO MI NIUM IN VEST Sp. z o.o.
„ENER GO PRO JEKT – KA TO WI CE” SA
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „ME TA LO WIEC”
Spół dziel nia Miesz ka nio wa „PÓŁ NOC”
Fe de ra cja Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
Ko mu nal ny Za kład Go spo dar ki Miesz ka nio wej

w Ka to wi cach
Sto wa rzy sze nie Za rząd ców i Ad mi ni stra to -

rów Nie ru cho mo ści w Kra ko wie
Ogól no pol skie Sto wa rzy sze nie Eks per tyz

i Ana liz Nie ru cho mo ści

Ka to wic kie To wa rzy stwo Bu dow nic twa Spo -
łecz ne go Sp. z o.o.

Gór no ślą ska Wyż sza Szko ła Przed się bior -
czo ści im. Ka ro la Go du li

Li sty gra tu la cyj ne i ad re sy z oka zji Ślą skie go
Dnia Bu dow la nych przy sła li:

Kry sty na Bo che nek –� wi�ce�mar�sza�łek� se�na�tu
prze�sy�ła�po�zdro�wie�nia,�któ�re�od�czy�tała�Iwo�naMa�tu�-
szew�ska,�Mał go rza ta Handz lik –�Eu�ro�po�słan�ka,�Ce -
za ry Gra bar czyk –�Mi�ni�ster�In�fra�struk�tu�ry,�Grze gorz
To bi szow ski –�Po�seł�Na Sejm VI ka�den�cji,�Ro bert
Dzi wiń ski –�Głów�ny�In�spek�tor�Nad�zo�ru�Bu�dow�la�ne�-
go,� Ol gierd Dzie koń ski –� Pod�se�kre�tarz� Sta�nu
w Mi�ni�ster�stwie� In�fra�struk�tu�ry,� Zbi gniew Ja now -
ski –�Prze�wod�ni�czą�cy�Związ�ku�Za�wo�do�we�go�„Bu�dow�-
la�ni”,�Zbi gniew Ta bor –�Prze�wod�ni�czą�cy�Od�dzia�łu
Gór�no�ślą�skie�go� Związ�ku� Mo�stow�ców,� Ta de usz
Adam ski –�Dy�rek�tor�wy�dzia�łu�Go�spo�dar�ki�Urzę�du
Mar�szał�kow�skie�go

ŚląskI DZIEŃ BuDOWlANyCH

W cza�sie�uro�czy�sto�ści�wrę�czo�no�tak�że�wy�róż�nie�nia
za „BU�DO�WĘ�RO�KU”

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

Sza�now�ny�Pa�nie�Pre�zy�den�cie

Ser�decz�nie�dzię�ku�ję�za za�pro�sze�nie�na te�go�rocz�ną�uro�czy�stość�z oka�zji�Ślą�skie�go�Dnia�Bu�dow�la�nych,
któ�ra�od�bę�dzie�się�w Ka�to�wi�cach�l�paź�dzier�ni�ka 2009�r.�W imie�niu�wła�snym�i Za�rzą�du�Kra�jo�we�go�Związ�-
ku�Za�wo�do�we�go�„Bu�dow�la�ni”�pro�szę�Pa�na�o przy�ję�cie�mo�ich�ser�decz�nych�po�zdro�wień�i ży�czeń�wszel�-
kiej�po�myśl�no�ści.

Z oka�zji�na�sze�go�tra�dy�cyj�ne�go�je�sien�ne�go�świę�ta�ży�czę�wszyst�kim�człon�kom�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�-
twa�wie�lu�suk�ce�sów,�peł�ne�go�port�fe�la�za�mó�wień�dla�Wa�szych�Przed�się�biorstw,�do�bre�go�zdro�wia�i opty�-
mi�zmu�w spoj�rze�niu�na przy�szłość.

U pro�gu�je�sie�ni�ob�cho�dzi�my�tra�dy�cyj�ny�„Dzień�Bu�dow�la�nych”.�To�do�bra�oka�zja�do re�flek�sji�i wy�mia�ny
po�glą�dów�na te�mat�sy�tu�acji�bu�dow�nic�twa,�firm�bu�dow�la�nych,�wa�run�ków�pra�cy�lu�dzi�na�szej�bran�ży�i per�-
spek�tyw�roz�wo�ju�sek�to�ra.�To�oka�zja�do roz�mo�wy,�na któ�rą,�na co�dzień�czę�sto�nie�ma�my�cza�su.�Ta�ka�oce�-
na�sta�nu�rze�czy,�za�rów�no�z per�spek�ty�wy�ca�łe�go�kra�ju�jak�i re�gio�nu,�czy�mia�sta�po�zwa�la�na za�cho�wa�nie
wła�ści�we�go�dy�stan�su�do co�dzien�nej�dzia�łal�no�ści�za�wo�do�wej�i or�ga�ni�za�cyj�nej.

„Dzień�Bu�dow�la�nych”�po�zwa�la�wła�śnie�na ta�ką�chwi�lę�„od�po�czyn�ku�w bie�gu”.�Je�stem�prze�ko�na�ny,�że
war�to�spo�ty�kać�się�w przy�ja�znym�bu�dow�la�nym�gro�nie,�po�znać�opi�nie�i na�stro�je�śro�do�wi�ska�i wy�cią�gnąć
wnio�ski�na przy�szłość.

Przed�się�bior�stwa�bu�dow�la�ne,�prze�mysł�wy�ro�bów�bu�dow�la�nych�a szcze�gól�nie�de�we�lo�pe�rzy�są�dziś
w trud�niej�szej�sy�tu�acji�niż�kil�ka�lat�te�mu.�Ży�czy�my�so�bie�z oka�zji�na�sze�go�bran�żo�we�go�świę�ta,�aby�na�-
sze�fir�my�po�tra�fi�ły�prze�zwy�cię�żyć�trud�no�ści,�aby�wkrót�ce�wró�cił�lep�szy�kli�mat�in�we�sty�cyj�ny�i prze�ło�żył
się�za�rów�no�na do�bre�wy�ni�ki�przed�się�biorstw�jak�i na do�bre�wa�run�ki�pra�cy�i wy�na�gro�dze�nia�lu�dzi�zwią�-
za�nych�z na�szym�sek�to�rem.�Ży�czy�my�so�bie�też,�by�bie�żą�ca�po�li�ty�ka�jak�naj�mniej�wpły�wa�ła�na wa�run�-
ki�na�szej�dzia�łal�no�ści,�by�do�raź�ne�maj�stro�wa�nie�w pra�wie�nie�pod�wa�ża�ło�do�rob�ku�wie�lu�lat�i wy�sił�ku�wie�-
lu�po�ko�leń.

Z dru�giej�stro�ny�okres�gor�szej�ko�niunk�tu�ry,�wi�docz�ny�prze�cież�tak�że�na Ślą�sku,�mo�że�być�wy�ko�rzy�-
sta�ny�dla�za�ję�cia�się�spra�wa�mi,�o któ�rych�nie�za�wsze�pa�mię�ta�li�śmy�w cza�sie�bo�omu.�My�ślę�tu�taj�przede
wszyst�kim�o re�gu�la�cjach�praw�nych�do�ty�czą�cych�za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go,�ale�też�o wie�lu�nie�-
do�sko�na�ło�ściach�Pra�wa�bu�dow�la�ne�go�zmie�nia�nych�z ta�kim�opo�rem.�Spo�ro�też�jest�do zro�bie�nia�w za�-
kre�sie�za�mó�wień�pu�blicz�nych,�szcze�gól�nie�w ob�sza�rach�ma�ją�cych�wpływ�na ogra�ni�cze�nie�nie�de�kla�ro�wa�-
nej�i nie�le�gal�nej�dzia�łal�no�ści�w na�szym�sek�to�rze.

Ob�cho�dzo�ny�tra�dy�cyj�nie�je�sie�nią�„Dzień�Bu�dow�la�nych”�to�dla�lu�dzi�bu�dow�nic�twa�i spół�dziel�czo�ści�miesz�-
ka�nio�wej�sym�bo�licz�ne�za�koń�cze�nie�se�zo�nu�bu�dow�la�ne�go.�Ży�czę,�by�ten�umow�ny�ko�niec�se�zo�nu,�któ�ry
wca�le�nie�ozna�cza�koń�ca�pra�cy�w fir�mach,�dał�Pań�stwu�jed�nak�chwi�lę�za�słu�żo�ne�go�wy�po�czyn�ku�i ode�-
rwa�nia�się�od co�dzien�nych�trosk.

Ko�rzy�sta�jąc�z oka�zji�pra�gnę�po�dzię�ko�wać�Pa�nu�i Ślą�skiej�Izbie�Bu�dow�nic�twa�za do�tych�cza�so�wą�współ�-
pra�cę�i wy�ra�zić�prze�ko�na�nie,�że�bę�dzie�się�ona�roz�wi�jać�przez�ko�lej�ne�la�ta.�Li�czę�rów�nież�na nie�od�le�głe
spo�tka�nie�w War�sza�wie�pod�czas�cen�tral�nych�uro�czy�sto�ści�Dnia�Bu�dow�la�nych 9�paź�dzier�ni�ka 2009�r.

Z wy�ra�za�mi�sza�cun�ku,

War�sza�wa, 23�wrze�śnia 2009�r.

List�Prze�wod�ni�czą�ce�go�Związ�ku�Za�wo�do�we�go�BU�DOW�LA�NI�Zbi�gnie�wa�Ja�now�skie�go�z oka�zji�Ślą�skie�go
Dnia�Bu�dow�la�nych 2009



Forum�Budownictwa�Śląskiego�-�3�(29)�2009 13

Ślą scy lau re aci
Po raz 19�Pol�ski�Zwią�zek�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków

Bu�dow�nic�twa�przywspół�pra�cy�Mi�ni�ster�stwa�In�fra�struk�-
tu�ry�i Głów�ne�go�Urzę�du�Nad�zo�ru�Bu�dow�nic�twa�zor�-
ga�ni�zo�wał�kon�kurs�BU�DO�WA�RO�KU.�Kon�kurs�jest�jed�-
nym�z naj�bar�dziej�pre�sti�żo�wych�prze�glą�dów�osią�gnięć
pol�skie�go�bu�dow�nic�twa.�W te�go�rocz�nej�edy�cji�bra�ło
udział 61�bu�dów�zgło�szo�nych�przez�in�we�sto�rów,�de�-
we�lo�pe�rów�i sa�mo�rzą�dy�te�ry�to�rial�ne.�Wśród�na�gro�dzo�-
nych�zna�la�zły�się�bu�do�wy�z na�sze�go�re�gio�nu.

MA GA ZYN NA ME DAL

WTy�chach�po�wsta�ło�naj�no�wo�cze�śniej�sze�Cen�trum
Lo�gi�stycz�ne�w�tej�czę�ści�Eu�ro�py.�In�we�sty�cja�otrzy�ma�-
ła� ty�tuł� „Bu�do�wa�Ro�ku 2008”� i Na�gro�dę I Stop�nia
w kon�kur�sie�or�ga�ni�zo�wa�nym�przez�Pol�ski�Zwią�zek�In�-
ży�nie�rów�iTech�ni�ków�Bu�dow�nic�twa�wka�te�go�rii�bu�dyn�-
ki�prze�my�sło�we�i obiek�ty�ma�ga�zy�no�we.�

Wma�ju�te�go�ro�ku�za�koń�czo�no�bu�do�wę�Cen�trum
Lo�gi�stycz�ne�go M�-Lo�gi�stic�w Ty�chach�–�bez�ob�słu�-
go�we�go�ma�ga�zy�nu�wy�so�kie�go�skła�do�wa�nia.�War�-
tość�in�we�sty�cji�wy�nio�sła�po�nad 130�mln�zł.�Bu�do�-
wa�roz�po�czę�ła�się�w kwiet�niu 2007�ro�ku�i za�koń�czy�-
ła�po 24�mie�sią�cach.�Cen�trum�bę�dzie�ob�słu�gi�wać
ry�nek�pol�ski�i za�gra�nicz�ny.�

Obiekt�po�sia�da 27�ramp,�w tym 5�ramp�za�ła�dun�-
ko�wych,�a ak�tu�al�na�ilość�od�bio�ru�to�pra�wie 6000�pa�-

let�na do�bę�(4000�z za�kła�du�pro�duk�cyj�ne�go�i 2000
z ze�wnątrz).� Moż�li�wość� za�ła�dun�ku� i roz�ła�dun�ku
to 240�sa�mo�cho�dów�(6 000�pa�let)�na do�bę.�Bu�dy�-
nek�two�rzy�jed�no�prze�strzen�na�ha�la�o kon�struk�cji�sta�-
lo�wej�z 15�rzę�da�mi�dwu�stron�nych�re�ga�łów�o 15�po�-
zio�mach�skła�do�wa�nia�pa�let.�Po�mię�dzy�re�ga�ła�mi�są
prze�strze�nie�trans�por�to�we�do au�to�ma�tycz�nych�po�-
jaz�dów�–�układ�nic�roz�miesz�cza�ją�cych�pa�le�ty�na re�-
ga�łach�w spo�sób�bez�ob�słu�go�wy.

–� Dzię�ki M�-Lo�gi�stic� za�pew�ni�my� opty�mal�ną
i efek�tyw�ną�ob�słu�gę�na�szych�klien�tów�–�pod�kre�-
śla�Krzysz�tof�Pa�wiń�ski,�pre�zes�fir�my�Ma�spex�Wa�-
do�wi�ce.�–�Głów�ne�ko�rzy�ści�dla�na�szych�part�ne�-
rów�han�dlo�wych�to�moż�li�wość�in�dy�wi�du�al�ne�go
przy�go�to�wy�wa�nia�do�staw,�przy�spie�sze�nie�ob�słu�-
gi�oraz�po�pra�wa�ser�wi�su�po�przez�bar�dzo�do�brą
lo�ka�li�za�cję�i skró�ce�nie�cza�su�ocze�ki�wa�nia�na za�-
ła�du�nek.�Jest�to�naj�więk�sza�in�we�sty�cja�w hi�sto�-
rii�Gru�py�Ma�spex�Wa�do�wi�ce,�bio�rąc�pod uwa�gę
jej�wy�miar,�czas�bu�do�wy,�wiel�kość�i skom�pli�ko�-
wa�ny�pro�jekt�obiek�tu�oraz�je�go�póź�niej�sze�wy�-
po�sa�że�nie.�In�we�sty�cję�uda�ło�nam�się�zre�ali�zo�wać
w nie�ca�łe�dwa�la�ta.�To�ogrom�ne�i trud�ne�przed�-
się�wzię�cie,�ale�tak�że�du�ży�suk�ces.

Oj�co�wie�te�go�suk�ce�su�to�przed�sta�wi�ciel�in�we�-
sto�ra�nad�zo�ru�ją�cy�pra�ce�inż.�Piotr�Tom�czak,�kie�row�-
nik�bu�do�wy�mgr�inż.�An�drzej�Nie�upo�ra�ny,�in�spek�-

tor�nad�zo�ru:�mgr�inż.�Wie�sław�Ra�mos�oraz�głów�-
ni�pro�jek�tan�ci:�mgr�inż.�arch.�To�masz�Tu�mas�(ar�-
chi�tek�tu�ra),�mgr�inż.�To�masz�Ko�ziel�ski�(kon�struk�-
cja).�Bu�do�wę�do Kon�kur�su�zgło�sił�in�we�stor�i or�ga�-
ni�za�tor.

W cza�sie�uro�czy�sto�ści�na�gro�dę�ode�brał�Wi�ce�Pre�-
zes M�-LO�GI�STIC Sp.�z o.o.�Mi�chał�Ogo�rza�ły

ATRAK CYJ NY BLOK

Bu�dy�nek�miesz�kal�ny�w Czę�sto�cho�wie�przy ul.
Idzi�kow�skie�go 4�to�in�we�sty�cja�Spół�dziel�ni�Miesz�-
ka�nio�wej�Me�ta�lurg�w Czę�sto�cho�wie.�Ge�ne�ral�nym
wy�ko�naw�cą�by�ło�Przed�się�bior�stwo�-Wie�lo�bran�żo�we
POL�-REM Sp.�z o.o.�z Mysz�ko�wa.�Bu�do�wa�te�go
obiek�tu�wy�róż�nio�na�zo�sta�ła�dy�plo�mem�w ka�te�go�-
rii�bu�dyn�ki�miesz�kal�ne

Bu�dy�nek�ma 4�kon�dy�gna�cje�nad�ziem�ne�i pod�piw�-
ni�cze�nie.�Skła�da�się�z dwu�klat�ko�wych�seg�men�tów,
w rzu�cie�w kształ�cie�li�te�ry L.�W bu�dyn�ku�znaj�du�je
się 40�miesz�kań.

Po�wierzch�nia� dział�ki� wy�no�si 39 992� me�trów
kwa�dra�to�wych,�po�wierzch�nia�za�bu�do�wy 714�me�trów
kwa�dra�to�wych,�po�wierzch�nia�użyt�ko�wa 2034�me�-
try�kwa�dra�to�we.�Ku�ba�tu�ra�bu�dyn�ku�to 10 670�me�-
trów�sze�ścien�nych.

–�Bu�dy�nek�wy�ko�na�ny�jest�tech�no�lo�gią�tra�dy�cyj�-
ną.�Po�sa�do�wio�ny�na ła�wach�żel�be�to�wych,�za�bez�-
pie�czo�nych�przed na�pły�wem�wód�grun�to�wych�–�in�-
for�mu�je� Mar�cin� Hem�pe�rek� z Przed�się�bior�stwa
Wie�lo�bran�żo�we�go�POL�-REM Sp.�z o.o.�–�Ścia�ny
piw�nic� są� mu�ro�wa�ne� z blocz�ków� be�to�no�wych
gr. 38�i 25 cm,�na za�pra�wie�be�to�no�wej�z do�miesz�-
ką�uszczel�nia�czy�prze�ciw�wil�go�cio�wych.�Ścia�ny�kon�-
dy�gna�cji�nad�ziem�nych�wy�ko�na�ne�są�z pu�sta�ków
ce�ra�micz�nych� „UNI�MAX”� kla�sy 150,� gr. 25 cm,
na za�pra�wie� ce�men�to�wej,� ścia�ny� ze�wnętrz�ne
ocie�plo�ne�są�od ze�wnątrz�sty�ro�pia�nem�gr. 12 cm.
Ścia�ny�opo�ro�we�- be�to�no�we,�wy�le�wa�ne�z be�to�nu
B20.�Stro�py,�pły�ty�bal�ko�nów,�pły�ty�gzym�su�wień�-
czą�ce�go�są�żel�be�to�we,�pły�to�we,�wy�le�wa�ne�na bu�-
do�wie,�krzy�żo�wo�zbro�jo�ne,�ba�lu�stra�dy�wy�ko�na�ne
są�z wy�peł�nie�niem�sta�lo�wym�i z płyt�„Mi�ne�rit”.�Czas
re�ali�za�cji� trwał�od czerw�ca 2007�do paź�dzier�ni�-
ka 2008�ro�ku.

Kie�row�ni�kiem�bu�do�wy�był�tech.�Krzysz�tof�Plu�sko�-
ta,�in�spek�to�rem�nad�zo�ru�inż.�Ja�ro�sław�Stel�mach
Głów�ni�pro�jek�tan�ci�to�mgr�inż.�arch.�Jo�an�na�Wilk�-
-Czy�żew�ska�(ar�chi�tek�tu�ra)�i mgr�inż.�Piotr�Szy�ma
(kon�struk�cja).�Bu�do�wę�do Kon�kur�su�zgło�si�li:�in�we�-
stor�i ge�ne�ral�ny�wy�ko�naw�ca.�

Na�gro�dę�ode�brał�Pre�zes�POL�-REM Sp.�z o.o.
Mysz�ków�An�drzej�Plu�ta�

NO WO CZE SNY ZA KŁAD RA DIO TE RA PII

Za�kład�ra�dio�te�ra�pii�przy Szpi�ta�lu�Wo�je�wódz�kim
im.�Św.�Łu�ka�sza�w Tar�no�wie�to�in�we�sty�cja,�któ�rej
głów�nym�wy�ko�naw�cą�by�ło�Gli�wic�kie�Przed�się�bior�-
stwo�Bu�dow�nic�twa�Prze�my�sło�we�go S.A.�Gli�wi�ce.�Bu�-
do�wa�ta�otrzy�ma�ła�dy�plom�uzna�nia�w ka�te�go�rii�obiek�-
ty�uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej.

Kon�struk�cja� bu�dyn�ku� jest� żel�be�to�wa� mo�no�li�-
tycz�na�pły�to�wo�-słu�po�wa.�ścia�ny�i strop�bun�krów�ak�-
ce�le�ra�to�rów�wy�ko�na�no�w czę�ści�z ba�ry�to�be�to�nu,
a w czę�ści�z be�to�nu.

Nad ca�ło�ścią�wy�ko�na�no�stro�po�dach�peł�ny,�żel�-
be�to�wy,�od�po�wie�trza�ny,�kry�ty�wie�lo�ko�lo�ro�wą�fo�lią
da�cho�wą.�ścia�ny�ze�wnętrz�ne�bu�dyn�ku�wy�ko�na�no

w czę�ści�ja�ko�żel�be�to�we�ob�ło�żo�ne�pro�fi�la�mi�szkla�-
ny�mi,�a w czę�ści�ja�ko�prze�szklo�ne�oraz�z pu�sta�-
ków�lek�kie�go�be�to�nu,�rów�nież�ob�ło�żo�ne�szkla�ną
wen�ty�lo�wa�ną�okła�dzi�ną� z pu�sta�ków� szkla�nych.

Bu�dy�nek� jest� dwu�kon�dy�gna�cyj�ny,� zbu�do�wa�ny
na pla�nie�pro�sto�ką�ta,�z da�chem�w for�mie�od�wró�co�-
ne�go�łu�ku.

Kon�struk�cja� bu�dyn�ku� jest� w prze�wa�ża�ją�cej
czę�ści�żel�be�to�wa,�uzu�peł�nio�na�kon�struk�cją�sta�lo�-
wą.�Ja�ko�ma�te�ria�ły�wy�koń�cze�nio�we�za�sto�so�wa�no
bla�chę�ty�ta�no�wo�-cyn�ko�wą�w ob�rób�kach�bla�char�-
skich�i w obu�do�wie�oraz�pły�ty�gip�so�wo�—włók�no�-
we�w ścia�nach�dzia�ło�wych.�Okła�dzi�ny�ścian�i po�-
sa�dzek�wy�ko�na�no�z wy�kła�dzi�ny�PVC�i płyt�gre�so�-
wych.�Wy�ko�na�no�krzy�wo�li�nio�we�su�fi�ty�pod�wie�sza�-
ne�o nie�stan�dar�do�wych�wy�mia�rach.�Ba�lu�stra�dy�i po�-
rę�cze�wy�ko�na�no�ze�sta�li�nie�rdzew�nej.�Za�sto�so�wa�-
no�eg�zo�tycz�ne�drew�no�ja�ko�kon�struk�cję�i okła�dzi�-
ny� ta�ra�sów.� W po�miesz�cze�niach� na�ra�żo�nych
na pro�mie�nio�wa�nie�za�sto�so�wa�no�okła�dzi�ny�ścian
z wkład�ka�mi�oło�wia�ny�mi,�spe�cja�li�stycz�ne�drzwi�oraz
okna.

Bu�dy�nek�jest�wy�po�sa�żo�ny�we�wszyst�kie�in�sta�la�-
cje�pod�sta�wo�we�i spe�cja�li�stycz�ne.

Ca�łość�prac�wy�ko�na�no�w cią�gu 17�mie�się�cy.
Na�gro�dę�ode�brał�Pre�zes�Gli�wic�kie�go�Przed�się�-

bior�stwa�Bu�dow�nic�twa�Prze�my�sło�we�go SA�Ma�rek
Mo�raw�ski.

*�*�*
W cza�sie�uro�czy�sto�ści�wrę�czo�no�rów�nież�dy�plom

uzna�nia�za wy�róż�nie�nie�w ogól�no�pol�skim�kon�kur�sie
„Mo�der�ni�za�cja�Ro�ku 2008”�dla�fir�my�„Dan�-Pol”�Ma�-
rian�Pie�cho�ta�s.�j.�Ty�chy�za ter�mo�mo�der�ni�za�cję�bu�-
dyn�ku�wy�dzia�łu�fi�lo�lo�gicz�ne�go�Uni�wer�sy�te�tu�Ślą�skie�-
go�przy Pla�cu�Sej�mu�Ślą�skie�go�w Ka�to�wi�cach.

Dy�plom�od�brał�Pre�zes�„Dan�-Pol”�Ma�rian�Pie�-
cho�ta.

O fir�mir�„Dan�-Pol”�pi�sze�my�na str.�14.
(TB)

BuDOWA ROku 2008
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PREZENTACJE

26�czerw�ca 2009�r.�pod�czas�fi�na�ło�wej�ga�li�w Vil�li�Fok�sal�w War�sza�-
wie,�po�zna�li�śmy�lau�re�atów�te�go�rocz�nej�edy�cji�Pu�bli�cu�sów�–�wy�róż�nień
przy�zna�wa�nych�już�od 7�lat�przez�re�dak�cję�mie�sięcz�ni�ka�„Za�mó�wie�nia
Pu�blicz�ne�Do�rad�ca”�naj�lep�szym�uczest�ni�kom�ryn�ku�za�mó�wień�pu�blicz�-
nych�oraz�oso�bom,�któ�re�swą�dzia�łal�no�ścią�w spo�sób�szcze�gól�ny�przy�-
czy�nia�ją�się�do roz�wo�ju�sys�te�mu�za�mó�wień�pu�blicz�nych�w Pol�sce.�

W obec�no�ści�licz�nie�zgro�ma�dzo�nych�go�ści�re�pre�zen�tu�ją�cych�przed�-
sta�wi�cie�li�ad�mi�ni�stra�cji�rzą�do�wej�i sa�mo�rzą�do�wej,�przed�się�bior�ców,�śro�-
do�wi�ska�na�uko�we�oraz�eks�per�tów�w dzie�dzi�nie�pra�wa�za�mó�wień�pu�-
blicz�nych�Ka�pi�tu�ła,�któ�rej�pra�com�prze�wod�ni�czył�Ja�cek�Am�bro�ziak,�ogło�-
si�ła�wy�ni�ki�w ka�te�go�riach�Za�ma�wia�ją�cy�Ro�ku�i Wy�ko�naw�ca�Ro�ku,�a tak�-
że�przed�sta�wi�ła�lau�re�ata�Na�gro�dy�Ho�no�ro�wej.�

Ka�pi�tu�ła�Na�gro�dy�do�ko�nu�jąc�oce�ny�kan�dy�da�tów�sta�nę�ła�przed trud�-
nym�wy�bo�rem.�Opty�mi�zmem�na�pa�wa�fakt,�iż�pro�fe�sjo�na�lizm,�wie�dza,
uczci�wość�i wy�so�kie�stan�dar�dy�sta�ły�się�do�me�ną�znacz�nej�czę�ści�dys�-
po�nen�tów�środ�ków�pu�blicz�nych,�jak�i przed�się�bior�ców�zdo�by�wa�ją�cych
pu�blicz�ne�kon�trak�ty.�

Kie�ru�jąc�się�w przy�pad�ku�za�ma�wia�ją�cych�przede�wszyst�kim�spo�so�-
bem�przy�go�to�wa�nia�po�stę�po�wa�nia�i re�ali�za�cji�pro�ce�dur�oraz�prze�strze�-
ga�niem� za�sad� uczci�wej� kon�ku�ren�cji,� a w przy�pad�ku� przed�się�bior�-
ców�–�pra�wi�dło�wo�ścią�i sku�tecz�no�ścią�dzia�łań�po�dej�mo�wa�nych�w związ�-
ku�z ubie�ga�niem�się�o zdo�by�cie�za�mó�wie�nia�pu�blicz�ne�go,�Ka�pi�tu�ła�no�-
mi�no�wa�ła�pię�ciu�za�ma�wia�ją�cych�oraz�trzech�wy�ko�naw�ców.�

No�mi�na�cje�do Na�gro�dy�Pu�bli�cus�za rok 2008�otrzy�ma�li:�

w ka te go rii ZA MA WIA JĄ CY RO KU: 
•�Ko�le�je�Ma�zo�wiec�kie�–�KM Sp.�z o.o.�
•�Mia�sto�Byd�goszcz�
•�Sąd�Okrę�go�wy�w Olsz�ty�nie�
•�Szpi�tal�Po�wia�to�wy�im.�Al�fre�da�So�ko�łow�skie�go�w Zło�to�wie�
•�Urząd�Gmi�ny�i Mia�sta�w Czer�wień�sku�

w ka te go rii WY KO NAW CA RO KU: 
•�Dan�Pol M.�Pie�cho�ta�Sp.�j.�
•�Hand�-Prod Sp.�z o.o.�
•�Hol�sters�HPM�Pol�ska�

Sta�ło�się�już�tra�dy�cją,�iż�zwy�cięz�cy�w po�szcze�gól�nych�ka�te�go�riach�od�-
bie�ra�ją�sta�tu�et�ki�z rąk�ubie�gło�rocz�nych�lau�re�atów.�Nie�ina�czej�by�ło�i w tym
ro�ku.�Na�gro�dę�dla�Za�ma�wia�ją�ce�go�Ro�ku�–�2008�prze�ka�za�ła�Be�ata�Za�-
wa�da,�re�pre�zen�tu�ją�ca�Kra�jo�we�Cen�trum�ds.�AIDS.�Na�to�miast�sta�tu�et�-
kę�Wy�ko�naw�cy�Ro�ku�–�2008�wrę�czył�Sła�wo�mir�Ćwi�klak�z przed�się�bior�-
stwa�ELEK�TRO�PAKS.

De�cy�zją�Ka�pi�tu�ły�sta�tu�et�ki�Pu�bli�cu�sa�za rok 2008�otrzy�mał�w ka�te�go�-
rii�WY�KO�NAW�CA�RO�KU�Dan�Pol M.�Pie�cho�ta�Sp.�j.�

Uza�sad�nia�jąc�wer�dykt�Ka�pi�tu�ła�pod�kre�śli�ła�sze�ro�ki�za�kres�usług�bu�-
dow�la�nych�świad�czo�nych�przez�fir�mę�Dan�Pol�dla�wie�lu�in�sty�tu�cji�pań�-

stwo�wych� i spół�dziel�ni� miesz�ka�nio�wych� wo�je�wódz�twa� ślą�skie�go,
w szcze�gól�no�ści�kom�plek�so�wej�ter�mo�mo�der�ni�za�cji�ist�nie�ją�cych�bu�dyn�-
ków�uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej.�Po�twier�dze�niem�wy�so�kiej�ja�ko�ści�usług,
a tak�że�rze�tel�no�ści�i so�lid�no�ści�Fir�my�są�rów�nież�licz�ne�na�gro�dy�i wy�-
róż�nie�nia.�Dan�Pol�jest�m.in.�dwu�krot�nym�lau�re�atem�ogól�no�pol�skie�go
kon�kur�su�pod pa�tro�na�tem�Mi�ni�stra�In�fra�struk�tu�ry�„Prze�tar�gi�dla�naj�lep�-
szych�–�Li�der�Eko�In�we�sty�cji”.�Po�sia�da�cer�ty�fi�kat�ja�ko�ści�przy�zna�ny�przez
Ślą�ską�Izbę�Bu�dow�nic�twa.�Dzia�ła�jąc�na trud�nym�ryn�ku�za�mó�wień�pu�-
blicz�nych 90%�przy�cho�dów�Fir�my�po�cho�dzi�ze�zre�ali�zo�wa�nych�prze�-
tar�gów.�Przed�się�bior�stwo�po�dej�mu�je�tak�że�dzia�ła�nia�ma�ją�ce�na ce�lu
roz�wój�oświa�ty�i kul�tu�ry,�świad�cząc�po�moc�fi�nan�so�wą�dla�szkół�oraz�spon�-
so�ru�jąc�dzia�łal�ność�kul�tu�ral�ną.

lAuREACI NAGRóD PuBlICus ZA 2008 ROk

Dan Pol M. Piechota sp.j.
Wykonawcą Roku

Statuetkę�dla�firmy�Dan�Pol�odebrał�Szymon�Piechota



Forum�Budownictwa�Śląskiego�-�3�(29)�2009 15

ŚląskA IZBA BuDOWNICTWA

Jed�na�z naj�bar�dziej�bul�wer�su�ją�cych�śro�do�wi�sko
bu�dow�la�ne,�wzbu�dza�ją�ca�du�żo�emo�cji,�od�bie�ra�na�po�-
wszech�nie� ja�ko� stwa�rza�ją�cą� du�że� po�le� do nie�-
uczci�wych�prak�tyk,�jest�spra�wa�sto�so�wa�nia�usta�wy
„Pra�wo�Za�mó�wień�Pu�blicz�nych”.

Człon�ko�wie�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�i uczest�-
ni�cy�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go�od�by�li�na ten�te�-
mat� de�ba�tę� pro�ble�mo�wą.� Uczest�ni�cy� spo�tka�nia
w cza�sie�go�rą�cej�dys�ku�sji�po�da�wa�li�przy�kła�dy�bar�-
dzo� kon�tro�wer�syj�nych� roz�strzy�gnięć� prze�tar�gów
na in�we�sty�cje�pu�blicz�ne,�mó�wi�li�o�nie�od�po�wie�dzial�-
no�ści�w po�wie�rza�niu�in�we�sty�cji�fir�mom�sto�su�ją�cym
dum�pin�go�we�ce�ny,�nie�prze�strze�ga�ją�cych�pod�sta�wo�-
wych�za�sad�bez�pie�czeń�stwa�na bu�do�wach,�ła�mią�-
cym�czę�sto�pra�wo.

Efek�tem�spo�tka�nia�i zgła�sza�nych�w cza�sie�dys�-
ku�sji�po�stu�la�tów�są�„Usta�le�nia�z de�ba�ty”�(ich�tekst�pu�-
bli�ku�je�my).�

O spra�wie�pa�to�lo�gicz�nych�prze�ja�wów�sto�so�wa�nia
usta�wy�„Pra�wo�Za�mó�wień�Pu�blicz�nych”.�Ślą�ska�Izba
Bu�dow�nic�twa�po�in�for�mo�wa�ła�wszyst�kich�Po�słów�Sej�-
mu� RP� Ko�mi�sji� Go�spo�dar�ki� oraz� In�fra�struk�tu�ry
okrę�gów�wy�bor�czych�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go.�Na te�-
mat�te�go�pro�ble�mu,�a tak�że�spra�wy�ko�niecz�no�ści
przy�wró�ce�nia� moż�li�wo�ści� nada�wa�nia� upraw�nień
bu�dow�la�nych�dla�tech�ni�ków�bu�dow�nic�twa�Izba�zor�-
ga�ni�zu�je, 13�paź�dzier�ni�ka�br.,�ko�lej�ną�de�ba�tę�z udzia�-
łem�ka�dry�kie�row�ni�czej�firm�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�-
twa�i uczest�ni�ków�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go,
na któ�rą�za�pro�sze�ni�zo�sta�li�Po�sło�wie�re�pre�zen�tu�ją�-
cych�nasz�re�gion.

USTA LE NIA
z de ba ty przed się biorstw ŚLĄ SKIEJ IZBY

BU DOW NIC TWA 
i uczest ni ków

FO RUM BU DOW NIC TWA ŚLĄ SKIE GO
w spra wie 

prak ty ki sto so wa nia usta wy
„Pra wo Za mó wień Pu blicz nych”

w dniu 27 sierp nia 2009r.

1.� Trwa�ją�ce� spo�wol�nie�nie� wzro�stu� go�spo�dar�-
cze�go,� któ�re�go� na�stęp�stwem� jest� tak�że� bar�dzo
wy�mier�ny,�bo�się�ga�ją�cy 70%�spa�dek�in�we�sty�cji�ko�-
mer�cyj�nych,� na�si�lił� kon�ku�ren�cję� wśród� przed�się�-
biorstw�bu�dow�la�nych�ubie�ga�ją�cych�się�o uzy�ska�nie
za�mó�wień�pu�blicz�nych�na re�ali�za�cję�no�wych�przed�-

Uczest�ni�cy�de�ba�ty�po�da�wa�li�przy�kła�dy�bar�dzo�kon�tro�-
wer�syj�nych�roz�strzy�gnięć�prze�tar�gów�na in�we�sty�cje�pu�-
blicz�ne

De ba ta o nie uczci wej
konkurencji w bu dow nic twie

się�wzięć�in�we�sty�cyj�nych�i re�mon�to�wych.�Wwięk�szo�-
ści�obec�nie�pro�wa�dzo�nych�przez�Za�ma�wia�ją�cych�po�-
stę�po�wań�zgod�nie�z prze�pi�sa�mi�usta�wy�–�Pra�wo�za�-
mó�wień�pu�blicz�nych,�któ�rych�przed�mio�tem�są�ro�bo�-
ty�bu�dow�la�ne,�uczest�ni�czy�znacz�nie�więk�sza�licz�ba
ofe�ren�tów�niż�w po�przed�nich�okre�sach.

2.�Przed�się�bior�stwa�bu�dow�la�ne�na�sze�go�re�gio�nu,
zrze�szo�ne�w sa�mo�rzą�dach�go�spo�dar�czych,�któ�re
utwo�rzy�ły�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go,�nie�ne�gu�-
ją�–�co�wy�ni�ka�z oczy�wi�stej�za�sa�dy�kon�ku�ren�cji�–�skła�-
da�nia�ofert�tań�szych�niż�mia�ło�to�miej�sce�jesz�cze�nie
tak�daw�no.�Nie�kwe�stio�nu�ją�na�wet�ko�niecz�no�ści�ogra�-
ni�cza�nia�swej�do�tych�cza�so�wej�ren�tow�no�ści,�podwa�-
run�kiem�jed�nak�po�no�sze�nia�peł�nej�od�po�wie�dzial�no�-
ści�za za�pew�nie�nie�pra�wi�dło�wej�re�ali�za�cji�in�we�sty�-
cji�w za�kre�sie�tech�no�lo�gicz�nym,�pra�wi�dło�wo�ści�roz�-
li�czeń�fi�nan�so�wych�oraz�prze�strze�ga�nia�wy�mo�gów
bez�pie�czeń�stwa�i hi�gie�ny�pra�cy.

3.�Za�nie�po�ko�je�nie�i sprze�ciw�uczest�ni�ków�Fo�rum
Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go�wy�wo�łu�je�co�raz�bar�dziej�po�-
wszech�na�prak�ty�ka�Za�ma�wia�ją�cych,�roz�strzy�ga�nia
po�stę�po�wań�na re�ali�za�cję�za�dań�in�we�sty�cyj�nych�lub
re�mon�to�wych�wy�łącz�nie�na pod�sta�wie�jed�ne�go�kry�-
te�rium,�tj.�ce�ny,�w szcze�gól�no�ści�w sy�tu�acji,�gdy�ce�-
na�wy�bra�nej�naj�tań�szej�ofer�ty�nie�jed�no�krot�nie�po�zo�-
sta�je�na po�zio�mie�dum�pin�go�wym,�znacz�nie�po�ni�żej
rze�czy�wi�stej�war�to�ści� za�mó�wie�nia� (po�więk�szo�nej
o VAT)�–�jest,�by�po�słu�żyć�się�ję�zy�kiem�usta�wy,�ce�-
ną�ra�żą�co�ni�ską�w sto�sun�ku�do przed�mio�tu�za�mó�-
wie�nia.

4.�W imie�niu�wszyst�kich�sa�mo�rzą�dów�go�spo�dar�-
czych,�zrze�sza�ją�cych�po�nad�trzy�sta�przed�się�biorstw
i firm�bu�dow�la�nych�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go,�uwa�ża�-
my�za ce�lo�we�wska�zać�na licz�ne�za�gro�że�nia�ja�kie
nie�sie�ta�prak�ty�ka�fi�na�li�zo�wa�nia�prze�tar�gów�na ro�-
bo�ty�bu�dow�la�ne.

5.�Do naj�waż�niej�szych�z tych�za�gro�żeń�dla�od�po�-
wie�dzial�nej�re�ali�za�cji�za�rów�no�no�wych�in�we�sty�cji,�jak
i po�zo�sta�łych�ro�bót�bu�dow�la�nych,�za�li�cza�my:�nie�prze�-
strze�ga�nie� wy�ma�ga�nych� re�żi�mów� tech�no�lo�gicz�-
nych,�sto�so�wa�nie�nie�ate�sto�wa�nych,�za�mien�nych�ma�-
te�ria�łów,�za�trud�nia�nie�pra�cow�ni�ków�bez�wy�ma�ga�nych
kwa�li�fi�ka�cji,� za�ni�ża�nie� lub� nie�wy�wią�zy�wa�nie� się
z obo�wiąz�ku� płat�no�ści� wo�bec� pod�wy�ko�naw�ców
i do�staw�ców� ma�te�ria�łów� oraz� –� co� uwa�ża�my
za szcze�gól�nie�waż�ne�–�nie�prze�strze�ga�nie�ele�men�-
tar�nych�wy�mo�gów�bez�pie�czeń�stwa�i hi�gie�ny�pra�cy.
Ślą�ska�Ra�da�ds.�Bez�pie�czeń�stwa�Pra�cy�w Bu�dow�-
nic�twie�przy Okrę�go�wym�In�spek�to�rze�Pra�cy�w Ka�-
to�wi�cach�wy�sto�so�wa�ła�od�ręb�ny�„Apel”,�któ�ry�prze�-
ka�zu�je�my�w za�łą�cze�niu.

6.�Ja�ko�uczest�ni�cy�„Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�-
go”�zda�je�my�so�bie�w peł�ni�spra�wę�z ułom�no�ści�obec�-
ne�go� sta�nu� praw�ne�go� re�gu�lu�ją�ce�go� pro�ce�du�ry
udzie�la�nia�za�mó�wień�pu�blicz�nych,�ma�jąc�w szcze�-
gól�no�ści�na uwa�dze,�że�za�rów�no�usta�wa�–�Pra�wo
Za�mó�wień�Pu�blicz�nych,�jak�też�Ko�deks�Cy�wil�ny,�dy�-
rek�ty�wy�Unii�Eu�ro�pej�skiej�do�ty�czą�ce�za�mó�wień�pu�-
blicz�nych� (np.� dy�rek�ty�wa 2004/18/WE,� art. 55)
oraz�orzecz�nic�two�Eu�ro�pej�skie�go�Try�bu�na�łu�Spra�-
wie�dli�wo�ści,�nie�de�fi�niu�ją�po�ję�cia�„ofer�ty�za�wie�ra�ją�-
cej�ra�żą�co�ni�ską�ce�nę”�w sto�sun�ku�do przed�mio�tu
za�mó�wie�nia”,�czy�li�po pro�stu�„ra�żą�co�ni�skiej�ce�ny”.

7.�Uzna�li�śmy�za ce�lo�we�aby�przed�się�bior�stwa�bu�-
dow�la�ne,�re�pre�zen�to�wa�ne�przez�„Fo�rum”,�w każ�dym
przy�pad�ku�do�mnie�ma�nia�zło�że�nia�przez�wy�ko�naw�cę
ofer�ty�z ra�żą�co�ni�ską�ce�ną,�gro�żą�cą�nie�wy�ko�na�niem
lub�nie�na�le�ży�tym�wy�ko�na�niem�umo�wy�w spra�wie�za�-
mó�wie�nia�pu�blicz�ne�go�na ro�bo�ty�bu�dow�la�ne,�w peł�-
ni�ko�rzy�sta�ły�z przy�słu�gu�ją�cych�im�środ�ków�ochro�ny
praw�nej�(pro�test,�od�wo�ła�nie,�skar�ga),�do�ma�ga�jąc�się
odZa�ma�wia�ją�cych�sto�so�wa�nia�pro�ce�du�ry�okre�ślo�nej
wart. 90�usta�wy�–�Pra�wo�Za�mó�wień�Pu�blicz�nych,�ma�-
jąc�peł�ną�świa�do�mość�trud�ne�go�obo�wiąz�ku�wska�za�-
nia�przez�nich�w pro�te�ście�(od�wo�ła�niu,�skar�dze)�do�-
wo�dów�po�twier�dza�ją�cych�to�do�mnie�ma�nie.

8.�Zda�jąc�so�bie�tak�że�spra�wę,�że�ist�nie�ją�cy�stan
praw�ny�nie�stwa�rza�moż�li�wo�ści�au�to�ma�tycz�ne�go,
na pod�sta�wie�kry�te�riów�aryt�me�tycz�nych�uzna�wa�nia,
że�ofer�ta�za�wie�ra�ra�żą�co�ni�ską�ce�nę�w sto�sun�ku
do przed�mio�tu�za�mó�wie�nia,�ja�ko�uczest�ni�cy�„Fo�rum”
przy�go�to�wu�je�my�wy�stą�pie�nie�do or�ga�nów�Rzą�du�oraz
wła�ści�wych�ko�mi�sji�Sej�mu�i Se�na�tu�RP�z po�stu�la�tem
co�naj�mniej�pró�by�sfor�mu�ło�wa�nia�–�mi�mo�wszyst�-
ko�–�cech�ce�ny,�któ�rą�na�le�ża�ło�by�za�kwa�li�fi�ko�wać�ja�-
ko�pod�le�ga�ją�cej�wy�ja�śnie�niu�w try�bie�prze�pi�sów�art. 90
usta�wy,�tj.�ja�ko�„po�dej�rza�nej”,�iż�mo�że�być�ra�żą�co�ni�-
ska�w sto�sun�ku�do przed�mio�tu�za�mó�wie�nia.�Skła�-
nia�nas�do te�go�fakt,�że�ani�dy�rek�ty�wy�Unii�Eu�ro�pej�-
skiej�do�ty�czą�ce�za�mó�wień�pu�blicz�nych�ani�orzecz�-
nic�two�Eu�ro�pej�skie�go�Try�bu�na�łu�Spra�wie�dli�wo�ści�nie
prze�są�dza�ją,�iż�nie�moż�na�usta�lić�gra�nicz�nych�war�-
to�ści�pro�cen�to�wych�ce�ny�ofer�ty�do war�to�ści�za�mó�-
wie�nia�(po�więk�szo�nej�o VAT),�po�ni�żej�któ�rych�Za�ma�-
wia�ją�cy�obo�wią�za�ni�by�li�by�do wsz�czę�cia�pro�ce�du�-
ry�opi�sa�nej�prze�pi�sem�art. 90.�Wsz�czę�cie�sa�mej�pro�-
ce�du�ry�nie�prze�są�dza�ło�by,� tak� jak�nie�prze�są�dza
obec�nie,�czy�za�ofe�ro�wa�na�przez�wy�ko�naw�cę�ce�na
jest�ra�żą�co�ni�ska,�jed�nak�zmu�sza�ło�by�wy�ko�naw�cę
do wy�ka�za�nia�(wprost�udo�wod�nie�nia),�że�za�ofe�ro�-
wa�na�ce�na�nie�jest�ra�żą�co�ni�ska.�A to�był�by�już�bar�-
dzo�istot�ny�po�stęp.�

9.�Przed�kła�da�jąc�w tej�for�mie�sta�no�wi�sko�uczest�-
ni�ków� „Fo�rum� Bu�dow�nic�twa� Ślą�skie�go”� wo�bec
prak�ty�ki�sto�so�wa�nia�obo�wią�zu�ją�cej�usta�wy�–�Pra�wo
Za�mó�wień�Pu�blicz�nych,�zwra�ca�my�się�do wszyst�-
kich�pod�mio�tów�zo�bo�wią�za�nych�sto�so�wać�tę�usta�-
wę,�w szcze�gól�no�ści�do Za�ma�wia�ją�cych�bran�żo�wych
oraz�jed�no�stek�sa�mo�rzą�du�te�ry�to�rial�ne�go,�o współ�-
dzia�ła�nie�z na�mi�dla�ogra�ni�cza�nia�przed�sta�wio�nych
pa�to�lo�gicz�nych�przy�pad�ków�czę�sto�świa�do�me�go�nad�-
uży�wa�nia�obec�nych�re�gu�la�cji�praw�nych�przez�nie�-
rze�tel�nych�wy�ko�naw�ców�w pro�ce�sie�udzie�la�nia�za�-
mó�wień�pu�blicz�nych�na ro�bo�ty�bu�dow�la�ne.�Wpierw�-
szej�ko�lej�no�ści�ape�lu�je�my�do Za�ma�wia�ją�cych,�by
w każ�dym�przy�pad�ku�do�mnie�ma�nia,�że�przed�ło�żo�-
na�ofer�ta�za�wie�ra�ra�żą�co�ni�ską�ce�nę,�wsz�czy�na�li�tzw.
pro�ce�du�rę� wy�ja�śnia�ją�cą� oapi�sa�ną� w prze�pi�sach
art. 90�usta�wy�w ce�lu�uzy�ska�nia�wy�ja�śnień�od wy�-
ko�naw�cy,�któ�ry�zło�żył�ta�ką�ofer�tę.

*�*�*

Wpro�wa�dze�nie�do de�ba�ty�do�ko�nał�eks�pert�Ślą�skiej
Izby�Bu�dow�nic�twa�dr�Ja�cek�Kacz�mar�czyk�(ar�ty�kuł
dr.� Kacz�mar�czy�ka� o za�mó�wie�niach� pu�bli�ku�je�my
na str.�16-17).
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Usta�wa�z dnia 29�stycz�nia 2004�r.�–�Pra�wo�za�mó�-
wień�pu�blicz�nych�(Dz.�U.�z 2007�r.�Nr 223,�poz. 1655
z późn.�zm.)�to�usta�wa,�z któ�rą�ze�tknę�li�się�nie�mal
wszy�scy�przed�się�bior�cy�(wy�ko�naw�cy�–�by�po�słu�żyć
się�usta�wo�wą�no�men�kla�tu�rą),�któ�rzy�w więk�szym�lub
mniej�szym�stop�niu�zwią�za�li�los�swej�dzia�łal�no�ści�go�-
spo�dar�czej�z udzia�łem�w po�stę�po�wa�niach�o udzie�-
le�nie�za�mó�wień�pu�blicz�nych,�czy�li�po�stę�po�wa�niach
pro�wa�dzo�nych�przez�za�ma�wia�ją�cych�zgod�nie�z za�-
sa�da�mi�i pro�ce�du�ra�mi�okre�ślo�ny�mi�w tej�usta�wie.�Do�-
ty�czy�to�w istot�nym�za�kre�sie�przed�się�bior�ców�dzia�-
ła�ją�cych�w sze�ro�ko�ro�zu�mia�nej�bran�ży�bu�dow�la�nej.

Ostat�nia�du�ża�no�we�li�za�cja�Pra�wa�za�mó�wień�pu�-
blicz�nym�mia�ła�miej�sce�w ro�ku�ubie�głym.�Osta�tecz�-
nie,� po przy�ję�ciu� czę�ści� po�pra�wek� Se�na�tu,� Sej�m
w dniu 4�wrze�śnia 2008�r.�uchwa�lił�usta�wę�o zmia�-
nie�usta�wy�–�Pra�wo�za�mó�wień�pu�blicz�nych�oraz�nie�-
któ�rych�in�nych�ustaw�(Dz.�U.�Nr 171,�poz. 1058),�któ�-
ra�we�szła�w ży�cie�z dniem 24�paź�dzier�ni�ka 2008�r.
Po tej�da�cie�usta�wa�jesz�cze�kil�ka�krot�nie�by�ła�no�we�-
li�zo�wa�na,� lecz� po�za� zmia�ną� do�ty�czą�cą� kon�ce�sji
na ro�bo�ty�bu�dow�la�ne,�po�zo�sta�łe�zmia�ny�nie�mia�ły�żad�-
ne�go�lub�prak�tycz�nie�żad�ne�go�zna�cze�nia�z punk�tu�wi�-
dze�nia�za�rów�no�za�ma�wia�ją�cych,�jak�i wy�ko�naw�ców.

Kil�ka�słów�do�ty�czą�cych�owej�„du�żej”�no�we�li�za�cji.
Przy�go�to�wy�wa�ny�pro�jekt,�a na�stęp�nie�pro�jekt,�któ�ry
zo�stał�skie�ro�wa�ny�do Sej�mu,�bu�dził�wie�le�za�strze�żeń
i wąt�pli�wo�ści�za�rów�no�eks�per�tów�w za�kre�sie�za�mó�-
wień�pu�blicz�nych,�jak�i czę�ści�(nie�ste�ty,�tyl�ko�nie�wiel�-
kiej)�wy�ko�naw�ców.�Oso�bi�ście�wy�ra�ża�łem�swe�wąt�pli�-
wo�ści� do�ty�czą�ce� pro�jek�to�wa�nych� zmian� za�rów�no
w pu�bli�ko�wa�nych�ar�ty�ku�łach�(Spra�wa�wa�dium�w ko�-
lej�nej�no�we�li�za�cji�Pra�wa�za�mó�wień�pu�blicz�nych,�Bu�-
duj�z Gło�wą,�nr 2/2008,�Ko�lej�na�no�we�la�Pzp,�Bu�duj
z Gło�wą, 3/2008),�jak�też�na fo�rum�se�nac�kiej�Ko�mi�-
sji�Go�spo�dar�ki�(a do�kład�nie�pod�ko�mi�sji),�gdzie�wy�stę�-
po�wa�łem�w cha�rak�te�rze�eks�per�ta�(Se�nat�RP,�Za�pis�ste�-
no�gra�ficz�ny�(341)�z 6.�po�sie�dze�nia�Pod�ko�mi�sji�„Przy�-
ja�zne�Pań�stwo”�w dniu 22� lip�ca 2008� r.,� www.se�-
nat.gov.pl).�W ar�ty�ku�łach�wy�ra�ża�łem� swe� po�glą�dy
w for�mie�pu�bli�cy�stycz�nej,�zaś�na po�sie�dze�niu�pod�ko�-
mi�sji�bro�ni�łem�zgło�szo�nych�uprzed�nio�prze�ze�mnie�pro�-
po�zy�cji�zmian�do pro�jek�tu�usta�wy�oraz�po�le�mi�zo�wa�-
łem�w tym�za�kre�sie�przede�wszyst�kim�z Pre�ze�sem
Urzę�du�Za�mó�wień�Pu�blicz�nych.�Nie�re�pre�zen�to�wa�łem
żad�ne�go�lob�by,�czy�też�par�ty�ku�lar�nych�in�te�re�sów�tak
za�ma�wia�ją�cych,� jak� i wy�ko�naw�ców,� lecz� dą�ży�łem
do usta�no�wie�nia�ta�kich�prze�pi�sów�(a przy�naj�mniej�za�-
cho�wa�nia�ob�wią�zu�ją�cych),�któ�re�z jed�nej�stro�ny�istot�-
nie�słu�ży�ły�by�efek�tyw�ne�mu�wy�dat�ko�wa�niu�środ�ków�pu�-
blicz�nych�(czy�li�na�szych),�a z dru�giej�stro�ny�wzmac�-
nia�ły�za�sa�dę�kon�ku�ren�cji�po�mię�dzy�wy�ko�naw�ca�mi,
w tym�oczy�wi�stą�praw�dę,�że�tyl�ko�i wy�łącz�nie�przed�-
się�bior�cy�uczest�ni�czą�cy�w po�stę�po�wa�niu�o udzie�le�-
nie�za�mó�wie�nia�pu�blicz�ne�go�są�w sta�nie�efek�tyw�nie
kon�tro�lo�wać�czyn�no�ści�za�ma�wia�ją�ce�go.

Jak,�po ro�ku�od wej�ścia�w ży�cie�no�we�li�za�cji�usta�-
wy,�na�le�ży�oce�nić�wpro�wa�dzo�ne�wów�czas�zmia�ny?
Od�nio�sę�się�wy�łącz�nie�do zmian�istot�nych,�nad�to�naj�-
waż�niej�szych� z punk�tu�wi�dze�nia� przed�się�bior�ców.

Za�sad�ni�czo�nie�po�twier�dzi�ły�się�za�strze�że�nia�do�-
ty�czą�ce� moż�li�wo�ści� ma�ni�pu�la�cji� po�stę�po�wa�nia�mi
przez�zmia�nę�w to�ku�po�stę�po�wa�nia�wa�run�ków�udzia�-
łu�w po�stę�po�wa�niu,�któ�rą�to�moż�li�wość�da�wa�ły�no�we
prze�pi�sy� do�pusz�cza�ją�ce� zmia�nę� tre�ści� ogło�sze�nia

o za�mó�wie�nia�(art. 12a�i art. 38�ust. 4a).�Prak�ty�ka�po�-
ka�za�ła,�że�no�we�moż�li�wo�ści�da�ne�za�ma�wia�ją�cym�nie
są�nad�uży�wa�ne,�co�nie�ozna�cza,�że�ta�kie�sy�tu�acje�nie
ma�ją�miej�sca.�Wprost�prze�ciw�nie.�Wie�lo�krot�nie�za�-
ma�wia�ją�cy,�cho�ciaż�po�win�ni�do�ko�nać�zmian�usta�no�-
wio�nych�wa�run�ków�udzia�łu�w po�stę�po�wa�niu�(wąt�pli�-
wych,�czy�wręcz�nie�do�pusz�czal�nych),�to�nie�czy�nią
te�go,�z jed�nej�stro�ny�za�pew�ne�wsku�tek�nie�wie�dzy,�iż
ta�ka�moż�li�wość�im�przy�słu�gu�je,�a z dru�giej�bo�jąc�się
o po�są�dze�nie�o ma�ni�pu�lo�wa�nie�po�stę�po�wa�nia�mi.�

Zmie�nił�się�prze�pis�art. 22�ust. 1�pkt 2�usta�wy�do�-
pusz�cza�jąc�do ubie�ga�nia�się�o udzie�le�nie�za�mó�wie�-
nia�nie�tyl�ko�wy�ko�naw�ców,�któ�rzy�po�sia�da�ją�nie�zbęd�-
ną�wie�dzę�i do�świad�cze�nie�oraz�dys�po�nu�ją�po�ten�cja�-
łem�tech�nicz�nym�i oso�ba�mi�zdol�ny�mi�do wy�ko�na�nia
za�mó�wie�nia,� lecz� tak�że� tych,� któ�rzy� (tu� zmia�na)
„przed�sta�wią�pi�sem�ne�zo�bo�wią�za�nie�in�nych�pod�mio�-
tów�do udo�stęp�nie�nia�po�ten�cja�łu�tech�nicz�ne�go�i osób
zdol�nych�do wy�ko�na�nia�za�mó�wie�nia”.�Po�mi�mo�wa�-
dli�we�go�le�gi�sla�cyj�nie,�acz�zgod�ne�go�z pra�wem�unij�-
nym,�prze�pi�su�(wa�dli�wość�prze�pi�su�po�le�ga�na zrów�-
na�niu�wa�run�ku�udzia�łu�w po�stę�po�wa�niu�z do�ku�men�-
tem� po�twier�dza�ją�cym� speł�nia�nie� te�go� wa�run�ku),
prze�pis�ten,�choć�po�wo�du�je�czę�sto�nie�po�rad�ność�za�-
ma�wia�ją�cych�w przy�sto�so�wa�niu�go�do kon�kret�nych
oko�licz�ności�kon�kret�ne�go�po�stę�po�wa�nia,�nie�stwa�rza
istot�nych�trud�no�ści�in�ter�pre�ta�cyj�nych�–�za�ma�wia�ją�-
cy�naj�czę�ściej�„żyw�cem”�prze�pi�su�ją�do do�ku�men�tów
po�stę�po�wa�nia�(ogło�sze�nia�o za�mó�wie�niu,�spe�cy�fi�ka�-
cji�istot�nych�wa�run�ków�za�mó�wie�nia)�frag�ment�prze�-
pi�su,�po�prze�sta�jąc�na�stęp�nie�na wy�łącz�nie�for�mal�nym
spraw�dze�niu,�czy�wy�ko�naw�ca,�któ�ry�za�de�kla�ro�wał,�że
bę�dzie�dys�po�no�wał�po�ten�cja�łem�tech�nicz�nym�i oso�-
ba�mi,�przed�sta�wił�„zo�bo�wią�za�nie�in�nych�pod�mio�tów”.

Zmia�nie�uległ�prze�pis�(art. 24�ust. 1�pkt 1),�któ�ry�na�-
ka�zu�je�wy�klu�cze�nie�z po�stę�po�wa�nia�tych�wy�ko�naw�-
ców,�któ�rzy�wy�rzą�dzi�li�szko�dę�nie�wy�ko�nu�jąc�za�mó�-
wie�nia�lub�wy�ko�nu�jąc�je�nie�na�le�ży�cie.�Już�nie�wy�klu�-
cza�się�wy�ko�naw�ców,�któ�rzy�–�tak�jak�przed no�we�li�-
za�cją�–�nie�na�pra�wi�li�szko�dy,�lecz�tych,�w sto�sun�ku
do któ�rych�sąd�pra�wo�moc�nym�orze�cze�niem�stwier�dził
wy�rzą�dze�nie�szko�dy,�a orze�cze�nie�to�zo�sta�ło�wy�da�-
ne�w okre�sie 3�lat�przed wsz�czę�ciem�po�stę�po�wa�nia.
Prze�pis�no�we�go�art. 24a�zo�bo�wią�zał�za�ma�wia�ją�cych
do prze�ka�zy�wa�nia�Pre�ze�so�wi�UZP�od�pi�su�orze�cze�-
nia�są�du�nie�zwłocz�nie�po je�go�upra�wo�moc�nie�niu�się,
a Pre�ze�sa�UZP�(art. 154�pkt 5a)�do pu�bli�ko�wa�nia�wy�-

ka�zu�„nie�rze�tel�nych�wy�ko�naw�ców”�na stro�nie�in�ter�ne�-
to�wej�UZP.�Na dzień�dzi�siej�szy�(22�wrze�śnia 2009�r.)
w pu�bli�ko�wa�nym�wy�ka�zie�znaj�du�je�się 8�wy�ko�naw�ców.
Choć�„sta�ry”�prze�pis�bu�dził�wie�le�wąt�pli�wo�ści�in�ter�pre�-
ta�cyj�nych�(do�wo�do�wych),�to�w prak�ty�ce�był�rzad�ko�wy�-
ko�rzy�sty�wa�ny.�Prze�pis�zmie�nio�ny�jest�czy�tel�ny�i przej�-
rzy�sty�za�rów�no�dla�za�ma�wia�ją�cych,�jak�i wy�ko�naw�-
ców�–�wte�dy�i tyl�ko�wte�dy�za�ma�wia�ją�cy�wy�klu�cza�wy�-
ko�naw�cę�z po�stę�po�wa�nia�na pod�sta�wie�te�go�prze�pi�-
su,�gdy�wy�ko�naw�ca�znaj�du�je�się�na „czar�nej�li�ście”�pu�-
bli�ko�wa�nej�przez�Pre�ze�sa�UZP.

Za nie�zbyt�szczę�śli�we�na�le�ży�uznać�unie�moż�li�wie�-
nie�wpro�wa�dze�nia�zmian�do umo�wy�(art. 144�ust. 1),
po�za�przy�pad�kiem�gdy�moż�li�wość�ta�ka�zo�sta�ła�prze�-
wi�dzia�na�przez�za�ma�wia�ją�ce�go�w ogło�sze�niu�o za�mó�-
wie�niu�lub�w spe�cy�fi�ka�cji�istot�nych�wa�run�ków�za�mó�-
wie�nia�oraz�gdy�za�ma�wia�ją�cy�okre�ślił�wa�run�ki�ta�kiej
zmia�ny.�Jak�się�oka�za�ło�(i oka�zu�je�się�na�dal)�za�ma�-
wia�ją�cy�na�gmin�nie�nie�prze�wi�du�ją�moż�li�wo�ści�do�ko�-
na�nia�zmian�umo�wy,�cze�go�skut�ki�wie�lo�krot�nie�od�czu�-
wa�ją� przed�się�bior�cy,� szcze�gól�nie� w sy�tu�acji,� gdy
rzecz�do�ty�czy�prze�dłu�że�nia�ter�mi�nu�wy�ko�na�nia�umo�-
wy.

Wie�le� pro�ble�mów� stwa�rza� sto�so�wa�nie� no�we�go
prze�pi�su�(art. 87�ust. 2�pkt 3)�na�ka�zu�ją�ce�go�za�ma�-
wia�ją�ce�mu�po�pra�wie�nie�w ofer�cie�tzw.�in�nych�omy�-
łek�(in�nych�niż�oczy�wi�ste�omył�ki�pi�sar�skie�i ra�chun�-
ko�we)�po�le�ga�ją�cych�na nie�zgod�no�ści�ofer�ty�ze�spe�-
cy�fi�ka�cją�istot�nych�wa�run�ków�za�mó�wie�nia�i nie�po�-
wo�du�ją�cych�istot�nych�zmian�w tre�ści�ofer�ty.�Na�wet
w orzecz�nic�twie�Kra�jo�wej�Izby�Od�wo�ław�czej�roz�pa�-
tru�ją�cej�od�wo�ła�nia�wy�ko�naw�ców�nie�ma�zgod�no�ści
co�do te�go,�któ�re�omył�ki�i w ja�kim�za�kre�sie�(po�za�istot�-
nie�drob�ny�mi,�bez�żad�ne�go�zna�cze�nia)�są�omył�ka�-
mi,�któ�re�nie�po�wo�du�ją�istot�nych�zmian�w tre�ści�ofer�-
ty.�Nie�jest�ja�sne,�czy�o istot�no�ści�zmian�ma�de�cy�do�-
wać�np.�licz�ba�omy�łek�w kosz�to�ry�sie�ofer�to�wym�w sto�-
sun�ku�do licz�by�wy�ce�nia�nych�po�zy�cji,�czy�być�mo�że
kwo�ta,�o ja�ką�ule�gnie�zmia�nie�ce�na�ofer�ty�po po�pra�-
wie�niu�omy�łek�w sto�sun�ku�do ce�ny�po�da�nej�w ofer�-
cie.�Tę�zmia�nę,� choć�moż�na�przy�jąć,� że�kry�ły� się
za nią�do�bre�in�ten�cje�zmie�rza�ją�ce�do te�go,�aby�nie
by�ły�od�rzu�ca�ne�ofer�ty�z istot�nie�drob�ny�mi�omył�ka�mi,
na�le�ży�oce�nić�ne�ga�tyw�nie.

Tym�bar�dziej�ne�ga�tyw�nie�na�le�ży�oce�nić�zmia�nę
(art. 46�ust. 4a),�któ�ra�zo�bo�wią�zu�je�za�ma�wia�ją�ce�go
do za�trzy�ma�nia�wa�dium,�je�że�li�wy�ko�naw�ca�na we�zwa�-
nie�za�ma�wia�ją�ce�go�nie�zło�żył�wy�ma�ga�nych�oświad�-
czeń,�do�ku�men�tów�lub�peł�no�moc�nictw.�Po�mi�ja�jąc�już
fakt,�że�w ten�spo�sób�wa�dium�utra�ci�ło�cha�rak�ter�re�-
kom�pen�sa�ty� dla� za�ma�wia�ją�ce�go� w sy�tu�acji,� gdy
wy�bra�ny�wy�ko�naw�ca�uchy�la�się�od za�war�cia�umo�wy,
a sta�ło�się�na�rzę�dziem�swo�istej�„re�pre�sji”�w sto�sun�-
ku�do wy�ko�naw�cy,�któ�ry�nie�zło�żył�ww.�do�ku�men�tów,
to�in�ter�pre�ta�cja�te�go�prze�pi�su,�tak�w li�te�ra�tu�rze,�ja�ki
i w orzecz�nic�twie�Kra�jo�wej�Izby�Od�wo�ław�czej,�jest�nie�-
jed�no�znacz�na.�Co�wię�cej,�stwa�rza�ona�pro�ble�my�dla
in�sty�tu�cji,�któ�re�z mo�cy�usta�wy�mo�gą�udzie�lać�tzw.
gwa�ran�cji�wa�dial�nych,�tj.�ban�ków�i za�kła�dów�ubez�-
pie�czeń.�Ob�ser�wu�je�się�–�cze�mu�nie�moż�na�się�dzi�-
wić,�sko�ro�usta�wa�na�kła�da�na za�ma�wia�ją�cych�obo�-
wią�zek�za�trzy�ma�nia�wa�dium�–�ra�dy�kal�ny�wzrost�żą�-
dań� za�pła�ty� od gwa�ran�tów� (ban�ków� i za�kła�dów
ubez�pie�czeń)�gwa�ran�to�wa�nych�kwot�wa�dium�w sy�-
tu�acji,�gdy�zda�niem�za�ma�wia�ją�ce�go�zi�ści�ła�się�oko�-

W rok po istot nej no we li za cji
Pra wa za mó wień pu blicz nych

Wpro�wa�dze�nie�do de�ba�ty�o nie�uczci�wej�kon�ku�ren�cji
w bu�dow�nic�twie�do�ko�nał�eks�pert�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�-
nic�twa�dr�Ja�cek�Kacz�mar�czyk



Forum�Budownictwa�Śląskiego�-�3�(29)�2009 17

licz�ność�za�trzy�ma�nia�wa�dium.�Pro�ble�ma�tycz�na�jest
owa�„oko�licz�ność”.�O ile�nie�bu�dzi�wąt�pli�wo�ści�sy�tu�-
acja,�gdy�wy�ko�naw�ca�nie�zło�żył�ja�kie�goś�do�ku�men�-
tu�lub�peł�no�moc�nic�twa�wraz�z ofer�tą�lub�wnio�skiem
o do�pusz�cze�nie�do udzia�łu�w po�stę�po�wa�niu�i nie�skła�-
da�go�na we�zwa�nie�w wy�zna�czo�nym�przez�za�ma�wia�-
ją�ce�go�ter�mi�nie,�to�spra�wa�nie�jest�już�tak�oczy�wi�sta,
gdy�wy�ko�naw�ca�twier�dzi,�że�wy�ma�ga�ny�do�ku�ment�zło�-
żył,�cze�mu�prze�czy�za�ma�wia�ją�cy,� lub�że�zło�żył�go
na we�zwa�nie,�cze�mu�tak�że�prze�czy�za�ma�wia�ją�cy.�Po�-
nie�waż�„ostat�nie�zda�nie”�(po�mi�ja�jąc�w tym�miej�scu
moż�li�wość� wno�sze�nia� środ�ków� ochro�ny� praw�nej
przez�wy�ko�naw�ców)�na�le�ży�do za�ma�wia�ją�ce�go,�to�gdy
ten�wy�stą�pi�do gwa�ran�ta�o za�pła�tę�kwo�ty�rów�nej�kwo�-
cie�wa�dium,�gwa�rant�nie�ma�in�nej�moż�li�wo�ści�niż�kwo�-
tę�tę�wy�pła�cić.�Gwa�ran�ci,�w szcze�gól�no�ści�nie�któ�re
za�kła�dy�ubez�pie�czeń,�po�dej�mu�ją�nie�prze�wi�dzia�ną�wa�-
run�ka�mi�gwa�ran�cji�kon�tro�lę,�czy�istot�nie�żą�da�nia�za�-
ma�wia�ją�ce�go�są�za�sad�ne,�lecz�co�istot�niej�sze,�w sy�-
tu�acji�gdy�–�jak�już�wska�za�łem�–�żą�da�nia�za�ma�wia�-
ją�cych�ra�dy�kal�nie�wzro�sły,�gwa�ran�ci�znacz�nie�ostroż�-
niej� udzie�la�ją� gwa�ran�cji� wa�dial�nych,� a to� nie�ko�-
rzyst�nie�wpły�wa�na sy�tu�ację�przed�się�bior�ców�ubie�-
ga�ją�cych� się� o ta�kie� gwa�ran�cje.� Wspo�mnia�łem
o orzecz�nic�twie�Kra�jo�wej�Izby�Od�wo�ław�czej.�Po�nie�-
waż�wy�ko�naw�cy�czę�sto�wno�szą�pro�te�sty�wo�bec�za�-
trzy�ma�nia�wa�dium,�a po ich�od�da�le�niu�od�wo�ła�nia,�za�-
tem�KIO�ma�tak�że�do czy�nie�nia�ze�spra�wa�mi�o za�-
trzy�ma�nie�wa�dium.�Z kil�ku�roz�mów�prze�pro�wa�dzo�nych
z człon�ka�mi�Izby�wy�ni�ka,�że�ich�zda�niem�prze�pis�jest
co�naj�mniej�zbęd�ny,�a orze�ka�jąc�–�oczy�wi�ście�zgod�-
nie�z tym�prze�pi�sem�–�sta�ra�ją�się�go�in�ter�pre�to�wać
na ko�rzyść�wy�ko�naw�ców,�lecz�tyl�ko�w tych�przy�pad�-
kach,�gdy�za�trzy�ma�nie�wa�dium�moż�na�za�kwa�li�fi�ko�-
wać�ja�ko�czyn�ność�za�ma�wia�ją�ce�go�do�ko�na�ną�w po�-
stę�po�wa�niu.�Je�że�li�bo�wiem�za�ma�wia�ją�cy�od�rzu�ci�ofer�-
tę� lub� wy�klu�czy� wy�ko�naw�cę� z po�stę�po�wa�nia,
a do gwa�ran�ta�wy�stą�pi�po upły�wie�ter�mi�nu�na wnie�-
sie�nie� pro�te�stu,� to� spra�wa�wa�dium� nie�mo�że� być
przed�mio�tem�roz�strzy�gnię�cia�Izby.�Na mar�gi�ne�sie�na�-
le�ży� je�dy�nie� za�uwa�żyć,� że� po�mysł� wpro�wa�dze�nia
do Pra�wa�za�mó�wień�pu�blicz�nych�in�sty�tu�cji�za�trzy�ma�-
nia�wa�dium�w oko�licz�no�ściach�re�gu�lo�wa�nych�prze�-
pi�sem�art. 46�ust. 4a�zro�dził�się�wo�bec�ra�czej�wy�ima�-
gi�no�wa�ne�go�niż�rze�czy�wi�ste�go�za�gro�że�nia�usta�wia�-
nia�prze�tar�gów�przez�wy�ko�naw�ców�bę�dą�cych�w zmo�-
wie.�Wy�ko�naw�cy�bę�dą�cy�w zmo�wie�ma�ją�bo�wiem
znacz�nie� lep�sze� „in�stru�men�ty”� niż� uchy�la�nie� się
od skła�da�nia�do�ku�men�tów,�a –�o pa�ra�dok�sie�–�no�we�-
li�za�cja�usta�wy�do�star�czy�ła�im�do�dat�ko�wych�in�stru�men�-
tów.� Prze�pis� bez�po�śred�nio� ude�rza� w uczci�wych
przed�się�bior�ców.�A swo�ją�dro�gą�nie�do�pusz�czal�ny�mi
„zmo�wa�mi”� wy�ko�naw�ców� po�win�ny� zaj�mo�wać� się
or�ga�ny�do te�go�usta�wo�wo�upo�waż�nio�ne.

Naj�bar�dziej�ne�ga�tyw�nie�na�le�ży�jed�nak�oce�nić�ode�-
bra�nie�przed�się�bior�com�bu�dow�la�nym�pra�wa�wno�sze�-
nia�od�wo�łań�od roz�strzy�gnięć�przez�za�ma�wia�ją�cych
pro�te�stów�(art. 184�ust. 1�i 1a)�w naj�istot�niej�szych�spra�-
wach� do�ty�czą�cych� pro�wa�dzo�nych� po�stę�po�wań,� tj.
w szcze�gól�no�ści�wo�bec�tre�ści�ogło�sze�nia�o za�mó�wie�-
niu,�po�sta�no�wień�spe�cy�fi�ka�cji�istot�nych�wa�run�ków�za�-
mó�wie�nia,� bra�ku� prze�dłu�że�nia� ter�mi�nu� skła�da�nia
ofert,�opi�su�przed�mio�tu�za�mó�wie�nia�z na�ru�sze�niem
re�gu�la�cji�usta�wo�wych�(na�gmin�ne,�nad�to�licz�ne�błę�dy
w do�ku�men�ta�cji�pro�jek�to�wej),�do�ko�na�nia�w ofer�tach
po�pra�wie�nia�omy�łek�z na�ru�sze�niem�prze�pi�sów�usta�-
wy,�unie�waż�nie�nia�po�stę�po�wa�nia,�czy�wresz�cie�wo�-
bec�naj�waż�niej�szej�czyn�no�ści�w po�stę�po�wa�niu,�tj.�wy�-
bo�ru�naj�ko�rzyst�niej�szej�ofer�ty,�w szcze�gól�no�ści�ofer�-
ty�pod�le�ga�ją�cej�od�rzu�ce�niu�lub�zło�żo�nej�przez�wy�ko�-
naw�cę�pod�le�ga�ją�ce�go�wy�klu�cze�niu�z po�stę�po�wa�nia.
Moż�li�wość�wnie�sie�nia�od�wo�ła�nia�po�zo�sta�wio�no�je�dy�-
nie� te�mu� wy�ko�naw�cy,� któ�ry� zo�sta�nie� wy�klu�czo�ny
z po�stę�po�wa�nia�lub�któ�re�go�ofer�ta�zo�sta�nie�od�rzu�co�-
na�(po�zo�sta�łe�dwa�przy�pad�ki,�tj.�od�wo�ła�nie�wo�bec�wy�-
bo�ru� przez� za�ma�wia�ją�ce�go� try�bu� ne�go�cja�cji� bez
ogło�sze�nia,�za�mó�wie�nia�z wol�nej�rę�ki�i za�py�ta�nia�o ce�-
nę�oraz�wo�bec�opi�su�spo�so�bu�oce�ny�speł�nia�nia�wa�-

run�ków�udzia�łu�w po�stę�po�wa�niu�nie�ma�ją�prak�tycz�-
nie�żad�ne�go�zna�cze�nia).�Że�by�zo�ba�czyć�ska�lę�pro�-
ble�mu�za�uważ�my,�że�przed no�we�li�za�cją�od�wo�ła�nie�mo�-
gło�być�wno�szo�ne,�gdy�war�tość�za�mó�wie�nia�wy�no�si�-
ła�(w za�leż�no�ści�od ro�dza�ju�za�ma�wia�ją�ce�go) 133.000
eu�ro�lub 206.000�eu�ro,�a obec�nie�do�pie�ro�po�wy�żej�pro�-
gu 5.150.000�eu�ro,�co�ozna�cza,�że�od�wo�ła�nie�w przy�-
pad�ku�gdy�przed�mio�tem�za�mó�wie�nia�są�ro�bo�ty�bu�dow�-
la�ne�przy�słu�gu�je�od war�to�ści�oko�ło 20�mln�zł�(do�kład�-
nie,�ma�jąc�na uwa�dze�usta�wo�wy,�usta�lo�ny�dla�za�mó�-
wień�pu�blicz�nych�kurs�eu�ro�rów�ny 3,8771 zł,�od kwo�-
ty 19.967.065�zł).�To�znacz�nie�wię�cej�niż�bu�dżet�więk�-
szo�ści�gmin�w Pol�sce.�W ska�li�prze�cięt�nej�gmi�ny�są
to�więc�za�mó�wie�nia�na ro�bo�ty�bu�dow�la�ne�nie�ty�le�o du�-
żej�war�to�ści,�lecz�o wiel�kiej�war�to�ści.�Te�za�mó�wie�nia
są� prak�tycz�nie� wy�ję�te� spod� kon�tro�li� przed�się�bior�-
ców�–�uczest�ni�ków�po�stę�po�wa�nia.

A te�raz�kil�ka�słów�o tzw.�ofer�cie�za�wie�ra�ją�cej�ra�-
żą�co�ni�ską�ce�ną�w sto�sun�ku�do przed�mio�tu�za�mó�wie�-
nia.�W tym�za�kre�sie�nie�wpro�wa�dzo�no�żad�nej�zmia�-
ny�w usta�wie,�tym�nie�mniej�pro�blem�ra�żą�co�ni�skiej�ce�-
ny�wy�wo�łu�je�po�waż�ne�kon�tro�wer�sje�i ży�wo�in�te�re�su�-
je�wy�ko�naw�ców�ubie�ga�ją�cych�się�o udzie�le�nie�za�mó�-
wie�nia.� Po�ję�cie� ra�żą�co� ni�skiej� ce�ny� nie� zo�sta�ło
w usta�wie�zde�fi�nio�wa�ne�i trud�no�so�bie�wy�obra�zić�de�-
fi�ni�cję�opar�tą�o obiek�tyw�ne,�wy�mier�ne�pa�ra�me�try,�gdyż
nie�po�zwa�la�na to�za�rów�no�pra�wo�unij�ne,�jak�i orzecz�-
nic�two� Eu�ro�pej�skie�go� Try�bu�na�łu� Spra�wie�dli�wo�ści.
Z dru�giej�stro�ny�prze�pi�sy�do�ty�czą�ce�ce�ny�ra�żą�co�ni�-
skiej� i pro�ce�du�ry� ja�kie� mu�szą� być� za�sto�so�wa�ne
przez�za�ma�wia�ją�cych�w sy�tu�acji�do�mnie�ma�nia,�iż�ofer�-
ta�ta�ką�ce�nę�za�wie�ra,�mu�sia�ły�być�wdro�żo�ne�do usta�-
wy,�co�wy�ni�ka�z art. 55�dy�rek�ty�wy 2004/18/WE,�zgod�-
nie�z któ�rym�„je�że�li�w przy�pad�ku�da�ne�go�za�mó�wie�-
nia,�ofer�ty�od�no�szą�ce�się�do świad�cze�nia�wy�da�ją�się
ra�żą�co�ni�skie,�in�sty�tu�cja�za�ma�wia�ją�ca,�przed od�rzu�-
ce�niem�tych�ofert,�zwra�ca�się�na pi�śmie�do ofe�ren�-
ta�o po�da�nie�szcze�gó�łów,�do�ty�czą�cych�tych�skła�do�-
wych�ele�men�tów�ofert,�któ�re�uwa�ża�za istot�ne”.�Rzecz
ja�sna�dy�rek�ty�wa�też�nie�de�fi�niu�je�po�ję�cia�ra�żą�co�ni�-
skiej�ce�ny.�Prze�pi�sy�art. 90�usta�wy�dość�wier�nie�od�-
da�ją�isto�tę�prze�pi�sów�unij�nych.�Cho�ciaż,�jak�wska�-
za�no�wy�żej,�brak�jest�le�gal�nej�de�fi�ni�cji�ce�ny�ra�żą�co
ni�skiej,�to�w orzecz�nic�twie�Kra�jo�wej�Izby�Od�wo�ław�-
czej�(a uprzed�nio�ze�spo�łów�ar�bi�trów�orze�ka�ją�cych
w spra�wach� od�wo�łań)� oraz� są�dów� okrę�go�wych
ukształ�to�wa�na�zo�sta�ła�dość�jed�no�li�ta�li�nia�orzecz�ni�-
cza,�w tym�do�ty�czą�ca�sa�me�go�po�ję�cia.�Przez�ra�żą�-
co�ni�ską�ce�nę�w sto�sun�ku�do przed�mio�tu�za�mó�wie�-
nia�na�le�ży�więc�ro�zu�mieć�ce�nę�nie�wia�ry�god�ną,�ode�-
rwa�ną�cał�ko�wi�cie�od re�aliów�ryn�ko�wych,�gdy�oczy�-
wi�ste�jest,�że�przy za�cho�wa�niu�re�guł�ryn�ko�wych�wy�-
ko�na�nie�umo�wy�przez�wy�ko�naw�cę�by�ło�by�dla�nie�go
nie�opła�cal�ne�(przy�no�si�ło�stra�ty).�Nie�moż�na�na�to�miast
twier�dzić,�co�tak�że�wy�ni�ka�z orzecz�nic�twa,�że�ce�na
niż�sza�od war�to�ści�za�mó�wie�nia�na�wet�o kil�ka�dzie�siąt
pro�cent�jest�ce�ną�ra�żą�co�ni�ską�bez�prze�pro�wa�dze�-
nia�do�wo�du.�Sko�ro�mo�wa�o do�wo�dach,�to�ja�kie�jest
sta�no�wi�sko�KIO�w tej�spra�wie?�Zgod�ne�i jed�no�li�te.�Je�-
że�li�za�ma�wia�ją�cy�w ce�lu�usta�le�nia�czy�ofer�ta�za�wie�-
ra� ce�nę� ra�żą�co� ni�ską� zwra�ca� się� do wy�ko�naw�cy
o udzie�le�nie� wy�ja�śnień� do�ty�czą�cych� ele�men�tów
ofer�ty�ma�ją�cych�wpływ�na wy�so�kość�ce�ny,�to�obo�wią�-
zek�udo�wod�nie�nia,�że�ce�na�nie�jest�ra�żą�co�ni�ska�spo�-
czy�wa�na wy�ko�naw�cy.�Je�że�li�na�to�miast�kon�ku�rent�do�-
ma�ga�się�od za�ma�wia�ją�ce�go�aby�od�rzu�cił�ofer�tę�in�-
ne�go�wy�ko�naw�cy,�gdyż�za�wie�ra�ona�ce�nę�ra�żą�co�ni�-
ską,�to�na tym�kon�ku�ren�cie�spo�czy�wa�obo�wią�zek�udo�-
wod�nie�nia,�że�istot�nie�ce�na�jest�ra�żą�co�ni�ska. I już
na za�koń�cze�nie�kil�ka�ogól�nych�uwag�do�ty�czą�cych�ce�-
ny�ra�żą�co�ni�skiej,�a wy�ni�ka�ją�cych�z ukształ�to�wa�ne�-
go�orzecz�nic�twa.�Ba�da�jąc,�czy�ce�na�ofer�ty�jest�ra�żą�-
co�ni�ska,�za�ma�wia�ją�cy�po�wi�nien�brać�pod uwa�gę�osta�-
tecz�ną�ce�nę�ofer�ty,�a nie�kal�ku�la�cje�po�szcze�gól�nych
cen� jed�nost�ko�wych,� w szcze�gól�no�ści� wy�ce�ny� po�-
szcze�gól�nych�po�zy�cji�kosz�to�ry�su�ofer�to�we�go,�na�wet
je�że�li�te�są�nie�re�al�nie�ni�skie.�Nie�ma�zna�cze�nia,�na�-
wet�ra�żą�co�ni�ska,�staw�ka�ro�bo�czo�go�dzi�ny.�Nie�jest

w szcze�gól�no�ści�mier�ni�kiem�ce�ny�ra�żą�co�ni�skiej�staw�-
ka�niż�sza,�na�wet�zna�czą�co,�od staw�ki�mi�ni�mal�ne�go
wy�na�gro�dze�nia�za pra�cę�okre�ślo�ne�go�w prze�pi�sach
wy�ko�naw�czych�do usta�wy�o mi�ni�mal�nym�wy�na�gro�-
dze�niu�za pra�cę.�Osta�tecz�nie�bo�wiem�„li�czy�się”�wy�-
łącz�nie�ce�na�ofer�ty.

W naj�bliż�szym�cza�sie�cze�ka�ją�nas�dwie�po�waż�ne
no�we�li�za�cje�usta�wy�–�Pra�wo�za�mó�wień�pu�blicz�nych.
Obie�znaj�du�ją�się�już�w to�ku�prac�le�gi�sla�cyj�nych�w Sej�-
mie.�Nie�ste�ty,�nie�przy�no�szą�one�żad�nych�za�sad�ni�czo
po�zy�tyw�nych� roz�wią�zań� dla� wy�ko�naw�ców,� w tym
przed�się�bior�ców�bu�dow�la�nych.�Prze�ciw�nie,�nie�któ�re
pro�jek�to�wa�ne�za�pi�sy�zna�czą�co�po�gar�sza�ją�sy�tu�ację
wy�ko�naw�ców�w po�stę�po�wa�niach�o za�mó�wie�nie�pu�-
blicz�ne,�w tym�tak�że�w za�kre�sie�ochro�ny�ich�in�te�re�-
sów�przez�ko�lej�ne�ogra�ni�cze�nia�w do�stę�pie�do środ�-
ków�ochro�ny�praw�nej.�O ile�po�przed�nia�no�we�li�za�cja
„ude�rzy�ła”� przede� wszyst�kim�w ma�łych� i śred�nich
przed�się�bior�ców,�to�pro�jek�to�wa�ne�zmia�ny�ude�rza�ją�już
we�wszyst�kich,�w tym�tak�że�du�żych�wy�ko�naw�ców.�Ja�-
ki�bę�dzie�osta�tecz�ny�kształt�pó�ki�co�pro�jek�to�wa�nych
roz�wią�zań,�prze�ko�na�my�się�za�pew�ne�nie�ba�wem.�

Dr�JA�CEK�KACZ�MAR�CZYK

JA�CEK�KACZ�MAR�CZYK jest dok to rem na uk ma te ma -
tycz nych (dok to rat na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim).
W la tach 1975-1990 był pra cow ni kiem na uko wo -dy dak -
tycz nym w In sty tu cie Ma te ma ty ki Aka de mii Gór ni czo -
-Hut ni czej. Po wy bo rach sa mo rzą do wych w 1990 r. pra -
co wał w ad mi ni stra cji pu blicz nej, a na stęp nie w in sty -
tu cjach fi nan so wych. W la tach 1989-1999 ukoń czył wie -
le kur sów i szko leń o te ma ty ce go spo dar czej oraz w za -
kre sie sto so wa nia prze pi sów pra wa cy wil ne go i ad mi -
ni stra cyj ne go.
Za mó wie nia mi pu blicz ny mi zaj mu je się od kil ku na stu lat.
Współ pra co wał z Urzę dem Za mó wień Pu blicz nych
m.in. w la tach 1998-2000 w gru pie eks per tów nad przy -
go to wa niem pro jek tu no wej usta wy o za mó wie niach pu -
blicz nych, w ro ku 2003 nad pro jek tem obo wią zu ją cej
usta wy – Pra wo za mó wień pu blicz nych (głów nie spo -
rzą dza jąc eks per ty zy) oraz na prze ło mie lat 2007 i 2008
r. opi niu jąc pro po zy cje no we li za cji usta wy. W la -
tach 2001 – 2004 współ pra co wał z gru pą se na to rów
przy no we li za cjach usta wy o za mó wie niach pu blicz nych
oraz w pro ce sie uchwa la nia no wej usta wy – Pra wo za -
mó wień pu blicz nych. Współ pra co wał z Kan ce la rią Se -
na tu (z Biu rem Praw no -Or ga ni za cyj nym) przy no we li za -
cji Pra wa za mó wień pu blicz nych w 2006 r. Przy no we -
li za cji usta wy w 2008 r. na za pro sze nie prze wod ni czą -
ce go se nac kiej pod ko mi sji Ko mi sji Go spo dar ki był eks -
per tem oraz au to rem kil ku na stu po pra wek.
Jest au to rem po nad 90 ar ty ku łów z za kre su za mó wień
pu blicz nych (pro ble ma ty ka praw na, za gad nie nia teo re -
tycz nie i prak tycz ne).
Od 1999 r. za wo do wo zaj mu je się za mó wie nia mi pu blicz -
ny mi pro wa dząc dzia łal ność go spo dar czą:
LEX -FIN Fi nan se i Ob rót Go spo dar czy – Do radz two i Usłu -
gi; dr Ja cek Kacz mar czyk
ul. Ko bie rzyń ska 51/15, 30-363 Kra ków
tel. 606 273 927, e -ma il: j.kacz mar czyk@pro.onet.pl
ofe ru je po moc w za kre sie do radz twa i kon sul ta cji w peł -
nym za kre sie zwią za nym z udzia łem w po stę po wa niu
o uzy ska nie za mó wie nia pu blicz ne go obej mu ją ce go:
1. ana li zę tre ści ogło sze nia o za mó wie niu oraz tre ści spe -

cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia,
2. przy go to wa nie za py tań do za ma wia ją ce go o wy ja śnie -

nie tre ści spe cy fi ka cji istot nych wa run ków za mó wie nia,
3. przy go to wa nie ofer ty / wnio sku o do pusz cze nie

do udzia łu w po stę po wa niu,
4. ana li zę pro to ko łu po stę po wa nia pod ką tem ochro ny

in te re sów przed się bior cy, w tym ana li zę do ku men tów
(ofert / wnio sków) zło żo nych przez kon ku ren tów,

5. przy go to wa nie pro te stów do za ma wia ją ce go oraz od -
wo łań do Pre ze sa UZP i re pre zen to wa nie przed się bior -
cy w po stę po wa niu od wo ław czym przed Kra jo wą Izbą
Od wo ław czą.
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upraw nie nia
bu dow la ne
dla tech ni ków

Zmia�ny�z 2005�ro�ku�Pra�wa�Bu�dow�la�ne�go
unie�moż�li�wi�ły�oso�bom�ze�śred�nim�wy�kształ�ce�-
niem�tech�nicz�nym�uzy�ska�nia�upraw�nień�bu�dow�-
la�nych�w ogra�ni�czo�nym�za�kre�sie,�po�zwa�la�ją�-
cych�na pro�wa�dze�nie�ma�ło�skom�pli�ko�wa�nych
bu�dów.�Sta�ło� się� to�w okre�sie�gwał�tow�ne�go
wzro�stu� licz�by� in�we�sty�cji� w na�szym� kra�ju.
W re�zul�ta�cie�zmia�na�ta�do�pro�wa�dzi�ła�do te�go,
że�6-7�bu�dów�przy�pa�da�ło�na jed�ne�go,�upraw�-
nio�ne�go�do kie�ro�wa�nia�ro�bo�ta�mi�bu�dow�la�ny�mi,
in�ży�nie�ra�co�oczy�wi�ście�za�owo�co�wa�ło�zja�wi�-
skiem�fik�cyj�ne�go�kie�ro�wa�nia�bu�do�wa�mi,�Spo�-
wo�do�wa�ło�to�tak�że�ob�ni�że�nie�po�zio�mu�or�ga�ni�-
za�cji�ro�bót,�ich�ja�ko�ści�i bez�pie�czeń�stwa�na bu�-
do�wach.�

To�nie�do�bre�roz�wią�za�nie�by�ło�tak�że�odej�ściem
od do�brej�tra�dy�cji�przed�wo�jen�nej.�W 1928�ro�ku
Pre�zy�dent�RP�Igna�cy�Mo�ścic�ki,�z uwa�gi�na za�-
po�trze�bo�wa�nie�na ka�drę�tech�nicz�ną,�w roz�po�-
rzą�dze�niu� o pra�wie� bu�dow�la�nym� do�pu�ścił
w ogra�ni�czo�nym�za�kre�sie�do upraw�nień�tech�ni�-
ków�bu�dow�la�nych.�Kie�ro�wa�nie�bu�do�wa�mi�przez
oso�by�ze�śred�nim�wy�kształ�ce�niem�jest�tak�że�po�-
wszech�nie�sto�so�wa�ne�w kra�jach�o wy�so�kim�po�-
zio�mie�bu�dow�nic�twa�np.�w Niem�czech.

Człon�ko�wie�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go
za�wsze�po�stu�lo�wa�li�przy�wró�ce�nie�nada�wa�nia
upraw�nień�dla�ab�sol�wen�tów�tech�ni�ków�bu�dow�-
la�nych.�Jed�nak�śro�do�wi�sko�bu�dow�la�ne�w spra�-
wie�przy�wró�ce�nia�tych�upraw�nień�by�ło�do�tych�-
czas�nie�ste�ty�po�dzie�lo�ne.�Prze�ło�mem�sta�ło�się
uzy�ska�nie�po�par�cia�dla�tej�ini�cja�ty�wy�przez�Pol�-
ską�Izbę�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa.�Pod ko�niec
lip�ca�br.�w Ra�dzie�Kra�jo�wej�Izby�w gło�so�wa�niu
zde�cy�do�wa�ną� więk�szo�ścią� gło�sów� po�par�to
pro�po�zy�cje�zmian�w Pra�wie�Bu�dow�la�nym�ko�-
rzyst�ne�dla�tech�ni�ków�bu�dow�la�nych,�tym�sa�-
mym�zo�sta�ło�wy�pra�co�wa�ne�zgod�ne,�jed�no�li�te
sta�no�wi�ska� więk�szo�ści� sa�mo�rzą�dów� za�wo�-
do�wych�i go�spo�dar�czych�kra�jo�we�go�bu�dow�nic�-
twa,�a to�otwie�ra�dro�gę�do na�pra�wie�nia�błę�du,
ja�kim� by�ło� roz�wią�za�nie� praw�ne,� do�ty�czą�ce
upraw�nień,�sprzed 4�lat.

*�*�*

W spra�wie�przy�wró�ce�nia�upraw�nień�bu�dow�-
la�nych�dla�ab�sol�wen�tów�tech�ni�ków�bu�dow�la�nych
Ślą�ska�Izba�Bu�dow�nic�twa�skie�ro�wa�ła�do Ol�gier�-

da�Dzie�koń�skie�go,�Pod�se�kre�tarza�Sta�nu�w Mi�-
ni�ster�stwie�In�fra�struk�tu�ry�pod�pi�sa�ne�przez�Ta�-
de�usza�Wnu�ka,�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�-
nic�twa,�Prze�wod�ni�czą�ce�go�Fo�rum�Bu�dow�nic�-
twa�Ślą�skie�go�i Ta�de�usza�Glücksmana,�Wi�ce�-
pre�ze�sa�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,�Dy�rek�to�-
ra�Wy�ko�naw�cze�go�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�-
go�wy�stą�pie�nie,�w któ�rym�czy�ta�my:

W lip�cu 2009�r.�Ra�da�Kra�jo�wa�Pol�skiej�Izby
In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�osta�tecz�nie�opo�wie�-
dzia�ła�się�za sta�no�wi�skiem�Pol�skie�go�Związ�-
ku�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�ków�Bu�dow�nic�twa,�a tak�-
że� sa�mo�rzą�dów� za�wo�do�wych� i go�spo�dar�-
czych�zgru�po�wa�nych�w „Fo�rum�Bu�dow�nic�twa
Ślą�skie�go”,�o ce�lo�wo�ści�przy�wró�ce�nia�moż�li�wo�-
ści� nada�wa�nia� upraw�nień� bu�dow�la�nych� dla
tech�ni�ków�bu�dow�nic�twa.

Osią�gnię�to� rów�nież�kom�pro�mis�do�ty�czą�cy
ogra�ni�czo�ne�go�za�kre�su�upraw�nień�bu�dow�la�-
nych,�któ�re�mo�gli�by�uzy�ski�wać�tech�ni�cy�bu�dow�-
la�ni�po ukoń�cze�niu�tech�ni�kum�bu�dow�la�ne�go,
zda�nia�ma�tu�ry�oraz�od�by�ciu 5-let�nie�go�sta�żu
pra�cy�na bu�do�wie�i uzy�ska�nia�upraw�nień�mi�-
strzow�skich�w za�wo�dzie.

Ogra�ni�cze�nie�za�kre�su�upraw�nień�po�le�ga�ło�-
by�na umoż�li�wie�niu�tech�ni�kom�bu�dow�la�nym
sa�mo�dziel�ne�go�pro�wa�dze�nia�bu�dów�o ku�ba�-
tu�rze�obiek�tów�do 1000�m3,�trzech�kon�dy�gna�-
cji�na�ziem�nych�i jed�nej�pod�ziem�nej,�roz�pię�to�-
ści�kon�struk�cyj�nej�be�lek�do 6 m�i wspor�ni�ków
do 2�m.

W ten�spo�sób�speł�nio�ny�zo�stał�wa�ru�nek�pod�-
no�szo�ny� do�tych�czas� przez� Pa�na�Mi�ni�stra,� że
nada�wa�nie�upraw�nień�bu�dow�la�nych�dla�tech�ni�-
ków�bu�dow�la�nych�wy�ma�ga�zgod�ne�go,�jed�no�li�te�-
go�sta�no�wi�ska�więk�szo�ści�sa�mo�rzą�dów�za�wo�do�-
wych�i go�spo�dar�czych�kra�jo�we�go�bu�dow�nic�twa.
W pi�smach,�ja�kie�kie�ro�wa�li�śmy�w tej�spra�wie

do Pa�na�Mi�ni�stra�w ro�ku�ubie�głym,�po�da�wa�li�-
śmy� wie�le� ar�gu�men�tów� prze�ma�wia�ją�cych
za tym�po�stu�la�tem�eks�po�nu�jąc�ta�kie�fak�ty�jak:�

–� we�dług� da�nych� sta�ty�stycz�nych� obec�nie
na te�re�nie�kra�ju�re�ali�zo�wa�nych�jest�ca. 400�tys.
bu�dów,

–� in�ży�nie�rów� bu�dow�la�nych� po�sia�da�ją�cych
upraw�nie�nia�bu�dow�la�ne�jest�oko�ło 60�tys.,

–�obec�nie�więc 1�in�ży�nier�bu�dow�la�ny,�po�sia�-
da�ją�cy�upraw�nie�nia�bu�dow�la�ne�pro�wa�dzi�i nad�-
zo�ru�je�re�ali�za�cje�śred�nio 6-7�bu�dów.

Pro�wa�dze�nie�w spo�sób�od�po�wie�dzial�ny�ta�-
kiej�ilo�ści�bu�dów�jest�fik�cją.

Sy�tu�acja�ta�ma�istot�ny�wpływ�na prze�strze�-
ga�nie�pro�ce�sów�tech�no�lo�gicz�nych�na bu�do�wach
jak�rów�nież,�co�jest�nie�zwy�kle�waż�ne,�za�pew�-
nie�nie�bez�piecz�nej�pra�cy�na bu�do�wach.

W licz�nych,�pro�wa�dzo�nych�obec�nie�de�ba�tach
o wa�run�kach�po�pra�wy�sys�te�mu�kształ�ce�nia�kadr
dla�bu�dow�nic�twa,�Mi�ni�ster�stwo�Edu�ka�cji�Na�ro�-
do�wej�tak�że�pod�no�si�zna�cze�nie�przy�wró�ce�nia
upraw�nień�dla�tech�ni�ków�bu�dow�nic�twa�ce�lem
zwięk�sze�nia�atrak�cyj�no�ści�za�wo�du�bu�dow�la�ne�-
go�ja�ko�naj�lep�szej�mo�ty�wa�cji�na�pły�wu�mło�dzie�-
ży�do śred�nich�szkół�tech�nicz�nych�i ogra�ni�cza�-
nia�nie�do�bo�ru�kadr�kwa�li�fi�ko�wa�nych�w bu�dow�-
nic�twie.

W imie�niu�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�oraz
uczest�ni�ków� „Fo�rum� Bu�dow�nic�twa� Ślą�skie�-
go”,�pro�si�my�Pa�na�Mi�ni�stra�o pod�ję�cie�ini�cja�-
ty�wy�no�we�li�za�cji�usta�wy�„Pra�wo�Bu�dow�la�ne”
we�dług� pro�jek�tu� wspól�nie� uzgod�nio�ne�go,
a prze�ka�za�ne�go�przez�Pol�ski�Zwią�zek�In�ży�nie�-
rów�Bu�dow�nic�twa�oraz�Pol�ski�Zwią�zek�Tech�-
ni�ków� i In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�w za�kre�sie
przy�wró�ce�nia�upraw�nień�dla�tech�ni�ków�bu�dow�-
nic�twa.

*�*�*

Wy�stą�pie�nie�Izby,�oraz�uczest�ni�ków�„Fo�-
rum� Bu�dow�nic�twa� Ślą�skie�go”� do Pod�se�-
kre�ta�rza� Sta�nu� Mi�ni�ster�stwa� In�fra�struk�tu�-
ry�–�Ol�gier�da�Dzie�koń�skie�go,�któ�re�za�wie�ra
uza�sad�nie�nie� o ce�lo�wo�ści� i ko�niecz�no�ści
przy�wró�ce�nia�moż�li�wo�ści�nada�wa�nia�upraw�-
nień�bu�dow�la�nych�dla�tech�ni�ków�bu�dow�nic�-
twa�wraz�z wnio�skiem�o pod�ję�cie�ini�cja�ty�wy
pil�nej�no�we�li�za�cji�usta�wy�„Pra�wo�Bu�dow�la�-
ne”� dla� speł�nie�nia� te�go� po�stu�la�tu� zo�sta�ło
prze�ka�za�ne�re�pre�zen�tu�ją�cym�Śląsk�po�słom
Ko�mi�sji�In�fra�struk�tu�ry�z proś�bą�o pod�ję�cie�we
wła�snym� za�kre�sie� dzia�łań� wspie�ra�ją�cych
ten�po�stu�lat.�

Te�mat�ten�zo�sta�nie�tak�że�po�ru�szo�ny�w cza�-
sie,�zor�ga�ni�zo�wa�ne�go�przez�Ślą�ską�Izbę�Bu�-
dow�nic�twa,�spo�tka�nie�z udzia�łem�Po�słów�Sej�-
mo�wych�Ko�mi�sji�Go�spo�dar�ki�i In�fra�struk�tu�ry�re�-
pre�zen�tu�ją�cych�nasz� re�gion,�któ�re�od�bę�dzie
się 13�paź�dzier�ni�ka�br.
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Wiel ko pol ska Izba Bu dow nic -

Wiel�ko�pol�ska�Izba�Bu�dow�nic�twa�dzia�ła�na te�re�nie�Wiel�-
ko�pol�ski�oraz�są�sied�nich�re�gio�nów.

Izba�współ�pra�cu�je�z wie�lo�ma�or�ga�ni�za�cja�mi�i in�sty�tu�cja�-
mi�wEu�ro�pie.�Ostat�nio�Izba�na�wią�za�ła�bli�ską�współ�pra�cę�ze
Ślą�ską�Izbą�Bu�dow�nic�twa.

Do Izby�na�le�ży�wie�le�zna�nych�i ce�nio�nych�firm�dzia�ła�ją�-
cych�wbran�ży�bu�dow�la�nej.�Peł�na li�sta�człon�ków�znaj�du�je�się
w ser�wi�sie�in�ter�ne�to�wym�Izby�www.wib.com.pl.

Dzia�ła�nia�Wiel�ko�pol�skiej� Izby�Bu�dow�nic�twa�to�mię�dzy
in�ny�mi:

–�pro�mo�cja�firm,�or�ga�ni�zo�wa�nie�po�ka�zów,�sym�po�zjów,�wy�-
staw,�kon�fe�ren�cji,�se�mi�na�riów,�spo�tkań�itp.,

–�opi�nio�wa�nie�pro�jek�tów�ak�tów�praw�nych�do�ty�czą�cych�pro�-
wa�dze�nia�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej,

–�re�pre�zen�to�wa�nie�in�te�re�sów�człon�ków�Izby�wo�bec�in�sty�-
tu�cji�kon�tro�l�nych�ta�kich�jak:�Pań�stwo�wa�In�spek�cja�Pra�-
cy,�po�wia�to�we�i wo�je�wódz�kie�In�spek�to�ra�ty�Nad�zo�ru�Bu�-
dow�la�ne�go,� po�wia�to�we� i wo�je�wódz�kie� In�spek�to�ra�ty
Ochro�ny�Za�byt�ków�itp.,

–�współ�pra�ca�z or�ga�ni�za�cja�mi�za�gra�nicz�ny�mi�w za�kre�sie
na�wią�zy�wa�nia�kon�tak�tów�z człon�ka�mi�WIB,

– po�moc�fir�mom�za�gra�nicz�nym�wwy�szu�ki�wa�niu�i do�bo�-
rze�part�ne�rów,

–�udzie�la�nie�in�for�ma�cji�o fir�mach�zrze�szo�nych�w WIB.
Izba�stwa�rza�swo�im�człon�kom�do�god�ne�wa�run�ki�do na�-

wią�zy�wa�nia�oso�bi�stych�kon�tak�tów�z przed�sta�wi�cie�la�mi�sze�-
ro�ko�ro�zu�mia�nej�bran�ży�bu�dow�la�nej.�Po�za tym�or�ga�ni�zu�je
spo�tka�nia�z przed�sta�wi�cie�la�mi�wła�dzy�usta�wo�daw�czej�i wy�-
ko�naw�czej�oraz�róż�nych�in�sty�tu�cji�kon�tro�l�nych.�

Ogól�no�pol�ska�kon�fe�ren�cja�z cy�klu�Ar�bi�traż�ime�dia�cja�w teo�-
rii�i prak�ty�ce�pt.�Ar�bi�traż�i me�dia�cja�go�spo�dar�cza�zor�ga�ni�zo�-
wa�na przez�Wiel�ko�pol�ską�Izbę�Bu�dow�nic�twa,�No�wo�to�my�-
ską�Izbę�Go�spo�dar�czą,�Wyż�szą�Szko�łę�Pe�da�go�gi�ki�iAd�mi�-
ni�stra�cji,�Pol�skie�Sto�wa�rzy�sze�nie�Ar�bi�tra�żu�i Me�dia�cji,�Zrze�-
sze�nie�Praw�ni�ków�Pol�skich�oraz�Eu�ro�pej�skie�Sto�wa�rzy�sze�-
nie�Stu�den�tów�Pra�wa�EL�SA�spo�tka�ła�się�z ogrom�nym�za�-
in�te�re�so�wa�niem�uczest�ni�ków.�DoNo�we�go�To�my�śla�przy�by�-
ło�oko�ło 360�osób.�W ich�gro�nie�by�li:�przed�się�bior�cy,�przed�-
sta�wi�cie�le� sa�mo�rzą�dów,� pra�cow�ni�cy� na�uko�wi,� praw�ni�cy
a tak�że�stu�den�ci.

Z dys�ku�sji�wy�ni�ka�ło�mię�dzy�in�ny�mi,�że�ko�rzy�sta�nie�przez
przed�się�bior�ców�z ar�bi�tra�żu�i me�dia�cji,�przy�no�si�efekt�nie�tyl�-
ko�w po�sta�ci�oszczęd�no�ści�pie�nię�dzy,�ale�gwa�ran�tu�je�kom�-
pe�tent�ne�roz�strzy�gnię�cie�spo�rów�i to�w eks�pre�so�wym�tem�-
pie�(w po�rów�na�niu�do tem�pa�są�dów�po�wszech�nych).�Po�stę�-
po�wa�nie�ar�bi�tra�żo�we�jest�z za�sa�dy�jed�no�in�stan�cyj�ne,�amoż�-

Dr�inż.�Ma�rek�Szczę�sny,�Pre�zy�dent�Ra�dy�WIB

ŚląskA IZBA BuDOWNICTWA

12�sierp�nia 2009�r.�za�war�te�zo�sta�ło�po�mię�dzy�WIEL�-
KO�POL�SKĄ� IZBĄ� BU�DOW�NIC�TWA� z sie�-
dzi�bą�w Po�zna�niu�a ŚLĄ�SKĄ�IZBĄ�BU�DOW�NIC�TWA
po�ro�zu�mie�nie� o współ�pra�cy.� Obie� Izby� wy�ra�ża�ją�
w nim� wo�lę� wza�jem�nej� współ�pra�cy� i współ�dzia�-
ła�nia� w roz�wią�zy�wa�niu� wio�dą�cych� pro�ble�mów�
zwią�za�nych�z funk�cjo�no�wa�niem�i wa�run�ka�mi�dal�sze�go
roz�wo�ju,� re�pre�zen�to�wa�nych� przez� oba� sa�mo�rzą�dy
go�spo�dar�cze,� przed�się�biorstw� i firm� bu�dow�-
nic�twa.�

Za naj�waż�niej�sze� kie�run�ki� wspól�nej� dzia�łal�no�ści
uczest�ni�cy�„Po�ro�zu�mie�nia”�uzna�ją:

1.�Uzgad�nia�nie�i re�pre�zen�to�wa�nie�wspól�ne�go�sta�no�-
wi�ska�do pro�jek�tów�le�gi�sla�cyj�nych�do�ty�czą�cych�zwłasz�-
cza:

–�ra�cjo�na�li�za�cji�pro�ce�su�in�we�sty�cyj�ne�go�oraz�zmian
w sys�te�mie�za�rzą�dza�nia�i pla�no�wa�nia�prze�strzen�ne�go,

–�po�stu�lo�wa�nej�no�we�li�za�cji�usta�wy�„Pra�wo�za�mó�wień
pu�blicz�nych”;�zwłasz�cza�w za�kre�sie�roz�sze�rze�nia�przez
za�ma�wia�ją�cych�kry�te�riów�wy�bo�ru�ofer�ty�prze�tar�go�wej,

–�przy�wró�ce�nia�upraw�nień�bu�dow�la�nych�dla�tech�ni�-
ków�bu�dow�nic�twa,

–�wa�run�ków�fi�nan�so�wych�i eko�no�micz�nych�dzia�ła�nia
go�spo�dar�czych�or�ga�ni�za�cji�bu�dow�la�nych,

2.�Two�rze�nia�wa�run�ków�dla�wpro�wa�dza�nia�ocze�ki�-
wa�nych�zmian�zmie�rza�ją�cych�do po�pra�wy�sta�nu�ilo�ścio�-
we�go� i ja�ko�ścio�we�go� kształ�ce�nia� za�wo�do�we�go� kadr
w za�wo�dach�bu�dow�la�nych,�zwłasz�cza�w za�kre�sie�ści�-
ślej�sze�go�po�wią�za�nia�ryn�ku�pra�cy�z kie�run�ka�mi�kształ�-
ce�nia�oraz�or�ga�nicz�ne�go�związ�ku�z prak�ty�ką.

Po�ro�zu�mie�nie�pod�pi�sa�li�ze�stro�ny�WIEL�KO�POL�SKIEJ
IZBY�BU�DOW�NIC�TWA�Pre�zy�dent�Ra�dy�Izby�–Ma�rek
Szczę�sny,�i Pre�ze�sa�Za�rzą�du�–Ze�non�Kier�czyń�ski.�Ze
stro�ny�ŚLĄ�SKIEJ�IZBY�BU�DOW�NIC�TWA�Pre�zy�den�ta
Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�–Ta�de�usz�Wnuk�i Wi�ce�pre�-
ze�sa�Izby�–Ta�de�usz�Glücksman.

POROZuMIENIE O WsPółPRACy MIęDZy DWOMA IZBAMI

Śląsk i Wielkopolska jednym głosem

li�wo�ści�skar�gi�na orze�cze�nia�są�du�po�lu�bow�ne�go�są�ogra�ni�-
czo�ne�(kpc�jed�no�znacz�nie�okre�śla�wa�run�ki�upraw�nia�ją�ce
do zło�że�nia�skar�gi).�Trze�ba�tak�że�pa�mię�tać,�że�stro�ny�ma�-
ją�pra�wo�dowy�bo�ru�ar�bi�trów�lub�me�dia�to�rów�we�dług�wła�sne�-
go�uzna�nia.�Uwzględ�nia�ją�przy tym�za�rów�no�wie�dzę�z dzie�-
dzi�ny,�któ�rej�do�ty�czy�spór,�kom�pe�ten�cje�i kwa�li�fi�ka�cje�po�ten�-
cjal�ne�go�ar�bi�tra,�jak�i też�rze�tel�ność�i uczci�wość.�Fakt,�iż�ar�-
bi�trzy�są�fa�chow�ca�mi�z dzie�dzi�ny�spo�ru�po�zwa�la�unik�nąć�ko�-
niecz�no�ści�po�wo�ły�wa�nia�bie�głych�w spra�wie,�a tym�sa�mym
zbęd�nych�kosz�tów.

Kon�fe�ren�cja�przy�czy�ni�ła�się�dopo�pu�la�ry�za�cji�wie�dzy�na te�-
mat�ar�bi�tra�żu�i me�dia�cji�w gro�nie�przed�się�bior�ców,�a tak�że
praw�ni�ków�świad�czą�cych�ob�słu�gę�praw�ną�firm.

Izba�or�ga�ni�zu�je�cy�klicz�ne�kon�fe�ren�cje,�a tak�że�se�mi�na�-
ria�z za�kre�su�za�rzą�dza�nia.

Z en�tu�zja�stycz�nym�przy�ję�ciem�spo�tka�ło�się�se�mi�na�rium
Mięk�kie�czyn�ni�ki�za�rzą�dza�nia�we�wnątrz�fir�my�i w jej�oto�cze�-
niu�ja�ko�ele�ment�suk�ce�su�fir�my.

Pan�Woj�ciech�Wierz�bic�ki�–�me�ne�dżer�z ogrom�ną�wie�dzą
i do�świad�cze�niem�wza�kre�sie�za�rzą�dza�nia�–�przed�sta�wił�swo�-
je,�bar�dzo�in�te�re�su�ją�ce,�prze�my�śle�nia�o ro�li�mięk�kich�czyn�-
ni�ków�w kre�owa�niu�suk�ce�su�fir�my.

W se�mi�na�rium�po�za człon�ka�mi�Izby�uczest�ni�czy�li�przed�-
sta�wi�cie�le�MBA�Clu�bu,�Lo�ży�Wiel�ko�pol�skiej�BCC,�Wiel�ko�pol�-
skie�go�Klu�bu�Ka�pi�ta�łu,�a tak�że�brat�nich�or�ga�ni�za�cji�bu�dow�-
la�nych�oraz�po�sło�wie.

Wy�kła�dow�ca�omó�wił�mię�dzy�in�ny�mi 10�naj�bar�dziej�po�żą�-
da�nych�przez�or�ga�ni�za�cję�kom�pe�ten�cji.

Pod�kre�ślił,�że�spe�cy�ficz�ne�ce�chy�bu�dow�nic�twa�po�wo�du�-
ją�je�go�du�żą�wraż�li�wość�na re�la�cje�mięk�kie.�

Zda�niem�pa�naWierz�bic�kie�go�nie�moż�na po�mi�nąć�–�mó�-
wiąc�o ro�li�mięk�kich�czyn�ni�ków�–�zna�cze�nia�krę�gu�uczest�-
ni�ków�pro�ce�su�bu�dow�la�ne�go�two�rzą�ce�go�ze�spół�od�po�wie�-
dzial�ny�za zre�ali�zo�wa�nie�za�da�nia:�ja�–�mój�ze�spół�–�mo�ja�fir�-
ma�–�moi�part�ne�rzy�ryn�ko�wi.

Wy�kła�do�wi�to�wa�rzy�szy�ło�wie�le�in�te�re�su�ją�cych�przy�kła�dów
z prak�ty�ki�za�rzą�dza�nia�fir�mą�bu�dow�la�ną�–�prze�ko�nu�ją�co�ob�-
ra�zu�ją�cych�oma�wia�ne�kwe�stie.

Z ko�lei�se�mi�na�rium�Pań�stwo�wa�In�spek�cja�Pra�cy�a fir�my
bu�dow�la�ne�spo�tka�ło�się�z du�żym�za�in�te�re�so�wa�niem�bu�dow�-
lań�ców.

W se�mi�na�rium�ze�stro�ny�In�spek�cji�uczest�ni�czy�li:
– Mi�ni�ster� Ta�de�usz� Jan� Za�jąc� –� Głów�ny� In�spek�tor
Pra�cy,�

– Krzysz�tof�Fi�kle�wicz�–�Okrę�go�wy�In�spek�tor�Pra�cy,
– Krzysz�tof�Du�da�–�Nad�in�spek�tor�Pra�cy.
Pooży�wio�nej�dys�ku�sji�usta�lo�no�po�niż�sze�for�my�współ�pra�-

cy�mię�dzy�In�spek�cją�a Izbą:
–współ�pra�ca�człon�ków�Izby�z ko�mi�sją�praw�ną�przyGIP,
– włą�cze�nie�człon�ków�Izby�w pro�gram�pre�wen�cji,
– pu�bli�ka�cja� in�ter�pre�ta�cji� ko�mi�sji� praw�nej� na ła�mach
AK�TU�AL�NO�ŚCI�WIB�i w ser�wi�sie�in�ter�ne�to�wym�Izby,

– pro�pa�go�wa�nie� do�brych� prak�tyk�w za�kre�sie� ochro�ny
pra�cy�wAK�TU�AL�NO�ŚCIACH�i w ser�wi�sie�Izby,

– pro�mo�cja� ochro�ny� pra�cy� w AK�TU�AL�NO�ŚCIACH
i w ser�wi�sie,

– WIB�bę�dzie�prze�ka�zy�wać�py�ta�nia�człon�ków�do�ty�czą�ce
prze�pi�sów�pra�wa�pra�cy�do In�spek�cji,�aPIP�bę�dzie�udzie�-
lać�od�po�wie�dzi,

– Izba�bę�dzie�za�miesz�czać�wAK�TU�AL�NO�ŚCIACH�in�for�-
ma�cje�o ca�su�sach�z za�kre�su�pra�wa�pra�cy.

Bar�dzo�waż�nym�za�gad�nie�niem,�któ�re�mu�Izba�po�świę�-
ca�wie�le�uwa�gi�jest�obec�na trud�na sy�tu�acja�bran�ży.�Dr�inż.
Ma�rek�Szczę�sny�Pre�zy�dent�Ra�dy�WIB�wy�ja�śnia�Ra�da�z nie�-
po�ko�je�niem�od�bie�ra�sy�gna�ły�do�cho�dzą�ce�od człon�ków�Izby
o bra�ku�sku�tecz�nych�dzia�łań�rzą�du�wo�bec�dra�stycz�nie�po�-
gar�sza�ją�cej�się�sy�tu�acji�w bu�dow�nic�twie.�Dla�te�go�też�stwier�-
dzi�li�śmy,� że� mu�si�my� przed�sta�wić� na�sze� pro�po�zy�cje.
W pierw�szej�ko�lej�no�ści�prze�ana�li�zo�wa�li�śmy�sy�tu�ację�i do�-
ko�na�li�śmy�jej�oce�ny.�Na�stęp�nie�za�ję�li�śmy�się�przy�go�to�wa�-
niem�roz�wią�zań,�któ�re�mo�gą�w istot�ny�spo�sób�wpły�nąć
na po�pra�wę� sy�tu�acji� w bran�ży.� Pod�ję�ta� przez� Ra�dę
uchwa�ła� za�wie�ra� kon�kret�ne� pro�po�zy�cje� zmie�rza�ją�ce
do szyb�kiej�po�pra�wy�sy�tu�acji.�Mam�na�dzie�ję,�że�uchwa�-
ła�–�prze�sła�na mię�dzy�in�ny�mi�do pre�ze�sa�Ra�dy�Mi�ni�strów,
mi�ni�stra�in�fra�struk�tu�ry,�mi�ni�stra�fi�nan�sów,�mi�ni�stra�go�spo�-
dar�ki,�prze�wod�ni�czą�ce�go�sej�mo�wej�ko�mi�sji�in�fra�struk�tu�ry,
prze�wod�ni�czą�ce�go�sej�mo�wej�ko�mi�sji�go�spo�dar�ki�–�przy�-
czy�ni�się�do pod�ję�cia�dzia�łań,�któ�re�po�zwo�lą�na szyb�kie
wpro�wa�dze�nie�roz�wią�zań�sprzy�ja�ją�cych�pol�skie�mu�bu�dow�-
nic�twu.�

Obec�nie�WIB�przywspół�udzia�le�in�nych�izb�bu�dow�la�nych
dzia�ła�ją�cych�wPol�sce,�w szcze�gól�no�ści�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�-
nic�twa,�po�dej�mu�je�dal�sze�ini�cja�ty�wy�zmie�rza�ją�ce�do po�pra�-
wy�wa�run�ków�dla�bran�ży�bu�dow�la�nej.�Siedziba�WIB�– budynek�OMEGA�w�Poznaniu
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6�lip�ca�w sie�dzi�bie�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby
In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�od�by�ło�się�po�sie�dze�-
nia�Ko�le�gium�„Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”.
Prze�wod�ni�czą�cy�obec�nej�pre�zy�den�cji�„Fo�rum”
Ta�de�usz�Wnuk�po do�ko�na�niu�otwar�cia�ob�rad
Ko�le�gium,�przed�sta�wił�i po�wi�tał�no�wych�uczest�-
ni�ków�„Fo�rum”:

–� Po�li�tech�ni�kę� Ślą�ską� –� re�pre�zen�to�wa�ną
przez�prof.�Ja�na�Ślu�sar�ka,�Pro�rek�to�ra�Po�li�tech�-
ni�ki�Ślą�skiej�ds.�Na�uki�i Współ�pra�cy�z Prze�my�-
słem,

–�Ślą�ski�Od�dział�Wo�je�wódz�ki�Sto�wa�rzy�sze�-
nia�Współ�pra�cy�Pol�ska�–�Wschód,�re�pre�zen�-
to�wa�ny�przez�Mar�ka�Ra�siń�skie�go�–�Pre�ze�sa
Od�dzia�łu.

Ta�de�usz�Wnuk�za�pro�po�no�wał�aby�pierw�-
szym,�wspól�nym�przed�się�wzię�ciem�uczest�ni�-
ków�„Fo�rum”�w II pół�ro�czu�br.�by�ło�zor�ga�ni�zo�-
wa�nie�spo�tka�nia�z po�sła�mi�Sej�mo�wej�Ko�mi�-
sji�In�fra�struk�tu�ry�z te�re�nu�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�-
go,�ce�lem�omó�wie�nia�wpro�wa�dze�nia�po�stu�lo�-
wa�nych�zmian�do dal�szej�no�we�li�za�cji�usta�wy
„Pra�wo�Bu�dow�la�ne”,�a wśród�nich�przy�wró�ce�-
nia�upraw�nień�bu�dow�la�nych�dla�tech�ni�ków�bu�-
dow�nic�twa� oraz� do usta�wy� o pla�no�wa�niu
i za�go�spo�da�ro�wa�niu�prze�strzen�nym,�ułom�no�-
ści�obec�nie�obo�wią�zu�ją�cej�usta�wy�„Pra�wo�Za�-
mó�wień� Pu�blicz�nych”,� któ�rej� sto�so�wa�nie
w prak�ty�ce,�w obec�nych�wa�run�kach�kry�zy�so�-
wych,�a zwłasz�cza�pre�fe�ro�wa�nie�przez�za�ma�-
wia�ją�cych�w prze�tar�gach�na kon�trak�ty�bu�dow�-
la�ne�wy�łącz�nie�kry�te�rium�„naj�niż�szej�ce�ny”�pro�-
wa�dzi�do za�gro�żeń�w pra�wi�dło�wej�re�ali�za�cji�in�-
we�sty�cji�(o pro�ble�mach�tych�pi�sze�my�sze�rzej
na str.�15).�Uczest�ni�cy�„Fo�rum”�jed�no�myśl�nie
wy�ra�zi�li�po�par�cie�dla�tej�ini�cja�ty�wy.�

Prze�wod�ni�czą�cy�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�-
ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�Ste�fan�Czar�niec�ki�po�-
in�for�mo�wał�or�ga�ni�za�cji�„Ślą�skie�go�Dnia�Bu�dow�-
la�nych�(re�la�cje�z tej�uro�czy�sto�ści�pu�bli�ku�je�my
na str. 9-13).

Ja�ko�ko�lej�ne,�wspól�ne�przed�się�wzię�cie�uczest�-
ni�ków�„Fo�rum”�w II pół�ro�czu�br.�Prze�wod�ni�czą�-
cy�Ta�de�usz�Wnuk�za�pro�po�no�wał�zor�ga�ni�zo�wa�-
nie�w dniach 23-24�paź�dzier�ni�ka�br.�w Ustro�niu
Ślą�skim�wspól�nej�Kon�fe�ren�cji�„Ślą�skie�Fo�rum�In�-
we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”.�(Pro�-
gram�fo�rum�pu�bli�ku�je�my�po�ni�żej.)

W ob�ra�dach�fo�rum�wziął�udział�Ta�de�usz�Do�-
no�cik�Pre�zes�Re�gio�nal�na�Izba�Go�spo�dar�cza,
któ�ry� w swym� wy�sta�pie�niu� mó�wił� o moż�li�-
wych� for�mach� współ�dzia�ła�nia� Re�gio�nal�nej
Izby�Go�spo�dar�czej�z sa�mo�rzą�da�mi�za�wo�do�wy�-
mi�i go�spo�dar�czy�mi�Fo�rum,�zwłasz�cza�w za�kre�-
sie�rze�czy�wi�ste�go�zwięk�sza�nia�swo�bo�dy�pro�-
wa�dze�nia�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej.�

ŚląskA IZBA BuDOWNICTWA

Wspólne przedsięwzięcia

FORuM BuDOWNICTWA ŚląskIEGO

No wi człon ko wie, no we za da nia
13� lip�ca� br.� w sie�dzi�bie� Sie�mia�no�wic�kiej

Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�wej�od�by�ło�się�kwar�tal�-
ne�po�sie�dze�nie�Ra�dy�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�-
twa.

W cza�sie�ob�rad,�któ�re�otwo�rzył�pre�zy�dent
Izby�Ta�de�usz�Wnuk�przed�sta�wio�na�zo�sta�ła�in�-
for�ma�cja�o Sie�mia�no�wic�kiej�Spół�dziel�ni�Miesz�-
ka�nio�wej,�a na�stęp�nie�spra�woz�da�nie�i oce�na
dzia�łal�no�ści�Izby�w okre�sie I pół�ro�cza�br.

Mó�wio�no� przed�się�wzię�ciach� za�pla�no�wa�-
nych�w II pół�ro�czu�przez�Izbę�wspól�nie�z Fo�-
rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go:�spo�tka�niu�z po�-
sła�mi�Ko�mi�sji�In�fra�struk�tu�ry�Sej�mu�RP�z te�re�-
nu�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go�–�wrze�sień�br.,�Ślą�-
skim�Dniu�Bu�dow�la�nych,�kon�fe�ren�cji�„Ślą�skie
Fo�rum�In�we�sty�cji�i Bu�dow�nic�twa”�i XII Ga�li�Ślą�-
skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�i Fo�rum�Bu�dow�nic�twa
Ślą�skie�go.

Ra�da�Izby�za�twier�dzi�ła�przed�sta�wio�ny�pro�-
jekt�Pla�nu�Dzia�łal�no�ści�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�-
twa� na II pół�ro�cze 2009� r.� i na pod�sta�wie
Pro�to�ko�łu� Ko�mi�sji� Re�wi�zyj�nej� z dnia 13� lip�-
ca 2009�r.�za�twier�dzi�ła�in�for�ma�cję�fi�nan�so�wą
z dzia�łal�no�ści.

Ra�da� Izby�przy�ję�ła� in�for�ma�cję�o przy�ję�ciu
przez� Pre�zy�dium� Izby� na�stę�pu�ją�cych� firm
człon�kow�skich:�

–�Spół�ka�Equ�inum�Bro�ker�- So�sno�wiec,
–�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�w Świę�to�chło�-
wi�cach,

–�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„ROW”�wWo�-
dzi�sła�wiu�Ślą�skim,

–�Spół�ka�Lo�ka�tor�–�Kra�ków,
–�Cen�trum�Nie�ru�cho�mo�ści�Mie�czy�sław�Ba�-
rań�ski�w My�sło�wi�cach,

–�Spół�dziel�nia� Miesz�ka�nio�wa� „Wio�sen�na”
w Świę�to�chło�wi�cach,

–�Za�kład�In�sta�la�cji�Elek�trycz�nych�„Ca�gro”�Ma�-
rian�Cie�śla�w Ra�dzion�ko�wie,

–�Fir�ma�-Han�dlo�wo�-Usłu�go�wa� „Now�-Bud”
Ane�ta�No�wak,

–�Me�dre�wex Sp.�z o.o.�–�Bę�dzin,
–�Fir�ma� Han�dlo�wo�-Usłu�go�wa� „Com�plex�-
-Bud”�–�Bę�dzin,

– Fir�ma� Prze�my�sło�wo�-Bu�dow�la�na� „Lech�-
Bud”�–�By�tom

Pre�zy�dium�Izby�za�twier�dzi�ło�przy�ję�cie�w po�-
czet�człon�ków�fir�my:

–�JFG� Fir�ma� Han�dlo�wo�-Usłu�go�wo�-Fi�nan�-
so�wa�Je�rzy�Gu�zy�–�Ka�to�wi�ce
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Ślą�ska�Izba�Bu�dow�nic�twa�i uczest�ni�cy�„Fo�rum
Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”�or�ga�ni�zu�ją�23�–�24�paź�-
dzier�ni�ka�w ho�te�lu�„Ja�skół�ka”�w Ustro�niu�kon�fe�-
ren�cję�„Ślą�skie�Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,
Nie�ru�cho�mo�ści”.

Pa�tro�nat�Ho�no�ro�wy�ob�jął�nad tym�spo�tka�niem�Mar�-
sza�łek�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go�iWo�je�wo�da�Ślą�ski.

Go�ściem�Ho�no�ro�wy�kon�fe�ren�cji�bę�dzie�Am�ba�-
sa�dor� Nad�zwy�czaj�ny� i Peł�no�moc�ny� Re�pu�bli�ki
Bia�ło�ruś�w Rzecz�po�spo�li�tej�Pol�skiej.

Ce�lem�kon�fe�ren�cji�jest�za�pre�zen�to�wa�nie�naj�waż�-
niej�szych�za�gad�nień�nur�tu�ją�cych�ak�tu�al�nie�śro�do�-

wi�sko�zwią�za�ne�z bu�dow�nic�twem,�w tym�sys�te�mu
kształ�ce�nia�kadr�dla�tej�bran�ży.�Jed�nym�z głów�-
nych�te�ma�tów�bę�dzie�rów�nież�wska�za�nie�moż�li�-
wo�ści�kre�owa�nia�no�wych�in�we�sty�cji�ko�mer�cyj�nych
i pu�blicz�nych�na te�re�nie�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go,
dla�zła�go�dze�nia�ne�ga�tyw�nych�skut�ków�kry�zy�su
w go�spo�dar�ce.

Te�ma�ty�ka�kon�fe�ren�cji�obej�mu�je�głów�ne�blo�ki�te�-
ma�tycz�ne:

I.�Sys�tem�kształ�ce�nia� kadr�dla�bu�dow�nic�twa
na po�zio�mie�za�sad�ni�czym,�śred�nim�i wyż�szym.�

II.�Ter�mo�mo�der�ni�za�cja 2009/2010.

III.�Part�ner�stwo�pu�blicz�no-pry�wat�ne�w świe�tle
no�wych�roz�wią�zań�le�gi�sla�cyj�nych.

IV.�Ofer�ta�in�we�sty�cyj�na�re�gio�nu�oraz�in�we�sto�-
rów�za�gra�nicz�nych.

Kon�fe�ren�cja�bę�dzie�rów�nież�oka�zją�do wy�mia�-
ny�po�glą�dów,�na�wią�za�nia�kon�tak�tów�biz�ne�so�wych
a tak�że�pró�bą�zna�le�zie�nia�wspól�nie�me�tod�zła�go�-
dze�nia�skut�ków�kry�zy�su�wy�stę�pu�ją�ce�go�w bran�-
ży�bu�dow�la�nej.�

Kon�fe�ren�cja�wspie�ra�na�z bu�dże�tu�sa�mo�rzą�du
Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go

Dzień pierw szy – 23 paź dzier ni ka 2009 r. (pią tek)

godz.� 8.00- 9.45�–�Re�je�stra�cja�uczest�ni�ków�w Ho�te�lu�„Ja�skół�ka”�w Ustro�niu.
godz. 10.00-10.30�–�Wy�kład�in�au�gu�ru�ją�cy�Kon�fe�ren�cję:�Po�ję�cie�ryn�ku�nie�ru�cho�-

mo�ści�i prze�słan�ki�je�go�ukształ�to�wa�nia.�Prof.�dr�hab.�Sta�-
ni�sła�wa�Ka�lus�–�Wydz.�Pra�wa�Uni�wer�sy�te�tu�Ślą�skie�go.

godz. 10.45-12.00�–�Źró�dła�fi�nan�so�wa�nia�i opła�cal�no�ści�in�we�sty�cji�w go�spo�dar�-
ce�miesz�ka�nio�wej.�Mo�de�ra�tor�–�pro�wa�dze�nie�se�sji�Ar�ka�-
diusz�Bo�rek�–�Pre�zes�Za�rzą�du�In�sty�tu�tu�Go�spo�dar�ki�Nie�-
ru�cho�mo�ścia�mi,�Pre�zy�dent�Fe�de�ra�cji�Go�spo�dar�ki�Nie�ru�cho�-
mo�ścia�mi.
–�Dro�ga�do bu�dyn�ku�ze�ro�-ener�ge�tycz�ne�go�–�Pre�zen�ta�-
cja� Ka�to�wic�kie�go� Od�dzia�łu� PZITS.� Zbigniew� Ma�tu�-
szyk�–�Pre�zes�Pol�skie�go�Zrze�sze�nia�In�ży�nie�rów i Tech�-
ni�kówSa�ni�tar�nych�wKa�to�wi�cach.�Zbi�gniew�Pa�jąk�–�Mi�-
ni�ster�stwo�Fi�nan�sów.

godz. 12.00-12.15�–�Prze�rwa�ka�wo�wa�–�dys�ku�sja�ku�lu�aro�wa.
godz. 12.15-13.30�– Part�ner�stwo�pu�blicz�no�-pry�wat�ne�na pod�sta�wie�no�wych

roz�wią�zań�le�gi�sla�cyj�nych.�Wzor�ce�do�brych�prak�tyk�w Pol�-
sce�i na świe�cie�dr�Ire�na Herbst�–�Pre�zes�Fun�da�cji�Cen�-
trum�PPP�w War�sza�wie.

godz. 13.30-14.00�–�Moż�li�wo�ści�in�we�sty�cyj�ne�na te�re�nach�„Ka�to�wic�kiej�Spe�cjal�-
nej�Stre�fy�Eko�no�micz�nej”.�An�drzej�Pa�sek�–�Wi�ce�pre�zes
KSSE S.A.

godz. 14.00-16.00�–�Obiad.
godz. 16.00-17.45�–�Sys�tem�kształ�ce�nia�ka�dry� tech�nicz�nej�dla�bu�dow�nic�twa

na po�zio�mie�za�sad�ni�czym�i śred�nim.�Mo�de�ra�tor�–�pro�wa�-
dze�nie�se�sji�Ste�fan�Czar�niec�ki�–�Prze�wod�ni�czą�cy�Ślą�skiej

Okrę�go�wej� Izby� In�ży�nie�rów Bu�dow�nic�twa.�Wy�stą�pie�nie
wpro�wa�dza�ją�ce�–�mgr�Sta�ni�sław�Fa�ber�–�Ślą�ski�Ku�ra�tor
Oświa�ty.

godz. 17.45-18.00�–�Prze�rwa�ka�wo�wa�–�dys�ku�sja�ku�lu�aro�wa.
godz. 18.00-18.45�–�Sys�tem�kształ�ce�nia�ka�dry� tech�nicz�nej�dla�bu�dow�nic�twa

na po�zio�mie�wyż�szym.�Mo�de�ra�tor�–�pro�wa�dze�nie�se�sji�prof.
dr�hab.�inż.�J.�Ślu�sa�rek�–�Pro�rek�tor�ds.�Na�uki�i Współ�pra�-
cy�z Prze�my�słem�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej.�Wy�stą�pie�nie�wpro�-
wa�dza�ją�ce�dr�inż.�Le�szek�Szoj�da�–�Pro�dzie�kan�ds.�Stu�-
diów Sta�cjo�nar�nych�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej.

godz. 19.15-19.30�–�Za�koń�cze�nie� ofi�cjal�nej� czę�ści.� Pod�su�mo�wa�nie1�-sze�go
dnia�Kon�fe�ren�cji�i za�pro�sze�nie�uczest�ni�kówFo�rum�naBan�-
kiet.�Ta�de�usz�Wnuk�–�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�-
twa.

godz. 20.15���������� –�Uro�czy�sty�Ban�kiet�i część�roz�ryw�ko�wa

Dzień dru gi – 24 paź dzier ni ka 2009 r. (so bo ta)

godz. 8.30-10.00�–�Śnia�da�nie.�Dys�ku�sja�ku�lu�aro�wa.
godz. 10.00-10.40�–�In�we�sty�cje�Bia�ło�ru�si�–�Wik�tar�Gaj�sio�nak�–�Am�ba�sa�dor�Nad�-

zwy�czaj�ny�i Peł�no�mocny�Republiki�Białoruś�w Rzeczpo-
spolitej�Polskiej.

godz. 10.45-12.30�–�Pre�zen�ta�cje�mul�ti�me�dial�ne�spon�so�rów Kon�fe�ren�cji.
godz. 12.30-13.00�–�Pod�su�mo�wa�nie� Kon�fe�ren�cji.� Uzgod�nie�nie„Sta�no�wi�ska”

uczest�ni�kówKon�fe�ren�cji�w po�szcze�gól�nych�blo�kach�te�ma�-
tycz�nych.�Dys�ku�sja�i wy�mia�na po�glą�dóww te�ma�tach�dzia�-
łal�no�ści�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go.

godz. 13.30-14.30�–�Obiad�–�dys�ku�sja�ku�lu�aro�wa.

PRO GRAM KON FE REN CJI „ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI”

Konferencja wspierana z budżetu samorządu Województwa Śląskiego

FORuM BuDOWNICTWA ŚląskIEGO



22 Forum�Budownictwa�Śląskiego�-�3�(29)�2009

EDukACJA

Za miast wstę pu

Po�li�tech�ni�ka�Ślą�ska�od lat�na�le�ży�do gro�na�naj�-
lep�szych�wyż�szych�uczel�ni�tech�nicz�nych�w kra�-
ju.�To�ewe�ne�ment,�że�tak�zna�ko�mi�ta�Uczel�nia�znaj�-
du�je�się�nie�w wiel�kiej�me�tro�po�lii,�lecz�w nie�mal�-
że�pra�wie 200�ty�sięcz�nym�mie�ście�po�wia�to�wym.
Do�sko�na�ląc� cią�gle� sys�tem� edu�ka�cyj�ny,� ści�śle
współ�pra�cu�je�z wie�lo�ma�ośrod�ka�mi�na�uko�wy�mi
i prze�my�sło�wy�mi�w kra�ju� i za gra�ni�cą,�a tak�że
z wie�lo�ma�mia�sta�mi�aglo�me�ra�cji�ślą�skiej.�Na sta�-
łe�też�wpi�sa�ła�się�w kra�jo�braz�mia�sta�Gli�wi�ce.�Wy�-
dział�Bu�dow�nic�twa�jest�obec�ny�na Po�li�tech�ni�ce�Ślą�-
skiej�od jej�po�cząt�ku,�tj.�od pra�wie 65�lat.�

Tro chę hi sto rii

Po�cząt�ków�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa�Po�li�tech�ni�-
ki�Ślą�skiej�na�le�ży�szu�kać�we�Lwo�wie.�Część�oca�-
la�łej�po za�wie�ru�sze�wo�jen�nej�ka�dry�na�uko�wej�Po�-
li�tech�ni�ki�Lwow�skiej�w dro�dze�na za�chód��za�trzy�-
ma�ła�się�w Kra�ko�wie,�Gli�wi�cach�i Wro�cła�wiu.�To
oso�bo�wość�tej�ka�dry,�tych�lu�dzi,�i�ich�wie�dza�oraz
po�zy�cja�na�uko�wa�za�de�cy�do�wa�ła�w du�żym�stop�-
niu�o ry�sie�uczel�ni,�na któ�rych�po�zo�sta�li��po�dję�li�pra�-
cę.�

Po�li�tech�ni�ka�Ślą�ska�z sie�dzi�bą�w Ka�to�wi�cach�po�-
wo�ła�na�zo�sta�ła,�z dniem 24�ma�ja. 05.1945�ro�ku.
Uczel�nię�two�rzy�ły�wów�czas�czte�ry�wy�dzia�ły:�Me�-
cha�nicz�ny,�Elek�trycz�ny,�Hut�ni�czy�i In�ży�nie�ryj�no�-Bu�-
dow�la�ny,�któ�ry�był�pierw�szą�for�mą�or�ga�ni�za�cyj�ną
stu�diów�bu�dow�la�nych�naPo�li�tech�ni�ce�Ślą�skiej.�Osta�-
tecz�nie�jed�nak�Po�li�tech�ni�ka�Ślą�ska�zlo�ka�li�zo�wa�na
zo�sta�ła�w Gli�wi�cach,�o czym�zde�cy�do�wa�ły�w spo�-
sób�za�sad�ni�czy�wa�run�ki�lo�ka�lo�we�i per�spek�ty�wa�jej
roz�bu�do�wy.�W ro�ku 1953�utwo�rzo�no�Wy�dział�Bu�-
dow�nic�twa�Prze�my�sło�we�go,�któ�ry�z ko�lei�wraz�zOd�-
dzia�łem�Bu�dow�nic�twa�Lą�do�we�go�Wy�dzia�łu�In�ży�nie�-
ryj�no�-Bu�dow�la�ne�go�stał�się�pod�sta�wą�Wy�dzia�łu�Bu�-
dow�nic�twa�Prze�my�sło�we�go�i Ogól�ne�go�(1955�r.).
Po�zo�sta�ła� część� –� Od�dział� In�ży�nie�rii� Sa�ni�tar�-
nej�–�utwo�rzył�wów�czas�Wy�dział�o tej�sa�mej�na�zwie
(po po�łą�cze�niu�zWy�dzia�łem�Me�cha�nicz�nym�Ener�-
ge�tycz�nym�w ro�ku 1993�po�wstał�Wy�dział�In�ży�nie�-
rii�Śro�do�wi�ska�i Ener�ge�ty�ki).�W 1969�r.�Wy�dział�Bu�-

dow�nic�twa�Prze�my�sło�we�go�i Ogól�ne�go�prze�mia�no�-
wa�no�na Bu�dow�nic�twa�iAr�chi�tek�tu�ry.�W 1977�r.�na�-
stą�pi�ło�wy�dzie�le�nie�Wy�dzia�łu�Ar�chi�tek�tu�ry,�zaś�po�-
zo�sta�ła�struk�tu�ra�przy�ję�ła�na�zwę�Wy�dzia�łu�Bu�dow�-
nic�twa.�W 1953�ro�ku�po�ja�wił�się�dru�gi�z wy�dzia�łów
o pro�fi�lu�bu�dow�la�nym�pod na�zwą�Wy�dział�Bu�dow�-
nic�twa�Prze�my�sło�we�go.�Osta�tecz�nie�z po�łą�cze�nia
oby�dwu�od 1�stycz�nia 1955
ro�ku�ist�niał�Wy�dział�Bu�dow�-
nic�twa� Prze�my�sło�we�go
i Ogól�ne�go� (BPiO),� prze�-
kształ�co�ny�z dniem 15�czerw�-
ca 1969�ro�ku�naWy�dział�Bu�-
dow�nic�twa�iAr�chi�tek�tu�ry�(BiA).
Po wy�dzie�le�niu�się�Wy�dzia�łu
Ar�chi�tek�tu�ry�od 1�paź�dzier�ni�-
ka 1977�ro�ku�do chwi�li�obec�-
nej�ist�nie�je�Wy�dział�Bu�dow�nic�-
twa,�bę�dą�cy�na�tu�ral�nym�suk�-
ce�so�rem�Wy�dzia�łu�In�ży�nie�ryj�-
no�-Bu�dow�la�ne�go.�

Wy�dział,� je�go� po�ten�cjał
na�uko�wy,�po�zy�cję�i hi�sto�rię
two�rzy�li�za�wsze�pra�cow�ni�cy
na�uko�wo�-dy�dak�tycz�ni,�i in�ży�-
nie�ryj�ni�oraz�stu�den�ci.�Z gru�-
py� pierw�szej� bar�dzo� wie�lu
na�ukow�ców� to� po�sta�cie� wy�bit�ne,� przy czym
nie�jed�no�krot�nie�rów�nież�wy�jąt�ko�we�oso�bo�wo�ści,
o któ�rych�na�dal�się�pa�mię�ta�i wspo�mi�na.�War�to
tu�przy�wo�łać�na�zwi�ska�pro�fe�so�rów:�Bu�rzyń�skie�-
go,�Wa�sil�kow�skie�go,�Pasz�kie�wi�cza,�Brzo�zow�skie�-
go,�Wa�ku�li�cza,�Ja�nu�sza,�Za�wadz�kie�go,�Les�sa�-
era,�Kró�la�i Kauf�ma�na.�To�oni�i wie�lu�in�nych�two�-
rzy�li�po�zy�cję�i tra�dy�cję�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa,
po�dob�nie�jak�ko�lej�ne�po�ko�le�nia�stu�den�tów�i ab�-
sol�wen�tów�wy�dzia�łu.�Na�zwi�ska�te�zna�leźć�moż�-
na�na pa�miąt�ko�wych�ta�bli�cach�umiesz�czo�nych
na Wy�dzia�le,�zaś�wi�ze�run�ki�pro�fe�so�rów�umiesz�-
czo�no�w ga�le�rii�zdjęć�w Sa�li�Ra�dy�Wy�dzia�łu.�

Wy dział Bu dow nic twa dzi siaj

Wy�dział�Bu�dow�nic�twa�od po�cząt�ku�lat�dzie�więć�-
dzie�sią�tych�funk�cjo�nu�je�w tzw.�sys�te�mie�ka�te�dral�-

nym.�Po�szcze�gól�ne�Ka�te�dry
(obec�nie� łącz�nie� osiem� –
RB�-2¸� RB�-9)� no�szą� od�po�-
wied�nio�na�zwy:�Kon�struk�cji
Bu�dow�la�nych,� Dróg� i Mo�-
stów,� In�ży�nie�rii� Ma�te�ria�łów
i Pro�ce�sów� Bu�dow�la�nych,
Teo�rii�Kon�struk�cji�Bu�dow�la�-
nych,�In�ży�nie�rii�Bu�dow�la�nej,
Geo�tech�ni�ki,�Me�cha�ni�ki�Teo�-
re�tycz�nej�oraz�Bu�dow�nic�twa
Ogól�ne�go� i Fi�zy�ki�Bu�dow�li.
Kie�ru�ją�ni�mi�zna�ni�pro�fe�so�ro�-
wie,�wy�bie�ra�ni,�po�dob�nie�jak
wła�dze�dzie�kań�skie,�na�czte�-
ro�let�nią� ka�den�cję.� Wy�dział
Bu�dow�nic�twa� mie�ści� się
w pięk�nym�obiek�cie�wy�bu�do�-
wa�nym� w la�tach 50.� i 60.

ubie�głe�go�wie�ku,�zlo�ka�li�zo�wa�nym�przy ul.�Aka�de�-
mic�kiej 5�(fot. 1).�In�te�gral�ną�czę�ścią�Wy�dzia�łu�jest
bu�dy�nek�La�bo�ra�to�rium�Bu�dow�nic�twa�(fot. 2)�od�-
da�ny�do użyt�ku�w la�tach 70.�i miesz�czą�cy�się�obok
bu�dyn�ku�głów�ne�go.�Kon�cep�cja�utwo�rze�nia�ośrod�-
ków�za�miej�sco�wych�mia�ła�miej�sce�w 1969�r.�Wy�-
dział�Bu�dow�nic�twa�pro�wa�dzi�za�ję�cia�dy�dak�tycz�-

ne�na stu�diach�sta�cjo�nar�nych�i nie�sta�cjo�nar�nych
w Gli�wi�cach�oraz�w ośrod�ku�za�miej�sco�wym,�tzw.
Cen�trum� Kształ�ce�nia� In�ży�nie�rów� w Ryb�ni�ku.
Po�cząt�ko�wo� pro�wa�dził� za�ję�cia� w Ka�to�wi�cach
i w Ryb�ni�ku.�Obec�nie�za�ję�cia�dy�dak�tycz�ne�pro�-
wa�dzo�ne�są�tyl�ko�w Ryb�ni�ku,�w gma�chu�przy ul.
Po�wstań�ców�Ślą�skich 52.�

Na wy�dzia�le� za�trud�nio�nych� jest� łącz�nie� po�-
nad 120�pra�cow�ni�ków�na�uko�wo�-dy�dak�tycz�nych
oraz�po�nad 30�pra�cow�ni�ków�in�ży�nie�ryj�no�-tech�nicz�-
nych�i ad�mi�ni�stra�cyj�nych.�Na cze�le�Wy�dzia�łu�sto�-
ją�Ko�le�gium�dzie�kań�skie�oraz�Ra�da�Wy�dzia�łu,
w któ�rej�skład�wcho�dzą�sa�mo�dziel�ni�pra�cow�ni�cy
na�uko�wi,�przed�sta�wi�cie�wszyst�kich�po�zo�sta�łych
grup�pra�cow�ni�czych�oraz�stu�den�tów.�Wy�bie�ra�ne
jak�już�wspo�mnia�no�na ka�den�cję�czte�ro�let�nią,�Ko�-
le�gium�sta�no�wią:�dzie�kan�oraz�pro�dzie�ka�ni:�ds.
na�uki;�stu�diów�sta�cjo�nar�nych;�oraz�stu�diów�nie�-
sta�cjo�nar�nych�i współ�pra�cy�z prze�my�słem.�Funk�-
cję�dzie�ka�na�w ka�den�cji 2008�–�2012�peł�ni�prof.
J.�Sę�kow�ski,�zaś�funk�cje��pro�dzie�ka�nów�peł�nią�ak�-
tu�al�nie:�prof.�An�drzej�Waw�rzy�nek,�prof.�Wal�ter�Wu�-
wer�i dr�inż.�Le�szek�Szoj�da.�O spraw�nym�funk�-
cjo�no�wa�niu�Wy�dzia�łu�współ�de�cy�du�ją�w zna�czą�-
cym�stop�niu�dzie�ka�nat�(kie�row�nik�p.�inż.�Ma�rze�-
na�Gau�ra),�Biu�ro�Dzie�ka�na�(kie�row�nik�Alek�san�-
dra�Ma�zu�rek)�oraz�sek�cja�ad�mi�ni�stra�cyj�no�-tech�-
nicz�na� (kie�row�nik� mgr� inż.� Hen�ryk� To�ma�nek,
a od 1�wrze�śnia�mgr�inż.�Alek�san�der�Ty�czew�ski).�

Do głów�nych�za�dań�sta�tu�to�wych�Wy�dzia�łu�na�-
le�ży�no�wo�cze�sne,�ela�stycz�ne�kształ�ce�nie�stu�den�-
tów�w za�kre�sie�kie�run�ku�Bu�dow�nic�two,�prak�tycz�-
ne�przy�go�to�wa�nie�stu�den�tów�do wy�ko�ny�wa�nia�za�-
wo�du�w re�aliach�no�wo�cze�snej�go�spo�dar�ki�wol�no�-
ryn�ko�wej,�wy�cho�wa�nie�stu�den�tów�w du�chu�po�sza�-
no�wa�nia�praw�czło�wie�ka,�pa�trio�ty�zmu,�de�mo�kra�-
cji�i od�po�wie�dzial�no�ści�za do�bro�spo�łe�czeń�stwa,

Wy dział Bu dow nic twa
Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach

Bu�dy�nek�głów�ny�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa�w Gli�wi�cach

Bu�dy�nek�Wy�dzia�ło�we�go�La�bo�ra�to�rium�
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pań�stwa� i wła�sne�go� warsz�ta�tu� pra�cy.� Istot�ne
zna�cze�nie�ma�tak�że�kształ�ce�nie�osób,�któ�re�po�-
sia�da�ją� ty�tu�ły� za�wo�do�we� i wy�ko�nu�ją� za�wo�dy
prak�tycz�ne�w ce�lu�uzu�peł�nie�nia�spe�cja�li�stycz�nej
wie�dzy�i umie�jęt�no�ści�za�wo�do�wych�oraz�prze�kwa�-
li�fi�ko�wa�nia�w za�kre�sie�da�nej�spe�cjal�no�ści�za�wo�-
do�wej�(stu�dia�po�dy�plo�mo�we,�szko�le�nia,�warsz�ta�-
ty,�se�mi�na�ria).�Waż�nym�nur�tem�jest�tak�że�pro�wa�-
dze�nie�dzia�łal�no�ści�na�uko�wo�-ba�daw�czej,�ukie�run�-
ko�wa�nej�na po�trze�by�go�spo�dar�ki�wol�no�ryn�ko�wej
i in�sty�tu�cji�pu�blicz�nych,�wspie�ra�nie�roz�wo�ju�na�uko�-
we�go�na�uczy�cie�li�aka�de�mic�kich,�upo�wszech�nia�-
nie�osią�gnięć�na�uki�przez�or�ga�ni�zo�wa�nie�kon�fe�-
ren�cji,�se�mi�na�riów,�wy�kła�dów�otwar�tych�etc.�Przy�-
wią�zu�je�my�du�żą�wa�gę�do roz�wi�ja�nia�współ�pra�cy
z in�sty�tu�cja�mi�sa�mo�rzą�du�lo�kal�ne�go�i wo�je�wódz�-
kie�go,�współ�dzia�ła�nia�z przed�sta�wi�cie�la�mi�go�spo�-
dar�ki�lo�kal�nej�i re�gio�nal�nej�oraz�sa�mo�rzą�dem�go�-
spo�dar�czym,�w szcze�gól�no�ści� z or�ga�ni�za�cja�mi
bran�żo�wy�mi�a tak�że�do sta�łe�go�roz�wi�ja�nia�współ�-
pra�cy�z za�gra�nicz�ny�mi�uczel�nia�mi�w ra�mach�Eu�-
ro�pej�skie�go�Ob�sza�ru�Szkol�nic�twa�Wyż�sze�go.�

Za�sad�ni�czą�po�win�no�ścią�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�-
twa�jest�kształ�ce�nie�ka�dry�in�ży�nier�skiej�z za�kre�-
su� bu�dow�nic�twa� lą�do�we�go.� Licz�ba� stu�den�tów
na kie�run�ku� Bu�dow�nic�twa� sta�le� wzra�sta.
Przy pierw�szym�na�bo�rze�na wy�dział�In�ży�nie�ryj�-
no�-Bu�dow�la�ny�by�ło�przy�ję�to�ok. 200�stu�den�tów,
na�to�miast�w tym�ro�ku�akad. 2009/2010�na pierw�-
szy�rok��stu�diów�dzien�nych��sta�cjo�nar�nych�i nie�-
sta�cjo�nar�nych�przyj�mie�my�ok.�pra�wie 600�stu�den�-
tów.�Ak�tu�al�nie�Wy�dział�Bu�dow�nic�twa�pro�wa�dzi�za�-
ję�cia� dy�dak�tycz�ne� na stu�diach� sta�cjo�nar�nych
i nie�sta�cjo�nar�nych�w Gli�wi�cach�oraz�w Cen�trum
Kształ�ce�nia� In�ży�nie�rów� w Ryb�ni�ku.� Łącz�nie
na Wy�dzia�le� stu�diu�je� po�nad 2300� stu�den�tów,
w tym� w Gli�wi�cach� ok. 2000� (po ok. 1000
na stu�diach�sta�cjo�nar�nych�i nie�sta�cjo�nar�nych�stu�-
diach�dwu�stop�nio�wych�oraz�ok. 300�w Ryb�ni�ku
rów�nież�na stu�diach�sta�cjo�nar�nych�i nie�sta�cjo�-
nar�nych�(w tym�przy�pad�ku�tyl�ko�stu�dia�in�ży�nier�-
skie�–�tyl�ko�stu�dia I stop�nia).

Dwa�na�ście�lat�te�mu�ja�ko�pierw�si�na Uczel�-
ni�i nie�licz�ni�w kra�ju�wpro�wa�dzi�li�śmy�trój�stop�nio�-
wy�sys�tem�stu�diów�(stu�dia I stop�nia�–�in�ży�nier�-
skie,� stu�dia II stop�nia� –� ma�gi�ster�skie,� stu�-
dia III stop�nia�–�dok�to�ranc�kie).�W ro�ku 2003�Wy�-
dział�uzy�skał�po�zy�tyw�ną�oce�nę�Pań�stwo�wej�Ko�-
mi�sji�Akre�dy�ta�cyj�nej,�zaś�no�wo�cze�sny,�wie�lo�-
stop�nio�wy�sys�tem�stu�diów�zgod�ny�z De�kla�ra�-
cją�Bo�loń�ską�wy�róż�nio�no�Wiel�ką�Na�gro�dą�Pre�-
zy�den�ta�Izby�Bu�dow�nic�twa.�Na stu�diach�sta�cjo�-
nar�nych�i nie�sta�cjo�nar�nych�wpro�wa�dzo�no�sys�-
tem�aku�mu�la�cji�punk�tów�ECTS.�z cze�go�od lat
pię�ciu�tyl�ko�ta�ki�sys�tem�w peł�ni�na na�szym�Wy�-
dzia�le�funk�cjo�nu�je.�Wy�dział�pro�wa�dzi�kształ�ce�-
nie�na stu�diach I stop�nia�w pię�ciu�spe�cjal�no�-
ściach�ta�kich�jak:�Kon�struk�cje�Bu�dow�la�ne�i In�-
ży�nier�skie�(KBI,�Bu�dow�nic�two�Ko�mu�ni�ka�cyj�ne
i In�fra�struk�tu�ra�(BKI),�In�ży�nie�ria�Pro�ce�sów�Bu�-
dow�la�nych�(IPB)�oraz�Bu�dow�la�no�-Ar�chi�tek�to�-
nicz�na� i In�ży�nie�ria� Ko�mu�ni�ka�cyj�na� Miej�ska
(IMK),�przy czym��te�dwie�ostat�nie�spe�cjal�no�-
ści�pro�wa�dzo�ne�są�wy�łącz�nie�w CKI�Ryb�ni�ku.
W ra�mach� trzech� pierw�szych� wy�mie�nio�nych
spe�cjal�no�ściach�na stu�diach II stop�nia�pro�wa�-
dzo�ne�są�do�dat�ko�wo�róż�ne�pro�fi�le�dy�plo�mo�wa�-
nia�(np.�Bu�dow�nic�two�Miej�skie,�Bu�dow�nic�two
Prze�my�sło�we,�Mo�sty,�Geo�tech�ni�ka�i Bu�dow�le
Pod�ziem�ne,�Bu�dow�nic�two�Eko�lo�gicz�ne).�Ja�ko
je�den�z nie�wie�lu�wy�dzia�łów�w Pol�sce�od�lat�pię�-
ciu�kształ�ci�my�też�stu�den�tów�w ję�zy�ku�an�giel�-
skim�(sta�cjo�nar�ne�stu�dia I i II stop�nia,�spe�cjal�-
ność�Struc�tu�ral�En�gi�ne�ering),�na tzw.�Ma�kro�spe�-
cjal�no�ści.� Stu�dia� te� świet�nie� przy�go�to�wu�ją

do pra�cy� w ob�sza�rze� Unii� Eu�ro�pej�skiej� oraz
w za�gra�nicz�nych�fir�mach�dzia�ła�ją�cych�na te�re�-
nie�kra�ju,�cie�szą�się�tak�że�za�in�te�re�so�wa�niem�za�-
gra�nicz�nych� stu�den�tów.� Do�dam� jesz�cze,� że
od kil�ku�na�stu�już�lat�pro�wa�dzi�my�stu�dia�dok�to�-
ranc�kie�– ak�tu�al�nie�dla�ok. 30�stu�den�tów,�po�ten�-
cjal�nych� pra�cow�ni�ków� na�uko�wo�-ba�daw�czych
Wy�dzia�łu.�

My�ślę,�że�war�to�po�chwa�lić�się�i tym,�że�obok
wspo�mnia�ne�go�sys�te�mu�trój�stop�nio�we�go�sys�te�-
mu�stu�diów�i kształ�ce�nia�w ję�zy�ku�an�giel�skim,�je�-
ste�śmy�tak�że�w kra�jo�wej�czo�łów�ce,�je�śli�cho�dzi
o wpro�wa�dze�nie�do pro�gra�mu�stu�diów�wspo�mnia�-
nej� już� Ma�kro�spe�cjal�no�ści� i 13-ty�go�dnio�wej
(na se�me�strze 7)�prak�ty�ki�za�wo�do�wej�od�by�wa�nej
przez�stu�den�tów�na za�sa�dzie�za�trud�nie�nia�w trak�-
cie 7�se�me�stru,�wli�cza�nej�do upraw�nień�za�wo�do�-
wych.�Wpro�wa�dzi�li�śmy�tak�że�tzw.�pro�jekt�zin�te�-
gro�wa�ny,�sta�no�wią�cy�for�mę�odej�ścia�od kształ�ce�-
nia�przed�mio�to�we�go�na rzecz�kształ�ce�nia�pro�ble�-
mo�we�go.�Wy�ra�zem�tro�ski�Wy�dzia�łu�o wy�so�ki�po�-
ziom� świad�czo�nych� usług� edu�ka�cyj�nych� jest
wdro�że�nie�w ubie�głym�ro�ku�aka�de�mic�kim�kom�-
plek�so�we�go� Sys�te�mu� Za�pew�nie�nia� Ja�ko�ści
Kształ�ce�nia.�

Od kil�ku�na�stu�lat�bar�dzo�roz�wi�nę�ła�się�współ�-
pra�ca�na�uko�wo�-dy�dak�tycz�na�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�-
twa�z ośrod�ka�mi�za�gra�nicz�ny�mi,�zwłasz�cza�za�-
chod�nio�eu�ro�pej�ski�mi.�Wy�dział�na�wią�zał�współ�pra�-
cę�z uczel�nia�mi�part�ner�ski�mi�z Da�ni,�Hisz�pa�nii,
Fran�cji,�Włoch,�Por�tu�ga�lii,�Sło�wa�cji,�Tur�cji,�Wiel�-
kiej�Bry�ta�nii�i Nie�miec.�Uczest�ni�czy�my�od wie�lu�lat
w róż�ne�go�ro�dza�ju�pro�jek�tach�eu�ro�pej�skich�(np.
TEM�PUS,�EU�CE�ET,�RE�PRO�SI�TY).�Co�rocz�nie�kil�-
ku�na�stu� stu�den�tów� od�by�wa� se�mestr� stu�diów
na uczel�niach�part�ner�skich�w ra�mach�pro�gra�mu
wy�mia�ny�mię�dzy�na�ro�do�wej�LLP�-ERA�SMUS.�Cie�-
szy�nas�bar�dzo,�iż�co�raz�wię�cej�stu�den�tów�za�gra�-
nicz�nych,�głów�nie�z Hisz�pa�nii,�Por�tu�ga�lii�i Tur�cji,
de�cy�du�je�się�na stu�dio�wa�nie�na na�szym�Wy�dzia�-
le.�Stu�den�ci�spe�cjal�no�ści�Bu�dow�la�no�-ar�chi�tek�to�-
nicz�nej�ma�ją�moż�li�wość�uzy�ska�nia�po�dwój�ne�go,
pol�sko�-duń�skie�go�dy�plo�mu�in�ży�nier�skie�go.�

Kwa�li�fi�ka�cje�na�szych�ab�sol�wen�tów�są�zgod�-
ne�z wy�ma�ga�nia�mi�Ra�mo�wej�Struk�tu�ry�Kwa�li�fi�-
ka�cji�Eu�ro�pej�skie�go�Ob�sza�ru�Szkol�nic�twa�Wyż�-
sze�go�(EOSW).�Otrzy�mu�ją�oni�wy�kształ�ce�nie�nie�-
zbęd�ne� do pod�ję�cia� pra�cy� w bu�dow�nic�twie,
w dzie�dzi�nie�pro�jek�to�wa�nia,�kie�ro�wa�nia�pra�ca�mi
bu�dow�la�ny�mi,�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go�i in�we�sty�-
cyj�ne�go�oraz�dzia�łal�no�ści�na�uko�wo�-ba�daw�czej.
Ab�sol�wen�ci�na�sze�go�Wy�dzia�łu�są�tak�że�przy�go�-
to�wa�ni�do sta�łe�go,�sa�mo�dziel�ne�go�i usta�wicz�ne�-
go�do�kształ�ca�nia�się.�

Z peł�nym�prze�ko�na�niem�mo�gę�stwier�dzić,�że
Wy�dział�Bu�dow�nic�twa�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�ma�do�-
brą�tra�dy�cję,�wy�so�kie�miej�sce�w ran�kin�gach�kra�-
jo�wych,�bo�ga�tą�ofer�tę�edu�ka�cyj�ną,�do�bre�atrak�-
cyj�ne�wa�run�ki�stu�dio�wa�nia,�od�da�nych�mło�dzie�ży
na�uczy�cie�li�aka�de�mic�kich,�sza�no�wa�nych�w kra�-
ju�i za�gra�ni�cą�na�ukow�ców.�To�wszyst�ko�by�ło�i jest
moż�li�we� za spra�wą� wie�lu� osób,� pra�cu�ją�cych
na Wy�dzia�le�przez�mi�nio�ne 65,�a w szcze�gól�no�-
ści�przez�ostat�nie�kil�ka�na�ście�lat.

Za koń cze nie

Za�in�te�re�so�wa�nie�kształ�ce�niem�na Wy�dzia�le
Bu�dow�nic�twa�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�od lat�jest�bar�-
dzo�du�że.�Nie�przy�po�mi�nam�so�bie�sy�tu�acji,�by�-
śmy�mie�li�kie�dy�kol�wiek�wol�ne�miej�sca.�Po�nie�waż
przez�naj�bliż�sze�la�ta�bę�dzie�ist�niał�tzw.�bo�om
w bu�dow�nic�twie,�zwłasz�cza�w bu�dow�nic�twie�dro�-
go�wym,�to�o przy�szłość�Wy�dzia�łu�nie�oba�wiał�-
bym�się,�na�wet�przy ewen�tu�al�nym�ni�żu�de�mo�-

gra�ficz�nym.�Od lat�też�ob�ser�wu�je�my�wzra�sta�ją�-
ce�za�in�te�re�so�wa�nie�bu�dow�nic�twem�wśród�ko�biet.
To�rów�nież�do�brze�ro�ku�je�Wy�dzia�ło�wi.�Wi�docz�-
ne�jest�rów�nież�sze�ro�kie�za�in�te�re�so�wa�nie�stu�-
dia�mi� nie�sta�cjo�nar�ny�mi� w sys�te�mie� stu�diów
za�ocz�nych,�szcze�gól�nie�w ostat�nich�trzech�la�-
tach,�co�jest�zwią�za�ne�z sy�tu�acją�go�spo�dar�czą
kra�ju��i wcze�śniej�szym�po�dej�mo�wa�niem�pra�cy
przez�mło�dych�lu�dzi.�A tak�mó�wiąc�po pro�stu,�to
je�stem�prze�ko�na�ny,�że�lu�dzi�pra�gną�cych�bu�do�-
wać�i spraw�dzać�się�w tym�pięk�nym�i trud�nym
oraz�po�dzi�wia�nym�co�raz�bar�dziej�sza�no�wa�nym
za�wo�dzie�nie�za�brak�nie�– po�dob�nie�jak�i pra�cy
dla�nich.�

Prof.�JE�RZY�SĘ�KOW�SKI

Je�rzy�Sę�kow�ski, dr hab. inż. prof. Pol. Śl.
Ab sol went Wy dzia łu Bu dow nic twa Prze my sło we -
go i Ogól ne go Po li tech ni ki Ślą skiej. Po ukoń cze niu
stu diów po dej mu je pra cę w Ka te drze Me cha ni ki
Grun tów i Fun da men to wa nia (obec nie Ka te dra Geo -
tech ni ki), któ rą kie ru je od 1.09.2006 ro ku.
Od 1.06.2005 r. jest pro fe so rem nad zwy czaj nym
w na Po li tech ni ce Ślą skiej, a od 1.09.2008 r. peł -
ni funk cję dzie ka nem dzie ka na Wy dzia łu Bu dow -
nic twa. Ob szar na uko wych i ba daw czych za in te -
re so wań na uko wych i ba daw czych obej mu je:
wła ści wo ści fi zy ko -me cha nicz ne grun tów ro dzi -
mych i na sy pów an tro po ge nicz nych,; po sa do -
wie nie obiek tów bu dow la nych i in ży nier skich
w trud nych wa run kach grun to wo -wod nych,; me -
to dy ulep sza nia sła bych grun tów sła bych oraz; za -
gad nie nia zwią za ne z mo der ni za cją obiek tów bu -
dow nic twa po wszech ne go i obiek tów za byt ko -
wych. Au tor bądź współ au tor po nad 180 pu bli ka -
cji w cza so pi smach kra jo wych i za gra nicz nych.,
Opie kun po nad 40 i re cen zent po nad 60 prac in ży -
nier skich prac dy plo mo wych oraz roz praw ma gi -
ster skich. Czło nek sto wa rzy szeń na uko wych i bran -
żo wych (m.in.: PZITB, Pol skie go Związ ku In ży nie -
rów i Tech ni ków Bu dow nic twa, PKGPol skie go
Ko mi te tu Geo tech ni ki – Od dział Ślą ski), Sek cji Geo -
tech ni ki i In fra struk tu ry Pod ziem nej Ko mi te tu In ży -
nie rii Lą do wej i Wod nej PAN oraz Mię dzy na ro do -
we go Sto wa rzy sze nia Me cha ni ki Grun tów i Fun -
da men to wa nia. 
Po sia da: upraw nie nia wy kła dow cy i rze czo znaw -
cy PZITB  w spe cjal no ści geo tech ni ka i fun da men -
to wa nie w bu dow nic twie, Cer ty fi kat PKG Pol skie -
go Ko mi te tu Geo tech ni ki oraz upraw nie nia bu dow -
la ne. Au tor kil ku set eks per tyz, opi nii opi ni
i pro jek tów geo tech nicz nych oraz kil ku dzie się ciu
pro jek tów tech nicz nych z za kre su bu dow nic twa po -
wszech ne go.
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sPółDZIElCZOŚĆ MIEsZkANIOWA

spół dziel czość
wczo raj, dziś, ju tro

– Jak po win ni śmy ro zu mieć sło wo „spół -
dziel czość” w świe cie nam współ cze snym?
Po ję cie spół dziel ni jest czę sto ko ja rzo ne wy -
łącz nie z kiep sko za rzą dza ny mi in sty tu cja mi
w PRL.

–� Idea� spół�dziel�czo�ści� na�ro�dzi�ła� się
w XIX wie�ku�i ozna�cza�dzia�łal�ność�go�spo�dar�-
cza�opar�tą�o lu�dzi,�któ�rzy�nie�dys�po�nu�jąc�wiel�-
kim�ka�pi�ta�łem,�po�ko�nu�ją�ra�zem�trud�no�ści�i osią�-
ga�ją� za�mie�rzo�ny� cel,� bo� dzia�ła�ją� wspól�nie.
Idea�spół�dziel�czo�ści�jest�po�nad�cza�so�wa.�Du�że
do�brze�dzia�ła�ją�ce�spół�dziel�nie�są�dziś�zor�ga�ni�-
zo�wa�ne�na wzór�kon�fe�de�ra�cji�au�to�no�micz�nych
oraz�sa�mo�sta�no�wią�cych�jed�no�stek,�osie�dli�i za�-
kła�dów�ce�lo�wych.�Ra�dy�po�szcze�gól�nych�osie�-
dli� re�pre�zen�tu�ją�ce� spo�łecz�no�ści� lo�kal�ne� są
wy�po�sa�żo�ne�w waż�ne�upraw�nie�nia�kon�tro�l�ne
i sta�no�wią�ce�–�co�ozna�cza,�że�miesz�kań�cy�rzą�-

dzą�się�sa�mi�i sa�mi�de�cy�du�ją�o swo�ich�wa�run�-
kach�za�miesz�ka�nia.�

W mię�dzy�na�ro�do�wej�spół�dziel�czo�ści,�a wca�le
ten�spo�sób�za�rzą�dza�nia�za�so�ba�mi�nie�jest�obec�-
ny�tyl�ko�w Pol�sce�–�spo�tka�my�się�z nim�w wie�lu
pań�stwach�za�chod�nich,.�obo�wią�zu�je�sie�dem�za�-
sad�spół�dziel�czych�opar�tych�na de�mo�kra�cji.�Przy�-
jął�je�w 1995�ro�ku�Mię�dzy�na�ro�do�wy�Zwią�zek�Spół�-
dziel�czy.�Są�one�pod�sta�wą�dzia�ła�nia�wszyst�kich
spół�dziel�ni�na ca�łym�świe�cie.�Okre�śla�ją�też�cha�-
rak�ter�sto�sun�ków�mię�dzy�ludz�kich,�któ�re�po�win�ny
w nich�pa�no�wać.�Spół�dziel�nie�opie�ra�ją�się�więc,
na ta�kich�war�to�ściach�jak�sa�mo�po�moc,�wspól�na
od�po�wie�dzial�ność�i de�mo�kra�cja.�Za�sa�dy�ma�ją�cha�-
rak�ter�wska�zó�wek,�któ�re�zo�sta�ły�rów�nież�wy�ko�rzy�-
sta�ne�w pol�skim�pra�wie.�Mó�wią�one�o człon�ko�stwie
w spół�dziel�ni� (po�win�no� być� do�bro�wol�ne� i po�-
wszech�ne),�o de�mo�kra�tycz�nej�kon�tro�li� i opie�ce

nad wspól�nym�ma�jąt�kiem.�Za�sa�dy�okre�śla�ją�tak�-
że�po�trze�bę�kształ�ce�nia,�szko�le�nia�i in�for�mo�wa�-
nia�człon�ków�spół�dziel�ni,�za�chę�ca�ją�do współ�pra�-
cy�z in�ny�mi�i tro�ski�o lo�kalną�spo�łecz�ność.�Wresz�-
cie,� zgod�nie� z mię�dzy�na�ro�do�wy�mi� za�sa�da�mi,
spół�dziel�nie�po�win�ny�być�za�rzą�dza�ne�de�mo�kra�-
tycz�nie�i mieć�cha�rak�ter�sa�mo�rzą�dów.

– No wła śnie, człon ko stwo w spół dziel ni.
Obec nie pol skie pra wo orze ka, że nie mu si my
być człon ka mi spół dziel ni, aby miesz kać w jej
za so bach.

–�Wa�run�ki�człon�ko�stwa�okre�śla�ją�ar�ty�ku�ły�od 18
do 22�usta�wy�pra�wo�spół�dziel�cze.�Po�sia�da�jąc�wła�-
sność,�al�bo�wła�sno�ścio�we�pra�wo�do miesz�ka�nia
z człon�ko�stwa�w spół�dziel�ni�moż�na�zre�zy�gno�wać.
Oso�by,�któ�re�nie�są�człon�ka�mi�mo�gą�też�opła�cać
za eks�plo�ata�cję�nie�co�wyż�sze�staw�ki.�Człon�ko�wie,
bo�wiem,�otrzy�mu�ją�sto�sow�ną�część�pie�nię�dzy,�któ�-

Roz mo wa ze ZBI GNIE WEM DuR CZO kIEM, pre ze sem Za rzą du Re gio nal ne go Związ ku Re wi zyj ne go
spół dziel czo ści Miesz ka nio wej w ka to wi cach i człon kiem kra jo wej Ra dy spół dziel czej w War sza wie
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re� spół�dziel�nia� za�ra�bia,� np.� wy�naj�mu�jąc� lo�ka�le
na skle�py.�„Za�ro�bio�nych”�przez�lo�ka�le�pie�nię�dzy�lo�-
ka�to�rzy�nie�otrzy�mu�ją�do rę�ki,�spół�dziel�nia�od�li�cza
naj�czę�ściej�te�kwo�ty�człon�kom�od opłat�za eks�plo�-
ata�cję.�Obo�wiąz�kiem�„nie�człon�ków”,�po�dob�nie�jak
in�nych�miesz�kań�ców�w spół�dziel�ni,�jest�utrzy�my�-
wa�nie�nie�ru�cho�mo�ści,�czy�li�fi�nan�so�wa�nie�czę�ści
wspól�nych�bu�dyn�ku,�opła�ca�nie�osób�sprzą�ta�ją�cych
czy�pro�wa�dzą�cych�księ�go�wość.�Waż�niej�sze�jest,
by� spo�łecz�ność� spół�dziel�ni� do�brze� się� w niej
czu�ła.�Prze�by�wa�nie�w zbio�ro�wo�ściach�jest�re�gu�-
lo�wa�ne�m.in.�Ko�dek�sem�Cy�wil�nym.�Wwięk�szo�ści
o pew�nych�za�cho�wa�niach�de�cy�du�ją�jed�nak�zwy�-
cza�je�i nor�my�spo�łecz�ne.

– A są siedz kie kłót nie?
–�Na�wet�naj�bar�dziej�pre�cy�zyj�ny�re�gu�la�min�nie

roz�są�dzi�wszyst�kich�spo�rów�i kon�flik�tów.�Spół�dziel�-
nie�sa�me�roz�strzy�ga�ją�wie�le�przy�pad�ków,�two�rząc
re�gu�la�mi�ny�we�wnętrz�ne,�któ�re�róż�nią�się�w po�-
szcze�gól�nych�spół�dziel�niach.�Nie�daw�no�ana�li�zo�-
wa�li�śmy�przy�pa�dek�dwóch�skłó�co�nych�ze�so�bą�ro�-
dzin�ze�Ślą�ska.�Przy�czy�ną�nie�na�wi�ści�by�ły�oskar�-
że�nia� o prze�sy�ła�nie� ka�na�łem� wen�ty�la�cyj�nym
brzyd�kich�za�pa�chów�dodru�gie�go�miesz�ka�nia.�Spra�-
wa�by�ła�na�praw�dę�po�waż�na,�dla�te�go�o roz�są�dze�-
nie�kon�flik�tu�po�pro�szo�no�zwią�zek�re�wi�zyj�ny.�W róż�-
nych�kra�jach�róż�nie�roz�wią�zu�je�się�ta�kie�kwe�stie.
Np.,�Niem�cy,�Szwaj�ca�ria�czy�Sta�ny�Zjed�no�czo�ne
i Ka�na�da�są�spo�łecz�no�ścia�mi�zdy�scy�pli�no�wa�ny�mi.
Po�la�cy�do ta�kich�nie�na�le�żą.�Wszyst�kie�go�nie�da
się�też�sko�dy�fi�ko�wać,�dla�te�go�my�ślę,�że�za�miast
za�ostrza�nia�pra�wa�na�le�ża�ło�by�za�dbać�po pro�stu
o sto�so�wa�nie�się�do ogól�nych�za�sad�współ�ży�cia.
Do�brym�kry�te�rium�jest�tu�za�sa�da,�„nie�rób�dru�gie�-
mu,�co�to�bie�nie�mi�łe”.�Pa�mię�ta�jąc�o tym�po pro�stu
kie�ruj�my�się�zdro�wym�roz�sąd�kiem.

– Czym obec nie jest spół dziel nia miesz ka -
nio wa?

–�W sen�sie�eko�no�micz�nym�wła�sno�ścią�swo�ich
człon�ków.�Naj�waż�niej�sze�de�cy�zje,�w for�mie�uchwał,
po�dej�mu�je� wal�ne� zgro�ma�dze�nie� lub� ze�bra�nie
przed�sta�wi�cie�li.�Uczest�nic�two�w nich�jest�bar�dzo
waż�ną�for�mą�spra�wo�wa�nia�kon�tro�li�nad tym,�co
dzie�je�się�w spół�dziel�ni.�Człon�ko�wie�ma�ją�też�pra�-
wo�do za�skar�ża�nia�uchwał�or�ga�nów�spół�dziel�ni.
Jesz�cze�kil�ka�lat�te�mu�prze�sta�wa�ło�się�być�człon�-
kiem�spół�dziel�ni�po otrzy�ma�niu�uchwa�ły�w tej�spra�-
wie.�Te�raz�do�pie�ro�po pra�wo�moc�nym�za�koń�cze�-
niu�po�stę�po�wa�nia�są�do�we�go,�(cho�dzi�o sy�tu�ację
w któ�rej�lo�ka�tor�wy�stą�pił�do są�du�za�skar�ża�jąc�ta�-
ką�de�cy�zję�władz�spół�dziel�ni).�Spół�dziel�ca�ma�też
te�raz�pra�wo�do uzy�ska�nia�nie�mal�wszyst�kich�da�-
nych�o funk�cjo�no�wa�niu�swo�jej�spół�dziel�ni�(pra�wo
tyl�ko�wwy�jąt�ko�wych�przy�pad�kach�po�zwa�la�na od�-
mo�wę�udzie�le�nia�in�for�ma�cji,�np.�gdy�na�ru�sza�ło�by
to�in�te�res�in�nych�spół�dziel�ców).�

– Sy tu acja spół dziel ni miesz ka nio wych
zmie nia się na na szych oczach. Spo rą ro lę ode -
gra ło tu zwłasz cza tzw. po wszech ne uwłasz -
cze nie i wy kup miesz kań za sym bo licz ną
zło tów kę. 

–�Wy�ku�pić�na wła�sność�lo�kum,�do któ�re�go�po�-
sia�da�li�śmy�pra�wo�lo�ka�tor�skie�moż�na�by�ło�z ko�rzyst�-
ny�mi� bo�ni�fi�ka�ta�mi� już� wcze�śniej,� a od po�ło�-
wy 2005�ro�ku�wpro�wa�dzo�no�już�usta�wo�we 50-
proc.� bo�ni�fi�ka�ty.� Do�pie�ro� jed�nak� no�we�li�za�cja
usta�wy�o spół�dziel�niach,�któ�ra�za�czę�ła�obo�wią�zy�-
wać 31�lip�ca 2007,�oka�za�ła�się�praw�dzi�wą�re�wo�-
lu�cją�wpro�wa�dza�jąc�wy�kup�miesz�kań�za sym�bo�-
licz�ną�zło�tów�kę.�Cho�dzi�ło�o uzy�ska�nie�pra�wa�wła�-
sno�ści�miesz�ka�nia�wraz�z przy�słu�gu�ją�cy�mi�mu�czę�-
ścia�mi�wspól�ny�mi�grun�tu�i ko�ry�ta�rzy,�piw�nic,�stry�-

chu�itd.�–�peł�na�wła�sność,�po�tocz�nie�na�zy�wa�na
wła�sno�ścią�hi�po�tecz�ną.�Tak�że�„za dar�mo”�moż�na
by�ło�prze�kształ�cić�spół�dziel�cze�pra�wo�wła�sno�ścio�-
we�do lo�ka�lu�w peł�ną�wła�sność.� Już 17�grud�-
nia 2008�ro�ku�Try�bu�nał�Kon�sty�tu�cyj�ny�uznał,�że
za�sa�dy�za�wie�ra�nia�umów�o prze�nie�sie�nie�wła�sno�-
ści�lo�ka�lu�w ten�spo�sób�są�nie�zgod�ne�z Kon�sty�-
tu�cją.�Za�ne�go�wa�no�prze�pi�sy,�zgod�nie�z któ�ry�mi
prze�kształ�ce�nie�w od�ręb�ną�wła�sność�od�by�wa�ło�się
tyl�ko�po spła�cie�przez�spół�dziel�cę�bie�żą�ce�go�za�-
dłu�że�nia�i no�mi�nal�nych�kosz�tów�bu�do�wy�lo�ka�lu.
W przy�pad�ku�miesz�kań�lo�ka�tor�skich�do�dat�ko�wą
war�to�ścią� by�ła� kwo�ta� wcze�śniej� umo�rzo�ne�go
kre�dy�tu,�któ�ry�spół�dziel�nia�uzy�ska�ła�z bu�dże�tu�pań�-
stwa�na bu�do�wę�miesz�ka�nia,�czy�li�naj�wy�żej�kil�ka�-
set�zło�tych,�bez�od�nie�sie�nia�ce�ny�lo�ka�lu�do war�-
to�ści�ryn�ko�wej�miesz�kań.

Ge�ne�ral�nie�w oce�nie�Try�bu�na�łu�Kon�sty�tu�cyj�ne�-
go�prze�pi�sy�te�fa�wo�ry�zu�ją�jed�ną�gru�pę�człon�ków
spół�dziel�ni�kosz�tem�in�nych,�a nie�o to�prze�cież�w tej
re�gu�la�cji�cho�dzi�ło.�Po�dob�nie�w art. 4�zde�cy�do�wa�-
no,�że�w przy�pad�ku�za�kwe�stio�no�wa�nia,�na dro�-
dze�są�do�wej,�zmia�ny�wy�so�ko�ści�opłat�spół�dziel�-
ca�po�no�si�je�w do�tych�cza�so�wej�wy�so�ko�ści.�W ta�-
kiej�sy�tu�acji�obo�wią�zek�po�kry�cia�róż�ni�cy�w kosz�-
tach,�np.�za po�bra�ne�me�dia,�ob�cią�żał�by�ca�łą�spół�-
dziel�nię,�a nie�kon�kret�ną�oso�bę.�Tak�że�w art. 35
w ustę�pie 2.1�wo�la�wszyst�kich�człon�ków�spół�dziel�-
ni� za�stą�pio�na� zo�sta�ła�wo�lą� tyl�ko� jed�nej� oso�by.
W art. 48�ust. 3,�spół�dziel�nia�po�zba�wio�na�zo�sta�-
ła�na�to�miast�nie�tyl�ko�swo�bo�dy�pod�ję�cia�de�cy�zji
o zby�ciu�wła�sno�ści�lub�za�cho�wa�niu�jej�w swo�im
rę�ku,�ale�tak�że�ode�bra�no�jej�wpływ�na to,�ko�mu
przy�pad�nie�wła�sność�lo�ka�lu.�Zo�sta�ła�też�po�zba�-
wio�na�wpły�wu�na wy�so�kość�świad�cze�nia�przy�słu�-
gu�ją�ce�go�w za�mian�za utra�co�ną�wła�sność.�

– Co to ozna cza dla spół dziel ców, np.
na Ślą sku?

–�Sę�dzio�wie�TK�zde�cy�do�wa�li�jed�nak�o 12-mie�-
sięcz�nym�okre�sie�przej�ścio�wym,�w któ�rym�prze�-
kształ�ce�nie�lo�ka�tor�skie�go�pra�wa�w pra�wo�od�ręb�-
nej� wła�sno�ści� moż�na� uzy�skać� na za�sa�dach
z2007�ro�ku.�Ta�ka�ren�cja�po�trwa�do31�grud�nia 2009
ro�ku.�Do te�go�cza�su�mu�si�po�wstać�no�wa�usta�wa
mó�wią�ca�o tym�jak�roz�li�czać�prze�kształ�ce�nia�wła�-
sno�ścio�we�lo�ka�li.�Je�śli�ta�kie�prze�pi�sy�się�nie�po�-
ja�wią�w stycz�niu 2010,�prze�pi�sów�usta�wo�wych
w tym�za�kre�sie�w ogó�le�nie�bę�dzie.�Bo�do sta�re�-
go�pra�wa�już�nie�bę�dzie�moż�na�wró�cić.�Kie�ro�wać
się�bę�dzie�moż�na�wy�łącz�nie�usta�le�nia�mi�sta�tu�tów
spół�dziel�ni.�Spół�dziel�nie�na�sze�go�re�gio�nu�wnio�ski
o usta�no�wie�nie�od�ręb�nej�wła�sno�ści�w więk�szo�ści
re�ali�zu�ją�na bie�żą�co,�nie�ma�tu�po�śli�zgów.�Wszy�-
scy,�a co�naj�mniej,�ci�któ�rzy�chcą�na pew�no,�uzy�-
ska�ją�pra�wo�wła�sno�ści�do swo�je�go�lo�ka�lu�do koń�-
ca�grud�nia 2009.�Ko�lej�ną�spra�wą�są�moż�li�we�od�-
szko�do�wa�nia� od Skar�bu� Pań�stwa� za utra�co�ny
przez� spół�dziel�nie� ma�ją�tek.� Praw�do�po�dob�nie
spół�dziel�nie�woj.�ślą�skie�go�bę�dą�po nie�się�gać,�tym
bar�dziej,�że�uzy�ska�ne�w ten�spo�sób�pie�nią�dze�mo�-
gą�prze�zna�czyć�np.�na fun�dusz�re�mon�to�wy,�a wte�-
dy�bę�dą�mo�gli�sko�rzy�stać�z ta�kie�go�do�fi�nan�so�wa�-
nia�wszy�scy�człon�ko�wie,�rów�nież�ci,�któ�rzy�wy�ku�-
pi�li�swo�je�lo�kum�wcze�śniej,�pła�cąc�za nie�du�żo�wię�-
cej. 15�lip�ca�te�go�ro�ku�Try�bu�nał�Kon�sty�tu�cyj�ny�za�-
ne�go�wał�ko�lej�ne�prze�pi�sy�uwłasz�cze�nio�we.�Cho�-
dzi�tu�o art. 6�ustęp 1�usta�wy�o zmia�nie�usta�wy
o spół�dziel�niach�miesz�ka�nio�wych.�Ozna�czał�on�in�-
ge�ren�cję�usta�wo�daw�cy�we�wcze�śniej�za�war�te�umo�-
wy�i usta�lo�ne�w nich�obo�wiąz�ki�fi�nan�so�we�człon�-
ków.�Tym�sa�mym�in�ge�ro�wał�w pra�wo�na�by�te�przez
spół�dziel�nię�miesz�ka�nio�wą.�Oso�ba,�któ�ra�spła�ca�-

Zbi�gniew�Dur�czok, ar chi tekt, wie lo let ni pre zes Za rzą -
du Re gio nal ne go Związ ku Re wi zyj ne go Spół dziel czo -
ści Miesz ka nio wej w Ka to wi cach i czło nek Kra jo wej
Ra dy Spół dziel czej w War sza wie. Do rad ca Mi ni stra
Go spo dar ki Prze strzen nej i Bu dow nic twa w la -
tach 199-93 i eks pert Sej mo wej Ko mi sji Go spo dar ki
Prze strzen nej Bu dow la nej i Miesz ka nio wej. Uczest nik
kon fe ren cji kra jo wych i za gra nicz nych, eks pert w dzie -
dzi nie spół dziel czo ści. 
Za rząd Związ ku Re gio nal ne go Związ ku Re wi zyj ne go
Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej w Ka to wi cach re gu lar -
nie pro wa dzi kon tro le (lu stra cje) spół dziel ni miesz ka -
nio wych w woj. ślą skim. Przy go to wu je wy stą pie nia
do Sej mu i Se na tu ko men tu jąc ak ty praw ne, wy stę -
pu jąc w obro nie spół dziel ców. Pro wa dzi tak że otwar -
te szko le nia i bez płat nie udzie la po rad miesz kań com,
(in struk taż po stę po wa nia).
W ca łym kra ju jest ok. 3,5 tys. spół dziel ni miesz ka -
nio wych. Re gio nal ny Zwią zek Re wi zyj ny Spół dziel czo -
ści Miesz ka nio wej w Ka to wi cach sku pia 115 spół dziel -
ni miesz ka nio wych, w któ rych miesz ka ok. 1,1 mln
osób, a w ca łym re gio nie – ok. 2 mln osób. Naj więk -
szy mi w na szym re gio nie (i jed ny mi z naj więk szych
w kra ju) są Ka to wic ka SM, dą brow ska SM „Lo ka tor”,
Sie mia no wic ka SM i ty ski „Oskard”. Aby po pra wić wa -
run ki funk cjo no wa nia spół dziel nie za bie ga ją o cer ty -
fi ka ty ISO, ma je kil ka ślą skich i za głę biow skich spół -
dziel ni m.in. ja strzęb ska „No wa”, dą brow ski „Me ta -
lurg”, Spół dziel nia Lo ka tor sko-sWła sno ścio wa w Knu -
ro wie i „Per spek ty wa” w Ru dzie Ślą skiej. (az)

ła�wkład�bu�dow�la�ny�w ra�tach�uzy�ska�ła�w 2007�ro�-
ku,�zgod�nie�z pra�wem,�cał�ko�wi�te�umo�rze�nie�po�-
zo�sta�łej�do spła�ty�kwo�ty�prze�kra�cza�ją�cej�kosz�ty�bu�-
do�wy.�Z te�go�ty�tu�łu�spół�dziel�nie�utra�ci�ły�na�wet�po kil�-
ka�mln�zł.�Praw�do�po�dob�nie�bę�dą�chcia�ły�od�zy�skać
je� dla� swo�ich� człon�ków.� No�we�li�za�cja� usta�wy
z 2007�ro�ku�zmie�nia�jąc�fun�da�men�tal�nie�za�sa�dy
funk�cjo�no�wa�nia�spół�dziel�ni�–�ok. 3,5�tys.�pod�mio�-
tów�w ca�łej�Pol�sce�–�mia�ła�tyl�ko 18-dnio�wą�va�ca�-
tio�le�gis,�co�w nie�któ�rych�przy�pad�kach�zdez�or�ga�-
ni�zo�wa�ło�ży�cie�spół�dziel�ców.�

– Ja ka w ta kim ra zie cze ka przy szłość
spół dziel nie miesz ka nio we?

–�Ma�ją�tek�spół�dziel�ni�jest�pod wzglę�dem�eko�-
no�micz�nym�pry�wat�ną�wła�sno�ścią�jej�człon�ków�i to
sfor�mu�ło�wa�nie�na�bie�ra�dzi�siaj�jesz�cze�więk�szej�wy�-
ra�zi�sto�ści.�Więk�szość�człon�ków�spół�dziel�ni�wie,
że� spół�dziel�cze� to� tak� na�praw�dę� na�sze� czy�-
li�–�i –�mo�je.�Ro�la�Za�rzą�du�spół�dziel�ni�to�po pro�-
stu�od�po�wie�dzial�ne�i de�mo�kra�tycz�ne�za�rzą�dza�nie
wspól�nym�ma�jąt�kiem�i w ta�kim�kon�tek�ście�nie�są�-
dzę,�że�by�te�za�sa�dy�się�zmie�ni�ły�w przy�szło�ści,
gdyż�idea�spół�dziel�czo�ści�jest�po�nad�cza�so�wa...�

– Dzię ku ję za roz mo wę

Roz�ma�wia�ła:�
AGNIESZ�KA�ZIE�LIŃ�SKA

sPółDZIElCZOŚĆ MIEsZkANIOWA
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lO kA TOR skO-WłA sNO ŚCIO WA sPół DZIEl NIA MIEsZ kA NIO WA W kNu RO WIE 

Pół wie ku pra cy
na rzecz lu dzi i mia sta

Zmia�ny� ustro�jo�we� i sys�tem� go�spo�dar�ki
ryn�ko�wej�spra�wiły,�że�spół�dziel�nie�miesz�ka�-
nio�we� mu�sia�ły� przejść� re�or�ga�ni�za�cję,� by
przy�sto�so�wać�się�do no�wych�wa�run�ków�spo�-
łecz�no� –� eko�no�micz�nych.� Na szczę�ście
ogrom�na� więk�szość� po�tra�fi�ła� od�na�leźć� się
w no�wej�rze�czy�wi�sto�ści.�Do�brym�te�go�przy�-
kła�dem� jest� Lo�ka�tor�sko� –� Wła�sno�ścio�wa
Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�w Knu�ro�wie,�ob�-
cho�dzą�ca�w tym�ro�ku�pięć�dzie�sią�te�uro�dzi�ny.
Za�ło�żo�na�w 1959r.�z ini�cja�ty�wy�ów�cze�snej�Dy�-
rek�cji�KWK�Knu�rów,�po�cząt�ko�wo�funk�cjo�no�-
wa�ła�pod na�zwą�Przy�za�kła�do�wa�Spół�dziel�nia
Miesz�ka�nio�wa� „Na�sza� Przy�szłość”.� W ro�-
ku 1972�przy�ję�ła�obo�wią�zu�ją�cą�do dziś�na�zwę
Lo�ka�tor�sko� –� Wła�sno�ścio�wa� Spół�dziel�nia
Miesz�ka�nio�wa�w Knu�ro�wie.�W okre�sie�swej
dzia�łal�no�ści�spół�dziel�nia�wy�bu�do�wa�ła�na te�-
re�nie�mia�sta�Knu�ro�wa 134�bu�dyn�ki�miesz�kal�-
ne� z 5713� lo�ka�la�mi� miesz�kal�ny�mi.� Wraz
z bu�do�wą�osie�dli�miesz�ka�nio�wych�Spół�dziel�-
nia�bu�do�wa�ła�sze�reg�obiek�tów�to�wa�rzy�szą�-
cych�i pa�wi�lo�nów�użyt�ko�wych�o po�wierzch�ni
prze�kra�cza�ją�cej 18.000�m2.
Ak�tu�al�nie�za�rząd�spół�dziel�ni�two�rzą:�Bog�dan

Li�twin�–�Pre�zes,�Eu�ge�niusz�Jur�czy�ga�–�Wi�ce�-
pre�zes,�Ur�szu�la�Grze�go�rzy�ca�–�Czło�nek�Za�-
rzą�du,�Lech�Apry�asz�–�Czło�nek�Za�rzą�du
W ra�mach�ob�cho�dów 50-le�cia�zor�ga�ni�zo�wa�-

no�sze�reg�im�prez�spor�to�wo-kul�tu�ral�nych�m.in.
Fe�styn�Spół�dziel�czy�w któ�rym�uczest�ni�czy�ło
kil�ka�ty�się�cy�człon�ków�spół�dziel�ni. 19�wrze�śnia
mia�ła�miej�sce�uro�czy�sta�Aka�de�mia,�na któ�rą
przy�by�ło�sze�reg�zna�mie�ni�tych�go�ści�–�po�słów,
przed�sta�wi�cie�li� sa�mo�rzą�du� po�wia�to�we�go
i miej�skie�go,�pre�ze�sów�in�sty�tu�cji�i firm�współ�-
pra�cu�ją�cych�z LWSM�jak�rów�nież�by�łych�i ak�-
tu�al�nych�pra�cow�ni�ków�i dzia�ła�czy�spół�dziel�-
czych.�W uro�czy�sto�ści�udział�wzię�li:�Wi�ce�mi�-

ni�ster� Edu�ka�cji� Na�ro�do�wej,� Po�seł� na sejm
RP�–�Kry�sty�na�Szu�mi�las,�Po�sło�wie�na sejm
RP�–�Jan�Ka�zmier�czak�i Wa�cław�Mar�ty�niuk,
Wi�ce�pre�zes�Kra�jo�wej�Ra�dy�Spół�dziel�czej�–�To�-
masz� Jór�decz�ka,�Pre�zy�dent�Mia�sta�Knu�ro�-
wa� –� Adam� Rams,� Wi�ce�sta�ro�sta� Gli�wic�-
ki�–�Sła�wo�mir�Adam�czyk,�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�-
dy�Po�wia�tu�Gli�wic�kie�go�–�Ta�de�usz�Ma�mok,
Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Mia�sta�Knu�ro�wa�–�Ka�-
zi�mierz�Ka�chel,�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�-
dow�nic�twa�–�Ta�de�usz�Wnuk,�Pre�zes�WFO�-
ŚiGW� w Ka�to�wi�cach� –� Ga�brie�la� Le�nar�to�-
wicz,� Wi�ce�pre�zes� Kon�fe�de�ra�cji� Bu�dow�nic�-
twa� i Nie�ru�cho�mo�ści� z sie�dzi�ba�w War�sza�-
wie�–�An�to�ni�Fa�li�kow�ski,�Wi�ce�pre�zes�Kon�fe�-
de�ra�cji�Bu�dow�nic�twa�i Nie�ru�cho�mo�ści�z sie�-
dzi�bą�w War�sza�wie�–�Mi�ro�sław�Łu�kom�ski,�Wi�-
ce�pre�zes�Re�gio�nal�ne�go�związ�ku�Re�wi�zyj�ne�-
go�w Ka�to�wi�cach�–�Eu�ge�niusz�Sie�mie�niec.
W cza�sie�uro�czy�sto�ści�za�rów�no�LWSM�jak

i jej�dzia�ła�cze�i pra�cow�ni�cy,�jak�rów�nież�in�-
sty�tu�cje� z nią� współ�pra�cu�ją�ce� otrzy�ma�ły
sze�reg�wy�róż�nień.�Na wnio�sek�Kon�fe�de�ra�-
cji�Bu�dow�nic�twa� i Nie�ru�cho�mo�ści�–�Me�dal
Kró�la�Ka�zi�mie�rza�Wiel�kie�go�otrzy�ma�ła�Spół�-
dziel�nia� Miesz�ka�nio�wa,� a in�dy�wi�du�al�nie
uho�no�ro�wa�ny� me�da�lem� zo�stał� jej� pre�zes
Bog�dan�Li�twin.
Me�da�lem 50-le�cia� LWSM� uho�no�ro�wa�ne

zo�sta�ły�na�stę�pu�ją�ce�in�sty�tu�cje�od lat�zwią�za�-
ne�z dzia�łal�no�ścią�LWSM:
●�Gmi�na�Knu�rów
●�Sta�ro�stwo�Po�wia�to�we�w Gli�wi�cach
●�Wo�je�wódz�ki�Fun�dusz�Ochro�ny�Śro�do�wi�-
ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej�w Ka�to�wi�cach

●�Ko�pal�nia�Wę�gla�Ka�mien�ne�go� „Knu�rów”
w Knu�ro�wie.

●�Bank�PKO�BP S.A.
●�Orze�sko-Knu�row�ski�Bank�Spół�dziel�czy
●�Przed�się�bior�stwo� Ener�ge�ty�ki� Ciepl�nej
w Ja�strzę�biu�Zdro�ju.

●�Przed�się�bior�stwo�Wo�do�cią�gów�i Ka�na�li�za�-
cji�w Knu�ro�wie.

19�by�łych�i ak�tu�al�nych�dzia�ła�czy�i pra�cow�-
ni�ków�otrzy�ma�ło�od�zna�ki�„Za�słu�żo�ny�Dzia�łacz
Ru�chu�Spół�dziel�cze�go”.�A 20�by�łych�i ak�tu�al�-
nych�pra�cow�ni�ków�i dzia�ła�czy�otrzy�ma�ło�me�-
da�le 50-le�cia�LWSM.
Za�bie�ra�jąc�głos�pod�czas�uro�czy�sto�ści�Pre�-

zy�dent� Ślą�skiej� Izby�Bu�dow�nic�twa�Ta�de�usz
Wnuk� pod�kre�ślił� za�słu�gi� knu�row�skiej� spół�-
dziel�ni�dla�mia�sta�i re�gio�nu,�a tak�że�dla�ca�łe�-
go�ru�chu�spół�dziel�cze�go�w Pol�sce.

Na uro�czy�stość�ju�bi�le�uszu�pół�wie�cza�spół�dziel�ni�przy�-
by�li�licz�nie�do�stoj�ni�go�ście.

Uro�czy�stość�otwo�rzył�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Nad�zor�-
czej�Spół�dziel�ni�Zbi�gniew�Gał�kow�ski.

Medal�Króla�Kazimierza�Wielkiego�otrzymała�Spółdzielnia
Mieszkaniowa,�a�indywidualnie�uhonorowany�medalem
został�jej�prezes�Bogdan�Litwin.�Medal�wręczył�wice-
prezes�Konfederacji�Budownictwa�i�Nieruchomości�z�sie-
dzibą�w�Warszawie�–�Antoni�Falikowski.

Pre�zes�WFO�ŚiGW�w Ka�to�wi�cach�–�Ga�brie�la�Le�nar�to�-
wicz�uho�no�ro�wa�ła�spół�dziel�nię�za do�ko�na�nia�w dzie�-
dzi�nie�ochro�ny�śro�do�wi�ska.

Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�Ta�de�usz�Wnuk
zło�żył�gra�tu�la�cje�na rę�ce�przed�sta�wi�cie�li�spół�dziel�ni.
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Spół�dziel�nię�za�ło�żo�no�w 1959�r.�W ro�ku 1972�przy�ję�ła�obo�wią�zu�-
ją�cą�do dziś�na�zwę�Lo�ka�tor�sko-Wła�sno�ścio�wa�Spół�dziel�nia�Miesz�-
ka�nio�wa�w Knu�ro�wie.�W okre�sie�swej�dzia�łal�no�ści�spół�dziel�nia�wy�-
bu�do�wa�ła�na te�re�nie�mia�sta�Knu�ro�wa 134�bu�dyn�ki�miesz�kal�ne�z 5713
lo�ka�la�mi�miesz�kal�ny�mi.�Wraz�z bu�do�wą�osie�dli�miesz�ka�nio�wych�Spół�-
dziel�nia�bu�do�wa�ła�sze�reg�obiek�tów�to�wa�rzy�szą�cych�i pa�wi�lo�nów�użyt�-
ko�wych�o po�wierzch�ni�prze�kra�cza�ją�cej 18.000�m2.

Dzia�ła�nia�go�spo�dar�cze�Spół�dziel�ni�po�le�ga�ją�nie�tyl�ko�na utrzy�my�-
wa�niu�w na�le�ży�tym�sta�nie�za�so�bów�miesz�ka�nio�wych.�Spół�dziel�nia�po�-
dej�mu�je�sze�reg�dzia�łań�ma�ją�cych�na ce�lu�uła�twie�nie�ży�cia�miesz�kań�-
com�i upięk�sze�nie�te�re�nów�osie�dlo�wych.�Ogrom�ne�przed�się�wzię�cie�in�-
we�sty�cyj�ne�ja�kim�by�ła�kom�plek�so�wa�ter�momo�der�ni�za�cja�wraz�z wy�-
mia�ną�do�cie�ple�nia�za�wie�ra�ją�ce�go�azbest�po�zwo�li�ło�nie�tyl�ko�na uzy�-
ska�nie�du�żych�oszczęd�no�ści�ener�gii�ciepl�nej�i uzy�ska�nie�efek�tu�eko�-
lo�gicz�ne�go,�ale�za�owo�co�wa�ło�rów�nież�pięk�nie�pre�zen�tu�ją�cy�mi�się�ko�-
lo�ro�wy�mi�i es�te�tycz�ny�mi�ele�wa�cja�mi.�Wszyst�kie�bu�dyn�ki�ad�mi�ni�stro�-
wa�ne�przez�LWSM�są�do�cie�plo�ne,�wy�po�sa�żo�ne�w licz�ni�ki�po�bo�ru�wo�-
dy,�za�wo�ry�ter�mo�sta�tycz�ne�oraz�elek�tro�nicz�ne�po�dziel�ni�ki�cie�pła,�co�da�-
je�ich�użyt�kow�ni�kom�kom�fort�za�miesz�ki�wa�nia�oraz�du�że�oszczęd�no�-
ści�eko�no�micz�ne.

Waż�ną�dzie�dzi�ną�dzia�łal�no�ści�LWSM�jest�dzia�łal�ność�spo�łecz�no�–�kul�-
tu�ral�na.�Wszyst�kie�trzy�klu�by�spół�dziel�cze�tęt�nią�ży�ciem.�Ta�nie�ko�mer�-
cyj�na�dzia�łal�ność�kie�ro�wa�na�jest�domiesz�kań�ców�w każ�dym�wie�ku�i o róż�-
no�rod�nych�za�in�te�re�so�wa�niach.�Dzię�ki�niej�w klu�bach�i na im�pre�zach�wy�-
jaz�do�wych�spo�ty�ka�ją�się�dzie�ci,�mło�dzież,�oso�by�do�ro�słe�i eme�ry�ci�oraz

oso�by�nie�peł�no�spraw�ne.�LWSM�peł�ni�zna�czą�ca�ro�le�w krze�wie�niu�kul�-
tu�ry�fi�zycz�nej�wśród�miesz�kań�ców�Knu�ro�wa.�Spół�dziel�nia�ak�tyw�nie�wspie�-
ra�dzia�łal�ność�sto�wa�rzy�szeń�dzia�ła�ją�cych�na te�re�nie�Knu�ro�wa�m.in.�w za�-
so�bach�spół�dziel�czych�or�ga�ni�zu�je�swo�je�spo�tka�nia�To�wa�rzy�stwo�Mi�ło�śni�-
ków�Knu�ro�wa�i po�wo�ła�ny�przez�TMK�Uni�wer�sy�tet�Trze�cie�go�Wie�ku.

LWSM�sta�ra�się�sta�le�po�pra�wiać�i udo�sko�na�lać�swo�je�dzia�ła�nia�do�wo�-
dem�na to�jest�uzy�ska�nie�w 2005�ro�ku�cer�ty�fi�ka�tu�Sys�te�mu�Za�rzą�dza�nia
Ja�ko�ścią�ISO 9001�–�2000.

Dzia�ła�nia� Spół�dziel�ni� są� do�strze�ga�ne� i czę�sto�kroć� na�gra�dza�ne.
W okre�sie�swej 50-let�niej�dzia�łal�no�ści�Spół�dziel�nia�zo�sta�ła�uho�no�ro�wa�-
na�m.in.:

●�Sztan�da�rem�–�ja�ko�wy�róż�nie�niem�ho�no�ro�wym�przy�zna�nym�przez�Na�-
czel�ną�Ra�dę�Spół�dziel�czą.

Od�zna�ką�Za Za�słu�gi�dla�Spół�dziel�czo�ści�nada�ną�przez�Kra�jo�wą�Ra�-
dę�Spół�dziel�czą

●� Zło�tą� Od�zna�ka� Ho�no�ro�wą� –� za za�słu�gi� dla� Wo�je�wódz�twa�
Ślą�skie�go

●�Wiel�ką�Na�gro�dą�Pre�zy�den�ta�Izby�Bu�dow�nic�twa�
●�Na�gro�dą�„So�lid�ny�Eko�Part�ner”�Wo�je�wódz�kie�go�Fun�du�szu�Ochro�-

ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej�w Ka�to�wi�cach
●�Me�da�lem 50-cio�le�cia�PTTK
●�Lau�rem�Knu�ro�wa�–�naj�wyż�szym�wy�róż�nie�niem�nada�wa�nym�przez

Ra�dę�Mia�sta�Knu�ro�wa.
Spół�dziel�nia�jest�człon�kiem�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa
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sPółDZIElCZOŚC MIEsZkANIOWA

sPółDZIElNIA MIEsZkANIOWA „PółNOC” W CZęsTOCHOWIE

Inwestycje, modernizacje
i przekształcenia

Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�noc”�któ�ra�po�-
wsta�ła 25�stycz�nia 1979�r�w bie�żą�cym�ro�ku�ob�cho�-
dzi�ła�Ju�bi�le�usz 30-le�cia.�Ob�cho�dy�ju�bi�le�uszo�we�od�-
by�ły�się�w lu�tym�br.

Za�so�by�lo�ka�lo�we�SM�„Pół�noc”�w Czę�sto�cho�wie
usy�tu�owa�ne�są�w pół�noc�nej�dziel�ni�cy�mia�sta�i sta�-
no�wią�one�jed�no�li�ty,�wy�od�ręb�nio�ny�układ�urba�ni�-
stycz�ny�o po�wierzch�ni 99 ha�i 4238�m2.

Na ko�niec 2008�r�za�so�by�miesz�ka�nio�we�Spół�-
dziel�ni�to 9201�miesz�kań,�w tym:

● 513�–�miesz�ka�nia�spół�dziel�cze� lo�ka�tor�skie,�
● 6721�–�miesz�ka�nia�spół�dziel�cze�wła�sno�ścio�we,�
● 1967�–�miesz�ka�nia�wy�od�ręb�nio�ne.
31�grud�nia 2008�r.�po�wierzch�nia�użyt�ko�wa�ogó�-

łem�wy�no�si�ła 510.563,01�m2 z te�go:
●�483.180,61�m2 po�wierzch�nia�użyt�ko�wa�nie�ru�-

cho�mo�ści�bu�dyn�ków�miesz�kal�nych,�
●�13.491,36�m2 po�wierzch�nia�użyt�ko�wa�bu�dyn�-

ków�lo�ka�lo�wych,
●�2.026,90�m2 po�wierzch�nia�użyt�ko�wa�nie�ru�cho�-

mo�ści�ga�ra�żo�wych,
●�10.587,00�m2 po�wierzch�nia�użyt�ko�wa�nie�ru�-

cho�mo�ści�lo�ka�lo�wych�sta�no�wią�cych�mie�nie�Spół�-
dziel�ni,

●�4.239,60�m2 po�wierzch�nia�użyt�ko�wa�nie�ru�cho�-
mo�ści�lo�ka�lo�wych�wy�od�ręb�nio�nych.�

Wg�sta�nu�na dzień 31.12.2008�r.�Spół�dziel�nia
zrze�sza�ła 9741�człon�ków,�w tym:

●�8745�człon�ków�bę�dą�cych�głów�ny�mi�lo�ka�to�ra�-
mi�miesz�kań, 20�człon�ków�ocze�ku�ją�cych, 976�człon�-
ków�za�ło�ży�cie�li,�współ�mał�żon�ków�i po�sia�da�ją�cych
lo�ka�le�użyt�ko�we�i ga�ra�że.�

W 2008�ro�ku�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�-
noc”�prze�ję�ła�do eks�plo�ata�cji 40�miesz�kań�i 32�ga�-
ra�że�w no�wo�wy�bu�do�wa�nych�bu�dyn�kach�przy ul.
J.�Kacz�mar�skie�go.�Z wła�ści�cie�la�mi�za�war�te�zo�-
sta�ły�ak�ty�no�ta�rial�ne�wy�od�ręb�nie�nia�miesz�kań�i ga�-
ra�ży.

W 2008�ro�ku�roz�po�czę�to�re�ali�za�cję�trze�cie�go�bu�-
dyn�ku�wcho�dzą�ce�go�w skład�in�we�sty�cji�pn.�„Ze�spół
Miesz�ka�nio�wy�w Jed�no�st�ce�„C”.�Jest�to�bu�dy�nek
miesz�kal�ny 3-kon�dy�gna�cyj�ny�o 23�miesz�ka�niach.
Za�koń�cze�nie� re�ali�za�cji� te�go� bu�dyn�ku� to� wrze�-
sień 2009�r.

W związ�ku�z wej�ściem�w ży�cie�zno�we�li�zo�wa�nej
Usta�wy� o spół�dziel�niach� miesz�ka�nio�wych
od dnia 31.07.2007�r.�Za�rząd�Spół�dziel�ni�suk�ce�syw�-
nie�re�ali�zu�je�po�sta�no�wie�nia�tej�usta�wy�w za�kre�sie
prze�kształ�ce�nia�miesz�kań�w od�ręb�ną�wła�sność.
Na dzień 31.12.2008� r.�zło�żo�nych�zo�sta�ło 2420
wnio�ski�o ta�kie�prze�kształ�ce�nie.�Do koń�ca 2008�r.,
od chwi�li�wej�ścia�w ży�cie�zno�we�li�zo�wa�nej�Usta�wy
o spół�dziel�niach�miesz�ka�nio�wych,�spi�sa�no 1882�ak�-
ty�no�ta�rial�ne�prze�nie�sie�nia�wła�sno�ści�lo�ka�li�miesz�-
kal�nych.�Po�zo�sta�łe�wnio�ski�re�ali�zo�wa�ne�bę�dą�sys�-
te�ma�tycz�nie�do cza�su�za�ła�twie�nia�wszyst�kich�zło�-
żo�nych�wnio�sków�

Ak�tu�al�nie�po�nad 95%�miesz�kań�w za�so�bach�SM
„PÓŁ�NOC”� to�miesz�ka�nia� ty�pu�wła�sno�ścio�we�go
i z wy�od�ręb�nio�ną�wła�sno�ścią.�Na 31.12.2008�r.�po�-
zo�sta�ło 513�miesz�kań�ty�pu�lo�ka�tor�skie�go.

W la�tach 2006�–�2008�spół�dziel�nia�wy�ko�na�ła�do�-
cie�ple�nia�w ilo�ści 84.264�m2.�Ocie�plo�no�m.�in.:�dwie
su�per�jed�nost�ki�przy ul.�Iwasz�kie�wi�cza 8�(ku�ba�tu�-
ra 64.800�m3, 244�miesz�kań, 5-11�kon�dy�gna�cji,�lo�-
ka�le� użyt�ko�we� w par�te�rze)� i Sta�rzyń�skie�go 8
(50.400�m3 ku�ba�tu�ry, 203�miesz�ka�nia, 11�kon�dy�gna�-
cji).

W przy�pad�ku�ocie�ple�nia�bu�dyn�ku�Iwasz�kie�wi�-
cza 8�sko�rzy�sta�no�z pre�mii�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�nej
z Ban�ku�Go�spo�dar�stwa�Kra�jo�we�go.�Plan�do�cie�pleń
na la�ta 2009�–�2010�to�wy�ko�na�nie 52 tys. m2.

W ra�mach�dzia�łań�ter�mo�mo�der�ni�za�cyj�nych�wy�-
mie�nio�no�rów�nież 8778 szt. okien.

Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�noc”�to�je�dy�na
spół�dziel�nia�w Czę�sto�cho�wie�po�sia�da�ją�ca�in�sta�la�-
cję�cen�tral�nie�cie�płej�wo�dy,�dla�te�go�też�opo�mia�ro�-
wa�nie�zu�ży�cia�cie�płej,�jak�i zim�nej�wo�dy�jest�bar�-
dzo�waż�ne.�Wy�cho�dząc�na�prze�ciw�ocze�ki�wa�niom
miesz�kań�ców,� ce�lem� uła�twie�nia� opo�mia�ro�wa�nia
spół�dziel�nia�roz�sze�rzy�ła�dzia�łal�ność�wła�snej�gru�-
py�kon�ser�wa�to�rów�o wy�ko�ny�wa�nie�mon�ta�żu�wo�do�-
mie�rzy.

W chwi�li�obec�nej 99% ogó�łu�za�so�bów�spół�dziel�-
ni� to�miesz�ka�nia� opo�mia�ro�wa�ne� wo�do�mie�rza�mi
w zim�ną�i cie�płą�wo�dę.

Spół�dziel�nia�od 1995�r.� re�ali�zo�wa�ła�pro�gram
opo�mia�ro�wa�nia�do�staw�ener�gii�ciepl�nej.�W ra�mach

za�da�nia�wy�ko�na�no�mon�taż� in�dy�wi�du�al�nych�po�-
dziel�ni�ków�kosz�tów�w miesz�ka�niach�w ilo�ści�pra�-
wie 40� tys.� punk�tów� grzew�czych,� wy�mie�nio�no
wszyst�kie�za�wo�ry�przy�grzej�ni�ko�we�na za�wo�ry�ter�-
mo�sta�tycz�ne,�w 297�wę�złach�ciepl�nych�za�in�sta�-
lo�wa�no� za�wo�ry� re�gu�la�cji� pod�pio�no�wej.� Obec�-
nie 100% miesz�kań�jest�opo�mia�ro�wa�na�w po�dziel�-
ni�ki�cie�pła.�Ak�tu�al�nie�pro�wa�dzo�na�jest�suk�ce�syw�-
nie�ak�cja�wy�mia�ny�po�dziel�ni�ków�kosz�tów�„wy�par�-
ko�wych”�cie�czo�wych�na po�dziel�ni�ki�elek�tro�nicz�ne.

Opo�mia�ro�wa�nie� w ca�ło�ści� sie�ci� cen�tral�ne�go
ogrze�wa�nia� za�owo�co�wa�ło� w ska�li� spół�dziel�ni
na prze�strze�ni�ostat�nich�lat 32%�zmniej�sze�niem�zu�-
ży�cia�ener�gii�ciepl�nej�na ce�le�CO.�Ak�tu�al�nie�śred�-
ni�w spół�dziel�ni�koszt�ogrze�wa�nia 1�m2 po�wierzch�-
ni�wy�no�si 1,62 zł,�przy śred�niej�w za�so�bach�nie�opo�-
mia�ro�wa�nych�in�nych�spół�dziel�ni�w Czę�sto�cho�wie
wpro�wa�dza�ją�cej�ok. 3 zł/1�m2.

Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�noc”�prze�zna�-
cza�znacz�ne�na�kła�dy�fi�nan�so�we�na do�bre�utrzy�-
ma�nie�i two�rze�nie�no�wych�te�re�nów�zie�lo�nych�i re�-
kre�acyj�nych.�W 2007�r.�i 2008�r.�utwo�rzo�no�trzy
śród�blo�ko�we�te�re�ny�zie�le�ni�z ele�men�ta�mi�ar�chi�-
tek�tu�ry� kra�jo�bra�zo�wej� (alej�ki,� po�tok� wod�ny)
w Osie�dlu� „AB”� oraz� no�we� en�kla�wy� zie�lo�ne
z bo�iska�mi�spor�to�wy�mi�i pla�ca�mi�za�baw�w Osie�-
dlu�„CD”.

Spół�dziel�nia�in�ten�syw�nie�pro�wa�dzi�ak�cję�edu�ka�-
cyj�ną�re�cy�klin�gu�i se�gre�ga�cji�od�pa�dów�oraz�śmie�-
ci.�Przy każ�dej�osło�nie�śmiet�ni�ko�wej�znaj�du�je�się
gniaz�do�re�cy�klin�go�we�zbiór�ki�od�pa�dów�szkla�nych,
pla�sti�ku�i ma�ku�la�tu�ry.

Spół�dziel�nia�za�rzą�dza�trze�ma�wspól�no�ta�mi�ob�-
cy�mi�zlo�ka�li�zo�wa�ny�mi�na te�re�nie�na�sze�go�dzia�ła�-
nia�oraz�jed�ną�po�wsta�łą�z no�wej�in�we�sty�cji�Spół�-
dziel�ni.

Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�noc”�od�zna�czo�-
na�zo�sta�ła:

–�Zło�tą�Od�zna�ką�„Za za�słu�gi�dla�Go�spo�dar�ki�Ko�-
mu�nal�nej”.

–�Zło�tą�Ho�no�ro�wą�Od�zna�ką�„Za za�słu�gi�dla�Wo�-
je�wódz�twa�Ślą�skie�go”.

Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„Pół�noc”�jest�człon�-
kiem�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa.



Forum�Budownictwa�Śląskiego�-�3�(29)�2009 29

sPółDZIElCZOŚĆ MIEsZkANIOWA

sPółDZIElNIA MIEsZkANIOWA „METAluRG”
W DąBROWIE GóRNICZEJ

30 lat doświadczeń
SM�„Metalurg”�w�Dąbrowie�Górniczej�działa�na

rynku�mieszkaniowym�od�blisko�trzydziestu�lat,
a�zdobyte�doświadczenia�pozwalają�jej�na�przy-
gotowanie� interesujących�ofert�w�zakresie� in-
westycji�oraz�efektywne�zarządzanie�zasobami
własnymi�oraz�wspólnot�mieszkaniowych.��

Pierwsze� wybudowane� przez� Spółdzielnię
mieszkania�zostały�oddane�do�użytku�w�1986�roku
na�terenie�Olkusza�na�tzw.�osiedlu�„Słowiki”,�które
znajdują�się�obecnie�w�zasobach�SM�„Nowa”.�

W�ostatnim�czasie�Spółdzielnia�zrealizowała
w�Dąbrowie�Górniczej�zespół�5�budynków�wie-
lorodzinnych� oraz� osiedle� domów� jednoro-
dzinnych.�W�ramach�tych�inwestycji�zrealizo-
wano�również�lokale�użytkowe�i�zespoły�garaży.�

W�ramach�programu�termomodernizacji�Spół-
dzielnia�dociepliła�budynki�znajdujące�się�w�jej

zasobach�a�obecnie�prowadzi�prace�docieple-
niowe�w�budynkach�wspólnot�mieszkaniowych.�

Działalność�Spółdzielni�obecnie�to�zarządza-
nie�własnymi�zasobami�mieszkaniowymi�oraz
wspólnot�mieszkaniowych.�W�ramach�działalności
gospodarczej�Spółdzielnia�„Metalurg”�zajmuje�się
również�produkcją�energii�cieplnej�dla�potrzeb
ogrzewania�jednego�z�osiedli�w�Dąbrowie�Gór-
niczej-Ząbkowicach.�

SM�„Metalurg”�dążąc�do�podnoszenia�jakości
świadczonych�usług�wdrożyła�w�2006�roku�Sys-
tem�Zarządzania�Jakością�według�normy��ISO
9001:2000.� Przeprowadzane� audity� potwier-
dzają�utrzymanie�systemu�oraz�pozwalają�na�cią-
głe�doskonalenie� jakości�świadczonych�usług.�

W� środowisku� spółdzielczym� i� gospodar-
czym�Spółdzielnia�postrzegana�jest�jako�jedna

z�lepiej�funkcjonujących�w�regionie,�czego�do-
wodem�są�m.in.:�

●�Wielka�Nagroda�Prezydenta�Izby�Budow-
nictwa�w�Katowicach,

●�Odznaka�Krajowej�Rady�Spółdzielczej�w�War-
szawie�„Za�Zasługi�dla�Spółdzielczości”.�

Spółdzielnia� Mieszkaniowa� „Metalurg”� jest
również�m.in.��laureatem:�

●�„Konkursu�na�najlepsze�przedsięwzięcia
powodujące� zmniejszenie� zanieczyszcze-
nia�powietrza�z�instalacji�i�systemów�grzew-
czych� na� terenie� województwa� katowic-
kiego”,�

●�„Na�najlepiej�i�najładniej�zagospodarowane
osiedle�w�Dąbrowie�Górniczej”.

Spółdzielnia� Mieszkaniowa� „Metalurg”� jest
członkiem�Śląskiej�Izby�Budownictwa.

METALURG



Rok 1989, czy li rok wiel kich prze mian w Pol sce to
rok po wsta nia i po czą tek dzia łal no ści fir my SKO BUD.
W tym�to�ro�ku�po�wsta�ją�trzy�od�dziel�ne�pod�mio�ty�go�spo�-
dar�cze� tj.� „Za�kład� Bu�dow�la�ny� Sta�ni�sław�Ka�szow�ski”,
„Usłu�gi�Ogól�no�bu�dow�la�ne�Hen�ryk�Oczkow�ski”�i „Edward
Kost�ka”.�Pod�mio�ty�te�ści�śle�ze�so�bą�współ�pra�cu�ją�aż
do ro�ku 1993,�kie�dy�to�po�wsta�je�PBO�SKO�BUD�Spół�-
ka�Cy�wil�na.�W sierp�niu 2001� ro�ku�na�stę�pu�je� zmia�na�
for�my�praw�nej�na spół�kę�z ogra�ni�czo�ną�od�po�wie�dzial�-
no�ścią.�

Sie�dzi�bą�Spół�ki�od ro�ku 2003�był�bu�dy�nek�PBWI�w Żyw�-
cu�przy uli�cy�Brac�kiej.�W ro�ku 2008�za�pa�da�de�cy�zja�o bu�-
do�wie�wła�snej�sie�dzi�by.�Bu�do�wa� tra�wa�rok� i od wrze�-
śnia 2009�ro�ku�PBO�SKO�BUD Sp.�z o.o.� funk�cjo�nu�je
w bu�dyn�ku�po�ło�żo�nym�przy uli�cy�Ka�zi�mie�rza�Tet�ma�je�ra
w Żyw�cu. 25 wrze śnia br. od by ła się uro czy stość 20-
le cia ist nie nia fir my po łą czo na z otwar ciem no wej sie -
dzi by. 

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWNICTWA

OGÓLNEGO
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PBO SKO BUD Sp. z o.o. to przede
wszyst kim lu dzie. Za�trud�nie�nie� wy�no�si
obec�nie�ok. 200�osób,�w tym�ok. 60-ciu�in�-
ży�nie�rów� –� ka�dra� in�ży�nie�ryj�no�-tech�nicz�na
o wy�so�kich�kwa�li�fi�ka�cjach.�Dla�więk�szo�ści
z nich�pra�ca�w na�szej�fir�mie�by�ła�pierw�szą
pra�cą�i tu�taj�wła�śnie�uzy�ska�li�oni�od�po�wied�-
nie� kwa�li�fi�ka�cje� i zdo�by�li� do�świad�cze�nie
nie�zbęd�ne�do pro�wa�dze�nia�nie�jed�no�krot�nie
bar�dzo�trud�nych�re�ali�za�cji.

W okre�sie 20�lat�dzia�łal�no�ści�fir�ma�otrzy�ma�-
ła�du�żo�wy�róż�nień,�dy�plo�mów�i po�dzię�ko�wań
za wzo�ro�wo� wy�ko�na�ne� pra�ce.� Po sia da 
tak że cer ty fi ka ty ISO 9001:2000
i AQAP 2120:2006.Mi mo nie sprzy ja ją cej sy -
tu acji go spo dar czej w Pol sce i na świe cie
rok 2009 jest jed nym z naj lep szych okre -
sów w hi sto rii fir my. Jest�to�m.in.�efekt�pod�-
ję�tych�dzia�łań,�w tym�rów�nież�dzia�łań�trud�-
nych.�Ogól�na�sy�tu�acja�fir�my�po�zwa�la�bar�dzo
opty�mi�stycz�nie�pa�trzeć�w przy�szłość.

Firma SKOBUD jest członkiem Śląskiej
Izby Budownictwa. 

Dzia łal ność PBO SKO BUD Sp. z o.o. to sze -
ro ko po ję te usłu gi ogól no bu dow la ne –�ob�-
słu�ga�w za�kre�sie�ca�łe�go�pro�ce�su�in�we�sty�cyj�-
ne�go�–�pro�jek�to�wa�nie,�pro�wa�dze�nia�i wy�ko�-
naw�stwo�ro�bót�bu�dow�la�nych.

Na li ście do ko nań fir�my� znaj�du�ję� się� po�-
nad 200�zre�ali�zo�wa�nych�in�we�sty�cji.�Za�ma�wia�-
ją�cy�mi�i in�we�sto�ra�mi�by�ły�jed�nost�ki�pań�stwo�-
we,�pod�mio�ty�go�spo�dar�cze�oraz�in�we�sto�rzy
pry�wat�ni.�Po�nad 80%�wszyst�kich�re�ali�za�cji�to
za�da�nia�wy�ko�ny�wa�ne�w ra�mach�za�mó�wień
pu�blicz�nych.�

20 lat dosw
iadczeń
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Pra wo mu si
za cho wać
ludz ką twarz

– Do ku ment pra wa bu dow la ne go z 1994
ro ku był wie lo krot nie no we li zo wa ny, część
zmian by ła wy mu szo na bra kiem pla nów za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Usta wo -
daw ca chcąc uła twić ży cie in we sto rom
i pry wat nym i in sty tu cjom pu blicz nym,
zde cy do wał się na ła go dze nie wy mo gów do -
ty czą cych po zwo leń na bu do wę. W ja kiej
kon dy cji usta wa pra wo bu dow la ne jest
obec nie? 

–�Pra�wo�bu�dow�la�ne�przede�wszyst�kim�okre�-
śla�pra�wa�i obo�wiąz�ki�wła�ści�cie�li�dzia�łek,�któ�-
rzy�chcą�bu�do�wać�ja�kiś�obiekt;�obo�wiąz�ki�or�-
ga�nów�ad�mi�ni�stra�cji�i kwe�stie�ochro�ny�in�te�re�-
sów�osób�trze�cich�zwią�za�nych�z da�nym�za�mie�-
rze�niem.�Wszyst�kie�te�trzy�kwe�stie�po�win�ny�być
zgra�ne�ze�so�bą.�Pro�jekt�rzą�do�wy�no�we�li�za�cji
usta�wy�pra�wo�bu�dow�la�ne,�któ�ry�Pre�zy�dent�RP
za�ne�go�wał�do Try�bu�na�łu�Kon�sty�tu�cyj�ne�go�po�-
mi�jał�ochro�nę�in�te�re�sów�osób�trze�cich.�Pro�ce�-
du�ra�zgło�sze�nia�obiek�tu�bu�dow�la�ne�go�w mniej�-
szym�stop�niu�chro�ni� ta�kie� in�te�re�sy,�ozna�cza
za to�mniej�obo�wiąz�ków�dla�in�we�sto�ra�(co�jest
słusz�ne).�W prak�ty�ce�jed�nak�zda�rzyć�się�mo�-
że,�że�wła�ści�wy�urzęd�nik�nie�po�dej�mie�dzia�łań,
kon�tro�li,�bo�nie�bę�dzie�do te�go�zo�bli�go�wa�ny�i po�-
wsta�ją�cy�obiekt�nie�bę�dzie�zgod�ny�z pra�wem.
Nie�bądź�my�na�iw�ni,�że�zgła�sza�ne�obiek�ty�są
za�wsze�ty�mi,�któ�re�po�wsta�ją�w rze�czy�wi�sto�ści.
Mo�że�się�oka�zać,�że�na�praw�dę�po�wsta�nie�coś
zu�peł�nie�in�ne�go.�Pra�wo�wy�ma�ga�rów�no�wa�gi
w ochro�nie�in�te�re�sów�tych�trzech�grup.�Z każ�-
dą�spra�wą�przy�go�to�wa�nia�pro�ce�su�in�we�sty�cyj�-
ne�go�wią�że�się�żmud�na�pro�ce�du�ra,�po�wsta�wa�-
nie�obiek�tów�w spo�sób�uprosz�czo�ny�mo�że�pro�-
wa�dzić�do swo�istych�nad�użyć.�Po usta�wo�wym
ter�mi�nie�or�gan�spra�wu�ją�cy�kon�tro�lę�nie�ma�już
moż�li�wo�ści�re�ago�wa�nia,�spraw�dze�nia�czy�rze�-
czy�wi�stość�jest�zgod�na�z do�ku�men�ta�mi.

– Po dob nie jak w przy pad ku bu do wy krzy -
ża – Chry stu sa w Świe bo dzi nie na Dol nym
Ślą sku, któ ry jak wia do mo te raz – wiel ko -
ścią ma prze kro czyć fi gu rę Chry stu sa Zba -
wi cie la w Rio de Ja ne iro – co ma się ni jak
do zgło szo nej do ku men ta cji obiek tu.

–�Tu�w ogó�le�do�cho�dzi�my�do waż�ne�go�pro�-
ble�mu.� Ta�kie� obiek�ty� bu�dow�la�ne� jak� krzy�że
przy�droż�ne,�ka�plicz�ki�mo�że�my�sta�wiać�bez�po�-
zwo�le�nia�na bu�do�wę.�Py�ta�nie�jed�nak�jest�ta�-
kie�–�co�to�jest�krzyż�przy�droż�ny.�W na�szej�kul�-
tu�rze�za�wsze�sta�wia�no�na roz�sta�jach�dróg�krzy�-
że�przy�droż�ne,�jak�w pio�sen�ce�ze�spo�łu�„Vox”:
„-Na roz�sta�ju�dróg,�gdzie�przy�droż�ny�Chry�stus
stał”...�Na�to�miast�krzy�że�ta�kie�jak�przy ko�pal�-
ni� „Wu�jek”� na Ślą�sku;� w Gdań�sku,� Po�zna�-
niu�–�sta�wia�ne�bez�po�zwo�le�nia�ła�mią�za�sa�dy
bez�pie�czeń�stwa.�Mo�gą�stać�się�nie�bez�piecz�-
ne�dla�oto�cze�nia,�np.�w przy�pad�ku�ru�chów�tek�-
to�nicz�nych�Zie�mi.�Nie�wła�ści�we�tu�taj�wy�da�je�się
być�tyl�ko�zgło�sze�nie,�to�prze�cież�czę�sto�ogrom�-
ne�obiek�ty,�(jak�sta�wia�ne�po 2000�ro�ku�–�mod�-
ne�krzy�że�„Mi�le�nium”).�Re�ali�za�cja�ta�kich�obiek�-
tów�już�sta�je�się�pro�ble�mem.�

– Pra ce wy ko ny wa ne bez po zwo le nia
na bu do wę – re mont ist nie ją cych obiek tów
i urzą dzeń, chy ba są pod opie ką kon ser wa -
to ra za byt ków? Jak ro zu mieć tu taj kwe stię
obiek tu i urzą dze nia, za rów no w kwe stii do -
ty czą cej osób pry wat nych jak i in fra struk -
tu ry pu blicz nej?

–�Chciał�bym�oczy�wi�ście,�by�z in�we�sto�rów
zdjąć� du�żą� ilość� for�mal�no�ści.� Je�śli� jed�-
nak�–�w związ�ku�z ogrom�ną�ilo�ścią�spraw�–�or�-
ga�ny�ad�mi�ni�stra�cji�nie�bę�dą�ich�spraw�dzać,�i nie
bę�dzie� moż�li�wo�ści� prze�su�nię�cia� ter�mi�nów
wnie�sie�nie�za�strze�żeń�–�ad�mi�ni�stra�cja�nie�bę�-
dzie�w sta�nie�spra�wo�wać�tu�kon�tro�li.�W nor�mal�-
nym�sys�te�mie�praw�nym�spra�wy�roz�wią�zu�je�się

po�przez�tra�dy�cję,�atu�tem�jest�tam�wte�dy�sta�-
łość�pra�wa.�U nas,�gdy�pra�wo�zmie�nia�się�co
kil�ka�ty�go�dni,�czy�mie�się�cy,�i to�w róż�ne�stro�-
ny,�wy�glą�da�to�zu�peł�nie�ina�czej.�W pra�wie�bu�-
dow�la�nym�kosz�tem�uspraw�nie�nia�pro�ce�su�in�-
we�sty�cyj�ne�go�nie�mo�że�zo�stać�zmniej�szo�na
ochro�na�osób�trze�cich.�Choć�oczy�wi�ście�obec�-
nie�ta�ochro�na�idzie�bar�dzo�da�le�ko.�Gdy�wła�-
ści�ciel�na swo�jej�dział�ce,�któ�ra�ma 10 ha�po�-
wierzch�ni,�na środ�ku,�bu�du�je�dom,�stro�na�mi�sta�-
ją�się�są�sie�dzi�miesz�ka�ją�cy�w od�le�gło�ści 3�km...
Ja�był�bym�za tym,�by�pra�wo�osób�trze�cich�ogra�-
ni�czyć�do sy�tu�acji,�gdy�na�praw�dę�obiekt�moc�-
no�od�dzia�łu�je�na oto�cze�nie.�Gdy�dział�ki�ma�ją
po 500 m�i w gra�ni�cy�dział�ki�je�den�z są�sia�dów
bu�du�je�dom,�wia�do�mo,�że�dru�gie�mu�z wła�ści�-
cie�li�ode�tnie�do�stęp�do świa�tła�za�sła�nia�jąc�no�-
wym�bu�dyn�kiem�wi�dok.�I na tym�na�le�ża�ło�by�po�-
prze�stać.� Tak�że,� np.� lo�ka�li�za�cja� in�we�sty�cji
emi�tu�ją�cych�pro�mie�nio�wa�nie�elek�tro�ma�gne�tycz�-
ne�(jak�na�po�wietrz�ne�li�nie�do prze�sy�łu�ener�gii,
trans�for�ma�to�ry,�masz�ty�ra�dio�we,�te�le�wi�zyj�ne)
mu�si�mieć�od�po�wied�nio�sze�ro�ki�krąg�osób�trze�-
cich.�Czy�ho�dow�la�trzo�dy�chlew�nej�na 2�ty�sią�-
ce�sztuk,�(któ�ra�przy�znaj�my�to,�nie�jest�wy�twór�-
nią�per�fum).�Ró�ża�wia�trów�spo�wo�du�je�tam�bo�-
wiem� z pew�no�ścią� roz�prze�strze�nia�nie� się
brzyd�kich� za�pa�chów.� Wy�zna�cze�nie� krę�gu
osób,�któ�re�od�czu�wa�ją�skut�ki�są�siedz�twa�da�-
nej�in�we�sty�cji�wy�ma�ga�do�kład�nej�ana�li�zy,�by�nie
wy�lać�dziec�ka�z ką�pie�lą.�Upro�ścić�pro�ce�du�ry
moż�na�tam, gdzie�jest�to�moż�li�we.

– No we li za cje usta wy, któ re we szły w ży -
cie na po cząt ku ro ku na te mat obo wiąz ku
po sia da nia au dy tu ener ge tycz ne go przez
każ dy sprze da wa ny, wy naj mo wa ny dom lub
miesz ka nie. Czy Pa na zda niem Pa nie Pro -
fe so rze, je ste śmy przy go to wa ni do ta kich
za sad?

Roz mo wa z prof. dr hab. Cze sła wem Mar ty szem,
pro rek to rem uni wer sy te tu Ślą skie go w ka to wi cach,
pre ze sem ka to wic kie go sa mo rzą do we go
ko le gium Od wo ław cze go, spe cja li stą pra wa bu dow la ne go
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– Kwe�stia� oszczę�dza�nia� ener�gii� jest� nie
do pod�wa�że�nia,�to�oczy�wi�stość.�Nie�mo�że�my
już�bu�do�wać�do�mów�jak�w la�tach 80.�z okna�-
mi� o po�je�dyn�czych� szy�bach,� któ�re� się� nie
otwie�ra�ją.�Na�to�miast�ilość�do�ku�men�tów,�któ�re
trze�ba�przy�go�to�wać�po�wo�li�sta�je�się�wręcz�za�-
stra�sza�ją�ca.� Oba�wiam� się,� czy� prze�cięt�ny
czło�wiek�jest�w sta�nie�spro�stać�ta�kim�wy�ma�ga�-
niom.�Na�le�ża�ło�by�się�za�sta�no�wić,�czy� je�den
wspól�ny�au�dyt�nie�wy�star�czył�by�dla�ca�łe�go�blo�-
ku�miesz�kal�ne�go,�za�miast�sta�wia�nia�wy�mo�gu
po�sia�da�nia� ta�kie�go�do�ku�men�tu�dla�po�je�dyn�-
czych�miesz�kań,�in�sty�tu�cji�uży�tecz�no�ści�pu�blicz�-
nej.�Bu�do�wa�nie�cie�płych,�wy�god�nych�bu�dyn�-
ków�to�rzecz,�do któ�rej�nie�trze�ba�ni�ko�go�prze�-
ko�ny�wać.�Np.,�te�raz�no�wy�bu�dy�nek�bi�blio�te�ki
uni�wer�sy�tec�kiej,�(UŚ�przy�go�to�wu�je�go�w po�ro�-
zu�mie�niu�zAka�de�mią�Eko�no�micz�ną),�to�obiekt,
który�wie�le�wy�mo�gów�mu�si�speł�nić,� i speł�ni.
Zresz�tą�koszt�in�we�sty�cji�to�k. 70�mln�zł.�Na�to�-
miast,�czy�no�wa�pral�ka,�lo�dów�ka�mu�sza�mieć
orze�cze�nia� o ener�go�chłon�no�ści?� Oba�wiam
się�w tej�mie�rze�opo�rów�miesz�kań�ców,�zwłasz�-
cza�przy wy�naj�mo�wa�niu�lo�ka�li,�mo�że�ła�twiej�te
za�sa�dy�zo�sta�ną�za�ak�cep�to�wa�ne�przy sprze�da�-
ży�nie�ru�cho�mo�ści.�

– Roz dział 4 po stę po wa nie po prze dza ją -
ce roz po czę cie ro bót bu dow la nych,
art. 29 – bu dyn ki wzno szo ne bez po zwo le -
nia na bu do wę, czy te wy łą cze nia są wy star -
cza ją ce. Jak in ter pre to wać kwe stię bu do wy
ga ra ży w związ ku z tym ar ty ku łem?

–�Tak,�istot�nie�za�bra�ło�tu�wpi�su�o ga�ra�żach.
Gdy�by�się�po�ja�wił�za�ła�twi�ło�by�to�wie�le�pro�ble�-
mów.�Mu�si�my�jed�nak�pa�mię�tać,�że�naj�lep�sze
pra�wo�nie�za�stą�pi�zdro�we�go�roz�sąd�ku.�Za�wsze
po�zo�sta�je�ja�kiś�mar�gi�nes�wąt�pli�wo�ści,�pod�kre�-
ślam�za�wsze�w roz�mo�wach�ze�współ�pra�cow�-
ni�ka�mi,�że�trze�ba�wy�bie�rać�naj�mniej�sze�zło.�Pra�-
wo�jest�po to,�by�słu�ży�ło�lu�dziom,�a nie�po to,
by�utrud�niać�im�ży�cie.�Np.�nie�daw�no�w Byd�-
gosz�czy�zo�sta�ła�we�zwa�na�do urzę�du�ko�bie�ta
uro�dzo�na�w dru�giej�po�ło�wie XVIII wie�ku,�bo�nie
by�ło�wpi�su�w do�ku�men�tach,�że�ta�oso�ba�nie�ży�-
je.�Ta�ka�jest�bo�wiem�pro�ce�du�ra,�aby�da�na�oso�-
ba�zo�sta�ła�uzna�na�za zmar�łą.�Za�bra�kło�roz�sąd�-
ku,� prze�cież�wy�star�czy� ro�zu�mieć,� że� cho�dzi
o oso�by,�uro�dzo�ne 70�–�80�lat�wcze�śniej,�bo�lu�-
dzie� nie� ży�ją� po po�nad 200� latach.� Choć
pod wzglę�dem�for�mal�no�–�praw�nym�nie�by�ło�tu
żad�nych�wąt�pli�wo�ści.�W cza�sie�roz�strzy�gnięć
w SKO�za�wsze�pro�szę,�by�w sy�tu�acjach�wąt�-
pli�wych�od�rzu�cić�prze�pi�sy�i po pro�stu�sto�so�wać
za�sa�dy�mo�ral�no�ści,�to�ustrze�że�nas�przed tym,
by�pra�wo�stra�ci�ło�ce�chy�ludz�kie.

– Zmień my te mat na szej roz mo wy. Jak
wy glą da obec nie pro blem w gmi nach stan
obo wią zy wa nia pla nów za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go?

–�Gmi�ny�ma�ją�na�dal�pla�ny�czę�ścio�we,�frag�-
ment�dziel�ni�cy,�osie�dla,�jed�ną�uli�cę.�Nie�wie�le
gmin�w na�szym�wo�je�wódz�twie�jest�kom�plek�so�-
wo�ob�ję�tych�pla�nem.�A tak�na�praw�dę�obec�ność
pla�nów�to�kwe�stia�roz�strzy�ga�ją�ca.�Do�brze�na�-
pi�sa�ny� plan� prze�strzen�ny� to� wi�zja� roz�wo�ju
go�spo�dar�ki,�kul�tu�ry,�nie�tyl�ko�po�je�dyn�czej�gmi�-
ny,� ale� re�gio�nu� kra�ju.� W pla�nie� mu�szą� być
uwzględ�nio�ne�np.�dro�gi,�par�kin�gi,�któ�re�są�zmo�-
rą�współ�cze�snych�miast.�W la�tach 70., 80.�ta�-
ki�roz�wój�mo�to�ry�za�cji�jak�te�raz�ni�ko�mu�na�wet
się�nie�śnił.�Obec�nie�przy�by�wa�na na�szych�dro�-

gach�rocz�nie 500�tys.�sa�mo�cho�dów,�na�stę�pu�-
je�na�sy�ce�nie�ryn�ku.�Jed�no,�dwa�au�ta�w ro�dzi�-
nie�to�po�wo�li�nor�ma,�nie�mó�wię�już�o sy�tu�acjach
gdy�na jed�ną�ro�dzi�nę�przy�pa�da 5, 6�sa�mo�cho�-
dów.�Te�raz�kie�dy�gmi�ny�ze�środ�ków�unij�nych
tak�chęt�nie�ka�na�li�zu�ją�swo�je�te�re�ny,�(a naj�czę�-
ściej�in�sta�la�cja�jest�ukła�da�na�w pa�sie�dro�go�-
wym),�aż�pro�si� się�po�sze�rze�nie� ist�nie�ją�cych
dróg,�do�bu�do�wa�nie�ko�lej�nych�pa�sów� jezd�ni.
Tym�cza�sem�tyl�ko�od�twa�rza�się�stan�obec�ny.�To
błęd�ne�ko�ło.�Audział�or�ga�ni�za�cji�eko�lo�gicz�nych.
Ochro�na�przy�ro�dy�po�nad�ży�cie�ludz�kie?!�Nie
chcę�tu�się�wy�po�wia�dać,�czy�np.,�obec�na�lo�ka�-
li�za�cja�ob�wod�ni�cy�Au�gu�sto�wa�jest�słusz�na,�czy
nie�–�ale�ge�ne�ral�nie�w przy�pad�ku�wy�bo�ru:�ży�-
cie�ludz�kie,�czy�mo�ty�le�i pta�ki�–�wy�bór�po�wi�nien
być�jed�no�znacz�ny.�Plan�wła�śnie�te�mu�słu�ży,�ra�-
cjo�nal�ne�mu� go�spo�da�ro�wa�niu� prze�strze�nią
w gmi�nie� i jej� roz�wo�jo�wi.� Za�ło�że�nie,� gdzie
w przy�szło�ści� znaj�dzie� się� osie�dle,� dro�ga,
park,�cmen�tarz,�obiekt�kul�tu�ry�wy�ma�ga�do�kład�-
nej�ana�li�zy.�Ob�ser�wu�je�my�oczy�wi�ście�też�kur�-
cze�nie�się�mia�sta.�Lu�dzie�wy�jeż�dża�ją,�prze�pro�-
wa�dza�ją�się.�W Ka�to�wi�cach�w ostat�nim�cza�sie
uby�ło�ok. 1000�osób,�co�w przy�pad�ku�mia�sta,
któ�re�ma�ok. 300�tys.�osób�nie�jest�aż�tak�zna�-
czą�ce,�ale�w ma�łych�mia�stecz�kach,�na wsiach
ta�ka�licz�ba�ozna�cza�ła�by�wiel�kie�zmia�ny.�Plan
za�go�spo�da�ro�wa�nia�jest�tu�naj�waż�niej�szy�i nie
ro�zu�miem� dla�cze�go� gmi�ny� nie� przy�wią�zu�ją
do nie�go�wiel�kiej�wa�gi.�

– Obec nie po sia da nie pla nów za go spo -
da ro wa nia przez gmi ny nie jest ob li ga to ryj -
ne.

– Nie�jest.�A te�pla�ny,�któ�re�po�wsta�wa�ły�czę�-
sto�by�ły�przy�go�to�wy�wa�ne�na szyb�ko.�Fa�kul�-
ta�tyw�na�obec�ność�pla�nów,�gdzie�spo�ro�po�zo�-
sta�wia� się� kwe�stii� in�ter�pre�ta�cji� i w ge�stii
uzna�nia�urzęd�ni�ków,�wpły�wa�ko�rup�cjo�gen�nie
na stan�rze�czy.�Po�tem�po�wsta�ją�ta�kie�sy�tu�-
acje�jak�ta�w Wiel�ko�pol�sce,�gdzie�za�stęp�ca
pre�zy�den�ta� mia�sta� i je�go� ro�dzi�na� wy�ku�pi�li
więk�szą�część�nie�użyt�ków�gmi�ny,�prze�kształ�-
ci�li�je�w dział�ki�bu�dow�la�ne,�spo�ro�na tym�za�-
ra�bia�jąc,�bo�zna�li�pla�ny�roz�wo�ju�tej�czę�ści�re�-
gio�nu.�Oni�nie�zła�ma�li�pra�wa,�nie�moż�na�by�-
ło�by� po�sta�wić� ta�kich� za�rzu�tów,� ale� ta�kie
dzia�ła�nie�jest�z pew�no�ścią�nie�mo�ral�ne.�Gmi�-
ny�dziw�nie�się�bro�nią�przed sta�no�wie�niem�pla�-
nów�za�go�spo�da�ro�wa�nia,�tłu�ma�cząc�się�skom�-
pli�ko�wa�niem�pro�ce�dur.�Brak�pla�nów�ozna�cza
brak�wi�zji�roz�wo�ju�mia�sta.�Pro�fe�sor�Ku�le�sza
po�wie�dział,� że� mógł�by� być� w War�sza�wie
dru�gim� Haus�sma�nem,� twór�cą� prze�bu�do�wy
Pa�ry�ża,�a i tak�nie�wie�le�by�to�po�mo�gło.�Bo�-
wiem�co�z te�go,�że�w sa�mym�mie�ście�by�ły�-
by�świet�ne�pię�cio�jez�dnio�we�dro�gi,�sko�ro�tuż
za je�go�gra�ni�ca�mi�za�czął�by�się�pol�ski�stan�-
dard,�czy�li�dro�gi�jed�no�kie�run�ko�we.�Co�w efek�-
cie�i tak�da�ło�by�efekt�kom�plet�ne�go�za�kor�ko�-
wa�nia�mia�sta,�bo�nikt�nie�był�by�w sta�nie�z nie�-
go�wy�je�chać,�ani�się�do nie�go�do�stać.�Zresz�-
tą�ko�lej�ną�spra�wą�jest�to,�że�gmi�ny�przy two�-
rze�niu�pla�nów�po�win�ny�ze�so�bą�współ�pra�co�-
wać.�Tu�wiel�kie�na�dzie�je�dla�go�spo�dar�ki�Za�-
głę�bia�i Ślą�ska�w usta�wie�me�tro�po�li�tal�nej,�któ�-
ra�po�zwa�la�na har�mo�nij�ny�roz�wój�re�gio�nu�ja�-
ko�ca�ło�ści.�Ta�ki�sys�tem�po�zwa�la�za�pla�no�wać
choć�by� to,� że� w jed�nym� mie�ście� bę�dzie
dzia�łać�ope�ra�i ope�ret�ka,�a w dru�gim�ogród
zoo�lo�gicz�ny.�Utrzy�my�wa�nie�ta�kich�in�sty�tu�cji

osob�no�w każ�dym�mie�ście�nie�by�ło�by�prze�-
cież�ra�cjo�nal�ne.�Brak�pla�nów�utrud�nia�re�ali�-
za�cję�pra�wa�bu�dow�la�ne�go,�któ�re�jest�prze�cież
zbio�rem�wska�zó�wek�tech�nicz�nych�jak�re�ali�-
zo�wać�in�we�sty�cje�bu�dow�la�ne.�Do�ty�czy�ono
sa�mej�kon�struk�cji�bu�dyn�ku,�pod�łą�czeń�me�-
diów,�bez�pie�czeń�stwa�itd.�Na�to�miast�kształt
li�nii�do�mu,�je�go�wy�so�kość�wpły�wa�ją�na ła�ma�-
nie�prze�strze�ni�i to�już�do�me�na�pla�nów�za�go�-
spo�da�ro�wa�nia.� Pla�no�wa�nie� ob�ro�tu� zie�mią,
dział�ka�mi,�po�zwo�li�na to,�by�tam�gdzie�po�wsta�-
nie�póź�niej�wy�sy�pi�sko�nie�bu�do�wać�no�wych
do�mów,�bo�wia�do�mo�że�ta�kie�są�siedz�two�jest
uciąż�li�we.�Brak�kon�se�kwen�cji�da�je�bo�wiem
opła�ka�ne�skut�ki�i go�spo�dar�cze�i spo�łecz�ne.
A to,� plus� pol�ska� men�tal�ność,� kłó�tli�wość
ozna�cza�po�waż�ne�kon�flik�ty,�któ�re�w sy�tu�acji,
gdy�pra�wo�jest�rów�ne,�sta�bil�ne,�nie�zmien�ne
ła�two�by�ło�by�roz�wią�zy�wać.�Na�to�miast,�gdy�tak
nie�jest...

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła:�
AGNIESZ�KA�ZIE�LIŃ�SKA

Prof.�dr�hab.�Cze�sław�Mar�tysz, obec nie pro rek -
tor ds. kształ ce nia Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka -
to wi cach, (wcze śniej pro dzie kan Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Ślą skie go), wy kła -
dow ca aka de mic ki w Ka te drze Pra wa i Po stę po -
wa nia Ad mi ni stra cyj ne go – Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji UŚ w Ka to wi cach, spe cja li sta pra -
wa bu dow la ne go. Wie lo let ni pre zes Sa mo rzą do -
we go Ko le gium Od wo ław cze go w Ka to wi cach.
(Sa mo rzą do we ko le gium od wo ław cze to or gan
wyż sze go stop nia, w ro zu mie niu or dy na cji po dat -
ko wej i ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne -
go), w in dy wi du al nych spra wach z za kre su ad mi -
ni stra cji pu blicz nej na le żą cych do sa mo rzą du te -
ry to rial ne go. W szcze gól no ści sa mo rzą do we ko -
le gia od wo ław cze roz pa tru ją od wo ła nia od de cy -
zji, za ża le nia na po sta no wie nia, żą da nia wzno wie -
nia po stę po wa nia lub stwier dze nia nie waż no ści
de cy zji).
Prof. Mar tysz jest też człon kiem Ko le gium Naj wyż -
szej Izby Kon tro li, by łym do rad cą Ge ne ral ne go In -
spek to ra Ochro ny Da nych Oso bo wych, au to rem po -
nad 100 pu bli ka cji z za kre su pra wa ad mi ni stra cyj -
ne go, po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go ogól ne go
i eg ze ku cyj ne go, pra wa sa mo rzą du te ry to rial ne go
oraz pra wa ochro ny śro do wi ska. 
We wrze śniu 2009 ro ku zo stał od zna czo ny przez
Pre zy den ta RP Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski za sto so wa nie i prze strze ga nie
pra wa.
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Przepisy po 1945 roku
Choć�for�mal�nie�do koń�ca 1961�r.�obo�wią�zy�wał�de�-

kret�o pla�no�wym�za�go�spo�da�ro�wa�niu�prze�strzen�nym
kra�ju,�to�fak�tycz�nie�od 1951�r.�nie�był�on�sto�so�wa�ny
w prak�ty�ce.�Za�stą�pi�ły�go�ak�ty�nor�ma�tyw�ne�wy�da�wa�-
ne�przez�or�ga�ny�ad�mi�ni�stra�cji,�ak�ty�nie�kie�dy�sprzecz�-
ne�z prze�pi�sa�mi�de�kre�tu.�W rze�czy�wi�sto�ści�sto�so�wa�-
no�tyl�ko�te�prze�pi�sy,�któ�re�nada�wa�ły�się�do sto�so�wa�-
nia�w wa�run�kach�no�we�go�ustro�ju,�a bra�ki�uzu�peł�nia�-
no�przez�prze�pi�sy�sta�no�wio�ne�przez�or�ga�ny�ad�mi�ni�-
stra�cji�pań�stwo�wej.�Usta�wa�z dn. 31�stycz�nia 1961
r.�(Dz.�U.�Nr 7,�poz. 46)�w spo�sób�kom�plek�so�wy�nor�-
mo�wa�ła�praw�ne�i tech�nicz�ne�pro�ble�my�pro�ce�su�bu�-
dow�la�ne�go,�pod�da�jąc�ry�go�rom�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�-
go�za�rów�no�pod�mio�ty�bę�dą�ce�oso�ba�mi�fi�zycz�ny�mi�jak
i pań�stwo�we�jed�nost�ki�or�ga�ni�za�cyj�ne�oraz�jed�nost�-
ki�tzw.�go�spo�dar�ki�uspo�łecz�nio�nej�(or�ga�ni�za�cje�spół�-
dziel�cze�i spo�łecz�ne).�Spod�ogól�nych�ry�go�rów�pra�-
wa�bu�dow�la�ne�go�zo�sta�ły�wy�łą�czo�ne�obiek�ty�tzw.�bu�-
dow�nic�twa� spe�cjal�ne�go,� słu�żą�ce� głów�nie� ce�lom
obron�no�ści�i bez�pie�czeń�stwa�pań�stwa.

Za�gad�nie�nia�urba�ni�stycz�ne�i lo�ka�li�za�cji�in�we�sty�cji
zo�sta�ły�ure�gu�lo�wa�ne�w uchwa�lo�nej�w tym�sa�mym�dniu
usta�wie�o pla�no�wa�niu�prze�strzen�nym,�choć�póź�niej
(w 1973�r.)�uzna�no�za sto�sow�ne�po�trak�to�wać�de�cy�-
zję�o lo�ka�li�za�cji�in�we�sty�cji�ja�ko�wstęp�ne�sta�dium�pro�-
ce�su�bu�dow�la�ne�go.�Pro�blem�sa�mo�wo�li�bu�dow�la�nej
roz�wią�za�no�w art. 52�usta�wy,�w któ�rym�stwier�dzo�no,
że�obiek�ty�bu�dow�la�ne,�bę�dą�ce�w bu�do�wie�lub�wy�bu�-
do�wa�ne�bez�wy�ma�ga�ne�go�po�zwo�le�nia�bądź�nie�zgod�-
nie�z wa�run�ka�mi�po�zwo�le�nia�pod�le�ga�ją�przy�mu�so�wej
roz�biór�ce,�je�śli�wła�ści�wy�or�gan�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�-
go�stwier�dzi,�że�obiek�ty�te�znaj�du�ją�się�w te�re�nie�prze�-
zna�czo�nym�pod in�ną�za�bu�do�wę,�mo�gą�spo�wo�do�wać
nie�bez�pie�czeń�stwo�dla�lu�dzi�lub�mie�nia�al�bo�spo�wo�-
do�wać� nie�do�pusz�czal�ne� po�gor�sze�nia� wa�run�ków
użyt�ko�wych�i zdro�wot�nych�dla�oto�cze�nia.�W tym�przy�-
pad�ku� roz�biór�ki� miał� do�ko�nać� in�we�stor� na swój
koszt�i upo�rząd�ko�wać�te�ren�we�wska�za�nym�ter�mi�nie.
Je�śli�nie�za�cho�dzi�ły�prze�słan�ki�do wy�da�nia�na�ka�zu
roz�biór�ki�wła�ści�wy�or�gan�wy�da�wał�na�kaz�do�pro�wa�-
dze�nia�obiek�tu�do sta�nu�zgod�ne�go�z obo�wią�zu�ją�cy�-
mi�prze�pi�sa�mi�w usta�lo�nym�ter�mi�nie.�W art. 54�ust. 2
usta�wy�stwier�dzo�no,�że�w przy�pad�ku�nie�za�sto�so�wa�-
nia�się�do po�wyż�sze�go�na�le�ży�wdro�żyć�po�stę�po�wa�-
nie�przy�mu�so�we,�zgod�nie�z prze�pi�sa�mi�o po�stę�po�-
wa�niu�przy�mu�so�wym�w ad�mi�ni�stra�cji.

Moż�na�by�ło�do�pu�ścić,�ze�wzglę�dów�spo�łecz�nych
lub�go�spo�dar�czych,�obiekt�bu�dow�la�ny,�na któ�ry�wy�-
da�no�na�kaz�przy�mu�so�wej�roz�biór�ki,�do cza�so�we�go
wy�ko�rzy�sta�nia,�na czas�okre�ślo�ny�przez�or�gan�pań�-
stwo�we�go�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go.�Od�ro�cze�nie�roz�-
biór�ki�nie�zwal�nia�ło�osób�win�nych�po�peł�nio�nej�sa�mo�-
wo�li�od od�po�wie�dzial�no�ści�kar�nej.�

Kar�ne�prze�pi�sy�re�gu�lo�wał�art. 80�pra�wa�bu�dow�la�-
ne�go.�Kto�bu�do�wał�obiekt�bez�wy�ma�ga�ne�go�po�zwo�-
le�nia�lub�zgło�sze�nia�lub�nie�zgod�nie�z wy�da�ny�mi�wa�-
run�ka�mi�pod�le�gał�ka�rze�aresz�tu�do 1�ro�ku�lub�ka�rze
grzyw�ny�do 50 000 zł�al�bo�obu�ka�rom�łącz�nie.�Je�że�li
sa�mo�wol�nie�wznie�sio�ny�obiekt�pod�le�gał�przy�mu�so�-
wej�roz�biór�ce�wy�mie�rza�no�ka�rę�aresz�tu�nie�mniej�szą
niż�mie�siąc�lub�ka�rę�grzyw�ny�nie�mniej�szą�niż 4 500 zł.

Nie�do�sta�tek�praw�nej�re�gu�la�cji�pro�ce�su�bu�dow�la�-
ne�go�w usta�wie,�nad�miar�i nie�czy�tel�ność�ak�tów�wy�-
ko�naw�czych�spo�wo�do�wa�ły,�że�w krót�kim�cza�sie�zgła�-
sza�no�po�stu�la�ty�re�for�my�pra�wa�bu�dow�la�ne�go.�Roz�-
wój� bu�dow�nic�twa,� za�rów�no� go�spo�dar�cze�go,� jak
i miesz�ka�nio�we�go� w la�tach� sześć�dzie�sią�tych,
wzrost�ka�dry�tech�nicz�no�-bu�dow�la�nej,�po�stęp�w tech�-
no�lo�gii�bu�dow�nic�twa�i lep�sza�or�ga�ni�za�cja�przed�się�-

biorstw�bu�dow�la�nych�wpły�nę�ły�na ukształ�to�wa�nie�się
po�glą�du,�że�w tak�zmie�nio�nych�na ko�rzyść�wa�run�-
kach,�moż�na�od�stą�pić�od ści�słe�go�re�gla�men�to�wa�-
nia�pro�ce�su�bu�dow�la�ne�go�po�przez�usta�wę.�Na�le�-
ża�ło�za�tem�ogra�ni�czyć�jej�treść�na ko�rzyść�ak�tów
wy�ko�naw�czych� Mi�ni�stra� Go�spo�dar�ki� Te�re�no�wej
i Ochro�ny�Śro�do�wi�ska.�Ak�ta�mi�ty�mi�zo�sta�ły�unor�mo�-
wa�ne�mię�dzy�in�ny�mi�pra�wa�i obo�wiąz�ki�uczest�ni�ków
pro�ce�su�bu�dow�la�ne�go�oraz�wy�mo�gi�kwa�li�fi�ka�cyj�ne
osób� wy�ko�nu�ją�cych� sa�mo�dziel�ne� funk�cje� tech�-
nicz�ne�w bu�dow�nic�twie.

USTA WA PRA WO BU DOW LA NE
Z 1974 R.

No�wa�usta�wa�z 24�paź�dzier�ni�ka 1974�r.�(Dz.�U.
Nr 38,�poz. 229�z późn.�zm.)�po�wsta�ła�na sku�tek�co�-
raz�in�ten�syw�niej�sze�go�roz�wo�ju�bu�dow�nic�twa�w związ�-
ku�ze�zwięk�sza�ją�cy�mi�się�ocze�ki�wa�nia�mi�spo�łecz�ny�-
mi.�Usta�wa�ta�obo�wią�zy�wa�ła�znacz�nie�dłu�żej,�bo 20
lat,�ale�od po�ło�wy�lat 80-tych�by�ła�kry�tycz�nie�oce�nia�-
na�za�rów�no�przez�uczest�ni�ków�pro�ce�su�bu�dow�la�ne�-
go,�jak�i śro�do�wi�ska�na�uko�we�i tech�nicz�ne.�Za�kres
norm�usta�wo�wych�był�ogra�ni�czo�ny�do pod�sta�wo�wych
za�sad�or�ga�ni�za�cji�pro�ce�su�bu�dow�la�ne�go.�Po�now�nie
wpi�sa�no�do usta�wy�spra�wy�za�go�spo�da�ro�wa�nia�te�re�-
nu�zaś�prze�pi�sy�tech�nicz�no�-bu�dow�la�ne�umiesz�czo�-
no�w roz�po�rzą�dze�niach�wy�ko�naw�czych.�Ta�kie�za�pi�-
sy�nie�po�zwa�la�ły�na sku�tecz�ne�eli�mi�no�wa�nie�po�wsta�-
ją�cych�licz�nie�sa�mo�wo�li�bu�dow�la�nych�oraz�za�pew�nie�-
nia�wła�ści�we�go�po�zio�mu�wy�ko�naw�stwa�bu�dow�la�ne�-
go.�Istot�ną�przy�czy�ną�nie�sku�tecz�no�ści�wie�lu�re�gu�la�-
cji�praw�nych�by�ła�ni�ska�spraw�ność�in�sty�tu�cji,�uczest�-
ni�czą�cych�w pro�ce�sie�bu�dow�la�nym,�a tak�że�ob�ni�że�-
nie� wy�ma�gań� sta�wia�nych� oso�bom� wy�ko�nu�ją�cym
sa�mo�dziel�ne� funk�cje� tech�nicz�ne� w bu�dow�nic�twie
z uwa�gi�na znie�sie�nia�upraw�nień�bu�dow�la�nych�w dro�-
dze� eg�za�mi�nu� oraz� zli�kwi�do�wa�nie� pań�stwo�we�go
nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go.�To�pra�wo�bu�dow�la�ne�by�ło�wy�-
ra�zem�ów�cze�sne�go�ukła�du�sto�sun�ków�spo�łecz�no�-go�-
spo�dar�czych�opar�tych�na go�spo�dar�ce�pla�no�wej,�re�-
ali�zo�wa�nej�przez�pań�stwo�we�jed�nost�ki�or�ga�ni�za�cyj�-
ne.�Wart. 3�usta�wy�de�kla�ro�wa�no�za�sa�dę�pla�no�wej�za�-
bu�do�wy� –� pla�no�wa�na� bu�do�wa�mia�ła� być� zgod�na
z usta�le�nia�mi�miej�sco�wych�pla�nów�za�go�spo�da�ro�wa�-
nia�prze�strzen�ne�go.�Zgod�nie�z za�sa�dą�za�bu�do�wy�pla�-
no�wej�w orzecz�nic�twie�SN�i NSA�przyj�mo�wa�no,�iż�„te�-
re�nem,�któ�ry�zgod�nie�z prze�pi�sa�mi�o pla�no�wa�niu�prze�-
strzen�nym�nie�jest�prze�zna�czo�ny�pod za�bu�do�wę,�jest
nie�tyl�ko�te�ren�prze�zna�czo�ny�w ist�nie�ją�cym�pla�nie�ogól�-
nym�lub�szcze�gó�ło�wym�na in�ne�ce�le�lub�pod in�ne�go
ro�dza�ju�za�bu�do�wę,�ale�tak�że�te�ren�nie�prze�zna�czo�-
ny�pod za�bu�do�wę�ze�wzglę�du�na brak�ta�kich�pla�nów”.
Tak�poj�mo�wa�na�za�sa�da�za�bu�do�wy�pla�no�wej�prze�trwa�-
ła�po�za�okres�ist�nie�nia�Pol�ski�Lu�do�wej,�al�bo�wiem�for�-
mal�nie�funk�cjo�no�wa�ła�ja�ko�obo�wią�zu�ją�ca�za�sa�da�pra�-
wa�bu�dow�la�ne�go�oraz�pra�wa�o pla�no�wa�niu�prze�strzen�-
nym�–�do koń�ca 1994�r.,�a więc�do cza�sów,�w któ�rych
za�sad�ni�czo�nie�kwe�stio�no�wa�no�już�pra�wa�wła�ści�cie�-
la� te�re�nu� do je�go� za�go�spo�da�ro�wa�nia� w spo�sób
zgod�ny�z je�go�wo�lą.

Spra�wa�sa�mo�wo�li�bu�dow�la�nej�w usta�wie�z 1974
r.�by�ła�po�trak�to�wa�na�tro�chę�su�ro�wiej�niż�do�tych�czas.
Sto�sow�nie�do art. 37�ust. 1�usta�wy�obiek�ty�bu�dow�-
la�ne�lub�ich�czę�ści,�bę�dą�ce�w bu�do�wie�lub�wy�bu�do�-
wa�ne� nie�zgod�nie� z prze�pi�sa�mi� obo�wią�zu�ją�cy�mi
w okre�sie�ich�bu�do�wy,�pod�le�ga�ły�przy�mu�so�wej�roz�-

biór�ce�al�bo�prze�ję�ciu�na wła�sność�Pań�stwa�bez�od�-
szko�do�wa�nia�i w sta�nie�wol�nym�od ob�cią�żeń,�gdy�or�-
gan�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go�stwier�dził,�że�obiekt�bu�-
dow�la�ny�lub�je�go�część:

–�znaj�du�je�się�na te�re�nie,�któ�ry�zgod�nie�z prze�pi�-
sa�mi�o pla�no�wa�niu�prze�strzen�nym�nie�jest�prze�zna�-
czo�ny�pod za�bu�do�wę�al�bo�prze�zna�czo�ny�jest�pod in�-
ne�go�ro�dza�ju�za�bu�do�wę,�lub

–�po�wo�du�je�bądź�w ra�zie�wy�bu�do�wa�nia�spo�wo�do�-
wał�by�nie�bez�pie�czeń�stwo�dla�lu�dzi�lub�mie�nia�al�bo
nie�do�pusz�czal�ne�po�gor�sze�nie�wa�run�ków�zdro�wot�nych
lub�użyt�ko�wych�dla�oto�cze�nia.�

Or�gan�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go�mógł�wy�dać�de�cy�-
zję�o przy�mu�so�wej�roz�biór�ce�al�bo�o prze�ję�ciu�na wła�-
sność�Pań�stwa�bez�od�szko�do�wa�nia�i w sta�nie�wol�-
nym�od ob�cią�żeń�obiek�tu�bu�dow�la�ne�go�lub�je�go�czę�-
ści,�bę�dą�ce�go�w bu�do�wie�al�bo�wy�bu�do�wa�ne�go�nie�-
zgod�nie�z prze�pi�sa�mi�obo�wią�zu�ją�cy�mi�w okre�sie�je�-
go�bu�do�wy,�je�że�li�jest�to�uza�sad�nio�ne�in�ny�mi�waż�ny�-
mi�przy�czy�na�mi�po�za�wy�żej�wy�mie�nio�ny�mi.

Do�ko�na�ne�w la�tach 70-tych�i 80-tych�no�we�li�za�-
cje�prze�pi�sów�sta�no�wi�ły�w re�zul�ta�cie�kon�ty�nu�ację
wcze�śniej�usta�no�wio�nych�me�cha�ni�zmów.�Obo�wią�-
zu�ją�ce�roz�wią�za�nia�praw�ne�nie�za�pew�nia�ły�kom�plek�-
so�we�go�nad�zo�ru�nad bu�dow�nic�twem,�nad�zo�rem�au�-
tor�skim�oraz�nad�zo�rem�in�we�stor�skim.�Wy�stę�po�wa�-
ła�ko�niecz�ność�sto�so�wa�nia�roz�wią�zań�za�stęp�czych
o cha�rak�te�rze�do�raź�nym,�zwłasz�cza�w sy�tu�acji�za�-
cho�dzą�cych�w kra�ju�prze�mian�spo�łecz�no�-go�spo�dar�-
czych.�W szcze�gól�no�ści�nie�od�po�wia�da�ła�wy�ma�ga�-
niom� po�wsta�ją�cej� w kra�ju� go�spo�dar�ki� ryn�ko�wej
z uwa�gi�na brak�re�gu�la�cji�w ob�sza�rze�no�wych�zja�-
wisk�i pro�ble�mów�ja�kie�na�po�ty�ka�ło�pol�skie�bu�dow�-
nic�two�lat 80.�Ko�lej�ne�pró�by�do�sto�so�wa�nia�do no�-
wych� wa�run�ków� i po�pra�wy� pra�wa� bu�dow�la�ne�go
z 1974�ro�ku�by�ły�w okre�sie 20�lat�po�dej�mo�wa�ne
przez�usta�wo�daw�cę.�W su�mie�uchwa�lo�no 10�ustaw
o zmia�nie�usta�wy�pier�wot�nej�–�szcze�gól�nie�du�ży�za�-
kres�zmian�wpro�wa�dzi�ła�zmia�na�z dnia 12�lip�ca 1984
r.,�ale�nie�zmie�ni�ło�to�w za�sad�ni�czy�spo�sób�fak�tu�nie�-
do�sto�so�wa�nia�ów�cze�sne�go�pra�wa�do no�wo�pow�sta�-
łej�sy�tu�acji�go�spo�dar�czej.�Po�nad�to�część�prze�pi�sów
nie�re�gu�lo�wa�ła�no�wych�pro�ble�mów�i zja�wisk�po�ja�-
wia�ją�cych�się�w ob�sza�rze�bu�dow�nic�twa�w no�wych
wa�run�kach� go�spo�dar�czych.� Do�pro�wa�dzi�ło� to
do ostrej�kry�ty�ki�obo�wią�zu�ją�ce�go�prawa�przez�śro�-
do�wi�ska�za�rów�no�in�ży�nier�skie,�jak�i praw�ni�cze.�Za�-
de�cy�do�wa�ło�to�o pod�ję�ciu�de�cy�zji�o stwo�rze�niu�no�-
we�go� pra�wa� bu�dow�la�ne�go� od pod�staw� z uwa�gi
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na brak�moż�li�wo�ści�na�pra�wy�po�przez�ko�lej�ną�no�we�-
li�za�cję.

OBEC NIE OBO WIA ZU JĄ CE PRZE PI SY
PRA WA BU DOW LA NE GO

7�lip�ca 1994r.�zo�sta�ły�uchwa�lo�ne�przez�Sejm�dwie
fun�da�men�tal�ne�dla�ob�sza�ru�bu�dow�nic�twa�w Pol�sce
usta�wy:

●�usta�wa�o za�go�spo�da�ro�wa�niu�prze�strzen�nym,
●�usta�wa�pra�wo�bu�dow�la�ne,
któ�re�obo�wią�zu�ją�od 1�stycz�nia 1995�r.
Pierw�sza�z nich�usta�li�ła,�że�je�dy�ną�in�sty�tu�cją�upraw�-

nio�ną�do sta�no�wie�nia�miej�sco�wych�pla�nów�za�go�spo�-
da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go�oraz�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
jest�sa�mo�rząd�te�ry�to�rial�ny.�Gmi�ny�dziś�de�cy�du�ją�o spo�-
so�bie� za�go�spo�da�ro�wa�nia� prze�strze�ni� i o wa�run�-
kach�za�bu�do�wy.�Sa�mo�dziel�ność�gmin�w za�kre�sie�ja�-
ko�ści�i spo�so�bu�za�bu�do�wy�jest�peł�na�i nie�pod�le�ga
ogra�ni�cze�niom�ze�stro�ny�ad�mi�ni�stra�cji�rzą�do�wej.�Peł�-
na�sa�mo�dziel�ność�gmin�jest�za�ra�zem�rów�no�znacz�-
na�z peł�ną�ich�od�po�wie�dzial�no�ścią�za ład�prze�strzen�-
ny,�za po�rzą�dek�urba�ni�stycz�ny,�za spo�sób�za�go�spo�-
da�ro�wa�nia�prze�strze�ni�pu�blicz�nej.�Pla�ny�za�go�spo�da�-
ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go�sta�no�wią�pod�sta�wę�do po�-
dej�mo�wa�nia�dzia�łań�in�we�sty�cyj�nych�na da�nym�te�re�-
nie�do�ty�czą�cych�za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go.
Są� to� ak�ty� pra�wa� miej�sco�we�go� opra�co�wy�wa�ne
w zgod�no�ści�ze�stu�dium�uwa�run�ko�wań�i roz�wo�ju,�któ�-
re� zo�bli�go�wa�ne� są� po�sia�dać� wszyst�kie� gmi�ny.
Na pod�sta�wie�prze�pi�sów�o za�go�spo�da�ro�wa�niu�prze�-
strzen�nym,�w przy�pad�ku�bra�ku�pla�nu�miej�sco�we�go,
usta�la�ne�są�wa�run�ki�za�bu�do�wy�i za�go�spo�da�ro�wa�nia
te�re�nu.�Te�z ko�lei�sta�no�wią�pod�sta�wę�do uzy�ska�nia
po�zwo�le�nia�na bu�do�wę,�któ�re�z ko�lei�wią�że�or�gan�nad�-
zo�ru�bu�dow�la�ne�go�w spra�wo�wa�niu�kon�tro�li�nad re�-
ali�za�cją�za�da�nia�in�we�sty�cyj�ne�go.�

Usta�wa� pra�wo� bu�dow�la�ne� wpro�wa�dzi�ła� no�we
ure�gu�lo�wa�nia�do�ty�czą�ce�pro�ce�su�bu�dow�la�ne�go�po�-
przez�do�sto�so�wa�nie�sys�te�mu�praw�no�-in�sty�tu�cjo�nal�-
ne�go� do zmie�nia�ją�ce�go� się� mo�de�lu� go�spo�dar�ki
i do re�guł�ryn�ko�wych�a tak�że�stan�dar�dów�pra�wa�Unii
Eu�ro�pej�skiej.�Za�sad�ni�cze�zmia�ny�to:

●�Zrów�na�ła�w pra�wach�i obo�wiąz�kach�uczest�ni�ków
pro�ce�su�bu�dow�la�ne�go

●�Okre�śli�ła�szcze�gó�ło�wo�obo�wiąz�ki�i pra�wa�uczest�-
ni�ków�pro�ce�su�bu�dow�la�ne�go�wy�ko�nu�ją�cych�sa�mo�-
dziel�ne�funk�cje�tech�nicz�ne�w bu�dow�nic�twie,�po�przez
wy�móg�po�sia�da�nia�sto�sow�nych�upraw�nień�bu�dow�-
la�nych

●�Wzmoc�ni�ła�ochro�nę�in�te�re�su�pu�blicz�ne�go�i osób
trze�cich�w ca�łym�pro�ce�sie�in�we�sty�cyj�no�-bu�dow�la�nym
po�przez�zwięk�sze�nie�od�po�wie�dzial�no�ści�uczest�ni�ków
te�go�pro�ce�su�i zwięk�sze�nie�ilo�ści�kon�tro�li�na bu�do�-
wach

●�Wpro�wa�dzi�ła�obo�wiąz�ko�wy�eg�za�min�na upraw�-
nie�nia�bu�dow�la�ne�

●�Upro�ści�ła�tryb�po�stę�po�wa�nia�we�wszyst�kich�sta�-
diach�pro�ce�su�bu�dow�la�ne�go�

●�Upo�rząd�ko�wa�ła�za�sa�dy�i prze�bieg�pro�ce�su�bu�-
dow�la�ne�go�m.in.�po�przez�okre�śle�nie�za�kre�su,�wa�run�-
ków�i try�bu�uzy�ska�nia�po�zwo�le�nia�na bu�do�wę

●�Stwo�rzy�ła�pod�sta�wę�do po�wsta�nia�pań�stwo�we�-
go�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go�z po�wie�rze�niem�mu�funk�-
cji�in�spek�cyj�no�-kon�tro�l�nej

●�Wpro�wa�dzi�ła�re�stryk�cyj�ne�re�gu�la�cje�praw�ne�w od�-
nie�sie�niu�do sa�mo�wo�li�bu�dow�la�nej.

Po�nad�to�usta�wa�ta�do�sto�so�wa�ła�sys�tem�praw�no�-
in�sty�tu�cjo�nal�ny�pro�ce�su�in�we�sty�cyj�ne�go�do zmie�nia�-
ją�ce�go�się�mo�de�lu�go�spo�dar�ki�ryn�ko�wej�i zwięk�szo�-
nej�ro�li�sa�mo�rzą�du�te�ry�to�rial�ne�go.�Do�sto�so�wa�ła�tak�-
że� re�gu�la�cje� praw�ne� do wy�ma�gań� ów�cze�sne�go
Ukła�du�Eu�ro�pej�skie�go.�W usta�wie�po�mi�nię�to�wszel�-
kie�re�gu�la�cje�praw�ne�miesz�czą�ce�się�w ko�dek�sie�cy�-

wil�nym�lub�ko�dek�sie�po�stę�po�wa�nia�ad�mi�ni�stra�cyj�ne�-
go.�Wy�da�ne�roz�po�rzą�dze�nia�sta�no�wią�uszcze�gó�ło�wie�-
nie�re�gu�la�cji�usta�wo�wych�i za�wie�ra�ją�prze�pi�sy�o cha�-
rak�te�rze�or�ga�ni�za�cyj�nym,�tech�nicz�nym�i in�struk�cyj�nym.

W1995�r.�namo�cy�usta�wy�zo�stał�stwo�rzo�ny�Głów�-
ny�In�spek�tor�Nad�zo�ru�Bu�dow�la�ne�go�–�no�wy�or�gan
ad�mi�ni�stra�cji�rzą�do�wej.�Od pod�staw�zor�ga�ni�zo�wa�no,
z za�ło�że�nia�nie�za�leż�ny�i apo�li�tycz�ny�urząd�wy�ko�naw�-
czy,� czy�li� Głów�ny� Urząd� Nad�zo�ru� Bu�dow�la�ne�go.
W 1996�r.�po�wsta�ły�de�le�ga�tu�ry�GUNB,�Biu�ra�In�spek�-
cyj�no�-Kon�tro�l�ne,�któ�re�dzia�ła�jąc�w te�re�nie�sta�ły�się�za�-
cząt�kiem�ad�mi�ni�stra�cji�pu�blicz�nej�ze�spo�lo�nej�w bu�-
dow�nic�twie.�Po 1�stycz�nia 1999�r.�tj.�wdro�że�niu�re�-
for�my�ustro�jo�wej�pań�stwa,�opar�tej�na za�sa�dzie�de�-
cen�tra�li�za�cji�na ba�zie�tych�biur,�utwo�rzo�no�Wo�je�wódz�-
kie�In�spek�to�ra�ty�Nad�zo�ru�Bu�dow�la�ne�go.�Na po�zio�-
mie�niż�szym�po�wo�ła�no�po�wia�to�wych�in�spek�to�rów�nad�-
zo�ru�bu�dow�la�ne�go,�sta�no�wią�cych�ad�mi�ni�stra�cję�ze�-
spo�lo�ną�po�wia�tów�pod zwierzch�nic�twem�sta�ro�sty.�Spo�-
wo�do�wa�ne�to�zo�sta�ło�zmia�ną�struk�tur�or�ga�nów�ad�-
mi�ni�stra�cji�pu�blicz�nej�dzia�ła�ją�cych�w sfe�rze�bu�dow�-
nic�twa.�Or�ga�ny�ad�mi�ni�stra�cji�ar�chi�tek�to�nicz�no�-bu�dow�-
la�nej�zaj�mu�ją�się�za�kre�sem�wy�da�wa�nia�po�zwo�leń
na bu�do�wę,�or�ga�ny�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go�wy�ko�nu�-
ją�funk�cje�in�spek�cyj�no�-kon�tro�l�ne�w pro�ce�sie�bu�do�wy
i użyt�ko�wa�nia�obiek�tów,�a od zmia�ny�w 2003�r.�rów�-
nież�za�da�nia�zwią�za�ne�z za�koń�cze�niem�pro�ce�su�bu�-
dow�la�ne�go�i uzy�ska�niem�po�zwo�le�nia�na użyt�ko�wa�-
nie�obiek�tów�bu�dow�la�nych.�

Do za�dań� or�ga�nów� nad�zo�ru� bu�dow�la�ne�go�
na�le�ży:

●�kon�tro�la�prze�strze�ga�nia�i sto�so�wa�nia�prze�pi�sów
pra�wa�bu�dow�la�ne�go;�

●�kon�tro�la�dzia�ła�nia�or�ga�nów�ad�mi�ni�stra�cji�ar�chi�-
tek�to�nicz�no�-bu�dow�la�nej;�

●�ba�da�nie�przy�czyn�po�wsta�wa�nia�ka�ta�strof�bu�dow�-
la�nych;�

●�współ�dzia�ła�nie�z or�ga�na�mi�kon�tro�li�pań�stwo�wej.�
W okre�sie�od 01.01.1995�r.�usta�wa�pra�wo�bu�dow�-

la�ne�by�ła�zmie�nia�na�po�nad 40�ra�zy.�Ja�kość�wpro�wa�-
dza�nych�zmian�by�ła�bar�dzo�róż�no�rod�na,�by�ły�zmia�-
ny� za�rów�no� o du�żej� war�to�ści� me�ry�to�rycz�nej� jak
i zmia�ny�o cha�rak�te�rze�po�rząd�ko�wym.�Wraz�ze�zmia�-
na�mi�zmie�ni�ła�się�za�sad�ni�czo�pier�wot�na�idea�twór�-
ców�usta�wy.�W 1999�ro�ku�utwo�rzo�ny�nad�zór�bu�dow�-
la�ny�miał�peł�nić�funk�cję�po�li�cji�bu�dow�la�nej,�któ�rej�głów�-
nym� za�da�niem� by�ło� pil�no�wa�nie� bez�pie�czeń�stwa
na bu�do�wach�jak�i bez�piecz�ne�go�użyt�ko�wa�nia�obiek�-
tów.�Wwy�ni�ku�wszyst�kich�zmian�pra�wa�bu�dow�la�ne�-
go�za�da�nia�or�ga�nów�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go�ule�gły�du�-
że�mu�roz�sze�rze�niu,�zwłasz�cza�po 11�lip�ca 2003�r.,
kie�dy�pro�ces�za�koń�cze�nia�bu�do�wy�prze�ka�za�ny�zo�-
stał� z ad�mi�ni�stra�cji� ar�chi�tek�to�nicz�no�-bu�dow�la�nej
do nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go.�

Obec�na�zmia�na�pra�wa�bu�dow�la�ne�go�dla�sła�bych
ka�dro�wo�po�wia�to�wych�in�spek�to�ra�tów�nad�zo�ru�bu�dow�-
la�ne�go� mo�że� oka�zać� się� nie� la�da� wy�zwa�niem.
Z pro�ce�su�bu�dow�la�ne�go�zo�sta�je�bo�wiem�wy�eli�mi�no�-
wa�ne�dwu�in�stan�cyj�ne�po�stę�po�wa�nie�ad�mi�ni�stra�cyj�-
ne�koń�czą�ce�się�osta�tecz�ną�de�cy�zją�o po�zwo�le�niu
na bu�do�wę.�Dla�in�we�sto�rów�jest�to�z pew�no�ścią�udo�-
god�nie�nie,�mo�że�się�ono�jed�nak�oka�zać�bar�dzo�złud�-
ne�w prak�ty�ce.�

Wpro�ce�sie�re�je�stra�cji�bu�do�wy�nie�bę�dą�bra�ły�udzia�-
łu�stro�ny�po�stę�po�wa�nia,�za�tem�do�pie�ro�w trak�cie�bu�-
do�wy�„życz�li�wi�są�sie�dzi”�bę�dą�do�ma�gać�się�wy�ja�śnie�-
nia�trwa�ją�ce�go�już�pro�ce�su�bu�dow�la�ne�go�od pra�cow�-
ni�ków�nad�zo�ru.�Sa�ma�ko�niecz�ność�pod�ję�cia�dzia�łań
w związ�ku�ze�zło�żo�nym�wnio�skiem,�ba�da�nie�spra�wy
i udzie�la�nie�wy�ja�śnień�za�in�te�re�so�wa�nym�pe�ten�tom
mo�że�oka�zać�się�za�da�niem�po�nad�si�ły�już�prze�cią�-
żo�ne�go�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go.�Ta�ka�sy�tu�acja�mo�że
spo�wo�do�wać�po�strze�ga�nie�te�go�or�ga�nu�ja�ko�tego,�któ�-
ry�spo�wal�nia�pro�ces�in�we�sty�cyj�ny.

Du�że�na�dzie�je�na od�cią�że�nie�or�ga�nów�nad�zo�ru�bu�-
dow�la�ne�go�da�je�skre�śle�nie�ar�ty�ku�łów 71�i 71a�z obo�-
wią�zu�ją�cej�obec�nie�usta�wy.�Zmia�na�funk�cji�użyt�ko�wej

obiek�tu�zo�sta�je�do�pi�sa�na�do usta�wy�o pla�no�wa�niu�i za�-
go�spo�da�ro�wa�niu�prze�strzen�nym.�Sa�mo�wol�na�zmia�-
na�funk�cji�użyt�ko�wej�obiek�tu�lub�je�go�czę�ści�bę�dzie
pro�wa�dzo�na�przez�wój�ta,�bur�mi�strza�lub�pre�zy�den�ta,
któ�rzy�są�od�po�wie�dzial�ni�za ład�prze�strzen�ny.�

Se�nat�wniósł�aż 51�po�pra�wek�do wer�sji�sej�mo�wej,
ale�to�spo�wo�do�wa�ło�jesz�cze�więk�sze�za�mie�sza�nie
w po�pra�wia�nej�usta�wie.�Zmia�ny�te�wy�wo�ła�ły�wie�le�kon�-
tro�wer�sji�w śro�do�wi�skach�zwią�za�nych�z bu�dow�nic�-
twem�i po�ja�wi�ły�się�po�waż�ne�gło�sy�ar�chi�tek�tów,�urba�-
ni�stów�i in�ży�nie�rów�bu�dow�nic�twa�nad ich�ce�lo�wo�ścią.
Wwer�sji�osta�tecz�nej,�któ�ra�sko�ry�go�wa�ła�po�praw�ki�Se�-
na�tu,�usta�wa�zo�sta�ła�uchwa�lo�na�przez�Sejm,�ale�Pre�-
zy�dent,�przed pod�pi�sa�niem,�po opi�nii�Rzecz�ni�ka�Praw
Oby�wa�tel�skich,�skie�ro�wał�ją�do zba�da�nia�przez�Try�-
bu�nał�Kon�sty�tu�cyj�ny�co�do zgod�no�ści�pro�po�no�wa�nych
zmian�z Kon�sty�tu�cją.�Za�tem�obec�nie�trud�no�prze�są�-
dzić,�czy�ko�lej�ne�zmia�ny�wej�dą�w ży�cie.�Dziś�wy�da�-
je�się,�że�każ�de�zmia�ny�obec�ne�go�pra�wa�bu�dow�la�-
ne�go� po�wo�du�ją� je�go� gor�sze� ro�zu�mie�nie� przez
wszyst�kich,� któ�rzy� go� sto�su�ją� w prak�ty�ce,� za�tem
w kon�se�kwen�cji�po�gor�sze�nie�rze�tel�nej�ob�słu�gi�przez
urzęd�ni�ków�in�we�stu�ją�ce�go�oby�wa�te�la.�

Pod�su�mo�wu�jąc�na�le�ży�stwier�dzić,�że�zmie�nio�na
usta�wa�ge�ne�ral�nie�mo�że�za�pro�wa�dzić�po�wszech�ny
ba�ła�gan�ar�chi�tek�to�nicz�ny,�a nie�przy�spie�szy�w za�sad�-
ni�czy�spo�sób�pro�ce�su�bu�dow�la�ne�go,�choć�by�z po�-
wo�du�te�go,�że�w dal�szym�cią�gu�tyl�ko�na te�re�nach�ob�-
ję�tych�pla�nem�za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go�nie
bę�dzie�my�sta�rać�się�o de�cy�zję�o wa�run�kach�za�bu�-
do�wy.�Te�re�nów�ob�ję�tych�pla�na�mi�jest�po�kry�te�mniej
niż 40%�po�wierzch�ni�kra�ju,�a usta�la�nie�wa�run�ków�za�-
bu�do�wy�jest�naj�dłu�żej�trwa�ją�cym�eta�pem�przed roz�-
po�czę�ciem� ro�bót� bu�dow�la�nych.� Cza�sem� pro�ces
usta�le�nia�wa�run�ków�za�bu�do�wy�trwa�wie�le�mie�się�cy,
a na�wet�lat�z uwa�gi�na pro�te�sty�są�sia�dów�w po�sta�-
ci�skarg�kie�ro�wa�nych�w osta�tecz�no�ści�do są�dów�ad�-
mi�ni�stra�cyj�nych.�Dla�te�go�In�we�stor�nie�mo�że�bu�do�wać,
a z dru�giej�stro�ny�trud�no�mu�zde�cy�do�wać�się�na od�-
kła�da�nie�w cza�sie�pro�ce�su�in�we�sty�cyj�ne�go,�zwłasz�-
cza�przy kre�dy�to�wa�niu�in�we�sty�cji.�

Nad no�wym� ko�dek�sem� bu�dow�la�nym� pra�cu�je
obec�nie�pro�fe�sor�Zyg�munt�Nie�wia�dom�ski�–�kie�row�-
nik�Ka�te�dry�Pra�wa�Go�spo�dar�cze�go�w Szko�le�Głów�-
nej�Han�dlo�wej�wWar�sza�wie.�Wraz�z ze�spo�łem�eks�-
per�tów�przy�go�to�wu�je�usta�wę�po�dob�ną�do tej�z 1928
ro�ku.�Ko�deks�ma�ob�jąć�prze�pi�sy�zwią�za�ne�z przy�go�-
to�wa�niem�nie�ru�cho�mo�ści�pod in�we�sty�cję,�za�go�spo�-
da�ro�wa�nie�prze�strzen�ne,�pra�wo�bu�dow�la�ne,�w tym
wa�run�ki�tech�nicz�ne.�W ko�dek�sie�re�gu�lo�wa�no�by�tak�-
że�ochro�nę�grun�tów�le�śnych�i rol�nych,�za�byt�ków�i przy�-
ro�dy.�Gmi�nie�nie�opła�ca�ło�by�się�po�sia�dać�te�re�nów�bez
pla�nów�za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go,�gdyż�nie
mo�gły�by�po�bie�rać�od nich�po�dat�ku�od nie�ru�cho�mo�-
ści.�In�we�sto�rzy�mo�gli�by�bu�do�wać�na te�re�nach�bez�pla�-
nów�i nie�sta�rać�się�o de�cy�zję�o wa�run�kach�za�bu�do�-
wy,�ale�cię�żar�uzbro�je�nia�ta�kie�go�te�re�nu�spo�czy�wał�-
by�na In�we�sto�rze.�For�mal�no�ści�bu�dow�la�ne�–�zgło�sze�-
nie�bu�do�wy,�by�ło�by�za�ła�twia�ne�nie�u Sta�ro�sty,�ale
w Gmi�nie.�Prze�wi�du�je�się�ko�niecz�ność�każ�do�ra�zo�-
we�go�uzy�ska�nia�po�zwo�le�nia�na użyt�ko�wa�nie�(wzro�-
śnie�ro�la�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go).�Le�ga�li�za�cja�sa�mo�-
wo�li�bu�dow�la�nej�kosz�to�wa�ła�by 5%�war�to�ści�obiek�tu
wznie�sio�ne�go�sa�mo�wol�nie.�

Wy�da�je� się,� że� war�to� prze�pro�wa�dzić� rze�tel�ne
zmia�ny� w ca�łym� pro�ce�sie� in�we�sty�cyj�nym,� któ�ry
obec�nie�ocze�ku�je�szyb�kich�de�cy�zji�oraz�z dru�giej�stro�-
ny�za�pew�ni�od�po�wied�nią�ja�kość�za�bu�do�wy�prze�strze�-
ni� pu�blicz�nej.� W pro�po�zy�cjach� na�le�ży� rów�nież
uwzględ�nić�bez�pie�czeń�stwo�oby�wa�te�li�w każ�dej�fa�-
zie�bu�do�wy�oraz�użyt�ko�wa�nia�obiek�tów.�Wy�ma�ga�to
sze�ro�kiej�kon�sul�ta�cji�spo�łecz�nej�wszyst�kich�śro�do�wisk
zwią�za�nych�w ja�ki�kol�wiek�spo�sób�z pro�ce�sem�bu�dow�-
la�nym,�aby�sto�so�wa�nie�no�we�go�pra�wa�by�ło�mo�to�rem
na�pę�do�wym�roz�wo�ju�go�spo�dar�cze�go�Pol�ski.

MAŁ�GO�RZA�TA�MA�ZUR
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kosaćce pod ochroną 
W Dą�bro�wie�Gór�ni�czej�po�sia�da�cze�dzia�łek

na te�re�nach�o wy�so�kich�wa�lo�rach�przy�rod�ni�-
czo� –� kra�jo�bra�zo�wych� „Łąk� ko�sać�co�wych”,
„Łąk�Łę�ka”,�„Łąk�krwi�ścią�go�wych”�i „Uro�czy�ska
Ru�dy”,�otrzy�ma�li�do�fi�nan�so�wa�nie,�je�śli�upra�wia�-
ją�je�w spo�sób�zgod�ny�z na�tu�rą.�

Re�gu�la�min�do�fi�nan�so�wa�nia�z Po�wia�to�we�go
Fun�du�szu�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�ki
Wod�nej�w 2009�ro�ku�dla�po�sia�da�czy�dzia�łek
uchwa�li�li� rad�ni� dą�brow�skiej� Ra�dy� Miej�skiej.
Oso�by,�któ�re�do�ko�na�ły�wy�pa�su�łąk,�lub�przy�naj�-
mniej�jed�no�ra�zo�we�go�ich�sko�sze�nia�otrzy�ma�-
ły�do�fi�nan�so�wa�nie�w wy�so�ko�ści 350 zł�do 1�hek�-
ta�ra.�Ko�sze�nie�mu�sia�ło�się�jed�nak�od�być�w spo�-
sób�eko�lo�gicz�ny,�mu�sia�ło�być�wy�ko�na�ne�tak,�by
nie�uszko�dzić�struk�tu�ry�ro�ślin,�ani�gle�by.�Po�zo�-
sta�wio�na�tra�wa�mu�sia�ła�mieć�wy�so�kość�od 5-
15 cm�i nie�wol�no�jej�by�ło�ko�sić�w spo�sób�okręż�-
ny�od ze�wnątrz�do środ�ka�dział�ki.�Wła�ści�ciel�mu�-
siał�na�stęp�nie�usu�nąć�i za�go�spo�da�ro�wać�bio�-
ma�sę.�To�po�zwo�li�ło�ochro�nić�cen�ne�łą�ki�po�ło�żo�-
ne�na te�re�nach�o wy�so�kich�wa�lo�rach�przy�rod�-
ni�czo�-kra�jo�bra�zo�wych.�Po�moc�do�ty�czy�ła�po�sia�-
da�czy�dzia�łek�na te�re�nie�„Łąk�ko�sać�co�wych”,
„Łąk�Łę�ka”,�„Łąk�krwi�ścią�go�wych”,�„Uro�czy�ska
Ru�dy”�w Dą�bro�wie�Gór�ni�czej.

–�Gdy�by�łą�ki�po�zo�sta�wa�ły�nie�użyt�ko�wa�ne,�by�-
ło�by� to� za�gro�że�niem� dla� tych� atrak�cyj�nych
przy�rod�ni�czo�te�re�nów.�Za�czę�ły�by�bo�wiem�za�ra�-
stać�i wie�le�sta�no�wisk�rzad�kich�i chro�nio�nych�ro�-
ślin�zo�sta�ło�by�bez�pow�rot�nie�znisz�czo�nych –�mó�-
wi�Ka zi mierz Woź nicz ka,�wi�ce�prze�wod�ni�czą�-

cy�dą�brow�skiej�Ra�dy�Miej�skiej.�–�Za�nik�opła�cal�-
no�ści�go�spo�da�ro�wa�nia�na nie�wiel�kich�are�ałach
użyt�ków�rol�nych�już�przy�czy�nił�się�na tych�te�re�-
nach� do po�wsta�wa�nia� zja�wi�ska� tak� zwa�nej
„try�wia�li�za�cji”�nie�za�go�spo�da�ro�wa�nych�łąk.�

Pro�ces�ten�po�le�ga�na po�wol�nym�za�ni�ku�atrak�-
cyj�nych�przy�rod�ni�czo�i kra�jo�bra�zo�wo�ele�men�-
tów�flo�ry.�Do�cho�dzi�bo�wiem�do zmniej�sze�nia�li�-
czeb�no�ści�po�pu�la�cji�rzad�kich�i chro�nio�nych�ro�-
ślin�i za�stą�pie�nia�ich�ro�śli�na�mi�po�spo�li�ty�mi�o bar�-
dziej�agre�syw�nym�wzro�ście.�Np.�w Ru�dach�już
za�ni�ka�ją�mie�czyk�da�chów�ko�wa�ty,�zi�mo�wit�je�-
sien�ny� czy� sier�pik�ba�war�ski.�Wska�za�nia�dla
czyn�nej�ochro�ny�łąk�za�war�te�zo�sta�ły�w wy�ko�-
na�nym� w la�tach 2007� –� 2008� opra�co�wa�-
niu�–�„Ogól�na�wa�lo�ry�za�cja�przy�rod�ni�cza�Dą�bro�-
wy� Gór�ni�czej”� (zgod�nie� z za�ło�że�nia�mi� idei
„Na�tu�ra 2000”).�(Dą�bro�wa�jest�naj�więk�szym�ob�-
sza�ro�wo�mia�stem�woj.�ślą�skie�go,�gros�jej�ob�-
sza�rów�zaj�mu�ją�więc�osie�dla�o ni�skiej�za�bu�do�-
wie�i te�re�ny�zie�lo�ne).

–�Zgod�nie�z przy�ję�tym�w gmi�nie�„Stu�dium
uwa�run�ko�wań�i kie�run�ków�za�go�spo�da�ro�wa�nia
prze�strzen�ne�go”�ochro�na�przy�ro�dy�nie�ogra�ni�-
czy�moż�li�wo�ści�roz�bu�do�wy�do�mów,�czy�bu�do�-
wa�nia�no�wych�obiek�tów.�Te�re�ny,�któ�re�w stu�-
dium�zo�sta�ły�prze�zna�czo�ne�pod bu�dow�nic�two
miesz�ka�nio�we�za�cho�wa�ją�swój�cha�rak�ter�–�do�-
da�je�Ka�zi�mierz�Woź�nicz�ka.

Tekst�i zdję�cie:
AGNIESZ�KA�ZIE�LIŃ�SKA

Sieć� „Na�tu�ra 2000”� jest� for�mą� ochro�ny
przy�ro�dy,�któ�ra�zo�sta�ła�wpro�wa�dzo�na�w Pol�-
sce�w związ�ku�z przy�stą�pie�niem�na�sze�go�kra�-
ju�do Unii�Eu�ro�pej�skiej�w 2004�ro�ku�i jest�kon�-
se�kwen�cją� po�sta�no�wień� dy�rek�ty�wy� Ra�-
dy 92/43/EWG�z 21�ma�ja 1992�ro�ku�w spra�-
wie�ochro�ny�sie�dlisk�na�tu�ral�nych�oraz�dzi�kiej
fau�ny�i flo�ry,�zwa�nej�da�lej�dy�rek�ty�wą�„sie�dli�-
sko�wą”.�Za ob�sza�ry�„Na�tu�ra 2000”�uzna�je�się
te�re�ny�naj�waż�niej�sze�dla�za�cho�wa�nia�za�gro�-
żo�nych�lub�bar�dzo�rzad�kich�ga�tun�ków�ro�ślin,
zwie�rząt� czy� cha�rak�te�ry�stycz�nych� sie�dlisk
przy�rod�ni�czych,� ma�ją�cych� zna�cze�nie� dla
ochro�ny� war�to�ści� przy�rod�ni�czych� Eu�ro�py.
W Pol�sce�wy�zna�czo�nych�zo�sta�ło�ofi�cjal�nie
już 505� ob�sza�rów,� któ�re� zaj�mu�ją� łącz�nie
ok. 18�proc.�po�wierzch�ni�kra�ju.�Ko�lej�nych�kil�-
ka�set�ob�sza�rów�jest�obec�nie�kon�sul�to�wa�nych.
Prak�tycz�ne� in�for�ma�cje� o sie�ci� ob�sza�rów
chro�nio�nych�„Na�tu�ra 2000”�moż�na�zna�leźć
w utwo�rzo�nym�w 2005�ro�ku�(przez�In�sty�tut
na rzecz�Eko�ro�zwo�ju�–�in�sty�tu�cję�po�za�rzą�-
do�wą,�do�fi�nan�so�wy�wa�ną�przez�Na�ro�do�wy
Fun�dusz�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�-
ki�Wod�nej�wWar�sza�wie)�–�por�ta�lu:�www.na�-
tu�ra�2000.org.pl� Obec�ny� pro�jekt� –� roz�po�-
czę�ty� w kwiet�niu� –� no�si� ty�tuł:� „Na�tu�-
ra 2000�–�mo�to�rem�zrów�no�wa�żo�ne�go�roz�wo�-
ju”,�ad�re�so�wa�ny�jest�m.in.�do bran�ży�tu�ry�-
stycz�nej.

Łąki�z�kosaćcami�są�niezwykle�urokliwe.�W�Dąbrowie�Górniczej�będą�chronione,�dzięki�temu�że�będą�dalej�użytkowane�w�sposób�w�pełni�ekologiczny.
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EkOlOGIA

kO lEJ NA sZAN sA OGRO DZIEŃ CA...

kie dy znik nie
azbe sto wa bom ba?

Nie wie my do kład nie ile tok sycz nych od -
pa dów po prze my sło wych tkwi w gra ni cach
wo je wódz twa ślą skie go. Tych z za war to ścią
azbe stu jest po dob no oko ło sto ty się cy ton.
Głów nie z po wo du uru cho mie nia przed la ty
w Ogro dzień cu pro duk cji płyt ce men to wo -
azbe sto wych. Ich wy twór ca – Przed się bior -
stwo Ma te ria łów Izo la cji Bu dow la nej „Izo la -
cja” jest w sta nie li kwi da cji, ale... bom ba azbe -
sto wa wciąż ty ka, cho ciaż daw no mo gła
być roz bro jo na.

Azbest�zna�ny�był�już�w sta�ro�żyt�no�ści.�Wy�ra�bia�-
no�z nie�go�kno�ty�do lamp�naf�to�wych.�Praw�dzi�wą
„ka�rie�rę”�zro�bił�w XX wie�ku�ze�wzglę�du�na swo�-
je�nie�zwy�kłe�wła�ści�wo�ści.�Włók�na�azbe�stu�są�nie�-
zwy�kle�moc�ne,�ela�stycz�ne�i trwa�łe.�Do�da�wa�ne
do róż�nych�pro�duk�tów�czy�nią�je�ognio�trwa�ły�mi,
kwa�so�od�por�ny�mi,�za�po�bie�ga�ją�ko�ro�zji�i są�nie�zwy�-
kle�wy�trzy�ma�łe.�Ze�wzglę�du�na te�ce�chy�przez�kil�-
ka�dzie�siąt�ostat�nich�lat�sto�so�wa�no�go�po�wszech�-
nie�w prze�my�śle�ma�szy�no�wym,�włó�kien�ni�czym,
elek�tro�tech�nicz�nym,� che�micz�nym,� trans�por�cie
i ener�ge�ty�ce�i na ogrom�ną�ska�lę�w bu�dow�nic�twie.�

Oka�za�ło�się�jed�nak,�że�ten�ce�nio�ny�mi�ne�rał�jest
ra�ko�twór�czy.�Roz�py�lo�ny�w po�wie�trzu�sta�no�wi�dla
czło�wie�ka�śmier�cio�no�śną�tru�ci�zną.�Po�wo�du�je�py�-
li�cę�azbe�sto�wą,�no�wo�two�ry�płuc�i oskrze�li�i in�ne
groź�ne�cho�ro�by.�Mi�kro�sko�pij�ny�pył�azbe�sto�wy
ulat�nia�się�ła�two.�Za�rów�no�w trak�cie�wy�do�by�wa�-
nia�i prze�ro�bu�azbe�stu,�jak�i użyt�ko�wa�nia�wy�ro�-
bów�z je�go�do�dat�kiem.�

W Ogro�dzień�cu,�praw�dzi�wej�per�le�Ju�ry�Kra�-
kow�sko�-Czę�sto�chow�skiej,� spo�łecz�ny� i eko�lo�-
gicz�ny�pro�blem�azbe�stu�za�ist�niał�z chwi�lą�uru�-
cho�mie�nia� P.M.I.B.� „Izo�la�cja”� w 1980� ro�ku.
Przed�się�bior�stwo�to�zlo�ka�li�zo�wa�no�nie�mal�w cen�-
trum�dzie�się�cio�ty�sięcz�ne�go�mia�sta.�Dzi�siej�szy�kra�-
jo�braz� po azbe�ście� nie� po�zo�sta�wia� złu�dzeń
w ja�ki�spo�sób�w nim�go�spo�da�ro�wa�no.�

Za bój cza spu ści zna

Od�pa�dy�azbe�sto�we�za�le�ga�ją�nie�tyl�ko�na te�-
re�nie�by�łej�„Izo�la�cji”.�Skła�da�no�je�„na dzi�ko”�w sta�-
rym�ka�mie�nio�ło�mie�i wo�kół�nie�go�na obrze�żach
mia�sta.�Tak�że�w wie�lu�do�tąd�nie�zi�den�ty�fi�ko�wa�-
nych�miej�scach.�Na kil�ku�hek�ta�ro�wej�po�wierzch�-
ni�zde�po�no�wa�no�wie�le�ty�się�cy�ton�od�pa�dów.�Nie�-
wiel�ka�ich�część,�oko�ło 330�ton�cze�ka�na wy�wóz�-
kę� z ma�ga�zy�nu� przed�się�bior�stwa� od co� naj�-
mniej 12�lat.�Ma�ga�zyn�ten�gra�ni�czy�z do�ma�mi
miesz�kal�ny�mi.

Miesz�kań�cy�Ogro�dzień�ca�da�lej�bo�ją�się�o swo�-
je�zdro�wie�i ży�cie.�Za�wsze�by�li�świa�do�mi�azbe�-
sto�wych� za�gro�żeń.� Z te�go� po�wo�du� cho�ro�wa�li
i cho�ru�ją�da�lej.�Po�dob�nie�jak�by�li�pra�cow�ni�cy�„Izo�-
la�cji”,�któ�rym�przy�naj�mniej�za�pew�nia�się�spe�cja�-
li�stycz�ną� opie�kę� me�dycz�ną.� Po�szko�do�wa�ni
miesz�kań�cy�mu�szą�so�bie�ra�dzić�sa�mi.

Uchwa�lo�na�w 1997�ro�ku�sej�mo�wa�usta�wa�o za�-
ka�zie�sto�so�wa�nia�wy�ro�bów�za�wie�ra�ją�cych�azbest
prze�są�dzi�ła�o upad�ku�tak�że�te�go�pro�du�cen�ta�płyt
azbe�sto�wo�-ce�men�to�wych.�Pro�ble�mu�ska�żo�ne�go
azbe�stem�Ogro�dzień�ca�nie�roz�wią�za�ła.�Nie�wy�-
pła�cal�ny� „tru�ci�ciel”� nie� po�tra�fił� „po�sprzą�tać”
po swo�jej�uciąż�li�wej�dzia�łal�no�ści.�

Na krót�ko�przed przy�ję�ciem�usta�wy�azbe�sto�-
wej�w pod�upa�da�ją�cej�„Izo�la�cji”�wsz�czę�to�po�stę�-
po�wa�nie�na�praw�cze.�Oka�za�ło�się�nie�sku�tecz�ne.
Stra�ty�fi�nan�so�we�fir�my�ro�sły.�Nie�po�mo�gło�też�po�-
stę�po�wa�nie�upa�dło�ścio�we,�ku�ra�te�la�są�do�wa�ani
roz�po�czę�ta�w 2003�ro�ku�li�kwi�da�cja�przed�się�bior�-
stwa.�

Pierw�sza� szan�sa� uniesz�ko�dli�wie�nia� bom�by
azbe�sto�wej� zo�sta�ła� za�prze�pasz�czo�na� do�kład�-
nie 10�lat�te�mu.�Wów�czas�to�Wo�je�wódz�ki�Fun�-
dusz�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej
w Ka�to�wi�cach�przy�znał�syn�dy�ko�wi�„Izo�la�cji”�pro�-
me�sę�na sfi�nan�so�wa�nie�zneu�tra�li�zo�wa�nia�azbe�-
sto�wych�od�pa�dów�i re�kul�ty�wa�cję�te�re�nu.�Pie�nią�-
dze�prze�pa�dły,�bo�syn�dyk�nie�po�tra�fił....�przy�go�-
to�wać�wnio�sku�na to�przed�się�wzię�cie.�

Rów�nież�gmi�na�Ogro�dzie�niec�nie�naj�le�piej�wy�-
ko�rzy�sta�ła�przy�zna�ną�jej�rok�póź�niej,�przez�ten
sam�Wo�je�wódz�ki�Fun�dusz,�pra�wie�mi�lio�no�wą�do�-
ta�cję�na roz�po�zna�nie�i usu�nię�cie�ska�że�nia�śro�-
do�wi�ska.�Tyl�ko�nie�ca�łe�30�proc.�tej�su�my�ów�cze�-
sne�wła�dze�prze�zna�czy�ły�na wy�mia�nę�po�kryć�da�-
chów�azbe�sto�wych.�Lwią�część�pie�nię�dzy�wy�da�-
no�na ba�da�nia�świa�do�mo�ści�eko�lo�gicz�nej�spo�-
łe�czeń�stwa�oraz�pro�gra�my�edu�ka�cyj�ne.�

Do trzech ra zy sztu ka....

W ubie�głym�ro�ku�Skarb�Pań�stwa�prze�ka�zał
ogro�dzie�niec�ki�„spa�dek�po azbe�ście”�sta�ro�stwu
po�wia�tu�za�wier�ciań�skie�go.�Dla�sa�mo�rzą�du�to�nie�-
zwy�kle�trud�ne�wy�zwa�nie,�ale�i ko�niecz�ność.�Ktoś
mu�si�prze�cież�tę�„bom�bę”�roz�bro�ić�i chce�my�to
zro�bić�jak�naj�szyb�ciej,�mó�wił�wi�ce�sta�ro�sta�po�wia�-
tu�za�wier�ciań�skie�go�Jan�Gre�la,�pod�czas�nie�daw�-
nej�wrze�śnio�wej�kon�fe�ren�cji�o „Ro�li�fun�du�szy�eko�-
lo�gicz�nych�w li�kwi�da�cji�za�gro�żeń�dla�śro�do�wi�ska
oraz�tzw.�bomb�eko�lo�gicz�nych�w wo�je�wódz�twie
ślą�skim”.

Tym� ra�zem�po�win�no�się�udać.�Wo�je�wódz�ki
Fun�dusz� Ochro�ny� Śro�do�wi�ska� i Go�spo�dar�ki
Wod�nej�w Ka�to�wi�cach�li�kwi�da�cję�ogro�dzie�niec�-
kiej�bom�by�azbe�sto�wej�wpi�sał�do swo�ich�prio�ry�-
te�tów.�Już�sfi�nan�so�wał�ra�port�oraz�eks�per�ty�zy�do�-
ty�czą�ce�za�rów�no�ska�li�za�gro�że�nia�śro�do�wi�ska
azbe�stem� przez� P.M.I.B.� „Izo�la�cja”� w Ogro�-
dzień�cu,�spo�so�bów�je�go�usu�nię�cia,�jak�i moż�li�-
wych�kosz�tów�tej�ope�ra�cji. I za�po�wie�dział�dal�szą
po�moc.�

Upo�rząd�ko�wa�nie�te�re�nów�po azbe�ście�w Ogro�-
dzień�cu�zna�la�zło�się�rów�nież�na li�ście�prio�ry�te�-
tów�do do�fi�nan�so�wa�nia�przez�Na�ro�do�wy�Fun�dusz

Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej.�Mi�-
ni�ster�stwo�Śro�do�wi�sko�wstęp�nie�za�ak�cep�to�wa�-
ło�pro�po�no�wa�ny�spo�sób�uniesz�ko�dli�wie�nia�tych
od�pa�dów.�

Zli�kwi�do�wa�nie�te�go�za�gro�że�nia�nie�mo�że�się
nie�udać,�twier�dzi�Ga�brie�la�Le�nar�to�wicz,�pre�zes
Wo�je�wódz�kie�go�Fun�du�szu�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska
i Go�spo�dar�ki�Wod�nej�w Ka�to�wi�cach.�Pierw�sze
wpła�ty�na ten�cel�zo�sta�ną�prze�ka�za�ne�z fun�du�-
szy�jesz�cze�w tym�ro�ku.�

Sta�ro�stwo�za�wier�ciań�skie�już�przy�go�to�wu�je�się
do ogło�sze�nia�prze�tar�gu�na roz�biór�kę�bu�dyn�ków
azbe�sto�we�go� przed�się�bior�stwa� w li�kwi�da�cji,
bez�piecz�ną� dla� śro�do�wi�ska� i lu�dzi� wy�wóz�kę
ma�ga�zy�no�wa�nych�tam�wy�ro�bów�azbe�sto�wych
oraz�re�wi�ta�li�za�cję�te�re�nu�po „Izo�la�cji”.

W po�ło�wie�lip�ca�br.�Ra�da�Mi�ni�strów�przy�ję�ła
„Pro�gram�oczysz�cza�nia�kra�ju�z azbe�stu�na la�-
ta 2009-2032”.�To�już�dru�gi�przy�ję�ty�w ostat�nich
la�tach� przez� pol�ski� rząd� pro�gram� (pierw�szy
z 14�ma�ja 2002�ro�ku�do�ty�czył�usu�wa�nia�azbe�-
stu�i wy�ro�bów�za�wie�ra�ją�cych�azbest�sto�so�wa�nych
na te�ry�to�rium�Pol�ski),�prze�wi�du�ją�cy�po�zby�cie�się
azbe�stu�w cią�gu�naj�bliż�szych 23�lat.�

Czy�bę�dzie�to�moż�li�we?�Sa�mych�tyl�ko�ma�te�-
ria�łów�azbe�sto�wo�-ce�men�to�wych�ma�my�w Pol�sce
bli�sko 15�mln�ton.�Kto�po�nie�sie�kosz�ty�po�zby�cia
się�ich,�i kto�tę�ope�ra�cję�lo�gi�stycz�ną�zor�ga�ni�zu�-
je?�Kie�dy�i za czy�je�pie�nią�dze�zo�sta�ną�wy�bu�do�-
wa�ne�no�we,�nie�zbęd�ne,�od�po�wied�nio�za�bez�pie�-
czo�ne,� skła�do�wi�ska� przyj�mu�ją�ce� ty�sią�ce� ton
azbe�stu?�Po�trze�ba�ich�kil�ka�dzie�siąt!�

Po�trze�ba�rów�nież�spraw�nie�funk�cjo�nu�ją�ce�go
sys�te�mu�go�spo�dar�ki�od�pa�da�mi.�Wzo�rzec�unij�ny,
z obo�wiąz�ku�człon�kow�skie�go�przy�ję�ty�i u nas,
opie�ra�się�na za�sa�dzie�„za�nie�czysz�cza�ją�cy�pła�-
ci”.�Ty�le,�że�w pol�skiej�prak�ty�ce�ta�za�sa�da�nie�obo�-
wią�zu�je!

JO�LAN�TA�KAR�MAŃ�SKA�

Ru�iny�po by�łej�„Izo�la�cji”�zo�sta�ną�wkrót�ce�ro�ze�bra�ne...

Ta�kich�wy�sy�pisk�jest�wie�le...
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Zadanie sfinansowane
z budżetu
samorządu

Województwa
Śląskiego

7�paź�dzier�ni�ka�to�dzień�pierw�szej�rocz�ni�cy
śmier�ci�księ�dza�Ada�ma�Śmi�giel�skie�go,�pierw�-
sze�go� bi�sku�pa� Die�ce�zji� So�sno�wiec�kiej.� Bi�-
skup�kie�ro�wał�die�ce�zją�od chwi�li�jej�po�wsta�nia
w 1992�ro�ku.�Był�jed�ną�z naj�bar�dziej�lu�bia�nych
i wy�ra�zi�stych�oso�bo�wo�ści�Za�głę�bia,�a tak�że�oso�-
bą�po�wszech�nie�lu�bia�ną�za swo�ją�skrom�ność
i wraż�li�wość�na ludz�kie�pro�ble�my.�

Bi�sku�pa�szcze�rym�sza�cun�kiem�da�rzy�ły�oso�-
by� i śro�do�wi�ska� nie� zwią�za�ne� z Ko�ścio�łem,
a ho�no�ro�we�oby�wa�tel�stwo�nada�ły�mu�m.in.�So�-
sno�wiec,�Bę�dzin,�Ja�worz�no,�Klu�cze�i Cze�ladź.
On�sam�uwa�żał�Za�głę�bie�za swo�ją�oj�czy�znę,
i otwar�cie�mó�wił�o swo�jej�mi�ło�ści�do tej�zie�mi.�

Wie�lo�krot�nie�dał�się�po�znać�ja�ko�zwo�len�nik
nie�sie�nia�po�mo�cy�ubo�gim,�two�rząc�gę�stą�sieć
pla�có�wek� Ca�ri�ta�su� w Za�głę�biu.� Swo�ją� co�-
dzien�ną� po�słu�gą� ka�płań�ską� i pra�cą� zy�skał
wdzięcz�ność�wie�rzą�cych�i zjed�nał�so�bie�oso�-
by�nie�wie�rzą�ce.�Nic�więc�dziw�ne�go,�że�pa�mięć
o bi�sku�pie�jest�wciąż�ży�wa�w Za�głę�biu.�Jed�nym
z do�wo�dów�tej�pa�mię�ci�jest�al�bum�fo�to�gra�ficz�-

ny,�do�ku�men�tu�ją�cy�dzia�łal�ność�bi�sku�pa�Ada�ma
Śmi�giel�skie�go.

Pu�bli�ka�cja�pod ty�tu�łem�„Do�bry�Pa�sterz.�Bi�-
skup�Adam�Śmi�giel�ski�SDB�(1933-2008)�Pierw�-
szy�Pa�sterz�Ko�ścio�ła�So�sno�wiec�kie�go”�ma 112
stron,�bo�ga�to�ilu�stro�wa�nych�ko�lo�ro�wy�mi�zdję�-
cia�mi.�Po�cho�dzą�one�z do�mo�we�go�ar�chi�wum
bi�sku�pa�Śmi�giel�skie�go,�a tak�że�ar�chi�wów�Ku�-
rii�Die�ce�zjal�nej�w So�snow�cu�oraz�Cen�trum�Wy�-
cho�wa�nia�i Edu�ka�cji�„KA�NA”�w So�snow�cu.�Pu�-
bli�ka�cję�sło�wa�mi�wstęp�ny�mi�opa�trzy�li�ksiądz
Grze�gorz�Ka�szak,�obec�ny�bi�skup�so�sno�wiec�-
ki,�oraz�Mi�chał�Czar�ski,�Prze�wod�ni�czą�cy�Sej�-
mi�ku�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go.

Wy�daw�ca�mi�pu�bli�ka�cji�jest�„Sto�wa�rzy�sze�nie
Ra�tuj�my�Ko�ściół�na Gór�ce”�po�wo�ła�ne�przez�bę�-
dzi�nian� dla� ra�to�wa�nia� naj�star�szej� świą�ty�ni
w mie�ście,�nad�kru�szo�nej�moc�no�przez�ząb�cza�-
su�i Sła�wo�mi�ra�Bro�dziń�ski�rad�ny�ra�dy�miej�skiej
w Bę�dzi�nie,� prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�Miej�skiej
w la�tach 1998-2006.

(TB)

PIERW sZA ROCZ NI CA ŚMIER CI
BI sku PA ADA MA ŚMI GIEl skIE GO
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Jedna z największych
w Polsce

Ka�to�wic�ka� Spół�dziel�nia
Miesz�ka�nio�wa� jest� jed�ną
z naj�więk�szych�spół�dziel�ni
miesz�ka�nio�wych�w Pol�sce.
Zo�sta�ła�za�re�je�stro�wa�na 24
wrze�śnia 1957�ro�ku.�Dzia�-
ła�na te�re�nie�mia�sta�Ka�to�-
wi�ce.�Obec�nie�Spół�dziel�nia
zrze�sza 19 530�człon�ków,
za�rzą�dza 371� bu�dyn�ka�mi

miesz�kal�ny�mi�z 18 922�miesz�ka�nia�mi, 1 250�ga�-
ra�ża�mi�wol�no�sto�ją�cy�mi�i 27�pa�wi�lo�na�mi�han�dlo�-
wo�-usłu�go�wy�mi,�o łącz�nej�po�wierzch�ni�użyt�ko�-
wej 1 038 111� m2.� W za�so�bach� Spół�dziel�ni
miesz�ka�po�nad 44.000�osób.�Spół�dziel�nia�za�-
trud�nia 411�pra�cow�ni�ków,�z któ�rych 26�po�sia�-
da� li�cen�cję� za�rząd�cy� nie�ru�cho�mo�ści.� Za�so�by
Spół�dziel�ni�zlo�ka�li�zo�wa�ne�są�w wie�lu�dziel�ni�cach
mia�sta�Ka�to�wi�ce�i po�dzie�lo�ne�na 17�wy�od�ręb�-
nio�nych�or�ga�ni�za�cyj�nie�i go�spo�dar�czo�osie�dli,
pro�wa�dzo�nych� na za�sa�dach� we�wnętrz�ne�go
roz�ra�chun�ku�go�spo�dar�cze�go.�Spół�dziel�nia�wy�-
róż�nia�się�spo�so�bem�za�rzą�dza�nia,�po�le�ga�ją�cym
na du�żej�sa�mo�dziel�no�ści�osie�dli�w po�dej�mo�wa�-
niu�de�cy�zji,�za�rów�no�w sfe�rze�go�spo�dar�czej�i fi�-
nan�so�wej�oraz�znacz�nym�udzia�le�w go�spo�da�-
ro�wa�niu�ma�jąt�kiem�Spół�dziel�ni�po�przez�Ra�dy
Osie�dli.�W Spół�dziel�ni�funk�cjo�nu�ją�po�nad�to 4�wy�-
od�ręb�nio�ne�or�ga�ni�za�cyj�nie�wy�spe�cja�li�zo�wa�ne
za�kła�dy�świad�czą�ce�usłu�gi,�nie�tyl�ko�na rzecz
człon�ków,�ale�rów�nież�od�bior�ców ze�wnętrz�nych.
Do�ty�czą�one�ta�kich�sfer�dzia�ła�nia�jak:�go�spo�dar�-
ka�cie�płow�ni�cza,�usłu�gi�trans�por�to�we,�utrzy�ma�-
nie� i pie�lę�gna�cja� zie�le�ni,� po�śred�nic�two� we
wtór�nym�ob�ro�cie�lo�ka�la�mi�miesz�kal�ny�mi,�ga�ra�-
ża�mi�i in�ny�mi�lo�ka�la�mi,�za�bez�pie�cze�nie�i usu�-
wa�nie�wszel�kie�go�ro�dza�ju�awa�rii�w bu�dyn�kach
i lo�ka�lach,�a tak�że pro�wa�dze�nie�par�kin�gów strze�-
żo�nych�i ma�łych�tar�go�wisk�na te�re�nie�osie�dli.
Spół�dziel�nia� pro�wa�dzi� tak�że 6� osie�dlo�wych
pla�có�wek�spo�łecz�no�-kul�tu�ral�nych.�Spół�dziel�nia
na�dal� się� roz�wi�ja,� po�dej�mu�jąc� trud� re�ali�za�cji
miesz�kań�za środ�ki�wła�sne�człon�ków.�Spół�dziel�-
nia�po�sia�da�te�re�ny�bu�dow�la�ne�i przy�go�to�wu�je
pro�jek�ty�in�we�sty�cyj�ne,�jed�nak�o ich�re�ali�za�cji�za�-
de�cy�du�ją�re�alia�eko�no�micz�ne.�Naj�bliż�sze�za�mie�-
rze�nia�in�we�sty�cyj�ne�re�ali�zo�wa�ne�bę�dą�na osie�-

dlach:� Za�wo�dzie,� Gra�nicz�na,� Ście�gien�ne�go,
Murc�ki�oraz�Li�go�ta.

Spół�dziel�nia�po�strze�ga�na jest�ja�ko�jed�na z le�piej
dzia�ła�ją�cych�w kra�ju,�cze�go�do�wo�dem�są�przy�zna�-
ne�dy�plo�my,�wy�róż�nie�nia,�na�gro�dy;�m.in.:
• 2008�r. III miej�sce�w kon�kur�sie�„OR�ŁY�POL�SKIE�-
GO�BU�DOW�NIC�TWA 2008”,

• 2008� r.� WIEL�KA� NA�GRO�DA� PRE�ZY�DEN�TA
IZBY�BU�DOW�NIC�TWA�–�Z LAU�REM,

• 2008�r.�Zło�ta�Od�zna�ka�Spół�dziel�ni�Miesz�ka�nio�-
wej�„Dąb”�w Szcze�ci�nie,

• 2008� r.� „ZŁO�TY� LAUR”� ZA� SZCZE�GÓL�NY
WKŁAD�W ROZ�WÓJ�GO�SPO�DAR�KI�NIE�RU�-
CHO�MO�ŚCIA�MI� (In�sty�tut� Go�spo�dar�ki� Nie�ru�-
cho�mo�ścia�mi),

• 2008�r.�na�gro�da�Ma�ece�nas�Si�le�siae 2008�(Ze�-
spół�Pie�śni�i Tań�ca�„Śląsk”�im.�Sta�ni�sła�wa�Ha�-
dy�ny),

• 2008�r.�Go�dło�Pro�mo�cyj�ne�„Ślą�ski�Oskar”,
• 2008, 2007�r.�Cer�ty�fi�kat�„EU�RO�LE�ADER”,
• 2008, 2007, 2006� i 2005�r.�Cer�ty�fi�kat� „LI�DER
RYN�KU”,

• 2008, 2006�r.�Grand�Prix�kon�kur�su�„Eli�ta�Za�rzą�-
dza�nia”�oraz�ty�tuł�Spół�dziel�cze�go�Za�rzą�du�Ro�-
ku�w Ogól�no�pol�skim�Pro�gra�mie�„Eli�ta�Za�rzą�dza�-
nia”�(Prze�gląd�Go�spo�dar�czy�Ga�ze�ty�Praw�nej),

• 2007, 2006�r. I miej�sce�w ran�kin�gu�na „Naj�lep�-
szą�spół�dziel�nię�miesz�ka�nio�wą�wo�je�wódz�twa�ślą�-
skie�go”�(Prze�gląd�Go�spo�dar�czy�Ga�ze�ty�Praw�-
nej),

• 2007, 2006, 2005�i 2000�r.�WIEL�KA�NA�GRO�DA
Pre�zy�den�ta�Izby�Bu�dow�nic�twa,

• 2006�r.�Od�zna�ka�ho�no�ro�wa�Mi�ni�stra�Go�spo�dar�-
ki�„Za Za�słu�gi�dla�tu�ry�sty�ki”,

• 2000�r.�na�gro�da�„KLON 2000”�za wy�bit�ne�do�ko�-
na�nia�go�spo�dar�cze�i eko�lo�gicz�ne�ma�ją�ce�wpływ
na po�pra�wę�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go,

• 2000�r.�Dy�plom�uzna�nia�dla�Za�rzą�du�KSM�„Za nie�-
sie�nie�po�mo�cy�lu�dziom��w�po�de�szłym�wie�ku,�oka�-
zy�wa�nie�im�życz�li�wo�ści�i sza�cun�ku”,

• 1998�r.�Wy�róż�nie�nie�w kon�kur�sie�„Na naj�lep�sze
przed�się�wzię�cie�po�wo�du�ją�ce�zmniej�sze�nie�za�-
nie�czysz�cze�nia� po�wie�trza� z in�sta�la�cji� i sys�te�-
mów grzew�czych�na te�re�nie�wo�je�wódz�twa�ka�-
to�wic�kie�go”,

• 1997�r.�Od�zna�ka�Kra�jo�wej�Ra�dy�Spół�dziel�czej
„Za Za�słu�gi�dla�Spół�dziel�czo�ści”.
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