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Sza now ni Pań stwo!

Mą dry Po lak po szko dzie. Nie ko niecz nie. Roz mia ry i stra ty spo -
łecz ne oraz go spo dar cze te go rocz nej po wo dzi nie są tyl ko na -
stęp stwem ka ta stro fy po go do wej. Tak że co raz więk szej ułom -
no ści i bra ku spój no ści ak tów praw nych re gu lu ją cych pro ce sy
in we sty cyj ne. W pierw szej ko lej no ści, po stę pu ją cej od lat co raz
więk szej de gra da cji pla no wa nia prze strzen ne go. W 1994 ro ku
znie sio no ob li ga to ryj ność uchwa la nia tych pla nów przez sa mo -
rzą dy te ry to rial ne. Wcze śniej od stą pio no, ja ko spu ści zny PRL,
od sto so wa nia pań stwo wych stan dar dów i norm urba ni stycz -
nych gwa ran tu ją cych re zer wę te re nów dla prze strze ni pu blicz -
nej – bu do wy szkół, przed szko li, te re nów zie lo nych. Jest to po -
wszech na prak ty ka w kra jach UE. Tą kry tycz ną oce nę obec ne -
go sta nu go spo dar ki prze strzen nej od no szę tak że do sie bie.
W 2003 ro ku, ja ko se na tor RP uczest ni czy łem w ko lej nej no we -
li za cji usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen -
nym. Wy łącz nie ja ko roz wią za nie przej ścio we, aby za pew nić
czas sa mo rzą dom te ry to rial nym na opra co wa nie no wych pla -
nów miej sco wych, do pusz czo no po dej mo wa nie in we sty cji
na pod sta wie „de cy zji o wa run kach za bu do wy i za go spo da ro -
wa nia te re nu”. Sza cu je się, że po nad po ło wa no wych in we sty -
cji jest lo ka li zo wa na i re ali zo wa na na pod sta wie te go tym cza so -
we go roz wią za nia. Obec ny stan praw ny, któ ry nie two rzy wa -
run ków do uchwa la nia miej sco wych pla nów prze strzen nych,
jest jed ną z klu czo wych prze szkód w roz wo ju bu dow nic twa. Nie
mo że my po prze stać tyl ko na kry ty ce Na dal trwa kon sul ta cja
spo łecz na rzą do we go pro jek tu no we li za cji usta wy o pla no wa niu
i za go spo da ro wa niu prze strzen nym. Ja ko or ga ni za cje po za rzą -
do we ma my ak tu al nie moż li wość przed sta wić na sze po stu la ty
i pro po no wa ne roz wią za nia le gi sla cyj ne w tym za kre sie. Bę dzie
to tak że je den z wio dą cych te ma tów or ga ni zo wa nej na prze ło -
mie wrze śnia i paź dzier ni ka br. kon fe ren cji „II Ślą skie Fo rum In -
we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści” w Ka to wi cach. Już
obec nie, za pra sza my za in te re so wa ne tym te ma tem kra jo we
i re gio nal ne or ga ni za cje po za rzą do we do udzia łu w tej kon fe -
ren cji. 
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DZIAŁANIA RZĄDU

Pra cu je my nad pro gra mem
bu dow nic twa spo łecz ne go

– Ja kie są obec nie naj więk sze prze -
szko dy w roz wo ju bu dow nic twa? Czy na -
le ży do nich m. in. brak pla nów za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go – pro blem, któ -
ry tak zo stał na gło śnio ny te raz w związ ku
z po wo dzą i bu dow nic twem na te re nach za -
le wo wych? Jak zmu sić gmi ny by te pla ny
uchwa li ły w naj bliż szym cza sie?.

– Brak pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go wy da je się być fak tycz nie istot ną
prze szko dą w roz wo ju bu dow nic twa, w szcze -
gól no ści roz wo ju po strze ga ne go w śred nio
i dłu go okre so wym ho ry zon cie cza su. Wy da -
je się rów nież, że na brak pla nów za go spo da -

ro wa nia prze strzen ne go na kła da się my śle nie
w ka te go riach do raź nych, cze go do wo dem jest
po wszech ne pro wa dze nie re ali za cji in we sty -
cji na pod sta wie de cy zji o wa run kach za bu do -
wy i za go spo da ro wa nia te re nu. Wy da wa nie ta -
kich de cy zji po win no być dzia ła nia mi zwią za -
ny mi ze szcze gól nie ro zu mia ną oka zją, z po -
trze bą chwi lo wą, a sta ło się po wszech ną
prak ty ką pol skie go bu dow nic twa, w szcze gól -
no ści miesz ka nio we go. Na le ży pod kre ślić, że
w sy tu acji za gro żeń po wsta ją cych z przy czyn
na tu ral nych, brak pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go po ka zu je istot ną sła bość po -
zo sta łych pla nów i przede wszyst kim wpły wa

na brak moż li wo ści opra co wa nia roz wią zań,
któ re by an ty cy po wa ły cho ciaż by zja wi ska po -
wo dzio we. Nie jest bo wiem moż li we na przy -
kład okre śle nie ob sza rów, któ re wy łą czy ły by
okre ślo ne te re ny spod za bu do wy, a któ re to
te re ny są naj czę ściej za bu do wy wa ne wła śnie
na pod sta wie wy da wa nych de cy zji o wa run -
kach za bu do wy i za go spo da ro wa nia te re nu.
W ta kim uję ciu brak pla nów za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go moż na zde cy do wa nie
okre ślić ja ko jed ną z naj więk szych prze szkód
roz wo ju bu dow nic twa. Nie jest to jed nak je dy -
ny pro blem, któ ry wpły wa na ob raz na sze go
bu dow nic twa miesz ka nio we go. In ną prze -

Roz mo wa z PIO TREM STYCZ NIEM, Pod se kre ta rzem Sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
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szko dą z któ rą ma my do czy nie nia, jest
przede wszyst kim stan re la cji po mię dzy ak ty -
wa mi pu blicz ny mi a pry wat ny mi, któ re mo gły -
by być prze zna czo ne na wzmoc nie nie ryn ku
po py to we go po tej stro nie grup spo łecz nych,
któ re chcia ły by po przez od po wied nie ukształ -
to wa nie wspo mnia nych re la cji do pro wa dzić
do wy bu do wa nia lo ka li miesz kal nych i za spo -
ko ić swo je po trze by miesz ka nio we, al bo przy -
naj mniej po pra wić stan dar dy za miesz ki wa nia.
W chwi li obec nej wy star czy bo wiem za ha mo -
wa nie ak cji kre dy to wej ze stro ny ban ków
i zdol no ści po da żo we pol skie go bu dow nic twa
miesz ka nio we go za czy na ją być nie wy ko rzy -
sty wa ne, a pro duk cja przy szłych miesz kań jest
sil nie ogra ni cza na przez in we sto rów, po nie -
waż klien ci, któ rzy mo gli by na być ta kie miesz -
ka nia, tra cą moż li wość się gnię cia po kre dy -
ty hi po tecz ne. Ta kie per tur ba cje z róż nym na -
tę że niem ob ser wu je my od mniej wię cej pół -
to ra ro ku, co – przy wspo mnia nym na wstę -
pie bra ku pla nów za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go – ogra ni cza ak tyw ność in we sty -
cyj ną w sek to rze miesz ka nio wym.

– Po la cy, któ rzy chcie li mieć wła sne M,
mo gą sko rzy stać z rzą do we go pro gra mu
„Ro dzi na na swo im”. Mło dzi mał żon ko wie
mo gą wziąć kre dyt na do god nych wa run -
kach, otrzy mu jąc do dat ko wo po moc rzą do -
wą mak sy mal nie na 8 lat. Jak prze bie ga re -
ali za cja te go pro jek tu? Jak du ża jest licz -
ba udzie lo nych kre dy tów? Ja kie są za gro -
że nia zwią za ne z tym pro gra mem?

– Nie tyl ko mło dzi ale prak tycz nie wszy scy
mał żon ko wie mo gą ubie gać się o kre dyt
miesz ka nio wy na do god nych wa run kach,
otrzy mu jąc przez 8 lat po moc z bu dże tu pań -
stwa w spła ca niu je go od se tek. Re ali za cja te -
go pro jek tu ak tu al nie prze bie ga bar dzo do brze,
a oce nę tę mo gę od nieść do dwóch za sad ni -
czych wy mia rów pro gra mu: bar dzo do brze
pod ką tem re ali za cji za ło żeń, któ re sta ły
u pod staw two rze nia prze pi sów usta wy i bar -
dzo do brze je śli cho dzi o sta bil ność je go dzia -
ła nia. Do tych czas, czy li do czerw ca 2010 ro -
ku udzie lo no po nad 57 ty się cy kre dy tów
z bu dże to wą do pła tą. W tej chwi li ma my
do czy nie nia ze sta łym przy ro stem ich licz by,
zbli żo nym do po zio mu trzech ty się cy no -
wych umów za wie ra nych co mie siąc. Od po -
wied nie spa ra me try zo wa nie wskaź ni ków usta -
wy po wo du je, że do jej be ne fi cjen tów do cie -
ra ją miesz ka nia o śred niej po wierzch ni 52 m2,
że prze cięt na po wierzch nia do mu bu do wa ne -
go w opar ciu o kre dyt „Ro dzi na na Swo im” wy -
no si 105 m2, a prze cięt na war tość in we sty cji
oscy lu je w oko li cach 208 tys. zło tych. Dla bu -
dże tu pań stwa skut ko wa ła ona wy dat ko wa -
niem do chwi li obec nej oko ło 150 mln zł., dla
łącz nej war to ści kre dy tów udzie la nych przez
ban ki ko mer cyj ne na po zio mie 9,5 mld zł. Je -
że li mam się od nieść do za gro żeń, ja kie mo -
gą po ja wić się w dal szej re ali za cji pro gra mu,
to w ich gro nie wy mie nił bym za ostrze nie wa -
run ków kre dy to wa nia oraz ewen tu al ny wzrost
cen, któ ry po wo do wał by wy mknię cie się ce -
ny me tra kwa dra to we go ofe ro wa nych lo ka li pa -
ra me trom usta wo wym. Fak tem jest, że pro -
gram w tej chwi li pod le ga i na dal pod le gać bę -
dzie istot nym oce nom tak ze stro ny Mi ni stra
In fra struk tu ry, jak i Mi ni stra Fi nan sów, a je go

mo dy fi ka cja bę dzie mo gła po le gać mię dzy in -
ny mi na wy ga sze niu dzia ła nia pew nych na rzę -
dzi pro gra mo wych i prze nie sie nia ich w in ne
stre fy bu dow nic twa miesz ka nio we go, w szcze -
gól no ści tam, gdzie po trze by – przy ogra ni czo -
nej moż li wo ści wy dat ko wa nia środ ków bu dże -
to wych – okre śla ne by ły by ja ko waż niej sze
i istot niej sze niż te, któ re do ty czą gru py na byw -
ców lo ka li w opar ciu o kre dyt Ro dzi na na Swo -
im. 

– Swe go cza su mó wi ło się, że pro gram
ten obej mie rów nież – w po ło wie te go ro -
ku – oso by sa mot ne tzw. sin gle. Czy jest
na dal szan sa na ta kie roz wią za nie?

– Rząd pra cu je nad no we li za cją usta wy, któ -
ra obej mo wać bę dzie sze reg zmian w jej do -
tych cza so wym kształ cie, w tym mię dzy in ny -
mi nad ogra ni cze niem wpły wu na pro ce sy in -
we sty cyj ne ryn ku wtór ne go oraz do da niu
do be ne fi cjen tów usta wy osób sa mot nych, tzw.
sin gli. Jed nym z roz wią zań, któ re pro po nu je -
my jest tak że ure al nie nie ce ny kwa li fi ko wa nych
za so bów miesz ka nio wych, któ re da wa ło by
więk szą szan sę na uzy ska nie pre fe ren cyj ne -
go kre dy tu w gmi nach są sia du ją cych z me tro -
po lia mi i du ży mi mia sta mi.

– Czy po za pro gra mem „Ro dzi na na swo -
im” Rząd pra cu je jesz cze nad in ny mi, no -
wy mi pro jek ta mi, któ re ma ją uła twić oby -
wa te lom po sia da ją cym nie wiel kie do cho -
dy na wy na jem lub za kup wła sne go miesz -
ka nia?

– Oczy wi ście uwa ga Mi ni ster stwa nie kon -
cen tru je się wy łącz nie na mo dy fi ko wa niu
dzia ła nia „Ro dzi ny na Swo im”. Ak tu al nie pra -
cu je my nad du żym pro gra mem do ty czą cym
bu dow nic twa spo łecz ne go, w tym rów nież spo -
łecz nych grup miesz ka nio wych oraz lo ka li ko -
mu nal nych na wy na jem. Spo łecz ne gru py
miesz ka nio we są cie ka wym przy kła dem pró -
by się gnię cia do środ ków, któ re po zo sta ją
w dys po zy cji osób fi zycz nych i któ re mo gły -
by te środ ki wy dat ko wać na wstęp ną fa zę bu -
do wy lo ka lu miesz kal ne go, cho ciaż sa me
nie mo gą li czyć na uzy ska nie kre dy tu hi po tecz -
ne go na po kry cie cał ko wi tych kosz tów bu do -
wy. W ta kiej sy tu acji pro po nu je my, aby mo gły
one współ two rzyć no we za so by miesz ka nio -
we ra zem z in we sto rem, któ ry bę dzie dys po -
no wał środ ka mi fi nan so wy mi i któ ry bę dzie
chciał je za an ga żo wać w bu dow nic two na wy -
na jem, w opar ciu o przy rze cze nie doj ścia
do pra wa wła sno ści przez na jem cę. In we sto -
rem ta kim mógł by być za rów no de we lo per, jak
rów nież spół dziel nia miesz ka nio wa. 

– Spół dziel czość miesz ka nio wa przez
ostat nie la ta by ła w Pol sce swo istym
„chłop cem do bi cia”. Obar czo na wi na mi
z mi nio nej epo ki, w dal szym cią gu po strze -
ga na jest po wszech nie w ciem nych bar -
wach. Na nic zda ją się ar gu men ty, przy ta -
cza ne zresz tą rów nież przez na sze cza so -
pi smo, że spół dziel czość to prze cież nie
wy mysł ko mu ni stycz ne go sys te mu, że
spół dziel nie dzia ła ją z wiel kim po wo dze -
niem w za chod niej Eu ro pie. Ja ka więc
przy szłość ry su je się przed spół dziel czo -
ścią miesz ka nio wą?

– Wy da je się, że spół dziel czość miesz ka -
nio wa cią gle jesz cze jest ob cią żo na w pew -
nym za kre sie spo so bem my śle nia ob ra ca ją -

cym się wo kół pra gnie nia pew nej wy łącz no -
ści, czy też po wro tu do pew nej wy łącz no ści
na bu dow nic two miesz ka nio we, któ ry to po -
wrót wią za ny jest czę sto z już nie ak tu al ną,
nad mier nie ko rzyst ną oce ną spo so bu bu do -
wa nia za so bów miesz ka nio wych w Pol sce,
w szcze gól no ści w la tach 70. i 80. ubie głe -
go wie ku. Czas, a przede wszyst kim ry nek
miesz ka nio wy zwe ry fi ko wał po ten cjał ze -
spo łu pod mio tów spół dziel czych, któ ry to ze -
spół bez środ ków pu blicz nych w prak ty ce nie
mógł ge ne ro wać po da ży od po wied nio wiel -
kich za so bów miesz ka nio wych na ry nek,
a z dru giej stro ny był za so bem sztyw nym,
unie moż li wia ją cym wy mia nę ak ty wów po mię -
dzy róż ny mi gru pa mi wła ści cie li praw do lo -
ka lu, czy też za rząd ca mi lub wła ści cie la mi ta -
kich za so bów, przez co nie da wał im pra wa
peł ne go uczest ni cze nia w ob ro cie go spo dar -
czym. Pro ce sy pry wa ty za cyj ne w spół dziel -
niach miesz ka nio wych nie są wo bec te go pro -
ce sa mi, któ re we szły w prze strzeń go spo dar -
ki miesz ka nio wej tyl ko z po wo dów po li tycz -
nych, są rów nież spo wo do wa ne ra cjo nal ny -
mi ar gu men ta mi go spo dar czy mi. Mię dzy in -
ny mi ta ki mi, któ re po le ga ją na do star cze niu
ak ty wów w po sta ci pra wa wła sno ści do lo ka -
lu i dys po no wa nia tym ty tu łem w do wol ny
spo sób na ryn ku miesz ka nio wym oso bom,
któ re spła ci ły wszyst kie kosz ty po wsta nia za -
so bu. Ta kie swo bod ne dys po no wa nie po wo -
du je prze miesz cza nie się tych ak ty wów
w stro nę osób, któ re mo gą za spo ko ić swo -
je po trze by miesz ka nio we je dy nie w ogra ni -
czo nym stan dar dzie, w stan dar dzie z prze -
szło ści. Oso bom, któ re się ta kie go stan dar -
du po zby wa ją, po zwa la z ko lei za spo ko ić
swo je po trze by w stan dar dzie współ cze -
snym i w ten spo sób wpły wać na roz wój bu -
dow nic twa miesz ka nio we go. Abs tra hu jąc
jed nak od kwe stii usta na wia nia wła sno ści
moż na stwier dzić, że spół dziel czość miesz -
ka nio wa na dal po zo sta je istot nie du żym,
a na pew no w du żym za kre sie wy so ce
spraw nym za rząd cą nie ru cho mo ści. Tu taj
upa tru ję naj więk szą szan sę od kła ma nia tych
obie go wych opi nii, że w spół dziel czo ści nie
do ko nu ją się żad ne prze mia ny. W kwe stiach
spraw no ści za rzą dza nia upa tru ję tak że szan -
sę za dzia ła nia tych pro ce sów, któ re po zwo -
lą wy eli mi no wać z ryn ku spół dziel cze go
i sze ro ko ro zu mia ne go bu dow nic twa miesz -
ka nio we go ta kie or ga ni zmy spół dziel cze,
czy też sa me spół dziel nie, któ re nie za uwa -
ża ją ko niecz no ści zmian. Zmian wie lo ra -
kich, zwią za nych np. z upar tym trwa niem
przy za rzą dza niu ca łą spół dziel nią w opar -
ciu o je den wspól ny ra chu nek eko no micz ny,
a nie w opar ciu o kosz ty, przy cho dy i wy dat -
ki wy ni ka ją ce z roz li cza nia po szcze gól nych
nie ru cho mo ści, z nie do strze ga niem ko niecz -
no ści ryn ko we go my śle nia w ka te go riach in -
we sty cyj nych. Nie mam na my śli ja kiejś
kon kret nej spół dziel ni, czy re gio nu, ale ob -
szar ca łej Pol ski, bo oczy wi ście w me tro po -
liach spo ra część spół dziel ni wła ści wie prze -
isto czy ła już swo je dzia ła nia w for mu łę de -
we lo per ską i od ra zu sprze da je wy bu do wa -
ne miesz ka nia. Są dzę rów nież, że w przy pad -
ku spół dziel czo ści miesz ka nio wej na stą pi ło
odej ście od pier wot nej idei spół dziel czo ści,
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DZIAŁANIA RZĄDU

Piotr Sty czeń

Uro�dzo�ny�w 1956� r.�w Go�rzo�wie�Wiel�ko�pol�skim,
ukoń�czył�Wy�dział�Pra�wa�i Ad�mi�ni�stra�cji�Uni�wer�sy�-
te�tu�Szcze�ciń�skie�go�oraz�Pań�stwo�wą�Wyż�szą�Szko�-
łę�Za�wo�do�wą�w Go�rzo�wie�Wlkp.
Od 1992�r.�zwią�za�ny�za�wo�do�wo�ze�spół�dziel�czo�ścią
miesz�ka�nio�wą.�Od 1999�r.�pre�zes�za�rzą�du�Spół�dziel�-
ni� Miesz�ka�nio�wej� „Włók�no”� w Go�rzo�wie� Wlkp.
W la�tach 1998�–�1999�dy�rek�tor�w Po�mor�skich�Ko�-
pal�niach�Żwi�ru.�Od 2001�r.�tak�że�pre�zes�za�rzą�du�Fun�-
da�cji�na Rzecz�Go�rzow�skiej�Szko�ły�Wyż�szej�w Go�-
rzo�wie�Wiel�ko�pol�skim.
Po�sia�da�li�cen�cję�za�wo�do�wą�za�rząd�cy�nie�ru�cho�mo�-
ści,�jest�wy�kła�dow�cą�z za�kre�su�za�rzą�dza�nia�nie�ru�cho�-
mo�ścia�mi,� zwłasz�cza� za�so�ba�mi� miesz�ka�nio�wy�mi
spół�dziel�ni�miesz�ka�nio�wych�i wspól�not,�a tak�że�wdra�-
ża�nia�współ�cze�snych�me�tod�za�rzą�dza�nia�przy�cho�da�-
mi�i kosz�ta�mi�w go�spo�dar�ce�miesz�ka�nio�wej.
Pro�wa�dzi� rów�nież�dzia�łal�ność� ja�ko�kon�sul�tant�ds.
opra�co�wy�wa�nia�stra�te�gii�miesz�kal�nic�twa�oraz�stan�-
dar�dów�za�wo�do�wych�w za�kre�sie�za�rzą�dza�nia�nie�ru�-
cho�mo�ścia�mi.
Współ�pra�co�wał�m.in.� przy opra�co�wa�niu� stra�te�gii
miesz�kal�nic�twa�–�„Go�rzów 2001+”�oraz�w 2003�r.
dla�Mia�sta�Po�zna�nia�–�stan�dar�dów�i za�sad�w za�kre�-
sie�za�rzą�dza�nia�nie�ru�cho�mo�ścia�mi�dla�Za�rzą�du�Ko�-
mu�nal�nych�Za�so�bów�Lo�ka�lo�wych.
In�te�re�su�je�się�za�sto�so�wa�nia�mi�in�for�ma�ty�ki�w za�rzą�-
dza�niu�oraz�mu�zy�ką,�szcze�gól�nie�jaz�zem.

ro zu mia nej ja ko wza jem na, opar ta na szyb -
kim prze pły wie in for ma cji i na bez po śred nim
wy ra ża niu wo li for ma de mo kra cji. Ten brak
idei jest spo wo do wa ny przede wszyst kim
wiel ko ścią spół dziel ni miesz ka nio wych, gdzie
z na tu ry rze czy – być mo że na wet z po wo -
dów eko no micz nych by ło by to do wy tłu ma -
cze nia i uza sad nie nia – wię zy spo łecz ne są
trze cio rzęd ne dla spo so bu ich dzia ła nia.
A ta ki mo del spół dziel ni wła ści wie rzecz
bio rąc za czął w Pol sce prze wa żać, co zro -
dzi ło okre ślo ne, po wszech nie zna ne skut ki,
w tym mię dzy in ny mi po szu ki wa nia spo so bu
ode rwa nia się od za leż no ści eko no micz nej,
czy li po zy ska nia pra wa wła sno ści od spół -
dziel ni z jed nej stro ny, a z dru giej po więk sza -
nia wpły wu na spo sób za rzą dza nia i po pra -
wia nia ja ko ści re la cji czło nek spół dziel -
ni – or ga ny spół dziel ni. To prze cież człon ko -
wie po win ni być osta tecz ny mi be ne fi cjen ta -
mi sys te mu spół dziel cze go. 

– W tej chwi li nie moż na ni ko go eks mi -
to wać na bruk. Cał ko wi ty za kaz eks mi sji
na bruk nie ko rzyst nie wpły wa na za cho wa -
nia czę ści lo ka to rów, jest ogrom nym pro -
ble mem dla wła ści cie li miesz kań a jed no -
cze śnie jest du żym ob cią że niem fi nan so -
wym dla wie lu gmin. Czy jest szan sa, że to
się zmie ni?

– Brak moż li wo ści eks mi to wa nia na bruk
jest roz wią za niem wy ni ka ją cym przede
wszyst kim z bra ku w Pol sce wy star cza ją cych
za so bów miesz ka nio wych, któ re by ocze ki wa -
ły, czy też by ły re zer wo wy mi dla sy tu acji zwią -
za nej z utra tą pra wa do za miesz ki wa nia
przez go spo dar stwo do mo we, któ re go spo -
sób bądź po ziom za cho wań nie od po wia da
ocze ki wa niom wła ści cie la za so bu. Ten cał ko -
wi ty za kaz eks mi sji jest zwią za ny nie tyl ko
z ta kim bar dzo hu ma ni tar nym po dej ściem
do kwe stii bez dom no ści, ale ma rów nież
od zwier cie dle nie w prze pi sach kon sty tu cji. Od -
no si się on do spo so bu kształ to wa nia re la cji
w tej czę ści bu dow nic twa miesz ka nio we go,
któ ra wy peł nia lu kę w prze strze ni pu blicz nej
zwią za nej z za pew nie niem w ogó le lo ka li
miesz kal nych. Za pew nie niem, ro zu mia nym ja -
ko do stęp ność po ten cjal na, któ ra by ła by zre -
ali zo wa na w spo sób pra wi dło wy, gdy by licz -
ba lo ka li w prze li cze niu na 1000 miesz kań ców
by ła w od po wied ni spo sób wy czer pa na.
Przy po mnieć w tym miej scu wy pa da jed nak,
że w obec nym sys te mie praw nym naj bar dziej
od po wie dzial ne za po li ty kę miesz ka nio wą są
gmi ny i trze ba nie ustan nie lo kal nym spo łecz -
no ściom i or ga nom gmin przy po mi nać, że nie
tyl ko za da nia zwią za ne z re ali za cją wy so ko
ich stan da ry zo wa nych ce lów w za kre sie kul -
tu ry, szkol nic twa, czy dro go wnic twa są prio -
ry te tem. Re ali za cja tych za dań bar dzo czę -
sto i tak nie prze kła da się na od po wied nio do -
bre sa mo po czu cie tych ich be ne fi cjen tów, któ -
rzy nie po sia da ją lo ka li miesz kal nych, lub
do któ rych do stęp jest dla nich sil nie ogra ni -
czo ny. Rząd ze swo jej stro ny w ubie głym ro -
ku spo wo do wał po wsta nie „usta wy o naj mie
oka zjo nal nym”, zmie nia ją cej usta wę o ochro -
nie praw lo ka to rów i wpro wa dził do po -
wszech ne go ob ro tu no wy kom po nent, bę dą -
cy pró bą za py ta nia spo łecz ne go, czy moż na
za cząć w Pol sce ogra ni czać pra wa lo ka to rów

i pro po no wać im wte dy ochro nę, kie dy za cho -
wu ją się w spo sób pra wi dło wy, zgod ny z usta -
wą i za war ty mi umo wa mi, a po zba wiać jej, kie -
dy nie ma ją moż li wo ści lub nie chcą prze strze -
gać przy ję tych na sie bie zo bo wią zań. Na jem
oka zjo nal ny bę dzie za tem przez ja kiś czas
pro bie rzem sku tecz no ści dzia ła nia me cha ni -
zmów opar tych o uwol nio ne z ochro ny praw
lo ka to rów za so by miesz ka nio we. 

– Jed nym z pro ble mów, z ja ki mi bo ry ka
się bu dow nic two, jest brak fa chow ców
w pod sta wo wych za wo dach bu dow la -
nych – spra wa ta jest czę sto ar ty ku ło wa -
na przez człon ków Ślą skiej Izby Bu dow nic -
twa. Czy Mi ni ster stwo In fra struk tu ry w ja -
kiś spo sób mo że wpły wać na roz wią za nie
te go pro ble mu?

– Py ta nie to nie do ty czy Mi ni stra In fra -
struk tu ry wprost, któ ry oczy wi ście jest za -
in te re so wa ny obec no ścią na ryn ku od po -
wied niej licz by fa cho wej ka dry, ale do ty czy
pol skie go sys te mu edu ka cyj ne go. W pew -
nym okre sie, a my ślę że to zja wi sko na dal
jest obec ne w pol skiej prze strze ni pu blicz -
nej, za chły sty wa li śmy się moż li wo ścią osią -
gnię cia sta tu su ma tu rzy sty przez tych, któ -
rzy roz po czy na li i koń czy li na ukę w li ce ach.
Dzi siaj na stę pu je re flek sja w istot ny spo sób
od wrot na do pier wot nych mo ty wów two rze -
nia ta kie go sys te mu, mia no wi cie po szu ku -
je my spo so bu kształ ce nia kadr, w tym przy -
pad ku dla bu dow nic twa, któ ry z jed nej stro -
ny przy cią gnie gru pę mło dych osób pre de -
sty no wa nych do wy ko na nia za wo du bu dow -
la ne go, a z dru giej bę dzie przez ów sys tem
kształ ce nia w szko łach śred nich za wo do -
wych da wał im moż li wość dal szej ka rie ry na -
uko wej. Ka rie ry opar tej na wie dzy zdo by tej
nie w tak zwa nych za wo dach hu ma ni stycz -
nych, ale w za wo dach tech nicz nych, po zy -
ska nej na wyż szych uczel niach tech nicz -
nych. Mi ni ster stwo In fra struk tu ry wno si ło
do mi ni strów od po wie dzial nych za funk cjo -
no wa nie sys te mu oświa ty o ta kie dzia ła nia,
któ re po zwo lą nie tyl ko za cho wać ale rów -
nież roz wi nąć ba zę szkol ną sprzy ja ją cą
roz wo jo wi ta kie go mo de lu edu ka cji. Wy da -
je się jed nak, że brak fa chow ców w pod sta -
wo wych za wo dach bu dow la nych, ro zu mia -
nym ja ko brak za trud nio nych bez po śred nio
przy wy ko naw stwie bu dow la nym, a nie
przy nad zo rze czy też przy pro jek tach, po -
wi nien skut ko wać po wsta wa niem szkół
opar tych o re gio nal ne związ ki izb bu dow nic -
twa lub sto wa rzy sze nia bu dow la ne. Mo gły -
by być one ini cja to ra mi wpły wów na przy -
kład na ku ra to ria i do pro wa dzi ły by do po -
wsta nia, czy też wzmoc nie nia tych szkół,
któ re na da nym te re nie są po trzeb ne. Bez
tej sym bio zy, na przy kład bez za pew nie nia
przez fir my od po wied nie go sys te mu prak -
tyk, szko le nie czy też kształ ce nie w za wo -
dach bu dow la nych mo że być wy łącz nie
po peł nio ne w ka te go riach pa pie ro wych i nie
prze kła dać się na wpro wa dze nie na ry nek
pra cy od po wied niej licz by wy kwa li fi ko wa -
nych fa chow ców.

– Dzię ku je my za roz mo wę.

Roz ma wia li: DA NIEL BIE NEK,
AGNIESZ KA ZIE LIń SKA
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Perspektywy rozwoju
wspólnego rynku
Unii Europejskiej

Jed nym z waż niej szych ce lów Unii Eu ro pej -
skiej na ko lej ne la ta jest roz wój wspól ne go ryn -
ku, oraz je go przy sto so wa nie do wy zwań, któ -
re nie sie ze so bą współ cze sny świat.
Glo ba li za cja, re wo lu cja tech no lo gicz na, wzrost
zna cze nia usług dla go spo dar ki czy zmia ny kli -
ma tycz ne to wy da rze nia, któ re wpły nę ły na sy -
tu ację nie tyl ko w Eu ro pie, ale i na świe cie.
Szcze gól nie te raz jest od po wied ni czas na dys -
ku sję nad kształ tem wspól ne go ryn ku, gdyż
zbli ża się dwu dzie sta rocz ni ca je go po wsta nia.
Kon cep cja ta zo sta ła za war ta w Jed no li tym Ak -
cie Eu ro pej skim z 1986 ro ku, któ ry prze wi dy wał
utwo rze nie wspól ne go ryn ku do koń ca 1992
ro ku, co zo sta ło osią gnię te i wpro wa dzo ne Trak -
ta tem z Ma astricht. 

Ry nek we wnętrz ny Unii Eu ro pej skiej to ob -
szar bez gra nic we wnętrz nych, na któ rym zo sta -
je za pew nio ny wol ny prze pływ to wa rów, osób,
usług i ka pi ta łu. W ce lu re ali za cji tych swo bód
zo sta ło przy ję tych sze reg dy rek tyw, mię dzy in -
ny mi dy rek ty wa do ty czą ca usług na ryn ku we -
wnętrz nym, któ ra wpro wa dzi ła czę ścio wą li be -
ra li za cję prze pły wu usług w Unii Eu ro pej skiej. To
wła śnie na kon cep cję ryn ku we wnętrz ne go skła -
da ją się ta kie za sa dy jak za kaz trak to wa nia
pod mio tu z in ne go pań stwa człon kow skie go
go rzej niż wła snych pod mio tów w szcze gól no -
ści ze wzglę du na oby wa tel stwo czy przy na leż -
ność pań stwo wą. Oka zu je się jed nak, że bądź
to ze wzglę du na brak za ufa nia do ryn ku we -
wnętrz ne go bądź ze wzglę du na zróż ni co wa ne
ce le po li tycz ne, pań stwa człon kow skie wciąż
nie chęt nie bądź nie w peł ni po dej mu ją dzia ła nia
ma ją ce na ce lu wdro że nie tej kon cep cji.

Idea utwo rze nia wspól ne go ryn ku ma klu czo -
we zna cze nie, gdyż przy czy ni ła się do in te gra cji,
zrów no wa żo ne go roz wo ju oraz do bro by tu
państw człon ków Unii Eu ro pej skiej. Dy na mi ka
świa to we go po stę pu uka za ły jed nak, że bez istot -
nych zmian kon cep cja wspól ne go ryn ku nie bę -
dzie mo gła być w peł ni wy ko rzy sta na, wy ma ga
ona uzu peł nia nia. Dla te go też nie tyl ko Ko mi sja
Eu ro pej ska,  ale rów nież Par la ment Eu ro pej ski
i pań stwa człon kow skie za an ga żo wa ni są w pro -
ces roz wo ju wspól ne go ryn ku, tak by do ce lo wo
stwo rzyć „praw dzi wie we wnętrz ny ry nek”. 

Naj now szy ra port do ty czą cy no wej stra te gii
roz wo ju wspól ne go ryn ku, przy go to wa ny na zle -
ce nie Ko mi sji Eu ro pej skiej szcze gól nie pod kre śla
po trze bę two rze nia wspól ne go ryn ku zwłasz cza

dla oby wa te li, któ rzy czę sto pod cho dzą z oba wą
do moż li wo ści, ja kie ta kon cep cja ze so bą nie sie,
nie wi dząc re al nych ko rzy ści dla sa mych sie bie
z funk cjo no wa nia ryn ku we wnętrz ne go. Po nad -
to, bar dzo waż ne jest by rów nież pań stwa człon -
kow skie wdra ża ły spój ną po li ty kę od no śnie
wspól ne go ryn ku, by słu żył on roz wo jo wi szans
dla wszyst kich oby wa te li, ale też kon su men tów
oraz ma łych i śred nich przed się biorstw. 

Po przy stą pie niu no wych państw człon kow -
skich do Unii Eu ro pej skiej ob szar wspól ne go
ryn ku znacz nie się po więk szył. Tym sa mym
oka za ło się, że za pew nie nie je go spraw ne go
funk cjo no wa nia w po sta ci umoż li wie nia oby wa -
te lom swo bod ne go prze miesz cza nia się, pod ję -
cia pra cy czy roz po czę cia wła snej dzia łal no ści
go spo dar czej w do wol nie wy bra nym pań stwie
UE, nie za wsze jest tak bez pro ble mo we jak za -
kła da no. Ze swo bód ko rzy sta ją co praw da du -
że fir my, ale sta je się to już nad mier nie trud ne
dla po je dyn czych oby wa te li czy ma łych i śred -
nich przed się biorstw. Dla te go też, Ko mi sja Eu -
ro pej ska jak i po zo sta łe in sty tu cje UE pra cu ją
nad udo sko na le niem kon cep cji wspól ne go ryn -
ku. Uspraw nie nie ko rzy sta nia ze swo bo dy prze -

miesz cza nia się, wpro wa dze nie pro ce dur uła -
twia ją cych roz wią zy wa nie trans gra nicz nych
kon flik tów z za kre su pra wa han dlo we go i cy wil -
ne go czy na przy kład roz wią za nie pro ble mów
ad mi ni stra cyj nych i praw nych zwią za nych z po -
ru sza niem się sa mo cho dem w ob sza rze wspól -
ne go ryn ku bez ko niecz no ści je go prze re je stro -
wa nia, to tyl ko nie któ re za gad nie nia bę dą ce
obec nie przed mio tem ana li zy.

Wspól ny ry nek po now nie jest w cen trum uwa -
gi wszyst kich in sty tu cji UE, a te sko or dy no wa -
ne dzia ła nia przy czy nią się nie tyl ko do je go
umoc nie nia, a tym sa mym do wpro wa dze nia
uła twień dla oby wa te li w po ru sza niu się w je go
gra ni cach, ale przede wszyst kim umoż li wią bar -
dziej dy na micz ny roz wój ma łych i śred nich
przed się biorstw, przy czy nia jąc się do roz wo ju
go spo dar ki, po mo gą zbu do wać sta bil ną po li ty -
kę, któ ra bę dzie sku tecz ną obro na przed wszel -
ki mi per tur ba cja mi na ryn ku fi nan so wym oraz
do pro wa dzą do dal szej in te gra cji oraz ści ślej szej
współ pra cy wszyst kich państw człon ków Unii
Eu ro pej skiej.

MAŁ GO RZA TA HANDZ LIK

MAŁ�GO�RZA�TA�HANDZ�LIK�–�eu�ro�po�słan�ka

PARLAMENT EUROPEJSKI
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ZwIĄZKI ZAwODOwE

Ob ra do wał VII Kon gres ZZ „Bu dow la ni”

No we for my dzia ła nia
Gratulacje dla ZBIGNIEwA JANOwSKIEGO od śląskich budowlanych

W dniach 21 – 22 ma ja 2010 r. od był się
w War sza wie VII Kon gres Związ ku Za wo do we go
„Bu dow la ni”, naj więk szej pol skiej or ga ni za cji za -
wo do wej pra cow ni ków sek to ra bu dow la ne go
i po krew nych branż. 

Zwią zek szczy cą cy się 120-let nią hi sto rią dzia -
łal no ści przy jął pro gram na 5-let nią ka den cję
i wy brał swo je no we wła dze. Prze wod ni czą cym
Związ ku zo stał po now nie Zbi gniew Ja now ski,
zna ny dzia łacz śro do wi ska bu dow la ne go i miesz -
ka nio we go, po seł kil ku ka den cji re pre zen tu ją cy
Lu belsz czy znę, by ły Prze wod ni czą cy Ra dy
Ochro ny Pra cy, Pre zes Pol skie go To wa rzy stwa
Miesz ka nio we go. Prze wod ni czą cym Głów nej Ko -
mi sji Re wi zyj nej Związ ku zo stał Ed mund Bry -
ske. Kon gres wy brał 45-oso bo wą Ra dę Kra jo wą. 

Dy na micz nie zmie nia ją ca się sy tu acja na ryn -
ku pra cy, ewo lu cja struk tur go spo dar czych i in sty -
tu cjo nal ne go oto cze nia sek to rów bu dow nic twa,
prze my słu ma te ria łów i wy ro bów bu dow la nych,
prze my słu drzew ne go i me blar skie go a tak że
pol skie go le śnic twa skła nia ją „Bu dow la nych”
do wpro wa dze nia zmian w for mach dzia ła nia.
Skła nia ją do pod ję cia ini cja tyw ma ją cych na ce -

lu do sto so wa nie pra cy związ ku za wo do we go
do no wych wy zwań i wa run ków. „Bu dow la ni” nie
ukry wa ją, że bez po śred ni wpływ na Pro gram
dzia ła nia i no we ini cja ty wy Związ ku ma ją wy da -
rze nia mi nio nych lat; glo ba li za cja kry zy su fi nan -
so we go, i w kon se kwen cji w wie lu wy pad kach
tak że go spo dar cze go. Na kie run ki zmian pro -
gra mu dzia ła nia Związ ku bez po śred ni wpływ ma -
ją rzą do we kon cep cje głę bo kiej zmia ny pol skiej
po li ty ki spo łecz nej, wiel kie ru chy mi gra cyj ne i ge -
ne ral nie zmie nia ją ca się sy tu acja de mo gra ficz na
i pew ne prze si le nie pro gra mo wo-struk tu ral ne
w ca łym ru chu związ ko wym. Zwią zek nie uchy -
la się od współ pra cy z ad mi ni stra cja rzą do wą
i sa mo rzą do wą w kształ to wa niu ryn ko wych wa -
run ków funk cjo no wa nia sek to rów w któ rych jest
obec ny. Licz ni go ście VII Kon gre su re pre zen tu -
ją cy in sty tu cje rzą do we i sa mo rzą do we pod kre -
śla li, że na „Bu dow la nych” moż na li czyć – ja ko
na so lid ne go, do brze przy go to wa ne go i osa dzo -
ne go w re aliach ryn ku pra cy part ne ra.

„Bu dow la ni” są or ga ni za cją związ ko wą sek to ra
bu dow la ne go, prze my słu ma te ria łów bu dow la nych
i spół dziel czo ści miesz ka nio wej. Zwią zek dzia ła
tak że w sek to rach prze my słu drzew ne go, me blar -
skie go, le śnic twa, ochro ny śro do wi ska i go spo dar -
ki ko mu nal nej. „Bu dow la ni” są człon kiem BWI 
(Mię dzy na ro do wej Or ga ni za cji Pra cow ni ków Bu -
dow nic twa i Drze wiar stwa) z sie dzi bą w Ge ne wie
i EFBWW (Eu ro pej skiej Fe de ra cji Pra cow ni ków
Bu dow nic twa i Drze wiar stwa) z sie dzi bą w Bruk se -
li. Przed sta wi cie le Związ ku są człon ka mi władz
tych or ga ni za cji (w przy pad ku EFBWW – ści słe go
kie row nic twa). Dla „Bu dow la nych” moż li wość od -
dzia ły wa nia po przez struk tu ry mię dzy na ro do we
i plat for my eu ro pej skie go dia lo gu sek to ro we go sta -
je się co raz waż niej sza – tak że z ra cji bez po śred -

nie go wpły wu pra wa eu ro pej skie go na re gu la cje
ryn ko we w kra ju. Te bli skie związ ki ze struk tu ra mi
eu ro pej ski mi mię dzy na ro do wy mi po twier dzi li
w swych wy stą pie niach go ście za gra nicz ni VII Kon -
gre su re pre zen tu ją cy nie miec ki, bel gij ski, wło ski,
szwedz ki, cze ski, sło wac ki i au striac ki ruch związ -
ko wy. Istot ną ro lę i du żą ak tyw ność „Bu dow la nych”
w eu ro pej skim ru chu za wo do wym pod kre śla li Prze -
wod ni czą cy EFBWW Do me ni co Pe sen ti i se kre -
tarz Ge ne ral ny tej or ga ni za cji Sam Hag glund.

Zwią zek Za wo do wy „Bu dow la ni” – or ga ni za -
cja zo rien to wa na na dia log – utrzy mu je do brą, ro -
bo czą współ pra cę z or ga ni za cja mi pra co daw -
ców w bu dow nic twa. Świad czy o tym rów nież
obec ność licz nych przed sta wi cie li tych or ga ni za -
cji wśród go ści Kon gre su.

VII Kon gres „Bu dow la nych” oprócz pro gra mu
dzia ła nia przy jął kil ka na ście sta no wisk i re zo lu cji
w naj istot niej szych spra wach ryn ku pra cy w po -
szcze gól nych sek to rach a tak że od niósł się
do miej sca i ro li bran żo we go ru chu za wo do we go
w sys te mie spo łecz nym, go spo dar czym i po li -
tycz nym kra ju w nad cho dzą cych la tach. 

(sag)

Pol skie bu dow nic two od po cząt ku zmian sys te mo wych w 1989 ro ku od gry wa
bar dzo istot ną ro lę w roz wo ju kra ju. Po wej ściu Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, wo -
bec przy ję cia przez nasz kraj znacz nych środ ków prze zna czo nych na re ali za -
cję pro jek tów in fra struk tu ral nych ro la na sze go sek to ra sta ła się jesz cze bar dziej
zna czą ca. Zna cze nie bu dow nic twa w go spo dar ce na ro do wej nie znaj du je jed -
nak od zwier cie dle nia w po li ty ce ko lej nych rzą dów wo bec na sze go sek to ra.
Pol skie fir my bu dow la ne i ich pra cow ni cy wno szą bar dzo zna czą cy wkład
w two rze nie pol skie go PKB. Nie znaj du ją jed nak wspar cia w spój nej po li ty ce
bu dow la nej i miesz ka nio wej pań stwa ani też w ko rzyst nych dla sek to ra i je -
go pra cow ni ków prze pi sach pra wa pra cy.
Do pod sta wo wych pro ble mów pol skie go bu dow nic twa na le żą:
• Brak spój nej po li ty ki bu dow la nej pań stwa cha rak te ry zu ją cy się fak tycz ną dys -

kry mi na cją pol skich firm i pol skich do staw ców ma te ria łów na ro dzi mym
ryn ku bu dow la nym;

•  Brak sko or dy no wa nych dzia łań prze ciw dzia ła ją cych nie uczci wej kon ku ren -
cji i pod trzy my wa niu ist nie nia sza rej stre fy go spo dar ki;

• Utrzy my wa nie ko rup cjo gen nych za pi sów pra wa o za mó wie niach pu blicz nych;
• Brak spój nej po li ty ki miesz ka nio wej pań stwa zo rien to wa nej na za spo ko je -

nie naj waż niej szych po trzeb pol skich ro dzin i ogra ni cze nie po stę pu ją ce go
roz war stwie nia spo łe czeń stwa;

• Brak pro gra mu miesz ka nio we go uwzględ nia ją ce go po trze by we wnętrz -
nych mi gra cji pra cow ni ków;

• Ba rie ry ad mi ni stra cyj ne utrud nia ją ce dzia łal ność in we sty cyj ną;
• Nie czy tel ne re la cje po mię dzy in we sto ra mi, ge ne ral ny mi wy ko naw ca mi i pod -

wy ko naw ca mi skut ku ją ce pa to lo gia mi w sto sun kach pra cy;
• Brak sys te mu kształ ce nia za wo do we go od po wia da ją ce go po trze bom ryn -

ku pra cy;
W pol skim bu dow nic twie zde rza się mit no wej dy na micz nie roz bu do wu ją cej
się Pol ski z re alia mi, któ ry mi są mi gra cje spe cja li stów z kra ju, brak sta bil no -
ści za trud nie nia. Zde rza się EU RO 2012 z wciąż nie zwy kle nie bez piecz ną
i sła bo chro nio ną pra cą. Zde rza się wy so ka tech no lo gia i or ga ni za cja pra cy
z sza rą stre fą usług, za trud nie nia i pro duk cji. VII Kon gres ZZ Bu dow la ni wzy -
wa rząd i śro do wi sko bu dow la ne do zmia ny tej sy tu acji. Wzy wa my do opar -
cia przy szło ści na sze go sek to ra na prze my śla nej po li ty ce bu dow la nej i miesz -
ka nio wej, na pra wie o za mó wie niach pu blicz nych opar tym nie tyl ko
na kry te rium ce ny, na od po wie dzial nych i uczci wych re la cjach po mię dzy
uczest ni ka mi pro ce su in we sty cyj ne go i na sza cun ku do pra cy lu dzi bu dow -
nic twa opar tym na sta bil nym za trud nie niu. Do osią gnię cia te go ce lu nie zbęd -
na jest wspól na wo la rzą du i part ne rów spo łecz nych.
War sza wa, 22 ma ja 2010 r.

STA NO WI SKO VII KON GRE SU ZWIAZ KU ZA WO DO WE GO BU DOW LA NI W SPRA WIE POL SKIE GO BU DOW NIC TWA
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Od szedł wy bit ny
i wie lo let ni dzia łacz
spół dziel czy i pań stwo wy

12 ma ja 2010 ro ku w War sza wie zmarł Sta ni -
sław Ku ku ry ka.

W wie ku bez ma ła 82 lat (bo uro dził się 14 czerw -
ca 1928 ro ku w Ze mbrzy cach ko ło Lu bli na) uległ
wy nisz cza ją cej go cho ro bie. Od szedł wy bit ny
i wie lo let ni dzia łacz spół dziel czy i pań stwo wy.
Z ru chem spół dziel czo ści miesz ka nio wej, któ rej po -
świę cił ca łe swo je ży cie zwią zał się w Lu bli nie, gdzie
na Uni wer sy te cie Ma rii Cu rie -Skło dow skiej uzy skał
ty tuł ma gi stra pra wa, i gdzie 25 kwiet nia 1957 ro -
ku na ze bra niu 40 człon ków za ło ży cie li Lu bel skiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej zo stał wy bra ny pierw -
szym pre ze sem LSM.

W la tach 1972-1982 był pre ze sem Za rzą du Cen -
tral ne go Związ ku Spół dziel ni Bu dow nic twa Miesz -
kal ne go. Z okrę gu cho rzow skie go po sło wał w la -
tach 1976-1985 do Sej mu. Był za go rza łym ki bi cem
„Ru chu”, wspie rał po czy na nia te go klu bu. Zo stał wy -
bra ny pre ze sem Za rzą du Głów ne go Pol skie go To -
wa rzy stwa Miesz ka nio we go od ro dzo ne go w 1990
ro ku, a po tem był je go Pre ze sem Ho no ro wym. 

Był wy bit nym znaw cą mię dzy na ro do we go ru chu
spół dziel cze go i krze wi cie lem idei spół dziel czo ści
miesz ka nio wej w Pol sce. W paź dzier ni ku 1982 r. po -
wo ła ny zo stał na sta no wi sko Mi ni stra Bu dow nic -
twa i Prze my słu ma te ria łów bu dow la nych, któ re peł -
nił do li sto pa da 1985 r. La ta kie ro wa nia prze zeń by -
ły wy so ko oce nia ne. Dość wska zać, że na ubie gło -
rocz nym po sie dze niu Sta łe go Przed sta wi ciel stwa
Kon gre su Bu dow nic twa sku pia ją ce go 23 po za rzą -
do we or ga ni za cje bu dow nic twa, a więc już z per spek -

ty wy upły wu wie lu lat od za koń cze nia swej ka den -
cji, Sta ni sław Ku ku ry ka okre ślo ny zo stał Mi ni strem
Suk ce su Miesz ka nio we go. Peł niąc tę funk cję
z ogrom nym oso bi stym za an ga żo wa niem wspie -
rał wszyst kie po czy na nia władz ów cze sne go wo -
je wódz twa ka to wic kie go dla je go roz wo ju spo łecz -
ne go i go spo dar cze go. W pierw szej ko lej no ści
na rzecz wzro stu po ten cja łu przed się biorstw bu dow -
nic twa ogól ne go i in ży nie ryj ne go re gio nu oraz bar -
dzo wie lu przed się biorstw pro duk cji ma te ria łów bu -
dow la nych. Ja ko czło nek Rzą du, wiel ce zna czą -
co przy czy nił się do pod ję cia uchwa ły Ra dy Mi ni -
strów, któ ra za pew ni ła roz po czę cie klu czo wych in -
we sty cji in fra struk tu ral nych wo je wódz twa, a wśród
nich Dro go wej Tra sy Śred ni co wej, Wo do cią gu
Gru po we go Dziedź ko wi ce, cen tral nych oczysz czal -
ni ście ków „Klim zo wiec, Cen trum, Ra do cha” oraz
źró deł ener ge ty ki za wo do wej. Two rzył sprzy ja ją ce
wa run ki do bu do wy w tym okre sie po nad 25 tys.
miesz kań rocz nie. 

Sta ni sław Ku ku ry ka za wsze przy po mi nał o stu -
let nich tra dy cjach pol skie go ru chu spół dziel cze go,
pod kre ślał hi sto rycz ną ran gę je go od ro dze nia
w wa run kach po wo jen nej Pol ski. Je go zda niem to
spół dziel czość miesz ka nio wa do ko na ła re wo lu cji
w sys te mie tak zwa ne go re al ne go so cja li zmu – do -
pro wa dzi ła do zła ma nia mo no po lu je dy nie słusz -
nej go spo dar ki pań stwo wej, bo wiem pań stwo wy
sys tem za spo ka ja nia po trzeb miesz ka nio wych
był bo wiem nie wy dol ny. Po paź dzier ni ko we otwar -
cie spół dziel czej dro gi do miesz ka nia, ure al ni ło na -

dzie je wszyst kich ocze ku ją cych na wła sne „M”. Oni
sa mi uwie rzy li, że wspól nie roz wią zy wać moż -
na wła sne pro ble my. Z per spek ty wy pięć dzie się -
ciu lat do strze gał do nio słą ro lę ja ką spół dziel nie
miesz ka nio we ode gra ły tak że w kształ to wa niu
prze mian ustro jo wych. Przy ję ty i utrwa lo ny wte dy
sys tem sa mo rzą du spół dziel cze go stał się szko łą
oby wa tel skie go my śle nia. Two rzo no wów czas
„ma łe oj czy zny”, któ re by ły w ów cze snych wa run -
kach oa za mi wol no ści. Z ko lei ra cjo nal ne spo so -
by go spo da ro wa nia i za rzą dza nia ma jąt kiem spół -
dziel czym, sta ły się z cza sem wzo rem do na śla do -
wa nia w pol skim miesz kal nic twie. Więk szość stan -
dar dów stwo rzo nych w go spo dar ce spół dziel czej
prze trwa ła do dziś, co sta no wi za słu żo ny po wód
do du my.

W tych wie ko pom nych do ko na niach spół dziel -
czo ści miesz ka nio wej za war ty jest wiel ki, oso bi sty
udział Sta ni sła wa Ku ku ry ki.

Zmar ły był uho no ro wa ny wie lo ma od zna cze nia -
mi i na gro da mi, po śród nich Krzy żem Ko man dor -
skim z Gwiaz dą Or de ru Od ro dze nia Pol ski przy -
zna nym mu w 1998 ro ku za wy bit ne za słu gi dla
roz wo ju bu dow nic twa w Pol sce oraz Or de rem
Uśmie chu.

Sta ni sław Ku ku ry ka po zo sta nie w na szej pa -
mię ci!

Pre zy dent Ta de usz Wnuk,
Ra da i kie row nic two firm człon kow skich

Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

Kry sty na Pia sec ka
Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa 
w Ka to wi cach

Mo je wspo mnie nia
o śp. Sta ni sła wie Ku ku ry ka

Mo ja zna jo mość z Pa nem Sta ni sła wem Ku ku ry ka – da tu je się od po cząt -
ków lat 70. ubie głe go stu le cia, gdy ja ko mło da dziew czy na – z resz tą zu peł -
nie przy pad ko wo – zna la złam miej sce pra cy (z in spi ra cji i za na mo wą nie -
ży ją ce go już – wie lo let nie go Pre ze sa KSM p. mgr. Wła dy sła wa Ka miń skie -

go) w Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej, nie są dząc na wet, iż wią żę się
z Tą In sty tu cją, spra wa mi miesz kal nic -
twa i ru chem spół dziel czym na wie le dłu -
gich lat swo je go ży cia, że tu zre ali zu ję
się ja ko czło wiek i ja ko spo łecz nik, i że
da ne mi bę dzie po znać wie lu na praw dę
wspa nia łych lu dzi, bez in te re sow nych
dzia ła czy i pa sjo na tów spół dziel czo ści,
a wśród nich oso bę, do któ rej póź niej mo -
głam zwra cać się na wet po imie niu, a któ -
ra by ła mo im „gu ru”. Po dej mu jąc pra cę
bar dzo szyb ko usły sza łam o Sta ni sła wie
Ku ku ry ka – kul to wej po sta ci ru chu spół -

dziel cze go – Pre ze sie Cen tral ne go Związ ku Spół dziel ni Miesz ka nio wej w War -
sza wie, za ło ży cie lem sze re gu spół dziel ni miesz ka nio wych w Pol sce – od Lu -
bel skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej po czy na jąc. Bar dzo lu bił Śląsk i Ślą za -
ków, to też mia łam oka zję asy stu jąc P. W. Ka miń skie mu pod czas ofi cjal nych
spo tkań i przy słu chu jąc się dys ku sjom na te ma ty zwią za ne z po li ty ką miesz -
ka nio wą na sze go kra ju, po trze ba mi i moż li wo ścia mi roz wią zy wa nia pro ble -
mu miesz ka nio we go Ślą za ków, jak i przy by wa ją cych na Śląsk ro dzin, roz -
wi ja nia i po pu la ry za cji ru chu spół dziel cze go, dzia łal no ści spo łecz no -kul tu -
ro wej, itd. po dzi wiać je go roz le głą i in ter dy scy pli nar ną wie dzę, za pał
do wdra ża nia co raz to no wych po my słów oraz nie zwy kłą życz li wość dla lu -
dzi, do broć i wy ro zu mia łość – rów nież dla in nych kon cep cji i po glą dów. Bli -
skie mu by ły spra wy dzie ci, lu dzi star szych, nie peł no spraw nych, po krzyw -
dzo nych. Trud no by ło by zna leźć ja kieś ne ga tyw ne ce chy w je go cha rak te -
rze – to prze są dzi ło o tym, że do ostat nich chwil swo je go ży cia bę dąc czło -
wie kiem bar dzo ak tyw nym był też nie zwy kle lu bia ny, wręcz ko cha ny. Jest wie -
lu lu dzi, któ rzy na wet nie zda ją so bie spra wy, jak wie le za wdzię cza ją te mu
za wsze uśmiech nię te mu, ale skrom ne mu, dys tyn go wa ne mu, ele ganc ko ubra -
ne mu Pa nu. W swo im pra co wi tym ży ciu osią gnął wie le – był wy róż nia ny naj -
wyż szy mi od zna cze nia mi pań stwo wy mi, re sor to wy mi, ob ra cał się w naj wy -
żej no to wa nych krę gach spo łecz nych i pań stwo wych, a mi mo to po zo stał so -
bą, za wsze go tów słu żyć po mo cą, swo ją wie dzą i oso bą. Wszę dzie miał przy -
ja ciół, umiał zjed ny wać lu dzi do swych pla nów. Był do brym ob ser wa to rem,
obiek tyw nym i spra wie dli wym „sze fem”. Żal, że Go już nie spo tkam, że nie
bę dą mo gła „wy spo wia dać się” z te go co mnie bo li, po ra dzić się – nie tyl ko
w spra wach za wo do wych. Dla mnie na za wsze po zo sta nie nie do ści gnio nym
wzo rem, czło wie kiem o naj wyż szych wa lo rach mo ral nych.

KRy STy NA PIA SEC KA

STANISŁAw KUKRYKA 1928-2010
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Set ki mi lio nów
zło tych na po moc
dla po wo dzian

– Śląsk zna lazł się w gro nie tych wo je -
wództw, któ re nie oszczę dzi ła po wódź. Jak dziś
wy glą da „kra jo braz po bi twie”, jak po stę pu je
usu wa nie szkód, na ja ką po moc rzą do wą mo -
że li czyć nasz re gion i je go miesz kań cy?

– Aż 153 gmi ny ze 167 gmin wo je wódz twa ślą -
skie go zo sta ły do tknię te te go rocz ną po wo dzią.
Śmierć po nio sły 4 oso by, ewi den cjo no wa nej ewa -
ku acji pod da no po nad 3600 osób. W wy ni ku po -
wo dzi za la nych zo sta ło pra wie 19 tys. bu dyn ków, 75
tys. ha grun tów rol nych, w tym 42 tys. ha użyt ków
rol nych. Wo da uszko dzi ła po nad 800 km dróg
oraz 245 mo stów, ze wi den cjo no wa no 37 osu wisk.
Stra ty w mie niu ko mu nal nym sa mo rzą dów osza -
co wa no na po nad 510 mln zło tych. 

Po moc rzą do wa naj pierw ob ję ła po szko do wa nych
miesz kań ców. By ły to pie nią dze „na wikt i opie ru -
nek”, przede wszyst kim dla tych, któ rzy stra ci li
wszyst ko lub więk szość swe go do byt ku. By ły to za -
sił ki do sze ściu ty się cy zło tych z ty tu łu po mo cy spo -
łecz nej, któ re przy zna wa no na pod sta wie pro ste -
go wy wia du śro do wi sko we go. Ośrod ki po mo cy spo -
łecz nej wy pła ci ły do tych czas oko ło czte rem ty siąc -
om ro dzin za sił ki ce lo we na kwo tę po nad 12 mln zł.

Do ta cje na pro wa dze nie ak cji po wo dzio wej
przy zna no 142 jed nost kom sa mo rzą du te ry to rial -
ne go na łącz ną kwo tę po nad 16 mln zł.

Miesz kań cy, któ rzy utra ci li miesz ka nia lub do my,
otrzy ma ją w za leż no ści od znisz czeń do 20 ty się -
cy zło tych lub do 100 ty się cy zło tych. Ci, któ rzy wy -
ce nią swe szko dy na kwo tę do 20 ty się cy zło tych,
bę dą się roz li czać je dy nie za po mo cą fak tur – otrzy -
ma ją od szko do wa nie w wy so ko ści po nie sio nych
kosz tów. Na to miast je śli kosz ty re mon tu lub od bu -
do wy bu dyn ku miesz kal ne go prze kra cza ją 20 ty -
się cy zło tych, ko niecz na bę dzie wy ce na rze czo -
znaw cy bu dow la ne go (kosz ty je go pra cy opła ci
Skarb Pań stwa), a roz li cze nie na stą pi na pod sta -
wie  fak tur we dług za sa dy, że kosz ty re mon tu  i od -
bu do wy do 100 ty się cy zło tych zo sta ną zre kom pen -
so wa ne w ca ło ści, a po wy żej tej kwo ty – tyl ko do wy -
so ko ści 100 ty się cy zło tych.

Jest tak że po moc rzą do wa dla gmin na do fi nan -
so wa nie w ro ku 2010 za dań zwią za nych z re mon -
tem lub od bu do wą in fra struk tu ry znisz czo nej w wy -
ni ku po wo dzi. 47 gmin już otrzy ma ło pierw szą tran -
szę po mo cy – 82 mln zło tych. Uda ło się dwie gmi -
ny wo je wódz twa ślą skie go – Bie ruń i Cze cho wi ce -

-Dzie dzi ce za li czyć do tzw. gmin spe cjal ne go sta -
tu su po mo cy. Zna la zły się wśród 14 gmin z ca łej
Pol ski, któ re otrzy ma ją 600 mln zł na od bu do wę in -
fra struk tu ry ko mu nal nej. Być mo że w tym gro nie
znaj dzie się też Biel sko -Bia ła, wnio sko wa łem o to,
by i tę gmi nę ze wzglę du na bar dzo du że stra ty
w mie niu ko mu nal nym włą czyć do te go pro gra mu. 

– Co na le ża ło by zro bić, by być „mą drym
po szko dzie” i za bez pie czyć w ja kimś stop niu
na sze wo je wódz two przed po wtór ką z wiel kiej
wo dy. Cho dzi tu o pla no wa ne, a nie ste ty nie
zre ali zo wa ne in we sty cje prze ciw po wo dzio we
jak np. zbior nik w Ra ci bo rzu. 

– Trze ba spoj rzeć na to z punk tu wi dze nia trzech
wiel kich po wo dzi ostat nich lat: tej tzw. stu let niej
z 1997 ro ku – wte dy by ła to po wódź w do rze czu
Od ry, tej z 2001 ro ku – wte dy wy la ła u nas przede
wszyst kim Wi sła i tej te go rocz nej, gdzie po wódź ob -
ję ła za rów no do rze cze Od ry, jak i Wi sły. Je ste śmy
mą drzej si tym do świad cze niem, szko da tyl ko, że
tak do tkli wym. Nie tyl ko w mo jej oce nie, ale tak że
więk szo ści eks per tów zwią za nych z go spo dar ką
wod ną, jest rze czą nie zbęd ną bu do wa nie po lde -
rów, czy li miejsc, któ re po ten cjal nie są miej sca mi
za le wo wy mi. W przy pad ku wiel kiej wo dy po pro -
stu otwie ra się ślu zę lub in ne urzą dze nie hy dro tech -
nicz ne i wy pusz cza się wo dę na te ren za le wo wy. I to
jest naj lep sze za bez pie cze nie przed po wo dzią. 

Oczy wi ście znisz czo ne wa ły prze ciw po wo dzio -
we trze ba od bu do wać. Trze ba jed nak pa mię tać, że
pod wyż sza nie rzęd nej wa łów po wo du je tyl ko je den
efekt – po wódź prze su wa się z jed ne go miej sca
do ko lej ne go. Gdy by tyl ko za bez pie czać się
przed po wo dzią przy po mo cy wa łów, trze ba by by -
ło w Pol sce wy bu do wać je od źró dła rzek aż po Bał -
tyk, co jest nie moż li we. 

Nie mo że być też sy tu acji ta kiej, ja ka przy da rzy -
ła się w Bie ru niu i Oświę ci miu, gdzie wał po jed -
nej stro nie rze ki był wyż szy niż po jej dru giej stro -
nie. Tu trze ba od bu do wać wa ły do okre ślo nej rzęd -
nej po jed nej i po dru giej stro nie rze ki. To dzia ła -
nie na te raz, jed nak po wta rzam: mu si my pa trzeć
da lej – trze ba bu do wać su che po lde ry, ma łe i du -
że. Do du żej re ten cji na Od rze jest zbior nik Dol ny
Ra ci bórz. Je śli cho dzi o je go bu do wę, to je ste śmy
na eta pie wnio sku o wy da nie de cy zji śro do wi sko -
wej przez Re gio nal ną Dy rek cję Ochro ny Śro do wi -
ska.. Trze ba też po pa trzeć na miej sca za le wo we

wzdłuż Wi sły i opra co wać pro gram re ten cji przy po -
mo cy po lde rów. Po trzeb ne są też uprosz czo ne pro -
ce du ry dla te go ty pu in we sty cji i dla te go przy go to -
wy wa ne są zmia ny usta wo daw cze

– Śląsk jest atrak cyj nym miej scem do in we -
sto wa nia od in fra struk tu ry po cząw szy na wy -
so ko kwa li fi ko wa nych ka drach skoń czyw szy.
Ja kie są na sze naj więk sze atu ty, a ja kie naj więk -
sze ba rie ry roz wo ju?

Za cznę od ba rier. Naj więk szą jest to, że te ren wo -
je wódz twa ślą skie go jest sil nie zur ba ni zo wa ny. To
ob szar bar dzo po szat ko wa ny in fra struk tu rą dro go -
wą, ko le jo wą, miesz ka nio wą i każ dą in ną. Ma my
też wie le te re nów pod le ga ją cych eks plo ata cji gór -
ni czej czy li te re nów po ten cjal nie za gro żo nych
szko da mi gór ni czy mi. I to jest na tu ral na ba rie ra. 

Na to miast co jest na szym atu tem? Pa ra dok sal -
nie te sa me ar gu men ty, o któ rych po wie dzia łem
na po cząt ku. Dla in we sto rów jest atu tem to, że ma -
my bar dzo do brze roz wi nię tą sieć dro go wą, ko le -
ją, au to stra do wą, że jest szyb ki do stęp do głów -
nych ar te rii trans eu ro pej skich. Atrak cyj ne są du -
że te re ny przy skrzy żo wa niach au to strad. Te re ny
te trze ba tyl ko do brze uzbro ić m. in. ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej. Tu je ste śmy krok do przo du
przed in ny mi. 

Dru gim atu tem jest roz pro szo na spe cjal na stre -
fa eko no micz na – atrak cyj na ze wzglę du na ulgi po -
dat ko we, jak rów nież uzbro je nie te re nów pod in -
we sty cje. Ma my też do brą ba zę lot ni czą, nie tyl ko
dla trans por tu pa sa żer skie go, ale też dla car go. Wła -
śnie z my ślą o roz wo ju stre fy eko no micz nej przy -
go to wu je my te re ny do prze ka za nia na rzecz Gór -
no ślą skie go To wa rzy stwa Lot ni cze go. 

Mó wi my o ba zie, ale nic nie dzie je się bez lu dzi,
bez ich in te lek tu. W wo je wódz twie ślą skim ma my
bar dzo do brze roz wi nię tą sieć kształ ce nia. Mu si -
my jed nak po pra wić kształ ce nie usta wicz ne ka dry
in ży nier skiej, za chę cić do stu diów tech nicz nych mło -
dych lu dzi i kre ować ta kie kie run ki stu diów, któ re
ma ją przy szłość – np. sieć lot nisk po trze bu je wy -
kształ co nej ka dry do ich ob słu gi i na Po li tech ni ce
Ślą skiej już po wstał kie ru nek, któ ry kształ ci ka drę
in ży nier ską do ta kich po trzeb. To na sza ko lej na
szan sa. 

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: DA NIEL BIE NEK

Roz mo wa z wo je wo dą ślą skim ZYG MUN TEM ŁU KASZ CZY KIEM
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pra cy i ak ty wi za cji za wo do wej. W ana lo gicz nym
okre sie ubie głe go ro ku licz ba ofert pra cy by ła
o po nad trzy ty sią ce mniej sza. 

Je że li cho dzi o ana li zy do ty czą ce po py tu
kwa li fi ka cyj ne go, to prze pro wa dza ne są w okre -
sach pół rocz nych i rocz nych, z naj bar dziej ak -
tu al nych wy ni ka, że w 2009 ro ku naj czę ściej
zgła sza ne by ły ofer ty dla pra cow ni ków biu ro -
wych (8,9 tys.), ro bot ni ków go spo dar czych (8,0
tys.), sprze daw ców (7,8 tys.) oraz ro bot ni ków
bu dow la nych (3,9 tys.). War to do dać, że
w ubie głym ro ku w wo je wódz twie ślą skim

do po wia to wych urzę dów pra cy wpły nę ło po -
nad 106 tys. pro po zy cji za trud nie nia. Co siód -
ma ofer ta pra cy po cho dzi ła sek cji PKD Bu�dow�-
nic�two�(14 205 ofert).

Z in for ma cji prze ka za nych przez pa na wy -
ni ka, że po mi mo wi docz nej po pra wy za trud -
nie nio wej i ro sną cej licz by ofert pra cy, cią -
gle stan bez ro bo cia re je stro wa ne go jest
dość wy so ki. Czy za wo dy bu dow la ne mo -
gą być al ter na ty wą dla bez ro bo cia?

Da ne o struk tu rze kwa li fi ka cyj nych ofert
pra cy zgła sza nych do po wia to wych urzę dów

Lep sza sy tu acja
na ryn ku pra cy

– Ogól no pol skie da ne sta ty stycz ne wska -
zu ją, że sy tu acja na ryn ku pra cy stop nio wo
się po pra wia. Od mar ca 2010 r. w Pol sce
zmniej sza się licz ba za re je stro wa nych bez -
ro bot nych, ro śnie wy so kość prze cięt ne go
wy na gro dze nia, zaś licz ba osób za trud nio -
nych w przed się bior stwach po zo sta je sta -
bil na. Czy po dob ne ten den cje ob ser wu je -
my tak że na wo je wódz kim ryn ku pra cy?

– Tak że w na szym wo je wódz twie sy tu acja
na ryn ku jest co raz lep sza. Co praw da w mar -
cu br. ob ser wo wa li śmy jesz cze nie wiel ki wzrost
bez ro bo cia, jed nak już w kwiet niu re duk cja licz -
by bez ro bot nych by ła zna czą ca, zbio ro wość za -
re je stro wa nych zmniej szy ła się o 6,8 tys.
osób. Tak du ża zmia na wy ni ka po czę ści
z se zo no wo ści zja wi ska, mie sią ce wio sen no -
-let nie to okres zin ten sy fi ko wa nia ro bót dro go -
wych, prac w bu dow nic twie, rol nic twie, ogrod -
nic twie i tu ry sty ce, co po cią ga za so bą więk -
sze za po trze bo wa nie na pra cow ni ków. Jed nak
war to pa mię tać, że w ana lo gicz nym okre sie
ubie głe go ro ku stan bez ro bo cia ob ni żył się tyl -
ko o 953 oso by. We dług sta nu na ko niec kwiet -
nia mie li śmy w wo je wódz twie ślą skim za re je -
stro wa nych 183 338 bez ro bot nych, sto pa bez -
ro bo cia wy no si ła oko ło 10,0%.

Je że li cho dzi o pra cu ją cych, to z da nych
GUS wy ni ka, że w ubie głym ro ku wskaź nik za -
trud nie nia po zo sta wał na sta łym po zio mie
(z ma łą ten den cją wzro stu). Bie żą cy rok roz -
po czął się mniej opty mi stycz nie, w pierw -
szym kwar ta le 2010 r. prze cięt ne za trud nie nie
w sek to rze przed się biorstw by ło niż sze niż
w okre sie sty czeń – ma rzec 2009r., spa dek
prze cięt nej licz by za trud nio nych no to wa no
w więk szo ści sek cji prze my słu. Z punk tu wi dze -
nia za in te re so wań Czy tel ni ków „Fo�rum�Bu�dow�-
nic�twa�Ślą�skie�go” nie po ko ić mo że nie wiel ki spa -
dek prze cięt ne go za trud nie nia w sek cji bu�dow�-
nic�two (w re la cji I kwar tał 2009 i 2010 o ok. 2%). 

– Jed nym z wa run ków po pra wy sy tu acji
na ryn ku pra cy jest cią gły na pływ no wych
ofert za trud nie nia. Jak w tym aspek cie
oce nia pan sy tu ację na re gio nal nym ryn ku
pra cy? 

– W pierw szych czte rech mie sią cach 2010 r.
do ślą skich po wia to wych urzę dów pra cy wpły -
nę ło po nad 41 tys. zgło szeń o wol nych miej scach

Roz mo wa z MIE CZY SŁA wEM PŁA NE TĄ dy rek to rem wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w Ka to wi cach 
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6.1.1 62 500 000,00 530 414 009 439,60 62 58 426 502,20

6.1.2 30 800 000,00 89 41 970 637,39 62 23 434 071,56

6.1.3 221 348 928,85 62 221 348 928,85 62 221 348 928,85

6.2  96 950 015,93 287 460 651 898,47 50 94 883 569,24

6.3 6 000 000,00 454 22 098 193,51 122 5 663 178,01

8.1.1 182 828 400,01 1424 1 293 565 113,34 152 156 241 889,80

8.1.2 42 921 599,99 214 216 179 928,09 26 25 992 176,37

8.1.3 5 125 000,00 50 26 071120,40 4 2 574 867,52

9.3 38 292 750,00 149 146 383 972,64 28 22 229 871,18

686 766 694,78 3 259 2 842 279 232 568 610 795 054,70 

Dzia ła nie
Alo ka cja 2007-2009 

(w PLN)
Liczba LiczbaWar tość (w PLN)

Zło żo ne wnio ski 2007-2009 Pod pi sa ne umo wy 2007-2009
(stan na 10.03.2010 r.)

War tość (w PLN)

Konkursy/nabory ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy
w latach 2007-2009

12 Forum Budownictwa Śląskiego - 2 (32) 2010

pra cy w Ślą skiem wska zu ją, że po mi mo spo -
wol nie nia go spo dar cze go w bu dow nic twie
i dro go wnic twie nie bra ku je pra cy. Od lat ob -
ser wo wa ne jest za po trze bo wa nie na fa chow -
ców w za wo dzie: mu ra rza, bru ka rza, cie śli, ro -
bot ni ka bu dow la ne go i dro go we go, zbro ja rza
czy mon te ra in sta la cji wod no -ka na li za cyj nych.

Na ryn ku pra cy bra ku je tych, któ rzy wy ko nu -
ją pra ce przy go to waw cze przed bu do wą, jak
ope ra to rzy ma szyn bu dow la nych i ope ra to rzy
cięż kie go sprzę tu. Jest też za po trze bo wa nie
na za wo dy usłu go we, np. na spe cja li stów
od wy koń cze niów ki, gla zur ni ków, par kie cia rzy,
de ka rzy. 

Wy mie ni łem kil ka na ście naj bar dziej po szu -
ki wa nych pro fe sji, jed nak uwa żam, że we
wszyst kich za wo dach bu dow la nych od po -
wied nio wy szko lo ny fa cho wiec znaj dzie pra cę.
Pro ble mem za wo dów zwią za nych z bu dow nic -
twem jest oczy wi ście se zo no wość, sy tu acja za -
trud nie nio wa po gar sza się z na sta niem je sien -
nych chło dów. 

Czę sto w za wo dach, w któ rych wy stę pu -
je za po trze bo wa nie na pra cę no tu je się re -
la tyw nie wy so kie sta ny bez ro bo cia. Czy ta
sy tu acja do ty czy tak że bez ro bot nych w za -
wo dach zwią za nych z bu dow nic twem?

Fak tycz nie w wie lu za wo dach, tak że bu dow -
la nych, no tu je my du żą licz bę zgła sza nych
ofert pra cy i znacz ną licz bę bez ro bot nych po -
zo sta ją cych w re je strach urzę dów pra cy. Przy -
czy ny te go sta nu rze czy są zło żo ne. 

Po pierw sze – część bez ro bot nych po sia da
zbyt ni skie kwa li fi ka cje. Nie przy sta ją one
do wy ma gań pra co daw ców, któ rzy naj czę ściej
sta ra ją się po zy skać oso by o wy so kich umie -
jęt no ściach, od po wied nich ce chach spo łecz -
nych (pra co wi tość, lo jal ność, punk tu al ność, su -
mien ność) i de mo gra ficz nych (np. mło dy wiek).
Po dru gie – na le ży pa mię tać, że cią gle bli sko
jed na trze cia ślą skich bez ro bot nych to oso by
dłu go trwa le bez ro bot ne. Dłu gość cza su po zo -
sta wa nia bez pra cy ma dla bez ro bot nych
szcze gól ne zna cze nie, de cy du je bo wiem nie
tyl ko o ich sy tu acji eko no micz nej, ale mo że
mieć tak że istot ny wpływ na mo ra le i spo łecz -
ną po sta wę osób po szu ku ją cych pra cy. Zbyt
dłu gie ocze ki wa nie na pod ję cie za trud nie nia
czę sto do pro wa dza do bra ku go to wo ści do pod -
ję cia pra cy, czy li do bier no ści za wo do wej.

I po trze cie – kwe stia wy so ko ści wy na gro -
dzeń. Rze czy wi ście z ostat nich opu bli ko wa -
nych da nych GUS wy ni ka, że pła ce tak w kra -
ju, jak i wo je wódz twie nie co wzro sły, jed nak na -
dal dla du żej czę ści po ten cjal nych pra cow ni -
ków ich po ziom oka zu je się zbyt ni ski. Wy so -
kość wy na gro dze nia na bie ra szcze gól ne go
zna cze nia, kie dy ofe ro wa na pra ca ma być
świad czo na w znacz nym od da le niu od miej -
sca za miesz ka nia lub jej pod ję cie po wo du je ko -
niecz ność za pew nie nia płat nej opie ki
nad dzieć mi al bo in ny mi człon ka mi ro dzi ny. By -
wa i tak, że do jazd do pra cy środ ka mi ko mu -
ni ka cji pu blicz nej oka zu je się trud ny lub wręcz
nie moż li wy. Część firm zlo ka li zo wa na jest
na obrze żach miast, zaś pra ca od by wa się
w sys te mie czte ro bry ga do wym lub trzy zmia -
no wym. Ni skie pła ce, roz chwia ny ry nek pra -
cy, nie pew ność ofe ro wa ne go za trud nie nia
po wo du ją, że w przy pad ku nie ko rzyst nej lo ka -
li za cji fir my, po ten cjal ny pra cow nik nie bie rze

pod uwa gę moż li wo ści wy na ję cia lo kum lub za -
mia ny miesz ka nia (o ile w ogó le po sia da sa -
mo dziel ne miesz ka nie).

Po nad to na le ży pa mię tać, że część bez ro -
bot nych to oso by świad czą ce pra cę w sza rej
stre fie, któ re re je stru ją się głów nie po to, aby
uzy skać pra wo do bez płat nych świad czeń
me dycz nych. Trud no osza co wać wiel kość te -
go zja wi ska, w ska li kra ju mó wi się na wet o 2
mln osób pra cu ją cych bez wy ma ga nej umo wy
o pra cę.

War to więc pa mię tać, że po mi mo ist nie ją -
cych ofert pra cy, w re je strach po wia to wych
urzę dów pra cy nie bra ku je bez ro bot nych bu -
dow lań ców. Mo im zda niem naj czę ściej po wo -
dem bra ku pra cy by wa ją nie wy star cza ją ce
umie jęt no ści, któ re nie przy sta ją do ocze ki wań
pra co daw ców.

– Jak po wia to we urzę dy pra cy po ma ga -
ją tym, któ rzy w prze szło ści wy ko ny wa li
za wo dy zwią za ne z bu dow nic twem, a dzi -
siaj twier dzą, że ich umie jęt no ści zdez ak -
tu ali zo wa ły się?

– W na szym wo je wódz twie szko le nia z ob -
sza ru „ar chi tek tu ra i bu dow nic two” od lat cie -
szą się dość du żą po pu lar no ścią. W ubie głym
ro ku kur sy, w trak cie któ rych bez ro bot ni i po -
szu ku ją cy pra cy mo gli na by wać lub do sko na -
lić umie jęt no ści w za wo dach zwią za nych
z bran żą bu dow la ną ukoń czy ło po nad 700
osób. Nie ste ty, za le d wie co trze ci z nich pod -
jął pra cę w trak cie szko le nia lub w okre sie
do trzech mie się cy od je go za koń cze nia. Za -
sta na wia ją ce jest to, że w ubie głych la tach efek -
tyw ność ta kich szko leń by ła wyż sza. 

Oba wiam się, że spo wol nie nie go spo dar cze
po wo du je, że ry nek pra cy sta je się zno wu ryn -
kiem pra co daw cy i jak wspo mi na łem wcze śniej,
znacz na część bez ro bot nych po dej mu je pra -
cę w sza rej stre fie, bez umo wy o pra cę. 

Waż nym ogni wem w pro wa dze niu re kwa li -
fi ka cji są szko le nia or ga ni zo wa ne ze środ ków
Eu ro pej skie go Fun dusz Spo łecz ne go (EFS)

przez jed nost ki sek to ra pu blicz ne go oraz fir my
pry wat ne. 

W ra mach EFS Wo je wódz ki Urząd Pra cy
w Ka to wi cach re ali zu je obec nie dzia ła nia
zwią za ne z wdra ża niem kom po nen tu re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki,
a w szcze gól no ści za da nia zwią za ne z or ga -
ni za cją kon kur sów w ra mach PO KL. WUP peł -
ni ro lę In sty tu cji Po śred ni czą cej II stop nia
dla 5 dzia łań (Dzia ła nie 6.1 – Po pra wa do stę -
pu do za trud nie nia oraz wspie ra nie ak tyw-
no ści za wo do wej w re gio nie, Dzia ła -
nie 6.2 – Wspar cie oraz pro mo cja przed się bior -
czo ści i za trud nie nia, Dzia ła nie 6.3 – Ini cja ty -
wy lo kal ne na rzecz pod no sze nia po zio mu ak -
tyw no ści za wo do wej na ob sza rach wiej skich,
Dzia ła nie 8.1 – Roz wój pra cow ni ków i przed -
się biorstw w re gio nie oraz Dzia ła nie 9.3 – Upo -
wszech nie nie for mal ne go kształ ce nia usta wicz -
ne go w for mach szkol nych). Od 2007 r. do fi -
nan so wa no re ali za cję 568 pro jek tów o war to -
ści po nad 610 mln zło tych. Z po mo cy w ra mach
re ali zo wa nych pro jek tów sko rzy sta ło bądź ko -
rzy sta po nad 48,5 tys. miesz kań ców na sze go
wo je wódz twa, głów nie bez ro bot nych, ale rów -
nież pra cu ją cych, któ rzy z wła snej ini cja ty wy,
po za go dzi na mi pra cy za wo do wej chcą pod -
no sić lub zmie niać kwa li fi ka cje. 

– Ja kie są per spek ty wy dla ryn ku pra cy
w naj bliż szym cza sie?

– W okre sie wio sen no-let nim sy tu acja po win -
na po zo sta wać sta bil na. Nie ste ty, nie li czę
na spek ta ku lar ny spa dek licz by za re je stro wa -
nych. Za le ży on od wy so kie go tem pa wzro stu
go spo dar cze go, któ ry mu siał by wy no sić po wy -
żej 5 proc. rocz nie. W 2010 r. pro gno zo wa ny
jest wzrost rzę du 2,5%, stąd nie mo że być mo -
wy o zna czą cych re duk cjach sta nu bez ro bo -
cia. Oczy wi ście w do bie glo ba li za cji go spo dar -
ka świa to wa, pol ska czy wo je wódz ka to sys -
tem na czyń po łą czo nych. Stąd du żo za le żeć
bę dzie od zmian za cho dzą cych na eu ro pej skich
ryn kach pra cy.
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Efektywne
narzędzie
polityki
gospodarczej

– W przy szłym ro ku Ka to wic ka Spe cjal -
na Stre fa Eko no micz na S.A. ob cho dzić bę -
dzie 15 le cie swe go ist nie nia. Jak zwy kle
w przy pad ku ju bi le uszy nad cho dzi więc
czas pod su mo wań i re flek sji. Ja kie by ły te
mi nio ne la ta, jak roz wi ja ła się Stre fa, co da -
ła ka to wic ka SSE na sze mu re gio no wi i je -
go miesz kań com?

– Bez wąt pie nia mi nio ne la ta po ka za ły, ze
stre fy eko no micz ne są efek tyw nym na rzę -
dziem re gio nal nej po li ty ki go spo dar czej. Do -
wo dem na to jest ilość po zy ska nych in we sto -
rów, wiel kość na kła dów in we sty cyj nych oraz
ilość miejsc pra cy. Li de rem wśród stref eko -
no micz nych jest Ka to wic ka SSE, gdyż nie mal
co pią ta zło tów ka zo sta ła za in we sto wa na wła -
śnie w tym miej scu. Krót ko mó wiąc, Ka to wic -
ka SSE da ła lu dziom przede wszyst kim pra -
cę, a tak że moc no przy śpie szy ła roz wój go -
spo dar czy re gio nu. War to pod kre ślić, że co
pią ty „stre fo wy pra cow nik” pra cu je wła śnie
w na szej Stre fie. Przez ostat nie 15 lat od nie -
śli śmy mnó stwo suk ce sów. Nie ozna cza to
jed nak, że spo czę li śmy na lau rach, zo sta ło
jesz cze wie le do zro bie nia – przed na mi sto -
ją no we wy zwa nia. Zmie ni ły się wa run ki
funk cjo no wa nia pol skiej go spo dar ki. Nie
kon ku ru je my już ta nią si łą ro bo czą, ale
przede wszyst kim jej ja ko ścią. Chce my two -
rzyć co raz wię cej no wo cze snych miejsc pra -

cy, po zy ski wać fir my Hi -tech oraz R&D.
Chce my tak że w pełni wy ko rzy stać po ten cjał
Ka to wic je śli cho dzi o fir my z bran ży BPO/IT.
Są to tyl ko nie któ re za da nia, któ re chce my
zre ali zo wać w cią gu ko lej nych 10 lat. 

– Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no -
micz na jest bez spor nie naj bar dziej uda -
nym te go ty pu przed się wzię ciem w Pol sce.
Jak osią gnę li ście ta kie suk ce sy?

– Je ste śmy naj więk szą w Pol sce stre fą
pod wzglę dem wiel ko ści (pra wie 2000ha), ilo -
ści miejsc pra cy (41.000) oraz wiel ko ści in -
we sty cji (16 mld PLN). Na nasz suk ces
wpły wa wie le czyn ni ków. Nie osią gnę li by śmy
tak wiel kie go suk ce su bez po mo cy lo kal nych
władz, ośrod ków aka de mic kich czy do brej re -
no my tu tej szych pra cow ni ków. Du że zna cze -
nie ma też oczy wi ście naj lep sza w Pol sce in -
fra struk tu ra dro go wa. Wszyst ko to po wo du -
je, ze je ste śmy atrak cyj nym miej scem dla po -
ten cjal nych in we sto rów. 

– Na ja ki pro blem w roz wo ju ka to wic kiej
SSE mógł by Pan wska zać, bio rąc
pod uwa gę do świad cze nia mi nio nych lat?

– Moż na po wie dzieć, że już na sa mym po -
cząt ku mie li śmy du ży pro blem. Ka to wic ka
SSE zo sta ła utwo rzo na z ka pi ta łem za kła do -
wym w wy so ko ści 970 000 zł oraz ob sza rem
po cząt ko wym 800ha (w tym 0 ha grun tów
wła snych). Wła ści cie lem grun tów by ły i w dal -

szym cią gu są przede wszyst kim gmi ny raz
Agen cja Nie ru cho mo ści Rol nych. Co opers &
Ly brand osza co wał koszt uzbro je nia tych
dzia łek na oko ło 200 mln zł!!! Uda ło nam się
prze zwy cię żyć te trud no ści dzię ki do brze
ukła da ją cej się współ pra cy z gmi na mi. Obec -
nie po sia da my pra wie 2000 ha, na ok.
1000 ha dzia ła ją już fir my pro duk cyj ne oraz
usłu go we, co wię cej, po zo sta łe te re ny są już
uzbro jo ne lub do zbra ja ne. 

Obec nie naj więk szą ba rie rą są wy śru bo wa -
ne kry te ria do ty czą ce obej mo wa nia grun tów
pry wat nych sta tu sem stre fy. Nie ste ty wy glą -
da na to, że sy tu acja się po gor szy. Mi ni ster -
stwo fi nan sów chce wpro wa dzić za pis, któ -
ry po zwo li ob jąć sta tu sem stre fy tyl ko te fir -
my, któ re są wła ści cie lem nie ru cho mo ści,
na któ rych dzia ła ją. W prak ty ce, za pis ten
unie moż li wi ko rzy sta nie z po mo cy pu blicz nej
fir mom BPO/IT, któ re chcia ły by ope ro wać
w biu row cach le żą cych po za obec ny mi te re -
na mi stre fy. Fir my te nie mal za wsze wy naj -
mu ją po wierzch nie biu ro wą, nie bu du ją ani nie
ku pu ją biu row ców. 

– Do tej po ry mo to ry za cja do mi no wa -
ła w no wych in we sty cjach lo ko wa nych
w Ka to wic kiej SSE. Czy bę dzie tak rów -
nież w przy szło ści. Czy za po wie dzia ne
ogra ni cze nia pro duk cji Fia ta w fa bry ce
w Ty chach nie są ja kimś dzwon kiem

Rozmowa z ANDRZEJEM PASKIEM wiceprezesem zarządu
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
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ostrze gaw czym, że Pol ska nie jest jed nak
tak atrak cyj nym miej scem na in we sto wa -
nie jak by się to kil ka lat te mu wy da-
wa ło?

– Ka to wic ka SSE jest zna na na Za cho dzie
przed wszyst kim ja ko „za głę bie mo to ry za cji”.
Uwa żam, że je ste śmy i jesz cze dłu go bę -
dzie my bar dzo atrak cyj nym miej scem dla te -
go ty pu in we sty cji. Mo im zda niem nasz re -
gion mo że się po chwa lić naj lep szym sto sun -
kiem kosz tów pra cy do ja ko ści w Eu ro pie.
Za kła dy Fia ta w Ty chach oraz Opla w Gli -
wi cach są zna ne na ca łym świe cie z ja ko -
ści swo ich pro duk tów. Ogra ni cze nie pro duk -
cji w Ty chach ma pod sta wy po li tycz ne, nie
zaś eko no micz ne. 

Do Włoch zo sta nie prze nie sio na pro duk cja
no wej Pan dy, aby wes przeć tam tej szą fa bry -
kę. W za mian fa bry ka ty ska bę dzie pro du ko -
wać Lan cie yp si lon, któ ry jed nak nie sprze -
da je się tak do brze jak Pan da. War to pod kre -
ślić, że obec ne wy ko rzy sta nie mo cy pro duk -
cyj nych Fia ta prze kra cza 90%, nie wy klu czo -
ne że ten czyn nik też miał swo je zna cze nie. 

– Czy fir my z bran ży bu dow la nej też in -
we sto wa ły w KSSE?

– W na szej Stre fie dzia ła obec nie 13 firm
z tej że bran ży, m.in. Fi nal (pro duk cja pro fi li
alu mi nio wych, ele men ty sto lar ki bu dow la nej,
kon struk cje me ta lo we, ob rób ka me ta li), Ho -
bas (pły ty, ar ku sze, ru ry i kształ tow ni ki
z two rzyw sztucz nych), Re hau (pro fi le okien -
ne, wy ro by in sta la cyj ne) oraz Sa int – Go ba -
in Con struc tion Pro ducts Pol ska (pro duk cja
weł ny mi ne ral nej i aku stycz nych su fi tów
pod wie sza nych). Ko lej nych 7 przed się -
biorstw jest na róż nych eta pach re ali za cji in -
we sty cji. 

– Ja kie są ko rzy ści dla przed się bior ców
z by cia w spe cjal nej stre fie eko no micz nej?
Ja kie ba rie ry na tu ry biu ro kra tycz nej, fi -
skal nej na le ża ło by po ko nać, aby zwięk -
szyć za in te re so wa nie in we sty cja mi w stre -
fach spe cjal nych?

– Fir ma, któ ra dzia ła na te re nie stre fy eko -
no micz nej ma pra wo do ko rzy sta nia z ulgi po -
dat ko wej w po dat ku CIT. W przy pad ku Ka to -
wic kiej SSE wiel kość po mo cy pu blicz nej,
w za leż no ści od wiel ko ści przed się bior stwa
oraz lo ka li za cji in we sty cji wy no si od 40
do 70%. Wiel kość po mo cy pu blicz nej jest kal -
ku lo wa na w opar ciu o kosz ty kwa li fi ko wa ne,
po nie sio ne na te re nie stre fy lub 2-let nie
kosz ty pra cy. 

Jest kil ka czyn ni ków, któ re przy czy ni ły by się
do zwięk sze nia za in te re so wa nia stre fa mi, m.
in. ła god niej sze wa run ki obej mo wa nia grun -
tów pry wat nych sta tu sem stre fy – obec ne
prze pi sy są zbyt re stryk cyj ne oraz bar dziej
przej rzy ste pra wo do ty czą ce roz li cza nia po -
mo cy pu blicz nej, w tym tak że umoż li wie nie
in we sto rom roz li cza nia stra ty z dzia łal no ści
w ra mach ze zwo le nia. 

– Kło po ty stre fy eu ro kła dą się co raz
więk szym cie niem na pol skiej go spo dar -
ce. Czy od bi ja się to na re ali za cji pro jek -
tów w ka to wic kiej SSE? 

– Pol ska go spo dar ka ra dzi so bie z kry zy -
sem du żo le piej niż kra je stre fy eu ro. Nie da
się jed nak ukryć fak tu, iż pro ble my tych że kra -
jów ne ga tyw nie obi ja ją się na na szym kra ju.

Spa da ją cy eks port oraz in we sty cje bez po -
śred nie to tyl ko nie któ re przy kła dy. Na tu ral -
nie od bi ja się to na funk cjo no wa niu KSSE
oraz firm tu dzia ła ją cych. W ze szłym ro ku zna -
czą co spadł po ziom in we sty cji w po rów na niu
z la ta mi po przed ni mi. Uda ło nam się po zy -
skać 13 no wych pro jek tów in we sty cyj nych,
któ re wią żą się z in we sty cja mi w wy so ko -
ści 220 mln zł oraz za trud nie niem po nad 600
no wych pra cow ni ków. 

W tym ro ku ob ser wu je my zna czą cą po pra -
wę, jed nak za wcze śnie, aby mó wić o cał -
ko wi tym „od ro dze niu” in we sty cji. Od stycz -
nia do ma ja 2010 ro ku po zy ska li śmy 7 pro -
jek tów in we sty cyj nych. Fir my zo bo wią za ły
się za in we sto wać 500 mln zł oraz za trud -
nić 332 oso by. Co raz więk szą ro lę od gry wa -
ją re in we sty cje firm, któ re już od pew ne go
cza su ope ru ją w KSSE. Jest to po zy tyw ny
znak, gdyż po ka zu je, że de cy zje o za in we -
sto wa niu w na szej stre fie by ły pod ję te
słusz nie. 

– Miej my na dzie ję, że kry zys nie dłu go
się skoń czy. Ja kie są pla ny roz wo ju
KSSE?

– Plan roz wo ju Ka to wic kiej SSE okre ślo -
ny jest przez Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo -
dar ki w spra wie usta le nia pla nu roz wo ju Ka -
to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej

Po zwo lę so bie przy to czyć je go frag ment
do ty czą cy ce lów:

1. po bu dza nie dzia łal no ści pro duk cyj nej
i usłu go wej w re gio nie po przez two rze nie no -
wo cze snych ośrod ków prze my sło wych; 

2. zwięk sze nie licz by in we sty cji o cha rak -
te rze in no wa cyj nym; 

3. two rze nie wa run ków do po zy ski wa nia in -
we sty cji z sek to ra ba daw czo -roz wo jo we go; 

4. dy wer sy fi ka cja dzia łal no ści go spo dar czej
skie ro wa na na wzrost udzia łu sek to ra no wo -
cze snych usług, bio tech no lo gii, pro duk cji
na rzę dzi me dycz nych i in nych sek to rów sto -
su ją cych roz wią za nia in no wa cyj ne; 

5. po zy ski wa nie no wych lo ka li za cji KSSE
ce lem uzy ska nia efek tu zrów no wa żo ne go
wpły wu stre fy na re gio ny 

6. wspie ra nie pro ce sów re wi ta li za cji te re -
nów zde gra do wa nych, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem te re nów po prze my sło wych; 

7. współ fi nan so wa nie wspól nych przed się -
wzięć in we sty cyj nych w in fra struk tu rę re gio -
nów; 

8. roz wój współ pra cy z in sty tu cja mi zaj mu -
ją cy mi się pro mo cją re gio nal nej ofer ty in we -
sty cyj nej ma ją cej na ce lu sty mu lo wa nie ko -
ope ra cji firm dzia ła ją cych w re gio nach; 

9. wspie ra nie roz wo ju par ków tech no lo gicz -
nych oraz kla strów prze my sło wych; 

10. ak ty wi za cja ryn ku pra cy, wzrost po zio -
mu wy kształ ce nia i kwa li fi ka cji pra cow ni -
ków. 

Jak wi dać po sta wio no przed na mi wie le ce -
lów, któ re stop nio wo re ali zu je my. Mi mo
obec ne go spo wol nie nia go spo dar cze go
w Pol sce po zo sta je my opty mi sta mi, przed na -
mi po zo sta ło jesz cze 10 lat dzia łal no ści. Je -
ste śmy pew ni, ze od nie sie my jesz cze wie -
le suk ce sów. 

– Dzię ku ję za roz mo wę

Roz ma wiał: DA NIEL BIE NEK

AN DrzeJ PA SeK uro�dził� się� w 1947� ro�ku
w Ka�to�wi�cach.� Jest� ab�sol�wen�tem� Aka�de�mii
Gór�ni�czo�Hut�ni�czej�w Kra�ko�wie�Dy�plom�ma�gi�stra
in�ży�nie�ra�elek�try�ka�uzy�skał�w 1971�ro�ku.�Po stu�-
diach�w la�tach 1972�–�1982�pra�co�wał�ja�ko�asy�-
stent,�star�szy�asy�stent,�ad�iunkt�w Ośrod�ku�Ba�-
daw�czo�-Roz�wo�jo�wym� Sys�te�mów� Me�cha�ni�za�-
cji,� Elek�try�fi�ka�cji� i Au�to�ma�ty�za�cji� Gór�nic�twa
w Ka�to�wi�cach.�W la�tach 1982�–1990�był�ad�iunk�-
tem�na�uko�wo�-ba�daw�czym�w Głów�nym�In�sty�tu�-
cie�Gór�nic�twa�w Ka�to�wi�cach.�Od 1991do 1994
ro�ku�pra�co�wał�w fir�mie�„Tech�mex”�a od 1994
do 1997�był� udzia�łow�cem� i pre�ze�sem� za�rzą�du
w fir�mie�„PRO�TE�KO�bis”�w Ka�to�wi�cach.�Od 1998
ro�ku�jest�wi�ce�pre�ze�sem�za�rzą�du�w Ka�to�wic�kiej
Spe�cjal�nej�Stre�fie�Eko�no�micz�nej S.A.�w Ka�to�wi�-
cach.
Ukoń�czył�kurs�dla�kan�dy�da�tów�na człon�ków�rad
nad�zor�czych�w J.�S.�S.�P.�i stu�dium�po�dy�plo�mo�-
we”�Za�rzą�dza�nie�fi�nan�sa�mi�ko�mu�nal�ny�mi�w Wyż�-
szej�Szko�le�Ban�ko�wo�ści� i Fi�nan�sów�w Ka�to�wi�-
cach.
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Kon se kwent ne
i dłu go fa lo we dzia ła nia

– W roz strzy gnię tym pod ko niec ma ja,
dru gim ran kin gu New swe eka „Naj lep sza 15”
zna lazł się Pan w czo łów ce, zaj mu jąc 13
miej sce – ja ko naj lep szy wśród pre zy den -
tów gór no ślą skich miast. Co trze ba zro bić,
aby za słu żyć na ta kie wy róż nie nie? 

– Mam du ży dy stans do ran kin gów. Są dzę
jed nak, że au to rzy te go ze sta wie nia oce nia li
pre zy den tów pod ką tem kon kret nych osią gnięć
ich miast. Mo im zda niem po win ny być one re -
zul ta tem kon se kwent nych i dłu go fa lo wych

dzia łań, bo tyl ko ta kie do ce nia się w osta tecz -
nym roz ra chun ku. Pro szę spoj rzeć np. na prof.
Je rze go Buz ka, by łe go pre mie ra RP i obec ne -
go prze wod ni czą ce go Par la men tu Eu ro pej skie -
go. Przed kil ko ma la ty od cho dził ze świa ta pol -
skiej po li ty ki w trud nych oko licz no ściach, mi -
mo to wła śnie je go spo łe czeń stwo ob da rzy ło
rok te mu ogrom nym za ufa niem, wy bie ra jąc
do PE. W ten spo sób do ce nio no rów nież dłu -
go fa lo we do ko na nia kie ro wa ne go przez nie go
rzą du, zwią za ne z re for mo wa niem pań stwa.

– Nie ma Pan ła twe go ży cia. Pa na de cy -
zje np. w spra wie tram wa jów, wzbu dza ją
wie le złych emo cji. Jak pra cu je się w ta kiej
at mos fe rze? Czy prze ży wa Pan chwi le
zwąt pie nia w to, co Pan ro bi, czy też te ata -
ki utwier dza ją Pa na w prze ko na niu, że
pod ję te dzia ła nia są słusz ne i trze ba re ali -
zo wać kon se kwent nie na kre ślo ne pla ny?

– W at mos fe rze złych emo cji nie pra cu je się
naj le piej. Od po wie dzial ne za rzą dza nie mia stem
po le ga jed nak m.in. na de ter mi na cji i kon se -

Roz mo wa z dr. hab. inż. ZYG MUN TEM FRAN KIE wI CZEM, pre zy den tem Gli wic
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kwen cji oraz po dej mo wa niu głę bo ko prze my -
śla nych de cy zji wy ni ka ją cych z ra cjo nal nych
prze sła nek. Na ta kich opar ła się li kwi da cja ko -
mu ni ka cji tram wa jo wej w Gli wi cach. By ła
słusz na, bio rąc pod uwa gę roz pa try wa ne ar -
gu men ty, w tym przede wszyst kim wy li cze nia.
Wy ni ka ło z nich, że dal sze utrzy my wa nie
przez mia sto głę bo ko nie ren tow nych li nii tram -
wa jo wych w ich do tych cza so wym prze bie gu nie
ma sen su.

– Gli wi ce to obec nie ogrom ny plac bu -
do wy. Wę zeł au to stra do wy jest naj lep -
szym przy kła dem tych dzia łań. Kie dy ta in -
we sty cja zo sta nie ukoń czo na i jak mia sto
ma za miar wy ko rzy stać fakt, że wła śnie
na je go te re nie bę dą się krzy żo wać dwie
au to stra dy?

– Już ko rzy sta my z in fra struk tu ry dro go wej
wę zła i od czu wa my po zy tyw ne skut ki za in te -
re so wa nia nim ze stro ny in we sto rów, choć for -
mal nie skrzy żo wa nie au to strad A1 i A4 zo sta -
nie ukoń czo ne la tem. To wła śnie dzię ki nie mu
w Gli wi cach po wsta ły bądź po wsta ją ogrom ne
cen tra lo gi stycz ne i han dlo we, ta kie jak Tu li pan
Park, He li cal, Au chan i Fo cus, czy też naj więk -
sze w Pol sce cen trum lo gi stycz no -ma ga zy no -
we sie ci Te sco. Po za tym do bu do wy w bli skim
są siedz twie wę zła Gli wi ce -So śni ca (funk cjo nu -
ją ce go w świa do mo ści in we sto rów ja ko miej -
sce do sko na le sko mu ni ko wa ne) przy mie rza się
kil ka na stęp nych firm. Ozna cza to, że bę dzie -
my mie li du żo więk sze wpły wy do miej skie go
bu dże tu z lo kal nych po dat ków, co uła twi nam
re ali za cję wła snych za mie rzeń, sku pio nych nie
tyl ko na lo gi sty ce i han dlu, ale przede wszyst -
kich na roz wo ju wy so kich tech no lo gii. 

– Do au to strad po win na jesz cze do łą czyć
Dro go wa Tra sa Śred ni co wa, ale ist nie je nie -
bez pie czeń stwo, że na sku tek pro te stów
DTŚ nie do trze do Gli wic i ten szlak ko mu -
ni ka cyj ny, tak po trzeb ny ślą skiej aglo me ra -
cji, mo że utknąć w Za brzu. Czy rze czy wi ście
jest to re al ne za gro że nie dla tej in we sty cji?

– Mo im zda niem obec ne przy go to wa nia
do bu do wy gli wic kie go od cin ka Dro go wej
Tra sy Śred ni co wej idą do brze. Przy szłość DTŚ
bę dzie jed nak uza leż nio na od dzia łań ad mi -
ni stra cji, któ ra nie mo że po peł niać błę dów bądź
co fać się przed krzy kiem po pu li stów. Z te go
wzglę du jesz cze raz po wta rzam: DTŚ mu si po -
wstać, bo jest po trzeb na Gli wi com oraz ca łej
me tro po lii. Na to miast ni gdy nie by ła, nie jest
i nie bę dzie au to stra dą prze ci na ją cą na sze
mia sto! Ma – zgod nie z za ło że nia mi – sko mu -
ni ko wać cen tra gór no ślą skich ślą skich miast
i uła twić miesz kań com po dró żo wa nie po wo -
je wódz twie. 

– Gli wi ce zmie nia ją się, mo der ni zu ją,
cze go naj lep szym przy kła dem jest uru -
cho mie nie miej skiej sie ci sze ro ko pa smo wej.
Pla no wa na jest prze bu do wa oko lic dwor ca
ko le jo we go. Ja kie in ne in we sty cje bu dow -
la ne bę dą re ali zo wa ne na te re nie mia sta
w naj bliż szym cza sie?

– In we sty cje te moż na po dzie lić na miej skie
i pry wat ne. Jest ich mnó stwo. Spo śród miej skich
naj więk szym przed się wzię ciem bę dzie bu do wa
ha li wi do wi sko wo -spor to wej PO DIUM, blo ko wa -
na na ra zie przez mar szał ka wo je wódz twa. Li -
czę na to, że wresz cie zmie ni on zda nie, co po -
zwo li nam na jak naj szyb sze wy ło nie nie wy ko -

naw cy obiek tu. Oprócz te go w Gli wi cach po wsta -
ną ko lej ne ha le spor to we oraz sta dion pił kar ski.
Na to miast w gru pie naj więk szych in we sto rów
pry wat nych na le ży wy mie nić Au chan, któ re
bar dzo in ten syw nie (za kwo tę bli sko 100 mln zł)
bu du je nie tyl ko cen trum han dlo we, ale też frag -
ment miej skie go ukła du dro go we go przy ul. Ryb -
nic kiej. Ży wię po nad to na dzie je, że w naj bliż szym
cza sie ru szy za po wie dzia na in we sty cja fir my Par -
krid ge Re ta il, czy li ga le ria han dlo wo -usłu go wa
Fo cus Mall na te re nie by łej Hu ty Gli wi ce (daw -
niej 1 Ma ja). Po za tym w pla nach (jesz cze nie
do koń ca spre cy zo wa nych) jest bu do wa ko lej -
ne go par ku tech no lo gicz ne go. W stre fie biz ne -
so wej „No wych Gli wic” star tu ją zaś ko mer cyj ne
in we sty cje in ku bo wa nych tam firm, sku pio -
nych – jak Fu tu re Pro ces sing – na opra co wy -
wa niu roz wią zań high -tech wdra ża nych w róż -
nych dzie dzi nach ży cia. 

– Gli wi ce to mia sto, któ re po zy ska ło
wie lu zna czą cych, in no wa cyj nych in we -
sto rów. Czy mi mo kry zy su ten den cja do in -
we sto wa nia w mie ście mo że zo stać utrzy -
ma na?

– Ten den cja jest sta le utrzy my wa na, acz kol -
wiek w ubie głym ro ku dy na mi ka na pły wu in we -
sto rów do Gli wic ule gła spo wol nie niu na fa li ogól -
nej re ce sji go spo dar czej. W tej chwi li sy tu acja
się po pra wi ła. Mam na wet na dzie ję, że mia sto
jesz cze pod wyż szy swo ją atrak cyj ność. 

– Jak Pan oce nia wy ko rzy sty wa nie fun -
du szy unij nych przez mia sto i jak te pie nią -
dze po ma ga ją w roz wo ju Gli wic?

– Środ ki unij ne na pew no po ma ga ją, po nie -
waż przy śpie sza ją roz wój Pol ski. Nie mniej nie
prze ce niał bym ich zna cze nia. Ich roz dział
po zo sta wia wie le do ży cze nia. Ob ser wu je
się np. ogrom ne dys pro por cje mię dzy wo je -
wódz twa mi, któ rych część ma ogrom ny pro -
blem z „prze ro bie niem” przy zna nych środ ków
eu ro pej skich, kie dy resz ta na rze ka na ich nie -
do syt. Śląsk na le ży do tej dru giej ka te go rii, dla -
te go też po win ni śmy – mo im zda niem – sku -
piać się na two rze niu wła snej ba zy eko no micz -
nej, aby przy du żych pro jek tach wy ko rzy sty -
wać głów nie wła sne do cho dy. Tu taj cho dzi też
o re ali za cję pla nów za war tych w Re gio nal nym
Pro gra mie Ope ra cyj nym i kwe stię prak tycz ne -
go wy ko rzy sta nia środ ków unij nych przy zna -
nych na bu do wę ha li Po dium oraz gli wic kie -
go od cin ka DTŚ – dwóch klu czo wych in we sty -
cji na Ślą sku. Gdy by się one roz po czę ły, to na -
sze mia sto by ło by jed nym z naj więk szych be -
ne fi cjen tów po mo cy unij nej w wo je wódz twie.
Nie ste ty, te przed się wzię cia jesz cze nie ru szy -
ły, więc nie mo że my wy ka zy wać pie nię dzy unij -
nych w na szym bu dże cie i ogól no pol skich ran -
kin gach. Że by by ło cie ka wiej, na ra zie ca ła ta
sy tu acja utrud nia nam po zy ski wa nie środ ków
unij nych na mniej sze in we sty cje. Otrzy mu je -
my wspar cie, ale sły szy my przy oka zji, że sko -
ro ma my tak du żo pie nię dzy i prze zna cza my
je na du że pro jek ty, to nie po win ni śmy się
za bar dzo „roz py chać” w mniej szych pro gra -
mach. Po zo sta je więc cier pli wie cze kać. Roz -
po czę cie prac przy Po dium i DTŚ -ce zmie ni
bar dzo wie le.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: DA NIEL BIE NEK
Zdję cia z ar chi wum UM w Gli wi cach

Dr� hab.� inż.� zyg muNt FrAN Kie wicz (rocz�-
nik 1955)�–�gli�wi�cza�nin�z uro�dze�nia,�wie�lo�let�ni�pra�-
cow�nik� na�uko�wy� Po�li�tech�ni�ki� Ślą�skiej.� W la�-
tach 1990�–�2002�rad�ny�Ra�dy�Miej�skiej�w Gli�wi�cach.
Spra�wu�je�urząd�pre�zy�den�ta�mia�sta�nie�prze�rwa�nie
od wrze�śnia 1993�r.�Jest�prze�wod�ni�czą�cym�Ślą�skie�-
go�Związ�ku�Gmin�i Po�wia�tów�oraz�człon�kiem�za�rzą�-
du�World�Tech�no�po�lis�As�so�cia�tion.�
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Politechnika Śląska
ma 65 lat!

24 ma ja mi nę ło 65 lat od da ty utwo rze nia Po -
li tech ni ki Ślą skiej. Z tej oka zji w so bo tę 22 ma -
ja w Cen trum Edu ka cyj no -Kon gre so wym od by -
ło się Świę to Po li tech ni ki Ślą skiej.

Pod czas uro czy sto ści 23 oso bom wrę czo ne
zo sta ły dy plo my dok to ra ha bi li to wa ne go
oraz 108 oso bom dy plo my dok tor skie. W ra -
mach uro czy sto ści na stą pi ło tak że wrę cze nie
ty tu łów Ho no ro we go Pro fe so ra Po li tech ni ki
Ślą skiej trzem wy bit nym pro fe so rom: An to -
nie mu Taj du sio wi, rek to ro wi AGH, Ka re lo wi To -
maško wi z Uni wer sy te tu Tech nicz ne go w Ko -
szy cach na Sło wa cji oraz Woj cie cho wi Zie liń -
skie mu z Wy dzia łu Che micz ne go Po li tech ni ki
Ślą skiej, by łe mu rek to ro wi uczel ni.

Za bie ra jąc głos pod czas uro czy sto ści Rek -
tor Po li tech ni ki Ślą skiej prof. dr hab. inż. An drzej
Kar bow nik stwier dził m.in.:
Po�cząt�ko�wo�sie�dzi�ba�na�szej�uczel�ni�usta�no�-

wio�na�zo�sta�ła�w Ka�to�wi�cach,�ale�jesz�cze�za�nim
Po�li�tech�ni�ka�roz�po�czę�ła�dzia�łal�ność�na Ślą�sku,
pierw�sze�za�ję�cia,�jak�i pierw�sza�in�au�gu�ra�cja�ro�-
ku�od�by�ły�się�w Kra�ko�wie,�tym�cza�so�wej�sie�dzi�-
bie�or�ga�ni�zu�ją�cej�się�szko�ły.�Już�je�sie�nią�1945
ro�ku�na�stą�pi�ło�prze�nie�sie�nie�uczel�ni�na Śląsk,
jed�nak�nie�do Ka�to�wic�a do Gli�wic,�gdzie�by�ły
lep�sze�wa�run�ki�lo�ka�lo�we�umoż�li�wia�ją�ce�uru�cho�-
mie�nie�szko�ły�wyż�szej.�Dziś�to�wła�śnie�w Gli�-
wi�cach� znaj�du�je� się� głów�na� sie�dzi�ba� na�szej
uczel�ni,�tu�też�funk�cjo�nu�je�10�z 13�wy�dzia�łów
Po�li�tech�ni�ki.�Swo�jej�ak�tyw�no�ści�w cią�gu�tych�mi�-
nio�nych 65�lat�Po�li�tech�ni�ka�Ślą�ska�nie�ogra�ni�-
cza�ła�jed�nak�wy�łącz�nie�do te�go�mia�sta.�Po�li�tech�-
ni�ka�po�sze�rza�ła�za�kres�swo�jej�ak�tyw�no�ści�dy�-
dak�tycz�nej�i na�uko�wej,�uru�cha�mia�jąc�dzia�łal�ność
w ko�lej�nych�miej�sco�wo�ściach�re�gio�nu�–�Ryb�ni�-
ku,� Ka�to�wi�cach,� Za�brzu,� By�to�miu,� Dą�bro�wie
Gór�ni�czej,�So�snow�cu�i Ty�chach.�Dzię�ki�te�mu�Po�-
li�tech�ni�kę�Ślą�ską�moż�na�dziś�śmia�ło�na�zwać
uczel�nią�o cha�rak�te�rze�re�gio�nal�nym.
Już�od 65�lat�za�tem�Po�li�tech�ni�ka�Ślą�ska�bu�-

du�je�swo�ją�tra�dy�cję,�po�zy�cję�w śro�do�wi�sku�na�-
uko�wym�i na ryn�ku�edu�ka�cyj�nym�oraz�kształ�-

tu�je� po�zy�tyw�ne� re�la�cje� z oto�cze�niem.� Przez
wszyst�kie�te�la�ta�–�dzię�ki�twór�czej�pra�cy�pro�fe�-
so�rów�i po�zo�sta�łych�pra�cow�ni�ków�–�sta�wa�ła�się
swe�go�ro�dza�ju�„de�po�zy�tem�wie�dzy”.�Bę�dąc�waż�-
ną�in�sty�tu�cją�ży�cia�spo�łecz�ne�go,�głę�bo�ko�za�ko�-
rze�nio�ną�w re�gio�nie,�peł�ni�ro�lę�kul�tu�ro�twór�czą
i opi�nio�twór�czą�oraz�wno�si�istot�ny�wkład�w bu�-
do�wa�nie�go�spo�dar�ki�opar�tej�na wie�dzy.
Za�da�niem,�ja�kie�sfor�mu�ło�wa�łem�na po�cząt�-

ku�ka�den�cji�obec�nych�władz�rek�tor�skich,�jest
spra�wie�nie,�aby�Po�li�tech�ni�ka�Ślą�ska�sta�wa�ła�się
in�no�wa�cyj�nym�cen�trum�kształ�ce�nia�i na�uki,�by
mo�gła�za�jąć�zna�czą�cą�po�zy�cję�w Eu�ro�pej�skim
Ob�sza�rze�Szkol�nic�twa�Wyż�sze�go.�Wie�rzę,�że
dzię�ki�za�an�ga�żo�wa�niu�ca�łej�spo�łecz�no�ści�aka�-
de�mic�kiej�na�szej�uczel�ni�do te�go�ce�lu�sys�te�ma�-
tycz�nie�zmie�rza�my.

W trak cie uro czy sto ści na stą pi ło otwar cie Sa li
Hi sto rii Po li tech ni ki Ślą skiej, znaj du ją cej się
na II pię trze CEK -u, a tak że otwar cie wy sta wy
prac prof. Sta ni sła wa Sło do we go pt. „Rzeź biar -
skie kon tem pla cje”, przy go to wa nej z oka zji
ju bi le uszu 50-le cia pra cy twór czej Pro fe so ra.

Przed bu dyn kiem Cen trum Edu ka cyj no -Kon gre -
so we go Rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej prof. An drzej
Kar bow nik w to wa rzy stwie au to ra od sło nił na -
to miast rzeź bę prof. Sło do we go pt. „Du et”.

Z oka zji ju bi le uszu 65-le cia na szej uczel -
ni – dzień przed je go uro czy sty mi ob cho da -
mi – na Po li tech ni ce Ślą skiej go ścił prze wod -
ni czą cy Par la men tu Eu ro pej skie go prof. Je rzy
Bu zek, ab sol went uczel ni, któ ry po za spo tka -
niem z Re kto rem, wy gło sił rów nież po zdro wie -
nie do uczest ni ków Świę ta. Zo sta ło ono od two -
rzo ne pod czas so bot niej uro czy sto ści.

–� Czu�ję� się� jed�nym� z was,� wszę�dzie,
gdzie�je�stem.�Wszyst�kie�go,�co�ro�bi�łem�w ży�-
ciu,� na�uczy�łem� się� na Po�li�tech�ni�ce� Ślą�-
skiej. I cho�dzi� mi� nie� tyl�ko� o za�wód,� ale
o umie�jęt�ność�ży�cia,�sto�su�nek�do in�nych�lu�dzi,
otwar�tość�i wol�ność.�Ży�czę�wszyst�kie�go�naj�-
lep�sze�go�mo�jej�uczel�ni,�ko�lej�nych 65�lat,�czy�li
po�dwój�ne�go�wie�ku�eme�ry�tal�ne�go,�a po�tem�na�-
stęp�nych�–�po�wie�dział�prof.�Bu�zek,�zwra�ca�jąc
się�do spo�łecz�no�ści�aka�de�mic�kiej�Po�li�tech�ni�-
ki�Ślą�skiej.� (tb)
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Jubileusz 65-lecia Państwowych Szkół Budownictwa 
w Bytomiu

Kuźnia
budowlanych kadr

12 czerw ca 2010 ro ku w Pań stwo wych Szko -
łach Bu dow nic twa – Ze spo le Szkół w By to miu
od by ły się uro czy sto ści Ju bi le uszu 65-le cia ist -
nie nia Pla ców ki oraz 100-le cia obiek tu, któ ry zaj -
mu je Szko ła. 

W im pre zie wzię li udział szcze gól ni go ście,
mię dzy in ny mi: po sło wie na Sejm RP – Ja cek
Brze zin ka i Woj ciech Sza ra ma, se na tor, An -
drzej Mi sio łek; przed sta wi cie le władz mia sta
z pre zy den tem Pio trem Ko jem na cze le. 

Szcze gól ną gru pę sta no wi li za pro sze ni przed -
sta wi cie le or ga ni za cji i sto wa rzy szeń bu dow la nych:
Jan Spy cha ła – wo je wódz ki in spek tor nad zo ru bu -
dow la ne go, An drzej No wak – pre zes od dzia łu ka -
to wic kie go Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech -
ni ków Bu dow nic twa, Fran ci szek Busz ka prze wod -
ni czą cy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu -
dow nic twa z sie dzi bą w Ka to wi cach, Ta de usz
Glüksman, wi ce pre zes Ślą skiej Izby Bu dow nic -
twa. Du żą gru pę go ści sta no wi li dy rek to rzy by tom -

skich szkół po nad gim na zjal nych i pla có wek
współ pra cu ją cych z PSB (z Dmi tro wa w Ro sji,
Trna vy w Sło wa cji, z Gdań ska i Lu bli na), pra cow -
ni cy, ab sol wen ci i ak tu al ni ucznio wie Szko ły. 

Ho no ro wy mi pa tro na mi ob cho dów Ju bi le -
uszu by li Pre zy dent By to mia, pan Piotr Koj, Ślą -
ski Ku ra tor Oświa ty, pan Sta ni sław Fa ber oraz
Ka to wic ki Od dział Pol skie go Związ ku In ży nie -
rów i Tech ni ków Bu dow nic twa. 

Za sad ni czą czę ścią im pre zy by ło wrę cze nie ho -
no ro wych na gród: Me da li Be ne Me ri tus Scho lae,
dla osób i pod mio tów wspie ra ją cych dzia łal ność
Szko ły i Sum ma cum Lau de, dla za słu żo nych, ak -
tu al nych ab sol wen tów Szko ły oraz Sta tu etek
za dłu go let nią współ pra cę ze szko ła mi i in sty tu -
cja mi. Me da la mi uho no ro wa ni zo sta li mię dzy in -
ny mi: Piotr Koj – pre zy dent mia sta By to mia, Ha -
li na Bie da – za stęp ca pre zy den ta, Jan Spy cha -
ła – ab sol went PSB, Wo je wódz ki In spek tor Nad -
zo ru Bu dow la ne go; Ta de usz Wnuk – Pre zy dent
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa, w któ re go imie niu wy -
róż nie nie ode brał pan Ta de usz Glüksman; Fran -
ci szek Busz ka – ab sol went Szko ły, prze wod ni -
czą cy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow -
nic twa i wi ce pre zes Ślą skiej Izby Bu dow nic twa. 

Część ofi cjal na za koń czy ła się zwie dza niem bu -
dyn ku – ju bi la ta. Róż no rod ne wy stę py ak tu al nych
uczniów PSB – ZS od kry ły ar ty stycz ne du sze bu -
dow lań ców, a trwa ją cy do bia łe go ra na bal po twier -
dził ich fan ta zję i umie jęt ność za ba wy. (tb)

EDUKACJA
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Mło dzi o bez pie czeń stwie
w bu dow nic twie

10 ma ja w Cen trum Kształ ce nia Prak tycz ne -
go w By to miu przy ul. Ka ro la Miar ki 29 od był
się fi nał XI edy cji Kon kur su wie dzy o bez pie -
czeń stwie i hi gie nie pra cy dla mło dzie ży szkół
po nad gim na zjal nych kształ cą cych się w za wo -
dach bu dow la nych.

–�Okrę�go�wy�In�spek�to�rat�Pra�cy�w Ka�to�wi�-
cach�po�sta�no�wił�pro�mo�wać�w szcze�gól�no�ści
tą�mło�dzież,�któ�ra�w przy�szło�ści�bę�dzie�de�-
cy�do�wać�o ob�li�czu�na�sze�go�kra�ju.�Bu�dow�nic�-
two�jest�jed�ną�z branż,�w któ�rej�do�cho�dzi�naj�-
czę�ściej�do wy�pad�ków.�Stąd�też�za�le�ży�nam
na tym,� by� ucznio�wie� mie�li� świa�do�mość
o wy�stę�pu�ją�cych�za�gro�żeń�zwią�za�nych�z pro�-
ce�sem�bu�dow�la�nym,�ale�rów�nież�prze�pi�sach
pra�wa�pra�cy.�Pro�ces�pro�duk�cyj�ny�nie�ro�ze�rwal�-
nie�zwią�za�ny�jest�ze�spra�wa�mi�bez�pie�czeń�-
stwa�i ochro�ny�zdro�wia,�zaś�prze�strze�ga�nie
prze�pi�sów�bhp�to�nic�in�ne�go�jak�„do�bra�ro�bo�-
ta” – mó wi Anet ta Ra nosz nad in spek tor pra -
cy Sek cji Bu dow nic twa OIP Ka to wi ce. – In�-
we�sto�wa�nie�w mło�dzież,�w szcze�gól�no�ści�tą,
któ�ra�chce�pod�no�sić�swo�je�kwa�li�fi�ka�cje�za�wo�-
do�we�uzna�li�śmy�za prio�ry�te�to�we�w pra�cy�na�-
sze�go�urzę�du.�Uzy�ska�nie�po�pra�wy�bez�pie�-
czeń�stwa� pra�cy� w bu�dow�nic�twie� moż�na�
osią�gnąć�je�dy�nie�po�przez�pod�no�sze�nie�wie�-
dzy� uczniów� oraz� sze�ro�kiej� współ�pra�cy�
ze�szko�ła�mi�kształ�cą�cy�mi�w roż�nych�za�wo�-
dach.

W ra mach re ali za cji pro gra mu pre wen cyj -
no -pro mo cyj ne go w bu dow nic twie w 2010 ro -
ku, Ślą ska Ra da do Spraw Bez pie czeń stwa
Pra cy w Bu dow nic twie przy Okrę go wym
In spek to ra cie Pra cy w Ka to wi cach wspól nie
ze Ślą skim Ku ra to rem Oświa ty zor ga ni zo wa -
ła ko lej ną edy cje kon kur su wie dzy o bez pie -
czeń stwie pra cy w bu dow nic twie. Wy da rze -
niem tym za in te re so wa no (przy udzia le Ku -
ra to rium Oświa ty) wszyst kich dy rek to rów
szkół kształ cą cych w za wo dach bu dow la -
nych na te re nie Ślą ska. Po prze pro wa dzo -
nych eli mi na cjach mię dzysz kol nych
do udzia łu w fi na le od by wa ją cym się w Cen -
trum Kształ ce nia Prak tycz ne go w By to miu
za kwa li fi ko wa nych zo sta ło 5 dwu oso bo -
wych ze spo łów. 

W dniu uro czy ste go fi na łu wśród ki bi ców po -
za opie ku na mi uczniów i pra cow ni ka mi Okrę -
go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach
zna leź li się: przed sta wi cie le władz miej skich By -
to mia, ku ra to rium oświa ty, przed sta wi cie le
spon so rów, związ ków za wo do wych, dy rek to -
rzy szkół.

Kon kurs był roz gry wa ny w dwóch ka te go -
riach: ze spo ło wej (gdzie szko ła by ła re pre zen -

to wa na przez dwóch za wod ni ków) i in dy wi -
du al nej. O ko lej no ści za ję te go miej sca w ka -
te go rii ze spo ło wej de cy do wa ła su ma punk -
tów zdo by tych łącz nie przez po szcze gól nych
człon ków ze spo łu. Py ta nia na któ re od po wia -
da li ucznio wie obej mo wa ły za rów no za gad -
nie nia zwią za ne z bhp w bu dow nic twie oraz
pod sta wa mi pra wa pra cy.

Lau re ata mi w kon kur sie mię dzysz kol nym zo -
sta li:

• I Miej sce:
Ze spół Szkół Bu dow la nych im. Gen. Ste fa -

na Gro ta Ro wec kie go – Cie szyn,
• II Miej sce: 
Pań stwo we Szko ły Bu dow nic twa – By tom,
• III Miej sce:
Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych Nr 1 – Ja -

worz no
• IV Miej sce:
Ze spół Szkół Tech nicz nych – Wo dzi sław

Ślą ski
• V Miej sce:
Ze spół Szkół Sa mo cho do wo -Bu dow la -

nych – Czę sto cho wa

Lau re ata mi w kon kur sie in dy wi du al nym zo -
sta li:

I Miej sce – Ka mil Ko cur – uczeń kla sy IIc
Tech ni kum Nr 2 Pań stwo wych Szkół Bu dow -
nic twa – Ze spół Szkół w By to miu

II Miej sce – Do ro ta Ko wal ska
III Miej sce – Mar ta Bo ro wiec ka
IV Miej sce – Jo lan ta Cojsz ner
V Miej sce – Ja cek Si ko ra,
VI Miej sce – Ar tur Mo rzyk,
VII Miej sce – Mał go rza ta Li piń ska,
VIII Miej sce – Da riusz Kli mek,
IX Miej sce – An na Re te lew ska,
X Miej sce – Ka mil Szym czyk.

Każ dy z uczest ni ków fi na łu za słu gi wał
na wy róż nie nie, stąd też dla wszyst kich
uczest ni ków kon kur su przy go to wa no na gro -
dy rze czo we. 

Dla lau re atów na gro dy ufun do wa li: 
• Śląska Izba Bu dow nic twa
• Zwią zek Pra co daw ców Bu dow nic twa

w Gli wi cach – (Ro bud Sp. z o.o.; Kampt sp.
z o.o., NO VAR Sp. z o.o., KAR -DAR Sp.
z o.o.)

• Za rząd Re gio nu Ślą sko-Dą brow skie go
NSZZ So li dar ność – Ka to wi ce,

• Pol ska Izba Prze my sło wo -Han dlo wa Bu -
dow nic twa – Od dział Śląsk,

• Ślą ska Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow -
nic twa.

Wszy�scy�uczest�ni�cy�ry�wa�li�za�cji�wy�ka�za�li�się�du�żą�wie�-
dzą�z za�kre�su�bez�pie�czeń�stwa�pra�cy�w bu�dow�nic�twie

Ka�mil�Ko�cur�za�jął 1�miej�sce�w kon�kur�sie�in�dy�wi�du�al�nym

Zwy�cię�ska� eki�pa� Ze�spo�łu� Szkół� Bu�dow�la�nych� im.
Gen.�Ste�fa�na�Gro�ta�Ro�wec�kie�go�–�Cie�szy�nie

Ry�wa�li�za�cja�by�ła�za�cię�ta
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Ucznio�wie�szko�ły�pod�czas�ubie�gło�rocz�ne�go IX Tra�dy�-
cyj�ne�go�Raj�du�Bu�dow�lan�ki

Pra�cow�nia�kom�pu�te�ro�wa�nr 2

Ze spół Szkół Bu dow la nych
im. Ste fa na Gro ta Ro wec kie go
w Cie szy nie

Ze spół Szkół Bu dow la nych w Cie szy nie to
je dy na na Ślą sku Cie szyń skim szko ła kształ -
cą ca w za kre sie bu dow nic twa, od 1 stycz -
nia 2001 szko łą kie ru je Pa ni mgr inż. Bro ni -
sła wa Grze lec -Ma now ska. Na ze spół szkół
skła da się:

– Tech ni kum Bu dow la ne, kształ cą ce obec -
nie w za wo dzie: tech nik bu dow nic twa, 

– Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa, kształ cą -
ca w za wo dach: ma larz -ta pe ciarz, mu rarz,
sto larz, mon ter in sta la cji i urzą dzeń sa ni tar -
nych oraz tech no log ro bót wy koń cze nio -
wych.

Ostat nią szko łą wcho dzą cą w skład ZSB
jest Tech ni kum Uzu peł nia ją ce dla Do ro słych,
któ re kształ ci po dob nie jak Tech ni kum Bu -
dow la ne, w za wo dzie tech nik bu dow nic twa
na pod bu do wie ZSZ.

Ze spół Szkół Bu dow la nych li czy obec -
nie 560 uczniów. „Bu dow lan ka” jest po strze -
ga na ja ko szko ła mę ska, jed nak z ro ku
na rok, pro gi szko ły prze kra cza co raz wię cej
dziew cząt. W ro ku szkol nym 2009/2010 by -
ło ich po nad 20 na 90 uczniów przy ję tych
do klas pierw szych, w su mie jest ich aż 67,
wszyst kie uczęsz cza ją do Tech ni kum Bu -
dow la ne go.

ZSB to szko ła, któ ra w ubie głym ro ku w li -
sto pa dzie ob cho dzi ła swo je 60-le cie ist nie -
nia. Pod czas ob cho dów sześć dzie sią tej
rocz ni cy, spon so rzy prze ka za li szko le no wy
sztan dar z peł ną na zwą szko ły. Pa tro nem
szko ły od 2003 ro ku jest Ste fan „Grot” Ro -
wec ki.

Szko ła przez ostat nie dwa la ta by ła re -
mon to wa na, peł nej wy mia nie pod le gły stro -
py, któ re od po cząt ku ist nie nia bu dyn ku nie
by ły wy mie nia ne, czy wzmac nia ne. Pod czas
re mon tu prze mia nie ule gły nie któ re sa le lek -
cyj ne. W szko le znaj du ją się dwie pra cow nie
kom pu te ro we wy po sa żo ne w pro gra my
do pro jek to wa nia, ob li cza nia kon struk cji bu -
dow la nych oraz kosz to ry so wa nia i nor mo wa -
nia. Sa le są do brze wy po sa żo ne w mo de le,
ma kie ty, pla ny, pro jek ty wy ko rzy sty wa ne
pod czas za jęć z przed mio tów za wo do wych.
Więk szość tych po mo cy na uko wych to pra -
ce dy plo mo we lub przej ścio we uczniów ubie -
głych lat. 

Ucznio wie na szej szko ły w kla sie III i IV
uczęsz cza ją na wy bra ne przez sie bie spe -
cja li za cje, a są to: pro jek to wa nie kon struk -

cyj no -bu dow la ne, kosz to ry so wa nie i nor mo -
wa nie oraz no wo cze sne tech no lo gie w bu -
dow nic twie. 

Szko ła po zy ska ła fun du sze z Unii Eu ro pej -
skiej z pro gra mu Ka pi tał Ludz ki, na re ali za -
cję pro jek tu „Fa scy na cja bu dow nic twem
w no wej od sło nie”. Ce lem pro jek tu jest pod -
nie sie nie atrak cyj no ści i ja ko ści szkol nic twa
za wo do we go przez do sto so wa nie kwa li fi ka -
cji przy szłych ab sol wen tów do ryn ku pra cy
oraz zmniej sze nie dys pro por cji uczniów
w po zio mie kształ ce nia. 

Ucznio wie ZSB bio rą udział w wie lu kon -
kur sach i olim pia dach z róż nych dzie dzin
bu dow nic twa m.in.: Spraw ny w za wo dzie
Tech nik Bu dow nic twa, Olim pia da Wie dzy
i Umie jęt no ści Bu dow la nej, Twór czość Mło -
dych Tech ni ków, Kon kurs na naj lep szą pra -
cę przej ścio wą Wo je wódz twa Ślą skie go,
a tak że w róż nych ak cjach, ta kich jak Wiel -
ka Or kie stra Świą tecz nej Po mo cy oraz
współ pra cu ją z róż ny mi in sty tu cja mi cha ry -
ta tyw ny mi. Ostat nim zna czą cym osią gnię -
ciem by ło zdo by cie I miej sca w XI kon kur -
sie „Bez pie czeń stwo i Hi gie ny Pra cy
w Bu dow nic twie” w By to miu, zor ga ni zo wa -
nym przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy
w Ka to wi cach. Ucznio wie na gro dze ni to:
Mar ta Bo ro wiec ka i Ja cek Si ko ra, przy go to -
wa ni do kon kur su przez Pa na mgr inż. Pio -
tra Chra niu ka.

MAR TA BO RO WIEC KA
mgr inż. PIOTR CHRA NIUK

Pra�cow�nia�ję�zy�ko�wa

7�listopada�ub.�roku�odbyły�się�uroczystości�związane
z�jubileusz�60-lecia�szkoły�połączone�z�wręczeniem
szkole�nowego�sztandaru
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EDUKACJA

Uro czy ste otwar cie szko le nio we go po li go nu bu dow la ne go oraz pra cow ni
ob ra bia rek ste ro wa nych nu me rycz nie (CNC) w Cen trum Kształ ce nia
Za wo do we go ZDZ w Ty chach

Bę dą szko lić bu dow la nych
24 czerw ca w sie dzi bie Cen trum Kształ ce nia

Za wo do we go ZDZ w Ty chach od by ło się uro czy -
ste otwar cie no wo cze sne go szko le nio we go po -
li go nu bu dow la ne go oraz pra cow ni ob ra bia rek
ste ro wa nych nu me rycz nie (CNC). W uro czy sto -
ści uczest ni czy li przed sta wi cie le Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa: Pre zy dent Izby. Ta de usz Wnuk
i V -ce Pre zes Ta de usz Glücksman. Ślą ska Izba
Bu dow nic twa ob ję ła pa tro nat nad po li go nem.

Uro czy stość uświet ni li swo ją obec no ścią m.
in.: Da ria Szcze pań ska – za stęp ca Pre zy den -
ta mia sta Ty chy, Alek san dra Spi sak -Go le -
mo – Rad na mia sta Ty chy, Prze wod ni czą ca Ko -
mi sji Oświa ty i Spraw Spo łecz nych Ra dy Mia sta
Ty chy, Ka ta rzy na Ptak – Dy rek tor Po wia to we -
go Urzę du Pra cy w Ty chach, Zbi gniew Gie le -
ciak – Pre zes Okrę go wej Izby Prze my sło wo -
-Han dlo wej w Ty chach oraz kie row nic two i przed -
sta wi cie le ościen nych Urzę dów Pra cy, Ośrod ków
Po mo cy Spo łecz nej, Ośrod ków Po mo cy Ro dzi -
nie, szkół, przed się biorstw, firm bran ży bu dow -
la no -me cha nicz nej, dzien ni ka rze lo kal nych i re -
gio nal nych me diów oraz za pro sze ni go ście.
Uro czy ste go otwar cia no wej ba zy dy dak tycz nej
oraz prze cię cia wstę gi do ko nał Pre zes Za rzą du
ZDZ Ka to wi ce – Ja cek Kwiat kow ski przy współ -
udzia le Pa ni Pre zy dent Da rii Szcze pań skiej.

Pod czas uro czy sto ści za pre zen to wa no
uczest ni kom po szcze gól ne sta no wi ska do za -
jęć prak tycz nych w spe cjal no ściach bu dow la -
nych oraz wy ko rzy sty wa ny na ich po trze by
sprzęt spe cja li stycz ny. Za de mon stro wa no rów -
nież moż li wo ści i prak tycz ne dzia ła nie pra cow -
ni ob ra bia rek ste ro wa nych nu me rycz nie CNC.

No wo pow sta ły po li gon bu dow la ny umoż li -
wia re ali za cję szko leń za wo do wych w sze re gu
spe cjal no ściach bu dow la nych, ta kich jak m.in.:
bru karz, mu rarz, tech no log ro bót wy koń cze nio -
wych, mon ter in sta la cji wod nych, ka na li za cyj nych,
ga zo wych i cen tral ne go ogrze wa nia, gla zur nik itp.
Lo ka li za cja po li go nu bu dow la ne go w ogrze wa -
nej ha li umoż li wia re ali za cję szko leń za wo do wych
nie za leż nie od wa run ków po go do wych.

Pra cow nia CNC wy po sa żo na zo sta ła w czte -
ry ob ra biar ki ste ro wa ne nu me rycz nie, ob ra biar -
ki kon wen cjo nal ne oraz pra cow nię kom pu te ro -
wą wraz z od po wied nim opro gra mo wa niem. Pra -
cow nia ta umoż li wia pro wa dze nie kom plek so -
wych szko leń z za kre su za rów no pro gra mo wa -
nia, ob słu gi, jak i ser wi so wa nia ob ra bia rek ste -
ro wa nych nu me rycz nie. 

Obie pra cow nie po wsta ły dzię ki do fi nan -
so wa niu ze środ ków Unii Eu ro pej skiej z Eu -
ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz -
twa Ślą skie go oraz z bu dże tu Sa mo rzą du Wo -
je wódz twa Ślą skie go.

W trak cie uro czy sto ści pod pi sa ne zo sta ło
Po ro zu mie nie o współ pra cy po mię dzy ZDZ
Ka to wi ce a fir mą Sie mens Sp. z o.o. Po ro zu -
mie nie obej mu je m.in. pa tro nat nad pra cow nią
CNC oraz sta łą opie kę me ry to rycz ną fir my
Sie mens nad opro gra mo wa niem ste ru ją cym sto -
so wa nym w pro ce sach na ucza nia, ich bie żą cą

ak tu ali za cję zgod nie z naj now szy mi tech no lo -
gia mi, do star cza nie ma te ria łów dy dak tycz nych
dla uczest ni ków szko leń oraz sta łe go pod no sze -
nia wie dzy i kwa li fi ka cji ka dry dy dak tycz nej ZDZ.

W trak cie swo je go wy stą pie nia Ka rol Sta wor -
ko, re pre zen tu ją cy fir mę SIE MENS sp. z o.o.
pod re ślił, że pra cow nia CNC w Ty chach jest
obec nie naj no wo cze śniej szą ba zą dy dak tycz -
ną w Pol sce, słu żą cą kształ ce niu kadr w za kre -
sie pro gra mo wa nia i ob słu gi ob ra bia rek ste ro -
wa nych nu me rycz nie.

Człon ko wie Izby – fir my bran ży bu dow la nej
bę dą mia ły moż li wość nie tyl ko do sko na le nia
umie jęt no ści za wo do wych swo ich pra cow ni ków,
ale rów nież po zy ski wa nia no wych, przy go to wa -
nych do pra cy – ab sol wen tów kur sów. 

Po li gon bu dow la ny, umoż li wia ją cy kształ ce nie
w sze ro kim za kre sie ww. spe cjal no ści bu dow la nych
i in sta la tor skich, stwa rza rów nież do sko na łe moż -
li wo ści pro mo cji firm bran ży bu dow la nej – ich wy -
ro bów i usług wśród słu cha czy kur sów. 
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Autorskie spotkanie z Ka zi mie rzem Kut zem
17 ma ja w Re stau ra cji „Pod Kasz ta na mi” w Ka to wi cach – Gi szow -

cu od by ło się au tor skie spo tka nie z jed nym z naj wy bit niej szych re ży -
se rów fil mo wych i te atral nych, ce nio nym wy kła dow cą, pu bli cy stą, li te -
ra tem, wiel ce za słu żo nym dla kul tu ry na sze go re gio nu i kra ju Ka zi mie -
rzem Kut zem. 

Go spo da rza mi i pro wa dzą cy mi spo tka nie z Ka zi mie rzem Kut zem by li
Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni czą cy Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa, Wi ce pre zes Ślą skiej Izby Bu dow nic twa oraz
Jó zef Ku klok – Opol ski – Pre zes Za rzą du „AB PRO JEKT” Sp. z o.o.
w Ty chach – a od nie daw na tak że Wi ce pre zes Ślą skiej Izby. 

To upły wa ją ce w nie zmier nie mi łej at mos fe rze spo tka nie opar te by -
ło w du żej mie rze na wspo mnie niach, opo wie ści o iden ty fi ka cji ze Ślą -
skiem oraz sto sun ku Pa na Ka zi mie rza do oj czy zny. Jak mó wi sam Kutz:
„Je śli się czło wiek gdzieś uro dzi, to trze ba z te go czer pać, bo to jest jak
sta tecz nik pod ło dzią, któ ry nie po zwa la jej się wy wró cić”. Kutz i tym ra -
zem prze niósł obec nych na „swój Śląsk”. Zro bił to jak za wsze w spo -

sób in te re su ją cy i nie ba nal ny, z du żą do zą sa mo kry ty cy zmu i hu mo ru.
Ro bił to od lat, naj pierw po przez zre ali zo wa ne pro duk cje fil mo we, a ostat -
nio po przez na pi sa ną bar dzo oso bi stą po wieść „Pią ta stro na świa ta”.
To wła śnie ona po słu ży ła za kan wę te go spo tka nia. Po wieść w któ rej
au tor prze no si nas do Szo pie nic lat mię dzy wo jen nych, cza sów je go dzie -
ciń stwa, do świa ta, któ ry bez pow rot nie od szedł. Pan Ka zi mierz opo wie -
dział o ge ne zie tej po wie ści, wspo mniał tak że okres krę ce nia fil mu „Sól
zie mi czar nej”, głów nym jed nak te ma tem te go spo tka nia by ła kon dy -
cja Ślą za ków, ich po gma twa ne lo sy oraz ro la w Pol sce i w jed no czą -
cej się Eu ro pie.

To wła śnie te mat iden ty fi ka cji ze Ślą skiem spo tkał się w naj więk szym
za in te re so wa niem słu cha czy spo tka nia. Co chwi lę z sa li pa da ły py ta -
nia o „ślą skość” w ro zu mie niu Kut za, o in ter pre ta cję je go słów że „du -
sza Ślą ska jest du po wa ta”. Po spo tka niu, je go uczest ni cy mie li moż li -
wość krót kiej pry wat nej roz mo wy z Pa nem Ka zi mie rzem oraz otrzy ma -
nia oso bi stej de dy ka cji.

Klubowe spotkanie członkowskie
1 kwiet nia 2010 r. wła dze Ślą skiej Izby Bu dow nic twa, ma jąc na ce lu

wy mia nę po glą dów o praw nych i eko no micz nych wa run kach dzia łal no -
ści firm człon kow skich, wza jem nych kon tak tach biz ne so wych ale tak że
pre zen ta cji wy bit nych po sta ci go spo dar ki, na uki, kul tu ry na sze go re gio -
nu, zor ga ni zo wa ły ko lej ne już KLU BO WE SPO TKA NIE CZŁON KOW SKIE.

Tym ra zem, spo tka nie od by ło się w Re stau ra cji „Pod Kasz ta na mi” w Ka -
to wi cach-Gi szow cu. Mia ło cha rak ter uro czy ste go lun chu w at mos fe rze zbli -
ża ją cych się Świąt Wiel ka noc nych ale przede wszyst kim by ło oka zją do spo -
tka nia oraz roz mo wy z prof. zw. dr hab. An drze jem S. Bar cza kiem.

Du że za in te re so wa nie wzbu dził wy kład Pa na Pro fe so ra pt. „Ry nek pra -
cy, po trze by w za kre sie Spo łecz nej Od po wie dzial no ści Biz ne su”.

– Jak sku tecz ne uczy nić etycz nym i jak etycz ne uczy nić sku tecz -
nym? – py tał przy by łe ka dry kie row ni cze firm człon kow skich prof.
Bar czak. 

W dal szej czę ści spo tka nia Pre zes Za rzą du Za kła du Do sko na le nia Za -
wo do we go – Ja cek Kwiat kow ski przed sta wił bo ga tą ofer tę szko le nio wą
dla pra cow ni ków bran ży bu dow la nej oraz ka dry za rzą dza ją cej ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem moż li wo ści oraz za kre su dzia ła nia po li go nu bu -
dow la ne go w Ty chach, któ re go uro czy ste otwar cie prze wi dzia no na czer -
wiec br.

Po przed sta wie niu w for mie pre zen ta cji mul ti me dial nej ra por tu
o kon dy cji bran ży bu dow la nej w 2009 i pro gno zach na rok 2010, zgro -
ma dze ni uczest ni cy spo tka nia zło ży li so bie naj lep sze ży cze nia świą -
tecz ne. (eb)

ŚLĄSKA IZBA BUDOwNICTwA
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12 kwiet nia 2010 w sie dzi bie Przed się bior stwa Bu dow -
nic twa Ogól ne go „SKO BUD” Sp. z o.o. w Żyw cu od by ło
się wspól ne po sie dze nie Pre zy dium, Ra dy i Ko mi sji Re -
wi zyj nej Ślą skiej Izby Bu dow nic twa. 
Spo tka niu wspól nie prze wod ni czy li Pre zy dent Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa – Ta de usz Wnuk wraz z Pre ze sem
Za rzą du PBO Sko bud Sp. z o.o. – Sta ni sła wem Ka -
szow skim, któ ry przed sta wił in for ma cje o po nad 20-let -
niej hi sto rii po wsta nia i roz wo ju kie ro wa ne go przed się -
bior stwa. Omó wił naj waż niej sze re ali za cje wy ko naw cze
spół ki, na te re nie głow nie wo je wództw ma ło pol skie go
i ślą skie go. Po dzie lił się wła sny mi do świad cze nia mi do -
ko na nej re struk tu ry za cji dzia łal no ści przed się bior stwa,
ra cjo na li za cji kosz tów oraz no wej for mu ły współ pra cy
ko ope ra cyj nej z pod wy ko naw ca mi. 

Człon ko wie Ra dy Izby – prof. Jan Ślu sa rek – Pro rek -
tor Po li tech ni ki Ślą skiej, Pan Sta ni sław Ko war czyk – czło -
nek Ra dy Kra jo wej Spół dziel czo ści, a tak że po zo sta li
uczest ni cy spo tka nia zło ży li gra tu la cje Pa nu Sta ni sła wo -
wi Ka szow skie mu za do tych cza so wy roz wój przed się bior -
stwa. Pod kre śli li, że jest to wzo ro wy przy kład roz wo ju przed -

Obrady organów statutowych
Śląskiej Izby Budownictwa
w PBO „SKOBUD” Sp. z o.o.
w Żywcu

się bior czo ści od „be to niar ki” do bar dzo zna czą cej obec nie po zy cji na kra jo wym i re gio -
nal nym ryn ku. Wska za li na umie jęt ność kie row nic twa Spół ki za rzą dza nia w okre sie kry -
zy su go spo dar cze go oraz sku tecz ność w kon ku ro wa niu o no we kon trak ty bu dow la ne. 

Pod sta wo wym te ma tem ob rad te go ko lej ne go, wy jaz do we go po sie dze nia or ga nów sta -
tu to wych Izby by ło omó wie nie i uzgod nie nie przed sta wio ne go pro jek tu no we li za cji do -
tych czas obo wią zu ją ce go „Re gu la mi nu” przy zna wa nia przez Izbę Wiel kich Na gród Pre -
zy den ta oraz Ty tu łu Ho no ro we go „Oso bo wość bu dow nic twa ślą skie go” wraz z me da lem. 

Po ob ra dach uczest ni cy spo tka nia za po zna li się z dzia łal no ścią Bro wa ru w Żyw cu – jed -
ne go z więk szych przed się biorstw te go mia sta. 

Pan Ta de usz Wnuk zło żył po dzię ko wa nia Pa nu Sta ni sła wo wi Ka szow skie mu za za -
pro sze nie i za pew nie nie wa run ków or ga ni za cyj nych ob ra dom władz Izby. 

Gospodarz�spotkania�– Pre�ze�s�Za�rzą�du��PBO�Sko�bud Sp.�z o.o.�Sta�ni�sła�w�Ka�szow�ski
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Spotkanie w Ustroniu

Pracowite seminarium
uczestników
Forum Budownictwa Śląskiego

W dniach 21 i 22 ma ja br. mia ło miej sce, tra -
dy cyj nie or ga ni zo wa ne w tym okre sie, Se mi -
na rium szko le nio we Ślą skiej Izby Bu dow nic twa,
Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic -
twa, ka to wic kie go od dzia łu PZITB oraz Związ -
ku Pra co daw ców Bu dow nic twa w Gli wi -
cach – po świę co ne de ba cie o naj waż niej szych
ak tu al nych pro ble mach funk cjo no wa nia sek to -
ra bu dow nic twa. Do ko nu jąc otwar cia se mi na -
rium Pre zy dent Ta de usz Wnuk przy po mniał
licz ne ini cja ty wy i dzia ła nia po dej mo wa ne
przez uczest ni ków Fo rum Bu dow nic twa Ślą -
skie go, kry tycz nie oce nia jąc ich od biór i re ak -
cję wła ści wych re so rów go spo dar czych Rzą -
du. Na dal nie speł nio ny zo stał wie lo let ni po stu -
lat przy wró ce nia upraw nień bu dow la nych dla
tech ni ków bu dow nic twa - po mi mo prze ka za nia
do Mar szał ka Sej mu pro jek tu no we li za cji usta -
wy „Pra wo bu dow la ne” w tym za kre sie, któ rej

kom plek so wa no we li za cja ugrzę zła z ko lei
w Try bu na le Kon sty tu cyj nym. Pla no wa ne
do zor ga ni zo wa nia w stycz niu po sie dze nie Sej -
mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry, któ re mia ło być
po świę co ne oce nie do tych cza so wej prak ty ki
sto so wa nia usta wy „Pra wo za mó wień pu -
blicz nych” zo sta ło prze su nię te na mie siąc
wrze sień lub paź dzier nik. Roz mia ry obec nie
trwa ją cej po wo dzi w kra ju i wo je wódz twie
po raz ko lej ny po twier dza ją wie lo krot nie pod -
no szo ne przez śro do wi ska bu dow la ne ułom -
no ści usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa -
niu prze strzen nym, bę dą cej do pie ro obec nie
w trak cie no we li za cji. 

Ko lej ny aka pit: Wio dą cym te ma tem se mi na -
rium był „Pod sta wo we pro ble my utrzy ma nia
obiek tów bu dow la nych”, któ ry przed sta wił prof.
Jan Ślu sa rek – wie lo let ni Dzie kan Wy dzia łu Bu -
dow nic twa, a obec nie Pro rek tor Po li tech ni ki Ślą -
skiej, któ ry tak że po dzie lił się w uczest ni ka mi
se mi na rium swo imi oso bi sty mi do świad cze nia -
mi, opa trzo ny mi au tor skim ty tu łem „Od prze my -
słu do no we go po my słu na ży cie”. 

Z ko lei Pan Ar ka diusz Bo rek – Pre zes Za -
rzą du In sty tu tu Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia -
mi i Pre zy dent Fe de ra cji Go spo dar ki Nie ru cho -
mo ścia mi, w bar dzo in te re su ją cej for mie przed -
sta wił pro jekt le gi sla cyj ny Mi ni ster stwa In fra -
struk tu ry „Kie run ki re for my bu dow nic twa spo -
łecz ne go w Pol sce – no we roz wią za nia”, zna -
cze nia te go pro jek tu dla sa mo rzą dów te ry to -
rial nych re gio nu oraz moż li wo ści ja kie mo że on
stwo rzyć dla bez po śred nie go an ga żo wa nia się
or ga ni za cji pra co daw ców w re ali za cję tych form
bu dow nic twa miesz ka nio we go. 

O spół dziel czo ści miesz ka nio wej, swo istym
chłop cu do bi cia w III RP, mó wił Zbi gniew Dur -
czok – 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 pre zen tu jąc spo łecz ną ini cja ty wę usta wo -
daw czą do ty czą cą pro jek tu usta wy o dzia łal no -
ści spół dziel ni miesz ka nio wych.

Ze bra ni wy słu cha li rów nież pre lek cji Anet -
ty Ra nosz nad in spek to ra pra cy Sek cji Bu -
dow nic twa Okrę go wej In spek cja Pra cy w Ka -
to wi cach. Pa ni in spek tor przed sta wi ła dra ma -
tycz ne, wstrzą sa ją ce przy kła dy ze ślą skich
bu dów ludz kiej bez myśl no ści pro wa dzą cej

do tra gicz nych epi lo gów. Brak wy obraź ni, lek -
ce wa że nie prze pi sów za rów no przez pra cow -
ni ków jak fir my bu dow la ne po wo du ją śmier -
tel ne w skut kach wy pad ki, któ rych moż -
na by bar dzo ła two unik nąć

Tra dy cyj nie już wie le emo cji i dys ku sji
wzbu dził te mat nie uczci wej kon ku ren cji w bu -
dow nic twie i kon se kwen cji roz strzy ga nia prze -
tar gów na kon trak ty bu dow la ne tyl ko na pod -
sta wie kry te rium naj niż szej ce ny. Do jed nej
z naj waż niej szych z tych kon se kwen cji za li czo -
no wła śnie po gar sza ją ce się bez pie czeń stwo
i wzrost wy pad ko wo ści pra cy. Uczest ni cy se -
mi na rium zgod nie opo wie dzie li się za ko -
niecz no ścią po wo ła nia ze spo łu pro ble mo we -
go, któ re przy go tu je sta no wi sko uczest ni ków
Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go na awi zo wa -
ne uprzed nio po sie dze nie Sej mo wej Ko mi sji
In fra struk tu ry.

FORUM BUDOwNICTwA ŚLĄSKIEGO
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Podsumowanie 2 lat działalności

współ pra ca i in te gra cja
Pod su mo wa niu rocz nej dzia łal no ści po świę -

co ne by ło Ko le gium Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie -
go, któ re od by ło się 8 kwiet nia br. Ze bra ni po now -
nie po wie rzy li prze wod ni cze nie „Fo rum” w ko lej -
nej pre zy den cji Ślą skiej Izbie Bu dow nic twa,
zmie ni li rów nież na zwę „Fo rum” na ŚLĄ SKIE FO -
RUM IN WE STy CJI I BU DOW NIC TWA. 

Otwie ra jąc spo tka nie prze wod ni czą cy do tych -
cza so wej pre zy den cji,, Fo rum” Ta de usz Wnuk
w imie niu uczest ni ków Ko le gium po wi tał prof. zw.
dr. hab. An drze ja S. Bar cza ka, Pre ze sa Za rzą -
du Pol skie go To wa rzy stwa Eko no micz ne go Od -
dział Ka to wi ce, któ ry w imie niu tej or ga ni za cji zło -
żył „De kla ra cję” – przy stą pie nia do Fo rum Bu dow -
nic twa Ślą skie go. Od ręb nie za war te zo sta ło
„Po ro zu mie nie” o współ pra cy me ry to rycz nej
i współ dzia ła niu or ga ni za cyj nym po mię dzy PTE
O/Ka to wi ce z uczest ni ka mi „Fo rum”. (O no wym
człon ku „Fo rum”, ka to wic kim od dzia le PTE pi sze -
my na str. 25)

Na stęp nie Ta de usz Wnuk do ko nał syn te -
tycz ne go pod su mo wa nia dzia łal no ści „Fo rum”
w okre sie II pre zy den cji. W tym cza sie do „Fo -
rum” przy stą pi ły: 

– Sto wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków Gór -
nic twa w Ka to wi cach, 

– Po li tech ni ka Ślą ska, 
– Ślą ski Od dział Wo je wódz ki Sto wa rzy sze nia

Współ pra cy Pol ska – Wschód, 
– Po li tech ni ka Czę sto chow ska. 
Z obu wyż szy mi uczel nia mi tech nicz ny mi

za war te zo sta ły od ręb ne „Po ro zu mie nia o współ -
pra cy”, za pew nia ją ce po szcze gól nym uczest ni -
kom „Fo rum” moż li wo ści wy ko rzy sty wa nia ich po -
ten cja łu na uko we go i dy dak tycz ne go. 

Zor ga ni zo wa ne zo sta ły na stę pu ją ce wspól ne
przed się wzię cia me ry to rycz ne:

– Se mi na rium szko le nio we w kwiet niu
2009 r. – po świę co ne dzia łal no ści i współ pra cy
z in sty tu cja mi Pań stwo we go Nad zo ru Bu dow la -
ne go oraz In spek cji Pra cy.

– De ba ta o prak ty ce sto so wa nia usta wy „Pra -
wo za mó wień pu blicz nych” z udzia łem po słów
wo je wódz twa ślą skie go,

– I Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa,
Nie ru cho mo ści – ukie run ko wa ne te ma tycz nie
na sys tem kształ ce nia kadr bu dow la nych
na po zio mie śred nim i wyż szym oraz wa run -
ki kre owa nia no wych in we sty cji w ob sza rze ter -
mo mo der ni za cji i na za sa dach part ner stwa pu -
blicz no -pry wat ne go. 

– Wspól ne wy daw nic two cza so pi sma „Fo rum
Bu dow nic twa Ślą skie go” z sze ro ką pre zen ta cją
dzia łal no ści po szcze gól nych sa mo rzą dów za wo -
do wych i go spo dar czych. 

– Fi na li za cję skie ro wa nia do Mar szał ka
Sej mu RP pro jek tu no we li za cji usta wy „Pra wo
Bu dow la ne” – ce lem 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. 

Po raz dru gi, zor ga ni zo wa no wspól ne ob cho -
dy Ślą skie go Dnia Bu dow la nych, któ rych wio dą -
cym or ga ni za to rem by ła Ślą ska Okrę go wa Izba
In ży nie rów Bu dow nic twa. Do dal szej ocze ki wa -
nej in te gra cji śro do wisk bu dow la nych re gio nu
przy czy ni ła się ko lej na ini cja ty wa, ja ką by ło
usta no wie nie Ty tu łu Ho no ro we go wraz z Me da -
lem „Oso bo wość Bu dow nic twa Ślą skie go”,
nada wa na w trak cie Ga li Bu dow nic twa – or ga -
ni zo wa nej przez Ślą ską Izbę Bu dow nic twa.

Ta de usz Wnuk po dzię ko wał wszyst kim uczest -
ni kom „Fo rum” za uży tecz ną i kon struk tyw ną
współ pra cę w okre sie II pre zy den cji. Pod kre ślił,
że współ pra ca ta opar ta by ła o spraw dzo ne
w prak ty ce na stę pu ją ce za sa dy:

– „Otwar tość” na przy stę po wa nie do „Fo rum”
ko lej nych sa mo rzą dów za wo do wych, go spo dar -
czych i or ga ni za cji po za rzą do wych.

– „Uni ka nia” zbęd ne go for ma li zmu i two rze -
nia do dat ko wych struk tur or ga ni za cyj nych. 

– „Nie na ru sza nia” au to no micz nej dzia łal no -
ści wła snej po szcze gól nych uczest ni ków „Fo rum”.

– „Wza jem nej to le ran cji” – na bar dzo róż ny sto -
pień an ga żo wa nia się uczest ni ków „Fo rum”
w or ga ni zo wa niu wspól nych przed się wzięć.

Na stęp nie Ta de usz Wnuk za pro po no wał
do ko na nie wy bo ru uczest ni ka „Fo rum” do prze -
wod ni cze nia w okre sie ko lej nej pre zy den cji.
Przy po mniał, że zgod nie z po przed ni mi usta -
le nia mi funk cję tą mia ła prze jąć Ślą ska Okrę -
go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa. Prze -
wod ni cząc ko lej nej czę ści ob rad Ko le gium
Ste fan Czar niec ki, Prze wod ni czą cy Ra dy
ŚO IIB, po in for mo wał jed nak, że Izbę, któ rą re -
pre zen tu je ocze ku je w naj bliż szych dniach
Zjazd Spra woz daw czo – Wy bor czy, któ ry do -
ko na wy bo ru no wych władz te go sa mo rzą du za -
wo do we go oraz przyj mie pro gram dzia ła nia
na ko lej ną ka den cję. Za pro po no wał, by z tych
po wo dów po wie rzyć prze wod ni cze nie „Fo -
rum”, w ko lej nej pre zy den cji, na dal Ślą skiej Izbie
Bu dow nic twa. Pre zy dent tej Izby – Ta de usz
Wnuk oraz Wi ce pre ze si – Fran ci szek Busz -
ka i Ta de usz Glücksman – wy ra zi li zgo dę wo -
bec tej pro po zy cji. Na wnio sek Prze wod ni czą -
ce go Ste fa na Czar niec kie go – uczest ni cy Ko -
le gium „Fo rum” w gło so wa niu jaw nym pod ję li
uchwa łę o po wie rze niu Ślą skiej Izbie Bu dow -
nic twa prze wod nic twa dzia łal no ści Fo rum Bu -
dow nic twa Ślą skie go w okre sie pre zy den cji
kwie cień 2010 – kwie cień 2011. 

Prze wod ni czą cy „Fo rum” Ta de usz Wnuk przed -
sta wił pla no wa ne na obec nym eta pie ko lej ne
wspól ne przed się wzię cia, m.in. ko lej ne wspól ne
ob cho dy Ślą skie go Dnia Bu dow la nych – na prze -
ło mie wrze śnia i paź dzier ni ka, II Ślą skie Fo rum 
In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści
w dniach 24-25 wrze śnia br. oraz Ga lę Bu dow nic -
twa w li sto pa dzie br. Zwró cił się do uczest ni ków
„Fo rum” o prze ka za nie w try bie ro bo czym wła -
snych pro po zy cji do Pla nu Dzia łal no ści „Fo rum”
w okre sie II pół ro cza br. 

Prze wod ni czą cy za pro po no wał rów nież, aby
wy daw nic two cza so pi sma „Fo rum Bu dow nic twa
Ślą skie go” by ło wspól nym przed się wzię ciem or -
ga ni za cyj nym i fi nan so wym uczest ni ków „Fo -
rum” – ja ko człon ków Ra dy Pa tro nac kiej te go cza -
so pi sma.
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Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice

Krzewi wiedzę ekonomiczną
W grud nia 1945 ro ku od był się w Ło dzi pierw -

szy po wo jen ny Zjazd Eko no mi stów Pol skich. Po -
sta no wio no utwo rzyć wspól ną or ga ni za cję zrze -
sza ją cą wszyst kich eko no mi stów „w ce lu dal sze -
go pro wa dze nia prac nad roz wo jem wie dzy eko -
no micz nej w Pol sce”. Po wsta ło w ten spo sób Pol -
skie To wa rzy stwo Eko no micz ne. We wła dzach no -
wej or ga ni za cji zna leź li się wy bit ni przed sta wi cie -
le po szcze gól nych ośrod ków aka de mic kich. Ra -
dę Na uko wą utwo rzo ne go PTE sta no wi li: prof.
Adam Krzy ża now ski z Kra ko wa (pre zes), prof.
Edward Tay lor z Po zna nia (v -pre zes) i prof.
Edward Li piń ski z War sza wy (se kre tarz). No we
To wa rzy stwo szyb ko się roz wi ja ło i uru cho mi ło swo -
je od dzia ły w War sza wie, Po zna niu, Kra ko wie, Ło -
dzi i na Wy brze żu. W li sto pa dzie 1947 ro ku mia -
ło miej sce w So po cie Wal ne Zgro ma dze nie de le -
ga tów Od dzia łów, któ re uzna ne zo sta ło za pierw -
szy Zjazd Pol skie go To wa rzy stwa Eko no micz ne -
go. Ude rzał brak przed sta wi cie li wo je wódz twa ślą -
sko -dą brow skie go. To też bez po śred nio po Zjeź -
dzie Za rząd Głów ny PTE w War sza wie de le go wał
do Ka to wic swo je go man da ta riu sza w oso bie prof.
Wi tol da Krzy ża now skie go, pre ze sa Od dzia łu PTE
w Kra ko wie, w ce lu za in te re so wa nia szer sze go gro -
na eko no mi stów ślą skich dzia łal no ścią To wa rzy -
stwa, zor ga ni zo wa nia ze spo łu i utwo rze nia za miej -
sco we go Ko ła kra kow skie go Od dzia łu PTE. 

Gdy wy słan nik z Kra ko wa przy był do Ka to wic,
w miej sco wym śro do wi sku funk cjo no wa ły z po -
wo dze niem re ali zo wa ne ini cja ty wy spo tka nio wo -
-dys ku syj ne, za świad cza ją ce o roz bu do wa nej ak -
tyw no ści spo łecz nej i krze wi ciel skiej eko no mi stów
i dzia ła czy go spo dar czych. Eko no mi ści ślą scy,
ma ją cy bo ga ty staż w pra cy spo łecz nej, za re ago -
wa li chłod no na pro po zy cje prof. Krzy ża now skie -
go. Skłon ni by li ra czej do utwo rze nia sa mo dziel -
ne go, nie pod le głe go Od dzia ło wi Kra kow skie mu,
wła sne go od dzia łu. Po gląd ta ki pu blicz nie ar ty -
ku ło wał doc. dr E. Ro se, któ re mu nie for mal ne -
go man da tu w tym wzglę dzie udzie li li po licz nych
roz mo wach miej sco wi eko no mi ści. Po za ko mu -
ni ko wa niu wy ni ków kon sul ta cji prof. W. Krzy ża -
now skie mu, sta no wi sko przed sta wił Za rzą do wi
Głów ne mu, któ ry wy ra ził zgo dę na utwo rze nie
w Ka to wi cach sa mo dziel ne go Od dzia łu. Ze bra -
nie za ło ży ciel skie od by ło się 17 czerw ca 1948
ro ku. Ze bra ni człon ko wie -za ło ży cie le pod ję li
uchwa łę o utwo rze niu wła sne go Od dzia łu i do -
ko na li wy bo ru pierw szych władz. Ob szar dzia -
ła nia obej mo wał ob szar ów cze sne go wo je -
wódz twa ślą sko -dą brow skie go z Opo lem, Czę -
sto cho wą i Biel skiem włącz nie. Licz ba człon ków
w 1948 ro ku do szła do 33.

Od sa me go po cząt ku sta tu to wym za da niem
To wa rzy stwa by ło i po zo sta je krze wie nie wie dzy
eko no micz nej w róż nych for mach, ochro na za -
wo du eko no mi sty oraz do sko na le nie je go umie -
jęt no ści prak tycz nych.

Pre ze sa mi za rzą dów by li:
• doc. dr Edward Ro se (1948-1949)
• doc. dr Mak sy mi lian J. Zio mek (1949-1953)

• prof. dr Ma rian Frank
(1953-1964)

• prof. dr hab. Jó zef
Szy roc ki (1964-1980)

• prof. dr hab. Teo dor
Kra mer (1980-1989)

• prof. dr hab. Je rzy
Ro ki ta (1989-1993)

• prof. dr hab. Le szek
Ża biń ski (1993-2005)

• prof. dr hab. An drzej 
S. Bar czak (2005-na dal)

Obec nie głów ne ob -
sza ry dzia łal no ści To wa -
rzy stwa to: kon fe ren cje,
se mi na ria, spo tka nia dys -
ku syj ne, od czy ty, kon -
sul ta cje i eks per ty zy,
szko le nia kur so we, se mi -
na ryj ne oraz stu dia po dy -
plo mo we (w ko ope ra cji
z uczel nia mi), dzia łal ność wy daw ni cza, pro wa -
dze nie Olim piad Wie dzy Eko no micz nej.

Z Pol skim To wa rzy stwem Eko no micz nym
w Ka to wi cach współ pra cu je ok. 80 wy kła dow -
ców, tre ne rów, eks per tów za trud nia-
nych przy re ali za cji przed się wzięć To wa rzy -
stwa.

ZA RYS DZIA ŁAL NO ŚCI OD DZIA ŁU PTE
w Ka to wi cach

Dzia łal ność con sul tin go wo -eks perc ka obej mu -
je m. in ny mi:

Kom plek so we do radz two: eko no micz ne, or -
ga ni za cyj ne, praw ne, po dat ko we, ana li zy, bu -
si ness pla ny, ba da nia mar ke tin go we, or ga ni za -
cja pro mo cji, pro ce sy re struk tu ry za cji i pry wa -
ty za cji, con trol ling fi nan so wy, sys te my za rzą dza -
nia, mo ni to ring i dia gno sty ka eko no micz na,
wy ce ny war to ści firm, stu dium wy ko nal no ści pro -
jek tów in we sty cyj nych.

PTE współ pra cu je z pod mio ta mi go spo dar czy -
mi wszyst kich form wła sno ści, jed nost ka mi ad -
mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej.

Dzia łal ność edu ka cyj na:
Stu dia po dy plo mo we w ko ope ra cji z uczel nia -

mi na kie run kach:
„Za rzą dza nie i mar ke ting”, „Za rzą dza nie za so -

ba mi ludz ki mi – aspek ty eko no micz ne”. „Za rzą dza -
nie Pro jek ta mi”. „Za rzą dza nie Pro jek ta mi Eu ro pej -
ski mi”. „Za mó wie nia Pu blicz ne”. „Za rzą dza nie
Spół ką Pra wa Han dlo we go Ochro ny Zdro wia”.

Kur sy, se mi na ria w za kre sie za gad nień eko -
no micz no -praw nych m.in.:

Szko le nia dla kan dy da tów na człon ków rad
nad zor czych – 39 edy cji, au dyt we wnętrz ny i kon -
tro la w jed nost kach go spo dar czych i bu dże to -
wych, ra chun ko wość jed no stek go spo dar czych,
za mó wie nia pu blicz ne, ana li za spra woz dań fi nan -
so wych, za rzą dza nia fi nan sa mi przed się biorstw,
me to dy ka za rzą dza nia pro jek ta mi „PRIN CE 2”,

za rzą dza nie war to ścią nie ru cho mo ści, do ku men -
ta cja ka dro wa i pła co wa, in wen ta ry za cja w jed -
nost kach go spo dar czych.

Me ry to rycz ne i or ga ni za cyj ne za sa dy re ali za -
cji szko leń: au tor skie pro gra my, har mo no gra my
za jęć dla każ de go słu cha cza, ma te ria ły po moc -
ni cze dla każ de go słu cha cza, zróż ni co wa ne for -
my dy dak tycz ne (wy kła dy, ćwi cze nia, kon sul ta -
cje, gry sy mu la cyj ne), świa dec twa/za świad cze -
nia o ukoń cze niu szko le nia, an kie to wa oce na me -
ry to rycz no -or ga ni za cyj na szko le nia przez słu cha -
czy, kon sul ta cje in dy wi du al ne i do radz two dla słu -
cha czy 

Szko le nia or ga ni zo wa ne przez Ka to wic ki
Od dział PTE opar te są o naj now sze zmia ny
praw ne i osią gnię cia w da nej dzie dzi nie. Przy re -
ali za cji szko leń tzw. za mknię tych te ma ty szko -
leń i pro gra my do sto so wa ne są do in dy wi du al -
nych po trzeb na szych klien tów.

W „Do mu Eko no mi sty” w Ka to wi cach znaj du -
ją się 4 sa le wy kła do we (34 – 68 miejsc) i sa la
se mi na ryj na. Sa le te mo gą łącz nie po mie -
ścić 200 słu cha czy. Nad to „Dom Eko no mi sty” po -
sia da za ple cze ka wiar nia no -ba ro we.

Kon takt
POL SKIE TO WA RZY STWO

EKO NO MICZ NE
Od dział Ka to wi ce

„DOM EKO NO MI STY”
ul. Mi sjo na rzy Ob la tów 27, 40-129 Ka to wi ce

tel. 32/25-96-279, 25-98-878,
fax: 32/ 25-85-482

ka to wi ce@pte.pl, www.pte.pl/ka to wi ce 

Pre�zes�Za�rzą�du�ka�to�wic�kie�go�od�dzia�łu�PTE�prof.�dr�hab.�An�drzej�S.�Bar�czak�i Pre�-
zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�Ta�de�usz�Wnuk�pod�pi�su�ją�de�kla�ra�cję�przy�stą�-
pie�nia�ka�to�wic�kie�go�od�dzia�łu�PTE�do Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go�i po�ro�zu�mie�-
nie�o współ�pra�cy�po�mię�dzy�PTE�O/Ka�to�wi�ce�a uczest�ni�ka�mi�„Fo�rum�Bu�dow�nic�-
twa�Ślą�skie�go”.
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IX Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa

Nowe zadania,
nowe władze

Sa mo rząd za wo do wy in ży nie rów bu -
dow nic twa w wo je wódz twie ślą skim roz po -
czął trze cią ka den cję dzia łal no ści. Pod -
czas IX Zjaz du Spra woz daw czo -Wy bor cze -
go De le ga tów, któ ry od był się 10 kwiet -
nia 2010r. w Cen trum Edu ka cyj no-Kon gre -
so wym Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach,
Fran ci szek Busz ka zo stał wy bra ny prze -
wod ni czą cym Ra dy Ślą skiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa (ŚlO IIB). 

W ob ra dach Zjaz du uczest ni czy li de le ga ci wy -
bra ni w ob wo dach wy bor czych w Czę sto cho wie,
Biel sku Bia łej, Gli wi cach, Ka to wi cach, Ryb ni ku,
So snow cu oraz za pro sze ni go ście: przed sta wi -
cie le Urzę du Mar szał kow skie go, Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, nad zo ru bu dow la ne go, izb ar chi -
tek tów i urba ni stów, sto wa rzy szeń na uko wo -
-tech nicz nych, Ślą skie go Fo rum Bu dow nic twa,
a tak że przed sta wi cie le me diów. Pol ską Izbę In -
ży nie rów Bu dow nic twa (PIIB) re pre zen to wa li pre -
zes Kra jo wej Ra dy PIIB prof. Zbi gniew Gra -
bow ski i jej wi ce pre zes Ste fan Wój cik. 

Zjazd otwo rzył prze wod ni czą cy Ra dy ŚlO IIB
Ste fan Czar niec ki. Jed no gło śnie wy bra no
Pre zy dium Zjaz du w skła dzie: prze wod ni czą -
cy Ro man Kar wow ski, wi ce prze wod ni czą cy:
Fran ci szek Busz ka i Grze gorz Go wa rzew ski,
se kre tarz Ur szu la Kal lik, za stęp cy se kre ta rza
Bar ba ra Twar dosz -Mich niew ska i Da nu ta Bo -
chyń ska -Pod loch. Na stęp nie przy ję to po rzą -
dek ob rad. 

Ustę pu ją cy po dwóch ka den cjach prze wod -
ni czą cy Ra dy ŚlO IIB, Ste fan Czar niec ki, przed -
sta wił spra woz da nie z re ali za cji pro gra mu dzia -
ła nia Ra dy za 2009 rok. Spra woz da nia przed -

sta wi li rów nież prze -
wod ni czą cy or ga nów
ŚlO IIB: Okrę go wej Ko -
mi sji Re wi zyj nej, Okrę -
go wej Ko mi sji Kwa li fi -
ka cyj nej (OKK), Okrę -
go we go Są du Dys cy pli -
nar ne go i ko or dy na to -
ra Okrę go we go Rzecz -
ni ka Od po wie dzial no ści
Za wo do wej. W dro dze
gło so wa nia Zjazd przy -
jął w for mie uchwał po -
szcze gól ne spra woz -
da nia oraz pod jął
uchwa łę w spra wie
udzie le nia Ra dzie 
ŚlO IIB ab so lu to rium.
Skarb nik Ra dy, Cze -
sła wa Bel la, omó wi ła
za sa dy go spo dar ki fi -
nan so wej ŚlO IIB w 2010 ro ku i pro jekt bu dże -
tu, któ re za twier dzo no jed no gło śnie.

W pod su mo wa niu dzia łal no ści ślą skie go
sa mo rzą du za wo do we go in ży nie rów bu dow -
nic twa za jed no z naj istot niej szych osią -
gnięć na le ży uznać sku tecz ny sys tem sa mo -
kształ ce nia człon ków po przez do fi nan so wy -
wa nie róż ne go ro dza ju szko leń ze środ ków
po cho dzą cych ze skła dek człon kow skich. Po -
mo cą w sa mo kształ ce niu człon ków Izby jest
też moż li wość ko rzy sta nia, za rów no w sie dzi -
bie ŚlO IIB w Ka to wi cach jak i w pla ców kach
te re no wych, ze zbio ru norm, a tak że przez
stro nę in ter ne to wą – z ser wi su bu dow la ne -
go, przy dat ne go w pra cy każ de go in ży nie ra.

Wszy scy człon ko wie Izby otrzy mu ją mie sięcz -
nik PIIB „In ży nier Bu dow nic twa” oraz „In for ma -
tor ŚlO IIB”, a zna czą ca ilość człon ków otrzy mu -
je tak że nie od płat nie wy bra ne bran żo we cza -
so pi smo tech nicz ne.

Bar dzo do brze oce nio na zo sta ła współ pra -
ca Izby ze sto wa rzy sze nia mi na uko wo -tech nicz -
ny mi oraz z or ga na mi ad mi ni stra cji pań stwo wej. 

Naj waż niej szym za kre sem dzia łal no ści Izby
jest pro wa dze nie przez OKK po stę po wań kwa -
li fi ka cyj nych w spra wie nada wa nia upraw nień
bu dow la nych i nada wa nia ty tu łu rze czo znaw -
cy bu dow la ne go. W 2009 ro ku upraw nie nia bu -
dow la ne w ŚlO IIB uzy ska ło 465 osób, z któ rych

więk szość za si li ła sze re gi po nad 12 ty sięcz nej
rze szy człon ków ŚlO IIB.

Pod su mo wu jąc tę część ob rad ustę pu ją cy
prze wod ni czą cy Ra dy ŚlO IIB po dzię ko wał
wszyst kim oso bom, któ re po świę ci ły swój czas
pra cy w or ga nach i ko mi sjach ŚlO IIB.

W dal szej czę ści Zjaz du od by ły się wy bo ry
prze wod ni czą ce go Ra dy ŚlO IIB, prze wod ni czą -
cych or ga nów, skła dów oso bo wych or ga nów
oraz de le ga tów na Kra jo we Zjaz dy PIIB. Skła -
dy no wo wy bra nych or ga nów moż na zna leźć
na stro nie in ter ne to wej www.oiib.ka to wi ce.pl.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji Uchwał i Wnio -
sków, Bog dan Prze liorz, przed sta wił wnio ski,
któ re wpły nę ły do ko mi sji w cza sie ob rad 
Zjaz du. Część wnio sków skie ro wa no do wy ko -
nania przez Ra dę ŚlO IIB, a po zo sta łe prze-
ka za no do roz pa trze nia przez Kra jo wy Zjazd PIIB. 

De le ga ci przy ję li 38 uchwał, w tym uchwa łę
o za da niach ślą skie go sa mo rzą du za wo do we -
go in ży nie rów bu dow nic twa na III ka den cję. 

Wy bra ni na okrę go wym zjeź dzie de le ga ci
uczest ni czy li w IX Kra jo wym Zjeź dzie Spra woz -
daw czo-Wy bor czym Pol skiej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa, któ ry ob ra do wał w dniach 18–19
czerw ca 2010 r. w War sza wie.

Wy wiad z Fran cisz kiem Busz ką no wo wy bra -
nym prze wod ni czą cym Ra dy Ślą skiej Okrę go -
wej Izby In ży nie rów pu bli ku je my na str. 28-29.Delegaci�wybierali�nowe�władze�Izby

Dotychczasowy�przewodniczący�Rady�ŚlOIIB�Stefan�Czarniecki�składa�gratulacje
nowemu�przewodniczącemu�Franciszkowi�Buszce
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Utrzy mać,
roz wi nąć
i po mno żyć to,
co do tąd
osią gnę li śmy

– Pod czas IX Zjaz du Spra woz daw -
czo -Wy bor cze go De le ga tów Ślą skiej
Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
(ŚlO IIB) zo stał Pan wy bra ny prze wod ni -
czą cym Ra dy ŚlO IIB. Ser decz nie gra tu -
lu je my. Jak Pan oce nia funk cjo no wa nie
Izby po 8 la tach dzia ła nia? Co naj waż -
niej sze go uda ło się w tym cza sie zro bić?

– Trze ba przy znać, że przed 8 la ty za czy -
na li śmy pra wie od ze ra na tra fia jąc od sa -
me go po cząt ku na wie le pro ble mów i ba -
rier, po cząw szy od kło po tów lo ka lo wych,
na bra ku zro zu mie nia w śro do wi sku zna -
cze nia i ro li sa mo rzą du za wo do we go koń -
cząc. Nie mie li śmy wów czas ani wspar cia
władz, ani wiel kich do świad czeń w te go ty -
pu dzia łal no ści. Pa trząc z dzi siej szej per -
spek ty wy trze ba pod kre ślić, że po trzeb ne
by ło wie le ener gii i kon se kwen cji w dzia ła -
niu, by te wszyst kie pro ble my roz wią zać.
Mie li śmy jed nak wspa nia łych lu dzi, ta kich
jak np. Ste fan Czar niec ki, peł nią cy przez
dwie ka den cje funk cję prze wod ni czą ce go
Ra dy ŚlO IIB, a tak że po moc za ofe ro wa ną
przez sto wa rzy sze nia na uko wo -tech nicz ne.
To po zwo li ło po ko nać wie le pro ble mów or -
ga ni za cyj nych. Za rząd Od dzia łu PZITB
w Ka to wi cach udo stęp nił nam miej sce
w se kre ta ria cie i za czę li śmy dzia łać.

Two rzy li śmy wa run ki do pod no sze nia
kwa li fi ka cji za wo do wych. Roz wi ja li śmy dzia -
łal ność szko le nio wą. Stwo rzo ny zo stał sku -
tecz ny sys tem wspo ma ga nia sa mo kształ -
ce nia człon ków po przez do fi nan so wy wa nie
róż ne go ro dza ju szko leń ze środ ków po cho -
dzą cych ze skła dek człon kow skich Uru cho -
mi li śmy czy tel nic two pra sy tech nicz nej,
a tak że za czę li śmy wy da wać swój wła sny
pe rio dyk „In for ma tor ŚlO IIB”, któ ry – obok
„In ży nie ra Bu dow nic twa” – do cie ra
do wszyst kich człon ków Izby.

Jed nym z naj waż niej szych za dań na szej
Okrę go wej Izby by ło pro wa dze nie przez
Okrę go wą Ko mi sję Kwa li fi ka cyj ną (OKK)
po stę po wań kwa li fi ka cyj nych w spra wie
nada wa nia upraw nień bu dow la nych do peł -
nie nia zgod nie z wy ma ga nia mi usta wy
Pra wo bu dow la ne sa mo dziel nych funk cji
tech nicz nych w bu dow nic twie oraz po stę -
po wań w spra wie nada wa nia ty tu łu rze czo -
znaw cy bu dow la ne go.

Za pew ni li śmy ko rzyst ne wa run ki ubez pie -
cze nia człon ków Izby od od po wie dzial no -
ści cy wil nej za stra ty spo wo do wa ne
w związ ku z wy ko ny wa niem sa mo dziel nych
funk cji tech nicz nych w bu dow nic twie. In te -
gro wa li śmy lu dzi z na sze go śro do wi ska in -
ży nier skie go. 

Izba kon se kwent nie re ali zo wa ła też swo -
je usta wo we za da nie w za kre sie spra wo -
wa nia pie czy nad na le ży tym wy ko ny wa niem
za wo du in ży nie ra bu dow nic twa.

Te wszyst kie dzia ła nia po wo do wa ły
wzrost pre sti żu Izby i przy czy ni ło się
do zwięk sze nia jej ro li ja ko sa mo rzą du za -
wo do we go in ży nie rów bu dow nic twa.

– ŚlO IIB spra wu je nad zór nad na le ży -
tym wy ko ny wa niem za wo du, re pre zen -
tu je swo ich człon ków, usta la za sa dy ety -
ki za wo do wej i eg ze kwu je ich re ali za cję
przez człon ków izby, na da je upraw nie -
nia bu dow la ne, dba o pod no sze nie kwa -
li fi ka cji za wo do wych po przez or ga ni za -
cję szko leń, opi niu je pro jek ty ustaw
zwią za nych z bu dow nic twem, pro wa dzi
dzia łal ność sa mo po mo co wą – jest to
ogrom pra cy. Ja kie głów ne za da nia sto -
ją przed Izbą w chwi li obec nej? 

– Na pew no do tych za dań za li czył bym
dal sze dzia ła nia na rzecz zwięk sza nia
licz by osób bio rą cych udział w szko le -
niach or ga ni zo wa nych przez Izbę. Jest to
bar dzo po trzeb ne w związ ku z cią gle zmie -
nia ją cy mi się prze pi sa mi pra wa i ro sną cy -
mi wy ma ga nia mi zwią za ny mi z nie usta ją -
cym roz wo jem tech ni ki bu dow la nej. Sta łe
pod no sze nie kwa li fi ka cji przy czy ni się

Roz mo wa z FRAN CISZ KIEM BUSZ KĄ, Prze wod ni czą cym Ra dy
Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
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do pod nie sie nia ran gi za wo du in ży nie ra bu -
dow nic twa.

Bar dzo waż ne jest po zy ski wa nie no -
wych człon ków Izby, zwłasz cza wśród lu -
dzi mło dych, za czy na ją cych swo ją ka rie rę
za wo do wą w bu dow nic twie. Prze ka za nie im
na szej wie dzy i do świad cze nia po zwo li
po tem na do brą zmia nę po ko le nio wą w za -
wo dzie.

Waż nym jest by utrzy mać, roz wi nąć
i po mno żyć to, co do tąd osią gnę li śmy.
Za wód in ży nie ra bu dow nic twa jest za li cza -
ny do za wo dów za ufa nia pu blicz ne go i to
po win no być po wo dem do du my dla człon -
ków Izby – za rów no tych obec nych, jak
i przy szłych, któ rych do brze przy go tu je my,
by nas god nie kie dyś za stą pi li.

In na bar dzo waż na dzia łal ność to udział
na szych przed sta wi cie li w pra cach ko mi sji
praw no-re gu la mi no wej dzia ła ją cej w Kra -
jo wej Ra dzie PIIB. Wnio sku ją oni i opi niu -
ją zmia ny w usta wie pra wo bu dow la ne i in -
nych ak tach praw nych do ty czą cych dzia -
łal no ści zwią za nej z sze ro ko ro zu mia nym
bu dow nic twem. To też waż na ga łąź na szej
dzia łal no ści, bo ich sta no wi sko wy pra co wy -
wa ne jest tu w ra mach kon sul ta cji i spo tkań
z na szy mi człon ka mi ŚlO IIB.

– ŚlO IIB by ła jed nym z ini cja to rów po -
wsta nia Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go
i jest jed nym z naj ak tyw niej szych człon -
ków tej plat for my współ dzia ła nia sa mo -
rzą dów za wo do wych i go spo dar czych
oraz or ga ni za cji po za rzą do wych dzia ła -
ją cych w sek to rze bu dow nic twa wo je -
wódz twa ślą skie go. Co Pan uwa ża w tej
chwi li za prio ry te ty w dzia łal no ści tej or -
ga ni za cji?

– Utwo rze nie i dzia łal ność Fo rum zo sta -
ła przy ję ta wy so ce po zy tyw nie w sze ro kich
krę gach śro do wi ska bu dow la ne go re gio nu,
a tak że or ga ni za cji po za rzą do wych sek to -
ra bu dow nic twa. Trze ba pod kre ślić ogrom -
ną ro lę Fo rum w in te gra cji śro do wi ska, któ -
re swą dzia łal no ścią da je do bry przy kład
dla ca łe go kra ju. Wszyst kie ini cja ty wy Fo -
rum by ły po zy tyw nie od bie ra ne na ze -
wnątrz.

Naj waż niej sze punk ty wspól ne go dzia ła -
nia to współ dzia ła nie z wła dza mi pań stwo -
wy mi i sa mo rzą do wy mi wo je wódz twa w za -
kre sie re gio nal nej po li ty ki do ty czą cej in we -
sty cji i bu dow nic twa, re pre zen to wa nie
wspól ne go sta no wi ska w spra wach do ty czą -
cych na sze go re gio nu, a tak że w po zo sta -
łych ob sza rach dzia łal no ści re pre zen to -
wa nych przez po szcze gól nych uczest ni ków
Fo rum.

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 po trzeb ryn ku pra cy
z kie run ka mi kształ ce nia i ści ślej sze go
związ ku z prak ty ką. Pod no sze nia ja ko ści
na ucza nia i wy cho wa nia oraz uno wo cze -
śnia nie pro ce su kształ ce nia.

– Mi nę ło 6 lat od na sze go wej ścia
do Unii Eu ro pej skiej. Czy otwar cie się
Pol ski na Eu ro pę spo wo do wa ło ja kieś
zmia ny w dzia łal no ści ŚlO IIB, no we
kon tak ty z po dob ny mi do Izby or ga ni -
za cja mi sa mo rzą du za wo do we go
w Unii?

– Tak, dą ży my do roz wi ja nia kon tak tów
z part ne ra mi w Unii i za czę li śmy od na szych
naj bliż szych są sia dów. Czte ry la ta te mu
pod pi sa li śmy umo wę o współ pra cy z Cze -
ską Izbą In ży nie rów Bu dow nic twa, Od -
dzia łem ČKA IT w Ostra wie. Owo cem wy -
mia ny do świad czeń z cze skim sa mo rzą dem
jest opra co wa ny sta ra niem na szej Izby
po rad nik pt.”Dzia łal ność go spo dar cza w Pol -
sce. Po rad nik dla in ży nie ra bu dow nic twa”.
Po rad nik zo stał wy da ny w 2009 r. w wer -
sjach ję zy ko wych pol skiej i cze skiej i jest do -
stęp ny w wer sji elek tro nicz nej na na szej
stro nie in ter ne to wej www.oiib.ka to wi ce.pl.
Obec nie ko le dzy z ČKA IT, któ rzy opra co wa li
po dob ny ma te riał na wzór na sze go po rad -
ni ka – przy sła li nam cze ską wer sję swo je -
go wy daw nic twa do za opi nio wa nia.

Z koń cem ubie głe go ro ku pod pi sa li śmy
umo wę o współ pra cy ze Sło wac ką Izbą In -
ży nie rów Bu dow nic twa, SKSI Od dział w Ži-
li nie. Ta współ pra ca do pie ro się roz krę ca.

OKK roz pa trzy ła w 2009 ro ku 11 wnio -
sków w spra wie wpi su do Ślą skiej Okrę go -
wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w ce lu
świad cze nia usług trans gra nicz nych. Pod -
ję to uchwa łę o wpi sie na li stę człon ków
Izby 10 osób z Re pu bli ki Cze skiej i z Włoch.

Jak więc Pan wi dzi z są sia da mi w Unii ra -
dzi my so bie do brze. Waż ne, że oni rów nież
są chęt ni do współ pra cy.

– Wraz z de le ga ta mi ŚlO IIB uczest ni -
czył Pan ostat nio w IX Kra jo wym Zjeź -
dzie Spra woz daw czo-Wy bor czym Pol -
skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa. Ja -
kie zmia ny przy niósł ten zjazd? Ja kie kie -
run ki dzia ła nia w no wej ka den cji?

– W dniach 18-19 czerw ca ob ra do wa li -
śmy w War sza wie w gro nie de le ga tów
z wszyst kich 16 Okrę go wych Izb. Po upły -
wie dwóch ka den cji, w wy ni ku po sta no wień
sta tu tu, za koń czył swo ją pra cę do tych cza -
so wy Pre zes Ra dy Kra jo wej PIIB prof. Zbi -
gniew Gra bow ski – bar dzo za słu żo ny
w two rze niu i or ga ni za cji pra cy Izby od jej
po cząt ków. Zjazd wy brał na tę funk cję An -
drze ja Ro cha Do bruc kie go, któ ry po przed -
nio peł nił funk cję wi ce pre ze sa. Wy bra no
rów nież no wych prze wod ni czą cych i człon -
ków or ga nów Ra dy Kra jo wej PIIB na ka -
den cję 2010 – 2014. Przy ję to pro gram dzia -
ła nia PIIB w no wej ka den cji i wnio ski
do re ali za cji. Wszyst kich za in te re so wa nych
od sy łam do stro ny in ter ne to wej
www.piib.org.pl gdzie znaj dą skła dy or -
ga nów i ich prze wod ni czą cych oraz pro -
gram dzia ła nia PIIB w ka den cji 2010-
2014.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: DA NIEL BIE NEK

FrAN ci SzeK BuSz KA

Or�ga�ni�za�tor� i współ�twór�ca� Świę�to�chło�wic�kie�go
Przed�się�bior�stwa�Ro�bót�In�ży�nie�ryj�nych�Prze�my�słu
Wę�glo�we�go�PRINŻ�BUT�w Świę�to�chło�wi�cach.�Prze�-
szedł�wszyst�kie�szcze�ble�pra�cy�w do�zo�rze�bu�dow�-
la�nym,�za�rów�no�w te�re�nie�jak�i Za�rzą�dzie�przed�się�-
bior�stwa.�W 1982�ro�ku�zo�stał�Dy�rek�to�rem�i kie�row�-
ni�kiem�Ru�chu�Za�kła�du�Gór�ni�cze�go.�Ce�chu�je�go�du�-
ża�wie�dza�w za�kre�sie�za�gad�nień�fa�cho�wych�ro�bót
in�ży�nie�ryj�nych�i ogól�no�bu�dow�la�nych.�Po�sia�da�wy�-
bit�ne�uzdol�nie�nia�or�ga�ni�za�tor�skie�i kon�se�kwen�cje
w re�ali�za�cji� ce�lów� za�wo�do�wych.� W cią�gu� po�-
nad 20-let�niej�dzia�łal�no�ści�na sta�no�wi�sku�Dy�rek�to�-
ra,�le�gi�ty�mu�je�się�do�bry�mi�wy�ni�ka�mi�eko�no�micz�ny�-
mi,�jest�człon�kiem�SITG�od 1964�ro�ku,�a od wrze�-
śnia 1990�ro�ku�peł�ni�funk�cję�Pre�ze�sa�Za�rzą�du�Od�-
dzia�łu� w Cho�rzo�wie.� Współ�za�ło�ży�ciel� po�wsta�łej
w 1990�w Ka�to�wi�cach�Re�gio�nal�nej�Izby�Go�spo�dar�-
czej,�ak�tu�al�nie�jej�pierw�szy�Wi�ce�pre�zes.�Do�rad�ca�Mi�-
ni�stra�Bu�dow�nic�twa�w la�tach 1995�–�1997.�W spo�-
łecz�no�ści� lo�kal�nej� jest�oso�bą�zna�ną� i sza�no�wa�ną
za dzia�łal�ność�spo�łecz�ną�i cha�ry�ta�tyw�ną.�Ce�chu�je
go�ogrom�ne�za�an�ga�żo�wa�nie�i twór�czy�wkład�w two�-
rze�nie�ślą�skie�go�sa�mo�rzą�du�go�spo�dar�cze�go.�Po�sia�-
da� wy�bit�ny� dar� in�te�gra�cji� śro�do�wisk� go�spo�dar�-
czych�–�po�nad�po�dzia�ła�mi�po�li�tycz�ny�mi.�
Fran�ci�szek�Busz�ka�ak�tyw�nie�uczest�ni�czył�w po�wo�-
ła�niu�Izby�Bu�dow�nic�twa�z sie�dzi�bą�w Ka�to�wi�cach,
a obec�nie�peł�ni�funk�cje�Wi�ce�pre�ze�sa�Ślą�skiej�Izby.
Swo�ją,�po�wszech�nie�ce�nio�ną�po�sta�wą�spo�łecz�ni�ka,
zy�skał� nie�zwy�kłą� po�pu�lar�ność� w śro�do�wi�skach
przed�się�bior�ców.�Sza�cu�nek�ja�kim�ob�da�rzo�ny�jest�Pre�-
zes� Fran�ci�szek� Busz�ka� wy�ni�ka� z je�go� swo�istej
„mi�ło�ści”� do Ślą�ska� wy�ra�żo�nej� wy�bit�ną� tro�ską
o przy�szłość�tej�zie�mi�oraz�jej�miesz�kań�ców.�Two�-
rzy�on�w ten�spo�sób,�tak�bar�dzo�po�trzeb�ny,�no�wo�-
cze�sny�mo�del�pa�trio�ty�zmu�lo�kal�ne�go,�łą�czą�cy�przy�-
wią�za�nie�do tra�dy�cji�i umie�jęt�ność�jej�wy�ko�rzy�sta�-
nia� do kre�owa�nia� po�stę�pu� i ko�niecz�nych� zmian.
A wszyst�ko�po to,�by�lu�dziom�ży�ło�się�le�piej�i aby
by�li�dum�ni�z za�miesz�ki�wa�nia�w tym�miej�scu.�
Pod�czas IX Zjaz�du�Spra�woz�daw�czo�-Wy�bor�cze�go�De�-
le�ga�tów�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�-
nic�twa�Fran�ci�szek�Busz�ka�zo�stał�wy�bra�ny�prze�wod�-
ni�czą�cym�Ra�dy�ŚlO�IIB.
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III Kra jo wa Kon fe ren cja Tech nicz na Ka to wic kie go Od dzia łu PZITS

In ży nie ria sa ni tar na
w bu dow nic twie i in fra struk tu rze

W dniach 13-14 ma ja od by ła sie w Ka to wi cach
III Kra jo wa Kon fe ren cja Tech nicz na Ka to wic kie -
go Od dzia łu PZITS „In ży nie ria sa ni tar na w bu -
dow nic twie i in fra struk tu rze”. Kon fe ren cję otwo -
rzył Pre zes Ka to wic kie go Od dzia łu PZITS Zbi -
gniew Ma tu szyk, pod kre śla jąc, że jest ona ostat -
nim eta pem przy go to wań Od dzia łu do pla no wa -
nych od 2011 ro ku „warsz ta tów pra cy pro jek tan -
ta, kie row ni ka bu do wy i in spek to ra nad zo ru bran -
ży sa ni tar nej i ochro ny śro do wi ska”. Pre zes wi -
ta jąc uczest ni ków po dzię ko wał za licz ny udział
oraz przed sta wił pa tro nów ho no ro wych i me dial -
nych oraz spon so rów kon fe ren cji, 

Część me ry to rycz ną kon fe ren cji roz po czął
Bar tosz To ma szew ski re fe ra tem po świę co nym
no wo cze snym tech no lo giom cie płow ni czym
wdra ża nym od kil ku lat w Przed się bior stwie
Ener ge ty ki Ciepl nej S.A. w Ka to wi cach. W swo -
im wy stą pie niu zwró cił on szcze gól ną uwa gę
na za le ty wy ni ka ją ce z za sto so wa nia w sys te -
mach cie płow ni czych m. Ka to wic rur po dwój -
nych „Twin Pi pe” oraz wy mier ne ko rzy ści eko -
no micz ne dla przed się bior stwa po wdro że niu
te go ty pu roz wią zań. 

Spo so by ogra ni cza nia strat w sie ciach cie płow -
ni czych w aspek cie sto so wa nia rur pre izo lo wa -
nych o róż nych ro dza jach izo la cji przed sta wił
w ko lej nym re fe ra cie Ire ne usz Iw ko, przed sta -
wi ciel fir my Log stor. Pre le gent po dał sze reg moż -
li wych do za sto so wa nia przy kła dów zmniej sza -
nia strat przy prze sy le cie pła na znacz ne od le -
gło ści w sys te mach cie płow ni czych oraz efek ty
eko no micz ne tych wa rian tów. Ko lej ne re fe ra ty do -
ty czy ły wdra ża nych sys te mów za rzą dza nia
i ana li zo wa nia sie ci cie płow ni czych oraz wy ko -
rzy sta nie zdal ne go mo ni to rin gu w cie płow nic twie.

Na za koń cze nie  pa ne lu „cie płow nic two” zo -
stał przed sta wio ny re fe rat od no szą cy się do no -
wych re gu la cji praw nych w za kre sie słu żeb no -
ści prze sy łu, po zmia nie usta wy Ko deks cy wil -
ny oraz nie któ rych in nych ustaw. 

W pa ne lu II -gim: „ogrzew nic two” prof. Ma rian
Nant ka wy gło sił re fe rat: „Al ter na tyw ne i no wo cze -
sne tech no lo gie po zy ski wa nia cie pła dla bu dow -
nic twa”. W swo im wy stą pie niu pre le gent przed -
sta wił sze reg spo so bów po zy ski wa nia ener gii
na ce le grzew cze obiek tów ku ba tu ro wych z nie -
kon wen cjo nal nych źró deł jak: geo ter mia, bio ener -
gia, pro mie nio wa nie sło necz ne lub si ła wia tru.

Ko lej ne re fe ra ty od no szą ce się do oszczęd -
no ści ener gii ciepl nej dla ogrzew nic twa i wen ty -
la cji do ty czy ły efek tów eko no micz nych za sto so -
wa nia sys te mów re gu la cji prze pły wu cie pła
w in sta la cjach grzew czych oraz wy ko rzy sta nia

pomp cie pła w go spo dar ce ener ge tycz nej przed -
się biorstw ko mu nal nych. Na za koń cze nie pa ne -
lu „ogrzew nic two”, przed sta wi ciel 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 za po znał słu cha czy
z moż li wo ścia mi po zy ski wa nia środ ków fi nan so -
wych te go Fun du szu na przed się wzię cia ter mo -
mo der ni za cyj ne w bu dow nic twie.

Dru gi dzień kon fe ren cji roz po czął się pod su -
mo wa niem przez pro wa dzą cych do tych cza so -
wych wy stą pień w za kre sie ogra ni cze nia zu ży -
cia ener gii ciepl nej dla ce lów grzew czych
i wen ty la cji obiek tów ku ba tu ro wych 

Pa nel „wen ty la cja i kli ma ty za cja” roz po czął
re fe ra tem na te mat za let wen ty la cji hy bry do wej
Ma cie j Gmy rek, re pre zen tu ją cy fir mę Aere co.
Co raz więk sze po trze by sto so wa nia w na -
szych wa run kach kli ma tycz nych w bu dow nic -
twie miesz ka nio wym wen ty la cji na tu ral nej,
okre so wo lub sta le wspo ma ga nej wen ty la cją
me cha nicz ną sta ło się fak tem. 

Dru gi re fe rat od no szą cy się do za let sto so -
wa nia w bu dow nic twie miesz ka nio wym wen ty -
la cji hy bry do wej przed sta wił Krzysz tof No wak,

Pre zes Za rzą du Fir my Uni wer sal. W swo im wy -
stą pie niu za pre zen to wał on sze reg przy kła dów
wen ty la cji hy bry do wej z za sto so wa niem urzą -
dzeń wspo ma ga ją cych swo jej fir my, pod kre śla -
jąc za le ty te go sys te mu oraz co raz więk sze za -
in te re so wa nie in we sto rów bu dow nic twa miesz -
ka nio we go je go sto so wa niem.

W ko lej nym re fe ra cie po świę co nym po trze -
bie co raz częst sze go sto so wa nia kli ma ty za cji
w po miesz cze niach biu ro wych, dr Wa cław Na -
wroc ki przed sta wił ra cjo nal ne prze słan ki ja kie
win ny być roz pa try wa ne przed pod ję ciem de -
cy zji in we sty cyj nych w od nie sie niu do kli ma ty -
za cji. Mów ca pod kre ślił, że wy bór wła ści we go
sys te mu kli ma ty za cji da ne go obiek tu ku ba tu ro -
we go za wsze spo czy wa na pro jek tan cie, któ -
re go wie dza i do świad cze nie za wo do we pod -
par te ana li zą tech nicz no -eko no mi czą win ny de -
cy do wać o po praw nym wy bo rze sys te mu.

Bar dzo cie ka wy re fe rat z za kre su in no wa cji
tech nicz nych w wen ty la cji i kli ma ty za cji z za sto -
so wa niem ga zo wych pomp cie pła przed sta wił
To masz Wa łek, przed sta wi ciel GHP Po land. 

W cza sie ob rad pre zes Zbi gniew Ma tu szyk,
któ ry wrę czył pro wa dzą ce mu pa nel, kol. Wa cła -
wo wi Na wroc kie mu, me dal 90-le cia PZITS. W.
Na wroc ki jest wie lo let nim wy kła dow cą na szko -
le niach se mi na ryj nych or ga ni zo wa nych przez
Ka to wic ki Od dział PZITS w ra mach do sko na -
le nia za wo do we go in zy nie rów bu dow nic twa
bran ży sa ni tar nej. 

W pa ne lu „ga zow nic two” re fe rat do ty czą cy ba -
rier i uwa run ko wań roz wo ju in fra struk tu ry na przy -
kła dzie ga zow nic twa wy gło sił Da nie l Haw rył kie -
wi cz, głów ny pro jek tan ta Ga zo pro jek tu Wro cław.
Mów ca wska zał nie tyl ko na brak spój no ści
w prze pi sach bu dow la nych re gu lu ją cych spra -
wy tech nicz ne bu do wy pod ziem nych obiek tów
li nio wych, ale głów nie na utrud nie nia prze pi sów
kpa, ha mu ją cych re ali za cję wie lu in we sty cji. 

Ko lej ne re fe ra ty przed sta wio ne przez przed -
sta wi cie li Gór no ślą skiej Spół ki Ga zow nic twa do -
ty czy ły wa run ków bez piecz nej eks plo ata cji in -
sta la cji ga zo wych w bu dow nic twie miesz ka nio -
wym oraz wy ko rzy sta nia ga zu ziem ne go w kli -
ma ty za cji i ko ge ne ra cji. Pa nel ga zow nic twa za -
koń czył cie ka wy re fe rat Krzysz to fa Chmie lew -
skie go z Ga zex War sza wa do ty czą cy sys te mów
de tek cji ga zów wy bu cho wych w ochro nie prze -
ciw po ża ro wej obiek tów bu dow la nych. 

Pod su mo wa nia kon fe ren cji do ko nał pre zes Zbi -
gniew Ma tu szyk, któ ry po dzię ko wał re fe ren tom,
pro wa dzą cym se sje oraz uczest ni kom za licz ny
udział i ak tyw ne uczest nic two w kon fe ren cji.

Kon�fe�ren�cję�otwo�rzył�Pre�zes�Ka�to�wic�kie�go�Od�dzia�łu
PZITS�Zbi�gniew�Ma�tu�szyk

Wob�ra�dach�wzię�li�udział:�Ta�de�usz�Glüksman,�wi�ce�pre�-
zes�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,�Ta�de�usz�Wnuk�Pre�zy�-
dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,�An�drzej�No�wak�prze�-
wod�ni�czą�cy�ka�to�wic�kie�go�Od�dzia�łu�PZITB
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75 lat ka to wic kie go Od dzia łu PZITB

Jest się czym
po chwa lić

25 ma ja 2010 ro ku, w bu dyn ku NOT
w Ka to wi cach, od by ło się uro czy ste spo tka -
nie z oka zji 75-le cia po wsta nia na te re nie 
Ślą ska pierw sze go w kra ju Te re no we go Od -
dzia łu Pol skie go Związ ku In ży nie rów Bu dow -
nic twa.

Uro czy ste spo tka nie otwo rzył Prze wod ni -
czą cy An drzej No wak, wi ta jąc przy by łych za -
pro szo nych go ści, człon ków Za rzą du Od dzia -
łu, przed sta wi cie li Kół Te re no wych, se nio rów
Od dzia łu.

Na stęp nie An drzej Szy dłow ski w swym
prze mó wie niu na kre ślił ro lę i miej sce Od dzia -
łu Ka to wic kie go PZITB w śro do wi sku in ży nie -
rów i tech ni ków. Mó wił o tra dy cji i hi sto rii, któ -
rą two rzy li człon ko wie Od dzia łu, o za sa -
dach ety ki za wo do wej oraz o ich bie żą cym
prze strze ga niu. Wspo mi nał o po li ty ce ze -
wnętrz nej cha rak te ry zu ją cej się sta łą współ -
pra cą z m.in z FO RUM BU DOW NIC TWA
ŚLĄ SKIE GO dzia ła ją cym pod au spi cja mi
ŚLĄ SKIEJ IZBy BU DOW NIC TWA. W swym
wy stą pie niu mów ca mó wił o współ pra cy
z od dzia ła mi PZITB Pol ski Po łu dnio wej i dzia -
ła niach Związ ku na rzecz śro do wi ska in ży nie -
rów bu dow nic twa. Na za koń cze nie swo je go
wy stą pie nia An drzej Szy dłow ski po dzię ko wał
Prze wod ni czą ce mu Od dzia łu, An drze jo wi
No wa ko wi, za prze pro wa dze nie Od dzia łu
przez okres trans for ma cji ustro jo wej, nie
do pusz cza jąc do ob ni że nia po zio mu je go
dzia łal no ści, słu żą cej wszyst kich zrze szo nym
w nim człon kom.

W ko lej nym punk cie spo tka nia od zna czo -
no 15 osób Me da la mi 75-le cia. wy róż nie ni za -
sta li:

Hen ryk AN DERS, Fran ci szek BUSZ KA,
Hen ryk BUSZ KO, Krzysz tof FIR LUS, Alek san -
der GI SMAN, Ma rian GRA BOW SKI, Wi told
KO ŁA KOW SKI, Ka zi mierz KO NIECZ Ny, Mie -
czy sław LI GAR SKI, Zo fia MI RO NO WICZ,
Wik tor SEy DAK, Bar ba ra SIT KIE WICZ, Te -
re sa SKOW ROń SKA, Ju ta WORSZ Ty NO -
WICZ, Ste fan WÓJ CIK. 

Za bie ra jąc głos Wi ce Prze wod ni czą cy
Za rzą du Głów ne go Ire ne usz Jóź wiak zwró -
cił uwa gę na po trze bę or ga ni zo wa nia uro czy -
sto ści rocz ni co wych. Prze ko na ła go do ta kie -
go stwier dze nia ob słu ga uro czy sto ści w po -
szcze gól nych Od dzia łach w kra ju, w któ rych
brał udział. – To wła śnie w te re nie two rzy my

hi sto rię i przy szłość na sze go sto wa rzy sze -
nia – po kre ślił mów ca, wspo mi na jąc, że
na ba zie Ka to wic kie go Od dzia łu zo sta ły
utwo rzo ne od dzia ły w Czę sto cho wie, Biel sku
Bia łej i Gli wi cach. Ire ne usz Jóź wiak prze ka -
zał ad res od Prze wod ni czą ce go Za rzą du
Głów ne go PZITB Wik to ra Piw kow skie go

Pre zy dent Ta de usz Wnuk – skła da jąc gra -
tu la cje w imie niu or ga nów sta tu to wych i firm
człon kow skich Ślą skiej Izby Bu dow nic twa,
przy po mniał i pod kre ślił, że to wła śnie ka dra in -
ży nier ska ka to wic kie go PZITB za pew ni ła utwo -
rze nie ko lej nych sa mo rzą dów za wo do wych
i go spo dar czych bu dow nic twa re gio nu, a wśród
nich wła śnie Izby Bu dow nic twa z sie dzi bą w Ka -
to wi cach, a tak że Pol skiej i Ślą skiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa.

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Izby In ży nie -
rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach Fran ci szek
Busz ka, prze ka zu jąc ad res od Ra dy ŚO IIB
stwier dził, że oso bi ście bar dzo so bie ce ni
obec ność na uro czy sto ściach 75-le cia
PZITB w Ka to wi cach. Mó wił o przy jaź ni ko -
le żeń skiej i ety ce za wo do wej. Pod kre ślił, że
jest zwią za ny z bu dow nic twem na Ślą sku
po przez ukoń cze nie Tech ni kum Bu dow la -
ne go w By to miu, Po li tech ni ki Ślą skiej Wy -
dział Bu dow nic twa w Gli wi cach oraz wie -
lo let nią pra cę w struk tu rach bu dow nic twa
na Ślą sku.

W ko lej nym punk cie pro gra mu, ho no ro wy
Pre zes Ka to wic kie go Od dzia łu PZITB, Mie -
czy sław Pio trow ski przed sta wił rys hi sto rycz -
ny Od dzia łu, stwier dza jąc, że naj wyż szy
czas oca lić od za po mnie nia to, co zo sta ło
zre ali zo wa ne przez ka drę in ży nie rów i tech -
ni ków bu dow nic twa na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go. Ma my się czym po chwa lić 
i być dum nym z te go co zro bi li śmy, po zo sta -
wia jąc trwa łe świa dec two w po sta ci zre ali zo -
wa nych obiek tów miesz kal nych, prze my -
sło wych, szkol nych, in fra struk tu ry tech nicz -
nej i dro go wej.

W swo jej wy po wie dzi wy mie nił zna ko mi -
tych ko le gów – prof. S. Kauf ma na, i W. Świą -
drow skie go oraz wie lu in nych, któ rzy zwią -
za ni by li z ślą skim Od dzia łem. Na za koń cze -
nie prze wod ni czą cy An drzej No wak po -
dzię ko wał wszyst kim uczest ni kom spo tka -
nia za udział, za prze ka za ne ży cze nia i ad -
re sy.
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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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wziąć spra wy
w swo je rę ce?

– Czym zaj mu je się Biu ro, któ re go jest Pan
kie row ni kiem?
– Na sze Biu ro po wo ła ne zo sta ło w 2005 ro ku
w ce lu prze ję cia od fir my ze wnętrz nej pro wa -
dze nia in dy wi du al nych roz li czeń kosz tów cie -
pła w bu dyn kach sta no wią cych za sób SSM.
W mia rę roz wo ju biu ra za czę ło jed nak przy by -
wać obo wiąz ków zwią za nych z te ma tem cen -
tral ne go ogrze wa nia i obec nie moż na po wie -
dzieć, że je ste śmy w ob rę bie na szej Spół -
dziel ni jed nost ką zaj mu ją cą się kom plek so wo
pro ble ma mi cie pła. To w na szym biu rze wy da -
wa ne są wszel kie de cy zje do ty czą ce in ge ren -
cji w we wnętrz ną in sta la cję c.o. w bu dyn kach,
pro wa dzi my ko re spon den cję z do staw cą cie -
pła do ty czą cą bie żą cych pro ble mów z tym
zwią za nych a tak że ob słu gu je my pod wzglę -
dem tech nicz nym za in sta lo wa ne urzą dze nia
słu żą ce za rów no do po mia ru jak i po dzia łu
cie pła. 
– Kto zaj mo wał się tą te ma ty ką przed po -
wsta niem Biu ra?
– In dy wi du al ne roz li cze nia kosz tów cie pła
z lo ka to ra mi przy wy ko rzy sta niu wska zań po -
dziel ni ków cie pła pro wa dzo ne są w na szej
spół dziel ni już od 1991. Na sza spół dziel nia
by ła jed ną z pierw szych w re gio nie wdra ża ją -
cych ten no wa tor ski w tam tym okre sie spo sób
roz li czeń. Wdro że nie te go sys te mu by ło jed -
nym z ele men tów pro wa dzo nej w tam tych la -
tach mo der ni za cji in sta la cji c.o. w bu dyn kach
SSM, po le ga ją cej m.in. na mon ta żu za wo rów
ter mo sta tycz nych, wy mia nie grzej ni ków, itp.
Jak się oka za ło w la tach na stęp nych po mysł
ten przy niósł wy mier ne ko rzy ści w po sta ci
znacz nych oszczęd no ści w tym za kre sie.
W cią gu na stęp nych 8 lat zmo der ni zo wa li śmy
i opo mia ro wa li śmy wszyst kie 12 500 miesz -
kań sta no wią cych za sób spół dziel ni. Przez 14
lat ko rzy sta li śmy z usług fir my ze wnętrz nej,
któ ra jed nak zaj mo wa ła się wy łącz nie spo rzą -
dza niem in dy wi du al nych roz li czeń dla lo ka to -
rów. Ob słu ga tech nicz na urzą dzeń pro wa dzo -

na by ła przez od ręb ną fir mę, w spra wy bie żą -
ce zwią za ne z funk cjo no wa niem in sta la cji c.o.
za an ga żo wa ny był dział tech nicz ny na szej
spół dziel ni. Obec nie wszyst kie te obo wiąz ki
sku pio ne są w na szym dwu oso bo wym biu rze. 
– Skąd po mysł prze ję cia obo wiąz ków
od firm ze wnętrz nych?
Po 14 la tach współ pra cy z fir ma mi ze wnętrz -
ny mi oczy wi stym jest, że pro ble ma ty ka roz li -
cza nia kosz tów c.o. prze sta ła być dla nas ta -
jem ni cą. Ze bra ne w tym okre sie do świad cze -
nia po zwo li ły nam przy pusz czać, że je ste śmy
w sta nie prze jąć na sie bie obo wiąz ki zwią za -
ne z tą pro ble ma ty ką. De cy zja za pa dła jed nak
w mo men cie, gdy ze stro ny lo ka to rów za czę -
ły po ja wiać się su ge stie do ty czą ce wy mia ny

do tych czas sto so wa nych po dziel ni ków cie -
czo wych na urzą dze nia elek tro nicz ne no wej
ge ne ra cji. Pro wa dząc roz po zna nie wśród firm
ofe ru ją cych te go ty pu urzą dze nia na tknę li śmy
się na ofer tę fir my SIE MENS, któ ra ja ko je dy -
na w tam tym cza sie ofe ro wa ła sprze daż urzą -
dzeń wraz z sys te mem roz li cze nio wym do sa -
mo dziel ne go pro wa dze nia roz li czeń przez za -
rząd cę. To roz wią za nie wy da ło nam się wte dy
naj lep sze dla na szej spół dziel ni, tak że ze
wzglę du na oszczęd no ści zwią za ne z ob słu gą
sys te mu roz li czeń. Do dat ko wo za zna czyć na -
le ży, że fir ma SIE MENS jest fir mą uzna ną
i ko ja rzy się z pro duk ta mi do sko na łej ja ko ści.
Za ku pio ny prze nas sys tem roz li cze nio wy po -
sia da li cen cję fir my SIE MENS po zwa la ją cą
tak że na pro wa dze nie roz li czeń kosz tów c.o.
tak że po za za so ba mi na szej spół dziel ni. 
– Czy na dzień dzi siej szy moż na po wie -
dzieć, że wy bra ny przez Pań stwa sys tem
się spraw dził?
– Ow szem, uwa ża my, że wy bra ny przez nas
sys tem spraw dził się w 100%. Biu ro bę dą ce
czę ścią Spół dziel ni jest w sta nie znacz nie
szyb ciej i bar dziej sku tecz nie do trzeć
do wszyst kich miesz kań ców ce lem spo rzą -
dze nia od czy tu roz li cze nio we go, dzię ki te mu
czas spo rzą dze nia in dy wi du al nych ra chun -
ków dla lo ka to rów skró co ny zo stał co naj mniej
o po ło wę. Obec nie je ste śmy w sta nie prze ka -
zać roz li cze nie lo ka to rom w cią gu dwóch ty -
go dni po za koń cze niu okre su roz li cze nio we -
go. Do dat ko wo za zna czyć na le ży, że za ku pio -
ny przez nas od fir my SIE MENS pro gram roz -
li cze nio wy zo stał przy sto so wa ny do na szych
po trzeb, co po wo du je, że wy dru ki dla lo ka to -
rów są bar dziej czy tel ne i za wie ra ją mi ni mum
nie zbęd nych in for ma cji, co gwa ran tu je ich
przej rzy stość. Oczy wi ście w mia rę po trzeb
na na sze zle ce nie fir ma SIE MENS mo że do -
ko nać ak tu ali za cji i zmian w pro gra mie tak aby
w peł ni speł niał on na sze ocze ki wa nia. 
– Dzię ku je my za roz mo wę.

Sie mia no wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa jest jed ną z naj więk szych w wo je wódz twie ślą skim, a tak że w Pol sce. Za -
rzą dza po nad 12 500 miesz kań, w któ rych za miesz ku je pra wie 30 000 osób. w za so bach Spół dziel ni znaj du je się 228
bu dyn ków, za si la nych w ener gię ciepl ną z róż nych źró deł m.in. ko tłow nie ga zo we, sta cje wy mien ni ków cie pła. Jest
je dy ną na Ślą sku, a w ska li kra ju jed ną z kil ku, któ ra pro wa dzi in dy wi du al ne roz li cze nia kosz tów ener gii ciepl nej we
wła snym za kre sie. 

Roz mo wa z MAR KIEM GRZY BEM, kie row ni kiem Biu ra Roz li czeń Ener gii Ciepl nej
Sie mia no wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej. 
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Na no wych
Zie miach
Od zy ska nych

– Czym był dla pa na, pa nie pro fe so rze
pro blem za go spo da ro wa nia mie nia
po wyj ściu z Pol ski, wojsk Fe de ra cji Ro -
syj skiej?

– Do dziś pa mię tam pi smo gmi ny Sil no wo
(ogrom na ba za woj sko wa oraz po li gon, dziś
część Bor ne go Su li no wa), skie ro wa ne do Sze -
fa Urzę du Ra dy Mi ni strów z proś bą o po moc.
Kie dy szu ka li śmy roz wią za nia pro ble mu, my -
śla łem że to tyl ko jed na, kon kret na spra wa.
A cho dzi ło prze cież o jed no z pod sta wo wych
wy zwań tam tych lat, choć ni gdy tak to nie zo -
sta ło na zwa ne. Ne go cja cje do ty czą ce wy co fa -
nia wojsk z Pol ski za koń czy ły się w ma -
ju 1992 ro ku. Już 29 paź dzier ni ka 1992 ro ku
ostat nia jed nost ka bo jo wa wojsk Fe de ra cji Ro -
syj skiej opu ści ła Pol skę. Układ mię dzy Rzecz -
po spo li tą Pol ską – a Fe de ra cją Ro syj ską
w spra wie wy co fa nia wojsk, tzw. opcja ze ro wa,
pod pi sa no w ma ju 1992 i od te go cza su spra -
wa za go spo da ro wa nia mie nia, (po strze ga na ja -
ko prze ję cie no we go mie nia na ro do we go)
sta ła się bar dzo ak tu al na. Wia do mo by ło, że
ro la urzę dów wo je wódz kich, re jo no wych (czy li
ów cze snej ad mi ni stra cji rzą do wej) oraz sa mo -
rzą dów te ry to rial nych bę dzie tu ogrom na.
W ska li mi kro by ło to ni czym po wo jen ne za go -
spo da ro wa nie tzw. Ziem Za chod nich. Waż na
by ła kwe stia oczysz cze nia te re nu z róż nych,
wów czas nie do koń ca zna nych za nie czysz -
czeń (choć by tzw. po let ko na pal mo we w Bor -
nem Su li no wie, czy ogrom ne te re ny ska żo ne
sub stan cja mi ro po po chod ny mi). Na le ża ło też
za dbać o bez pie czeń stwo ob sza rów. Znaj do -
wa ły się tam skryt ki, taj ne po miesz cze nia, nie -
wy bu chy, broń, bun kry. Wy ma ga ło to upo rząd -
ko wa nia. Po trzeb ne by ły też wiel kie na kła dy fi -
nan so we, aby te re ny za go spo da ro wać. Za da -
nie nie do udźwi gnię cia, dla czę sto nie wiel kich
gmin, na któ rych te re nie obiek ty le ża ły. Du ży,

po ten cjal nie, ma ją tek nie mógł zo stać zmar no -
tra wio ny.

– Nie tyl ko Pol ska bo ry ka ła się z ta kim
pro ble mem.

– Tak, istot nie wie le kra jów mu sia ło się zma -
gać z mie niem po woj sko wym. Np. ów cze sna
NRD, Cze chy, w mniej szym stop niu Wę gry, kra -
je nad bał tyc kie. Każ dy kraj ob rał in ną dro gę.
Przy po mnij my jed nak, że ogrom na ba za woj sko -
wa funk cjo no wa ła w sa mym Ber li nie i na je go
obrze żach, a to wy ma ga ło wiel kich pie nię dzy po -
trzeb nych do zin wen ta ry zo wa nia, a na stęp nie
upo rząd ko wa nia i za go spo da ro wa nia obiek tów.
Na sze roz wią za nia oka za ły się jed nak sku tecz -
ne, prze pro wa dzo no je też mniej szym na kła dem
środ ków niż np., w Niem czech. Z per spek ty wy
cza su są dzę, że nie któ re przy pad ki sza brow nic -
twa czy de wa sta cji nie wy rzą dzi ły tak po waż nych
szkód jak to w tam tym cza sie po strze ga łem. Każ -
dy przed się bior ca za czy nał bo wiem od usu wa -
nia i wy rzu ca nia sta rych in sta la cji, sprzę tów, itd.
ze swo ich na by tych nie ru cho mo ści. Zło dzie je po -
ma ga li więc po nie kąd przy oczysz cza niu obiek -
tów. Tak czy owak to nie by ła ska la sza brow nic -
twa po wo jen ne go. Zda nia na te mat roz wią za -
nia pro ble mu by ły po dzie lo ne. Po cząt ko wo
w nie któ rych wo je wódz twach, for so wa no nie -
szczę sny, gdy by go chcieć zre ali zo wać, po mysł
utwo rze nia spe cjal nych wo je wódz kich agen cji,
któ re naj pierw zin wen ta ry zo wa ły by ma ją tek,
a na stęp nie roz po czę ły je go sprze daż. Du że za -
in te re so wa nie mie niem po ra dziec kim wy ka zy -
wa li rów nież Za bu ża nie, przed któ ry mi za ry so -
wa ła się wów czas moż li wość uzy ska nia re kom -
pen sa ty z ty tu łu utra co nych na Wscho dzie nie -
ru cho mo ści. Zo sta ło to zresz tą ure gu lo wa ne
w póź niej szej usta wie. Suk ce sy Za bu żan osta -
tecz nie nie by ły tu jed nak zna czą ce. Ich wie rzy -
tel no ści wo bec Skar bu Pań stwa nie by ły tak wiel -
kie, aby moż na by ło prze ka zy wać im du że obiek -

ty miesz kal ne. (Zresz tą Za bu ża nie nie by li tak
ma jęt ny mi oso ba mi, by by li w sta nie po do łać bar -
dzo kosz tow nym re mon tom. Osta tecz nie 10
czerw ca 1994 ro ku uchwa lo no usta wę „O za go -
spo da ro wa nia nie ru cho mo ści Skar bu Pań stwa
prze ję tych od wojsk Fe de ra cji Ro syj skiej”. Nie -
ru cho mo ści tra fi ły do gmin.

– To zna czy?
– Istot nie, wy ja śnie nie po win no być peł niej -

sze. Usta wa, w szcze gól no ści w art. 2 usta na -
wia ła hie rar chię pod mio tów, któ rym przy pa da -
ły po szcze gól ne skład ni ki (nie ru cho mo ści) te -
go mie nia, a gmi nom prze ka zy wał wo je wo da
nie ru cho mo ści tyl ko na wnio sek. Fak tycz -
nie – po za kom plek sa mi le śny mi – gmi nom
przy pa dła naj więk sza ilość nie ru cho mo ści.
Tak jak pro po no wa łem mie nie po ra dziec kie
przy pa dło w skraj nych przy pad kach na wet w 90
proc. gmi nom, na któ rych te re nie obiek ty się
znaj do wa ły. W więk szo ści to gmi na obiek ty wy -
prze da wa ła i to po nie wy gó ro wa nych ce nach.
Nie co póź niej oka za ło się też, że za in te re so -
wa nie ni mi, nie by ło tak du że jak ocze ki wa no.
Okres wyj ścia wojsk Fe de ra cji Ro syj skiej
zbiegł się z za sad ni czy mi trans for ma cja mi
go spo dar czy mi. Na ryn ku po ja wi ły się bo -
wiem: mie nie z prze kształ ca nych za kła dów pań -
stwo wych, obiek ty opusz czo ne przez gar ni zo -
ny Woj ska Pol skie go. Oczy wi stym by ło dla
mnie, że na le ży stwo rzyć for my praw ne, pro -
gram i prze zna czyć środ ki fi nan so we z bu dże -
tu pań stwa na ich za go spo da ro wa nie, środ ki
któ re tra fi ły by bez po śred nio do pod mio tów
przede wszyst kim od po wie dzial nych za od two -
rze nie in fra struk tu ry i prze kształ ce nie obiek tów
na ce le użyt ku pu blicz ne go. 

– Jak pro blem wy glą dał w po szcze gól -
nych wo je wódz twach? Np., w 1999 ro ku pro -
jekt „1000 Ślą za ków do Bor ne go Su li no wa”,
gdy dzię ki spo rym do ta cjom i po mo cy ad -

Roz mo wa z prof. dr. hab. HEN RY KIEM GO IKIEM, cy wi li stą,
by łym peł no moc ni kiem Rzą du do za go spo da ro wa nia mie nia
prze ję te go od wojsk Fe de ra cji Ro syj skiej
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mi ni stra cji na Po mo rze mia ło się prze -
nieść wie le ro dzin z na sze go wo je wódz twa.

– Po moc ad mi ni stra cji, a na wet pew ne przy -
wi le je po dat ko we przede wszyst kim, wy ni ka ją -
ce ze wspo mnia nej usta wy by ły prze zna czo ne
dla osób fi zycz nych i in nych pod mio tów pry wat -
nych. Nie moż na by ło jed nak ko rzy stać z do ta -
cji fi nan so wych, ko rzyść po le ga ła na tym, że na -
by wa ne obiek ty by ły re la tyw nie ta nie. Do ta cje
z bu dże tu pań stwa prze wi dzia ne by ły wła śnie
dla gmin (obiek ty po żyt ku pu blicz ne go i in fra -
struk tu ra) i in sty tu cji. Mu si my pa mię tać, że
Ro sja nie zaj mo wa li tak że wie le obiek tów w cen -
trach miast. Tak by ło w Le gni cy, Brze gu, Opo -
lu, Wro cła wiu. Choć nie mie li śmy ta kie go ła twe -
go do roz wią za nia pro ble mu jak USA w San
Fran ci sco, gdzie woj sko po sia da ło obiek ty
w sa mym cen trum przy słyn nym Gol den Ga te
(Zło te Wro ta), a in we sto rzy wal czy li o uzy ska -
nie każ de go obiek tu lub choć by skraw ka te re -
nu, to i tak w ta kich na szych więk szych mia stach
pro ble my za go spo da ro wa nia by ły ła twiej sze.
W Pol sce do za go spo da ro wa nia po zo sta ły też
pięk ne, oprócz Bor ne go Su li no wa, le śne en kla -
wy jak Kę szy ca Le śna, czy po mor skie Syp nie -
wo. Po szcze gól ne ob sza ry wy ma ga ły czę sto in -
dy wi du al nych roz wią zań. Usta wa z 1994 ro ku
mia ła swo je wa dy. (Da wa ła choć by wiel kie
przy wi le je wie lo let nich zwol nień od wszel kich po -
dat ków, dla przy szłych na byw ców mie nia. Co by -
ło uciąż li we dla za rzą dza ją cych ob sza ra mi
gmin). Re gu lo wa ła jed nak i po rząd ko wa ła pro -
blem, prze są dza ła spra wy wła sno ścio we, usta -
na wia ła prze zna cze nie nie ru cho mo ści (np.,
od da ne w za rząd Pań stwo we mu Go spo dar stwu
Le śne mu „La sy Pań stwo we” czy do Za so bu Wła -
sno ści Rol nej Skar bu Pań stwa). Stwa rza ła też
czy tel ne za sa dy zmia ny pra wa wła sno ści oraz
wy ko rzy sty wa nia nie ru cho mo ści w ra mach in -
nych praw. Okre śla ła też wresz cie za da nia sa -
mo rzą dów i ad mi ni stra cji rzą do wej w tej kwe stii.
Nie ste ty na szcze blu pań stwa de cy zje prze bie -
ga ły bar dzo wol no, bo wiem zda wa no so bie spra -
wę z wy so ko ści po trzeb nych środ ków na za bez -
pie cze nie in we sty cji. Szyb kie mu po dej mo wa niu
de cy zji nie sprzy ja ła też zmien ność rzą dów. Usta -
wa bo wiem nie uru cha mia ła bez po śred nio
środ ków fi nan so wych. Pro gram do fi nan so wa -
nia, o któ ry za bie ga łem, zo stał przy ję ty do pie -
ro 23 ma ja 1995 ro ku, po trud nych bo jach o kwo -
ty do fi nan so wa nia. (Co istot ne, tak że spo sób uru -
cha mia nia tych kwot za le żał cał ko wi cie od wo li
Mi ni stra Fi nan sów, pro blem nie miał więc wła -
sne go ty tu łu w usta wie bu dże to wej, po przez
przy ję cie w tym dniu przez Ra dę Mi ni -
strów – Stra te gicz ne go Pro gra mu Rzą do we go
„Za go spo da ro wa nie mie nia prze ję te go od wojsk
Fe de ra cji Ro syj skiej”). Już na po cząt ku 1995 ro -
ku przy ję to „Pro gram re kul ty wa cji te re nów zde -
gra do wa nych przez woj ska Fe de ra cji Ro syj skiej.
Wy ni ka ło z nie go, że do usu nię cia wszyst kich
szkód eko lo gicz nych po trzeb na jest kwo ta po -
nad 5 mld zł. Od ra zu usta lo no, że nie ma po -
trze by re ali zo wa nia peł ne go za kre su prac.
Koszt czę ści naj bar dziej nie zbęd nych in we sty -
cji osza co wa no na 360 mln zł. Usta lo no, też, że
oby dwa pro jek ty za go spo da ro wa nia mie nia
i re duk cji za nie czysz czeń bę dą re ali zo wa ne
przez peł no moc ni ka rzą du. 

Pod sta wo we zna cze nie miał jed nak Stra te -
gicz ny Pro gram Rzą do wy „Za go spo da ro wa nie

mie nia prze ję te go od wojsk Fe de ra cji Ro syj -
skiej” z 23 ma ja 1995 ro ku. Pro gram stra te gicz -
ny przed sta wiał jak wy glą da ła dys lo ka cja jed -
no stek wojsk ro syj skich na te ry to rium Pol ski
w roz bi ciu na gar ni zo ny; in wen ta ry za cję obiek -
tów; okre śle nie środ ków po trzeb nych na od -
two rze nie in fra struk tu ry tech nicz nej; tryb skła -
da nia i przy zna wa nia do ta cji na in we sty cje
w ra mach pro gra mu. Przede wszyst kim bu dyn -
ki mia ły być przy sto so wa ne do po trzeb służ -
by zdro wia, oświa ty, ad mi ni stra cji, tu ry sty ki,
two rze nia po li go nów do świad czal nych, czy ini -
cja tyw mia sto twór czych. Za kła da no tak że li -
kwi da cję obiek tów nie na da ją cych się do za -
go spo da ro wa nia. Środ ki na ten cel (gmi ny mo -
gły otrzy mać do 50 proc. cał ko wi tych kosz tów)
mia ły po cho dzić z re zer wy ce lo wej bu dże tu
pań stwa za leż nej od sy tu acji eko no micz nej.
W nie co urzę do wym ję zy ku na le ży stwier dzić,
że Stra te gicz ny Pro gram Rzą do wy okre ślał ce -
le, me to dy dzia ła nia, or ga ni za cję przed się -
wzięć, pod sta wy eko no micz ne, skut ki fi nan so -
we i har mo no gram przed się wzięć. Po szcze -
gól ne wo je wódz twa an ga żo wa ły się w za go -
spo da ro wa nie mie nia, na wet gdy pro blem
nie do ty czył ich bez po śred nio. Jak wspo mi na -
łem wcze śniej, czu li śmy się nie co jak oso by
tra fia ją ce na Zie mie Od zy ska ne. Ta kim pro jek -
tem był wy jazd ro dzin ze Ślą ska na Po mo rze
Draw skie. War to wspo mnieć, że do dziś
miesz ka tam wie lu Ślą za ków. W Bor nem Su -
li no wie dzia ła też od lat ośro dek Uni wer sy te -
tu Ślą skie go. In ny pro jekt za kła dał po wsta nie
no wo cze śnie zor ga ni zo wa ne go i wy po sa żo -
ne go ośrod ka w Bor nem Su li no wie, do któ re -
go dzie ci z te re nów prze my sło wych, tak że woj.
ślą skie go, wy jeż dża ły by kon ty nu ować na ukę
w wy jąt ko wo czy stym śro do wi sku, a więc ra -
czej nie na zie lo ne ko lo nie, ra czej do „zie lo -
nej szko ły”. Pięk ny pro jekt, któ ry jed nak nie do -
szedł do skut ku. 

– A co dzie je się z mie niem po ra dziec kim
obec nie?

– Pro gram je go za go spo da ro wa nia prze wi -
dzia ny był na okres od 1 czerw ca 1995 do 31
grud nia 1999, ale suk ce syw nie jest prze dłu ża -
ny i na dal re ali zo wa ny. Wszyst kie in stru men -
ty praw ne i or ga ni za cyj ne, któ re uru cho mio no
dzia ła ją. Oczy wi ście że po wo dem funk cjo no -
wa nia jest też to, że środ ki prze ka zy wa ne z re -
zer wy ce lo wej prze ka zy wa ne wo je wo dom sta -
no wią ni kły, co raz bar dziej wy sy cha ją cy stru -
myk, a pro ble my za go spo da ro wa nia jesz cze
po zo sta ły. Ca łość oka za ła się jed nak na ty le
sku tecz na, że nie by ło po trze by jej zmie niać.
Obec nie, tyl ko, za gad nie nia te są w kom pe ten -
cji Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra -
cji, a peł no moc nik rzą du mu si być co naj mniej
pod se kre ta rzem sta nu. 

– A nie daw ny przy jazd wojsk ame ry kań -
skich do Pol ski, czy to nie ozna cza, że sy -
tu acja mo że się po wtó rzyć?

– Nie. Do Pol ski przy by ło nie wie lu żoł nie rzy
ze sto sun ko wo nie wiel ką ilo ścią sprzę tu, dla -
te go nie oba wiał bym się pro ble mu za nie -
czysz czeń. Po nad to, żoł nie rze, za miesz ka li i za -
in sta lo wa ni zo sta li w pol skich obiek tach woj -
sko wych i nie two rzą pó ki co wła snych baz.

– Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz ma wia ła: AGNIESZ KA ZIE LIń SKA

Prof. dr hab. HeN ryK go iK,�obec�nie�rek�tor Wyż�-
szej�Szko�ły�Za�rzą�dza�nia i Na�uk�Spo�łecz�nych�im�ks.
Emi�la�Szram�ka�w Ty�chach,�wy�kła�dow�ca�uczel�ni.
Jest�za�trud�nio�ny�tak�że�w Uni�wer�sy�te�cie�Ślą�skim
w Ka�to�wi�cach�(Wy�dział�Pra�wa�i Ad�mi�ni�stra�cji).
Je�go�pierw�szy�okres�ba�dań�i prac�na�uko�wych�z za�-
kre�su�pra�wa�cy�wil�ne�go�i pra�wa�trans�por�to�we�go�był
zwią�za�ny�z Uni�wer�sy�te�tem�Ślą�skim i Ośrod�kiem�Ba�-
daw�czym� Eko�no�mi�ki� Trans�por�tu� w War�sza�wie.
Z upły�wem�cza�su�za�in�te�re�so�wa�nia�i ba�da�nia�po�sze�-
rzy�ły� się�o pra�wo�ubez�pie�cze�nio�we�go�spo�dar�cze
i pra�wo�spor�to�we.�W la�tach 1990�–�2001�prof.�Go�-
ik�pra�co�wał�w ad�mi�ni�stra�cji�pań�stwo�wej�na szcze�-
blu�rzą�do�wym�za�rów�no�w kra�ju�jak�i za gra�ni�cą,�po�-
czy�na�jąc�od funk�cji�De�le�ga�ta�Peł�no�moc�ni�ka Rzą�du
ds.�Re�for�my�Sa�mo�rzą�du�Te�ry�to�rial�ne�go�wwo�je�wódz�-
twie�ka�to�wic�kim.� Pra�ca�ta�przy�nio�sła�tak�że�re�zul�-
ta�ty�w po�sta�ci�opra�co�wań�z za�kre�su�sa�mo�rzą�du�te�-
ry�to�rial�ne�go,�ad�mi�ni�stra�cji�pu�blicz�nej,�za�go�spo�da�-
ro�wa�nia�te�re�nów�po woj�skach�Fe�de�ra�cji�Ro�syj�skiej
i dzia�łal�no�ści�Ra�dy�Eu�ro�py.�Są�to�licz�ne�do�ku�men�-
ty,�ana�li�zy,�pro�jek�ty�ak�tów�praw�nych�za�zwy�czaj�nie�-
pu�bli�ko�wa�ne�w wy�daw�nic�twach�al�bo�pu�bli�ko�wa�ne
ja�ko�opra�co�wa�nia�zbior�cze�(zwłasz�cza�przez�Ra�dę
Eu�ro�py).�Do�świad�cze�nia�z pra�cy �na szcze�blu�kra�-
jo�wym� (w cha�rak�te�rze� Dy�rek�to�ra� Ge�ne�ral�ne�go
Urzę�du�Ra�dy�Mi�ni�strów) wią�za�ły�się�ze�współ�pra�-
cą�po�mię�dzy�rzą�dem,�a sa�mo�rzą�dem�te�ry�to�rial�nym.
Do�ty�czy�ły m.�in.�spraw�zwią�za�nych�z przy�go�to�wy�-
wa�niem�zmian�w po�dzia�le�te�ry�to�rial�nym�kra�ju;�kie�-
ro�wa�niem�ze�spo�ła�mi�do spraw�ana�li�zy�prze�pi�sów�do�-
ty�czą�cych�służb�pa�ra�po�li�cyj�nych;�wdra�ża�nia�usta�-
wy�an�ty�ko�rup�cyj�nej;�przy�go�to�wa�nia�ak�tów�praw�-
nych�w tym�przede�wszyst�kim�usta�wy�o za�go�spo�-
da�ro�wa�niu�nie�ru�cho�mo�ści�Skar�bu�Pań�stwa�prze�ję�-
tych�od wojsk�Fe�de�ra�cji�Ro�syj�skiej;�opra�co�wa�nia
Stra�te�gicz�ne�go�Pro�gra�mu�Rzą�do�we�go�„Za�go�spo�da�-
ro�wa�nie�mie�nia�prze�ję�te�go�od wojsk�Fe�de�ra�cji�Ro�-
syj�skiej”.�Istot�ne�zna�cze�nie�mia�ła funk�cja�–�peł�no�-
moc�ni�ka�Rzą�du�do za�go�spo�da�ro�wa�nia�mie�nia�prze�-
ję�te�go�od wojsk�Fe�de�ra�cji�Ro�syj�skiej.�(Prof.�Go�ik�był
pierw�szym�peł�no�moc�ni�kiem�Rzą�du�do za�go�spo�da�-
ro�wa�nia�mie�nia�po�ra�dziec�kie�go,�po�wo�ła�no�go�na to
sta�no�wi�sko 1�wrze�śnia 1995�ro�ku.�
W la�tach 1997�–�2001�Hen�ryk�Go�ik�kie�ro�wał�Am�-
ba�sa�dą�RP�w Vien�tia�ne�(sto�li�ca�La�osu).�Po po�wro�-
cie�do kra�ju�po�wró�cił�do pra�cy �dy�dak�tycz�nej�i na�-
uko�wej.�An�ga�żu�je�się�w przed�się�wzię�cia�kul�tu�ral�ne
i ar�ty�stycz�ne�–�trak�tu�jąc�to�jed�nak�ja�ko�bar�dzo�oso�-
bi�ste�za�in�te�re�so�wa�nie.�Np.,�je�go�fo�to�gra�fie�In�do�chin
by�ły�pre�zen�to�wa�ne�na wie�lu�wy�sta�wach.�

(az)

ZAGOSPODAROwYwANIE TERENÓw POwOJSKOwYCH
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Na uka po mo że
Jak za rzą dzać zbior ni ka mi...

Rze ki za wsze wy le wa ły z brze gów. Ostat nia,
ma jo wo -czerw co wa, naj więk sza w ostat nich
dzie się cio le ciach po wódź, nie by ła w Pol sce zja -
wi skiem nie zwy kłym. Przy bra ła jed nak roz mia ry
ka ta stro fy i zde ma sko wa ła bez resz ty zły stan na -
szej go spo dar ki wod nej. Bu dow le hy dro tech nicz -
ne są jej in te gral ną czę ścią. 

Za li cza się do nich zbior nik za po ro wy w Go czał -
ko wi cach. Zbu do wa ny w 1955 ro ku jest przede
wszyst kim źró dłem wo dy pit nej dla aglo me ra cji ślą -
skiej. Dru gą je go funk cją jest ochro na do li ny Ma -
łej Wi sły przed po wo dzią. W dru giej po ło wie ma -
ja br. po raz ko lej ny ochro nił Śląsk przed za la niem.
W cią gu kil ku dni re kor do wych opa dów mu siał przy -
jąć do dat ko wo i bez piecz nie „zrzu cić” bli sko 100
mi lio nów me trów sze ścien nych wo dy. Aż ty le
po raz pierw szy w swo jej kil ku dzie się cio let niej hi -
sto rii! Uda ło się! I cho ciaż zbior nik jest po re mon -
cie za po ry czo ło wej, sy tu acja w cza sie naj więk sze -
go wez bra nia wód do cho dzi ła do kry tycz nej. Nie -
wie le bra ko wa ło, by się prze lał....

Czy z ostat niej lek cji po wo dzio wej wy cią gnie -
my prak tycz ne wnio ski? Za cznie my do kład niej
prze wi dy wać za gro że nia i oce niać je moż li wie
naj traf niej? Przyj rzy my się wni kli wiej oto cze niu
zbior ni ków, któ rych oto cze nie za go spo da ro -
wu je my bez lo gi ki, umia ru, z nad uży ciem eko -
lo gicz nej prze strze ni? Czy wresz cie za dba my
o ta ki stan zbior ni ków, by sa me nie stwa rza ły za -
gro że nia, lecz sku tecz niej opie ra ły się po wo -
dziom? 

Od po wie dzi na te py ta nia win ny być twier dzą -
ce je śli chce my sku tecz niej niż do tąd za po bie gać

ka ta stro fom np. po wo dzi i ła go dzić ich skut ki. Na -
uka bę dzie nam w tym po ma gać...

Eko pro jekt 

Do kład nie 17 ma ja 2010 ro ku, w dniu, gdy do za -
po ro we go Zbior ni ka Go czał ko wic kie go do pły wa -
ło wraz z fa lą po wo dzio wą po nad 520 me trów sze -
ścien nych wo dy na se kun dę od by wa ło się na Uni -
wer sy te cie Ślą skim spo tka nie in au gu ra cyj ne,
na któ rym za pre zen to wa no, nie zwy kle waż ny, na -
uko wy pro jekt ze zbior ni kiem go czał ko wic kim
w ro li głów nej, de dy ko wa ny prak ty ce go spo dar czej. 

To re ali zo wa ny w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go In no wa cyj na Go spo dar ka pro jekt pn. „Zin -
te gro wa ny sys tem wspo ma ga ją cy za rzą dza nie
i ochro nę śro do wi ska zbior ni ka za po ro we go”. Je -
go ce lem jest roz wią za nie pro ble mu zmniej sza -
nia się po ten cja łu eko lo gicz ne go i funk cjo nal ne -
go zbior ni ków za po ro wych na sku tek ich sta rze -
nia się i pre sji, po wo do wa nej czę sto „dzi kim” za -
go spo da ro wa niem ob sza ru zlew ni. Wbrew lo gi -
ce pla no wa nia prze strzen ne go, spo łecz nym
i eko no micz nym skut kom po wta rza ją cych się klę -
sko wych po wo dzi, wresz cie wbrew pra wu. 

Zrów no wa żo ne go spo da ro wa nie śro do wi -
skiem wod nym jest dziś eu ro pej skim stan dar -
dem. I bar dzo się opła ca, bo uwzględ nia roz wią -
za nia ogra ni cza ją ce ry zy ko po wo dzi i stra ty, ja -
kie ona nie sie. 

Be ne fi cjen tem i ko or dy na to rem pro jek tu, do -
fi nan so wy wa ne go ze środ ków Eu ro pej skie go Fun -
du szu Roz wo ju Re gio nal ne go jest Uni wer sy tet

Ślą ski, któ ry w ce lu je go re ali za cji utwo rzył
wspól nie z Po li tech ni ką Kra kow ską, In sty tu tem
Eko lo gii Te re nów Uprze my sło wio nych w Ka to wi -
cach oraz In sty tu tem Pod staw In ży nie rii Śro do -
wi ska Pol skiej Aka de mii Na uk w Za brzu Kon sor -
cjum Na uko we.

Uczest ni czą cy w nim na ukow cy re pre zen tu ją
róż ne dzie dzi ny ba dań, co gwa ran tu je ich wy so -
ki po ziom na uko wy i tech nicz ny. Na po trze by te -
go pro jek tu zo sta nie za ku pio ny no wo cze sny
sprzęt la bo ra to ryj ny.

Bar dzo waż ny jest w nim udział stu den tów
i dok to ran tów tych uczel ni. Sko rzy sta ją oni z nie -
po wta rzal nej szan sy kon ty nu owa nia pra cy na uko -
wej pod czas prac ba daw czych oraz zna le zie nia
in te re su ją cej pra cy, zgod nie ze swo imi kwa li fi ka -
cja mi i zdo by tą naj now szą wie dzą. 

Za rzą dza ją cy zbior ni ka mi za po ro wy mi już in -
te re su ją się ba da nia mi Kon sor cjum Na uko we go,
któ re pra cu je nad opty mal nym za rzą dza niem
zbior ni ka mi za po ro wy mi w wie lu aspek -
tach. I przy oka zji przy go to wu je do te go za da nia
no we ka dry. 

Róż ne za da nia

Te ma tów ba daw czych jest spo ro. Ze spo ły na -
ukow ców z Wy dzia łu Bio lo gii i Ochro ny Śro do wi -
ska Uni wer sy te tu Ślą skie go zaj mie się m. in. wska -
za niem czyn ni ków wy wo łu ją cych zmia ny w śro -
do wi sku, dia gno zą je go sta nu w sa mym zbior ni -
ku i je go oto cze niu, wpły wem Je zio ra Go czał ko -
wic kie go na eko sys te my i eko no mię funk cjo no -
wa nia te go hy dro tech nicz ne go obiek tu. Ich ko le -
dzy z Wy dzia łu Na uk o Zie mi ba dać bę dą aspek -
ty hy dro lo gicz ne, hy dro eko lo gicz ne oraz kli ma tycz -
ne zwią za ne z funk cjo no wa niem zbior ni ka.

Z ko lei ze spół na ukow ców z In sty tu tu In ży -
nie rii i Go spo dar ki Wod nej Po li tech ni ki Kra kow -
skiej ba dać bę dzie ak tu al ne funk cje zbior ni ka
w kon tek ście pre sji, któ rym bez u stan nie pod -
le ga. Za rów no tym na tu ral nym, jak i an tro po -
ge nicz nym, wy ni ka ją cym z dzia łal no ści czło wie -
ka. Na ukow cy z Kra ko wa zba da ją rów nież tech -
no lo gię uzdat nia nia wód ze zbior ni ka i jej
kosz ty. I opra cu ją za ło że nia w sfe rze po pra wy
ja ko ści j wód sztucz ne go Je zio ra Go czał ko wic -
kie go, moż li wo ści zwięk sze nia je go po ten cja -
łu eko lo gicz ne go i ob sza ru Na tu ra 2000 oraz
lep szej sku tecz no ści prze ciw po wo dzio wej.

Spe cja li ści z In sty tu tu Eko lo gii Te re nów Uprze -
my sło wio nych wy kreu ją na pod sta wie wy ni ków
ba dań i sce na riu szy go spo dar ki wod nej mo de -
le fi zy ko -che micz no -bio lo gicz ne zbior ni ka,
z uwzględ nie niem zło żo no ści eko sys te mów
w te go ty pu obiek tach hy dro tech nicz nych.

In sty tu to wi Pod staw In ży nie rii Śro do wi ska
PAN w Za brzu, dys po nu ją ce mu naj no wo cze śniej -Za po ra Po rab ka – czsem by wa spo koj nie
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Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

szy mi la bo ra to ria mi na uko wy mi i zna ko mi tej
kla sy apa ra tu rą, przy pa dła ro la ko or dy na to ra ba -
dań te re no wych oraz wy ko ny wa nie ana liz fi zy ko -
-che micz nych. 

Jak za rzą dzać? 

Efek tem ich wspól nej pra cy bę dzie roz po zna -
nie głów nych pro ble mów, zwią za nych z funk cjo -
no wa niem Zbior ni ka Go czał ko wic kie go, wa run ku -
ją cych opty mal ne nim za rzą dza nie oraz opra co -
wa nie sys te mów in for ma cyj nych i baz da nych. 

Ze bra ne wy ni ki ba dań oraz przy go to wa ne
przez in ter dy scy pli nar ne ze spo ły na ukow ców
sce na riu sze go spo dar ki wod nej po słu żą do opra -
co wa nia nu me rycz ne go mo de lu zbior ni ka za po -
ro we go. Mo del ten umoż li wi bie żą cą oce nę je -
go sta nu ja ko ścio we go i funk cjo nal ne go oraz sy -
mu lo wa nie i pro gno zo wa nie zmian w nim za cho -
dzą cych. W re zul ta cie uła twi opra co wa nie pro -
ce dur, moż li wych do za sto so wa nia na in nych
zbior ni kach za po ro wych. W kra ju i za gra ni cą.

Sam pro jekt pn. „Zin te gro wa ny sys tem wspo -
ma ga ją cy za rzą dza nie i ochro nę zbior ni ka za po -
ro we go” szcze gó ło wo kon cen tru je się na tym go -
czał ko wic kim, ale... do ty czy ob sza ru ca łe go kra -
ju i państw eu ro pej skich o po dob nym ukształ to -
wa niu te re nu i od dzia ły wa niach kli ma tycz nych.
Wszyst kie te kra je łą czą tak że zo bo wią za nia wy -
ni ka ją ce z za pi sów Ra mo wej Dy rek ty wy Wod nej
Unii Eu ro pej skiej.. 

Dy rek ty wa ta jest pra wem wspól no to wym, któ -
re mó wi, że „... wo da nie jest pro duk tem han dlo -
wym, ta kim jak każ dy in ny, ale ra czej dzie dzicz -
nym do brem, któ re mu si być chro nio ne, bro nio -
ne i trak to wa ne ja ko ta kie wła śnie...”. 

Za pi sa nym w niej unij nym stan dar dom, Pol ska
mu si spro stać już w 2015 ro ku. 

Do ty czy to tak że zbior ni ków za po ro wych, któ -
re są in te gral ną czę ścią pol skie go, nie wy dol ne -
go – jak się ko lej ny raz oka za ło – sys te mu go -
spo da ro wa nia wo dą. Ba da nia ślą skich i kra kow -
skich na ukow ców z ca łą pew no ścią oka żą się
przy dat ne w je go re for mo wa niu.

Pol skie zbior ni ki

Zbior ni ków za po ro wych ma my w Pol sce kil ka -
dzie siąt. Ła go dzą de fi cyt za so bów wód, re ten cjo -

nu ją je, za opa tru ją lud ność w czy stą wo dę do pi -
cia. Są obiek ta mi stra te gicz ny mi w ochro nie prze -
ciw po wo dzio wej, wy rów nu ją od pły wy wód pod -
czas su szy, słu żą go spo dar ce ry bac kiej, re kre -
acji i ochro nie przy ro dy

Do brze peł nią swo ją ro lę? 
Ostat nia po wódź po ka za ła, że funk cjo nu ją

na gra ni cy wy trzy ma ło ści. Tak dzie je się od dłuż -
sze go cza su. Kon tro le NIK jak i te tech nicz ne In -
sty tu tu Me te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej od lat
nie po zo sta wia ją złu dzeń. Bu dow le hy dro tech nicz -
ne są prze sta rza łe, nie do in we sto wa ne i nie re -
mon to wa ne na czas. Ich stan tech nicz ny stwa rza
za gro że nie. 

Szcze gól nie w wa run kach dla nich eks tre mal -
nych. Za da niem za pór jest prze cież mo dy fi ko wa -
nie prze bie gu fa li po wo dzio wej, ob ni ża nie, w ra -
zie ko niecz no ści, jej szczy tu. Z dru giej stro ny gi -
gan tycz ne po wo dzie są dla nich naj więk szym za -
gro że niem, zwłasz cza, gdy ich stan tech nicz ny
jest zły. Ta ką jest od lat ta ma we Wło cław ku. 

Rów nież alar mu ją cy jest od lat stan jed nej z naj -
star szych za pór be to no wych w Pol sce, za po ry
w Po rąb ce. Skut ki ostat niej wiel kiej po wo dzi są
na to ko lej nym do wo dem. 

Po twier dza ją to sta ty sty ki kon tro li. Nie zmien -
nie od lat za po ra czo ło wa we Wło cław ku kla sy -
fi ko wa na jest ja ko za gra ża ją ca bez pie czeń -
stwu. Więk szość obiek tów i bu dow li hy dro tech -
nicz nych w kra ju kla sy fi ku je się do ka te go rii tych,
któ re mo gą je stwo rzyć na przy kład pod czas 
po wo dzi. 

Naj częst szą przy czy nę znisz cze nia za pór – we -
dług da nych ko mi te tu ds. sta ty stycz nej in ter pre ta -
cji ka ta strof przy Mię dzy na ro do wym Ko mi te cie
Wiel kich Za pór – jest prze la nie wo dy przez jej ko -
ro nę, dru gą w ko lej no ści – ero zja we wnętrz na kor -
pu su za po ry. 

Pol ska na uka, w opar ciu o prak tycz ne ba da -
nia, no wo cze sne tech no lo gie i in no wa cyj ne roz -
wią za nia do star czy go spo dar ce nie zbęd ne
„na rzę dzia” do ta kie go za rzą dza nia zbior ni ka -
mi za po ro wy mi, któ re po mo gą rów no wa żyć roz -
wój go spo dar ki wod nej, opar tej na sta bil no ści
pro ce sów przy rod ni czych i rów no wa dze eko lo -
gicz nej. Nie tyl ko po to, by chro nić przy ro dę
zbior ni ków za po ro wych, jak w przy pad ku
sztucz ne go Je zio ra Go czał ko wic kie go, wpi sa -
ne go w ob szar Na tu ra 2000 ze wzglę du na sie -
dli ska pta ków. 

W no wo cze sne za rzą dza nie zbior ni ka mi wpi -
su je się rów nież zdro wo roz sąd ko wy, unij ny wy -
móg ogra ni cza nia ry zy ka ka ta stro fal nych po wo -
dzi. Za po bie ga nie im wią że się z uwzględ nia niem
w ochro nie prze ciw po wo dzio wej na tu ral nych
ob sza rów zwięk szo nej re ten cji i te re nów za le wo -
wych. W Pol sce wy ma ga też pil nej po pra wy sta -
nu tech nicz ne go i bez pie czeń stwa bu dow li pię -
trzą cych. 

JO LAN TA KAR MAń SKA 

Zbior�nik�Go�czał�ko�wic�ki�z lo�tu�pta�ka
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Za po ro wy Zbior nik Go czał ko wic ki w trak cie wzbie ra nia wód
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INwESTYCJE

Największe
skrzyżowanie
w Polsce

Wę zeł Gli wi ce – So śni ca to naj więk sze skrzy -
żo wa nie au to strad w Pol sce. Na trzech po zio mach
prze ci na ją się tra sy A1 i A4 oraz Dro ga Kra jo wa
nr 44 (ul. Pszczyń ska). W ob rę bie wę zła po wsta -
ły w su mie 33 ki lo me try dróg do jaz do wych, ser -
wi so wych, łącz nic i jezd ni zbie ra ją co -roz pro wa -
dza ją cych oraz 16 obiek tów in ży nier skich – w tym
dwa stu me tro we wia duk ty. Uli ca Pszczyń ska zo -
sta ła prze bu do wa na na od cin ku o dłu go ści po -
nad 2 ki lo me trów i po łą czo na z au to stra da mi po -
przez no we ron do.

In we sty cja roz po czę ła się w czerw cu 2008 ro -
ku. Koszt wy no si po nad 850 mln zł. Wy ko naw -
cą ro bót jest grec ka fir ma J&P Avax. War to pod -
kre ślić, że wy bu do wa ny przez nią wę zeł jest prze -
jezd ny od 23 grud nia 2009 r., ale wszyst kie pra -
ce w je go ob rę bie ma ją za koń czyć się w lip cu. 

– Na ra�zie�w po�sta�ci�osta�tecz�nej�funk�cjo�nu�ją
je�dy�nie�po�łą�cze�nia�po�mię�dzy�au�to�stra�da�mi�A1
i A4.�Po�zo�sta�łe�łącz�ni�ki�ma�ją�cha�rak�ter�tym�cza�-
so�wy – in for mu je Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra -
jo wych i Au to strad, któ ra od po wia da za re ali za -
cję tej in we sty cji.

* * *

Wę zeł w So śni cy był pro jek to wa ny już w cza sach
PRL -u, kie dy to pla no wa no bu do wę tra sy A1 iA4.
Miał to być zwy kły zjazd na Gli wi ce i Mi ko łów. Jed -
nak że z po wo du m.in kry zy su go spo dar cze go z cza -
sów Edwar da Gier ka pra ce prze rwa no.

Kie dy już w de mo kra tycz nej Pol sce po wró co -
no do przy go to wy wa nia bu do wy dróg, wła dze Gli -

wic uzgod ni ły z rzą dem zmia nę prze bie gu au to -
stra dy A1. Mia ła wów czas biec przez oko li ce Ka -
to wic i Cho rzo wa. Za po pro wa dze niem tra sy przez
Gli wi ce prze ma wia ło m. in to, że ta ka tra sa sta -
ła by się za chod nią ob wod ni cą GOP -u oraz
wspie ra ła by roz wój oko lic Ryb ni ka, czy Wo dzi -
sła wia Ślą skie go.

Pro wi zo rycz ny wę zeł po wstał w 2005 ro ku
w for mie pla no wa nej w PRL -u, przy oka zji bu do -
wy au to stra dy A4 na od cin ku Cho rzów – Klesz -
czów. W la tach 2006 – 2007 po wstał pro jekt no -
we go wę zła.

Prze targ na prze bu do wę wę zła miał skoń czyć
się w stycz niu 2008 ro ku. Z uwa gi na licz ne za -
py ta nia do GDD KiA do ty czą ce wa run ków wy ko -
na nia za mó wie nia otwar cia ofert i wy bo ru wy ko -
naw cy do ko na no na prze ło mie lu te go i mar -
ca 2008. Z po wo du pro te stu fir my Po li mex prze -
targ zo stał wstrzy ma ny do kwiet nia, kie dy to skar -
ga fir my zo sta ła od da lo na w ar bi tra żu ja ko bez -
za sad na.

Osta tecz nie 30 ma ja 2008 ro ku GDD KiA pod -
pi sa ła umo wę z grec ką fir mą J&P Avax na prze -
bu do wę wę zła. Od da nie wę zła do użyt ku na stą -
pi ło 23 grud nia 2009 jed nak do 2010 ro ku
na węź le bę dą trwa ły pra ce wy koń cze nio we.

W cza sie bu do wy trwał też spór o sa mą na zwę
wę zła, bo wiem pre zy dent Gli wic Zyg munt Fran -
kie wicz uwa żał, że pro po no wa na pier wot nie na -
zwa So śni ca dla osób spo za Ślą ska jest nie zna -
na. Dla te go za pro po no wa no, by na zwę wę zła
zmie nić na „Gli wi ce”. Osta tecz nie GDD KiA nada -
ła wę zło wi na zwę Gli wi ce – So śni ca. (tb)






