


Mi�mo�cza�so�wej�sta�gna�cji�w bu�dow�nic�twie�miesz�ka�nio�wym
w kra�ju� Ka�to�wic�ka� Spół�dziel�nia� Miesz�ka�nio�wa� zre�ali�zo�wa�ła
w ostat�nich�la�tach�no�we�bu�dyn�ki�wie�lo�ro�dzin�ne�oraz�do�my�jed�-
no�ro�dzin�ne.�

W atrak�cyj�nej�dziel�ni�cy�Ka�to�wic�-Bry�no�wie�w 2008�ro�ku�po�-
wstał�bu�dy�nek 8-ro�dzin�ny�z ga�ra�ża�mi.�W bli�skim�są�siedz�twie
wyż�szych�uczel�ni,�przy Bul�wa�rach�Ra�wy�na Osie�dlu�Za�wo�dzie
zre�ali�zo�wa�no 3�bu�dyn�ki�wie�lo�ro�dzin�ne VIII, IX i X kon�dy�gna�-
cyj�ne.�

Na Osie�dlu�Ście�gien�ne�go�wy�bu�do�wa�no�bu�dy�nek�wie�lo�ro�dzin�-
ny�oraz�dom�ki�jed�no�ro�dzin�ne�wol�no�sto�ją�ce�z prze�stron�ny�mi�ga�-
ra�ża�mi,�po�sia�da�ją�ce�atrak�cyj�ny�układ�po�miesz�czeń�z moż�li�wo�-
ścią�zmian�funk�cji.�

W ide�al�nym�miej�scu�dla�osób�z ma�ły�mi�dzieć�mi�i ro�dzin�wie�-
lo�po�ko�le�nio�wych�przy ul.�Twar�dej�–�Kru�czej�w po�bli�żu�Ba�zy�li�-
ki�Fran�cisz�kań�skiej�po�wsta�ło�eks�klu�zyw�ne�osie�dle�dom�ków�jed�-
no�ro�dzin�nych.�

Spół�dziel�nia�w 2010�ro�ku�roz�po�czę�ła�re�ali�za�cję�kom�plek�su
miesz�ka�nio�we�go�w są�siedz�twie�Ka�to�wic�kie�go�Par�ku�Le�śne�go
oraz�Do�li�ny�Trzech�Sta�wów�p.�n.�„Re�kre�acyj�na�Do�li�na�–�Ma�ły
Staw”�skła�da�ją�ce�go�się�z 4�bu�dyn�ków�wie�lo�ro�dzin�nych IV�-kon�-
dy�gna�cyj�nych�(128�miesz�kań).�W na�stęp�nej�ko�lej�no�ści�bę�dzie
re�ali�zo�wa�ny�kom�pleks�„Re�kre�acyj�na�Do�li�na�–�Du�ży�Staw”�skła�-
da�ją�cy�się�z 4�bu�dyn�ków�wie�lo�ro�dzin�nych VII�-kon�dy�gna�cyj�nych
(120�miesz�kań).�Kom�plek�sy�te�zlo�ka�li�zo�wa�ne�są�w atrak�cyj�nej
kra�jo�bra�zo�wo�i ko�mu�ni�ka�cyj�nie�czę�ści�Ka�to�wic,�o nie�stan�dar�-
do�wej,�cie�ka�wej�ar�chi�tek�tu�rze�na�wią�zu�ją�cej�do są�siedz�twa�te�-
re�nów�re�kre�acyj�nych�i zbior�ni�ków�wod�nych.�

Ka�to�wic�ka�Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�nie�tyl�ko�nie�ustan�nie
się�roz�wi�ja,�lecz�rów�nież�po�pra�wia�wa�run�ki�za�miesz�ki�wa�nia�po�-
przez�sys�te�ma�tycz�ną�mo�der�ni�za�cję�bu�dyn�ków�i in�fra�struk�tu�ry
tech�nicz�nej,�a tak�że�sto�so�wa�nie�no�wo�cze�snych�tech�no�lo�gii�mi�-
ni�ma�li�zu�ją�cych�ne�ga�tyw�ne�skut�ki�od�dzia�ły�wa�nia�na śro�do�wi�sko
oraz�po�wo�du�ją�ce�znacz�ne�oszczęd�no�ści�w zu�ży�ciu�ener�gii.
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Ko�niecz�na�jest�co�raz�więk�sza
kon so li da cja dzia�łań�or�ga�ni�za�-
cji�po�za�rzą�do�wych�bu�dow�nic�-
twa,�aby�prze�ła�mać�sta�gna�cję
już�wie�lo�let�nie�go�ocze�ki�wa�nia
na nie�zbęd�ne�zmia�ny�praw�ne
re�gu�lu�ją�ce� pro�ce�sy� in�we�sty�-
cyj�nie� i bu�dow�la�ne.� Do�brym
przy�kła�dem�ta�kiej�prak�ty�ki�jest
sfor�mu�ło�wa�nie� wspól�ne�go
„Sta no wi ska” do pro�jek�tu�za�-
ło�żeń�pro�jek�tu�no�we�li�za�cji�usta�-

wy „Pra wo Za mó wień Pu blicz nych” przez�uczest ni ków Fo -
rum Bu dow nic twa Ślą skie go. I ko�lej�ne�go,� kil�ku�na�stu
kra�jo�wych�i re�gio�nal�nych�bran�żo�wych�or�ga�ni�za�cji�bu�do�wal�-
nych,�z ini cja ty wy Wiel ko pol skiej izby Bu dow nic twa.�Mo�-
że�tym�ra�zem,�uda�się�uspraw�nić�funk�cjo�no�wa�nie�ryn�ku�za�-
mó�wień�pu�blicz�nych�w ob�sza�rze�bu�dow�nic�twa�a zwłasz�cza
ogra�ni�cze�nia�do�mi�nu�ją�cej�prak�ty�ki�roz�strzy�ga�nia�prze�tar�gów
in�we�sty�cyj�nych�tyl�ko�na pod�sta�wie�jed�ne�go�kry�te�rium,�naj�niż�-
szej�ce�ny,�bar�dzo�czę�sto�na po�zio�mie�dum�pin�go�wym�o zna�-
mio�nach�ce�ny�ra�żą�co�ni�skiej.�

Za�ni�żo�ne�ce�ny�skut�ku�ją�wprost,�fa�tal�ną�ja�ko�ścią�realizo-
wanych inwestycji,�wy�so�ką�wy�pad�ko�wo�ścią�w bu�dow�nic�twie,
za�to�ra�mi�płat�ni�czy�mi�oraz�roz�sze�rza�niem�się�sza�rej�stre�fy.�Jest
to�tak�że�na�stęp�stwo�swo�istej�„woj�ny�do�mo�wej”�firm�bu�dow�-
la�nych�o re�ali�za�cję�no�wych�kon�trak�tów,�przy nad�mia�rze�ich
po�ten�cja�łu�wy�ko�naw�cze�go�wo�bec�ska�li�przed�się�wzięć�in�we�-
sty�cyj�nych.�Dra�stycz�ny�spa�dek�in�we�sty�cji�ko�mer�cyj�nych�ra�-
tu�je� sze�ro�ki� front� in�we�sty�cji� pu�blicz�nych,� dzię�ki� wy�so�ce
efek�tyw�ne�mu�wy�ko�rzy�sta�niu�Fun�du�szy�Eu�ro�pej�skich.�Obec�-
ne�ogra�ni�cze�nia�bu�dże�to�we,�tak�że�sa�mo�rzą�dów�te�ry�to�rial�nych
wska�zu�ją�na ce�lo�wość�re�ali�za�cji�pro�jek�tów�in�we�sty�cyj�nych
w sys�te�mie�part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go.�Z wie�lu�po�-
wo�dów,�praw�nych�i fi�nan�so�wych�oraz�bra�ku�sku�tecz�nej�rzą�-
do�wej�stra�te�gii�te�go�part�ner�stwa,�trud�no�li�czyć�na wzrost�in�-
we�sty�cji�w tej�for�mie.�Or�ga�ni�za�cjom�bu�dow�la�nym�po�zo�sta�je
więc�li�czyć�tyl�ko�na wzrost�in�we�sty�cji�sektora prywatnego.
Na ta�ką�moż�li�wość�wska�zu�je�bar�dzo�wy�so�ka�aku�mu�la�cja�środ�-
ków� fi�nan�so�wych� na ban�ko�wych� ra�chun�kach� przed�się�-
biorstw,�któ�re�do tej�po�ry�wa�ha�ją�się�uru�cha�miać�no�we�in�we�-
sty�cje� wo�bec� cią�gle� nie�pew�nej� sy�tu�acji� na rynkach
kapitałowych�i�fi�nan�so�wych.

MOIM ZDANIEM

Tadeusz�Wnuk

Prezydent
Śląskiej�Izby�Budownictwa

W nu Me RZe

Mo�im�za�da�niem ...................................................  3

DZia ła nia RZą Du
Efektywne�wsparcie�gospodarki�i�regionów.
Roz�mo�wa�z Mi�ni�ster
elż Bie Tą Bień KOW SKą .............................  4

SeJM
Bądźmy�optymistami.�
Roz�mo�wa�z ZBiGnieWeM RYnaSieWiCZeM
Prze�wod�ni�czą�cym�Sej�mo�wej�Ko�mi�sji
In�fra�struk�tu�ry ....................................................  7

eu RO PaRlaMenT
Na�prze�ciw�ocze�ki�wa�niom.
Roz�mo�wa�z�Mał GO RZa Tą HanDZ liK ...........  9

Re GiOn
Wy�zna�czyć�re�al�ne�ce�le.
Roz�mo�wa�z aDa MeM Ma Tu Sie Wi CZeM,
Mar�szał�kiem�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go ................ 10
Działania�samorządu.
Roz�mo�wa�z�ZBi GnieWeM POD Ra Zą
Prezydentem�Dąbrowy�Górniczej ....................... 13

auTORYTeTY - BuDOWniCTWa 
i GOSPODaRKi ŚląSKieJ

Śląsk�ma�się�co�raz�le�piej.�Ma�my�w�tym�
swój�udział.��
Roz�mo�wa�z PiO TReM WO JaCZ KieM
Pre�ze�sem�Za�rzą�du�KSSE S.A.� .......................... 15
Za�kład�Do�sko�na�le�nia�Za�wo�do�we�go
w�Katowicach�kształ�ci�od 85�lat.
Roz�mo�wa�z�JaCKieM KWiaTKOWSKiM,
Prezesem�Zarządu�Zakładu�Doskonalenia
Zawodowego�w�Katowicach ............................. 17

Ślą SKa OKRę GO Wa iZBa in żY nie RóW
Bu DOW niC TWa

Czas�podsumowań.�Fran ci szek Busz ka ....... 20

uSTa Wa – PRa WO Za Mó Wień 
Pu BliCZ nYCH

Sta�no�wi�sko�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�
i uczest�ni�ków�„Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”
do pro�jek�tu�za�ło�żeń�no�we�li�za�cji�usta�wy .............. 21
Pro�po�zy�cje�za�mian�usta�wy�bran�żo�wych�
or�ga�ni�za�cji�bu�dow�la�nych .................................. 24

Ślą SKi Ra PORT MieSZ Ka niO WY
Miesz�ka�nio�wy�cha�os�w sa�mo�rzą�dach.
ar ka diusz Bo rek ............................................ 26
Przekroje�sy�tu�acji�miesz�ka�nio�wej�re�gio�nu .......... 27

Ślą SKa iZBa Bu DOW niC TWa
Aktywna�działalność�w�2010�roku .................. 29
Uży�tecz�ne�se�mi�na�rium�szko�le�nio�we
w Ustro�niu�Ślą�skim .......................................... 30
SIBEX�2011�-�Kompleksowo�
o�budownictwie.�Karolina Galla ...................... 31
Pre�zen�ta�cja�no�wych�firm�człon�kow�skich ......... 32

BeZ Pie CZeń STWO PRa CY W Bu DOW niC TWie 
Stop�wypadkom�w�budownictwie ........................ 34
Dbaj�my�o bez�pie�czeń�stwo�na bu�do�wie.
Wiesław Okoński ............................................... 35

RYneK BuDOWlanY
Budownictwo�jednorodzinne�w�badaniach
i�statystykach.�ewa Bieroń ............................. 36
Problem�z�nieszczelnym�kominem.
Hen ryk Gla zer ................................................. 37

PO STa Cie Bu DOW niC TWa Ślą SKie GO
Profesor�Antoni�Ro�si�koń.�ireneusz łęczek ....... 38

eKO lO Gia
Śmieciowa�rewolucja.�Jo lan ta Kar mań ska ....... 40



4 Forum�Budownictwa�Śląskiego�-�1�(34)�2011

– Za na mi rok 2010, ja ki on był
w kon tek ście po zy ski wa nych i wy ko -
rzy sta nych fun du szy unij nych?

–�Rok 2010�był�ko�lej�nym,�w któ�rym�wy�-
ko�rzy�sta�nie�Fun�du�szy�Eu�ro�pej�skich�nad�-
zwy�czaj�nie� przy�spie�szy�ło.� W ze�szłym
ro�ku�po�świad�czy�li�śmy�w Ko�mi�sji�Eu�ro�pej�-
skiej�wy�dat�ki�na kwo�tę 35,7�mld�zł.�To�po�-
nad 130�proc.�za�ło�żo�ne�go�pla�nu.�Tym�sa�-
mym�zo�stał�on�prze�kro�czo�ny�o bli�sko 9
mld� zł.� Tak� zna�czą�ca� nad�wyż�ka� ma
ogrom�ne�zna�cze�nie�dla�go�spo�dar�ki.�Co�-
raz�wię�cej�unij�nych�środ�ków�tra�fia�do Pol�-
ski,�co�prze�kła�da�się�na roz�wój�przed�się�-
biorstw,�no�we�miej�sca�pra�cy.�Do koń�ca
ze�szłe�go�ro�ku�Ko�mi�sja�Eu�ro�pej�ska�zwró�-
ci�ła�nam�już�pra�wie 15,3�mld�eu�ro,�sta�wia
to�nasz�kraj�na pierw�szym�miej�scu�po�śród
wszyst�kich� człon�ków�UE.�Rok 2010� to
czas,� kie�dy� mo�gli�śmy� już� ob�ser�wo�wać
efek�ty�dzia�ła�nia�Fun�du�szy�Eu�ro�pej�skich
w Pol�sce.�Za licz�ba�mi�i umo�wa�mi�sto�ją
dziś�kon�kret�ne�i na�ma�cal�ne�re�zul�ta�ty.

Ubie�gły�rok�był�rów�nież�waż�ny�i uda�-
ny�dla�re�gio�nów.�Spraw�dził�się,�bo�wiem
wpro�wa�dzo�ny� przez� nas� „mo�ty�wa�tor”
w po�sta�ci�Kra�jo�wej�Re�zer�wy�Wy�ko�na�nia,
za�chę�ca�ją�cy�wo�je�wódz�twa�do spraw�ne�-
go�wdra�ża�nia�Fun�du�szy�Eu�ro�pej�skich.
Wszyst�kie�uzy�ska�ły�z te�go�ty�tu�łu�do�dat�-
ko�we�fun�du�sze.

Jed�nak�ze�szło�rocz�ny�suk�ces�po�le�gał�nie
tyl�ko�na spraw�nym�wy�dat�ko�wa�niu�unij�nych
środ�ków.�War�to�pa�mię�tać,�że�w lip�cu 2010
r.�rząd�przy�jął�przy�go�to�wa�ną�przez�Mi�ni�-
ster�stwo�Roz�wo�ju�Re�gio�nal�ne�go�Kra�jo�wą
Stra�te�gię�Roz�wo�ju�Re�gio�nal�ne�go 2010-
2020.��To�klu�czo�wy�do�ku�ment�okre�śla�ją�-
cy� dzia�ła�nia� rzą�du� wo�bec� re�gio�nów.
Chce�my�wspie�rać�wszyst�kie�wo�je�wódz�-
twa�po�przez�in�we�sto�wa�nie�w ich�moc�ne
stro�ny.� Jed�no�cze�śnie� nie� za�po�mi�na�my
o słab�szych�ob�sza�rach,�dla�któ�rych�prze�-
zna�czo�ne�bę�dą�do�dat�ko�we�środ�ki.�Mo�gę
bez�wa�ha�nia�pod�su�mo�wać,�że�wszyst�kie
pla�ny,� któ�re� zo�sta�ły� przy�ję�te� na 2010
rok,�zo�sta�ły�przez�nas�zre�ali�zo�wa�ne.

Efektywne wsparcie
gospodarki 
i regionów

Roz mo wa
z ELŻBIETĄ BIEŃKOWSKĄ,
Minister Rozwoju 
Regionalnego
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– Któ re wo je wódz twa ra dzą so bie
naj le piej z wy ko rzy sta niem środ ków
unij nych i jak w tym ran kin gu pro gra -
mów re gio nal nych wy pa da wo je wódz -
two ślą skie? 

–� Ge�ne�ral�nie� wszyst�kie� wo�je�wódz�-
twa�świet�nie�ra�dzą�so�bie�z re�ali�za�cją�swo�-
ich�re�gio�nal�nych�pro�gra�mów.�Wy�jąt�ko�we
przy�spie�sze�nie�na�stą�pi�ło�w ze�szłym�ro�-
ku.�Mo�ty�wa�to�rem�by�ła�m.in.�moż�li�wość
otrzy�ma�nia�do�dat�ko�wych�środ�ków�z Kra�-
jo�wej�Re�zer�wy�Wy�ko�na�nia�za efek�tyw�-
ne� za�rzą�dza�nie� unij�ny�mi� pie�niędz�mi.
Śred�nia,�któ�ra�jesz�cze�rok�te�mu�wy�no�-
si�ła 4,6�proc�wskaź�ni�ka�upraw�nia�ją�ce�go
do udzia�łu� w po�dzia�le� środ�ków,� za�-
mknę�ła� się� na ko�niec 2010� wskaź�ni�-
kiem 26� proc.� dla� wszyst�kich� wo�je�-
wództw.�Dzię�ki�te�mu�wszyst�kie�re�gio�ny
speł�ni�ły�wy�ma�ga�ny�próg�cer�ty�fi�ka�cji 20
pro�cent�środ�ków�i wzię�ły�udział�w po�dzia�-
le 512�mln�eu�ro.��W mo�im�prze�ko�na�niu
wy�gra�li�wszy�scy.�Kto�jest�na tej�li�ście 1-
szy,�kto 16-ty�ma�w tej�sy�tu�acji�mniej�sze
zna�cze�nie.� Cie�szy� fakt,� że� łącz�nie
wszyst�kie� wo�je�wódz�twa,� na re�ali�za�cje
pro�jek�tów,�roz�dy�spo�no�wa�ły�już�po�nad 74
proc.�środ�ków,�czy�li 48�mld�zł.

– Jak obec nie wy glą da stan wdra -
ża nia kra jo wych i re gio nal nych pro -
gra mów ope ra cyj nych, re ali zo wa nych
w ra mach na ro do wej Stra te gii Spój -
no ści (nSS)? Któ ry z pro gra mów
ope ra cyj nych naj pręż niej wy ko rzy -
stu je fun du sze unij ne? Któ ry za słu gu -
je na zwy cięz cę pół met ku nSS?

–�Pół�me�tek�wła�ści�wie�zo�stał�już�prze�-
kro�czo�ny.�We�dług�da�nych�z 27�marca�br.,
roz�dy�spo�no�wa�li�śmy 62�proc.�do�stęp�nych
na la�ta 2007-2013�środ�ków,�czy�li 162�mld
zł.�Na ta�ką�kwo�tę�ma�my�już�pod�pi�sa�ne
umo�wy.�Gdy�do�li�czy�my�pie�nią�dze�za�re�zer�-
wo�wa�ne�na pro�jek�ty�in�dy�wi�du�al�ne�od�se�-
tek�wy�ko�rzy�sta�nych� fun�du�szy�wzro�śnie
moc�no�po�nad 80�proc.�Na�to�miast�war�tość
wnio�sków�o płat�ność�zło�żo�nych�przez�be�-
ne�fi�cjen�tów�wy�nio�sła 72,7�mld�zł,�z cze�-
go 52,6�mld�zł�to�wkład�unij�ny.�

Trud�no� jest� mi� wska�zać� jed�ne�go
zwy�cięz�cę,�bo�wiem�wszyst�kie�pro�gra�-
my�za�rów�no�kra�jo�we�jak�i re�gio�nal�ne�re�-
ali�zo�wa�ne�są�zgod�nie�z pla�nem,�a na�-
wet� prze�kra�cza�ją� za�kła�da�ne� wy�ni�ki
fi�nan�so�we.� Pod wzglę�dem� po�zio�mu
wy�pła�co�nych�be�ne�fi�cjen�tom�środ�ków�li�-
de�rem�jest�Ka�pi�tał�Ludz�ki.�War�to�jed�nak
pa�mię�tać,�że�pro�gram�ten�wspie�ra�pro�-
jek�ty�mięk�kie,�któ�re�są�ła�twiej�sze�do roz�-
li�cze�nia�niż�cho�ciaż�by�te�trans�por�to�we
z Pro�gra�mu�In�fra�struk�tu�ra�i Śro�do�wi�sko.
Na�tu�ral�nym�jest�za�tem,�że�w za�leż�no�-
ści�od spe�cy�fi�ki,�pro�gra�my�re�ali�zo�wa�ne
są�w róż�nym�tem�pie�–�co�nie�ozna�cza,
że�któ�ryś�z nich�jest�lep�szy,�a in�ny�gor�-
szy.

– Jak wy glą da obec nie sy tu acja
sze ro ko ro zu mia nych in we sty cji bu -
dow la nych w kon tek ście fun du szy
unij nych?

–�Moż�na�stwier�dzić,�że�Pol�ska�jest�obec�-
nie� du�żym� pla�cem� bu�do�wy.� W ca�łym
kra�ju�re�ali�zo�wa�ne�są�in�we�sty�cje�in�fra�struk�-
tu�ral�ne,� po�le�ga�ją�ce� na bu�do�wie� dróg,
oczysz�czal�ni�ście�ków,�ka�na�li�za�cji,�obiek�-
tów�kul�tu�ral�nych�czy�jed�no�stek�ba�daw�czo�-
-roz�wo�jo�wych.�Na pod�sta�wie�pod�pi�sa�nych
umów�sza�cu�je�my,�że�dłu�gość�no�wych�lub
zmo�der�ni�zo�wa�nych� dróg� wy�nie�-
sie 8 385 km,�z te�go�uda�ło�się�już�wy�bu�-
do�wać�po�nad 3000 km.�W Gli�wi�cach�re�-
ali�zo�wa�na� jest� bu�do�wa� Na�uko�wo
-Dy�dak�tycz�ne�go�Cen�trum�No�wych�Tech�-
no�lo�gii�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�a w Cho�rzo�-
wie�Ślą�skie�Mię�dzy�uczel�nia�ne�Cen�trum
Edu�ka�cji�i Ba�dań�In�ter�dy�scy�pli�nar�nych.�To
waż�ne�in�we�sty�cje�w in�fra�struk�tu�rę�uczel�-
ni�wyż�szych.�Na Ślą�sku�re�ali�zo�wa�nych�jest
też�wie�le�pro�jek�tów� trans�por�to�wych� jak
cho�ciaż�by�mo�der�ni�za�cja�dro�gi� kra�jo�wej
nr 69�w Biel�sku-Bia�łej,�czy�bu�do�wa�po�łą�-
cze�nia�dro�gi�kra�jo�wej�nr 1�z pół�noc�ną�czę�-
ścią�Czę�sto�cho�wy.�Wszyst�kie�te�in�we�sty�-
cje� ma�ją� do�fi�nan�so�wa�nie� z Pro�gra�mu
In�fra�struk�tu�ra�i Śro�do�wi�sko.�W ska�li�kra�-
ju�war�to�zwró�cić�uwa�gę�na War�sza�wę,
gdzie�z za�an�ga�żo�wa�niem�unij�nych�środ�-
ków�re�ali�zo�wa�ne�są�gi�gan�tycz�ne�in�we�sty�-
cje�bu�dow�la�ne,�ta�kie�jak II li�nia�me�tra,�Most
Pół�noc�ny�czy�dro�ga�S8.

– Ma my, czym się chwa lić. Wie le in -
we sty cji Pro gra mu in fra struk tu ra
i Śro do wi sko w ubie głym ro ku zo sta -
ło od da nych do użyt ko wa nia, m.in.
naj więk szy w Pol sce wę zeł au to stra -
do wy – Gli wi ce -So śni ca (Bu do wa au -
to stra dy a1, od ci nek Py rzo wi ce, Ma -
cie jów, So śni ca). Ja kie nie spo dzian ki
z ob sza ru bu dow nic twa szy ku je nam
rok 2011?

–�W przy�pad�ku�pro�jek�tów�współ�fi�nan�-
so�wa�nych� z fun�du�szy� UE,� zwłasz�cza
wiel�kich�i kosz�tow�nych�przed�się�wzięć�in�-
fra�struk�tu�ral�nych�trud�no�jest�mó�wić�o nie�-
spo�dzian�kach.�Są�to�czę�sto�wie�lo�let�nie
in�we�sty�cje,�od po�cząt�ku�do koń�ca�szcze�-
gó�ło�wo�za�pla�no�wa�ne,� łącz�nie� z od�da�-
niem�do użyt�ku.�Przy�kła�do�wo,�w sek�to�-
rze�kul�tu�ry�na bie�żą�cy�rok�prze�wi�dy�wa�ne
jest�mię�dzy�in�ny�mi�za�koń�cze�nie�prze�bu�-
do�wy�Am�fi�te�atru�Ty�siąc�le�cia�w Opo�lu�oraz
otwar�cie�dru�gie�go�mo�du�łu�Cen�trum�Na�-
uki�Ko�per�nik�w War�sza�wie�wraz�z pla�ne�-
ta�rium.�Na�to�miast�w sek�to�rze�trans�por�-
tu�cze�ka�nas�od�da�nie�do użyt�ku�czę�ści
ob�wod�ni�cy�Se�roc�ka,�dro�gi�kra�jo�wej�nr 4
na od�cin�ku� Ma�cho�wa� –� Łań�cut� oraz
od�cin�ka� dro�gi� S7� Skar�ży�sko� Ka�mien�-
na� –� Wy�stę�pa.� Li�czy�my,� rów�nież� że
w po�ło�wie�ro�ku�otwar�ta�zo�sta�nie�ob�wod�-
ni�ca�Mrą�go�wa,�fi�nan�so�wa�na�z Pro�gra�mu

Roz�wój� Pol�ski� Wschod�niej.� Rok 2011
przy�nie�sie� rów�nież� uru�cho�mie�nie� ob�-
słu�gi� trans�por�tem� ko�le�jo�wym� Lot�ni�ska
Okę�cie.�

– Ja ka ślą ska in we sty cja w któ rej
wy ko rzy sta no środ ki unij ne zro bi ła
na Pa ni naj więk sze wra że nie?

–�Ska�la�zmian,�któ�re�do�ko�na�ły�się�dzię�-
ki�fun�du�szom�unij�nym�na Ślą�sku�jest�bar�-
dzo�du�ża.�Prak�tycz�nie�nie�ma�gmi�ny,�któ�-
ra�nie�sko�rzy�sta�ła�by�z fun�du�szy�unij�nych.
In�we�sty�cje�są�tak�licz�ne,�że�trud�no�wy�-
brać�jed�ną.�My�ślę,�że�miesz�kań�cy�Ślą�-
ska�nie�ma�ją�pro�ble�mu,�że�by�w naj�bliż�-
szym�oto�cze�niu�wska�zać�pro�jek�ty,�któ�re
po�wsta�ły� dzię�ki� wspar�ciu� z UE.� Wie�le
z tych�in�we�sty�cji�jest�nie�zwy�kle�waż�nych
z punk�tu�wi�dze�nia�roz�wo�ju�ca�łe�go�re�gio�-
nu.�Oprócz�wspo�mnia�ne�go�wy�żej�od�cin�-
ka�au�to�stra�dy�A1,�war�to�wska�zać�na pro�-
jek�ty�kul�tu�ral�ne�i na�uko�we,�jak�cho�ciaż�by
bu�do�wa�sa�li�kon�cer�to�wej�w Pań�stwo�wej
Ogól�no�kształ�cą�cej� Szko�le� Mu�zycz�-
nej I i II stop�nia�w Biel�sku�-Bia�łej�czy�Ślą�-
skie�go� Mię�dzy�uczel�nia�ne�go� Cen�trum
Edu�ka�cji� i Ba�dań� In�ter�dy�scy�pli�nar�nych
w Cho�rzo�wie.�W ze�szłym�ro�ku�bra�łam
udział�pod�pi�sy�wa�niu�umo�wy�na bu�do�wę
sie�dzi�by�Na�ro�do�wej�Or�kie�stry�Sym�fo�nicz�-
nej�Pol�skie�go�Ra�dia�w Ka�to�wi�cach.�To�tyl�-
ko� nie�licz�ne� in�we�sty�cje� re�ali�zo�wa�ne
na Ślą�sku� dzię�ki� fun�du�szom� unij�nym.
Wie�le�pro�jek�tów�jest�do�pie�ro�w trak�cie�re�-
ali�za�cji,�więc�tych�zmian�bę�dzie�my�mo�-
gli�ob�ser�wo�wać�jesz�cze�wię�cej.

– Re ali za cja in we sty cji w for mu le
Part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go
(PPP) jest na ca łym świe cie nie zwy kle
po pu lar na i pręż nie funk cjo nu ją ca.
W Pol sce ak tyw ność w re ali za cji pro -
jek tów i ich zróż ni co wa nie w for mu le
PPP jest zni ko me. Co jest te go po wo -
dem i co na le ży zro bić, aby wy ko rzy -
stać tą for mę współ pra cy przed się bior -
czo ści pry wat nej wspar tej pry wat nym
ka pi ta łem z sek to rem pu blicz nym,
na wszyst kich szcze blach? Czy fun du -
sze unij ne mo gą sty mu lo wać PPP?

–�Na po�cząt�ku�ro�ku�z ini�cja�ty�wy�Mi�ni�-
ster�stwa� Roz�wo�ju� Re�gio�nal�ne�go� po�-
wsta�ła�Plat�for�ma�współ�pra�cy�w za�kre�sie
part�ner�stwa�pu�blicz�no�-pry�wat�ne�go.�Bę�-
dzie�ona�słu�żyć�ja�ko�fo�rum�wy�mia�ny�in�-
for�ma�cji,� do�świad�czeń� i naj�lep�szych
prak�tyk�mię�dzy�sa�mo�rzą�da�mi�przez�re�-
ali�za�cję�kon�kret�nych�pro�jek�tów.�In�ny�mi
sło�wy,�ma�po�móc�roz�wią�zy�wać�rze�czy�-
wi�ste�pro�ble�my�zwią�za�ne�z wdra�ża�niem
PPP.�Pro�jek�ty�łą�czą�ce�mo�del�PPP�z fun�-
du�sza�mi� UE� pod�le�ga�ją� jed�no�cze�śnie
re�gu�łom�PPP�oraz�wy�tycz�nym�do�ty�czą�-
cym� Fun�du�szy� Eu�ro�pej�skich.� Jest� to
wciąż�for�mu�ła�no�wa,�bu�dzą�ca�wie�le�py�-
tań�i wąt�pli�wo�ści.�Do�dat�ko�wo,�pod ad�re�-
sem�www.ppp.gov.pl�uru�cho�mi�li�śmy�no�-
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wy� por�tal� in�for�ma�cyj�ny� Mi�ni�ster�stwa
Roz�wo�ju� Re�gio�nal�ne�go.� Bę�dzie�my
na nim�za�miesz�czać�wzo�ry�do�ku�men�tów
i umów,� za�rów�no� te� wy�pra�co�wy�wa�ne
przez�MRR,�jak�i prze�ka�zy�wa�ne�przez
uczest�ni�ków�Plat�for�my�współ�pra�cy.�Po�-
li�go�nem�do�świad�czal�nym�dla�pro�ce�su�wy�-
mia�ny�in�for�ma�cji�bę�dą�czte�ry�du�że,�pi�lo�-
ta�żo�we�pro�jek�ty�spa�lar�nio�we�z pro�gra�mu
In�fra�struk�tu�ra�i Śro�do�wi�sko.�Na�stęp�nie
bę�dzie�my� sta�ra�li� się� za�chę�cić� sa�mo�-
rzą�dy�do uru�cha�mia�nia�już�w tym�bu�dże�-
cie�unij�nym�ko�lej�nych�pro�jek�tów.�Mo�gą
to�być�np.�szpi�ta�le,�szko�ły�czy�pro�jek�ty
zwią�za�ne�z po�pra�wą�efek�tyw�no�ści�ener�-
ge�tycz�nej.�Za�chę�cam�sa�mo�rzą�dy�do roz�-
wa�że�nia�re�ali�za�cji�pro�jek�tów�przez�part�-
ner�stwo�pu�blicz�no�-pry�wat�ne.�Po�za�ulgą
dla�ich�bu�dże�tów,�for�mu�ła�ta�da�je�mnó�-
stwo�in�nych�ko�rzy�ści:�wy�mu�sza�lep�sze
przy�go�to�wa�nie�pro�jek�tów,�ter�mi�no�wość
i oszczęd�no�ści,�le�piej�wy�ko�rzy�stu�je�kom�-
pe�ten�cje�przez�po�dział�za�dań� i ry�zy�ka
mię�dzy�sek�tor�pu�blicz�ny�i pry�wat�ny.�

– na ko niec pro szę nam zdra dzić
wy zwa nia Mi ni ster stwa Roz wo ju Re -
gio nal ne go na 2011 rok?

–� Obec�ny� rok� bę�dzie� wy�jąt�ko�wy
z dwóch�wzglę�dów.�Po pierw�sze,�w wie�-
lu� dzia�ła�niach� koń�czą� się� pie�nią�dze
i w tych�ob�sza�rach�bę�dzie�to�ostat�ni�rok,
kie�dy�moż�na�sta�rać�się�o do�fi�nan�so�wa�-
nie�pro�jek�tów.�Po dru�gie�bę�dzie�to�rok�re�-
kor�do�wy�pod wzglę�dem�wy�dat�ko�wa�nych
środ�ków�–�szcze�gól�nie,�że�przy�spie�szą
du�że�pro�jek�ty�in�fra�struk�tu�ral�ne.�W tym�ro�-
ku�pla�nu�je�my�po�świad�czyć�w Ko�mi�sji�fak�-
tu�ry�na kwo�tę�bli�sko 40�mld�zł.�Bio�rąc
pod uwa�gę�do�bre�tem�po�z 2010�ro�ku,�być
mo�że�bę�dzie�to�na�wet�wię�cej.�

Cze�ka�nas�rów�nież�wzmo�żo�na�pra�ca
pod�czas�pol�skiej�Pre�zy�den�cji�w dru�giej

po�ło�wie�ro�ku.�Już�te�raz�ak�tyw�nie�uczest�-
ni�czy�my�w de�ba�cie�na te�mat�przy�szło�ści
po�li�ty�ki�spój�no�ści�po 2013�ro�ku.�Na�sze
prze�wod�nic�two�w UE�bę�dzie�do�sko�na�łą
oka�zją� by� po�ka�zać� po�zo�sta�łym� pań�-
stwom�człon�kow�skim�wy�mier�ne�ko�rzy�ści
ja�kie�nie�sie�za so�bą�ta�po�li�ty�ka.�To�bę�dzie
rów�nież�czas�roz�mów�na te�mat�przy�szłe�-
go� bu�dże�tu� –� za�le�ży� nam,� by� Pol�ska
otrzy�ma�ła�ty�le�sa�mo�lub�wię�cej�Fun�du�-
szy�Eu�ro�pej�skich,�co�w obec�nej�per�spek�-
ty�wie 2007-2013.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła�Ka�ro�li�na�Gal�la

Elż�bie�ta�Bień�kow�ska peł ni sta no wi sko mi ni stra roz wo ju re gio nal ne go od 16 li sto pa da 2007 ro -
ku. W la tach 1999 – 2007 ja ko dy rek tor Wy dzia łu Roz wo ju Re gio nal ne go pra co wa ła w Urzę dzie
Mar szał kow skim Wo je wódz twa Ślą skie go. By ła ko or dy na to rem i ne go cja to rem ze spo łu two rzą -
ce go Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo je wódz twa ślą skie go na la ta 2007-2013 oraz człon -
kiem Ko mi te tu Mo ni to ru ją ce go Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo je wódz twa Ślą skie go. 

Wie lo let ni prak tyk za rzą dza nia i wdra ża nia pro gra mów ope ra cyj nych współ fi nan so wa nych z fun -
du szy po mo co wych i struk tu ral nych w ra mach po li ty ki spój no ści UE. 

Ab sol went ka fi lo lo gii orien tal nej na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim. W 1996 r. ukoń czy ła Kra -
jo wą Szko łę Ad mi ni stra cji Pu blicz nej, a w 1998 r., stu dia po dy plo mo we we dług pro gra mu MBA
w Szko le Głów nej Han dlo wej.

Miasto w aglomeracji 
– zarządzanie przestrzenią
Ka to wic ki od dział To wa rzy stwa Urba ni stów Pol skich zor ga ni zo wał 10 lu te go 2011 r. w Ar chi ba rze – Ga le rii Ar -
chi tek tu ry, kon fe ren cję po świę co ną mo de lo wi za rzą dza nia prze strze nią miast aglo me ra cji gór no ślą skiej w ak tu -
al nych wa run kach praw no -ustro jo wych. 

Spo�tka�nie�mia�ło�na ce�lu�po�móc�ślą�-
skim�mia�stom�w or�ga�ni�zo�wa�niu�efek�tyw�-
nych� struk�tur� za�rzą�dza�nia� roz�wo�jem
prze�strzen�nym,�a tak�że�wy�ło�nić�Ze�spół
Ro�bo�czy�do przy�go�to�wa�nia�„Re�ko�men�-
da�cji�śro�do�wi�sko�wych�dla�me�tro�po�li�tal�ne�-
go�sys�te�mu�or�ga�ni�za�cji�za�rzą�dza�nia�roz�-
wo�jem�prze�strzen�nym”.�

Kon�fe�ren�cja�zo�sta�ła�po�dzie�lo�na na trzy
blo�ki�te�ma�tycz�ne.�W pierw�szej�czę�ści�po�-
ru�szo�no�kwe�stie�zwią�za�ne�z mo�de�lem
or�ga�ni�za�cyj�nym�za�rzą�dza�nia�roz�wo�jem
prze�strzen�nym,�na przy�kła�dach�Kra�ko�-
wa,�Ło�dzi,�Po�zna�nia,�Wro�cła�wia�i miast
nie�miec�kich.�Przed�sta�wio�no�za�sa�dy�go�-
dze�nia�współ�pra�cy�z jed�no�cze�sną�wza�-
jem�ną� kon�ku�ren�cją� miast,� wska�za�no

po�la�sa�mo�dziel�no�ści�i za�kres�nie�zbęd�-
nej�współ�pra�cy�miast�me�tro�po�lii�–�wy�ja�-
śnio�no,�jak�do�pa�so�wy�wać�do nich�struk�-
tu�ry�or�ga�ni�za�cyj�ne�sys�te�mu�za�rzą�dza�nia
roz�wo�jem�prze�strzen�nym�w mia�stach.�

Dru�ga� część� spo�tka�nia� po�świę�co�-
na by�ła�prak�ty�ce�za�rzą�dza�nia�roz�wo�jem
prze�strzen�nym�w mia�stach.�Przed�sta�wio�-
no� mo�del� Biu�ra� Roz�wo�ju� Wro�cła�wia.
Na�stęp�nie�na przy�kła�dzie�miast�aglo�me�-
ra�cji�gór�no�ślą�skiej�(Ja�worz�no,�Ru�da�Ślą�-
ska,�So�sno�wiec,�Gli�wi�ce,�Za�brze,�Cho�-
rzów� i Ka�to�wi�ce)� uka�za�no� ist�nie�ją�ce
struk�tu�ry�za�rzą�dza�nia�prze�strze�nią,�ich
si�ły�i sła�bo�ści;�po�żą�da�ne�kie�run�ki�prze�-
kształ�ceń,� naj�istot�niej�sze� za�gro�że�nia.
Omó�wio�no�za�gad�nie�nia�pla�no�wa�nia�i ko�-

or�dy�na�cji�roz�wo�ju�ob�sza�rów�me�tro�po�li�tal�-
nych�w prze�pi�sach�do�ty�czą�cych�kształ�-
to�wa�nia�prze�strze�ni.

Kon�fe�ren�cja�za�koń�czy�ła�się�dys�ku�sją
nad opty�mal�nym�mo�de�lem�or�ga�ni�za�cji
służb�za�rzą�dza�nia�roz�wo�jem�prze�strzen�-
nym�w mia�stach�na�szej�aglo�me�ra�cji.

W spo�tka�niu� uczest�ni�czył� Jó zef Ku -
klok -Opol ski,�Pre�zes�Ar�chi�tek�to�nicz�ne�-
go�Biu�ra�Pro�jek�tów�AB�-Pro�jekt�oraz�Wi�-
ce�pre�zes� Ślą�skiej� Izby� Bu�dow�nic�twa,
któ�ry�w trak�cie ii Ślą skie go Fo rum in we -
sty cji Bu dow nic twa i nie ru cho mo ści
był� mo�de�ra�to�rem� blo�ku� te�ma�tycz�ne�go
po�świę�co�ne�go�kwe�stiom�pla�no�wa�nia�i za�-
go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strze�en�ne�go�kra�ju
i re�gio�nu.�
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– Ja ki mi suk ce sa mi mo że po chwa -
lić się Ko mi sja in fra struk tu ry, ma jąc
za so bą 2010 rok? 

–�Rok 2010�to�czas�wpro�wa�dza�nia�bar�-
dzo�wie�lu�istot�nych�ustaw�i zmian�prze�-
pi�sów,�ma�ją�cych�na ce�lu�po�pra�wę�sta�nu
i funk�cjo�no�wa�nia�ca�łej,�sze�ro�ko�ro�zu�mia�-
nej�in�fra�struk�tu�ry�kra�ju.

Nie�wszyst�kie�pra�ce�zo�sta�ły�za�koń�czo�-
ne,�ale�dzię�ki�wpro�wa�dze�niu�m.�in.�spe�-

cu�sta�wy�dro�go�wej,�lot�ni�sko�wej�i ko�le�jo�wej
uda�ło�się�spraw�nie�re�ali�zo�wać�wcze�śniej
za�pla�no�wa�ne� in�we�sty�cje� i za�mie�rze�nia.�

Fi�na�li�zu�je�my�te�raz�zmia�ny�w za�kre�sie
pra�wa�lot�ni�cze�go�i te�le�ko�mu�ni�ka�cyj�ne�go.
W tym� ostat�nim� przy�pad�ku� z my�ślą
o przy�spie�sze�niu� cy�fry�za�cji,� przy za�-
cho�wa�niu�za�sad�kon�ku�ren�cyj�no�ści,�co�jak
wie�my�bę�dzie�ko�rzyst�ne�dla�wszyst�kich
oby�wa�te�li.

– nad czym obec nie pra cu je Ko mi -
sja in fra struk tu ry?

–Spo�śród�wie�lu�prac,�ja�ki�mi�zaj�mu�je
się� obec�nie� Ko�mi�sja� In�fra�struk�tu�ry,
chciał�bym�wspo�mnieć�o tzw.�Zie�lo�nych
Usta�wach,�po�rząd�ku�ją�cych�spra�wy�zwią�-
za�ne� z roz�wo�jem� ener�ge�ty�ki� opar�tej
o źró�dła�od�na�wial�ne.�Jak�wie�my�Pol�ska
jest�zo�bo�wią�za�na�do ro�ku 2020�wy�twa�-
rzać 15,5%�ener�gii�elek�trycz�nej�z tych
wła�śnie�źró�deł.�W chwi�li�obec�nej�jest�to
za�le�d�wie�po�ło�wa�tej�licz�by,�stąd�na�sza
szcze�gól�na� tro�ska� w tym� za�kre�sie.
Po raz� pierw�szy� w ra�mach� „Usta�wy
Wia�tro�wej”�zaj�mu�je�my�się�pró�bą�od�blo�-
ko�wa�nia� ob�sza�rów� mor�skich� dla� po�-
trzeb� bu�do�wy� farm,� wy�ko�rzy�stu�ją�cych
ener�gię�wia�tru.

– Jak wy glą da ją ak tu al nie pra ce
nad spra wa mi bu dow nic twa oraz go -
spo dar ki prze strzen nej i miesz ka nio -
wej? 

–� Je�śli� cho�dzi� o spra�wy� zwią�za�ne
z ca�łym�ob�sza�rem�bu�dow�nic�twa�i pla�no�-
wa�nia� prze�strzen�ne�go� kra�ju� chce�my
wdro�żyć�jak�naj�szyb�ciej�sze�reg�no�wych
ure�gu�lo�wań�ma�ją�cych�na ce�lu�usu�nię�cie
prze�szkód�ad�mi�ni�stra�cyj�no�–�praw�nych,
ha�mu�ją�cych�roz�wój.�Zda�ję�so�bie�spra�wę,
jak� waż�ną� dzie�dzi�ną� go�spo�dar�ki� jest
bu�dow�nic�two,�stąd�mo�ja�szcze�gól�na�tro�-
ska�w tym�za�kre�sie.

Ce�lem�stra�te�gicz�nym�jest�mak�sy�mal�-
ne�uryn�ko�wie�nie�tej�dzie�dzi�ny,�co�spo�wo�-
du�je�więk�szą�do�stęp�ność�dla�wszyst�kich,
chcą�cych�po�sia�dać�wła�sne�miesz�ka�nie.
Wią�żą�się�z tym�zmia�ny�ma�ją�ce�na ce�-
lu�uspraw�nie�nie�ryn�ku�kre�dy�tów�hi�po�tecz�-
nych.�Jak�rów�nież�zmia�na�pra�wa�bu�dow�-
la�ne�go.� Nie�ste�ty� no�wa� usta�wa� w tym
za�kre�sie�zo�sta�ła�skie�ro�wa�na�do Try�bu�-
na�łu�Kon�sty�tu�cyj�ne�go,�co�jest�nie�wąt�pli�-
wie�czyn�ni�kiem�ne�ga�tyw�nym.

– Jak obec nie są re ali zo wa ne głów -
ne za ło że nia na ro do we go Pro gra mu
Roz wo ju Bu dow nic twa Miesz ka nio we -
go na la ta 2010-2020? 

Po�trze�bę�ist�nie�nia�Na�ro�do�we�go�Pla�nu
Roz�wo�ju�Bu�dow�nic�twa�Miesz�ka�nio�we�go
zgła�sza�wie�le�śro�do�wisk�i or�ga�ni�za�cji�oraz
po�li�ty�ków,�w tym�po�słów.�Zga�dzam�się�ze
stwier�dze�niem,� że� po�pra�wa� sy�tu�acji

Bądźmy 
optymistami

Roz mo wa
z ZBIGNIEWEM 
RYNASIEWICZEM,
Prze wod ni czą cym
Sej mo wej Ko mi sji 
In fra struk tu ry
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miesz�ka�nio�wej� nie� jest� moż�li�wa� bez
wdro�że�nia�kom�plek�so�wej�po�li�ty�ki.

Jed�nak� sa�mo� uchwa�le�nie� re�zo�lu�cji
przez�Sejm�nie�roz�wią�że�ist�nie�ją�cej�sy�-
tu�acji.�Stąd�o wie�le�waż�niej�sze�są�re�al�-
ne�dzia�ła�nia�Rzą�du�i usta�wo�daw�ców.

– Jak Pan oce nia pro jekt za ło żeń
pro jek tu no we li za cji usta wy „Pra wo
za mó wień Pu blicz nych” z paź dzier ni -
ka 2010 r.?

–�Pro�jekt� za�ło�żeń�no�we�li�za�cji�wspo�-
mnia�nej�usta�wy�ma�głów�nie�na ce�lu�ra�-
cjo�nal�ne� i oszczęd�ne� wy�dat�ko�wa�nie
środ�ków�pu�blicz�nych.�Cel�ten�do�tych�czas
nie�był�wy�ra�ża�ny�w prze�pi�sach�usta�wy.
Stąd�pró�ba�na�pra�wy�te�go�sta�nu�rze�czy
i dla�te�go�oce�niam�ją�po�zy�tyw�nie.

Za�ra�zem�jed�nak�wpro�wa�dze�nie�po�wyż�-
szej�za�sa�dy�nie�spo�wo�du�je�ogra�ni�cze�nia
upraw�nień�za�ma�wia�ją�ce�go�do usta�no�wie�-
nia� in�nych� niż� ce�na� kry�te�riów� oce�ny
ofer�ty.�No�we�li�za�cja�spo�wo�du�je�też,�że�za�-
mó�wie�nia� pu�blicz�ne� bę�dą� in�stru�men�-
tem�wspar�cia�roz�wią�zań�in�no�wa�cyj�nych,
wspar�cia� ma�łych� i śred�nich� przed�się�-
biorstw,� a za�ra�zem� zwięk�sza� ochro�nę
praw� pra�cow�ni�czych.� Mo�im� zda�niem
zwięk�szy�się�też�przej�rzy�stość�sys�te�mu
za�mó�wień�pu�blicz�nych.

– Co Pan są dzi o „Kon cep cji Prze -
strzen ne go Za go spo da ro wa nia Kra -
ju 2030”? 

–� Kon�cep�cja� Prze�strzen�ne�go� Za�go�-
spo�da�ro�wa�nia�Kra�ju 2030�sta�no�wi�spój�ny
do�ku�ment�uwzględ�nia�ją�cy�obec�ne�re�alia
fi�nan�so�we,�jak�rów�nież�na�sze�zo�bo�wią�za�-
nia�wy�ni�ka�ją�ce�z przy�na�leż�no�ści�do UE.
Do�ku�ment�ten�jest�róż�nie�oce�nia�ny,�ale�we�-
dług�mnie�jest�to�do�bra�kon�cep�cja.�Być�mo�-
że�sta�nie�się�naj�waż�niej�szym�dłu�go�okre�-
so�wym,� kra�jo�wym� do�ku�men�tem
stra�te�gicz�nym,�do�ty�czą�cym�za�go�spo�da�ro�-
wa�nia�prze�strzen�ne�go.

Głów�nym�je�go�ce�lem�jest�efek�tyw�ne
wy�ko�rzy�sta�nie�prze�strze�ni�kra�ju�i jej�te�-
ry�to�rial�nie�zróż�ni�co�wa�nych�po�ten�cja�łów
roz�wo�jo�wych�dla�osią�gnię�cia�ogól�nych
ce�lów�roz�wo�jo�wych�–�kon�ku�ren�cyj�no�ści,
za�trud�nie�nia,�spraw�no�ści�funk�cjo�no�wa�-
nia�pań�stwa�oraz�spój�no�ści�w wy�mia�rze
spo�łecz�nym,�go�spo�dar�czym�i te�ry�to�rial�-
nym�w ho�ry�zon�cie�dłu�go�okre�so�wym.

– Jak na chwi le obec ną wy glą da sy -
tu acja upraw nień bu dow la nych dla in -
ży nie rów i dla tech ni ków?

–�Za�kres�upraw�nień�bu�dow�la�nych�dla
in�ży�nie�rów� i tech�ni�ków� jest� w chwi�li
obec�nej�przed�mio�tem�sze�ro�kiej�dys�ku�sji,
nie�tyl�ko�w tych�śro�do�wi�skach,�ale�rów�-
nież�wśród�in�nych�pod�mio�tów�dzia�ła�ją�-
cych�w ob�sza�rze�bu�dow�nic�twa.

Oso�bi�ście� sto�ję� na sta�no�wi�sku,� by
usza�no�wać�do�ro�bek�or�ga�ni�za�cji�za�wo�do�-
wych�in�ży�nie�rów�i tech�ni�ków�bu�dow�nic�-
twa� i to� na nie� sce�do�wać� nada�wa�nie

upraw�nień�bu�dow�la�nych,�zmniej�sza�jąc
dla�do�bra�wspól�ne�go�do�tych�cza�so�we�za�-
an�ga�żo�wa�nie�pań�stwa�w tym�za�kre�sie.
Do�dam,�że�usta�wo�daw�stwo�w in�nych�kra�-
jach�UE�bar�dzo�róż�nie�re�gu�lu�je�te�spra�-
wy,�stąd�po�trze�ba�wła�snych�roz�wią�zań.

– Ja kie są szan se i ba rie ry utrzy ma -
nia i roz wo ju in fra struk tu ry ko le jo wej
w Pol sce?

–�Do�świad�cze�nia�kra�jów�roz�wi�nię�tych
po�ka�zu�ją,�że�nie�ma�od�wro�tu�od roz�wo�-
ju�trans�por�tu�ko�le�jo�we�go.�W spo�sób�na�-
tu�ral�ny�ko�lej�bę�dzie�się�roz�wi�ja�ła�rów�nież
w Pol�sce.�Rzecz�ja�sna�po czte�rech�de�-
ka�dach,�kie�dy�nie�mo�der�ni�zo�wa�no�i nie
in�we�sto�wa�no� w ten� ro�dzaj� trans�por�tu,
głów�ną� ba�rie�rą� roz�wo�jo�wą� jest� stan
tech�nicz�ny�in�fra�struk�tu�ry.�Obec�ny�rząd�ro�-
bi�bar�dzo�wie�le,�by�stan�ten�zmie�nić,�rów�-
nież� je�śli�cho�dzi�o na�kła�dy� fi�nan�so�we.
Wy�star�czy� wspo�mnieć,� choć�by� o 800
mln.�zło�tych�prze�zna�czo�nych�na prze�bu�-
do�wę�dwor�ców�PKP,�czy�też 8�mld�zło�-
tych�na li�nie�ko�le�jo�we�E –�30�i E –�65.�

Rów�no�cze�śnie�w ce�lu�przy�śpie�sze�nia
uno�wo�cze�śnie�nia�trans�por�tu�ko�le�jo�we�go
trwa�ją�pra�ce�nad zmia�ną�prze�pi�sów�ją
uła�twia�ją�cych,�jak�rów�nież�uru�cho�mie�nia
współ�pra�cy�z sa�mo�rzą�da�mi�w tym�za�kre�-
sie.

– Jak Pan oce nia in fra struk tu rę ko -
le jo wą na te re nie wo je wódz twa ślą -
skie go?

–�Śląsk�ze�wzglę�du�na swój�prze�szły
i obec�ny� po�ten�cjał� prze�my�sło�wy� jest
obec�nie�cen�trum�trans�por�tu�ko�le�jo�we�go.
Sta�no�wi�to�oczy�wi�ście�wiel�kie�wy�zwa�nie
gdyż�nie�da�się�ukryć,�że�stan�tech�nicz�-
ny�ca�łej�in�fra�struk�tu�ry�ko�le�jo�wej�jest�sła�-
by�i wy�ma�ga�wiel�kich�na�kła�dów.

Jed�nak�pierw�sze�kro�ki�już�po�czy�nio�no
i wi�dać� te�go�efekt� rów�nież�na Ślą�sku,
choć�by�na przy�kła�dzie�no�wych�dwor�ców,
czy�też�mo�der�ni�za�cji�głów�nej�li�nii�ko�le�jo�-
wej�E –�30.

– Co moż na uznać za suk ces ubie -
głe go ro ku w bran ży dro go wej?

–� Prze�jeż�dża�jąc� przez� Pol�skę,� nie
spo�sób�nie�za�uwa�żyć�wiel�kich�in�we�sty�-

cji�dro�go�wych�w trak�cie�re�ali�za�cji.�Jed�-
nak,�by�do�szło�do te�go�eta�pu�na�le�ża�ło
wy�ko�nać�wcze�śniej�ol�brzy�mi�wy�si�łek�le�-
gi�sla�cyj�ny,�po�rząd�ku�ją�cy�pra�wo,�stwa�rza�-
ją�cy�no�we�moż�li�wo�ści�dzia�ła�nia.�Uwa�-
żam,�że�wła�śnie�dzia�ła�nia�w tej�sfe�rze�są
naj�więk�szym�suk�ce�sem�ro�ku�ubie�głe�go.

To�mię�dzy�in�ny�mi�dzię�ki�wy�od�ręb�nie�-
niu� Kra�jo�we�go� Fun�du�szu� Dro�go�we�go
z bu�dże�tu�pań�stwa�nie�uległ�za�ła�ma�niu
plan� bu�do�wy� au�to�strad� i dróg� kra�jo�-
wych� mi�mo� znacz�ne�go� spo�wol�nie�nia
go�spo�dar�cze�go�na świe�cie�i w Pol�sce.
Zaś� szyb�kie� wpro�wa�dze�nie� zmian
do usta�wy�o trans�por�cie�dro�go�wym,�po�-
tocz�nie� zwa�ną� „Usta�wą� Kry�zy�so�wą”
uchro�ni�ło�tę�bran�żę�przed za�ła�ma�niem
i przy�czy�ni�ło�się�do utrzy�ma�nia�wzro�stu
PKB�w na�szym�kra�ju.

– Ja kie ce le sta wia so bie rząd,
wspie ra jąc sa mo rzą dy w re ali za cji
ich za dań w ob sza rze dro go wnic -
twa? 

–� Rząd� nie� tyl�ko� sta�wia� so�bie� ce�le
w tym�za�kre�sie,�ale�je�rów�nież�re�ali�zu�je.
Niech�ilu�stra�cją�bę�dzie�cho�ciaż�by�prze�-
zna�cze�nie 1�mld�zł�w 2009�r.�na dro�gi�lo�-
kal�ne.�Ten�pro�gram,�tzw.�„sche�ty�nó�wek”
spraw�dził�się�i jest�na�dal�kon�ty�nu�owa�ny,
ale� nie� jest� je�dy�nym� pro�po�no�wa�nym
roz�wią�za�niem.

Wzrost� udzia�łu� sa�mo�rzą�dów� wo�je�-
wództw�w do�cho�dach�z po�dat�ku�CIT�rów�-
nież�prze�kła�da�się�na moż�li�wo�ści�po�pra�-
wy� sta�nu� dróg� lo�kal�nych.� Wszyst�kie
za�tem�dzia�ła�nia�rzą�du�ma�ją�ce�na ce�lu
wzrost�go�spo�dar�czy,�bez�po�śred�nio�słu�-
żą�lo�kal�nym�sa�mo�rzą�dom�w po�pra�wie�in�-
fra�struk�tu�ry�dro�go�wej�im�pod�le�głej.

– na ja kie wspar cie w przy szłych la -
tach mo gą li czyć pro jek ty do ty czą ce
mo der ni za cji bądź re mon tów dróg
sa mo rzą do wych, na ja kie kwo ty sa -
mo rzą dy mo gą li czyć?

–�Kon�ty�nu�owa�ny�jest�w tym�ro�ku�po�-
gram� „sche�ty�nó�wek”,� zaś� wspar�cie
w przy�szłych�la�tach�oraz�kon�kret�ne�kwo�-
ty�bę�dą�za�le�ża�ły�od sy�tu�acji�bu�dże�to�wej.
Bądź�my�opty�mi�sta�mi.

Zbi�gniew�Ry�na�sie�wicz uro dził się 4 paź dzier ni ka 1963 w Gro dzi sku Dol nym. Z wy kształ ce -
nia hi sto ryk, ab sol went Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej w Rze szo wie a tak że stu diów po dy plo -
mo wych na Stu dium Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Roz wo ju Lo kal ne go na Uni wer sy te cie War szaw -
skim.

W la tach 1988–1990 pra co wał ja ko na uczy ciel, na stęp nie do 1997 spra wo wał funk cję wój -
ta gmi ny Gro dzi sko Dol ne. Pia sto wał man dat po sła III ka den cji z ra mie nia Ak cji Wy bor czej So -
li dar ność z re ko men da cji PSL -PL, gdzie prze wo dził tej par tii w wo je wódz twie rze szow skim. W la -
tach 2002–2005 był rad nym i sta ro stą po wia tu le żaj skie go. W 2004 wstą pił do Plat for my
Oby wa tel skiej, a w 2005 po now nie zo stał po słem z ra mie nia PO na Sejm V ka den cji, w okrę gu
rze szow skim. W trak cie V ka den cji za sia dał w Ko mi sji Rol nic twa i Roz wo ju Wsi. W wy bo rach
par la men tar nych w 2007 po raz trze ci uzy skał man dat po sel ski. W VI ka den cji zo stał prze wod -
ni czą cym Ko mi sji In fra struk tu ry. W 2010 sta nął na cze le struk tur PO w wo je wódz twie pod kar -
pac kim.

Pry wat nie mi ło śnik ak tyw ne go wy po czyn ku, do brej książ ki i fil mu.
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– Rok 2011 okre ślo no na po sie dze -
niu Ko mi sji Ryn ku We wnętrz ne go
i Ochro ny Kon su men tów w Pe, ro -
kiem kon su men ta. Skąd ta ki po mysł?

–�Spra�wy�kon�su�men�ta�są�dla�prac�Ko�-
mi�sji�bar�dzo�waż�ne.�Pro�szę�nie�za�po�mi�nać,
iż�każ�dy�z nas�jest�prze�cież�kon�su�men�tem.
Nie�ste�ty�w prze�szło�ści�czę�sto�two�rzo�ne�pra�-
wo� nie� uwzględ�nia�ło� in�te�re�sów� sa�mych
kon�su�men�tów� w wy�star�cza�ją�cy� spo�sób.
W pra�cach� na�szej� ko�mi�sji� chce�my� to
zmie�nić.� Chce�my,� aby� two�rząc� pra�wo
w ob�sza�rze�ryn�ku�we�wnętrz�ne�go�nie�za�-
po�mi�nać�o co�dzien�nych�pro�ble�mach�oby�-
wa�te�li,� chce�my,� aby� oprócz� zno�sze�nia
ba�rier�na ryn�ku�we�wnętrz�nym�dla�przed�-
się�biorstw,�zno�szo�ne�by�ły�tak�że�ba�rie�ry�dla
oby�wa�te�li.�W naj�bliż�szym�cza�sie�zo�sta�nie
przed�sta�wio�nych�sze�reg�pro�po�zy�cji�le�gi�sla�-
cyj�nych,�któ�re�ma�ją�wy�cho�dzić�na�prze�ciw
ocze�ki�wa�niom�oby�wa�te�li,�do�ty�czyć�one�bę�-
dą�m.�in.�do�stę�pu�do pod�sta�wo�wych�usług
ban�ko�wych� czy� uzna�wa�nia� kwa�li�fi�ka�cji
za�wo�do�wych,�Ko�mi�sja�Eu�ro�pej�ska�pro�wa�-
dzi�tak�że�kon�sul�ta�cje�nt.�pro�ble�mów,�na ja�-
kie�na�po�ty�ka�ją�oby�wa�te�le�przy re�je�stra�cji
czy� prze�re�je�stro�wy�wa�niu� sa�mo�cho�dów
w in�nych�pań�stwach�człon�kow�skich.�

– Jak wy glą da ją pra ce nad Dy rek ty -
wą o Pra wach Kon su men ta?

–� Pro�jekt� Dy�rek�ty�wy� był� gło�so�wa�ny
przez� Ko�mi�sję� Ryn�ku� We�wnętrz�ne�go
i Ochro�ny�Kon�su�men�ta�Par�la�men�tu�Eu�ro�-
pej�skie�go�pod ko�niec�stycz�nia�te�go�ro�ku.
24 mar�ca�projekt�był�gło�so�wa�ny�na se�sji
ple�nar�nej�Par�la�men�tu�Eu�ro�pej�skie�go.�Gło�-
so�wa�nie�nie�za�koń�czy�jed�nak�prac�nad tym
pro�jek�tem.� Par�la�ment� Eu�ro�pej�ski� mu�si
jesz�cze�po�ro�zu�mieć�się,�co�do przy�szłe�go
kształ�tu�pro�jek�tu�z Ra�dą�Unii�Eu�ro�pej�skiej.
Wy�pra�co�wa�nie� osta�tecz�nych� roz�wią�zań
i za�war�cie�po�ro�zu�mie�nia�w spra�wie�te�go
pro�jek�ty�być�mo�że�na�stą�pi�pod�czas�pol�skiej
pre�zy�den�cji.

– Jed nym z za gad nień, ja kie prze wi -
du je ka len darz prac, są bez piecz ne
ma te ria ły bu dow la ne? Co to ozna cza
dla pol skich firm bu dow la nych?

–� Ko�mi�sja� Ryn�ku� We�wnętrz�ne�go
i Ochro�ny�Kon�su�men�ta�pod ko�niec�ze�szłe�-
go�ro�ku�gło�so�wa�ła�nad Roz�po�rzą�dze�niem
w spra�wie�wpro�wa�dze�nia�do ob�ro�tu�pro�duk�-
tów�bu�dow�la�nych,�któ�re�za�stę�pu�ję�Dy�rek�-
ty�wę�z 1989r.�Roz�po�rzą�dze�nie�pre�cy�zu�je

pro�ce�du�ry�pro�wa�dzą�ce�do uzy�ska�nia�ozna�-
ko�wa�nia�CE�oraz�pro�po�nu�je�uprosz�czo�ne
pro�ce�du�rę�oce�ny�wła�ści�wo�ści�użyt�ko�wych
wy�ro�bów�dla�mi�kro�przed�się�biorstw.�Zgod�-
nie�z prze�pi�sa�mi�no�we�go�roz�po�rzą�dze�nia,
de�kla�ra�cja�wła�ści�wo�ści�użyt�ko�wych�spo�rzą�-
dza�na�dla�każ�de�go�pro�duk�tu�bu�dow�la�ne�-
go,�bę�dzie�mu�sia�ła�za�wie�rać� in�for�ma�cje
o sub�stan�cjach�nie�bez�piecz�nych.�Dla�pol�-
skich�przed�się�biorstw�ozna�cza�to�przede
wszyst�kim�ko�niecz�ność�do�sto�so�wa�nia�się
do no�wych� wy�mo�gów.� Roz�po�rzą�dze�nie
zwięk�sza�wia�ry�god�ność�ca�łe�go�sys�te�mu,
je�go�ce�lem�jest�m.�in.�zwięk�sze�nie�ob�ro�tu
ma�te�ria�ła�mi� bu�dow�la�ny�mi� na ryn�ku� we�-
wnętrz�nym,�co�po�win�no�tak�że�do�ty�czyć�pol�-
skich�przed�się�biorstw.�

– Jak wy glą da obec nie sy tu acja bu -
dow lań ców, w kon tek ście pro wa dze nia
dzia łal no ści usłu go wej bez ogra ni czeń
na te re nie ca łej unii eu ro pej skiej?

–�Wraz�z wej�ściem�w ży�cie�Dy�rek�ty�wy
Usłu�go�wej�świad�cze�nie�dzia�łal�no�ści�w sek�-
to�rze�bu�dow�nic�twa�po�win�no�być�du�żo�ła�-
twiej�sze.�Pań�stwa�Unii�Eu�ro�pej�skiej�wdra�-
ża�jąc,� bo�wiem� prze�pi�sy� Dy�rek�ty�wy
upro�ści�ły�sze�reg�prze�pi�sów�tak�że,�je�śli�cho�-
dzi�o trans�gra�nicz�ne�świad�cze�nie�usług�bu�-
dow�la�nych.�Pol�skie�fir�my�z bran�ży�bu�dow�-
la�nej,�któ�re�chcą�świad�czyć�swo�je�usłu�gi
w in�nych�kra�jach�człon�kow�skich,�po�win�ny
przede� wszyst�kim� uzyskać� in�for�ma�cje
za po�śred�nic�twem�po�je�dyn�czych�punk�tów
kon�tak�to�wych,� za po�śred�nic�twem,� któ�-
rych�bę�dą�mo�gły�za�się�gnąć�in�for�ma�cję�czy
mu�szą�i ewen�tu�al�nie,�ja�kie�wy�mo�gi�mu�szą
speł�niać,� aby� świad�czyć� usłu�gi� choć�by
na ryn�kach�po�szcze�gól�nych�państw�człon�-
kow�skich.�

– Ja kie ko rzy ści dla eu ro pej skich
w tym pol skich in we sto rów pły ną z za -
war cia umo wy o wol nym han dlu z Ko -
reą Po łu dnio wą?

–�Ko�rzy�ści�z umo�wy�o wol�nym�han�dlu
z Ko�reą� Po�łu�dnio�wą� dla� eu�ro�pej�skich,
w tym�pol�skich�przed�się�bior�ców�i in�we�sto�-
rów� jest� wie�le.� Przede� wszyst�kim� dla
przed�się�bior�ców�eks�por�tu�ją�cych�czy�im�por�-
tu�ją�cych�to�wa�ry�ozna�cza�ona�znie�sie�nie
opłat�cel�nych,�a za�tem�mniej�sze�kosz�ty�dla
eks�por�te�rów.�Ko�mi�sja�Eu�ro�pej�ska�sza�cu�-
je,� że� eks�por�te�rzy� unij�ni� za�osz�czę�dzą
łącz�nie 1,6�mld�EU�RO�rocz�nie�na znie�sie�-
niu�ceł.�Ich�to�wa�ry�bę�dę�tym�sa�mym�tań�-

sze�w Ko�rei,�co�po�win�no�do�pro�wa�dzić�tak�-
że� do wzro�stu� wo�lu�me�nu� eks�por�to�wa�-
nych�to�wa�rów. I co�praw�da�Pol�ska�od�no�-
to�wu�je�z han�dlu�z Ko�reą�de�fi�cyt,�to�na�le�ży
jednak�za�uwa�żyć,�iż�w cią�gu�ostat�nich 5�lat
pol�ski�eks�port�do Ko�rei�zwięk�szył�się�po�-
nad 2,5�–�krot�nie.�Jed�nym�z sek�to�rów,�któ�-
ry�ma�naj�więk�szy�udział�w pol�skim�eks�por�-
cie� to� sek�tor� ma�szyn� i urzą�dzeń
me�cha�nicz�nych.�We�dług�sza�cun�ków�Ko�-
mi�sji�Eu�ro�pej�skiej�to�wła�śnie�ten�sek�tor�po�-
wi�nien�naj�bar�dziej�sko�rzy�stać�na znie�sie�-
niu�ta�ryf�cel�nych�(w ca�łej�Unii�Eu�ro�pej�skiej
oszczęd�no�ści�w tym�sek�to�rze�sza�cu�je�się
na 450�mi�lio�nów�Eu�ro).�

Umo�wa� prze�wi�du�je� tak�że� znie�sie�nie
sze�re�gu�ba�rier�o cha�rak�te�rze�po�za�ta�ry�fo�-
wym.�Obec�nie�eks�por�te�rzy�unij�ni�mu�szą,
bo�wiem�du�pli�ko�wać�dro�gie�te�sty�i pro�ce�du�-
ry�cer�ty�fi�ka�cji,�aby�sprze�da�wać�swo�je�to�-
wa�ry�w Ko�rei.�Wraz�z wej�ściem�w ży�cie
umo�wy�han�dlo�wej�Ko�rea�Po�łu�dnio�wa�za�-
cznie� uzna�wać� wy�ni�ki� na�szych� te�stów
i cer�ty�fi�ka�tów.�

Umo�wa�o wol�nym�han�dlu�za�wie�ra�tak�-
że�za�pi�sy�o ochro�nie�praw�wła�sno�ści�in�te�-
lek�tu�al�nej.�Umo�wa�za�pew�ni�w szcze�gól�no�-
ści�wy�so�ki�po�ziom�ochro�ny�dla�to�wa�rów
ko�rzy�sta�ją�cych,�z tzw.�ozna�ko�wa�nia�po�cho�-
dze�nia�geo�gra�ficz�ne�go.�W przy�pad�ku�pol�-
ski�ozna�cza�to�ochro�nę�na ryn�ku�ko�re�ań�-
skim�wy�ro�bów�ozna�czo�nych,�ja�ko�„Pol�ska
Wód�ka”.�

Na�le�ży�tak�że�za�uwa�żyć,�że�Ko�rea�Po�-
łu�dnio�wa� jest� waż�nym� in�we�sto�rem� za�-
gra�nicz�nym�w Pol�sce,�wśród�firm�któ�re�ulo�-
ko�wa�ły�swo�je�in�we�sty�cje�w Pol�sce�znaj�du�ją
się:� Gru�pa� LG,� Sam�sung� czy� Da�ewoo
Elec�trics.

Mi�mo�pew�nych�obaw�tak�że�prze�mysł�sa�-
mo�cho�do�wy�po�wi�nien�sko�rzy�stać�z otwar�-
cia�ryn�ku�ko�re�ań�skie�go.�Obec�nie�sa�mo�cho�-
dy� pro�du�ko�wa�ne� w Unii� Eu�ro�pej�skiej
ob�cią�żo�ne�są 8%�staw�ką�cel�ną,�po�nad�to
umo�wa�eli�mi�nu�je�wie�le�z ba�rier�o cha�rak�-
te�rze� po�za�ta�ry�fo�wym,� o któ�rym� wspo�-
mnia�łam�wcze�śniej�w sek�to�rze�mo�to�ry�za�-
cyj�nym.� Dla� te�go� sek�to�ra� zo�sta�ły
wy�ne�go�cjo�wa�ne�po�nad�to�do�dat�ko�we�za�-
pi�sy� tzw.�klau�zu�le�ochron�ne,�któ�re�ma�ją
chro�nić�prze�mysł�unij�ny�w przy�pad�ku�zbyt
du�że�go� na�pły�wu� im�por�tu� ko�re�ań�skie�go.�

– Dzię ku ję za roz mo wę
Roz�ma�wiała:�Ka�ro�li�na�Gal�la

Roz mo wa z MAŁGORZATĄ HANDZLIK, Posłanką do Parlamentu Europejskiego
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Roz mo wa
z ADAMEM MATUSIEWICZEM,
Marszałkiem Województwa
Śląskiego

– Pod ja kim zna kiem bę dzie prze bie ga ła obec na ka den -
cja Za rzą du Wo je wódz twa?

–�Obec�ną�ka�den�cję�moż�na roz�pa�try�wać�nie�ja�ko�w dwóch�rów�-
no�rzęd�nych,�na�kła�da�ją�cych�się�na sie�bie�płasz�czy�znach.�Ce�lem
dłu�go�okre�so�wym�jest�sku�tecz�ne�po�zy�ski�wa�nie�i wy�ko�rzy�sta�nie
środ�ków�eu�ro�pej�skich,�na�to�miast�w per�spek�ty�wie�krót�ko�okre�so�-
wej�kon�ty�nu�acja�fla�go�wych�in�we�sty�cji.�Bu�do�wa�no�wej�sie�dzi�by
Mu�zeum�Ślą�skie�go�i mo�der�ni�za�cja�Sta�dio�nu�Ślą�skie�go�w du�żym
stop�niu�wa�żą�na bu�dże�cie�wo�je�wódz�twa�i wy�zna�cza�ją�pew�ne
ra�my,�w któ�rych�mu�si�my�się�umie�jęt�nie�po�ru�szać.�Nie�ozna�cza
to�by�naj�mniej,�że�za�brak�nie�pie�nię�dzy�na służ�bę�zdro�wia,�in�we�-
sty�cje�w dro�gi,�kul�tu�rę,�czy�no�wo�cze�sny�ta�bor�ko�le�jo�wy.�Trze�-
ba�po pro�stu�wła�ści�wie�roz�ło�żyć�ak�cen�ty,�wy�zna�czyć�so�bie�re�-
al�ne�ce�le�i re�ali�zo�wać�je�krok�po kro�ku.

– Któ re z za dań sa mo rzą du wo je wódz twa bę dą prio ry te -
to we dla no we go za rzą du?

–�Tych�za�dań�jest�na�praw�dę�wie�le,�nie�chciał�bym�ich�róż�ni�-
co�wać,�wy�zna�czać�li�nii�po�dzia�łu�na te�mniej�i bar�dziej�istot�ne.
Oczy�wi�ście,�te�in�we�sty�cje�o któ�rych�wcze�śniej�wspo�mnia�łem,
czy�li�bu�do�wa�no�wej�sie�dzi�by�dla�Mu�zeum�Ślą�skie�go�i mo�der�-
ni�za�cja�Sta�dio�nu�Ślą�skie�go,�któ�ra�we�dług�wszel�kich�pro�gnoz�za�-

koń�czy�się�jesz�cze�w tym�ro�ku,�ogra�ni�cza�ją�w znacz�nym�stop�-
niu�po�le�ewen�tu�al�ne�go�ma�new�ru�w za�kre�sie�no�wych�przed�się�-
wzięć.�Dla�te�go�tak�waż�ne�jest�sku�tecz�ne�po�zy�ski�wa�nie�i roz�dy�-
spo�no�wa�nie� środ�ków� unij�nych,� za�rów�no� w obec�nym,� jak
i w przy�szłym�okre�sie�pro�gra�mo�wa�nia.�Ten�do�dat�ko�wy�za�strzyk
fi�nan�so�wy,�umoż�li�wia�re�ali�za�cję�wie�lu�in�we�sty�cji,�na któ�re�zwy�-
czaj�nie�bra�ku�je�pie�nię�dzy�w moc�no�ogra�ni�czo�nym�bu�dże�cie�wła�-
snym.�Już�te�raz�mo�gę�za�pew�nić,�że�po�ło�ży�my�więk�szy�na�cisk
na roz�bu�do�wę�dróg�wo�je�wódz�kich,�szcze�gól�nie�w sub�re�gio�nach
pół�noc�nym�i po�łu�dnio�wym,�ale�tak�że�roz�wój�Ko�lei�Ślą�skich,�po�-
przez�in�we�sty�cje�w no�wo�cze�sny�ta�bor.�Dzię�ki�ostat�nim�zmia�nom
w bu�dże�cie�kon�ty�nu�owa�na bę�dzie�bu�do�wa�po�pu�lar�nych�Or�li�ków,
znaj�dą�się�tak�że�do�dat�ko�we�pie�nią�dze�m.in.�na prze�bu�do�wę�kom�-
plek�su�sce�nicz�ne�go�Ope�ry�Ślą�skiej,�czy�or�ga�ni�za�cję�dru�giej�edy�-
cji�In�du�stria�dy.

– Ja kie in we sty cje dro go we bę dą re ali zo wa ne we współ -
udzia le urzę du Mar szał kow skie go?

–�Roz�bu�do�wa�dróg�w wo�je�wódz�twie�ślą�skim�jest�jed�nym�z prio�-
ry�te�tów�na naj�bliż�sze�la�ta,�a stan�dróg�w re�gio�nie�wy�ma�ga�usta�-
wicz�nej�roz�bu�do�wy�i uno�wo�cze�śnia�nia.�Dys�po�nu�je�my�zróż�ni�co�-
wa�ną�sie�cią�ko�mu�ni�ka�cyj�ną,�jed�nak�jej�dal�sza�mo�der�ni�za�cja�jest
gwa�ran�cją� roz�wo�ju� go�spo�dar�cze�go� i po�zwa�la� przy�cią�gnąć
do nas�no�wych�in�we�sto�rów.�Pie�nią�dze�za�in�we�sto�wa�ne�w dro�-
gi,�ta�bor�ko�le�jo�wy�i roz�wój�in�fra�struk�tu�ry�to�za�chę�ta�dla�przed�-
się�bior�czo�ści,�szan�sa�na no�we�miej�sca�pra�cy,�ale�tak�że�kom�-
fort� dla� miesz�kań�ców.� Mu�si�my� zwięk�szyć� ilość� dróg
wo�je�wódz�kich,�szcze�gól�nie�w sub�re�gio�nach�pół�noc�nym�i po�łu�-
dnio�wym.�Bę�dzie�my�w sta�nie�zre�ali�zo�wać�to�wszyst�ko�dzię�ki�po�-
zy�ski�wa�niu�fun�du�szy�unij�nych�i za�pew�nie�niu�sta�łe�go�fi�nan�so�wa�-
nia� z bu�dże�tu� wo�je�wódz�twa.� Do koń�ca� ka�den�cji� do użyt�ku
kie�row�ców�od�da�ne�zo�sta�ną�ob�wod�ni�ce�Pszczy�ny�i Żyw�ca,�w pla�-
nach�są�tak�że�dal�sze�in�we�sty�cje.�Przy�go�to�wa�ne�zo�sta�ną�do re�-
ali�za�cji�ob�wod�ni�ce�Mysz�ko�wa,�Woź�nik�i So�śni�co�wic.�Waż�na jest
rów�nież�kon�ty�nu�acja�Dro�go�wej�Tra�sy�Śred�ni�co�wej�w kie�run�ku
Za�brza�i Gli�wic,�jak�rów�nież�za�pla�no�wa�nie�re�ali�za�cji�jej�ko�lej�nych
eta�pów�w kie�run�ku�Ja�worz�na i Dą�bro�wy�Gór�ni�czej.�To�są�pla�-
ny�ob�li�czo�ne�na obec�ną�ka�den�cję�Za�rzą�du�Wo�je�wódz�twa,�nie�-
mniej�w każ�dym�ko�lej�nym�ro�ku�bę�dą�po�dej�mo�wa�ne�dzia�ła�nia
zwią�za�ne� z po�szcze�gól�ny�mi� fa�za�mi� in�we�sty�cji� –� po�cząw�szy
od prze�tar�gów,�po�przez�przy�go�to�wa�nie�do�ku�men�ta�cji�tech�nicz�-
nej�i po�zy�ska�nie�środ�ków�unij�nych,�a na bu�do�wie�dróg�skoń�czyw�-
szy.

– nie jed no krot nie moż na spo tkać Pa na na me czach uko -
cha ne go GKS Ka to wi ce oraz na in nych wy da rze niach
spor to wych w re gio nie. Jak z per spek ty wy ki bi ca i urzęd -
ni ka oce nia Pan stan bu do wy Sta dio nu Ślą skie go i to wa -
rzy szą cą in fra struk tu rę?

–�To�praw�da,�od lat�je�stem�wier�nym�fa�nem�GKS�-u Ka�to�wi�ce,
ale�ki�bi�cu�ję�wszyst�kim�ślą�skim�dru�ży�nom.�Pro�ces�in�we�sty�cyj�-
ny�prze�bu�do�wy�Sta�dio�nu�Ślą�skie�go�jest�obec�nie�da�le�ce�za�awan�-
so�wa�ny,�a pla�no�wa�ne�za�koń�cze�nie�prac�mo�der�ni�za�cyj�nych�po�-

Wy zna czyć
re al ne ce le
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win�no�na�stą�pić�jesz�cze�w tym�ro�ku.�Oczy�wi�ście�bar�dzo�ża�łu�ję,
że�na tak�funk�cjo�nal�nym�obiek�cie�nie�uda�się�nie�ste�ty�zor�ga�ni�-
zo�wać�spo�tkań�pod�czas�zbli�ża�ją�cych�się�Mi�strzostw�Eu�ro�py,�ale
nie�zmie�nia�to�fak�tu,�że�już�za kil�ka�mie�się�cy�bę�dzie�my�dys�po�-
no�wać�jed�nym�z naj�no�wo�cze�śniej�szych�sta�dio�nów�w Pol�sce.
Obiekt�ten�to�nie�tyl�ko�bo�isko�do pił�ki�noż�nej,�sta�dion�bę�dzie�po�-
sia�dał�bież�nię�lek�ko�atle�tycz�ną�umoż�li�wia�ją�cą�or�ga�ni�za�cję�im�prez
ran�gi�mi�strzow�skiej,�a tak�że�funk�cję�kul�tu�ral�ną�–�to�tu,�tak�jak
do�tych�czas,�od�by�wać�się�bę�dą�kon�cer�ty�naj�więk�szych�świa�to�-
wych�gwiazd�mu�zy�ki�i wi�do�wi�ska�przy�go�to�wa�ne�dla�kil�ku�dzie�-
się�cio�ty�sięcz�nej� wi�dow�ni.� Zmo�der�ni�zo�wa�ny,� wie�lo�funk�cyj�ny
Sta�dion�Ślą�ski�o po�jem�no�ści 55�ty�się�cy�wi�dzów�z ca�łą�pew�no�-
ścią�pod�nie�sie�ran�gę�wy�da�rzeń�spor�to�wych�i kul�tu�ral�nych�or�ga�-
ni�zo�wa�nych�w wo�je�wódz�twie�ślą�skim,�bę�dzie�jed�ną�z wi�zy�tó�wek
re�gio�nu�i tak�jak�do�tych�czas,�chlu�bą�miesz�kań�ców.

– Wie my, że fun du sze unij ne na la ta 2007-2013 zo sta ły już
po dzie lo ne. Do wy ko rzy sta nia ma my jesz cze środ ki na re -
wi ta li za cję, a tak że środ ki z eFS. Czy urząd Mar szał kow ski
ma ja kieś pla ny wzglę dem tych ob sza rów?

–�Środ�ki�z Eu�ro�pej�skie�go�Fun�du�szu�Spo�łecz�ne�go�zo�sta�ły�roz�-
dy�spo�no�wa�ne�do�pie�ro�w po�ło�wie,�stąd�ca�ły�czas�jest�moż�li�wość
po�zy�ska�nia�do�fi�nan�so�wa�nia�w ra�mach�Pro�gra�mu�Ope�ra�cyj�ne�-
go� Ka�pi�tał� Ludz�ki.� Każ�de�go� ro�ku� ogła�sza�ne� są� kon�kur�sy,
w wy�ni�ku�któ�rych�wy�ła�nia�ne�są�pro�jek�ty�ma�ją�ce�na ce�lu�m.in.
ak�ty�wi�za�cję�za�wo�do�wą,�pod�no�sze�nie�kwa�li�fi�ka�cji�miesz�kań�ców,
wspie�ra�nie�osób�za�kła�da�ją�cych�wła�sną�dzia�łal�ność�go�spo�dar�-
czą,�czy�też�dzia�ła�nia�z za�kre�su�edu�ka�cji.�Na rok 2011�za�pla�-
no�wa�no�ogło�sze�nie�łącz�nie�aż 25�kon�kur�sów�o do�fi�nan�so�wa�nie
pro�jek�tów.�Po�za tym�trze�ba�wspo�mnieć�o ro�sną�cej�licz�bie�pro�-
jek�tów�sys�te�mo�wych�re�ali�zo�wa�nych�m.in.�przez�po�wia�to�we�urzę�-
dy�pra�cy�i ośrod�ki�po�mo�cy�spo�łecz�nej.�No�wo�ścią�w tym�ro�ku�są
pro�jek�ty�skie�ro�wa�ne�do or�ga�nów�pro�wa�dzą�cych�szko�ły�pod�sta�-
wo�we,�do�ty�czą�ce�in�dy�wi�du�ali�za�cji�pro�ce�su�na�ucza�nia�uczniów
klas I�-III.�

W przy�pad�ku�re�wi�ta�li�za�cji,�trze�ba�pa�mię�tać,�że�jej�sku�tecz�ność
wy�ni�ka�z kom�plek�so�we�go�po�dej�ścia�do te�ma�tu�i rów�no�le�gle�pro�-
wa�dzo�nych�dzia�łań�z za�kre�su�re�wi�ta�li�za�cji�w uję�ciu�in�fra�struk�-
tu�ral�nym�oraz�spo�łecz�nym.�Głów�nym�za�da�niem�re�wi�ta�li�za�cji�jest
przy�wra�ca�nie�do ży�cia�zde�gra�do�wa�nych�spo�łecz�nie,�eko�no�micz�-
nie�i śro�do�wi�sko�wo�ob�sza�rów,�po�przez�przy�wró�ce�nie�im�sta�rej
lub�nada�nie�no�wej�funk�cji.�Cie�ka�wą�ini�cja�ty�wą�w tym�za�kre�sie
jest�unij�ne�wspar�cie�w ra�mach�pro�gra�mu�JES�SI�CA.�Pro�jek�ty�któ�-
re�kwa�li�fi�ku�ją�się�do wspar�cia�w ra�mach�pro�gra�mu�po�win�ny�wspie�-
rać�nie�tyl�ko�wzmoc�nie�nie�funk�cji�roz�wo�jo�wych�te�re�nów�po�prze�-
my�sło�wych,�ale�tak�że�re�wi�ta�li�za�cję�zde�gra�do�wa�nych�cen�trów
miast,�czy�ele�men�tów�za�nie�dba�nej�in�fra�struk�tu�ry�miej�skiej,�ze
szcze�gól�nym�na�ci�skiem�na obiek�ty�o war�to�ści�hi�sto�rycz�nej�lub
ar�chi�tek�to�nicz�nej.

– Czy urząd Mar szał kow ski przy go to wu je się już do tzw.
no we go okre su pro gra mo wa nia na la ta 2013-2020?

–�Na po�zio�mie�re�gio�nu�przy�go�to�wa�nia�ma�ją�cha�rak�ter�wstęp�-
ny�i bar�dzo�ogól�ny�–�przede�wszyst�kim�przy�go�to�wy�wa�ne�są�róż�-
ne�go�ty�pu�da�ne,�a na ich�pod�sta�wie�do�ku�men�ty,�któ�re�prze�ło�żą
się�na�stęp�nie�na pro�ces�pro�gra�mo�wa�nia,�czy�li�two�rze�nia�no�wych
pro�gra�mów�ope�ra�cyj�nych.�Pod�czas�tych�mi�nio�nych�lat�bie�żą�ce�-
go�okre�su�pro�gra�mo�wa�nia�zgro�ma�dzi�li�śmy�so�lid�ny�ba�gaż�do�świad�-
czeń,�z któ�re�go�po�win�ni�śmy�te�raz�umie�jęt�nie�ko�rzy�stać.�Aby�uda�-
ło�się�po�zy�skać�i roz�dy�spo�no�wać�unij�ne�środ�ki,�mu�si�my�mieć
przy�go�to�wa�ną�go�to�wą�li�stę�naj�waż�niej�szych�in�we�sty�cji�do do�fi�-
nan�so�wa�nia.�Gwa�ran�tem�roz�sąd�ne�go�dys�po�no�wa�nia�unij�ny�mi�pie�-
niędz�mi�jest�nie�tyl�ko�wła�ści�wa�se�lek�cja�re�ali�zo�wa�nych�przed�się�-
wzięć,�ale�i bez�po�śred�ni�nad�zór�nad ich�wy�ko�rzy�sta�niem.�Nie
ukry�wam,�że�pod ko�niec�obec�nej�ka�den�cji�za�rzą�du,�kie�dy�bę�dzie
się�roz�po�czy�nał�no�wy�okres�pro�gra�mo�wa�nia,�chcie�li�by�śmy�zde�-
cy�do�wa�nie�bar�dziej�niż�do�tych�czas�sko�rzy�stać�z fun�du�szy�unij�-

nych,�szcze�gól�nie�dla�in�we�sty�cji�na dro�gach�wo�je�wódz�kich.�Z punk�-
tu�wi�dze�nia�in�te�re�su�ogól�ne�go�są�one�ab�so�lut�nie�prio�ry�te�to�we.

– Jak Pan Mar sza łek oce nia sy tu ację w bran ży bu dow la -
nej na te re nie wo je wódz twa Ślą skie go?

–�Bu�dow�nic�two�speł�nia�waż�ną�funk�cję�spo�łecz�ną,�je�go�wy�ni�-
ki�de�ter�mi�nu�ją�roz�wój�wie�lu�dzie�dzin,�tj.�miesz�kal�nic�two�czy�in�-
fra�struk�tu�ra�ko�mu�nal�na.�Dzia�ła�nia�po�dej�mo�wa�ne�przez�bran�żę
przy�czy�nia�ją�się�do oży�wie�nia�lo�kal�nych�śro�do�wisk�go�spo�dar�-
czych,�a dzię�ki�fun�du�szom�unij�nym�moż�li�wy�jest�sze�reg�in�we�-
sty�cji�bu�dow�la�nych�w na�szym�re�gio�nie.�W ak�tu�al�nym�Pla�nie�Za�-
go�spo�da�ro�wa�nia� Prze�strzen�ne�go� Wo�je�wódz�twa� Ślą�skie�go
pod�kre�śla�się�szcze�gól�ną�ro�lę�dzia�łań�ukie�run�ko�wa�nych�na re�-
wi�ta�li�za�cję�miast�i ich�dziel�nic,�po�przez�m.in.�od�no�wę�współ�cze�-
snych�osie�dli�miesz�ka�nio�wych�i re�wa�lo�ry�za�cję�te�re�nów�zde�gra�-
do�wa�nych.� Spe�cy�fi�ka� wo�je�wódz�twa� ślą�skie�go,� z je�go
prze�my�sło�wym�ro�do�wo�dem�i sil�nym�spo�łecz�nym�po�czu�ciem�toż�-
sa�mo�ści�re�gio�nal�nej,�wy�ra�ża�się�w przy�wią�za�niu�do war�to�ści�kul�-
tu�ry�prze�my�sło�wej�re�gio�nu.�Ewen�tu�al�ne�ko�rek�ty�w za�go�spo�da�-
ro�wa�niu� te�re�nów� po�prze�my�sło�wych� nie� mo�gą� po�wo�do�wać
za�bu�rze�nia�tra�dy�cyj�nych�ukła�dów�osie�dleń�czych�wy�stę�pu�ją�cych
na tych�te�re�nach.�Dla�te�go�tak�waż�na jest�wła�ści�wa�ochro�na,�re�-
wi�ta�li�za�cja�i nada�wa�nie�no�wych�funk�cji�tym�ob�sza�rom�i obiek�-
tom.�Te�re�ny�po�prze�my�sło�we�po�win�ny�wpi�sy�wać�się�w kra�jo�braz
re�gio�nu,�sta�no�wiąc�je�go�uni�kal�ny�ko�lo�ryt�i bę�dąc�przy tym�szan�-
są�na je�go�dal�szy�roz�wój.�

– Czy moż li wość re ali za cji pro jek tów unij nych w ra mach
ocze ki wa ne go part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go two rzy
re al ną szan sę na po pra wę sta nu bu dow nic twa w re gio nie
ślą skim?

–�Part�ner�stwo�pu�blicz�no�-pry�wat�ne�to�tyl�ko�je�den�ze�spo�so�bów
in�we�sto�wa�nia.�Zda�rza�się,�że�sa�mo�rzą�dy�ma�ją�wy�zna�czo�ne�ce�-
le,�na�rzę�dzia�i dys�po�nu�ją�okre�ślo�ny�mi�środ�ka�mi�fi�nan�so�wy�mi,�jed�-
nak�za�kres�tych�pro�jek�tów�mo�że�prze�kra�czać�ich�moż�li�wo�ści.�Wy�-
da�je�się�więc,�że�pry�wat�ny�in�we�stor�mo�że�wes�przeć�okre�ślo�ne
przed�się�wzię�cia�swo�im�do�świad�cze�niem�i ka�pi�ta�łem,�po�trzeb�ne
jest�jed�nak�w tym�za�kre�sie�od�po�wied�nie�pra�wo,�za�ufa�nie�i po�ko�-
na�nie�ba�rier.�Z dru�giej�stro�ny�nie�moż�na trak�to�wać�part�ner�stwa
pu�bliczno�-pry�wat�ne�go� ja�ko� pa�na�ceum� na wszel�kie� bo�lącz�ki
sek�to�ra�pu�blicz�ne�go.�Ten�spo�sób�re�ali�za�cji�za�dań�uży�tecz�no�ści
pu�blicz�nej� po�wi�nien� być� wy�ko�rzy�sty�wa�ny� bar�dzo� ostroż�nie
i umie�jęt�nie.�Na pod�sta�wie�ofert�in�we�sty�cyj�nych�gmin,�pre�zen�to�-
wa�nych�w sys�te�mie�in�vest�-in�-si�le�sia,�oko�ło 10�pro�cent�przy�szłych
in�we�sty�cji,� ślą�scy� sa�mo�rzą�dow�cy� pla�nu�ją� wy�ko�nać� wła�śnie
w opar�ciu�o ideę�part�ner�stwa�pu�blicz�no�-pry�wat�ne�go.�Aby�prze�-
ko�nać�się�o rze�czy�wi�stych�za�le�tach�te�go�ty�pu�roz�wią�za�nia,�na�le�-
ży�prze�pro�wa�dzić�kil�ka�pro�jek�tów�pi�lo�ta�żo�wych,�któ�re�po�twier�dzą
za�sad�ność�in�we�sto�wa�nia�w opar�ciu�o przed�mio�to�wą�for�mu�łę.

– Jak Pan Mar sza łek oce nia plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go wo je wódz twa ślą skie go ze szcze gól nym
uwzględ nie niem wpro wa dzo nych zmian w 2010 r.?

–�Plan�Za�go�spo�da�ro�wa�nia�Prze�strzen�ne�go�to�no�wo�cze�sny
akt�pla�ni�stycz�ny,�któ�ry�sta�no�wi�dla�sa�mo�rzą�du�in�stru�ment�pro�-
wa�dze�nia�po�li�ty�ki�prze�strzen�nej,�two�rząc�od�po�wied�nie�wa�run�-
ki�dla�pra�wi�dło�we�go�roz�wo�ju�wo�je�wódz�twa.�W kon�tek�ście�na�-
sze�go�re�gio�nu�ma�po�dwój�ne�zna�cze�nie;�ni�gdzie�in�dziej�pro�ces
prze�cho�dze�nia�od epo�ki�prze�my�sło�wej,�do post�in�du�strial�nej�nie
jest�tak�gwał�tow�ny�i ni�gdzie�in�dziej�nie�się�ga�tak�da�le�ko�w głąb
tkan�ki�spo�łecz�nej.�Pod�sta�wo�wym�ce�lem�po�li�ty�ki�prze�strzen�nej
re�gio�nu�jest�nie�tyl�ko�mo�der�ni�zo�wa�nie�za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�-
strzen�ne�go,�ale�tak�że�otwie�ra�nie�się�na in�no�wa�cyj�ną�i kon�ku�-
ren�cyj�ną�prze�strzeń�eu�ro�pej�ską.�Waż�nym�wy�zwa�niem�jest�re�-
struk�tu�ry�za�cja� miast� i re�gio�nów� zdo�mi�no�wa�nych� przez
tra�dy�cyj�ną�go�spo�dar�kę�i two�rze�nie�miejsc�o wa�lo�rach�sprzy�-
ja�ją�cych�wzro�sto�wi�efek�tyw�no�ści�go�spo�da�ro�wa�nia.�Plan�za�go�-
spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go�da�je�in�spi�ra�cję�i mo�ty�wa�cję�sze�-
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ro�kie�mu�gro�nu�od�bior�ców�w dą�że�niu�do atrak�cyj�nej�wi�zji�roz�-
wo�ju�wo�je�wódz�twa.

Ce�lem�uchwa�lo�nej�w 2010�ro�ku�zmia�ny�pla�nu�by�ła�je�go�ak�tu�-
ali�za�cja�i uszcze�gó�ło�wie�nie�w ob�sza�rze�por�tu�lot�ni�cze�go�w Py�-
rzo�wi�cach�dla�za�pew�nie�nia�od�po�wied�nich�wa�run�ków�roz�wo�ju�lot�-
ni�ska� i funk�cji� ob�sza�ru� oko�ło�lot�ni�sko�we�go.� Zmia�na ta� słu�ży
za�pew�nie�niu�moż�li�wo�ści�roz�wo�ju�por�tu,�co�wią�że�się�z nada�niem
od�po�wied�nich�funk�cji�te�re�nom�po�łoż�nym�w je�go�bez�po�śred�nim
są�siedz�twie,� tak,�aby�umoż�li�wić� je�go�ewen�tu�al�ną� roz�bu�do�wę
w przy�szło�ści.� Umie�jęt�ne� wy�ko�rzy�sta�nie� po�ten�cja�łu� lot�ni�ska
w Py�rzo�wi�cach�ma�ogrom�ne�zna�cze�nie�dla�dal�sze�go�wzro�stu�go�-
spo�dar�cze�go�wo�je�wódz�twa,�wpły�wa�na zwięk�sze�nie�je�go�atrak�-
cyj�no�ści�i pre�sti�żu.�Por�ty�lot�ni�cze�to�ge�ne�ra�to�ry�roz�wo�ju�re�gio�nów,
któ�re�przy�czy�nia�ją�się�do wzro�stu�ich�atrak�cyj�no�ści�in�we�sty�cyj�-
nej�i tu�ry�stycz�nej,�dla�te�go�tak�waż�ne�jest�wzmoc�nie�nie�od�dzia�-
ły�wa�nia�por�tu�na wo�je�wódz�two�po�przez�zwięk�sze�nie�je�go�do�stęp�-
no�ści� dro�go�wej� i ko�le�jo�wej� oraz� wy�ko�rzy�sta�nie� po�ten�cja�łu
lot�ni�ska�do ge�ne�ro�wa�nia�no�wych�ak�tyw�no�ści�go�spo�dar�czych�m.in.
cen�trów�lo�gi�stycz�nych�czy�stref�ak�tyw�no�ści�go�spo�dar�czych.

– Ma my się czym chwa lić – wo je wódz two ślą skie
na pierw szym miej scu w ran kin gu atrak cyj no ści in we sty -
cyj nej in sty tu tu Ba dań nad Go spo dar ką Ryn ko wą, na to miast
ku le je my z bez pie czeń stwem po wszech nym. Czy urząd Mar -
szał kow ski ma pla ny do ty czą ce zmia ny obec nej sy tu acji?

–�To� nie� jest� przy�pa�dek,� że� od wie�lu� lat� utrzy�mu�je�my� się
na szczy�cie�ran�kin�gu�atrak�cyj�no�ści.�Po�wo�li�od�cho�dzi�my�od ste�-
reo�ty�po�we�go�po�strze�ga�nia�re�gio�nu,�któ�re�przy�lgnę�ło�do na�sze�-
go�wi�ze�run�ku�na prze�strze�ni�mi�nio�nych�lat.�Wo�je�wódz�two�ślą�-
skie� jest� jed�nym� z naj�bar�dziej� in�te�re�su�ją�cych� te�re�nów
in�we�sty�cyj�nych�w tej�czę�ści�Eu�ro�py.�In�we�sto�rzy�do�strze�ga�ją�nasz
po�ten�cjał,�sta�ra�ją�się�wy�ko�rzy�sty�wać�atu�ty;�zna�ko�mi�te�po�ło�że�-
nie�geo�gra�ficz�ne,�moc�no�uner�wio�ną�sieć�dróg�i po�łą�czeń�ko�mu�-
ni�ka�cyj�nych,� bo�ga�tą� ba�zę� na�uko�wo�-tech�nicz�ną,� a przede
wszyst�kim�po�ten�cjał�ludz�ki,�ce�chu�ją�cy�się�wy�so�ką�kul�tu�rą�pra�-

cy.�To�spra�wia,�że�umac�nia�my�swo�ją�po�zy�cję�i sta�no�wi�my�dla
po�ten�cjal�nych�przed�się�bior�ców�cie�ka�wą�opcję�w ich�biz�ne�so�wych
pla�nach�i am�bi�cjach.

Od�no�sząc�się�do dru�giej�czę�ści�py�ta�nia,�do�ty�czą�cej�bez�pie�-
czeń�stwa� w re�gio�nie,� trud�no� nie� za�uwa�żyć� pew�nej�
za�leż�no�ści�mię�dzy�za�lud�nie�niem�i zur�ba�ni�zo�wa�niem�re�gio�nu,
a po�zio�mem� wy�stę�pu�ją�cej� w nim� prze�stęp�czo�ści.� Wo�je�-
wódz�twa�sil�nie�zin�du�stria�li�zo�wa�ne,�o du�żym�po�ten�cja�le�prze�-
my�sło�wym�i du�żej�licz�bie�lud�no�ści,�ge�ne�ru�ją�więk�szą�licz�bę
prze�stępstw�kry�mi�nal�nych�i ta�pra�wi�dło�wość�od�no�si�się�nie�tyl�-
ko�do wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go.�Klu�czem�do zro�zu�mie�nia�i roz�-
wią�za�nia�te�go�pro�ble�mu,�jest�nie�tyl�ko�po�zna�nie�przy�czyn�te�-
go�zja�wi�ska�i pró�ba�je�go�ogra�ni�cze�nia,�ale�przede�wszyst�kim
sze�ro�ka�współ�pra�ca�i ko�or�dy�na�cja�dzia�łań�na wie�lu�szcze�blach
m.in.�wła�dzy�pu�blicz�nej,�po�li�cji,�or�ga�ni�za�cji�po�za�rzą�do�wych
i miesz�kań�ców.�To�dłu�go�fa�lo�wy�pro�ces.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz�ma�wia�ła�Ka�ro�li�na Gal�la

Adam�Ma�tu�sie�wicz�uro dził się 28 stycz nia 1973 r. w Ka to wi cach. Ab -
sol went Aka de mii Eko no micz nej w Ka to wi cach oraz Po li tech ni ki Ślą -
skiej, gdzie ukoń czył stu dia po dy plo mo we w za kre sie Po zy ski wa nia Środ -
ków z Fun du szy Unii Eu ro pej skiej. Na swym kon cie Adam Ma tu sie wicz,
ma licz ne kur sy i szko le nia m.in. eg za min na Człon ków Rad Nad zor czych
Spół ek Skar bu Pań stwa. W la tach 1996-2000 me na dżer ds. pro mo cji
w Ślą skim Związ ku Gmin i Po wia tów w Ka to wi cach. W okre sie pra -
co wał w do radz twie po dat ko wym i in we sty cyj nym. Zaj mo wał się rów -
nież pro wa dze niem jed ne go z biur Je rze go Buz ka. W la tach 2000-2007
Skarb nik mia sta Przy czy na. Od grud nia 2007 ro ku peł ni funk cje Wi ce -
wo je wo dy Ślą skie go aż do 2 grud nia, gdzie zo sta je Mar szał kiem Wo -
je wódz twa Ślą skie go. Pry wat nie mi ło śnik pił ki noż nej i nar ciar stwa. Pa -
sjo nat hi sto rii, szczę śli wy ta ta 6-let nie go Ja sia i nie speł na 2-let niej Oli. 

Re�la�cje�ja�kie�ma�ją�miej�sce�mię�dzy�po�-
li�ty�ką�a go�spo�dar�ką�sta�ły�się�te�ma�tem�nu�-
mer�je�den,�pod�czas�Fo�rum�Zmie�nia�my
Pol�ski�Prze�mysł.�Nikt�z obec�nych�na sa�li
nie�miał�wąt�pli�wo�ści,�że�pry�wa�ty�za�cja�pol�-
skie�go�przed�się�bior�stwa,�któ�ra�zdo�mi�no�-
wa�ła�głów�ną�se�sję�pn.�„Po�li�ty�ka�i go�spo�-
dar�ka”� ma� swo�je� plu�sy� jak� i mi�nu�sy.
Dys�ku�sja�to�czy�ła�się�w za�cię�te.�Uczest�-
ni�czy�li�w niej�m.in.�An�drzej�Ma�li�now�ski,
pre�zy�dent�Pra�co�daw�ców�RP,�Po�seł�PO
Adam�Szejn�feld,�Krzysz�tof�Tchó�rzew�ski,
by�ły� wi�ce�mi�ni�ster� go�spo�dar�ki,� Adam
Jas�ser,�pod�se�kre�tarz�sta�nu�w Kan�ce�la�-
rii�Pre�ze�sa�Ra�dy�Mi�ni�strów,�se�kre�tarz�Ra�-

dy�Go�spo�dar�czej,�Ja�nusz�Ste�in�hoff,�wi�-
ce�pre�mier�w rzą�dzie�Je�rze�go�Buz�ka,�Ro�-
bert�Gwiaz�dow�ski,�pre�zy�dent�Cen�trum
Ada�ma�Smi�tha.�Po�ru�szo�no�sze�reg�kwe�-
stii� zwią�za�nych� z gra�ni�ca�mi� re�gu�la�cji
i wol�no�ści� go�spo�dar�czej.� Roz�wa�ża�no
nad me�to�da�mi�i na�rzę�dzia�mi�re�ali�zo�wa�-
nia�po�li�ty�ki�go�spo�dar�czej�pań�stwa.�Dys�-
ku�to�wa�no�rów�nież�o mo�der�ni�za�cji� i ro�li
związ�ków�za�wo�do�wych�w go�spo�dar�ce.�

Fo�rum�zo�sta�ło�po�dzie�lo�ne�na kil�ka�pa�-
ne�li�te�ma�tycz�nych,�któ�re�ob�ję�ły�m.�in.�za�-
gad�nie�nia�bu�dow�nic�twa,�ener�ge�ty�ki,�fi�-
nan�sów,� trans�por�tu,� za�rzą�dza�nia� oraz
sek�to�ra�IT.�

Z te�ma�ty�ką�bu�dow�nic�twa�zmie�rzy�ło�się
gro�no�eks�per�tów,�m.in.:�Da�riusz�Blo�cher,
Pre�zes� Za�rzą�du,� Dy�rek�tor� Ge�ne�ral�ny,
Bu�di�mex SA,� Paul� Bur�ger,� Dy�rek�tor
Ge�ne�ral�ny,� Hi�ta�chi� Con�struc�tion� Ma�-
chi�ne�ry�(Eu�ro�pe)�NV,�Kon�rad�Ja�skó�ła,
Pre�zes� Za�rzą�du,� Dy�rek�tor� Ge�ne�ral�ny,
Po�li�mex�Mo�sto�stal SA�i Piotr�Sty�czeń,
Pod�se�kre�tarz�Sta�nu,�Mi�ni�ster�stwo�In�fra�-
struk�tu�ry.�Ana�li�zie�pod�da�no�rok 2010,�jak
rów�nież�sy�tu�ację�w bran�ży�bu�dow�la�nej
po 2012� ro�ku.� Dys�ku�sja� oscy�lo�wa�ła
wo�kół�no�wych�tren�dów�w bu�dow�nic�twie,
a tak�że� in�we�sty�cji� in�fra�struk�tu�ral�nych
w Pol�sce.�

Zmie nia my Pol ski Prze mysł
Naj waż niej sze po sta cie pol skiej i eu ro pej skiej sce ny go spo dar czej, przed sta wi cie le rzą du i par la men tu, eks per ci
go spo dar czy wzię li udział w Fo rum Zmie nia my Pol ski Prze mysł, któ re od by ło się 3 lu te go 2011 r. w war szaw skim
ho te lu She ra ton. Ślą ska Izba Bu dow nic twa uczestniczyła w tym wy da rze niu.
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Działania
samorządu

Roz mo wa
ze ZBI GNIE WEM POD RA ZĄ,
Pre zy den tem
Dą bro wy Gór ni czej 

– Dą bro wa Gór ni cza już od wie lu lat
jest miej scem atrak cyj nym dla no we -
go biz ne su, co po twier dza ją ko lej ne
in we sty cje oraz miej sca zaj mo wa ne
w ran kin gach. W czym tkwi suk ces?

– Du�ża�w tym�za�słu�ga�na�sze�go�po�ło�-
że�nia� u zbie�gu� dróg� kra�jo�wych� DK1
i DK 94�oraz�w po�bli�żu 2�mię�dzy�na�ro�-
do�wych�lot�nisk,�obec�no�ści�Ka�to�wic�kiej
Spe�cjal�nej�Stre�fy�Eko�no�micz�nej,�któ�ra
cią�gle� ma� do za�go�spo�da�ro�wa�nia� po�-
nad 100 ha�wol�nych�te�re�nów,�a tak�że
chłon�ne�go� ryn�ku� zby�tu,� wy�kwa�li�fi�ko�-
wa�nej�ka�dry�oraz�przy�chyl�ne�go�kli�ma�-
tu� in�we�sty�cyj�ne�go.� Każ�dy� in�we�stor
w na�szej�gmi�nie�jest�trak�to�wa�ny�w spo�-
sób�szcze�gól�ny.�Naj�waż�niej�sze�jest�za�-
pew�nie�nie� kom�plek�so�we�go� wspar�cia
i opie�ki�nad pro�jek�tem�od je�go�po�cząt�-
ku�do za�koń�cze�nia�pro�ce�su�in�we�sty�cyj�-
ne�go�oraz�po�zo�sta�wa�nie�w sta�łym�kon�-
tak�cie� z przed�się�bior�cą� na�wet
po za�koń�cze�niu�przed�się�wzię�cia.�Naj�-

sku�tecz�niej�do gmi�ny�przy�cią�ga�in�we�sto�-
rów� rze�tel�ność� w wy�wią�zy�wa�niu� się
z zo�bo�wią�zań,�a tak�na�praw�dę�naj�lep�-
szą�for�mą�pro�mo�cji�dla�nas�jest�za�do�-
wo�lo�ny�do�tych�cza�so�wy�in�we�stor.�Dla�te�-
go� je�stem� dum�ny� z te�go,� że� fir�my
o ta�kiej�mar�ce�i mię�dzy�na�ro�do�wej�re�no�-
mie� jak� Sa�int� Go�ba�in� Glass� Pol�ska,
Brem�bo,�HO�BAS�czy�Wa�der�&�Woź�niak
roz�wi�ja�ją�dzia�łal�ność�w na�szym�mie�ście,
roz�bu�do�wu�ją�za�kła�dy,�two�rząc�ko�lej�ne
miej�sca�pra�cy�i bu�du�jąc�prze�wa�gę�kon�-
ku�ren�cyj�ną�re�gio�nu.�War�to�tak�że�wspo�-
mnieć�o uzna�niu�mia�sta,�ja�ko�ośrod�ka,
gdzie� war�to� lo�ka�li�zo�wać� i re�ali�zo�wać
przed�się�wzię�cia�in�we�sty�cyj�ne.�W 2010
r.�mie�sięcz�nik�FOR�BES�na�gro�dził�mia�-
sta�atrak�cyj�ne�dla�biz�ne�su� i Dą�bro�wa
w ka�te�go�rii�miast�o wiel�ko�ści�od 100�tyś
do 150�tyś.�miesz�kań�ców�za�ję�ła 6�miej�-
sce�w Pol�sce,�a w wo�je�wódz�twie�ślą�-
skim 2�miej�sce,�za�raz�za Ty�cha�mi.�Kry�-
te�rium�oce�ny�sta�no�wi�ło:�tem�po�przy�ro�stu

no�wych�spół�ek�oraz�otwar�tość�mia�sta
na no�we�in�we�sty�cje,�w tym�re�ali�zo�wa�-
ne�w try�bie�PPP.

– a naj pil niej sza, Pa na zda niem, in -
we sty cja dla przed się bior ców w mie -
ście?

– W 2010�ro�ku�wy�da�li�śmy�pra�wie 800
po�zwo�leń�na bu�do�wę,�z cze�go 161�do�-
ty�czy�ło�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go,
w tym 150�bu�dyn�ków�jed�no�ro�dzin�nych
po�zo�sta�łe�to�dwu�- i wie�lo�ro�dzin�ne.�Za�le�-
ży�nam�na po�sze�rza�niu�ofer�ty.�Z pew�no�-
ścią�chcie�li�by�śmy�w tym�ro�ku�roz�po�cząć
bu�do�wę ukła�du� ko�mu�ni�ka�cyj�ne�go� łą�-
czą�ce�go�naj�więk�szy�te�ren�in�we�sty�cyj�ny
w Pol�sce�po�łu�dnio�wej�TUCZ�NA�WĘ�z dro�-
gą�kra�jo�wą�DK 94.�In�we�sty�cja�o war�to�-
ści�oko�ło 100�mln�PLN�bę�dzie�pro�wa�dzo�-
na w try�bie� part�ner�stwa� pu�blicz�no
-pry�wat�ne�go.�War�tość�pro�jek�tu�mie�rzo�-
na jest�nie�tyl�ko�udo�stęp�nie�niem�in�we�sto�-
rom�te�re�nu�o po�ten�cja�le 260 ha,�w tym
pra�wie 100�ob�ję�tych�gra�ni�ca�mi�Ka�to�wic�-
kiej� Spe�cjal�nej� Stre�fy� Eko�no�micz�nej,
ale�rów�nież�po�pra�wą�in�fra�struk�tu�ry�dro�-
go�wej�do po�zo�sta�łych�te�re�nów�in�we�sty�-
cyj�nych� mia�sta� oraz� funk�cjo�nu�ją�cych
w stre�fie�prze�my�sło�wej,�za�kła�dów�in�we�-
sto�rów�dla�mia�sta�stra�te�gicz�nych.�Bar�dzo
waż�ne�jest�też�spraw�ne�prze�pro�wa�dze�-
nie�upo�rząd�ko�wa�nia�go�spo�dar�ki�wod�no�-
-ście�ko�wej�na te�re�nie�gmi�ny.�Ta�in�we�sty�-
cja� o war�to�ści� oko�ło 700� mln� PLN
zde�cy�do�wa�nie�po�pra�wi�kom�fort�miesz�-
kań�ców� i przed�się�bior�ców,� co� wię�cej
uatrak�cyj�ni�te�re�ny�pod in�we�sty�cje.�Do te�-
go�do�cho�dzą�mniej�sze�pro�jek�ty,�ta�kie�jak
bu�do�wa�sze�ro�ko�pa�smo�we�go� In�ter�ne�tu
na te�re�nie�gmi�ny�i Miej�ski�Sys�tem�In�for�-
ma�cji�Prze�strzen�nej,�któ�re�uła�twią�pro�wa�-
dze�nie�biz�ne�su�a tak�że�pro�jekt�pn.�roz�-
wój� in�fra�struk�tu�ry� ak�tyw�nych� form
tu�ry�sty�ki�i re�kre�acji�Cen�trum�Spor�tów�Let�-
nich�i Wod�nych�Po�go�ria,�któ�ry�da�nam
do�dat�ko�wy�atut�w po�sta�ci�zwięk�sze�nia
moż�li�wo�ści�atrak�cyj�ne�go�spę�dza�nia�wol�-
ne�go�cza�su.�

– Fak tycz nie w Dą bro wie ostat nio
bu du je się du żo. Szcze gól nie jest to
wi docz ne w stre fie usług oraz bu dow -
nic twie miesz ka nio wym. 
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–�Tak,�bar�dzo�za�le�ży�nam�na po�sze�-
rza�niu�ofer�ty�in�we�sty�cyj�nej�i to�za�rów�no
pod usłu�gi,� han�del,� jak� i bu�dow�nic�two
miesz�ka�nio�we.�To,�co�nas�wy�róż�nia,�to
jesz�cze� wol�ne� prze�strze�nie� prze�zna�-
czo�ne� pod dzia�łal�ność� ko�mer�cyj�-
no�–�usłu�go�wą�w sa�mym�cen�trum�mia�-
sta.� Już� na kwie�cień� i maj� zo�sta�ły
ogło�szo�ne� ter�mi�ny� prze�tar�gów� ta�kich
nie�ru�cho�mo�ści:�jak�bu�dy�nek�w cen�trum
mia�sta� po by�łym� ki�nie,� te�re�ny� usłu�go�-
wo�–�miesz�ka�nio�we�przy ul.�Sien�kie�wi�-
cza� oraz� pra�wie 2 ha� za�bu�do�wa�nej
dział�ki�przy Alei�Za�głę�bia�Dą�brow�skie�go,
w po�bli�żu�wy�so�kiej�za�bu�do�wy�miesz�ka�-
nio�wej�oraz�Cen�trum�Ad�mi�ni�stra�cyj�ne�go.
Co� war�te� pod�kre�śle�nia,� prak�tycz�nie
wszyst�kie�te�re�ny�w miej�skiej�ofer�cie�in�-
we�sty�cyj�nej�są�ob�ję�te�miej�sco�wym�pla�-
nem�za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go.
To�obec�nie�kil�ka�na�ście�nie�ru�cho�mo�ści,
o zróż�ni�co�wa�nej�po�wierzch�ni�oraz�po�ło�-
żo�nych� w róż�nych� czę�ściach� mia�sta,
prze�zna�czo�nych�za�rów�no�pod bu�dow�nic�-
two�miesz�ka�nio�we�jak�i usłu�gi�w tym�ko�-
mer�cyj�ne�i re�kre�acyj�ne�jak�bu�do�wa�ho�-
te�li� oraz� pod dzia�łal�ność� ty�po�wo
pro�duk�cyj�ną.�Po�wo�li�uru�cha�mia�my� też
po�ten�cjał�te�re�nów�po�prze�my�sło�wych.

Mia�sto�pla�nu�je�też�w tym�ro�ku�sprze�-
daż�kil�ku�na�stu�nie�ru�cho�mo�ści�prze�zna�-
czo�nych�pod bu�dow�nic�two�miesz�ka�nio�-
we�i miesz�ka�nio�wo�-usłu�go�we.

Za�le�ży�nam�na tym,�aby�dą�bro�wia�nie,
ale�nie�tyl�ko,�bu�do�wa�li�swo�je�do�my�w Dą�-
bro�wie�Gór�ni�czej.�Od ze�szłe�go�ro�ku�ma�-
my�w ofer�cie�du�ży�te�ren�in�we�sty�cyj�ny�li�-
czą�cy�po�nad 8 ha�przy ul.�Sie�moń�skiej,
o pod�sta�wo�wym�prze�zna�cze�niu�pod za�-
bu�do�wę� miesz�ka�nio�wą� jed�no�ro�dzin�ną
z nie�uciąż�li�wy�mi�usłu�ga�mi,�ja�ko�funk�cją
uzu�peł�nia�ją�cą.�Dla�czę�ści�te�go�te�re�nu�do�-
pusz�cza�się�rów�nież�za�bu�do�wę�miesz�ka�-
nio�wą�wie�lo�ro�dzin�ną,�re�ali�zo�wa�ną�w ra�-
mach� zor�ga�ni�zo�wa�nej� dzia�łal�no�ści
in�we�sty�cyj�nej.�To�pro�jekt,�któ�ry�sta�no�wi�do�-
sko�na�ły�po�ten�cjał�dla�du�że�go�de�we�lo�pe�-
ra,�rów�nież�pla�nu�ją�ce�go�part�ner�ski�pro�jekt

z mia�stem.� Po�nad�to� chcie�li�śmy� stwo�-
rzyć�dla�na�szych�miesz�kań�ców�atrak�cyj�-
ną�ofer�tę�i za�chę�cić�do sa�mo�dziel�ne�go�in�-
we�sto�wa�nia,� dla�te�go� przy�go�to�wa�li�śmy
do sprze�da�ży�dział�ki�o po�wierzch�ni�oko�-
ło 700�m²�każ�da,�w róż�nych�dziel�ni�cach
mia�sta.�Przy�kła�do�wo�wy�mie�nię�kil�ka�ta�kich
lo�ka�li�za�cji:� ul.� Pusz�ki�na 5� dzia�łek,� ul.
Rud�na 6�dzia�łek,�ul.�Re�lak�so�wa 3�dział�-
ki,�ul.�Gra�bo�ciń�ska 5�dzia�łek,�po�nad�to�po�-
je�dyn�cze�dział�ki�przy ul.�Miesz�ka I,�Łą�czą�-
cej,�Gra�nicz�nej,�So�sno�wiec�kiej,�Gwar�dii
Lu�do�wej�oraz�Bocz�nej.�Pierw�sze�prze�tar�-
gi�już�w kwiet�niu�i ma�ju�te�go�ro�ku,�dla�te�-
go� za�chę�cam� do od�wie�dza�nia� na�szej
stro�ny�in�ter�ne�to�wej�www.ida�bro�wa.pl�(za�-
kład�ka�Biz�nes,�prze�tar�gi�na nie�ru�cho�mo�-
ści)�oraz�bez�po�śred�nie�go�kon�tak�tu�z pra�-
cow�ni�ka�mi�Urzę�du�Miej�skie�go.

Zbi�gniew�Pod�ra�za (1953) to pol ski  po li tyk, le karz, by ły wi ce mi ni ster zdro wia, po seł na V ka den -
cji w la tach 2001–2006, od 2006 pre zy dent Dą bro wy Gór ni czej. Peł niąc obo wiąz ki wło da rza mia -
sta, Zbi gniew Pod ra za re ali zu je po li ty kę otwar to ści. W myśl ha sła „mia sto bez ta jem nic”, re gu -
lar nie spo ty ka się z miesz kań ca mi mia sta i od po wia da na ich py ta nia. 
Ab sol went Wy dzia łu Le kar skie go Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej. Przez wie le lat peł nił funk cję dy -
rek to ra Szpi ta la Miej skie go w Dą bro wie Gór ni czej. Za sia dał w sej mi ku ślą skim I ka den cji.
Pry wat nie uwiel bia spę dzać czas wol ny z naj bliż szy mi. Sta wia na ak tyw ność, re gu lar nie upra wia
wie le dzie dzin spor tu.
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– Ka to wic ka Spe cjal na Stre fa eko -
no micz na S.a. ob cho dzi w tym ro -
ku 15-le cie swe go ist nie nia. Jak
z per spek ty wy cza su oce nia Pan
dzia łal ność stre fy eko no micz nej?

–�Ka�to�wic�ka�Spe�cjal�na�Stre�fa�Eko�no�-
micz�na�zo�sta�ła�po�wo�ła�na�w 1996�ro�ku
w ce�lu�wspar�cia�pro�ce�sów�re�struk�tu�ry�-
za�cji�re�gio�nu�Ślą�skie�go�po�przez�przy�cią�-
ga�nie�in�we�sty�cji,�two�rzą�cych�no�wo�cze�-
sne� miej�sca� pra�cy.� Z ca�łą� pew�no�ścią
moż�na�po�wie�dzieć,�że�nie�był� to�czas
stra�co�ny.�Uda�ło�nam�się�po�zy�skać�po�-
nad 200�pro�jek�tów�prze�my�sło�wych.�Fir�-
my�za�in�we�sto�wa�ły� łącz�nie� już 4,4�mld
Eu�ro�oraz�utwo�rzy�ły�oko�ło 44�tys.�miejsc

pra�cy.�W cią�gu 15�lat�sta�li�śmy�się�naj�-
więk�szą�stre�fą�eko�no�micz�ną�w Pol�sce
pod wzglę�dem� po�wierzch�ni,� wiel�ko�ści
in�we�sty�cji�oraz�za�trud�nie�nia� i to�u nas
po�wsta�ją�naj�no�wo�cze�śniej�sze,�naj�kosz�-
tow�niej�sze�miej�sca�pra�cy.�Śląsk�ma�się
co�raz� le�piej,� a my� ma�my� w tym� swój
nie�kwe�stio�no�wa�ny�udział.�

– Jak wy glą da Plan roz wo ju Ka to -
wic kiej SSe?

–� Pla�nu�je�my� za�go�spo�da�ro�wa�nie
trzech�no�wych�par�ków�prze�my�sło�wych:
w Ujeź�dzie� (200�ha),�Za�brzu�(100�ha)
oraz�Tucz�na�wie�(100�ha).�Są�to�te�re�ny
nie�zwy�kle� atrak�cyj�ne� rów�nież� dla� du�-

żych�in�we�sto�rów,�w tym�tak�spek�ta�ku�lar�-
nych�jak�cho�ciaż�by�GM�w Gli�wi�cach.�

Po�zy�ska�nie�du�że�go�in�we�sto�ra�po�wo�-
du�je�efekt�ku�li�śnie�go�wej,�gdyż�przy�cią�-
ga�on�ko�lej�ne� in�we�sty�cje� (ko�ope�ran�ci,
pod�do�staw�cy).�Po�za�już�tra�dy�cyj�nie�fir�-
ma�mi� z bran�ży� pro�duk�cyj�nej� chce�my
skon�cen�tro�wać�się�na po�zy�ski�wa�niu�ko�-
lej�nych�firm�z bran�ży�BPO/IT�oraz�R&D.�

Ty�le�pla�nów�śred�nio�okre�so�wych.�Je�śli
cho�dzi� o bie�żą�cy� rok,� to� chcie�li�by�śmy
bar�dzo,�że�by� ten� ju�bi�le�uszo�wy� rok�był
rów�nież�pod tym�wzglę�dem�wy�jąt�ko�wy.
Mu�si�my�jed�nak�pa�mię�tać,�że�świa�to�wą
go�spo�dar�kę�tra�pi�kry�zys,�a etap�na któ�-
rym�ona�jest�obec�nie,�co�naj�wy�żej�moż�-
na�okre�ślić�ja�ko�pierw�szą�fa�zę�oży�wie�-
nia.�Symp�to�mem�kry�zy�su� jest� rów�nież
za�prze�sta�nie� lub� w naj�lep�szym� ra�zie
ogra�ni�cze�nie�in�we�sty�cji�przez�pod�mio�ty
gry�ryn�ko�wej.�

Po ta�kim�wstę�pie�mo�gę�mi�mo�wszyst�-
ko�po�wie�dzieć,�że�pla�nu�je�my�by�ten�rok
był� lep�szy� od po�przed�nie�go� o oko�-
ło 20%.� Re�ali�stycz�ny� plan� za�kła�da
wzrost�na�kła�dów�po�zy�ska�nych�in�we�sty�-
cji� do 1,2� mld.� zł.� i ok. 1200� no�wych
miejsc�pra�cy� to�wszyst�ko�dzię�ki 25-27
pro�jek�tom.�Opty�mi�stycz�ny�to�nie�zna�czy
wca�le,�że�z ga�tun�ku�sf.�to 1,5-2,0�mld.�zł.
i 1500-2000�no�wych�miejsc�pra�cy�i ta�kie�-
go� efek�tu� z oka�zji� na�sze�go� ju�bi�le�uszu
ży�czy�my�so�bie,� jak� rów�nież�ma�my�na�-
dzie�ję,�aby�i Nam�te�go�ży�czo�no.

– Ja kie są ko rzy ści fi nan so we dla
ob sza rów włą czo nych do spe cjal nej
stre fy eko no micz nej?

–�Je�śli�cho�dzi�o ko�rzy�ści�dla�ob�sza�rów
ob�ję�tych�sta�tu�sem�stre�fy,�jest�to�sto�so�-
wa�nie�na tych�te�re�nach�wo�bec�firm�in�-
we�stu�ją�cych�pre�fe�ren�cyj�nych�za�sad�pła�-
ce�nia� po�dat�ku� do�cho�do�we�go� (CIT),
a tak�na�praw�dę�to�wła�ści�wie�nie�pła�ce�-
nia�go�do mo�men�tu�od�zy�ska�nia�co�naj�-
mniej 40%� na�kła�dów� in�we�sty�cyj�nych.
Pod�sta�wo�wa�ko�rzyść,� to�dość�szyb�kie

Śląsk ma się co raz
le piej. Ma my w tym 
swój udział

Roz mo wa
z PIOTREM WOJACZKIEM 
Prezesem Zarządu KSSE S.A.
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zak�ty�wi�zo�wa�nie�go�spo�dar�cze�tych�te�re�-
nów� (naj�czę�ściej� ty�pu� „gre�en�fie�led”)
przez� po�wsta�nie� sku�pisk� prze�my�sło�-
wych.�Te�z ko�lei�two�rzą�du�żą�ilość�no�-
wych�miejsc�pra�cy.�Lu�dzie�pra�cu�ją�i pła�-
cą�PIT,�gmi�ny�po�bie�ra�ją�swo�je�da�ni�ny,
któ�re�rocz�nie�idą�w dzie�siąt�ki�mi�lio�nów.
Po�wo�du�je� to� wzrost� cen� nie�ru�cho�mo�-
ści,�wzrost�po�py�tu�na róż�ne�usłu�gi�i tak
da�lej.�

– naj więk sze in we sty cje Ka to wic -
kiej Spe cjal nej Stre fy eko no micz nej
S.a.?

–�80%�na�kła�dów�in�we�sty�cyj�nych�po�-
cho�dzi�zza�gra�ni�cy�i stąd�też�po�cho�dzi
pra�wie�co�dru�ga� fir�ma�w stre�fie.�Rów�-
nież� w ślad� za tym� więk�szość� miejsc
pra�cy�po�wsta�ła�w za�gra�nicz�nych�przed�-
się�bior�stwach,�któ�re�naj�czę�ściej�są�cór�-
ka�mi� ta�kich� kor�po�ra�cji.� To� jest� bar�dzo
ko�rzyst�ne�gdyż,�roz�wój� in�no�wa�cji� i no�-
wych�tech�no�lo�gii�w Re�gio�nie�jest�zde�cy�-
do�wa�nie�szyb�szy�dzię�ki�efek�to�wi�sy�ner�-
gii� do�star�cza�ne�mu� przez� za�gra�nicz�ne
no�wo�cze�sne� fir�my� i nie� trze�ba� chy�ba
mó�wić�ja�kie�to�ma�zna�cze�nie�dla�Ślą�ska.
Tak� więc� naj�więk�sze� pro�jek�ty� re�ali�zo�-
wa�ne� są� przez� spół�ki� du�żych� świa�to�-
wych�kor�po�ra�cji�jak�np.�GM,�Fiat,�Brem�-
bo,� TRW,� Ten�ne�co� itd.� Są� też
na szczę�ście�du�że� istot�ne�dla�pol�skiej
go�spo�dar�ki�pro�jek�ty�pol�skich�firm�ta�kich
jak:�Ma�spex,�Mo�ka�te,�Alu�pol,�Ze�tka�ma,
Watt�i in�ne.

– Któ re z firm z bran ży bu dow la nej
dzia ła ją w stre fie eko no micz nej?

–�Pol�skie�fir�my�bu�dow�la�ne�(pro�jek�to�-
we,� in�ży�nie�ryj�ne,� mon�ta�żo�we� itp.)� są

wszech�obec�ne�w stre�fie�eko�no�micz�nej.
Ma�to�bez�po�śred�nio�zwią�zek�z ogrom�ną
ska�lą�in�we�sty�cji�bu�dow�la�nych,�ja�kie�ma�-
ją�miej�sce�w kra�ju.�Jest�to�oczy�wi�ście�je�-
den�z po�wo�dów�funk�cjo�no�wa�nia�firm�bu�-
dow�la�nych� w ob�rę�bie� KSSE S.A.
W stre�fie�dzia�ła�obec�nie�oko�ło 22�firm
z bran�ży�bu�dow�la�nej,�m.in.�Fi�nal�(pro�-
duk�cja� pro�fi�li� alu�mi�nio�wych,� ele�men�ty,
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�ty�weł�ny�mi�ne�ral�nej�i aku�-
stycz�nych�su�fi�tów�pod�wie�sza�nych).�

– W ra mach KSSe S. a dzia ła Klub
in we sto ra – „Co nes ser Club”. Jak
wy glą da je go dzia łal ność?

–�Klub�In�we�sto�ra�KSSE�to�je�dy�na�jak
na ra�zie�te�go�ty�pu�ini�cja�ty�wa�w Pol�sce.
Klub�dzia�ła�już�trze�ci�rok�i po�za�człon�ka�-
mi�(nie�ja�ko�z au�to�ma�tu)�bę�dą�cy�mi�in�we�-
sto�ra�mi�w stre�fie,�po�więk�sza�się�o fir�my
dzia�ła�ją�ce� po�za� stre�fą.� To� wy�jąt�ko�we
miej�sce�w któ�rym�moż�na�od�po�cząć�lub
jak� kto� wo�li� po�pra�co�wać� ko�rzy�sta�jąc
z uni�kal�nej�at�mos�fe�ry�pry�wat�ne�go�klu�bu,
o któ�rą�dba�za�rzą�dza�ją�ca�nim�fir�ma�Co�-
ne�ser� Club,� a tak�że� skosz�to�wać� róż�-
nych�spe�cja�łów.�W klu�bie�od�by�wa�ją�się
cy�klicz�nie�im�pre�zy�te�ma�tycz�ne,�któ�rym
to�wa�rzy�szą�za�wsze�de�gu�sta�cje�wy�ra�fi�-
no�wa�nych�„da�rów�na�tu�ry”�i przy�go�to�wa�-
nych�z fan�ta�zją�przez�sze�fa�kuch�ni�po�-
traw.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz�ma�wia�ła�Ka�ro�li�na�Gal�la

Piotr�Wo�ja�czek jest Pre ze sem Za rzą du Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej oraz Prze -
wod ni czą cym Kon fe ren cji Spe cjal nych Stref Eko no micz nych w Pol sce. Ab sol went Po li tech ni ki
Ślą skiej oraz Stu dium Po dy plo mo we go Or ga ni za cji i Za rzą dza nia na Uni wer sy te cie Ślą skim, przy Wy -
dzia le Pra wa. Swo ją ka rie rę roz po czął w przed się bior stwie „Trans przęt”, gdzie w ro ku 1990 zo -
sta je Pre ze sem Za rzą du „Trans przę tu”. W la tach 1994-1996, Piotr Wo ja czek za sia dał w Ra dzie
Gmi ny mia sta Ty chy, peł nił rów nież funk cję Człon ka Za rzą du Mia sta Ty chy. W ro ku 1996 zo sta -
je Pre ze sem Za rzą du Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej S.A. Pod kie row nic twem Pio -
tra Wo jacz ka, w wy ni ku dzia ła nia spół ki zak ty wi zo wa no go spo dar czo grun ty o łącz nej po wierzch -
ni po nad 1000 ha, two rząc dzię ki po zy ska nym in we sto rom, za bli sko 17 mi liar dów PLN, po nad 43
ty sią ce no wych miejsc pra cy. Piotr wo ja czek jest lau re atem licz nych na gród min. za wkład w roz -
wój go spo dar ki, ze szcze gól nym uwzględ nie niem po pra wy stan dar dów ży cia oby wa te li, „Zło -
te go Lau ru umie jęt no ści i Kom pe ten cji” (2003 r.). Zdo byw ca ty tu łu „Me ne dżer ro ku 2003”, „Ślą -
skie go Oska ra 2004” oraz ty tu łu „Li de ra Trans for ma cji w Wo je wódz twie Ślą skim”. Laureat tytułu
„Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.

Uprzej�mie�in�for�mu�je�my,�
że�roz�po�czę�ła�się�XiV edy cja Kon kur su na GRóD i WY Róż nień
Ślą skiej izby Bu dow nic twa,�pro�mu�ją�cych:

przed�się�bior�stwa�za ich�szcze�gól�ne�osią�gnię�cia�w pro�wa�dzo�nej�dzia�łal�no�ści
– Wiel Ką na GRO Dą PRe ZY Den Ta Ślą SKieJ iZBY Bu DOW niC TWa,

in�dy�wi�du�al�no�ści�kadr�kie�row�ni�czych�przed�się�biorstw
– na GRO Dą Z lau ReM
i ty�tu�łem�„au TO RY TeT – bu dow nic twa i go spo dar ki ślą skiej”.

Pro mo cja pu blicz na lau re atów oraz wrę cze nie na gro dy 
na stą pi pod czas ko lej nej, uro czy stej Ga li Bu DOW niC TWa

Ka�pi�tu�ła�Na�gród�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa

KOn KuRS

Ślą ska izba Bu dow nic twa, ul. Byt kow ska 1B, 40-955 Ka to wi ce, tel. 32 258 90 00

Re gu la min Kon kur su
na gród i Wy róż nień 
zo stał za miesz czo ny
na stro nie in ter ne to wej:
www.izba bud.pl
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Za kład Do sko na le nia 
Za wo do we go w Katowicach
kształ ci od 85 lat 

– Rok 2011 to szcze gól ny rok ju bi -
le uszo wy, w któ rym Za kład Do sko na -
le nia Za wo do we go ob cho dzi 85-le cie
dzia łal no ści. Czy bę dzie to rok prze -
ło mo wy?

–�Zga�dza�się.�Rok 2011�to�szcze�gól�-
ny�rok�ju�bi�le�uszo�wy,�w któ�rym�Za�kład�Do�-
sko�na�le�nia�Za�wo�do�we�go�w Ka�to�wi�cach
ob�cho�dzi 85-le�cie�swo�jej�dzia�łal�no�ści.�Mi�-
ło�nam�po�in�for�mo�wać,�że�nasz�Ju�bi�le�usz
zo�stał� ob�ję�ty� ho�no�ro�wym� pa�tro�na�tem
przez�Pa�nią�Mi�ni�ster�Edu�ka�cji�Na�ro�do�-
wej�Ka�ta�rzy�nę�Hall�oraz�przez�Pa�nią�Mi�-
ni�ster�Pra�cy�i Po�li�ty�ki�Spo�łecz�nej�Jo�lan�-
tę�Fe�dak.

Rok�Ju�bi�le�uszo�wy�nie�bę�dzie�prze�ło�-
mo�wy.�Bę�dzie�to�kon�ty�nu�acja�wszyst�kich
do�brych�rze�czy,�z któ�ry�mi�ma�my�do czy�-
nie�nia�od wie�lu�lat.�Za�kład�to�nie�tyl�ko
jed�na�z naj�star�szych�in�sty�tu�cji�edu�ka�cyj�-
nych� te�go� ty�pu�w Pol�sce,�w re�gio�nie.

W cią�gu�tych 85�lat,�prze�szko�li�li�śmy�po�-
nad 2� mln� osób� we� wszyst�kich� for�-
mach�za�rów�no�szkol�nych�jak�i po�zasz�-
kol�nych,� tak�że� ab�sol�wen�tów� Ślą�skiej
Wyż�szej�Szko�ły�Za�rzą�dza�nia�im.�Gen.
Je�rze�go� Zięt�ka� w Ka�to�wi�cach.� Ma�my
utrwa�lo�ną�po�zy�cję�ryn�ko�wą,�w nie�któ�rych
ob�sza�rach�wio�dą�cą.�

Rok�bie�żą�cy�jest�róż�nie�po�strze�ga�ny
przez� przed�się�bior�ców,� dzia�ła�czy� go�-
spo�dar�czych.�Uwa�żam,�że�nie�do�ce�nia�-
my�do�brej�sy�tu�acji�go�spo�dar�czej�w kra�-
ju,� jak� szyb�ko� się� ona� roz�wi�ja.
Roz�ma�wia�jąc� z part�ne�ra�mi� z róż�nych
czę�ści�Eu�ro�py,�wszy�scy�się�zga�dza�ją,�iż
Pol�ska� jest� w czo�łów�ce� je�śli� cho�dzi
o dy�na�mi�kę�roz�wo�ju.�Mam�na�dzie�ję,�że
rok 2011,�bę�dzie�ro�kiem�wzmo�żo�ne�go
roz�wo�ju�go�spo�dar�cze�go.�Dla�firm�edu�ka�-
cyj�nych�w ta�kich�wa�run�kach,�jest�spo�re
po�le�do dzia�ła�nia.�

– Ja kie są głów ne kie run ki i ob sza -
ry dzia ła nia ZDZ Ka to wi ce?

–�Za�kład�Do�sko�na�le�nia�Za�wo�do�we�go
w Ka�to�wi�cach�dzia�ła�obec�nie�po�przez
sieć 32�ośrod�ków�kształ�ce�nia�kur�so�we�-
go�oraz 67�nie�pu�blicz�nych�szkół�z upraw�-
nie�nia�mi�szkół�pu�blicz�nych,�kon�cen�tru�-
jąc� swo�ją� dzia�łal�ność� na ob�sza�rze
wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go�oraz�w wy�bra�-
nych�po�wia�tach�wo�je�wódz�twa�ma�ło�pol�-
skie�go,� opol�skie�go,� łódz�kie�go.� Na�sza
ofer�ta� kształ�ce�nia� ofe�ro�wa�na� jest
do przed�się�biorstw,�in�sty�tu�cji,�od�bior�ców
in�dy�wi�du�al�nych�–�osób�pra�cu�ją�cych�i po�-
szu�ku�ją�cych�pra�cy,�udo�sko�na�la�ją�cych�po�-
ziom� wie�dzy� i umie�jęt�no�ści� za�wo�do�-
wych,�zmie�nia�ją�cych�za�wód,�do�ro�słych
i mło�dzie�ży.

W sys�te�mie� kur�so�wym� kształ�ci�my
rocz�nie�po�nad 35�tys.�osób�na 300�kie�-
run�kach� i spe�cjal�no�ściach.� W trak�cie

Roz mo wa
z JACKIEM
KWIATKOWSKIM, 
Prezesem Zarządu 
Zakładu Doskonalenia
Zawodowego
w Katowicach 
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dzia�łal�no�ści�Za�kła�du�po�nad 2�mln�osób
zdo�by�ło�kwa�li�fi�ka�cje�za�wo�do�we�na kur�-
sach,�w tym,�po�nad 110�tys.�bez�ro�bot�-
nych.�Ba�zu�jąc�na ban�ku 400�pro�gra�mów,
wła�snej�Ko�mi�sji�Pro�gra�mo�wej�oraz�oko�-
ło 2000�–�oso�bo�wej�gru�pie�wy�so�ko�wy�-
kwa�li�fi�ko�wa�nych�wy�kła�dow�ców�i in�struk�-
to�rów.�ZDZ�Ka�to�wi�ce�re�ali�zu�je�za�da�nia
wy�ni�ka�ją�ce�z cią�głych�zmian�po�trzeb�edu�-
ka�cyj�nych�go�spo�dar�ki�re�gio�nu.�Ofe�ru�je�-
my�kur�sy�z za�kre�su�ad�mi�ni�stra�cji,�fi�nan�-
sów,�in�for�ma�ty�ki�(w tym�ECDL�Ad�van�ced
oraz�w ra�mach�Aka�de�mii� Lo�kal�nej�CI�-
SCO),�eko�no�mii,�ener�ge�ty�ki,�ga�stro�no�mii,
han�dlu,�pe�da�go�gi�ki�i me�to�dy�ki�na�ucza�-
nia,�bu�dow�nic�twa,�spa�wal�nic�twa,�trans�-
por�tu,� tu�ry�sty�ki,� usług� i rze�mio�sła� i in.
Na pod�sta�wie� ze�zwo�le�nia� nada�ne�go
przez�In�sty�tut�Me�cha�ni�za�cji�Bu�dow�nic�twa
i Gór�nic�twa�Skal�ne�go�pro�wa�dzi�my�kształ�-
ce�nie�„Ope�ra�to�rów�ko�par�ko�-ła�do�wa�rek
kla�sy�III”.

W sys�te�mie�szkol�nym�kształ�ci�my�w bli�-
sko 30�za�wo�dach�i kie�run�kach�na róż�-
nych� po�zio�mach� edu�ka�cji:� w gim�na�-
zjach� dla� mło�dzie�ży� i do�ro�słych,
za�sad�ni�czych� szko�łach� za�wo�do�wych,
li�ce�ach�i tech�ni�kach�i w szko�łach�po�li�ce�-
al�nych.

Przy Za�kła�dzie�Do�sko�na�le�nia�Za�wo�-
do�we�go� dzia�ła�ją� Ko�mi�sje� Eg�za�mi�na�-
cyj�ne:�Od�dzia�ło�wa�Ko�mi�sja�Spa�wal�ni�cza,
Ko�mi�sja�Kwa�li�fi�ka�cyj�na�po�wo�ła�na�przez
Urząd�Re�gu�la�cji�Ener�ge�ty�ki�spraw�dza�-
ją�ca�kwa�li�fi�ka�cje�w za�kre�sie�eks�plo�ata�-
cji�lub�do�zo�ru�sie�ci,�urzą�dzeń�i in�sta�la�-
cji� elek�tro�ener�ge�tycz�nych� lub
ener�ge�tycz�nych.

Pro�wa�dzi�my� rów�nież� Cen�trum� Do�-
sko�na�le�nia� Umie�jęt�no�ści� Na�uczy�ciel�-
skich,�ofe�ru�ją�ce�sze�ro�ki�wa�chlarz�te�ma�-
tów�i form�kształ�ce�nia�oraz�do�sko�na�le�nia
na�uczy�cie�li.�W od�po�wie�dzi�na po�trze�by
kształ�ce�nia�kadr�in�for�ma�tycz�nych�przy�-
stą�pi�li�śmy�do pro�gra�mu�Ci�sco�Ne�two�ring
Aca�de�my�–�da�jąc�po�czą�tek�dzia�łal�no�ści
Lo�kal�nej� Aka�de�mii� CI�SCO� przy ZDZ
Ka�to�wi�ce,�kształ�cą�cej�w sys�te�mie�kur�so�-
wym�spe�cja�li�stów�w za�kre�sie�pro�jek�to�wa�-
nia� i utrzy�ma�nia�sie�ci� in�for�ma�tycz�nych
oraz�roz�po�czę�li�śmy�szko�le�nia�w ra�mach
Eu�ro�pej�skie�go� Cer�ty�fi�ka�tu� Umie�jęt�no�-
ści�Kom�pu�te�ro�wych�(ECDL).�Za�kład�ja�-
ko�pierw�sza�in�sty�tu�cja�edu�ka�cyj�na�w kra�-
ju�uzy�skał�w 2000� r.� cer�ty�fi�kat� ja�ko�ści
ISO 9001.�Cer�ty�fi�kat�jest�po�twier�dze�niem,
że�Sys�tem�Za�rzą�dza�nia�Ja�ko�ścią�sto�so�-
wa�ny�w na�szym�Za�kła�dzie�speł�nia�wy�ma�-
ga�nia� nor�my� ISO 9001� w za�kre�sie
„kształ�ce�nia�w sys�te�mie�szkol�nym�oraz
do�sko�na�le�nia�za�wo�do�we�go�w sys�te�mie
kur�so�wym�wraz�z pro�jek�tem�usług”.

Ofe�ru�je�my� tak�że�po�moc�w pod�ję�ciu
de�cy�zji�o wy�bo�rze�lub�zmia�nie�za�wo�du,
po�sze�rze�niu� kwa�li�fi�ka�cji,� świad�cząc

kom�plek�so�we�usłu�gi�z za�kre�su�do�radz�-
twa�za�wo�do�we�go,�biz�ne�so�we�go,�psy�cho�-
lo�gicz�ne�go,�oraz�po�śred�nic�twa�pra�cy�dla
osób�bez�ro�bot�nych�oraz�ab�sol�wen�tów
na�szych�szkół.�

Za�kład� Do�sko�na�le�nia� Za�wo�do�we�go
Ka�to�wi�ce� jest� za�ło�ży�cie�lem� pierw�szej
w ów�cze�snym�wo�je�wódz�twie�ka�to�wic�kim
nie�pu�blicz�nej�wyż�szej�szko�ły�–�Ślą�skiej
Wyż�szej�Szko�ły�Za�rzą�dza�nia�im.�gen.�Je�-
rze�go�Zięt�ka.

– W ra mach ob cho dów dzia łal no ści
od bę dzie się wie le cie ka wych wy da -
rzeń to wa rzy szą cych, w tym Kon fe ren -
cja nt. ryn ku pra cy. Jak Pan oce nia sy -
tu ację w tym ob sza rze w wo je wódz twie
ślą skim?

– Po�cząw�szy� od mie�sią�ca� sierp�-
nia 2010�r.,�na te�re�nie�woj.�ślą�skie�go�wy�-
raź�nie�za�uwa�żal�na�jest�ten�den�cja�wzro�-
sto�wa�sto�py�bez�ro�bo�cia,�któ�ra�w chwi�li
obec�nej� się�ga� już� oko�ło 11%,� gdzie
śred�nia�kra�jo�wa�to�oko�ło 13%.�Nie�po�ko�-
ją�cym�zja�wi�skiem�jest�fakt�znacz�nych�róż�-
nic�po�mię�dzy�po�szcze�gól�ny�mi�po�wia�ta�-
mi.�Wskaź�nik�bez�ro�bo�cia�kształ�tu�je�się
od oko�ło 4%� w Ka�to�wi�cach� do bli�-
sko 20%� w po�wie�cie� mysz�kow�skim.
Świad�czy�to�o znacz�nym�zróż�ni�co�wa�niu
ślą�skie�go�ryn�ku�pra�cy.�Za�kład�Do�sko�na�-
le�nia�Za�wo�do�we�go�w Ka�to�wi�cach�re�ali�-
zu�je�sze�reg�przed�się�wzięć,�któ�re�ma�ją
po�móc�wal�czyć�z bez�ro�bo�ciem.�ZDZ�Ka�-
to�wi�ce�jest�w trak�cie�re�ali�za�cji�pro�jek�tów
współ�fi�nan�so�wa�nych� z Eu�ro�pej�skie�go
Fun�du�szu�Spo�łecz�ne�go,�ukie�run�ko�wa�-
nych�na ak�tyw�ne�for�my�zwal�cza�nia�bez�-
ro�bo�cia.�Obej�mu�ją�one�nie�tyl�ko�kur�sy
ma�ją�ce�na ce�lu�zdo�by�cie�no�wych�umie�-
jęt�no�ści�i kwa�li�fi�ka�cji�za�wo�do�wych,�ade�-

kwat�nych� do po�trzeb� ryn�ku� pra�cy,� ale
rów�nież� po�rad�nic�two� za�wo�do�we,� po�-
śred�nic�two� pra�cy� oraz� przy�go�to�wa�nie
i do�ta�cję�na pod�ję�cie�wła�snej�dzia�łal�no�-
ści�go�spo�dar�czej.�

Bo�lącz�ką�na ryn�ku�pra�cy�jest�nie�do�sto�-
so�wa�nie�ofer�ty�edu�ka�cyj�nej�do wy�mo�gów
ja�kie� ge�ne�ru�je� ry�nek� pra�cy.� Dla�te�go
w ra�mach�ro�ku�ju�bi�le�uszo�we�go�przy�go�-
to�wa�li�śmy�kon�fe�ren�cję�nt.�„Kształ�ce�nie
dla�po�trzeb�ryn�ku�pra�cy”,�któ�ra�od�bę�dzie
się 31�ma�ja 2011�r.�Na�to�miast�wcze�śniej,
bo�już 6�kwiet�nia�b.�r.�or�ga�ni�zu�je�my�kon�-
fe�ren�cję�„Fun�du�sze�eu�ro�pej�skie�w edu�-
ka�cji”.�Bę�dzie�my�mie�li�przy�jem�ność�m.�in.
wy�słu�chać� wy�stą�pie�nia� Pa�ni� Lil�li� Ja�-
roń�–�Pod�se�kre�tarz�Sta�nu�w Mi�ni�ster�stwie
Edu�ka�cji�Na�ro�do�wej.�Pa�ni�Ja�roń�w MEN
od�po�wie�dzial�na�jest�za stra�te�gię�zmian
sys�te�mo�wych�w edu�ka�cji�i za efek�tyw�-
ność�fi�nan�so�wa�nia�edu�ka�cji,�w tym�efek�-
tyw�ność� wspar�cia� sys�te�mu� edu�ka�cji
z fun�du�szy�eu�ro�pej�skich.�

– Za kład Do sko na le nia Za wo do we -
go jest w trak cie re ali za cji wie lu pro -
jek tów POKl. Ja kie to są pro jek ty
i do ko go są ad re so wa ne?

W ra�mach� Pro�gra�mu� Ope�ra�cyj�ne�go
Ka�pi�tał� Ludz�ki,� Za�kład� Do�sko�na�le�nia
Za�wo�do�we�go� uzy�skał� do�fi�nan�so�wa�nie
na re�ali�za�cję�po�nad 40�pro�jek�tów�–�za�-
rów�no�w sys�te�mie�szkol�nym�jak�i kur�so�-
wym,�z któ�rych�sko�rzy�sta�ło�lub�do�pie�ro
sko�rzy�sta�po�nad 10� tys.�osób.�Do tak
sku�tecz�ne�go� dzia�ła�nia� przy�czy�ni�ły� się
wie�lo�let�nie� do�świad�cze�nia� w re�ali�za�cji
przed�się�wzięć� edu�ka�cyj�nych� współ�fi�-
nan�so�wa�nych� ze� środ�ków� eu�ro�pej�-
skich�–�się�ga�ją�ce 1994�ro�ku�i pro�gra�mu
STRU�DER.�

Po�li�gon�bu�dow�la�ny�w Ty�chach�pod pa�tro�na�tem�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa
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Z ofe�ro�wa�ne�go�przez�ZDZ�Ka�to�wi�ce
wspar�cia�mo�gą�ko�rzy�stać�nie�mal�wszyst�-
kie�gru�py�spo�łecz�no�-za�wo�do�we:�bez�ro�-
bot�ni�i pra�cu�ją�cy,�mło�dzież�i oso�by�star�-
sze,�miesz�kań�cy�wy�bra�nych�po�wia�tów
i ca�łe�go�wo�je�wódz�twa,�re�ali�zu�je�my�tak�-
że�pro�jek�ty�skie�ro�wa�ne�do ko�biet,�nie�peł�-
no�spraw�nych,�osób�któ�re�opu�ści�ły�za�kła�-
dy�kar�ne,�rol�ni�cy�…

Na�sze�pro�jek�ty�ce�chu�je�znacz�na�róż�-
no�rod�ność� (or�ga�ni�zu�je�my�po�rad�nic�two
za�wo�do�we,�do�radz�two�biz�ne�so�we,�szko�-
le�nia�i kur�sy,�udzie�la�my�do�ta�cji�na roz�wój
przed�się�bior�czo�ści,� ofe�ru�je�my� moż�li�-
wość� ukoń�cze�nia� szko�ły� po�li�ce�al�nej)
oraz�kom�plek�so�wość�(np.�dla�osób�nie�-
pra�cu�ją�cych� do pod�sta�wo�wej� usłu�gi
szko�le�nio�wej� do�da�wa�na� jest� po�moc
w po�sta�ci� po�rad�nic�twa� za�wo�do�we�go,
warsz�ta�tów�ak�ty�wi�zu�ją�cych�i po�śred�nic�-
twa� pra�cy� czy� dla� osób� pla�nu�ją�cych
roz�po�czę�cie�dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej,
gdzie�po�za�wspar�ciem�me�ry�to�rycz�nym
w po�sta�ci� usłu�gi� szko�le�nio�wo�-do�rad�-
czej,�ofe�ro�wa�ne�są�tak�że�do�ta�cje�na roz�-
wój�dzia�łal�no�ści�oraz�wspar�cie�po�mo�sto�-
we� po�ma�ga�ją�ce� w uisz�cze�niu
przed�się�bior�com� ob�li�ga�to�ryj�nych� opłat
przez�pierw�sze�mie�sią�ce�pro�wa�dze�nia
dzia�łal�no�ści�go�spo�dar�czej).

Bez�wzglę�du�na za�kres� te�ma�tycz�ny,
gru�pę�od�bior�ców�po�dej�mu�jąc�się�re�ali�za�-
cji�pro�jek�tu�sta�ra�my�się�za�wsze,�aby�to�-
wa�rzy�szy�ła�mu�wy�so�ka�ja�kość�świad�czo�-
nych� usług� oraz� speł�nie�nie� wy�ma�gań
i ocze�ki�wań�na�szych�klien�tów.�Po�twier�-
dze�niem,�iż�mi�sję�tę�re�ali�zu�je�my�z po�wo�-
dze�niem�mo�gą�być�uzy�ski�wa�ne�na�gro�-
dy,�do któ�rych�mo�że�my�za�li�czyć�mię�dzy
in�ny�mi�wy�róż�nie�nie�w kon�kur�sie�Do�bre

prak�ty�ki�EFS 2009�or�ga�ni�zo�wa�nym�przez
Mi�ni�stra�Roz�wo�ju�Re�gio�nal�ne�go.

W su�mie,�od po�ło�wy�lat 90-tych,�Za�kład
Do�sko�na�le�nia�Za�wo�do�we�go�w Ka�to�wi�-
cach�zre�ali�zo�wał�lub�ak�tu�al�nie�re�ali�zu�je
bli�sko 100� pro�jek�tów� współ�fi�nan�so�wa�-
nych�ze�środ�ków�Unii�Eu�ro�pej�skiej,�w ra�-
mach�któ�rych�ob�ję�to�wspar�ciem�oko�ło 53
tys.�osób.

– Jak na chwi lę obec ną kształ tu ją
się Pań stwa pla ny roz wo jo we?

Chce�my�aby�rok 2011�był�ro�kiem�ja�ko�-
ści� w na�szym� Za�kła�dzie.� Pla�nu�je�my
zwięk�szyć�efek�tyw�ność�kształ�ce�nia,�mo�-
der�ni�zo�wać�pro�gra�my�na�ucza�nia,�do�sko�-
na�lić�kwa�li�fi�ka�cje�ka�dry�oraz�po�zy�ski�wać
no�wą�ka�drę�dy�dak�tycz�ną�o naj�wyż�szych
kwa�li�fi�ka�cjach.

Ma�my�za�miar�zwięk�szyć�ilość�uczniów
i słu�cha�czy�w na�szych�szko�łach�m.�in.�po�-
przez� uru�cho�mie�nie� w ro�ku� szkol�-
nym 2011/2012 11�no�wych�szkół,�a tak�-
że�no�wych�w ska�li�Za�kła�du�kie�run�ków
kształ�ce�nia�ta�kich�jak:�tech�nik�spe�dy�tor,

tech�nik�lo�gi�styk,�tech�nik�trans�por�tu�dro�-
go�we�go,�tech�nik�prze�rób�ki�ko�pa�lin�sta�-
łych,�pla�styk�–�spec.�tech�ni�ki�rzeź�biar�skie
i re�kla�ma� wi�zu�al�na,� mon�ter� in�sta�la�cji
i urzą�dzeń�sa�ni�tar�nych,�po�sadz�karz.

W kształ�ce�niu� kur�so�wym� bę�dzie�my
roz�sze�rzać�na�szą�ofer�tę�o no�we�kie�run�-
ki�skie�ro�wa�ne�za�rów�no�do pra�co�daw�ców,
osób�bez�ro�bot�nych�jak�i Klien�tów�in�dy�wi�-
du�al�nych.�Chce�my�zwięk�szyć� roz�mia�ry
kształ�ce�nia�m.�in.�w za�kre�sie�spa�wal�nic�-
twa,� trans�por�tu,� bu�dow�nic�twa� (w tym
ope�ra�to�rów�ma�szyn�dro�go�wych),�in�for�ma�-
ty�ki�(w tym�ECDL�Ad�van�ced,�wspo�ma�ga�-
nia�pro�jek�to�wa�nia�–�Au�to�CAD)�oraz�w in�-
nych� spe�cjal�no�ściach� po�trzeb�nych
na ryn�ku� pra�cy.� Pla�nu�je�my� roz�wi�nąć
kształ�ce�nie�z za�sto�so�wa�niem�e�-le�ar�nin�gu.

Je�ste�śmy�w trak�cie�prac�nad pro�jek�-
tem,�któ�ry�bę�dzie�re�ali�zo�wa�ny�z na�szy�-
mi�Part�ne�ra�mi�z Czech�i Nie�miec.�Pro�-
jekt,� ten� ma� na ce�lu� przy�go�to�wa�nie
Pra�co�daw�ców� do ujed�no�li�ce�nia� ryn�ku
pra�cy.�Chce�my�ich�wy�po�sa�żyć�w pod�sta�-
wo�we� in�for�ma�cje� do�ty�czą�ce� wej�ścia
na ry�nek�pol�skich�firm,�jak�rów�nież�pra�-
cow�ni�ków.�Bu�dow�nic�two�by�ło�do tej�po�-
ry�blo�ko�wa�ne,�ma�my�na�dzie�ję,�że�w koń�-
cu�ule�gnie�to�zmia�nie.�Są�dzę,�że�pol�skie
fir�my�bę�dą�mia�ły�te�raz�ła�twiej,�aby�za�ist�-
nieć�na nie�miec�kim�ryn�ku�pra�cy.�

Pla�nu�je�my�roz�wi�jać�na�szą�dzia�łal�ność
w opar�ciu�o fun�du�sze�unij�ne.�Wraz�z moż�-
li�wo�ścią�ubie�ga�nia�się�o środ�ki�fi�nan�so�we
w no�wym�okre�sie�pro�gra�mo�wa�nia�–�Pro�-
gram�Ope�ra�cyj�ny�Ka�pi�tał�Ludz�ki�(POKL),
Za�kład�re�ali�zu�je�ko�lej�ne�pro�jek�ty�skie�ro�-
wa�ne�do róż�nych�grup�do�ce�lo�wych.�Bę�-
dzie�my�po�głę�biać�i za�cie�śniać�współ�pra�-
cę� z part�ne�ra�mi� za�gra�nicz�ny�mi,� ce�lem
re�ali�za�cji�współ�pra�cy�przy do�sko�na�le�niu
ka�dry� Za�kła�du,� po�zy�ski�wa�niu� no�wych
wzor�ców�i tech�nik�dy�dak�tycz�nych�wy�ko�-
rzy�sty�wa�nych� w pro�ce�sie� kształ�ce�nia,
wy�mia�ny� do�świad�czeń� or�ga�ni�za�to�rów
kur�sów,�wy�rów�ny�wa�nia�po�zio�mu�wie�dzy
uczniów�i słu�cha�czy�szkół�Za�kła�du,�po�zna�-
wa�nia�no�wych�kul�tur�oraz�prze�ła�my�wa�nia
ba�rier�i ste�reo�ty�pów.

Ja�cek�Kwiat�kow�ski po sia da po nad 40-let ni okres pra cy za wo do wej, w tym 20 lat na sta no -
wi sku Pre ze sa Za rzą du Za kła du Do sko na le nia Za wo do we go w Ka to wi cach. W ra mach dzia łal no -
ści ZDZ Ka to wi ce, Ja cek Kwiat kow ski po wo łał blisko 70 szkół wszyst kich ty pów i kie run ków kształ -
ce nia, ofe ru ją cych na ukę na 30 kie run kach kształ ce nia. Jest za ło ży cie lem i or ga ni za to rem Ślą skiej
Wyż szej Szko ły Za rzą dza nia im. gen. Je rze go Zięt ka w Ka to wi cach – pierw szej na Ślą sku nie pań -
stwo wej wyż szej uczel ni. Ja cek Kwiat kow ski jest dłu go let nim dzia ła czem sa mo rzą du go spo dar -
cze go. Po sia da znacz ny do ro bek w za kre sie przy go to wa nia apli ka cji i ab sorp cji Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go, wspie ra ją ce go roz wój za wo do wy spo łe czeń stwa re gio nu. Ja cek Kwiat kow ski
jest lau re atem wie lu od zna czeń i wy róż nień, m. in.: Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej, Krzyż Ka -
wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło ta od zna ka „Za słu żo ny w roz wo ju wo je wódz twa ka to wic -
kie go”, Ho no ro wa Zło ta Od zna ka Kra jo wej Izby Go spo dar czej, Zło ty Laur Umie jęt no ści i Kom pe -
ten cji za wspie ra nie roz wo ju go spo dar ki i edu ko wa nie na po trze by firm, Zło ta „Od zna ka
ho no ro wa za za słu gi dla wo je wódz twa ślą skie go”, Pla ty no wy Laur Umie jęt no ści i Kom pe ten cji.
Lau re at ty tu łu „Au to ry tet Bu dow nic twa i Go spo dar ki Ślą skiej”.

Pra�cow�nia�ob�ra�bia�rek�ste�ro�wa�nych�nu�me�rycz�nie�w Ty�chach�pod pa�tro�na�tem�Sie�men�sa



20 Forum�Budownictwa�Śląskiego�-�1�(34)�2011

To�już�bli�sko�rok�od IX Zjaz�du�Spra�woz�daw�czo�–�Wy�bor�cze�-
go�Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa.�Wszyst�-
kie�wy�bra�ne�na zjeź�dzie�or�ga�ny�dzia�ła�ją�spraw�nie.�Od�by�ły�się
dwie�se�sje�eg�za�mi�na�cyj�ne�na upraw�nie�nia�bu�dow�la�ne.�W ich
wy�ni�ku�gro�no�osób�po�sia�da�ją�cych�upraw�nie�nia�bu�dow�la�ne�w na�-
szym�re�gio�nie�po�więk�szy�ło�się�o pół�ty�sią�ca�osób,�to�do�bra�pro�-
gno�za na udział�w pra�cach�Izby�mło�dych�lu�dzi.�

W ra�mach�Pol�skiej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�i Ślą�skiej�Okrę�-
go�wej�Izby�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�pro�wa�dzo�na jest�i roz�sze�rza�-
na w swym�za�kre�sie�dzia�łal�ność�ubez�pie�cze�nio�wa�dla�człon�ków
Izby,�do�ty�czy�ona�za�rów�no�od�po�wie�dzial�no�ści�cy�wil�nej�człon�ków
izby,�ale�rów�nież�i na�stępstw�nie�szczę�śli�wych�wy�pad�ków.�

Wie�le�dys�ku�sji�za�rów�no�na fo�rum�kra�jo�wym�jak�i na�szym�lo�-
kal�nym�prze�pro�wa�dzi�li�śmy�na te�mat�szko�le�nia�usta�wicz�ne�go
dla�na�szych�człon�ków�oraz�form�po�sze�rza�nia�wie�dzy�fa�cho�-
wej,�w tym�czy�tel�nic�twa�pra�sy�bran�żo�wej.�Współ�pra�cu�je�my
w tym�za�kre�sie�z od�dzia�ła�mi�bran�żo�wych�sto�wa�rzy�szeń�na�uko�-
wo� –� tech�nicz�nych.� Wie�le� cza�su� po�chło�nę�ła� nam� pra�ca
nad wnio�ska�mi�z na�sze�go�i kra�jo�we�go�zjaz�du.�W tej�ana�li�zie
wspie�ra�li�mnie�człon�ko�wie�Ra�dy�i or�ga�nów�ŚlO�IIB,�a tak�że�pra�-
cow�ni�cy�biu�ra�i pla�có�wek�te�re�no�wych.

Pro fe sjo na li stą być

Sa�mo�rząd�za�wo�do�wy�in�ży�nie�rów�bu�dow�nic�twa,�któ�ry�li�czy�po�-
nad 110�ty�się�cy�człon�ków�z ca�łe�go�kra�ju,�od tech�ni�ków�po�cząw�-
szy�po pro�fe�so�rów�w spe�cjal�no�ściach�branż�bu�dow�la�nych.�Wśród
nich�znaj�du�ją�się�pro�jek�tan�ci,�kie�row�ni�cy�bu�dów,�pra�cow�ni�cy�nad�-
zo�ru,�or�ga�ni�za�to�rzy�pro�ce�sów�bu�dow�la�nych,�a tak�że�na�ukow�-
cy�pra�cu�ją�cy�nad no�wy�mi�roz�wią�za�nia�mi�tech�nicz�ny�mi�dla�bu�-
dow�nic�twa.�Wie�lu�z nich�to�lu�dzie�po�sia�da�ją�cy�do�świad�cze�nie

nie� tyl�ko� wy�ko�naw�cze,� ale� rów�nież� par�la�men�tar�ne,� pra�cy
w ad�mi�ni�stra�cji�pań�stwo�wej,�sa�mo�rzą�do�wej,�jak�rów�nież�do�świad�-
cze�nie�zwią�za�ne�z kie�ro�wa�niem�fir�ma�mi.�To�wiel�ka�war�tość�in�-
te�lek�tu�al�na,�któ�rą�na�le�ży�wy�ko�rzy�stać�w dal�szej�dzia�łal�no�ści�Izby.
Na�le�ży�do�sko�na�lić�me�cha�ni�zmy�umoż�li�wia�ją�ce�wy�ko�rzy�sty�wa�-
nie�te�go�po�ten�cja�łu,�dla�re�ali�za�cji�m.�in.�wnio�sków�zjaz�do�wych
czy�in�nych�spraw�waż�nych�me�ry�to�rycz�nie�dla�do�bra�ogól�ne�go
na�szych�człon�ków�i dla�spo�łe�czeń�stwa,�bo�na�szym�głów�nym
ce�lem�jest�być�pro�fe�sjo�nal�nym�we�wszyst�kim�co�ro�bi�my�i po�-
rząd�nie�za�cho�wy�wać�się�w każ�dej�sy�tu�acji.�

Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go

Z wiel�kim�zro�zu�mie�niem�i za�an�ga�żo�wa�niem�na�sze�go�śro�do�-
wi�ska�spo�tka�ła�się�ini�cja�ty�wa�uczest�nic�twa�w pra�cach�Fo�rum
Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go.�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.

Wiel�kim� wy�da�rze�niem� dzia�łal�no�ści� Fo�rum� Bu�dow�nic�twa
Ślą�skie�go�by�ło�wy�pra�co�wa�nie�sta�no�wi�ska�pod�czas�Kon�fe�ren�-
cji�„II Ślą�skie�Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”,
a do�ty�czą�ce:
–�roz�wią�zań�re�ali�za�cji�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go�przez�sa�-

mo�rzą�dy�te�ry�to�rial�ne,
–�pla�no�wa�nia�i za�go�spo�da�ro�wa�nia�prze�strzen�ne�go,�kra�jo�we�-

go,�re�gio�nal�ne�go�i miej�sco�we�go,
–�sto�so�wa�nia�usta�wy�„Pra�wo�za�mó�wień�pu�blicz�nych”.

Ma�te�ria�ły�z tej�Kon�fe�ren�cji�zo�sta�ły�prze�ka�za�ne�rów�nież�Pol�-
skiej�Izbie�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�oraz�wszyst�kim�Okrę�go�-
wym�Izbom�In�ży�nie�rów�Bu�dow�nic�twa�w kra�ju.

Tre�ści�za�war�te�w wy�mie�nio�nych�wnio�skach�zo�sta�ły�przy�ję�-
te�z wiel�kim�za�in�te�re�so�wa�niem,�uzna�niem�i ak�cep�ta�cją.�Wie�-
lu� Prze�wod�ni�czą�cych� Okrę�go�wych� Izb� za�de�kla�ro�wa�ło� wo�lę
współ�pra�cy�z Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go,�co�jest�po�wo�dem
do sa�tys�fak�cji.�

Je�stem� prze�ko�na�ny,� że� wciąż� jest� du�żo� do zro�bie�nia,
a osta�tecz�ne�roz�wią�za�nia�jesz�cze�przed na�mi.

Czas 
podsumowań

FRANCISZEK BUSZKA,
Przewodniczący Rady
Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów
Budownictwa w Katowicach                                                                            

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
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USTAWA – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Stanowisko
Śląskiej Izby Budownictwa
i uczestników „Forum 
Budownictwa Śląskiego”
do projektu założeń 
nowelizacji ustawy
L.�Dz. 52/2011� Ka�to�wi�ce, 23� lu�ty 2011� r.�

Sza now ny Pan
Ja CeK Sa DO WY
Pre zes 
urzę du Za mó wień Pu blicz nych
ul. Po stę pu 17a, 
02-676 War sza wa

Or�ga�ni�za�cje�bu�dow�la�ne�zrze�szo�ne�w Izbie,�któ�rą�re�pre�-
zen�tu�je�my,�wraz�z ko�lej�ny�mi�sa�mo�rzą�da�mi�za�wo�do�wy�mi�i go�-
spo�dar�czy�mi,� któ�re� utwo�rzy�ły� plat�for�mę� współ�dzia�ła�nia
„Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”,�pro�wa�dzą�sta�łą�wy�mia�-
nę�po�glą�dów�i for�mu�łu�ją�okre�so�we�oce�ny�o prak�ty�ce�sto�so�-
wa�nia� usta�wy� –� Pra�wo� Za�mó�wień� Pu�blicz�nych� (da�lej
„Pzp”).�

Obec�nie,�po za�po�zna�niu�się�z pro jek tem za ło żeń pro jek -
tu usta wy o zmia nie usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych
(w wer�sji�skie�ro�wa�nej�pod ob�ra�dy�Ko�mi�te�tu�Sta�łe�go�Ra�dy�Mi�-
ni�strów),�uzna�li�śmy�za ce�lo�we�za�ję�cie�wo�bec�nie�go�wspól�ne�-
go�sta�no�wi�ska.

Zna�czą�ca�część�za�war�tych�w tym�pro�jek�cie�zmian�jest�zgod�-
na z oce�na�mi�na�szych�or�ga�ni�za�cji�człon�kow�skich�i speł�nia�ich
po�stu�la�ty,�przed�sta�wio�ne�w szcze�gól�no�ści�w trak�cie�kon�fe�-
ren�cji�„II Ślą�skie�Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�-
cho�mo�ści” zor�ga�ni�zo�wa�nej�w paź�dzier�ni�ku 2010�r.�Do�ty�czy
to�zwłasz�cza:

–�kry�te�riów�wy�ła�nia�nia�wy�ko�naw�ców�za�pra�sza�nych�do skła�da�-
nia�ofert�w po�stę�po�wa�niu�w try�bie�prze�tar�gu�ogra�ni�czo�ne�go,

–�zwięk�sze�nia�ochro�ny�praw�pra�cow�ni�czych,
–�ogra�ni�cze�nia�oko�licz�no�ści�za�trzy�ma�nia�wa�dium,
–�roz�sze�rze�nia�za�kre�su�do�pusz�czal�no�ści�za�li�czek,
–�zmian�w za�kre�sie�za�mó�wień�sek�to�ro�wych.

W sto�sun�ku�do nie�któ�rych�z pro�jek�to�wa�nych�no�wych�re�gu�la�-
cji�usta�wy�zaj�mu�je�my�jed�nak�sta�no�wi�sko�po�le�micz�ne,�na przy�-
kład� do de�fi�ni�cji� le�gal�nych� po�jęć� „ro�bo�ty� bu�dow�la�ne”� oraz
„obiekt�bu�dow�la�ny”,�czy�też�do wpro�wa�dze�nia�dia�lo�gu�tech�nicz�-
ne�go.

W roz�wi�nię�ciu�tej�ge�ne�ral�nej�oce�ny�po�ni�żej�przed�sta�wia�my
po�glą�dy�i po�stu�la�ty�na�szych�or�ga�ni�za�cji�człon�kow�skich,�wy�ko�-
naw�ców� i za�ma�wia�ją�cych� oraz� współ�pra�cu�ją�cych� z na�mi
eks�per�tów�do wy�bra�nych�czę�ści�pro�jek�tu�(do czę�ści�szcze�gól�-
nej�pro�jek�tu�za�ło�żeń�pro�jek�tu�usta�wy�o zmia�nie�usta�wy�–�Pra�-
wo�za�mó�wień�pu�blicz�nych�wy�kra�cza�ją�cej�po�za im�ple�men�ta�cję
dy�rek�ty�wy�obron�nej).
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ad pkt 2.2. De fi ni cje le gal ne po jęć: „ro bo ty bu dow la ne”
oraz „obiekt bu dow la ny”.

W do�tych�cza�so�wej�prak�ty�ce�na po�trze�by�okre�śle�nia�przed�-
mio�tu�za�mó�wie�nia�w zu�peł�no�ści�wy�star�cza�ją�ca�by�ła�de�fi�ni�cje
ro�bót�bu�dow�la�nych�okre�ślo�na w art. 2�pkt 8�Pzp�od�wo�łu�ją�ca
się�wprost�do de�fi�ni�cji�za�war�tej�w usta�wie�–�Pra�wo�bu�dow�la�-
ne.� Po�nad�to� za�ma�wia�ją�cy� opi�su�je� przed�miot� za�mó�wie�nia
na ro�bo�ty�bu�dow�la�ne�za po�mo�cą�do�ku�men�ta�cji�pro�jek�to�wej�oraz
spe�cy�fi�ka�cji�tech�nicz�nej�wy�ko�na�nia�i od�bio�ru�ro�bót�bu�dow�la�-
nych�i obo�wią�za�ny�jest�sto�so�wać�na�zwy�i ko�dy�okre�ślo�ne�we
Wspól�nym�Słow�ni�ku�Za�mó�wień.�Stąd�two�rze�nie�no�wych�le�gal�-
nych�po�jęć�w tym�za�kre�sie�wy�łącz�nie�na uży�tek�za�mó�wień�pu�-
blicz�nych,�słu�żą�ce�je�dy�nie�do�sto�so�wa�niu�w tym�za�kre�sie�po�-
jęć� do pra�wa� unij�ne�go,� wy�da�je� się� nie� mieć� wpły�wu
na uspraw�nie�nie�pro�ce�du�ry�udzie�la�nia�za�mó�wień�pu�blicz�nych
na ro�bo�ty�bu�dow�la�ne.

Są�dzi�my�nad�to,�że�nie�po�win�ny�w tak�istot�nym�seg�men�cie
praw�nym�–�do�ty�czą�cym�ro�bót�bu�dow�la�nych�–�funk�cjo�no�wać
dwie�de�fi�ni�cje�„obiek�tu�bu�dow�la�ne�go”�tym�bar�dziej,�że�de�fi�ni�-
cja�za�war�ta�w usta�wie�–�Pra�wo�bu�dow�la�ne�w isto�cie�rze�czy�jest
wiel�ce�zbli�żo�na do de�fi�ni�cji�za�war�tych�w dy�rek�ty�wach.

ad pkt 2.3. Do pre cy zo wa nie oraz roz sze rze nie prze sła -
nek wy klu cze nia wy ko naw cy z po stę po wa nia o udzie le -
nie za mó wie nia pu blicz ne go.

Za�sad�ne�są�pro�po�zy�cje�wy�klu�cze�nia�Wy�ko�naw�cy,�któ�ry�zło�-
żył�wię�cej�niż�jed�ną�ofer�tę�lub�wię�cej�niż�je�den�wnio�sek�o do�-
pusz�cze�nie�do udzia�łu�w po�stę�po�wa�niu.

Pro�po�no�wa�ne�zmia�ny�do�ty�czą�ce�wy�klu�cze�nia�wy�ko�naw�ców
w sy�tu�acji,�gdy�po�zo�sta�ją�ze�so�bą�w sto�sun�ku�za�leż�no�ści�lub
do�mi�na�cji�oraz�wy�ko�naw�ców,�któ�rzy�wza�jem�nie�udo�stęp�nia�-
ją� so�bie� po�ten�cjał,� ge�ne�ral�nie� oce�nić� na�le�ży� po�zy�tyw�nie,
z na�stę�pu�ją�cą�kon�kre�ty�za�cją:

1)�Na po�par�cie�za�słu�gu�je�pro�po�zy�cja�wy�klu�cze�nia�wy�ko�naw�-
ców,�któ�rzy�po�wo�łu�ją�się�na za�so�by�te�go�sa�me�go�pod�mio�tu�trze�-
cie�go�w za�kre�sie�wie�dzy�i do�świad�cze�nia,�jed�nak�za�sad�ni�cze
wąt�pli�wo�ści�ro�dzi�za�strze�że�nie�„chy�ba,�że�wy�ka�żą,�że�ist�nie�-
nie�te�go�ro�dza�ju�sto�sun�ku�nie�utrud�nia�uczci�wej�kon�ku�-
ren�cji”.�Wska�za�ne�jest�usta�le�nie�jed�no�znacz�nych�kry�te�riów
(a nie�tyl�ko�okre�śle�nie�pro�ce�du�ry�zwra�ca�nia�się�do wy�ko�naw�-
ców)�prze�są�dza�ją�cych�o tym,�czy�ist�nie�nie�„te�go�ro�dza�ju�sto�-
sun�ku”�nie�utrud�nia�uczci�wej�kon�ku�ren�cji,

2)�W peł�ni�za�sad�ne�jest�wy�klu�cze�nie�wy�ko�naw�cy�na mo�cy
art. 24�ust. 1�pkt 1�Pzp�do�pie�ro�wów�czas,�gdy�war�tość�szko�-
dy�bę�dzie�od�po�wied�nio�wy�so�ka,�na przy�kład,�jak�pro�po�nu�je
się, 5%� war�to�ści� re�ali�zo�wa�ne�go� za�mó�wie�nia� pu�blicz�ne�go
(przy czym�pro�po�nu�je�się�zmie�nić�po�ję�cie�„war�tość�re�ali�zo�wa�-
ne�go�zmó�wie�nia”�na po�ję�cie�„war�tość�wy�na�gro�dze�nia�wy�ko�-
naw�cy”,�gdyż�za�pew�ne�cho�dzi�o wy�na�gro�dze�nie�„brut�to”�rów�-
ne�ce�nie�ofer�ty,�a nie�o war�tość�za�mó�wie�nia�okre�ślo�ną�przez
za�ma�wia�ją�ce�go),

3)�Ja�ko�nie�wska�za�ne,�a na�wet�nie�do�pusz�czal�ne,�na�le�ży�przy�-
jąć�wpro�wa�dze�nie�do�dat�ko�wej�prze�słan�ki�wy�klu�cze�nia�wy�ko�-
naw�cy�z uwa�gi�na za�pła�tę�ka�ry�umow�nej�–�wy�rzą�dze�nie�szko�-
dy�jest�wy�star�cza�ją�ce.�Na�le�ży�bo�wiem�pa�mię�tać,�iż�czym�in�nym
jest�wy�rzą�dze�nie�szko�dy,�a czym�in�nym�jest�za�pła�ta�ka�ry�umow�-
nej.�Obo�wią�zek�za�pła�ty�ka�ry�umow�nej�mo�że�wy�stą�pić�na�wet
wów�czas,�gdy�za�ma�wia�ją�cy�nie�po�niósł�żad�nej�szko�dy�(art. 484
§ 1�k.�c.).�Dla�cze�go�więc�ka�rać�wy�ko�naw�ców,�i to�tak�do�tkli�-
wie,�je�śli�za�ma�wia�ją�cy�nie�tyl�ko�nie�po�niósł�szko�dy,�lecz�co�wię�-
cej,�wzbo�ga�cił�się�po�przez�do�bro�wol�ną�za�pła�tę�ka�ry�umow�nej?
Treść�przy�szłej�umo�wy�o za�mó�wie�nie�pu�blicz�ne�usta�la�za�ma�-
wia�ją�cy�i po�mi�mo�iż�umo�wa�pod�le�ga�re�gu�la�cji�prze�pi�sów�ko�-

dek�su�cy�wil�ne�go,�to�wy�ko�naw�cy�nie�przy�słu�gu�je�upraw�nie�nie
do ne�go�cja�cji�po�sta�no�wień�umo�wy�(zaś�przy war�to�ści�za�mó�-
wie�nia�po�ni�żej 4.845.000�eu�ro�nie�mo�że�na�wet�wnieść�od�wo�-
ła�nia),�a czę�sto�po�sta�no�wie�nia�te�na�kła�da�ją�na wy�ko�naw�ców
na�wet�dra�koń�skie�ka�ry�umow�ne.�Wy�ko�naw�ca�w ta�kiej�sy�tu�acji
mo�że�je�dy�nie�zre�zy�gno�wać�z ubie�ga�nia�się�o udzie�le�nie�za�-
mó�wie�nia.�Swo�bo�da�ja�ką�ma�za�ma�wia�ją�cy�przy kształ�to�wa�niu
tre�ści�przy�szłej�umo�wy,�a więc�i okre�śla�nia�przy�pad�ków,�gdy
wy�ko�naw�ca�mo�że�zo�stać�zo�bo�wią�za�ny�do za�pła�ty�ka�ry�umow�-
nej,�przy ta�kim�ry�zy�ku�jak�wy�klu�cze�nie�z ryn�ku�za�mó�wień�pu�-
blicz�nych�na okres�trzech�lat�mo�że�sku�tecz�nie�znie�chę�cać�wy�-
ko�naw�ców� do udzia�łu� w po�stę�po�wa�niach.� W sy�tu�acji,� gdy
in�ten�cją�pro�jek�to�daw�cy�jest�otwar�cie�ryn�ku�za�mó�wień�pu�blicz�-
nych�i zwięk�sza�nie�udzia�łu�ma�łych�i śred�nich�przed�się�biorstw
w tym�ryn�ku,�pro�po�no�wa�ne�roz�wią�za�nie�mo�że�spo�wo�do�wać
od�wrot�ny�sku�tek.�

ad pkt 2.4. Wpro wa dze nie dia lo gu tech nicz ne go.

Zgod�nie�z pro�po�no�wa�nym�za�pi�sem�uzy�ska�ne�przez�za�ma�-
wia�ją�ce�go�do�radz�two�lub�in�for�ma�cje�od�no�śnie�spo�so�bu�opi�su
przed�mio�tu�za�mó�wie�nia�lub�okre�śle�nia�wa�run�ków�umo�wy�po�-
win�no�być�na�stęp�stwem�dia�lo�gu�tech�nicz�ne�go�pro�wa�dzo�ne�-
go�z uwzględ�nie�niem�za�sa�dy�uczci�wej�kon�ku�ren�cji.�Z uza�sad�-
nie�nia�pro�jek�tu�wy�ni�ka,�że�uczest�nic�two�w dia�lo�gu�tech�nicz�nym
nie�jest�rów�no�znacz�ne�z ko�niecz�no�ścią�wy�klu�cze�nia�wy�ko�naw�-
cy�z uwa�gi�na bez�po�śred�nie�wy�ko�ny�wa�nie�czyn�no�ści�zwią�za�-
nych� z przy�go�to�wy�wa�niem� po�stę�po�wa�nia� (na pod�sta�wie
art. 24�ust. 2�pkt 1�Pzp),�gdyż�wy�ko�naw�ca�uczest�ni�czą�cy�wy�-
łącz�nie�w dia�lo�gu�tech�nicz�nym�nie�do�ko�nu�je�bez�po�śred�nie�go
opi�su� przed�mio�tu� za�mó�wie�nia,� lecz� prze�ka�zu�je� in�for�ma�cje
i udzie�la�po�rad,�któ�re�mo�gą�być�wy�ko�rzy�sta�ne�przez�za�ma�wia�-
ją�ce�go,�przy uwzględ�nie�niu�za�sa�dy�uczci�wej�kon�ku�ren�cji,�do opi�-
su�przed�mio�tu�za�mó�wie�nia�lub�wa�run�ków�umo�wy.�Brak�pre�-
cy�zji�w tym�za�kre�sie�mo�że�spo�wo�do�wać,�że�za�ma�wia�ją�cy�bę�dzie
z wiel�ką�ostroż�no�ścią�pod�cho�dził�do dia�lo�gu�tech�nicz�ne�go,�aby
nie�być�po�są�dzo�nym�o na�ru�sze�nie�za�sad�uczci�wej�kon�ku�ren�-
cji.�Czy�ni�to�dia�log�tech�nicz�ny�in�sty�tu�cją�wiel�ce�kon�tro�wer�syj�-
ną,�tym�bar�dziej�że�je�go�wpro�wa�dze�nia�do kra�jo�we�go�sys�te�-
mu�za�mó�wień�pu�blicz�nych�nie�wy�ma�ga�ją�prze�pi�sy�dy�rek�tyw,
a je�dy�nie�jest�wspo�mnia�ny�w mo�ty�wach�dy�rek�ty�wy�kla�sycz�nej
i sek�to�ro�wej.�Pod�da�je�my�też�pod roz�wa�gę�za�stą�pie�nie�ter�mi�-
nu� „dia�log� tech�nicz�ny”� ter�mi�nem� „do�radz�two� tech�nicz�ne”,
bar�dziej�od�po�wia�da�ją�cym�stan�dar�dom�ję�zy�ka�pol�skie�go.�

ad pkt. 2.8. Zmia ny do ty czą ce wa dium.

Pro�po�zy�cja� re�gu�la�cji� wy�cho�dzi� na�prze�ciw� ocze�ki�wa�niom
wszyst�kim�wy�ko�naw�ców,�bo�wiem�utra�ta�wa�dium�zwy�kle�jest
du�żym�kosz�tem�dla�wy�ko�naw�cy.�Te�mat�ten�był�wie�lo�krot�nie�po�-
ru�sza�ny�przez�przed�sta�wi�cie�li�przed�się�bior�ców�zrze�szo�nych
w Ślą�skiej�Izbie�Bu�dow�nic�twa�wska�zu�jąc,�że�za�trzy�ma�nie�wa�-
dium�w związ�ku�z nie�uzu�peł�nie�niem�do�ku�men�tów,�oświad�czeń
lub�peł�no�moc�nictw�znie�chę�ca�przed�się�bior�ców�do udzia�łu�w po�-
stę�po�wa�niu.�Pro�po�zy�cja�zmia�ny�prze�pi�su�art. 46�ust. 4a�Pzp
speł�nia�ocze�ki�wa�nia�wy�ko�naw�ców.

ad pkt. 2.9. Zmia ny w za kre sie kry te riów pre kwa li fi ka -
cji wy ko naw ców.

No�we�li�za�cja� w tym� za�kre�sie� jest� od daw�na ocze�ki�wa�-
na przez�wy�ko�naw�ców.�W szcze�gól�no�ści�na po�par�cie�za�słu�gu�-
je�od�dzie�le�nie�wa�run�ków�udzia�łu�w po�stę�po�wa�niu�w za�kre�sie
wie�dzy�i do�świad�cze�nia�od kry�te�riów,�któ�ry�mi�mo�że�się�kie�ro�-
wać�za�ma�wia�ją�cy,�za�pra�sza�jąc�wy�ko�naw�ców�do skła�da�nia�ofert,
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tj.�moż�li�wość�kie�ro�wa�nia�się�wy�łącz�nie�do�świad�cze�niem�wła�-
snym�wy�ko�naw�cy,�a nie�do�świad�cze�niem�in�nych�pod�mio�tów.

ad pkt. 2.11. Wy ja śnia nie ofer ty obar czo nej wa dą ra żą -
co ni skiej ce ny.

Z apro�ba�tą,�ja�ko�speł�nie�nie�po�stu�la�tów�więk�szo�ści�przed�się�-
bior�ców,�przyj�mu�je�my�pro�po�zy�cję�„wpro�wa�dze�nia�prze�pi�su�na�-
ka�zu�ją�ce�go�za�ma�wia�ją�ce�mu�wzię�cie�pod uwa�gę�tak�że�za�cho�-
wa�nie�przez�wy�ko�naw�cę�przy re�ali�za�cji�za�mó�wie�nia�obo�wiąz�ków
wy�ni�ka�ją�cych�z prze�pi�sów�do�ty�czą�cych�mi�ni�mal�ne�go�wy�na�gro�-

dze�nia�za pra�cę�oraz�prze�strze�ga�nia�obo�wiąz�ków�do�ty�czą�cych
za�pew�nie�nia�wa�run�ków�bez�pie�czeń�stwa�i hi�gie�ny�pra�cy”.

Otwar�te�jed�nak�po�zo�sta�je�za�gad�nie�nie�ewen�tu�al�ne�go�od�rzu�-
ce�nia�ofer�ty,�gdy�w zło�żo�nej�ofer�cie�wy�na�gro�dze�nie�za pra�cę
jest�niż�sze�od mi�ni�mal�ne�go�wy�na�gro�dze�nia�oraz�nie�za�pew�-
nia�się�jed�no�znacz�nie�wa�run�ków�bhp.�Do roz�wa�że�nia�po�zo�-
sta�wia�my�wpro�wa�dze�nie�obo�wiąz�ku�uwzględ�nie�nia�w ce�nie�ofer�-
ty�wy�dat�ków�na bhp�na okre�ślo�nym�po�zio�mie�(na przy�kład 2%
ce�ny�ofer�ty)�z ko�niecz�no�ścią�udo�ku�men�to�wa�nia�po�nie�sie�nia
tych�wy�dat�ków�na eta�pie�re�ali�za�cji�za�mó�wie�nia�pu�blicz�ne�go
i oka�za�nia�za�ma�wia�ją�ce�mu�sto�sow�nych�do�ku�men�tów.�

Sza�now�ny�Pa�nie�Pre�ze�sie,

Za�nie�po�ko�je�nie�i sprze�ciw�przed�się�biorstw�Izby,�któ�rą�re�pre�zen�tu�ję,�oraz�uczest�ni�ków�„Fo�rum�Bu�-
dow�nic�twa�Ślą�skie�go”�nie�zmien�nie�wy�wo�łu�je�do�mi�nu�ją�ca�prak�ty�ka�Za�ma�wia�ją�cych�do�ko�ny�wa�nia�wy�-
bo�ru�ja�ko�naj�ko�rzyst�niej�szej�ofer�ty�naj�tań�szej,�któ�rej�ce�na nie�jed�no�krot�nie�po�zo�sta�je�na po�zio�mie
dum�pin�go�wym,�znacz�nie�po�ni�żej�war�to�ści�za�mó�wie�nia�(po�więk�szo�nej�o VAT),�czy�li�o zna�mio�nach
ce�ny�ra�żą�co�ni�skiej.�Za�ni�żo�ne�ce�ny�skut�ku�ją�złą�ja�ko�ścią�re�ali�zo�wa�nych�za�mó�wień�pu�blicz�nych,�za�-
to�ra�mi�w płat�no�ściach,�roz�sze�rza�niem�się�sza�rej�stre�fy,�nie�od�pro�wa�dza�niem�na�leż�nych�da�nin�pu�-
blicz�no�praw�nych.

Zda�jąc�so�bie�spra�wę,�że�ist�nie�ją�cy�stan�praw�ny�nie�stwa�rza�moż�li�wo�ści�au�to�ma�tycz�ne�go�uzna�-
wa�nia,�na pod�sta�wie�kry�te�riów�aryt�me�tycz�nych,�że�ofer�ta�za�wie�ra�ra�żą�co�ni�ską�ce�nę�w sto�sun�-
ku�do przed�mio�tu�za�mó�wie�nia,�uzna�je�my�zbior�czo�ja�ko�or�ga�ni�za�cje�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�wraz
z uczest�ni�ka�mi�„Fo�rum”�za ce�lo�we�pod�ję�cie�pró�by�okre�śle�nia�po�zio�mu�ce�ny,�po�ni�żej�któ�rej�za�ma�wia�-
ją�cy�bę�dzie�miał�bez�względ�ny�obo�wią�zek�wsz�czę�cia�pro�ce�du�ry�opi�sa�nej�prze�pi�sem�art. 90�Pzp.�Uwa�-
ża�my,�że�moż�na by�te�go�do�ko�nać�po�przez�do�da�nie�w ust. 1�te�go�ar�ty�ku�łu�zda�nia�dru�gie�go�w brzmie�-
niu:�„Do�mnie�my�wa�się,�ze�ofer�ta�za�wie�ra�ra�żą�co�ni�ską�ce�nę�w sto�sun�ku�do przed�mio�tu�za�mó�wie�nia
je�że�li�ce�na ofer�ty�jest�niż�sza�od usta�lo�nej�przez�za�ma�wia�ją�ce�go�war�to�ści�za�mó�wie�nia�po�więk�-
szo�nej�o po�da�tek�od to�wa�rów�i usług�o 30%.”�

Oczy�wi�ście�rów�nież�w sy�tu�acji,�gdy�ce�na ofer�ty�nie�jest�niż�sza�od war�to�ści�wska�za�nej�w pro�po�-
no�wa�nym�prze�pi�sie,�Za�ma�wia�ją�cy�ma�ją�cy�wąt�pli�wo�ści�co�do te�go,�czy�ce�na ta�jest�ra�żą�co�ni�ska,�bę�-
dzie�mógł�zwró�cić�się�do wy�ko�naw�cy�o sto�sow�ne�wy�ja�śnie�nie.�Nie�ozna�cza�to�rów�nież,�że�prze�kro�-
cze�nie�te�go�pro�gu�sta�no�wi�ło�by�dla�Za�ma�wia�ją�ce�go�pod�sta�wę�do au�to�ma�tycz�ne�go�kwa�li�fi�ko�wa�nia�da�nej
ce�ny�ja�ko�ra�żą�co�ni�skiej�i od�rzu�ce�nia�ofer�ty.�Su�ge�ro�wa�ne�roz�wią�za�nie�nie�zwol�ni�na�tu�ral�nie�za�ma�-
wia�ją�ce�go�z obo�wiąz�ku�in�dy�wi�du�al�nej�ana�li�zy�każ�de�go�kon�kret�ne�go�przy�pad�ku.�Mo�że�jed�nak�się�przy�-
czy�nić�do stwo�rze�nia�bar�dziej�czy�tel�nych�ram�dzia�ła�nia�Za�ma�wia�ją�cych�w tym�za�kre�sie.�

Nie�za�leż�nie� od po�wyż�szej� pro�po�zy�cji,� Za�rząd� Ślą�skiej� Izby� Bu�dow�nic�twa� opo�wie�dział� się
za przy�stą�pie�niem�do ini�cja�ty�wy�Wiel�ko�pol�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�oraz�ko�lej�nych�–�kra�jo�wych�i re�-
gio�nal�nych�or�ga�ni�za�cji�po�za�rzą�do�wych�bu�dow�nic�twa�–�wspól�ne�go�wy�stą�pie�nia�do Pa�na Pre�ze�sa,
ja�ko�je�den�z je�go�sy�gna�ta�riu�szy,�o pod�ję�cie�dys�ku�sji�i wy�mia�nę�po�glą�dów�ce�lem�ko�niecz�ne�go�dal�-
sze�go�do�pre�cy�zo�wa�nia�po�ję�cia�„ra�żą�co�ni�skiej�ce�ny”,�a tak�że�sto�so�wa�nia�po�za�ce�no�wych�kry�te�riów
wy�bo�ru�ofer�ty.�

Z po�wa�ża�niem
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Sza�now�ny�Pa�nie�Pre�ze�sie.

Bran�żo�we�or�ga�ni�za�cje�bu�dow�la�ne�(sy�gna�ta�riu�sze�ni�niej�sze�-
go�pi�sma)�przed�sta�wia�ją�pro�po�zy�cje�zmian�usta�wy�z 29�stycz�-
nia 2004�r.�„Pra�wo�za�mó�wień�pu�blicz�nych”.

W oce�nie�człon�ków�na�szych�or�ga�ni�za�cji�obo�wią�zek�sto�so�-
wa�nia�po�za�ce�no�wych�kry�te�riów�wy�bo�ru�ofer�ty�w po�stę�po�wa�-
niach�o udzie�le�nie�za�mó�wień�pu�blicz�nych�to�je�den�z ob�sza�-
rów� wy�ma�ga�ją�cych� zmian.�Art. 2� pkt 5� Pzp� mó�wi: Ile�kroć
w usta�wie�jest�mo�wa�o naj�ko�rzyst�niej�szej�ofer�cie�–�na�le�ży�przez
to�ro�zu�mieć�ofer�tę,�któ�ra�przed�sta�wia�naj�ko�rzyst�niej�szy�bi�lans
ce�ny�i in�nych�kry�te�riów�od�no�szą�cych�się�do przed�mio�tu�za�-
mó�wie�nia�pu�blicz�ne�go�al�bo�ofer�tę�z naj�niż�szą�ce�ną,�a w przy�-
pad�ku�za�mó�wień�pu�blicz�nych�w za�kre�sie�dzia�łal�no�ści�twór�czej
lub�na�uko�wej,�któ�rych�przed�mio�tu�nie�moż�na�z gó�ry�opi�sać
w spo�sób�jed�no�znacz�ny�i wy�czer�pu�ją�cy�–�ofer�tę,�któ�ra�przed�-
sta�wia�naj�ko�rzyst�niej�szy�bi�lans�ce�ny�i in�nych�kry�te�riów�od�no�-
szą�cych�się�do przed�mio�tu�za�mó�wie�nia�pu�blicz�ne�go.�Dla�te�-
go� też,� aby� by�ło� moż�li�we� na�ło�że�nie� na za�ma�wia�ją�cych
obo�wiąz�ku�sto�so�wa�nia�in�nych�niż�ce�na�kry�te�riów,�na�le�ży�za�-
sta�no�wić�się�nad zmia�ną�de�fi�ni�cji�i skre�śle�niem�w niej�wy�ra�-
zów�„al�bo�ofer�tę�z naj�niż�szą�ce�ną”.�Oczy�wi�ście�zda�je�my�so�-
bie�spra�wę�z te�go,�że�na�ło�że�nie�ta�kie�go�obo�wiąz�ku�nie�jest
spra�wą�pro�stą.�Moż�na�bo�wiem�wy�obra�zić�so�bie,�że�za�ma�wia�-
ją�cy,�któ�ry�bę�dzie�chciał�zi�gno�ro�wać�ten�obo�wią�zek,�przy�pi�-
sze�ce�nie�na przy�kład�wa�gę�rów�ną 99�%�a in�ne�mu�po�za�ce�-
no�we�mu�kry�te�rium�wa�gę�rów�ną 1%,�co�spra�wi,�że�na�praw�dę
ce�na�za�de�cy�du�je�o wy�bo�rze�ofer�ty.�Za�tem�na�le�ży�się�za�sta�-
no�wić�nad od�po�wie�dzią�na po�niż�sze�py�ta�nia:
●· �czy�i na ja�kim�po�zio�mie�okre�ślić�mi�ni�mal�ną�wa�gę�kry�-

te�rium?

●· �czy�nie�na�le�ży�z kry�te�riów�in�nych�niż�ce�na�nie�wy�klu�czyć
kry�te�riów,�któ�re�de�fac�to�nie�mia�ły�by�wpły�wu�na róż�ni�-
co�wa�nie�ofert,�co�ozna�cza�ło�by,�że�i tak�de�cy�do�wa�ła�by
tyl�ko�ce�na?

Chce�my,�aby�te�kwe�stie�by�ły�przed�mio�tem�dal�szej�dys�ku�-
sji�mię�dzy�UZP�a sy�gna�ta�riu�sza�mi�pi�sma.

Być�mo�że�w dal�szej�ko�lej�no�ści�na�le�ża�ło�by�się�za�sta�no�wić
nad wpro�wa�dze�niem�kon�kret�nych�kry�te�riów�i ich�wag,�co�pro�-
po�nu�je�Ogól�no�pol�ska�Izba�Go�spo�dar�cza�Dro�go�wnic�twa�(pi�-
smo� z 31.12.2001� r.,� znak� OIGD 176/2010,� kie�ro�wa�ne
do pre�ze�sa�Da�riu�sza�Pia�sty).

Na�szym�zda�niem�bar�dzo�waż�nym�za�gad�nie�niem�jest�oce�-
na� ofert,� ma�ją�ca� na ce�lu� wy�bór� ofer�ty� naj�ko�rzyst�niej�szej,
przy czym�za�strze�ga�my:�ofer�ta�naj�ko�rzyst�niej�sza�ab�so�lut�nie
nie�mu�si�być�ko�ja�rzo�na�z ofer�tą�naj�tań�szą.

Ob�ser�wa�cja�po�stę�po�wań�prze�tar�go�wych�pro�wa�dzi�do kon�-
sta�ta�cji,�że�sto�so�wa�nie�wy�łącz�nie�kry�te�rium�ce�ny,�pro�wa�dzi
do nie�po�żą�da�nych�zja�wisk.�Tak�więc�zda�rza�się,�że�do prze�-
tar�gów�przy�stę�pu�ją�nie�uczci�we�fir�my,�nie�po�sia�da�ją�ce�kom�pe�-
tent�nej�ka�dry�in�ży�nie�ryj�no�-tech�nicz�nej,�wła�sne�go�wy�ko�naw�-
stwa,�sprzę�tu�ani�od�po�wied�nie�go�do�świad�cze�nia.�Fir�my� te
czę�sto�po�słu�gu�ją�się�do�ku�men�ta�mi,�któ�rych�wia�ry�god�ność�jest
dys�ku�syj�na.�Jest�to�zja�wi�sko,�któ�re�na�le�ży�jak�naj�szyb�ciej�roz�-
wią�zać.

Sy�gna�ta�riu�sze�te�go�pi�sma�uwa�ża�ją,�że�na�le�ży�zde�fi�nio�wać
i wpro�wa�dzić�do na�sze�go�sys�te�mu�praw�ne�go�po�ję�cie�„ra�żą�-
co�ni�skiej�ce�ny”.�Pro�po�nu�je�my,�aby�przy�jąć�do dys�ku�sji�okre�-
śle�nie�ra�żą�co�ni�skiej�ce�ny� ja�ko�ce ny niż szej o 20 – 30%
od śred niej war to ści wszyst kich ofert zło żo nych w po -
stę po wa niu o udzie le nie za mó wie nia bądź też z ofert, któ -
re po zo sta ły po wy klu cze niu z po stę po wa nia wy ko naw -
ców i od rzu ce niu ofert z in nych po wo dów niż ra żą co ni ska
ce na.

USTAWA – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Propozycje zmian ustawy
branżowych organizacji
budowlanych

Pan Pre zes
Ja CeK Sa DO WY
urząd Za mó wień Pu blicz nych
ul. Po stę pu 17a,
02-676 War sza wa

17�lu�te�go 2011�ro�ku.
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Pro�po�nu�je�my,�aby�ra�żą�co�ni�ską�ce�nę�ob�li�czać�we�dług�po�-
niż�sze�go�wzo�ru:

Gdzie:
Cr�n�–�ce�na�ra�żą�co�ni�ska,
C1,�C2,�C3,�C4,�…..�Cn�–�ce�ny�ofert�wszyst�kich�wy�ko�naw�ców

w po�stę�po�wa�niu�o udzie�le�nie�za�mó�wie�nia�bądź�też�ce�ny
ofert,�któ�re�po�zo�sta�ły�po wy�klu�cze�niu�z po�stę�po�wa�nia�wy�-
ko�naw�ców�i od�rzu�ce�nia�ofert�z in�nych�po�wo�dów�niż�ra�-
żą�co�ni�ska�ce�na,

n�–�licz�ba�ofert�(wszyst�kich�bądź�też�po�zo�sta�łych�po wy�klu�-
cze�niu�z po�stę�po�wa�nia�wy�ko�naw�ców�i od�rzu�ce�niu�ofert�z in�-
nych�po�wo�dów�niż�ra�żą�co�ni�ska�ce�na),

k�–�współ�czyn�nik�rów�ny 70�–�80%.

Zda�je�my�so�bie�spra�wę,�że�trze�ba�tu�taj�jesz�cze�roz�strzy�gnąć,
kie�dy�w ogó�le�na�le�ża�ło�by�ob�li�czać�ce�nę�ra�żą�co�ni�ską�–�ma�-
my�tu�taj�na my�śli�ta�ką�sy�tu�ację,�kie�dy�to�np.:

1.�wpły�nie�tyl�ko�jed�na�ofer�ta�–�w tym�przy�pad�ku�ni�gdy�nie
wy�stą�pi�ofer�ta�z ce�ną�ra�żą�co�ni�ską,

2.�wpły�ną�dwie�ofer�ty�–�ofer�ta I z ce�ną�rów�ną 200�%�war�-
to�ści�kosz�to�ry�so�wej�i ofer�ta II z ce�ną�rów�ną 100�%�war�-
to�ści�kosz�to�ry�so�wej;�w ta�kim�przy�pad�ku�ce�na�ra�żą�co�ni�-
ska�wy�no�si 105�–�120�%�war�to�ści�kosz�to�ry�so�wej,

3.�wpły�nie�wie�le�ofert�z ce�ną�zna�czą�co�wyż�szą�od rze�tel�-
nie�ob�li�czo�nej�war�to�ści�kosz�to�ry�so�wej,�to�ofer�ta�z naj�niż�-
szą�ce�ną,�ale�wyż�szą�od war�to�ści�kosz�to�ry�so�wej,�i tak�mo�-
że�być�uzna�na�za ce�nę�ra�żą�co�ni�ską.

Pro�po�nu�je�my,�aby�ofer�ty�z ce�na�mi�speł�nia�ją�cy�mi�wa�run�-
ki�okre�ślo�ne�we�wzo�rze,�nie�by�ły�au�to�ma�tycz�nie�od�rzu�ca�-
ne,�tyl�ko�pod�le�ga�ły�obo�wiąz�ko�wej�we�ry�fi�ka�cji,�z tym�za�strze�-
że�niem,� że� we�ry�fi�ka�cja� nie�ko�niecz�nie� mu�si� pro�wa�dzić
do od�rzu�ce�nia�ofer�ty�(to�roz�wią�za�nie�po�zwo�li�na przy�kład
na nie�odrzu�ce�nie�ofer�ty�z ce�ną�rów�ną 100�%�war�to�ści�kosz�-
to�ry�so�wej�z przy�pad�ku�nr 2�po�wy�żej).�Nie�mo�że�być�na�to�-

miast�tak,�jak�obec�nie,�że�za�ma�wia�ją�cy�przyj�mu�je�za do�brą
mo�ne�tę�oświad�cze�nie�ofe�ren�ta�po�są�dza�ne�go�o sto�so�wa�nie
ra�żą�co�ni�skiej�ce�ny�i w ża�den�spo�sób�go�nie�we�ry�fi�ku�je.�Na�-
szym�zda�niem�we�ry�fi�ka�cja�ofer�ty�i roz�strzy�gnię�cie,�czy�ce�-
na�wy�li�czo�na�we�dług�wy�żej�po�da�ne�go�wzo�ru�jest�fak�tycz�-
nie� ra�żą�co� ni�ska,� po�win�na� na�stę�po�wać� przed ze�spo�łem
w skła�dzie:

1.�in�sty�tu�cja�za�ma�wia�ją�ca�(peł�no�moc�ny�przed�sta�wi�ciel),
2.�przed�sta�wi�ciel�in�sty�tu�cji�do�ko�nu�ją�cej�pre�kwa�li�fi�ka�cji�firm,
3.�wy�bra�ny�lo�so�wo�przed�sta�wi�ciel�po�zo�sta�łych�ofe�ren�tów

(z wy�łą�cze�niem�firm,�któ�rych�ofer�ty�bu�dzą�wąt�pli�wość,�czy
nie�za�wie�ra�ją�ra�żą�co�ni�skiej�ce�ny).

Na�le�ży�rów�nież�przy�jąć�roz�wią�za�nie,�że�osta�tecz�ną�de�cy�-
zję� po�dej�mo�wa�ła�by� in�sty�tu�cja� za�ma�wia�ją�ca.� Przy czym
w przy�pad�ku,�gdy�by�jej�de�cy�zja�zmie�nia�ła�de�cy�zję�ze�spo�łu,
in�sty�tu�cja� za�ma�wia�ją�ca� by�ła�by� zo�bo�wią�za�na� przed�sta�wić
szcze�gó�ło�we�uza�sad�nie�nie,�dla�cze�go�ce�ny�nie�uwa�ża�za ra�-
żą�co�ni�ską.

Kwe�stia�udzia�łu�w ze�spo�le�przed�sta�wi�cie�la�in�sty�tu�cji�do�ko�-
nu�ją�cej�pre�kwa�li�fi�ka�cji�firm�i wy�bra�ne�go�lo�so�wo�przed�sta�wi�-
cie�la�po�zo�sta�łych�ofe�ren�tów�wy�ma�ga�usta�leń�w dro�dze�dys�-
ku�sji�mię�dzy�UZP�a sy�gna�ta�riu�sza�mi�pi�sma.

Ko�lej�nym�kry�te�rium,�któ�re�wy�ma�ga�uści�śle�nia�to�ter�min�wy�-
ko�na�nia�przed�mio�tu�za�mó�wie�nia.

Czę�sto�zda�rza�się,�że�po�stę�po�wa�nie�o udzie�le�nie�za�mó�wie�-
nia�prze�dłu�ża�się�np.�dwu�krot�nie,�bądź�wię�cej,�a ter�min�wy�-
ko�na�nia�przed�mio�tu�za�mó�wie�nia�po�zo�sta�je�bez�zmian.�Dla�-
te�go� pro�po�nu�je�my,� aby� ter�min� wy�ko�na�nia� przed�mio�tu
za�mó�wie�nia�okre�ślać�na�stę�pu�ją�co:�fak�tycz�na�da�ta�roz�strzy�-
gnię�cia� prze�tar�gu� plus� mak�sy�mal�ny� czas� trwa�nia� ro�bót
okre�ślo�ny�przez�in�sty�tu�cję�za�ma�wia�ją�cą.�Wów�czas�nie�za�leż�-
nie�od szyb�ko�ści�po�stę�po�wa�nia�o udzie�le�nie�za�mó�wie�nia�wy�-
ko�naw�ca�dys�po�nu�je�za�wsze�ta�kim�sa�mym�cza�sem�na re�ali�-
za�cję.

Sza�now�ny�Pa�nie�Pre�ze�sie,�je�ste�śmy�prze�ko�na�ni,�że�na�sze
pro�po�zy�cje�bę�dą�przed�mio�tem�me�ry�to�rycz�nej�dys�ku�sji.�Chęt�-
nie�przyj�mie�my�Pań�skie�za�pro�sze�nie�do udzia�łu�w pra�cach
nad przy�go�to�wa�niem�zmian�usta�wy�z 29�stycz�nia 2004�r.�„Pra�-
wo�za�mó�wień�pu�blicz�nych”.

Cr n = <
C1 + C2 + C3 + C4 + …….+ Cn 

x kn

USTAWA – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Do wia�do�mo�ści:

1.�Pan Ce za ry Gra bar czyk, Mi ni ster in fra struk tu ry,
2.�Pan Po seł Woj ciech Sza ra ma, Prze wod ni czą cy Ko mi sji usta wo daw czej Sej mu RP,
3.�Pan Po seł Zbi gniew Ry na sie wicz, Prze wod ni czą cy Ko mi sji in fra struk tu ry Sej mu RP.

Sy�gna�ta�riu�sze�(w ko�lej�no�ści�al�fa�be�tycz�nej):

● Pre zes Ja cek Szym czak, izba Go spo dar cza Cie PłOW niC TWO POl SKie,�ul.�Mig�da�ło�wa 4�lok. 22, 02-787�War�sza�wa,
● Pre zes Ksa we ry Kras sow ski, izba Pro jek to wa nia Bu dow la ne go,�Al.�Je�ro�zo�lim�skie 87, 02-001�War�sza�wa,
● Prze wod ni czą cy Prze my sław Rasz, Ko mi tet Bu dow nic twa Kra jo wej izby Go spo dar czej, 00-074�War�sza�wa,�ul.�Trę�bac�ka 4,
● Pre zes Jan Kra wiec, lu bu ska izba Bu dow nic twa, 65-767�Zie�lo�na�Gó�ra,�ul.�Dział�ko�wa 19,
● Pre zes Ste fan na wroc ki, Pol ska izba Prze my sło wo -Han dlo wa Bu dow nic twa,�War�sza�wa,�ul.�Ry�dy�gie�ra 7,
● Pre zes Mi chał Jo achi mow ski, Po mor sko -Ku jaw ska izba Bu dow nic twa,�ul.�Ko�ściusz�ki 27, 85-079�Byd�goszcz,
● Pre zes Ja dwi ga Ka czo row ska, Re gio nal na izba Bu dow nic twa w ło dzi,�ul.�Łą�ko�wa 11, 90-562�Łódź,
● Pre zes Sła wo mir Bal ce rzak, Re gio nal na izba Go spo dar cza w Sie ra dzu,�ul.�Pu�ła�skie�go 5, 98-200�Sie�radz
● Pre zy dent Ta de usz Wnuk, Ślą ska izba Bu dow nic twa,�ul.�Byt�kow�ska 1B, 41-147�Ka�to�wi�ce,
● Pre zes Kon rad Ja ros, Wi dzew skie To wa rzy stwo Bu dow nic twa Spo łecz ne go Sp. z o. o.,� Al.� Jó�ze�fa� Pił�sud�skie�-

go 150/152, 92-230�Łódź,
● Pre zes Ze non Kier czyń ski, Wiel ko pol ska izba Bu dow nic twa,�ul.�Dą�brow�skie�go 79A, 60-529�Po�znań.
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Mieszkaniowy chaos
w samorządach

Arkadiusz Borek, 
Prezes Zarządu Instytutu 
Gospodarki Nieruchomościami. 
Wiceprezes Śląskiej 
Izby Budownictwa, 
Prezydent Federacji 
Gospodarki Nieruchomościami

Pol�skie� bu�dow�nic�two� miesz�ka�nio�we
to�ob�szar,�w któ�rym�po�ru�sza�nie�się�spra�-
wia�nie�ma�łe�trud�no�ści,�szcze�gól�nie�w przy�-
pad�ku�bu�dow�nic�twa�ko�mu�nal�ne�go�i so�cjal�-
ne�go,�któ�re�sta�ło�się�nie�la�da�pro�ble�mem
dla�sa�mo�rzą�dów�lo�kal�nych.�

Sku�tecz�ność�dzia�łań�władz�sa�mo�rzą�do�-
wych�w za�kre�sie�roz�wo�ju�bu�dow�nic�twa�jest
zni�ko�ma,�co�w spo�sób�wy�raź�ny�udo�ku�-
men�to�wa�ne�jest�w ostat�nich�ra�por�tach�Naj�-
wyż�szej�Izby�Kon�tro�li�oraz�In�sty�tu�tu�Go�-
spo�dar�ki� Nie�ru�cho�mo�ścia�mi,� z któ�rych
wy�ni�ka�m.in.,�że�gmi�ny�nie�za�spo�ka�ja�ją�po�-
trzeb�miesz�kań�ców.�Mi�ni�mal�ny�sto�pień�za�-
spo�ka�ja�nia�po�trzeb�miesz�ka�nio�wych�wska�-
zu�je,�że�pro�wa�dzo�na�przez�gmi�ny�po�li�ty�ka
nie�ste�ty�nie�sprzy�ja�roz�wo�jo�wi�bu�dow�nic�-
twa�ko�mu�nal�ne�go�i so�cjal�ne�go.�

Sy�tu�acja�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�-
go�wy�my�ka�się�spod�kon�tro�li�wła�dzom�sa�-
mo�rzą�do�wym�wie�lu�miast.�Brak�wy�wią�za�-
nia�się�z obo�wiąz�ku�za�spo�ka�ja�nia�po�trzeb
miesz�ka�nio�wych�po�wo�du�je,�iż�gmi�ny�po�-
no�szą�co�raz�więk�sze�kosz�tów�z ty�tu�łu�od�-
szko�do�wań�za ich�nie�do�star�cze�nie�oso�-
bom�do te�go�upraw�nio�nym�z ty�tu�łu�wy�ro�ku
są�do�we�go.�Ze�stycz�nio�we�go�ra�por�tu�NIK,
obej�mu�ją�ce�go�la�ta 2007-2010�do�wia�du�-
je�my�się,�że�mia�sta�wy�pła�ca�ją�z te�go�ty�-
tu�łu�za�trwa�ża�ją�ce�su�my�pie�nięż�ne.�

No�wo�pow�sta�ły� w Mi�ni�ster�stwie� In�fra�-
struk�tu�ry� do�ku�ment� rzą�do�wy� „Głów�ne
pro�ble�my,�ce�le�i kie�run�ki�pro�gra�mu�wspie�-
ra�nia�roz�wo�ju�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�-
we�go�do 2020�ro�ku”�ma�w swo�im�za�ło�że�-
niu� za�chę�cić� i zdy�scy�pli�no�wać� wła�dze
sa�mo�rzą�do�we�do dzia�łań�sprzy�ja�ją�cych

pol�skie�mu�miesz�kal�nic�twu�spo�łecz�ne�mu
i so�cjal�ne�mu.�To�ostat�nie�sta�ło�się�po�waż�-
nym�pro�ble�mem.�Jed�na�z naj�więk�szych
bo�lą�czek,�ja�ka�się�wią�że�z miesz�kal�nic�-
twem�so�cjal�nym�do�ty�czy�kwe�stii�utrzy�ma�-
nia�te�go�za�so�bu�przez�gmi�ny.�Po�wszech�-
nie� wia�do�mo,� że� czyn�sze� za lo�ka�le
w żad�nej�gmi�nie�nie�po�kry�wa�ją�kosz�tów
eks�plo�ata�cji,�a kon�tro�le�tych�obiek�tów�wy�-
ka�zu�ją� w więk�szo�ści� przy�pad�ków� zły
stan�tech�nicz�ny�i ochro�ny�prze�ciw�po�ża�-
ro�wej�bu�dyn�ków.�

Re�zul�ta�tem� zbyt� ni�skich� czyn�szów,
któ�re�przez�sze�reg�lat�nie�za�bez�pie�cza�ją
kosz�tów�utrzy�ma�nia�i re�mon�tów�bu�dyn�-
ków,�jest�do�pro�wa�dza�nie�do de�ka�pi�ta�li�za�-
cji�za�so�bów�gmin�nych.�W efek�cie�fi�nal�nym
na�stę�pu�je�ce�lo�wa�wy�prze�daż�z bo�ni�fi�ka�-
tą�w ce�lu�po�zby�cia�się�„pro�ble�mu”.�Tyl�ko
w ten�spo�sób�moż�na�zde�fi�nio�wać�więk�-
szość� lo�ka�li,� któ�re�gmi�ny�prze�zna�cza�ją
na od�sprze�daż.�Te�go�ty�pu�sy�tu�acja�wy�ni�-
ka� głów�nie� z bra�ku� re�ali�za�cji� kon�se�-
kwent�nej�po�li�ty�ki�re�mon�to�wej�i ter�mo�mo�-
der�ni�za�cyj�nej� przez� sa�mo�rzą�dy.� Nie
do koń�ca�prze�my�śla�na�wy�prze�daż�gmin�-
nych�za�so�bów�miesz�ka�nio�wych� (m.� in.
zbyt�du�że�bo�ni�fi�ka�ty)�pro�wa�dzi�do sy�tu�acji,
w któ�rej�gmi�ny,�nie�po�sia�da�jąc�in�nych�lo�-
ka�li,�nie�są�w sta�nie�za�pew�nić�lo�ka�li�so�-
cjal�nych�oso�bom,�któ�rym�pra�wo�do da�chu
nad gło�wą� gwa�ran�tu�je� Kon�sty�tu�cja
RP. I znów�je�den�pro�blem�po�cią�ga�za so�-
bą�ko�lej�ny,�nie�re�ali�zo�wa�nie�przez�gmi�ny
kon�sty�tu�cyj�ne�go�obo�wiąz�ku�skut�ku�je�dra�-
stycz�nie�na�ra�sta�ją�cy�mi�kwo�ta�mi�w bu�dże�-
tach�miast�i gmin,�któ�rym�i tak�bra�ku�je�źró�-
deł�fi�nan�so�wa�nia,�a ich�bu�dże�ty�są�czę�sto
wy�so�ko�za�dłu�żo�ne.�Po�dob�nie�rzecz�wy�-
glą�da�z gmin�ny�mi�za�rząd�ca�mi,�któ�rych�za�-
dłu�że�nie�nie�jed�no�krot�nie�na�ra�sta�z uwa�-
gi�na za�le�gło�ści�sa�mych�na�jem�ców.

Źle�lub�błęd�nie�spre�cy�zo�wa�ne�po�trze�-
by�miesz�ka�nio�we,�ma�ło�traf�na�wi�zja�roz�-
wo�ju�miesz�kal�nic�twa�na po�zio�mie�miast
i gmin,�a przede�wszyst�kim�brak�wie�dzy
w za�kre�sie�spe�cja�li�stycz�ne�go�za�rzą�dza�-
nia� nie�ru�cho�mo�ścia�mi� (do�cho�dzi� nie�-
ste�ty�co�raz�czę�ściej�do pa�to�lo�gicz�nych
sy�tu�acji,�w któ�rych�li�cen�cjo�no�wa�ni�za�rząd�-
cy�nie�ru�cho�mo�ści�nie�pod�no�szą�i nie�ak�-
tu�ali�zu�ją� swo�ich� kwa�li�fi�ka�cji� za�wo�do�-
wych,� a co� za tym� idzie� nie� są
zo�rien�to�wa�ni�w zmia�nach�do�ty�czą�cych

prze�pi�sów�zwią�za�nych�z ich�pro�fe�sją)�to
głów�ne�przy�czy�ny,�któ�re�ha�mu�ją�i ogra�-
ni�cza�ją� moż�li�wo�ści� gmin� w dzie�dzi�nie
miesz�kal�nic�twa.

Li�kwi�da�cja�de�fi�cy�tów�ilo�ścio�wych�w seg�-
men�cie�lo�ka�li�miesz�kal�nych�w ogó�le�(nie
tyl�ko�w przy�pad�ku�za�so�bów�gmin�nych)�po�-
win�na�stać�się�prio�ry�te�tem�w dzia�ła�niach
władz� sa�mo�rzą�do�wych.� Zwa�żyw�szy
na obec�ny� brak� ok. 1,6� mln� miesz�kań
w Pol�sce�oraz�na wskaź�ni�ki�po�rów�nu�ją�-
ce�nasz�kraj�na tle�in�nych�kra�jów�Unii�Eu�-
ro�pej�skiej�pod wzglę�dem�sy�tu�acji�miesz�-
ka�nio�wej,� z przy�kro�ścią� kon�sta�tu�ję,� że
sy�tu�acja�pol�skie�go�bu�dow�nic�twa�miesz�-
ka�nio�we�go�jest�na dzień�dzi�siej�szy�dra�ma�-
tycz�na.�W tym�miej�scu�nad�mie�nię�rów�nież,
że�do 2015�ro�ku�na�le�ży�wy�bu�rzyć�ok. 500
tys.�miesz�kań�ze�wzglę�du�na za�nie�dba�-
nia� re�mon�to�we,� zły� stan�dard,� zu�ży�cie
tech�nicz�ne�lub�wiek�bu�dyn�ków.�Dla�przy�-
kła�du�w Pol�sce�licz�ba�miesz�kań�użyt�ko�-
wa�nych� na 1000� miesz�kań�ców� wy�no�si
sta�ty�stycz�nie 350,�pod�czas�gdy�w pań�-
stwach�sta�rej�Unii�Eu�ro�pej�skiej�wskaź�nik
ten�wy�no�si 500�miesz�kań.�Z ko�lei�w UE
na jed�ną�oso�bę�przy�pa�da�śred�nio 50m2

miesz�ka�nia,�a już�u nas�wskaź�nik�ten�wy�-
no�si 24m2.� Do�dat�ko�wo� na�po�mknę,� że
z Ra�por�tu�Miesz�ka�nio�we�go�za 2010�r.�spo�-
rzą�dzo�ne�go�przez�In�sty�tut�Go�spo�dar�ki�Nie�-
ru�cho�mo�ścia�mi�wy�ni�ka,�że�w nie�któ�rych
pol�skich�mia�stach�od�da�no�w gra�ni�cach
od 0,3�do 0,7�miesz�ka�nia�na 1000�miesz�-
kań�ców.�

W Pol�sce,�za prze�cięt�ne�mie�sięcz�ne�wy�-
na�gro�dze�nie� moż�na� na�być� ok. 0,5� m2

miesz�ka�nia,�na�to�miast�w kra�jach�sta�rej�Unii
Eu�ro�pej�skiej�za mie�sięcz�ne�wy�na�gro�dze�-
nie�moż�na�po�zy�skać 2-3�m2�miesz�ka�nia.

Po�wyż�sze� sta�ty�sty�ki� mó�wią� sa�me
za sie�bie,� są� dru�zgo�czą�ce,� a py�ta�nie
po ich�prze�ana�li�zo�wa�niu�na�su�wa�się�jed�-
no� –� czy� wstę�ga� złej� pas�sy� pol�skie�go
miesz�kal�nic�twa�zo�sta�nie�wresz�cie�prze�-
cię�ta?�Mam�głę�bo�ką�na�dzie�ję,�że�dzię�ki
za�ło�że�niom�i pro�po�zy�cjom�zmian�za�war�-
tych�w rzą�do�wym�do�ku�men�cie�„Głów�ne
pro�ble�my,�ce�le�i kie�run�ki�pro�gra�mu�wspie�-
ra�nia�roz�wo�ju�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�-
we�go�do 2020� ro�ku”,�dzia�ła�nia�ma�ją�ce
na ce�lu�sprzy�ja�nie�pol�skie�mu�miesz�kal�nic�-
twu�na�bio�rą�wresz�cie�roz�pę�du�i przyj�mą
wła�ści�wy�tor.
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De�fi�cyt� miesz�kań� wy�ni�ka� przede
wszyst�kim�z bra�ku�do�stęp�no�ści,�ro�zu�mia�-
nej�ja�ko�moż�li�wość�za�spo�ka�ja�nia�po�trzeb
miesz�ka�nio�wych� przez� go�spo�dar�stwa
do�mo�we.� Po�la�cy� za prze�cięt�ne� mie�-
sięcz�ne�wy�na�gro�dze�nie�mo�gą�bo�wiem
za�ku�pić�za�le�d�wie�ok. 0,8�m2 po�wierzch�-
ni�miesz�ka�nia,�pod�czas�gdy�oby�wa�te�le
kra�jów�za�chod�nio�eu�ro�pej�skich�ok. 2-3�m2

miesz�ka�nia.�W wo�je�wódz�twie� ślą�skim
za prze�cięt�ną�pen�sję�moż�na�na�być�je�-
dy�nie� śred�nio 0,71� m2 po�wierzch�ni
miesz�ka�nia�(tab.�1).�

Naj�wię�cej�miesz�kań�na 1000�miesz�-
kań�ców�od�da�no�w 2010�ro�ku�w wo�je�-
wódz�twie� po�mor�skim� oraz� dol�no�ślą�-
skim� (od�po�wied�nio 4,65� i 4,11
miesz�ka�nia).�Naj�mniej�szy�wskaź�nik�wy�-
stą�pił� w wo�je�wódz�twie� wiel�ko�pol�skim,
gdzie�wy�niósł�za�le�d�wie 0,44�miesz�ka�nia
na 1000� miesz�kań�ców.� W więk�szo�ści
wo�je�wództw�na�stą�pił�spa�dek�wskaź�ni�ka
w po�rów�na�niu�z ro�kiem�po�przed�nim.

Ślą skie miesz ka nie…

Wo�je�wódz�two�ślą�skie�na tle�po�zo�sta�-
łych�usy�tu�owa�ne�jest�na bar�dzo�ni�skim
po�zio�mie.�We�dług�wstęp�nych�da�nych
w 2010�r.,�w wo�je�wódz�twie�ślą�skim�od�-
da�no�do użyt�ko�wa�nia 10 248�miesz�kań
(1,86�miesz�ka�nia�na 1000�miesz�kań�-
ców),�tj.�o 3,6%�mniej�niż�przed ro�kiem
(w kra�ju�od�no�to�wa�no�spa�dek�o 15,2%).
Miesz�ka�nia� od�da�ne� do użyt�ko�wa�nia
w bu�dow�nic�twie�in�dy�wi�du�al�nym�sta�no�-
wi�ły 71%�wszyst�kich�miesz�kań�(tab.�2).�

Sy�tu�acja�miesz�ka�nio�wa�w po�szcze�-
gól�nych� mia�stach� wo�je�wódz�twa� ślą�-
skie�go�bu�dzi�pew�ne�oba�wy.�Za�uwa�żo�-
no�dra�stycz�nie�wzra�sta�ją�cą�licz�bę�osób
ocze�ku�ją�cych� na przy�dział� lo�ka�lu
miesz�kal�ne�go,� za�rów�no� w gmi�nach
jak�rów�nież�w to�wa�rzy�stwach�bu�dow�-
nic�twa�spo�łecz�ne�go.�Spo�śród�ana�li�zo�-
wa�nych�miast�naj�mniej�miesz�kań�od�-
da�no� do użyt�ko�wa�nia� w Za�brzu,

Przekroje sytuacji 
mieszkaniowej regionu
Pro ble my miesz ka nio we w Pol sce ma ją spe cy ficz ny wy miar i czę sto są nie po rów ny wal ne z sy tu acją in nych kra -
jów eu ro pej skich. Bu dow nic two pol skie nie jed nym spę dza sen z po wiek a w za sa dzie je go brak. Kwe stię wy bit -
nie pro ble ma tycz ną sta no wi de fi cyt miesz kań, któ ry w Pol sce sza cun ko wo okre śla ny jest na po zio mie 1,6 mln.

Tab. 1�Sy�tu�acja�fi�nan�so�wa�w wy�bra�nych�mia�stach�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�go.�

Tab. 2.�Miesz�ka�nia�od�da�ne�do użyt�ko�wa�nia�w po�szcze�gól�nych�wo�je�wódz�twach.�Źró�dło:�opra�co�wa�-
nie�wła�sne�In�sty�tu�tu�Go�spo�dar�ki�Nie�ru�cho�mo�ścia�mi�www.ign.org.pl�

Województwo

ilość mieszkań 
przypadająca 

na 1000 mieszkańców
(30.11.2009 r.)

ilość mieszkań
przypadająca

na 1000 mieszkańców
(01.01.2010 r.)

dolnośląskie 4,42 4,11

kujawsko-pomorskie 2,93 2,37

lubelskie 2,42 2,28

lubuskie 3,33 2,87

łódzkie 2,28 2,27

małopolskie 5,18 3,37

mazowieckie 2,50 1,83

opolskie 1,52 1,92

podkarpackie 2,33 2,05

podlaskie 2,88 3,17

pomorskie 5,98 4,65

śląskie 2,03 1,86

świętokrzyskie 1,33 1,60

warmińsko-mazurskie 2,89 3,08

wielkopolskie 0,38 0,44

zachodniopomorskie 4,00 3,27
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za�le�d�wie 0,3� miesz�ka�nia� na 1000
miesz�kań�ców�(tab.�3).

Ak�tyw�ność�in�we�sty�cyj�na�gmin,�to�wa�-
rzystw�bu�dow�nic�twa�spo�łecz�ne�go�oraz
po�sia�da�ne�środ�ki�fi�nan�so�we�są�da�le�ce
nie�wy�star�cza�ją�ce,� aby� roz�wią�zać�pro�-
blem�de�fi�cy�tu�miesz�kań.�Licz�ba�miesz�-
kań�przy�pa�da�ją�ca�na 1000�miesz�kań�ców
w ana�li�zo�wa�nych�mia�stach�wo�je�wódz�two
ślą�skie�go�oscy�lu�je�w prze�dzia�le 300-450
miesz�kań.� Od�no�to�wa�no� sza�cun�ko�we
po�trze�by� miesz�ka�nio�we,� w nie�któ�rych
ślą�skich�mia�stach�prze�kra�cza�ją 4�a na�-
wet 5�tys.�miesz�kań.

Bu dow nic two miesz ka nio we
w ce nie

Wo�je�wódz�two�ma�zo�wiec�kie�stan�dar�-
do�wo�wie�dzie�prym�w ce�nie�za 1�m2 po�-
wierzch�ni�miesz�ka�nia�na ryn�ku�wtór�nym.
W 2010�ro�ku,�aby�na�być�lo�kum�na zie�-
mi�ma�zo�wiec�kiej,�mu�sie�li�śmy�za�pła�cić
za 1� m2 oko�ło 7 771� zł/m2.� Ko�lej�ne
w ce�no�wej�ta�be�li�nie�ru�cho�mo�ści�usy�tu�-
owa�ne� jest� wo�je�wódz�two� ma�ło�pol�-
skie�–�5 889�zł/�m2.�Zie�mia�lu�bu�ska�to�ce�-
ny� kształ�tu�ją�ce� się� za 1� m2

w oko�li�cach 3 042�zł/�m2.�Nie�znacz�ne
wzro�sty�cen�od�no�to�wa�no�w pierw�szym
kwar�ta�le 2010�r.�m.in.�w wo�je�wódz�twie
opol�skim�–�wzrost�o 14,9%,�wo�je�wódz�-
twie�ślą�skim�o 14,8%�oraz�wo�je�wódz�-
twie�pod�kar�pac�kim�o 9,4%.�W ofer�cie
na ryn�ku�wtór�nym�do�mi�nu�ją�miesz�ka�nia
dwu�po�ko�jo�we,� któ�re� sta�no�wią 42%
wszyst�kich�ogło�szeń�(tab.�4).

Co da lej?

Prze�wi�du�je�się,�że�w 2011�ro�ku�na�stą�-
pi� nie�znacz�ny� spa�dek� śred�nich� cen
na ryn�ku�wtór�nym�nie�ru�cho�mo�ści.�Ogra�-
ni�cze�nie�pro�gra�mu�„Ro�dzi�na�na swo�im”
do ryn�ku�pier�wot�ne�go�spo�wo�du�je�spa�-
dek�po�py�tu,�a co�za tym�idzie�ob�niż�kę
cen�miesz�kań.�Mi�mo�to,�więk�szość�go�-

Tab. 3�Miesz�ka�nia�od�da�ne�do użyt�ku�na 1000�miesz�kań�ców�w po�szcze�gól�nych�mia�stach�ślą�skich.

Tab. 4�Śred�nia�ce�na�trans�ak�cji�kup�na/sprze�da�ży 1m2 pow.�miesz�ka�nia�we�wszyst�kich�wo�je�wódz�twach.

spo�darstw�do�mo�wych�nie�stać�za za�kup
miesz�ka�nia�na ryn�ku�wtór�nym.�Do�dat�ko�-
wo�pla�no�wa�ne�ogra�ni�cze�nia�w do�stę�pie
do kre�dy�tów�hi�po�tecz�nych�spo�wo�du�ją
zmniej�sze�nie�zdol�no�ści�kre�dy�to�wej�po�-
szcze�gól�nych�go�spo�darstw�do�mo�wych,
zwłasz�cza�tych�o niż�szych�do�cho�dach.
Dla�tej�gru�py�spo�łecz�nej�w chwi�li�obec�-
nej� ry�nek� miesz�kań� wła�sno�ścio�wych
oraz�wła�dze�pu�blicz�ne�nie�przed�sta�wia�-
ją�żad�nej�ofer�ty�miesz�ka�nio�wej.

Li�kwi�da�cja� Kra�jo�we�go� Fun�du�szu
Miesz�ka�nio�we�go�w 2009�ro�ku�znacz�nie
ogra�ni�czy�ła�to�wa�rzy�stwa�bu�dow�nic�twa
spo�łecz�ne�go�pod wzglę�dem�fi�nan�so�wa�-
nia� bu�do�wy� no�wych� lo�ka�li� miesz�kal�-
nych,�choć�chęt�nych�na li�stach�przy�dzia�-
łu� ca�ły� czas� przy�by�wa.� W dra�stycz�ny
spo�sób�wzra�sta�ilość�wy�ro�ków�eks�mi�syj�-
nych,�a co�za tym�idzie�mia�sta�wy�pła�ca�-
ją�z bu�dże�tów�co�raz�więk�sze�środ�ki�z ty�-
tu�łu� nie�zre�ali�zo�wa�nych� wy�ro�ków
eks�mi�syj�nych�(brak�lo�ka�li�so�cjal�nych).�In�-
sty�tut� Go�spo�dar�ki� Nie�ru�cho�mo�ścia�mi,
któ�re�go�or�ga�nem�nad�zor�czym�zgod�nie
z za�pi�sa�mi�KRS�jest�Mi�ni�ster�In�fra�struk�-
tu�ry�do�strze�ga�jąc�ten�pro�blem,�po�wo�łu�-
je�do ży�cia�w mar�cu 2011�ro�ku�Pol�ską
Agen�cję� Bu�dow�nic�twa� Spo�łecz�ne�go,
któ�rej� ce�lem� i za�da�niem� sta�tu�to�wym
bę�dzie�zmia�na�nie�ko�rzyst�ne�go�de�fi�cy�tu
miesz�ka�nio�we�go�na ob�sza�rze�za�in�te�re�-
so�wa�nych�miast.

Ar�ka�diusz�Bo�rek
Pre�zes�Za�rzą�du�In�sty�tu�tu�Go�spo�dar�-

ki�Nie�ru�cho�mo�ścia�mi.�Wi�ce�pre�zes�Ślą�-
skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,�Pre�zy�dent�Fe�-
de�ra�cji�Go�spo�dar�ki�Nie�ru�cho�mo�ścia�mi.�

Pi�śmien�nic�two:�In�sty�tu�tu�Go�spo�dar�ki
Nie�ru�cho�mo�ścia�mi�www.ign.org.pl

Wo je wódz two

Śred nia ce na trans ak cji kup na / sprze da ży
1 m2 pow. miesz ka nia [zł]

2006 2007 2008 2009 i kwar -
tał 2010

ii kwar -
tał 2010

dol�no�ślą�skie 3 201,5 4 754,8 5 465,0 5 408,2 5 171,2 4 997,3

ku�jaw�sko�-po�mor�skie 2 203,4 3 413,1 3 856,3 3 844,7 3 647,2 4 035,4

lu�bel�skie 2 403,3 3 600,3 4�337,1 4 319,9 4 027,8 4 602,8

lu�bu�skie 1 683,4 2 505,9 3 123,6 3 466,6 2 972,3 3 042,0

łódz�kie 2 038,6 3 679,2 3 924,4 3 852,7 4 108,2 3 510,2

ma�ło�pol�skie 4 684,3 6 428,9 6 592,1 6 045,3 5 746,5 5 888,9

ma�zo�wiec�kie 5 181,3 7 578,2 7 992,4 7 484,7 7 644,2 7 771,0

opol�skie 1 902,5 2 934,6 3 244,2 3 716,4 3 712,6 4 158,3

pod�kar�pac�kie 2 199,4 3 271,2 3 862,6 3 799,9 3 697,1 3 991,4

pod�la�skie 2 263,8 3 675,0 4 088,9 3 830,7 3 899,2 3 880,7

po�mor�skie 3 366,1 5 344,2 5 773,0 5 536,1 5 677,3 5 376,0

ślą�skie 1 752,3 2 731,4 3 367,8 3 353,0 3 440,9 3 938,4

świę�to�krzy�skie 2 131,8 3 498,3 3 973,3 4 246,6 3 869,8 3 891,7

war�miń�sko�-ma�zur�skie 2 510,4 3 884,4 4 208,1 3 890,0 3 657,1 4 308,2

wiel�ko�pol�skie 2 802,4 4 312,9 4 917,4 4 873,6 5 091,4 4 936,2

za�chod�nio�po�mor�skie 2 633,7 4 081,1 4 392,7 4 524,9 4 206,7 4 301,7

Pol�ska 3 596,9 5 405,8 5 959,3 5 779,2 5 614,3 5 810,2

ŚLĄSKI RAPORT MIESZKANIOWY
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W pierw�szej�czę�ści�ob�rad�Pan�An�drzej
Ko�żusz�nik,�Pre�zes�Za�rzą�du�Spół�dziel�ni,
przed�sta�wił�ob�szer�ną�in�for�ma�cję�o ge�-
ne�zie�jej�po�wsta�nia,�o osią�gnię�ciach�in�-
we�sty�cyj�nych�i eks�plo�ata�cyj�nych,�kształ�-
to�wa�niu�ży�cia�spo�łecz�ne�go�i kul�tu�ral�ne�go
człon�ków�a tak�że�o za�mie�rze�niach�dal�-
sze�go�roz�wo�ju.

Aktywna działalność
w 2010 roku

W sie dzi bie Ty skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Oskard”, no wej fir mie człon kow skie Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
mia ły miej sce ob ra dy jej or ga nów sta tu to wych, ce lem przy ję cia spra woz dań z ich dzia łal no ści za rok 2010 oraz
uzgod nie nie pla nów, przed się wzięć i za dań na rok 2011.

Posiedzenie�Prezydium�i�Rady�oraz�Komisji�Rewizyjnej�Izby

Pre�zy�dent� Ta�de�usz� Wnuk� wrę�cza� Pre�ze�so�wi
An�drze�jo�wi�Ko�żusz�ni�ko�wi,�Cer�ty�fi�kat�Przy�na�leż�-
no�ści�do Izby.

W tej�czę�ści�ob�rad�uczest�ni�czy�li�tak�-
że� Prze�wod�ni�czą�cy� Ra�dy� Kazimierz
Krawczyk,� Wi�ce�pre�zes�Za�rzą�du�Piotr
Polis�i Głów�na Księ�go�wa�Teresa�Mazur.

Pre�zy�dent� Ta�de�usz� Wnuk� przy�po�-
mniał� naj�waż�niej�sze� przed�się�wzię�cia
z dzia�łal�no�ści� sta�tu�to�wej� Izby� w ro�ku
ubie�głym,�wśród�wie�lu�z nich�o zor�ga�-
ni�zo�wa�niu�kon�fe�ren�cji�–�ii Ślą skie Fo -
rum in we sty cji Bu dow nic twa nie ru -
cho mo ści po�łą�czo�nej� z ob�cho�da�mi
Ślą skie go Dnia Bu dow la nych.�Kon�ty�-
nu�owa�nej� współ�pra�cy� z in�sty�tu�cja�mi
pań�stwo�we�go�nad�zo�ru�bu�dow�la�ne�go,�In�-
spek�cji�Pra�cy,�fi�nan�so�we�go�i po�dat�ko�-
we�go� or�ga�ni�zo�wa�nych� se�mi�na�riach
szko�le�nio�wo-in�te�gra�cyj�nych�oraz�o ko�-
lej�nej�Ga li Bu dow nic twa,�w trak�cie�któ�-
rej�tra�dy�cyj�nie�wy�róż�nia�ne�by�ły�naj�lep�-

sze�przed�się�bior�stwa�bu�dow�la�ne�oraz
ho�no�ro�wa�ne�wy�bit�ne�po�sta�cie�bu�dow�-
nic�twa�ślą�skie�go.�

Ra�da�Izby�pod�ję�ła�uchwa�ły�za�twier�dza�-
ją�ce�„SPRa WOZ Da nia –�z dzia łal no -
ści jej or ga nów sta tu to wych
za rok 2011”,�a tak�że�„SPRa WOZ Da -
nie fi nan so we”�na pod�sta�wie�po�zy�tyw�-

nej� re�ko�men�da�cji� Ko�mi�sji� Re�wi�zyj�nej,
któ�rej�prze�wod�ni�czy�Pa�ni�Ur�szu�la�Ma�lok.�

W ko�lej�nej�czę�ści�ob�rad�Pre�zy�dent�Ta�-
de�usz�Wnuk�przed�sta�wił�pro�jek�ty�„PLA�-
NU� –� sta�tu�to�wej� dzia�łal�no�ści� Izby
na rok 2011”�oraz�„Pla nu – za da nio -
we go w okre sie i kwar ta łu 2011”.
Za jed�no�z naj�waż�niej�szych�i naj�bliż�szych
dzia�łań�Izby,�uznał�przy�go�to�wa�nie�„Sta�-
no�wi�ska”�do pro�jek�tu�za�ło�żeń�no�we�li�za�-
cji� usta�wy� „Pra�wo� za�mó�wień� Pu�blicz�-
nych”,� któ�re� bę�dzie� zwień�cze�niem
po�nad dwu�let�niej� de�ba�ty� firm� człon�-
kow�skich�w tym�te�ma�cie.�Kon�ty�nu�owa�-
ne�bę�dą�wszyst�kie�do�tych�cza�so�we�for�-
my�dzia�łal�no�ści�Izby,�a więc�cy�klicz�ne
or�ga�ni�zo�wa�nie� ko�lej�nych� se�mi�na�riów
szko�le�nio�wych,� klu�bo�wych� spo�tkań
człon�kow�skich,�uczest�ni�cze�nie�w tar�gach

bu�do�wal�nych.�No�wa�ini�cja�ty�wą�bę�dzie
zor�ga�ni�zo�wa�nie�„Mo�ni�to�rin�gu�Ślą�skie�go
Ryn�ku�In�we�sty�cji�i Bu�dow�nic�twa”.�Ra�da
Izby�za�twier�dzi�ła�przed�sta�wio�ne�pla�ny
dal�szej�dzia�łal�no�ści�jej�or�ga�nów�sta�tu�to�-
wych� wraz� z pre�li�mi�na�rzem� fi�nan�so�-
wym.�Biu�ro�Izby�przed�sta�wi�ło�pro�gram
naj�bliż�sze�go�se�mi�na�rium�szko�le�nio�we�-
go�dla�firm�Izby�i Fo�rum�Bu�dow�nic�twa
Ślą�skie�go�w Ustro�niu�Ślą�skim�w mie�sią�-
cu�lu�tym.�Za�twier�dzo�no�ob�ję�cie�pa�tro�na�-
tem�me�ry�to�rycz�nym�przed�się�wzię�cia�ja�-
kim� bę�dzie� „Re�wi�ta�li�za�cji� te�re�nów
po�prze�my�sło�wych� KWK� My�sło�wi�ce”,
któ�re�ko�or�dy�nu�je�przed�się�bior�stwo�człon�-
kow�skie�Lo�ka�tor�Spół�ka�z.�o. o.

Na za�koń�cze�nie� Ta�de�usz� Wnuk
w imie�niu�wszyst�kich�obec�nych�człon�-
ków�Ra�dy�prze�ka�zał�„List�gra�tu�la�cyj�ny”
prof.�Ja�no�wi�Ślu�sar�ko�wi�z ty�tu�łu�po�wie�-
rze�nia�sta�no�wi�ska�Pro�fe�so�ra�Zwy�czaj�-
ne�go�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�oraz�zło�żył
po�dzię�ko�wa�nia�Pa�no�wi�An�drze�jo�wi�Ko�-
żusz�ni�ko�wi,� Pre�ze�so�wi� Za�rzą�du� Ty�-
skiej�Spół�dziel�ni�za za�pro�sze�nie�i zor�-
ga�ni�zo�wa�nie� ob�rad� oraz� prze�ka�za�no
„In�for�ma�cje”�o do�ko�na�niach�spół�dziel�-
ni�oraz�za�mie�rze�niach�dal�sze�go�i roz�-
wo�ju.

ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA
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Użyteczne seminarium
szkoleniowe 
w Ustroniu Śląskim

W dniach 18-19� lu�te�go 2011� r.,
mia�ło� miej�sce� pierw�sze� w bie�żą�-
cym�ro�ku�Se�mi�na�rium�szko�le�nio�we
ka�dry�kie�row�ni�czej�przed�się�biorstw
Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�i uczest�-
ni�ków�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�-
go�a z po�śród�nich�Ślą�skiej�Okrę�go�-
wej� Izby� In�ży�nie�rów� Bu�dow�nic�twa
i Związ�ków�Pra�co�daw�ców�Bu�dow�nic�-
twa�w Gli�wi�cach.�Do�ko�nu�jąc�otwar�-
cia�se�mi�na�rium�–�Pre�zy�dent�Ta de -
usz Wnuk pod�kre�ślił�zna�cze�nie�ja�kie
przy�wią�zu�ją� wszyst�kie� sa�mo�rzą�dy
go�spo�dar�cze�i za�wo�do�we�bu�dow�nic�-
twa�ślą�skie�go�do sta�łej�efek�tyw�nej
współ�pra�cy�z wo�je�wódz�ki�mi�in�sty�tu�-
cja�mi�nad�zo�ru�pań�stwo�we�go,�wi�ta�-
jąc�–�Pa�na�Ja na Spy cha łę –�Ślą�-
skie�go� In�spek�to�ra� Nad�zo�ru
Bu�dow�la�ne�go,� Pa�na� Mar ci na Ku -
sia –�Za�stęp�cę�Na�czel�ni�ka I Ślą�skie�-
go�Urzę�du�Skar�bo�we�go�w So�snow�-
cu� wraz� z Pa�nem� Grze go rzem
Po lesz czu kiem –�kie�row�ni�kiem�kon�-
tro�li�po�dat�ko�wej�oraz�Pa�nią�anet tę
Ra nosz –� In�spek�to�ra� Okrę�go�wej
In�spek�cji�Pra�cy.�

Wy�kład�wpro�wa�dza�ją�cy�do se�mi�-
na�rium�przed�sta�wił�prof.�Jan Ślu sa -
rek –� Pro�rek�tor� Po�li�tech�ni�ki� Ślą�-
skiej,� trak�tu�ją�cy� o „Mo�de�lu
pro�gno�zo�wa�nia�trwa�ło�ści�wy�bra�nych
kon�struk�cji�bu�dow�la�nych”.�Z bar�dzo
du�żym� za�in�te�re�so�wa�niem� uczest�-
ni�cy�se�mi�na�rium�przy�ję�li�in�for�ma�cję
szko�le�nio�wą�Ślą�skie�go�Urzę�du�Skar�-
bo�we�go� o zmia�nach� w po�dat�ku
od to�wa�rów�i usług�i VAT.�Pan�Grze -
gorz Po lesz czuk szcze�gó�ło�wo�omó�-
wił�kwe�stie�do�ty�czą�ce�sze�ro�ko�po�ję�-
tej� te�ma�ty�ki� no�we�li�za�cji� prze�pi�sów
VAT.�Przed�sta�wił�m.�in.�za�sa�dy�sto�-
so�wa�nia� zwol�nień� pod�mio�to�wych,
no�we�prze�pi�sy�z za�kre�sie�fak�tu�ro�wa�-
nia,�po�da�tek�VAT�od sa�mo�cho�dów
i pa�li�wa.� Uczest�ni�cy� wy�stą�pie�nia
uzna�li� za ce�lo�we� zor�ga�ni�zo�wa�nie
przez�Ślą�ska�Izbę�w naj�bliż�szym�cza�-
sie,�ana�lo�gicz�ne�go�se�mi�na�rium�dla

służb�fi�nan�so�wo�-księ�go�wych,�człon�-
kow�skich�oraz�uczest�ni�ków�Fo�rum.�

Zgod�nie� z pro�gra�mem� se�mi�na�-
rium,�Pan Jan Spy cha ła przed�sta�wił
te�mat�pro�ble�mo�wy�ja�kim�jest�„Bez pie -
czeń stwo użyt ko wa nia obiek tów
bu dow la nych na te re nach gór ni -
czych w aspek cie prze pi sów pra -
wa bu dow la ne go”. Szcze�gó�ło�wo
omó�wił�uwa�run�ko�wa�nia�praw�ne,�za�-
bez�pie�cze�nia�kon�struk�cji�bu�dyn�ków
na wpły�wy� eks�plo�ata�cji� gór�ni�czej
oraz�utrzy�ma�nie�we�wła�ści�wym�sta�-
nie�tech�nicz�nym�obiek�tów�bu�dow�la�-
nych�na te�re�nach�gór�ni�czych.�

Tra�dy�cyj�nie�już�uczest�ni�cy�se�mi�na�-
rium�wy�słu�cha�li�pre�lek�cji�anet ty Ra -
nosz,�któ�ra�przed�sta�wi�ła�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�i fir�-
my�bu�dow�la�ne,�po�wo�du�je�śmier�tel�-
ne� w skut�kach� wy�pad�ki,� któ�rych
moż�na�bar�dzo�ła�two�unik�nąć.

W koń�co�wej�czę�ści�ob�rad�Pre�zy�-
dent�Ta de usz Wnuk po�in�for�mo�wał,
że�jest�przy�go�to�wy�wa�ne�sta�no�wi�sko
Ślą�skiej�Izby�i uczest�ni�ków�Fo�rum,
do pro�jek�tu�za�ło�żeń�do no�we�li�za�cji
usta�wy� Pra�wo� Za�mó�wień� Pu�blicz�-
nych,�ja�ko�koń�co�we�pod�su�mo�wa�nie
pro�wa�dzo�nej� już� po�nad� dwa� la�ta
z fir�ma�mi� człon�kow�ski�mi� de�ba�ty
o prak�ty�ce�jej�sto�so�wa�nia.�Przed�sta�-
wił�pro�jekt�te�go�sta�no�wi�ska�opra�co�-
wa�ny�na pod�sta�wie�uzy�ska�nych�opi�-
nii,� od Za�rzą�du� DTŚ� S.�A.,� Spół�ki
Dan�pol,� oraz� współ�pra�cu�ją�cych
z Izbą� eks�per�tów.� Zwró�cił� się
do uczest�ni�ków�se�mi�na�rium�o prze�-
ka�za�nie� w cią�gu� naj�bliż�szych� dni,
swych� wła�snych� au�tor�skich� uwag
do te�go�pro�jek�tu�i opi�nii�na pod�sta�-
wie,�któ�rych�zo�sta�nie�sfor�mu�ło�wa�na
treść�koń�co�we�go�wy�stą�pie�nia�do Pa�-
na� Jac�ka� Sa�do�we�go� –� Pre�ze�sa
Urzę�du�Za�mó�wień�Pu�blicz�nych.�

Ta�de�usz�Wnuk�(Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�-
twa),�Jan�Spy�cha�ła�(Ślą�ski�Wo�je�wódz�ki�In�spek�tor
Nad�zo�ru�Bu�dow�la�ne�go),�Ja�cek�Kacz�mar�czyk�(Eks�-
pert�w dzie�dzi�nie�PZP)

Anet�ta� Ra�nosz� (In�spek�tor� Okrę�go�wej� In�spek�cji
Pra�cy�w Ka�to�wi�cach)

Za�stęp�ca�Na�czel�ni�ka�Mar�cin�Kuś,�Grze�gorz�Po�lesz�-
czuk� (Kie�row�nik� Kon�tro�li� Po�dat�ko�wej, I Ślą�ski
Urząd�Skar�bo�wy�w So�snow�cu)
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Otwar�cia� Tar�gów� do�ko�nał� Ta de usz
Wnuk –�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�-
nic�twa� z udzia�łem� Wi�ce�pre�zy�den�ta
So�snow�ca�–�Ry szar da łu kaw skie go,
Ta de usza Do no ci ka –�Pre�ze�sa�Re�gio�-
nal�nej� Izby� Go�spo�dar�czej� w Ka�to�wi�-
cach,��Ta de usza Glücksmana –�Dy�rek�-
to�ra�wy�ko�naw�cze�go�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa
Ślą�skie�go,� Hie ro ni ma Spi żew skie -
go –�Pre�ze�sa�od�dzia�łu�ka�to�wic�kie�go�Pol�-
skie�go�Zrze�sze�nia�In�ży�nie�rów�i Tech�ni�-
ków� In�sta�la�cyj�nych� oraz� To ma sza
Ra czyńk skie go –� Pre�ze�sa� Za�rzą�du
Expo�Si�le�sia.�

Te�go�rocz�ne� wy�da�rze�nie� bran�żo�we
w Expo�Si�le�sia,�do�star�czy�ło�zwie�dza�ją�-
cym�obok� rze�tel�nych� in�for�ma�cji,�wie�le
atrak�cji.�Obok�ko�tłów�grzew�czych,�sze�-
ro�kiej�ga�my�ma�te�ria�łów�bu�dow�la�nych,
no�wo�cze�snych�okien,�drzwi,�sys�te�mów
wen�ty�la�cyj�nych,�swo�ją�ofer�tę�za�pre�zen�-
to�wa�li�rów�nież�pro�jek�tan�ci�–�ar�ty�ści.

Część�ogól�no�bu�dow�la�na,�tra�dy�cyj�nie
już�zo�sta�ła�po�dzie�lo�na na trzy�blo�ki�te�ma�-
tycz�ne:�Sa�lon�sto�lar�ki�bu�dow�la�nej,�Sa�lon
Tech�ni�ki�Grzew�czej�i In�sta�la�cyj�nej�SIL�-
TERM�-IN�STAL,� Tar�gi� Miesz�ka�nio�wo�-
-De�ve�lo�per�skie.�No�wo�ścią�w tym�se�zo�-
nie,�któ�ra�za�chwy�ci�ła,�oka�za�ły�się�Tar�gi

Wy�po�sa�że�nia�Wnętrz�Si�le�sia�IN�TE�RIOR.
Po�łą�cze�nie�tych�sek�to�rów�pod jed�nym�da�-
chem� da�ło� kom�plek�so�wą� i przej�rzy�stą
ofer�tę�dla�osób�za�in�te�re�so�wa�nych�te�ma�-
ty�ką�bu�dow�nic�twa�miesz�ka�nio�we�go.

Tar�gom�to�wa�rzy�szy�ły�istot�ne�wy�da�rze�-
nia� bran�żo�we� w po�sta�ci� kon�fe�ren�cji,
warsz�ta�tów,�spo�tkań�in�for�ma�cyj�nych,�jak
rów�nież�kon�kur�sów.�Szcze�gól�nym�za�in�-
te�re�so�wa�niem�cie�szy�ła�się�Kon�fe�ren�cja
pn.�„Bu�dy�nek�pe�łen�ener�gii”,�zor�ga�ni�zo�-
wa�na przez�Eu�ro�-Cen�trum�Park�Tech�-
no�lo�gii�Ener�go�osz�częd�nych�w Ka�to�wi�-
cach� oraz� Re�dak�cje� cza�so�pi�sma
GLO�BE�ner�gy� z Kra�ko�wa.� Uczest�ni�cy
tar�gów,� mie�li� oka�zję� rów�nież� wziąć
udział�w VI Kon�fe�ren�cji�Na�uko�wo�-Tech�-
nicz�nej�pn.�„Ko�tły�ma�łej�mo�cy�za�si�la�ne
pa�li�wem�sta�łym�–�Per�spek�ty�wy�roz�wo�-
ju�ko�tłów�re�tor�to�wych�w Pol�sce”,�zor�ga�-
ni�zo�wa�ną� przez� In�sty�tut� Che�micz�nej
Prze�rób�ki�Wę�gla�z Za�brza.�Ka�to�wic�ki�In�-
spek�to�rat�Pań�stwo�wej�In�spek�cji�Pra�cy
ostrze�gał�i prze�strze�gał,�aby�za�cho�wać
bez�pie�czeń�stwo�z miej�scu�pra�cy.�Kam�-
pa�nia�„Sza�nuj�Ży�cie�-Stra�te�gia�na rzecz
bez�pie�czeń�stwa�w bu�dow�nic�twie”,�ma
jed�no�cze�śnie� in�for�mo�wać� i kon�tro�lo�-
wać.

Ślą�skie�Sto�wa�rzy�sze�nie�De�ka�rzy�prze�-
pro�wa�dzi�ło II Ślą�skie�Mi�strzo�stwa�De�ka�-
rzy.�Po�kaz�sztu�ki�ukła�da�nia�da�chu�wzbu�-
dził� sze�ro�kie� za�in�te�re�so�wa�nie
zwie�dza�ją�cych,�jak�i wy�staw�ców.�

Jak�co�ro�ku�od�był�się�Kon�kurs�o Me�-
dal�Expo�si�le�sia,�w któ�rym�przy�zna�no�na�-
gro�dy�i wy�róż�nie�nia�za naj�lep�sze�pro�duk�-
ty� pre�zen�to�wa�ne� przez� Wy�staw�ców
na tar�gach.

W Kon�kur�sie� Ko�mi�sja� przy�zna�ła
2�me�da�le.�Pierw�szy�otrzy�ma�ła�Spół�dziel�-
nia�Me�ta�lo�wo�-Od�lew�ni�cza�OGNI�WO�z Bie�-
cza�–�za Ko�cioł�„Ogni�wo�Eko�Plus”.�Dru�-
gi� me�dal� przy�padł� fir�mie� CO�ECO� s.� j.
Ka�ta�rzy�na Sęk�i Ma�rek�Ma�ślan�ka�z Cie�-
szy�na –�za Art.�Pa�nels�Co�eco.�Wy�róż�nio�-
ne� fir�my� to� ZDB� Hen�ryk� GLA�ZER;
AWIP�–�Piotr�O`Don�nel;�ABA�TEX�An�drzej
Szew�czyk;�IN�STAL�CO;�Ka�to�wic�ki�Wę�giel;
HO�ME�VI�SION�Ma�ria�Że�glar�ska.

W cią�gu�trzech�dni,�Tar�gi�SI�BEX 2011
od�wie�dzi�ło 8.000�go�ści�i kon�tra�hen�tów
z ca�łej�Pol�ski.�

Na ko�lej�ną�wy�sta�wę�bu�dow�la�ną�Expo
Si�le�sia�za�pra�sza�już�wcze�sną�je�sie�nią.
W dniach 17-18�wrze�śnia 2011�ro�ku�od�-
bę�dą�się�Tar�gi�Bu�dow�nic�twa�i Wy�po�sa�-
że�nia�Wnętrz�SI�BEX�Je�sień.

SIBEX 2011
- Kom plek so wo
o bu dow nic twie 
W so sno wiec kim Expo Si le sia odbyła się czwar ta edy cja Tar gów Bu dow la nych Si le sia Bu il ding Expo SI BEX 2010,
nad któ rą ho no ro wy pa tro nat ob ję ła Ślą ska Izba Bu dow nic twa i Forum Budownictwa Śląskiego. Jed na z naj więk -
szych im prez bran żo wych na po łu dniu Pol ski, przy cią gnę ła licz nych zwie dza ją cych. W dniach 25-27 lu te go 2011
roku, swo je pro duk ty pre zen to wa ło po nad 250 firm.

W IV edy�cji�tar�gów�SI�BEX�wzię�ło�udział 250
przed�się�biorstw

Tar�gi�SI�BEX�cie�szą�się�z ro�ku�na rok�więk�-
szą�po�pu�lar�no�ścią

II Ślą�skie�Mi�strzo�stwa�De�ka�rzy,�czy�li�sztu�ka
ukła�da�nia�da�chu

Ka ro li na Gal la
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Przed�się�bior�stwo� Bu�dow�la�ne� „Mol�-
bud” Sp.�z o.o.�jest�fir�mą�ro�dzin�ną�ist�nie�-
ją�cą�na ryn�ku�już 22�la�ta.�Obec�nie�jest
jed�ną�z naj�star�szych�firm�bu�dow�la�nych
na Ślą�sku.

Za�rząd�fir�my�sta�no�wi�mał�żeń�stwo�Re�-
na�ta�i Woj�ciech�Pę�ka�ła,�a więk�szość�funk�-
cji�kie�row�ni�czych�po�wie�rzo�nych�jest�ro�dzi�-
nie.�

Mol�bud�po�wstał�w kwiet�niu 1989�ro�ku
ja�ko� ma�ła� kil�ku�oso�bo�wa� fir�ma,� jed�nak
dzię�ki� wy�trwa�ło�ści� w sta�łym� dą�że�niu
do per�fek�cji,� z cza�sem� prze�kształ�ci�ła
się�w pręż�ne�za�trud�nia�ją�ce�po�nad 140�wy�-
so�kiej�kla�sy�fa�chow�ców,�przed�się�bior�stwo
bu�dow�la�ne.�

Spraw�dzo�na� i do�świad�czo�na� ka�dra
tech�nicz�na,� dzię�ki� cy�klicz�nym� szko�le�-
niom�pro�wa�dzo�nym�przez�re�no�mo�wa�nych
pro�du�cen�tów� ma�te�ria�łów� bu�dow�la�nych
sta�le�pod�no�si�swo�je�kwa�li�fi�ka�cje.�Dzię�ki
dłu�go�let�nie�mu�do�świad�cze�niu,�fir�ma�Mol�-
bud�po�tra�fi�spraw�nie�roz�wią�zy�wać�naj�trud�-
niej�sze�pro�ble�my,�a z ro�ku�na rok�pod�no�-
si� ja�kość� ofe�ro�wa�nych� usług.� Fir�ma
Mol�bud�uzy�sku�je�koń�co�wy�efekt�swo�ich
in�we�sty�cji�na naj�wyż�szym�po�zio�mie.

W cią�gu�swo�jej�po�nad 20�let�niej�dzia�łal�-
no�ści�Przed�się�bior�stwo�Mol�bud�wy�spe�cja�-
li�zo�wa�ło�się�w bu�dow�nic�twie�miesz�ka�nio�-
wym,�ze�szcze�gól�nym�uwzględ�nie�niem:
re�zy�den�cji,� bu�dyn�ków� miesz�kal�nych
„pod klucz”,�apar�ta�men�tow�ców,�kom�plek�-
sów�biu�ro�wych,�hal�prze�my�sło�wych�i�ma�-
ga�zy�no�wych,�obiek�tów�uży�tecz�no�ści�pu�-
blicz�nej�oraz�pod�lę�ga�ją�cej�im�in�fra�struk�tu�ry
ze�wnętrz�nej.

Fir�ma�po�sia�da�roz�bu�do�wa�ne�za�ple�cze
sprzę�to�we,�co�po�zwa�la�na mak�sy�mal�ną
mo�bil�ność�i znacz�nie�przy�śpie�sza�pro�ces
re�ali�za�cji�in�we�sty�cji.�Współ�pra�ca�z naj�lep�-
szy�mi�pra�cow�nia�mi�pro�jek�to�wy�mi,�da�je�fir�-
mie� Mol�bud� i jej� Klien�tom,� moż�li�wość
uczest�ni�cze�nia�w pro�jek�to�wa�niu�swo�je�go
do�mu,�czy�też�„biu�row�ca�ma�rzeń”.�Bu�dyn�-
ki�po�wsta�ją�ce�w ten�spo�sób,�po�zwa�la�ją
na uży�cie�od�po�wied�nich�ma�te�ria�łów�i za�-
sto�so�wa�nie�prze�my�śla�nych�tech�no�lo�gii.
Uwzględ�nia�ją�kon�struk�cję�bu�dyn�ku�do�pa�-
so�wa�ną�do je�go�spe�cy�ficz�ne�go�po�ło�że�-
nia,�opty�mal�ny,�prze�wi�dy�wa�ny�czas�re�ali�-
za�cji,�gu�sty�i su�ge�stie�Klien�ta�oraz�je�go
re�al�ne�moż�li�wo�ści�fi�nan�so�we.�

W okre�sie�swo�je�go�ist�nie�nia�P.�B.�Mol�-
bud�wy�ko�na�ło:
◆ ok. 200� bu�dyn�ków� miesz�kal�nych

(w więk�szo�ści�„pod klucz”),
◆ kom�pleks� trzech�pię�cio�kon�dy�gna�cyj�-

nych� apar�ta�men�tow�ców� w Bę�dzi�nie
przy ul.� Kra�kow�skiej� (każ�dy� o po�-
wierzch�ni�użyt�ko�wej�ok. 3000�m2),

◆ Apar�ta�men�to�wiec�„Cen�trum”�na osie�-
dlu� „Pod�skar�pie”� w Bę�dzi�nie� (po�-
wierzch�nia�użyt�ko�wa�ok. 2500�m2),

◆ Biu�ro�wiec�wraz�ha�lą�ma�ga�zy�no�wą�oraz
bu�dy�nek�kon�fe�ren�cyj�ny�i in�fra�struk�tu�rę
zewn.�dla�fir�my�„Woj�na�row�scy”�w Ka�to�-
wi�cach�przy ul.�Go�spo�dar�czej 16,

◆ Ho�tel�„Ga�li�cja”�w Oświę�ci�miu�(pię�cio�-
kon�dy�gna�cyj�ny�bu�dy�nek�o po�wierzch�-
ni�ok. 2000�m2),

◆ Bu�dy�nek�biu�ro�wy�wraz�z ha�lą�pro�duk�-
cyj�ną�(pow.�ok. 1200,00�m2)�i in�fra�struk�-
tu�rą�ze�wnętrz�ną�dla�fir�my�„Nitz�sche”
w Pszczy�nie�Ćwi�kli�cach,

◆ Bu�dy�nek�biu�ro�wy�wraz�z ha�lą�warsz�-
ta�to�wą�i in�fra�struk�tu�rą�zewn.�dla�fir�my
spe�dy�cyj�nej�„Ło�ziń�ski”�w Bo�br�ku,

◆ Bu�dy�nek�biu�ro�wy�dla�fir�my:�„ALI�MAR”
w Bie�ru�niu,

◆ Ha�lę� ma�ga�zy�no�wą� (po�wierzch�nia
ok. 1100,00�m2)�wraz�z in�fra�struk�tu�rą
ze�wnętrz�ną� dla� fir�my� „Hy�dro�krak”
w Biel�sku�–�Bia�łej,

◆ Bu�dy�nek� biu�ro�wo-ma�ga�zy�no�wy� dla
fir�my�„Za�wa�da”�w Pszczy�nie,

◆ Ha�le�ma�ga�zy�no�we�dla�fir�my�„Me�mo”
w Cze�cho�wi�cach-Dzie�dzi�cach,

◆ Ośro�dek�Zdro�wia�w Pi�sa�rzo�wi�cach,
◆ Szko�łę�Pod�sta�wo�wą�w Pszczy�nie-Pia�-

sku�(segm.�E),
◆ Pen�sjo�nat�Szczyr�ku,�przy ul.�Ja�rzę�bi�-

no�wej.
Wie�lo�let�nie�do�świad�cze�nie�ka�dry�tech�-

nicz�nej�i lo�gi�stycz�nej�fir�my�Mol�bud,�po�zwa�-
la�na rów�no�le�głe�pro�wa�dze�nie�kil�ku�na�stu
in�we�sty�cji.�Uni�kal�ne�me�to�dy�za�rzą�dza�nia
przed�się�bior�stwem�oraz�roz�bu�do�wa�na�ba�-
za�sprzę�to�wa�umoż�li�wia�spraw�ne�i kom�-
plek�so�we�pro�wa�dze�nie�po�wie�rzo�nych�in�-
we�sty�cji,� z za�cho�wa�niem� nie�spo�ty�ka�nej
dba�ło�ści�o szcze�gó�ły.�Dzię�ki�sta�łej�współ�-
pra�cy�z naj�więk�szy�mi�pro�du�cen�ta�mi�i hur�-
tow�nia�mi�ma�te�ria�łów�bu�dow�la�nych,�Mol�bud
jest�w sta�nie�za�ofe�ro�wać�kon�ku�ren�cyj�ne�ce�-
ny�ofe�ro�wa�nych�usług.�

W bie�żą�cym�ro�ku�za�rząd�fir�my�zde�cy�do�-
wał�o roz�po�czę�ciu�wła�snej�in�we�sty�cji,�bu�-
do�wie� luk�su�so�wych� miesz�kań� wła�sno�-
ścio�wych�na osie�dlu�„Pia�stów”�w Pszczy�nie.
W ra�mach� tej� in�we�sty�cji� po�wsta�nie 66
miesz�kań�usy�tu�owa�nych�w no�wo�cze�snym
czte�ro�kon�dy�gna�cyj�nym�bu�dyn�ku�w kształ�-
cie�li�te�ry�„L”.�Pla�no�wa�ny�ter�min�za�koń�cze�-
nia�in�we�sty�cji�to III kwar�tał 2012�ro�ku.

Wszyst�kie�wy�bu�do�wa�ne�przez�Przed�się�-
bior�stwo�Mol�bud�obiek�ty�są�ich�wi�zy�tów�ką.

Z peł�ną� od�po�wie�dzial�no�ścią� za�pra�-
sza�my�do obej�rze�nia�stro�ny�in�ter�ne�to�wej:
www.mol�bud.pl� oraz� do na�wią�za�nia
współ�pra�cy� z Przed�się�bior�stwem� Bu�-
dow�la�nym�„MOL�BUD”.

Prezentacje nowych firm członkowskich

Przed się bior stwo Bu dow la ne „Mol bud” 

Przed się bior stwo Bu dow la ne
MOl BuD Sp. z o.o.

ul. PCK 20 f 
43-230 Go czał ko wi ce -Zdrój 

tel./fax: 32/212-70-61 
tel./fax: 32/ 212-73-96 

tel. kom.: 601-86-83-87,
601-994-674 

e -ma il: biu ro@mol bud.pl
www.mol bud.pl
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Jak�co�ro�ku�obok�po�ten�cja�łu�firm�bran�-
ży�BHP,�tar�gi�za�pew�ni�ły�wy�so�ką�ja�kość
me�ry�to�rycz�ną�w po�sta�ci�kon�fe�ren�cji�pa�-
ne�lo�wej,� któ�ra� mia�ła� miej�sce dnia
17.03.2011�r.,�pt.� „Stop�wy�pad�kom”,�zor�-
ga�ni�zo�wa�nej�przez�Pań�stwo�wą�In�spek�-
cję�Pra�cy.�

Te�go�rocz�ne� spo�tka�nie� zo�sta�ło� po�-
świę�co�ne�te�ma�ty�ce�za�gro�żeń�wy�pad�ko�-

wych�w bu�dow�nic�twie,�prze�my�śle�me�-
ta�lo�wym� i bran�ży� che�micz�nej.
Do pre�zen�ta�cji�pro�ble�ma�ty�ki�za�gro�żeń
w bran�ży�bu�dow�la�nej�w ra�mach�pa�ne�-
lu�„Bu�dow�nic�two”�za�pro�szo�no�po�za nad�-
in�spek�to�ra�mi�pra�cy�oraz�go�ść�mi�z Głów�-
ne�go�In�spek�to�ra�tu�Pra�cy�re�pre�zen�tan�ta
pra�co�daw�ców�bran�ży�bu�dow�la�nej�dzia�-
ła�ją�cych� na Ślą�sku,� Pa�na Ta de usza
Wnu ka – Pre�zy�den�ta�Ślą�skiej�Izby�Bu�-
dow�nic�twa�w Ka�to�wi�cach.�Przy�kła�da�mi
do�brych�prak�tyk�w pro�ce�sie�in�we�sty�cyj�-
nym�po�dzie�lił�się�z uczest�ni�ka�mi�kon�fe�-
ren�cji�przed�sta�wi�ciel�Skan�ska S.A.�Pan
Sła wo mir Go łą bek –�kie�row�nik�bu�do�-
wy,�któ�ra�zdo�by�ła I na�gro�dę�w kon�kur�-
sie�„Bez�piecz�na Bu�do�wa 2011”.�Na�to�-
miast�anet ta Ra nosz –�nad�in�spek�tor
pra�cy� zaj�mu�ją�ca� się� bu�dow�nic�twie
w Okrę�go�wym� In�spek�to�ra�cie� Pra�cy
w Ka�to�wi�cach� przed�sta�wi�ła� sta�ty�sty�ki
wy�pad�ko�we,�z któ�rych�wy�ni�ka,�iż�bran�-
ża� bu�dow�la�na,� to� sek�tor� go�spo�dar�ki,
w któ�rym�naj�czę�ściej�od�no�to�wu�je�się�wy�-

pad�ki�przy pra�cy�ze�skut�kiem�śmier�tel�-
nym.� Dla� po�rów�na�nia� na prze�strze�ni
lat 2009�i 2010�na te�re�nie�wo�je�wódz�twa
ślą�skie�go�w bu�dow�nic�twie,�wsku�tek�za�-
ist�nia�łych�wy�pad�ków�przy pra�cy�w każ�-
dym� ro�ku� śmierć� po�nio�sły 23� oso�by.
Zde�cy�do�wa�nie� wię�cej� niż� w in�nych
bran�żach,�co�przed�sta�wia�po�niż�szy�wy�-
kres:

Pa�ni�in�spek�tor�anet ta Ra nosz po�da�-
ła�rów�nież�przy�czy�ny�wy�stę�po�wa�nia�za�-
gro�żeń�wy�pad�ko�wych,�głów�nie�sku�pia�jąc

się� na za�gro�że�niach� wy�stę�pu�ją�cych
przy pra�cach�na wy�so�ko�ści�i w wy�ko�pach.
Za�pre�zen�to�wa�no� uczest�ni�kom� pa�ne�lu
bran�żo�we�go�dwa�fil�my�ob�ra�zu�ją�ce�nie�-
wła�ści�we�pro�wa�dze�nie�prac�w wy�ko�pie
oraz�na wy�so�ko�ści�(mon�taż�rusz�to�wań).
Na pod�sta�wie�tych�pre�zen�ta�cji�pod�ję�to
w ogól�nej� dys�ku�sji,� pró�bę� od�po�wie�dzi
na py�ta�nie�DLA�CZE�GO?????�Dla�cze�go
pra�ce�bu�dow�la�ne�bar�dzo�czę�sto�pro�wa�-
dzo�ne�są�w spo�sób�nie�zgod�ny�z prze�pi�-
sa�mi�i za�sa�da�mi�bhp?�Dla�cze�go�pra�cow�-
ni�cy�(nad�zo�ru�ją�cy�i wy�ko�nu�ją�cy�pra�cę)
nie�prze�strze�ga�ją�obo�wią�zu�ją�cych�prze�-
pi�sów?�Z ana�li�zy�przy�czyn�i oko�licz�no�ści
wy�pad�ków�przy pra�cy�wy�ni�ka,�iż�przy�czy�-
ny�tech�nicz�ne�wy�pad�ków�sta�no�wią�je�dy�-
nie�oko�ło 10%,�po�zo�sta�łe�przy�czy�ny�le�-
żą�po stro�nie�ludz�kiej.�

Przy czy ny wy pad ków przy pra cy

Przy czy ny tech nicz ne, to w szcze -
gól no ści:
◆ brak�lub�nie�wła�ści�we�urzą�dze�nia�za�-

bez�pie�cza�ją�ce� –� 9,2%� po�szko�do�wa�-
nych,�w tej�gru�pie�przy�czyn,�

Stop wy pad kom 
w bu dow nic twie 
Pań stwo wa In spek cja Pra cy ob ję ła ho no ro wym pa tro na tem XV edy cję Tar gów Bez pie czeń stwa, Hi gie ny Pra cy
i Ochro ny Prze ciw po ża ro wej BHP 2011, któ re od by ły się w dniach 15 -17 mar ca 2011 r. na te re nie Mię dzy na ro -
do wych Tar gów Ka to wic kich 



Forum�Budownictwa�Śląskiego�-�1�(34)�2011 35

BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE

Od kil�ku�na�stu�lat�Pań�stwo�wa�In�spek�cja
Pra�cy�or�ga�ni�zu�je�kon�kurs�„Bez�piecz�na�Bu�-
do�wa”,� któ�ry� jest� oka�zją� na po�pra�wę
bez�pie�czeń�stwa�pra�cy�w bu�dow�nic�twie.
Po�mi�mo�to�ilość�wy�pad�ków�w bran�ży�bu�-
dow�la�nej�nie�ma�le�je.�We�dług�ostat�nich�da�-
nych�sta�ty�stycz�nych�bu�dow�nic�two�jest�kla�-
sy�fi�ko�wa�ne� ja�ko� ga�łąź� go�spo�dar�ki
o naj�więk�szym�za�gro�że�niu�wy�pad�ko�wo�-
ścią.

Dy�rek�ty�wy�UE�na�ło�ży�ły�na Pol�skę�zo�-
bo�wią�za�nia,�na pod�sta�wie�któ�rych�ilość
wy�pad�ków� po�win�na� ulec� zmniej�sze�niu
o 25%� w cią�gu� naj�bliż�szych� kil�ku� lat.
Przed Na�mi� wie�le� pra�cy� do zro�bie�nia,
a kon�kur�sy� or�ga�ni�zo�wa�ne� prze� Pań�-
stwo�wą�In�spek�cję�Pra�cy�są�świet�na�oka�-
zją,�aby�una�ocz�nić�pro�blem�i jed�no�cze�-
śnie� na�gro�dzić� tych,� któ�rzy� dba�ją
o bez�pie�czeń�stwo� w miej�scu� pra�cy.
W myśl�za�ło�żeń�kon�kurs�„Bez�piecz�na�Bu�-

do�wa”�pro�mu�je�naj�lep�szych�wy�ko�naw�ców,
a tak�że�zwięk�sza�świa�do�mość�przed�się�-
bior�ców�w te�ma�cie�za�gro�żeń�oraz�uwa�-
run�ko�wań�bez�piecz�nej�pra�cy�w bu�dow�-
nic�twie.� W bran�ży� bu�dow�la�nej� wciąż
po�ku�tu�je�prze�ko�na�nie,�że�in�spek�tor�pra�-
cy�jest�tyl�ko�żan�dar�mem,�któ�ry�„wy�szu�-
ku�je”�nie�bez�pie�czeń�stwa�i na�kła�da�ka�ry
na pro�wa�dzą�cych�pra�ce�bu�dow�la�ne.

Dla�te�go�ca�la�mi�kon�kur�sów�jest�rów�nież
upo�wszech�nie�nie� sze�ro�ko� po�ję�tej� pre�-
wen�cji� pro�wa�dzo�nej� przez� PIP,� któ�ry
chęt�nie�udzie�la�po�rad�i po�mo�cy�w za�kre�-
sie�or�ga�ni�za�cji�bez�piecz�nej�pra�cy.�Każ�-
dy�pra�co�daw�ca�mo�że�przy�stą�pić�do pro�-
gra�mu� pre�wen�cyj�ne�go� pro�wa�dzo�ne�go
przez�Pań�stwo�wą�In�spek�cję�Pra�cy.�Udział
w pro�gra�mie�jest�bez�płat�ny�i do�bro�wol�-
ny,�po�ma�ga�zdo�być�pod�sta�wo�wą�wie�dzę
w za�kre�sie�bez�piecz�ne�go�pro�wa�dze�nia
pro�ce�su�in�we�sty�cyj�ne�go.�

Wszyst�kim�Nam�za�le�ży�na tym,�że�by
pra�cow�nik�po do�brze�wy�ko�na�nej�pra�cy
wró�cił�do do�mu�ca�ły,�zdro�wy�i za�do�wo�-
lo�ny.�Przy�łącz�my�się�do ogól�no�pol�skiej
kam�pa�nii�in�for�ma�cyj�no�-kon�tro�l�nej�„Bez�-
pie�czeń�stwo� pra�cy� w bu�dow�nic�-
twie�–�upad�ki,�po�śli�zgnię�cia”�na rzecz�po�-
pra�wy�wa�run�ków�pra�cy�w bu�dow�nic�twie
pro�mu�ją�cej�ha�sło�„Sza�nuj�Ży�cie�–�bez�-
piecz�na�pra�ca�na wy�so�ko�ści”.

Szcze�gó�ły�kam�pa�nii�znaj�du�ją�się�na stro�-
nie�in�ter�ne�to�wej:�www.bez�u�pad�ku.pl.

Dbaj my
o bez pie czeń stwo
na bu do wie

We dług da nych Pań stwo wej In spek cji Pra cy co 15 mi nut ma miej sce wy -
pa dek na bu do wie. W ro ku 2009 w miej scu pra cy zgi nę ło oko ło 500 osób.
Co czwar ta ofia ra za trud nio na by ła w bran ży bu dow la nej. Brak wła ści wej
or ga ni za cji pra cy, od po wied nie go nad zo ru, lek ce wa że nie za sad bez pie czeń -
stwa w miej scu pra cy, po śpiech czy de kon cen tra cja to naj częst sze przy czy -
ny wy pad ków. Pań stwo wa In spek cja Pra cy po sta no wi ła wyjść na prze ciw
za gro że niom za wo do wym w bu dow nic twie, po przez zor ga ni zo wa nie ko -
lej nej edy cji kon kur su „Bez piecz na Bu do wa”. 

Dia�gram�ob�ra�zu�ją�cy�wy�pad�ko�wość�w bu�-
dow�nic�twie

WIE SŁAW  OKOŃ SKI,  Przewodniczący  Ko mi sji  ds.  Bez pie -
czeń stwa Pracy w Bu dow nic twie przy Okrę go wym In spek to -
ra cie Pra cy w Ka to wi cach

Przy czy ny or ga ni za cyj ne, to
w szcze gól no ści:
◆ brak�nad�zo�ru�–�13,5%�po�szko�do�wa�-

nych�w tej�gru�pie�przy�czyn
Przy czy ny ludz kie, to w szcze gól no -

ści:
◆ za�sko�cze�nie�nie�spo�dzie�wa�nym�zda�-

rze�niem�–�21,4%�po�szko�do�wa�nych

Pan� Pre�zy�dent� Ta de usz Wnuk
w swej� wy�po�wie�dzi� stwier�dził,� że
w zgod�nej�oce�nie�kra�jo�wych�i re�gio�nal�-
nych�po�za�rzą�do�wych�or�ga�ni�za�cji�pra�co�-
daw�ców�bu�dow�nic�twa,�klu�czo�wą�przy�-
czy�ną� wy�so�kiej� wy�pad�ko�wo�ści� w tym
sek�to�rze�jest�wa�dli�wość�obec�nych�prze�-
pi�sów�usta�wy�Pra�wo�Za�mó�wień�Pu�blicz�-
nych.�Po�nad 95%�prze�tar�gów�za�mó�wień
pu�blicz�nych� na re�ali�za�cję� in�we�sty�cji
roz�strzy�ga�nych�jest�przez�Za�ma�wia�ją�-
cych�na pod�sta�wie�tyl�ko�jed�ne�go�kry�te�-
rium�ja�kim�jest�naj�niż�sza�ce�na.

Wza�jem�na,�bar�dzo�sil�na kon�ku�ren�cja
przed�się�biorstw�o no�we�kon�trak�ty�po�wo�-
du�je,�że�są�to�bar�dzo�czę�sto�ra�żą�co�ni�-
skie�ce�ny�na po�zio�mie�dum�pin�go�wym
a więc�po�ni�żej�ele�men�tar�nych�pro�gów
kosz�tów�wy�ko�naw�czych.�Bez�za�bez�pie�-
cze�nia�na�kła�dów�na ko�niecz�ne�wy�mo�-
gi� bhp,� przy za�trud�nia�niu� przy�pad�ko�-
wych�pra�cow�ni�ków,�bez�przy�go�to�wa�nia
za�wo�do�we�go,�na umo�wach�o dzie�ło�lub
zle�ce�nie�z sza�rej�stre�fy.

Na�stęp�nie� Ta de usz Wnuk przed�-
sta�wił�te�zy�wy�stą�pie�nia�Izby,�skie�ro�wa�-
ne�do Pre�ze�sa�Urzę�du�Za�mó�wień�Pu�-
blicz�nych,�aby�zmie�nić�ten�stan�praw�ny.
Zwró�cił� tak�że�uwa�gę�na ko�niecz�ność
od�bu�do�wy�sys�te�mu�szkol�nic�twa�za�wo�-
do�we�go� i ce�lo�wość� przy�wró�ce�nia
upraw�nień� bu�dow�la�nych� dla� tech�ni�-
ków�bu�dow�nic�twa,�aby�ze�rwać�z fik�cyj�-
no�ścią�spra�wo�wa�nia�nad�zo�ru�nad bu�-
do�wą.�

W dys�ku�sji� pod�su�mo�wu�ją�cej� pa�nel
„Bu�dow�nic�two”�za�bra�li�głos�przed�sta�wi�-
cie�le�związ�ków�za�wo�do�wych�tj. Hen ryk
Mo skwa –�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�OPZZ
Wo�je�wódz�twa� Ślą�skie�go;� Mi ro sław
Tru chan –� Za�stęp�ca� Prze�wod�ni�czą�-
ce�go�ZR�Za�rząd�Re�gio�nu�Ślą�sko�-Dą�-
brow�skie�go� NSZZ� So�li�dar�ność� oraz
Bo gu sław Prze bin dow ski –�Wi�ce�pre�-
zes�Ogól�no�pol�skie�go�Sto�wa�rzy�sze�nia
Pra�cow�ni�ków� Służb� BHP� –� Od�dział
w Ka�to�wi�cach.�Wszy�scy�pod�kre�śli�li�ce�-
lo�wość�oma�wia�nia�i ana�li�zo�wa�nia�przy�-
czyn�wy�pad�ków�przy pra�cy.�Po�dzie�lo�no
zda�nie�pre�le�gen�tów�w za�kre�sie�nie�do�-
sta�tecz�nej�świa�do�mo�ści�pra�cow�ni�ków
od�no�śnie�za�gro�żeń�śro�do�wi�ska�pra�cy
wy�ni�ka�ją�cych�z bra�ków�w kształ�ce�niu
za�wo�do�wym�jak�rów�nież�nie�do�sko�na�ło�-
ści�spo�rzą�dza�nej�oce�ny�ry�zy�ka�za�wo�do�-
we�go.�
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Bu dow nic two jed no ro dzin ne
w ba da niach 
i sta ty sty kach 

Spo�tka�nie�tra�dy�cyj�nie�już�zo�sta�ło�zor�-
ga�ni�zo�wa�ne�przez�Fun�da�cję�Wszech�ni�-
cy�Bu�dow�la�nej�oraz�Ośro�dek�Wdro�żeń
Eko�no�micz�no�-Or�ga�ni�za�cyj�nych�Bu�dow�-
nic�twa�„Pro�mo�cja”.�

Głów�nym�ce�lem�co�mie�sięcz�ne�go�ze�-
bra�nia�jest�oce�na�bie�żą�cej�sy�tu�acji�w po�-
szcze�gól�nych�sek�to�rach�ryn�ku�bu�dow�-
la�ne�go� w kon�tek�ście� eko�no�micz�nym.
Pa�tro�nat� Ho�no�ro�wy� nad Kon�fe�ren�cją
ob�ję�li�Ce�za�ry�Gra�bar�czyk�–�Mi�ni�ster�In�-
fra�struk�tu�ry� oraz� Zbi�gniew� Ry�na�sie�-
wicz� –� Prze�wod�ni�czą�cy� Ko�mi�sji� In�fra�-
struk�tu�ry�Sej�mu�RP.�

Ogrom�ne�za�in�te�re�so�wa�nie�oraz�ży�we
dys�ku�sje�wzbu�dzi�ło�wy�stą�pie�nie�dr�Ja�-
nu�sza�Tra�czy�ka�–�eks�per�ta,�współ�or�ga�-
ni�za�to�ra�Kon�fe�ren�cji�–�OWE�OB�PRO�-
MO�CJI,� któ�ry� oprócz� ana�li�zy� cen
ma�te�ria�łów� oraz� wy�ro�bów� bu�dow�la�-
nych�zu�ży�wa�nych�w bu�dow�nic�twie�jed�-
no�ro�dzin�nym,�zwró�cił�szcze�gól�ną�uwa�-
gę� na pro�ble�my� te�go� sek�to�ra,� w tym
m.in.�na:

–� bra�ki� pla�nów� za�go�spo�da�ro�wa�nia
prze�strzen�ne�go,

Ana li za cen, wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dań oraz sta ty sty ki do ty czą ce roz wo ju głów nych pro ble mów bu dow -
nic twa jed no ro dzin ne go by ły wio dą cym te ma tem Kon fe ren cji szko le nio wej „Ry nek bu dow la ny oraz ce ny w ba -
da niach i sta ty sty ce”, któ ra od by ła się 24 lu te go 2011 r. w sie dzi bie War szaw skie go Przed się bior stwa Geo de zyj -
ne go S.A. w War sza wie.

Ewa Bieroń

Zbi�gniew�Bach�man�–�Pre�zes�Fun�da�cji�Wszech�ni�cy�Bu�dow�la�nej,�Po�seł� Je�rzy�Po�la�czek�by�ły
Mi�ni�ster�Trans�por�tu

Struk�tu�ra�kosz�tów�ma�ją�cych�wpływ�na ce�nę
obiek�tu,�dom�jed�no�ro�dzin�ny,�wol�no�sto�ją�cy�pod�-
piw�ni�czo�ny.�Źró�dło�–�opra�co�wa�nie�dr�J.�Tra�czyk

–�prze�wle�kły�tryb�po�zy�ski�wa�nia�te�re�-
nów�i ich�nie�wy�star�cza�ją�ce�uzbro�je�nia
tech�nicz�ne,

–�kosz�ty�oraz�czę�sto�zła�ja�kość�re�ali�-
za�cji�obiek�tów,

–�ce�ny�na�by�cia�ma�te�ria�łów�oraz�co�naj�-
waż�niej�sze�ich�wa�ha�nia�pod�czas�re�ali�-
za�cji�bu�do�wy�oraz�ich�pa�ra�me�try�tech�-
nicz�no�-ja�ko�ścio�we� (bra�ki� cer�ty�fi�ka�tów
i świa�dectw�do�pusz�cze�nia),

–� brak� do�stęp�nych,� prak�tycz�nych
i kom�plek�so�wych�źró�deł�wie�dzy�na te�mat
or�ga�ni�zo�wa�nia�i re�ali�za�cji�pro�ce�su�bu�do�-
wy�dla�in�we�sto�ra�in�dy�wi�du�al�ne�go,�a tak�-
że�za�sad�je�go�fi�nan�so�wa�nia.

Dr�Ja�nusz�Tra�czyk�w dal�szej�czę�ści
swo�je�go� wy�stą�pie�nia� na kon�kret�nych
przy�kła�dach�przed�sta�wił�jak�zmie�nia�ją�się
osta�tecz�nie� kosz�ty� re�ali�za�cji� bu�do�wy
bu�dyn�ku� w za�leż�no�ści� od try�bu� je�go

wzno�sze�nia�i za�kre�su�rze�czo�we�go�to�wa�-
rzy�szą�cej�mu�in�fra�struk�tu�ry.

Prof.� Zo�fia� Bol�kow�ska� z Wyż�szej
Szko�ły� Za�rzą�dza�nia� i Pra�wa� zwró�ci�ła
uwa�gę�na fakt,�iż�obec�na�oce�na�sy�tu�acji
w bu�dow�nic�twie�nie�jest�do koń�ca�wia�-
ry�god�na�i nie�mo�że�sta�no�wić�pod�sta�wy
do wy�ro�ko�wa�nia�o przy�szłych�za�cho�wa�-
niach�ryn�ku,�głów�nie�z po�wo�du�zbyt�krót�-
kie�go� okre�su� pod�da�wa�ne�go� ana�li�zie
oraz�spe�cy�ficz�nej,�uza�leż�nio�nej�od wa�-
run�ków�at�mos�fe�rycz�nych�sy�tu�acji�w bu�-
dow�nic�twie.�

„Pro�cen�to�wy�wzrost�pro�duk�cji�w stycz�-
niu 2011�roku�do ni�skiej�pro�duk�cji�ubie�-
gło�rocz�nej�nie�jest�mier�ni�kiem�rze�czy�wi�-
stej�zmia�ny�sy�tu�acji”�-�stwierdziła�Prof.
Zo�fia�Bol�kow�ska.�Na rze�tel�ną�ana�li�zę�po�-
szcze�gól�nych�sek�to�rów�ryn�ku�bu�dow�nic�-
twa�bę�dzie�my�mu�sie�li�jesz�cze�po�cze�kać.�

RYNEK BUDOWLANY
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Co�raz�licz�niej�sze�do�nie�sie�nia�o za�tru�-
ciach� tlen�kiem� wę�gla� w bu�dyn�kach
miesz�kal�nych� spo�wo�do�wa�nych� nie�-
szczel�no�ścia�mi� prze�wo�dów� ko�mi�no�-
wych�wy�wo�łu�ją�za�nie�po�ko�je�nie�ich�sta�-
nem�tech�nicz�nym,�jak�rów�nież�trwo�gę�ich
miesz�kań�ców�o wła�sne�zdro�wie.�Okre�-
so�we� prze�glą�dy� ko�mi�niar�skie� nie� są
w sta�nie� wy�ka�zać� za�gro�że�nia.� Kie�dy
prze�wód� ko�mi�no�wy� jest� nie�szczel�ny
dym�po�tra�fi�wy�do�sta�wać�się�z róż�nych
miejsc:�kra�tek�wen�ty�la�cyj�nych,�z pod�ło�-
gi,� ze� ścia�ny� po�przez� spę�ka�nia� lub
gniaz�dek�elek�trycz�nych�(np.�ko�min�z ce�-
gły�dziu�raw�ki).�Je�śli�wi�dać�i czuć�dym�to
jesz�cze�nie�jest�tak�źle,�moż�na�za�re�ago�-
wać,�ale�go�rzej�jak�bę�dzie�wy�do�sta�wał
się�bez�won�ny�tle�nek�wę�gla,�wte�dy�do�-
cho�dzi� do za�tru�cia� a w kon�se�kwen�cji
zgo�nu.

Co zro bić gdy ko min nie szczel ny?

Co�moż�na�zro�bić�w sy�tu�acji�gdy�ma�-
my�nie�szczel�ny�ko�min?�Roz�wią�zań�tej
sy�tu�acji�ma�my�kil�ka.�Prze�sta�je�my�użyt�-
ko�wać�ko�min�(brak�ogrze�wa�nia),�prze�-
mu�ro�wy�wu�je�my�go�na ca�łej�dłu�go�ści�(wy�-
mia�na� wszyst�kich� ścia�nek� prze�wo�du
na no�we�wią�że�się�z to�tal�nym�re�mon�tem
wszyst�kich�po�miesz�czeń),�do ist�nie�ją�ce�-
go�prze�wo�du�wkła�da�my�wkład�ze�sta�li
ża�ro�od�por�nej� (wer�sja� dla� ma�jęt�niej�-
szych,�gdyż�i tak�po kil�ku�la�tach�trze�ba
go�wy�mie�nić�na no�wy)�lub�uszczel�nia�my
prze�wód�ma�są�SKD.�

Me to da iso kern

Uszczel�nie�nie� me�to�dą� Iso�kern
przy uży�ciu� mie�szan�ki� SKD� za�pew�-
nia 100%�szczel�no�ści,�bez�ko�niecz�no�-
ści�wy�ko�ny�wa�nia�roz�kuć,�prze�mu�ro�wy�-
wa�nia�ko�mi�na�bądź�wsta�wia�nia�wkła�dek.

Me�to�da�opra�co�wa�na�przez�duń�ską�fir�-
mę�„ISO�KERN”�z po�wo�dze�niem�zna�la�-
zła� za�sto�so�wa�nie� na ryn�ku� pol�skim
od po�nad 15�lat.�Obec�nie�ma�te�riał�sto�-
so�wa�ny�do re�no�wa�cji�to�si�li�ka�to�wa�ma�-
sa�ognio�od�por�na�SKD pro�duk�cji� fir�my
Schie�del�po�sia�da�ją�ca�atest�ITB�nr�AT�-15-
3144/98.� Ta�jem�ni�cą� pro�du�cen�ta� jest
peł�ny�skład�ma�sy�SKD.�Wa�lo�ra�mi�prze�-
ma�wia�ją�cy�mi�za ta�kim�spo�so�bem�na�pra�-
wy�ko�mi�na�są:

1.�szyb kość wy ko na nia –�1�prze�wód
dłu�go�ści 10-12 m�to�tyl�ko�je�den�dzień,
eks�plo�ata�cja� uszczel�nio�ne�go� ko�mi�na
po 48�go�dzi�nach,

2.�zmniej�sze�nie�prze�kro�ju�po�przecz�-
ne�go� prze�wo�du� tyl�ko� o 5%-10%
(przy wkład�kach� jest� to� wiel�kość 31-
47%),�ale�rów�ność�ścia�nek�po uszczel�-

nie�niu�po�wo�du�je�lep�sze�prze�pły�wy�dy�mu
w ko�mi�nie,

3.�trwa łość – gwa ran to wa na 10 lat,
4.�prace�od�by�wa�ją�się�je�dy�nie�w re�jo�-

nie�czo�pu�cha�i na�sa�dy�ko�mi�na,
5.�pra�ce�moż�na�pro�wa�dzić�przy tem�-

pe�ra�tu�rze�ze�wnętrz�nej�>0�°C�przy bez�-
piecz�nym�do�stę�pie�do na�sa�dy�ko�mi�na.

Pra ce mo gą wy ko ny wać tyl ko fir -
my po sia da ją ce cer ty fi kat fir my
Schie del.

Fir�ma�ZDB�Gla�zer�od 1996�ro�ku�wy�ko�-
nu�ją�ca�uszczel�nie�nia�me�to�dą�„Iso�kern”
po�sia�da�na swo�im�kon�cie�ty�sią�ce�me�trów
na�pra�wio�nych�prze�wo�dów�po�twier�dzo�ne
re�fe�ren�cja�mi�za�rząd�ców�nie�ru�cho�mo�ści
od wo�je�wódz�twa�dol�no�ślą�skie�go�przez
opol�skie,�ślą�skie�do ma�ło�pol�skie�go.�Tech�-
no�lo�gia� „Iso�kern”� zo�sta�ła� wy�róż�nio�na
zdo�by�ty�mi�na tar�gach�bu�dow�la�nych:�me�-
dal�Targ�bud 2008�w Ka�to�wi�cach,�Zło�ta
Kiel�nia�wy�róż�nie�nie�Gli�wi�ce 2009�i tar�gi
SI�BEX 2011�wy�róż�nie�nie.

Pod�sta�wo�wą� czyn�no�ścią� jest� pra�-
wie� ide�al�ne� wy�czysz�cze�nie� ko�mi�na
z sa�dzy,�co�jest�wy�ko�ny�wa�ne�przy po�-
mo�cy�spe�cjal�nych�szczo�tek�z twar�dej
i sprę�ży�stej�sta�li�(do�ci�na�nych�do kształ�-
tu�ko�mi�na).�Ni�ko�mu�nie�uda�ło�się�jed�-
nak�ide�al�nie�wy�czy�ścić�ko�mi�na�z sa�dzy
i tu�jest�za�le�ta�ma�sy�SKD,�któ�ra�wią�że
się� z reszt�ka�mi� sa�dzy� w ko�mi�nie.
Po wy�ko�na�niu� każ�dej� z czyn�no�ści
(czysz�cze�nie�lub�po�wle�ka�nie)�wnę�trze
ko�mi�na�spraw�dza�ne�jest�za po�mo�cą�ka�-
me�ry�prze�my�sło�wej�z moż�li�wo�ścią�na�-
gra�nia�na pły�tę CD.

Me�to�dą� „Iso�kern”� uszczel�nia�ne� są
rów�nież�prze�wo�dy�wen�ty�la�cyj�ne,�przy�ka�-
na�li�ki�spa�li�no�we�i wen�ty�la�cyj�ne�do prze�-
wo�dów�zbior�czych�w któ�rych�wy�stę�pu�-
ją� nie�szczel�no�ści� na łą�cze�niach
ele�men�tów�pre�fa�bry�ko�wa�nych.

Po�wyż�sza�me�to�da�jest�ak�cep�to�wa�na
i za�le�ca�na� przez� Spół�dziel�nię� Pra�cy
Ko�mi�nia�rzy�z So�snow�ca�oraz�pry�wat�ne
za�kła�dy�ko�mi�niar�skie.

ZDB GlaZeR-KOMinY
ul. lutycka 29/6, 44-100 Gliwice

tel. 32 230 88 82
tel. kom. 693 028 280

e-mail: hglazer@poczta.onet.pl

mgr inż. Hen ryk Gla zer, 
Za kład Dro go wo-Bu dow la ny
„Gla zer Ko mi ny”

Pro blem z nie szczel nym
ko mi nem

RYNEK BUDOWLANY
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Z pro�fe�so�rem�Ro�si�ko�niem�spo�tka�łem
się�w ka�to�wic�kim�pen�sjo�na�cie,�w któ�rym
miesz�ka.�Mój�roz�mów�ca�so�lid�nie�po�sło�dził
so�bie�po�da�ną�nam�ka�wę�i się�gnął�po słod�-
kie�ciast�ka.�Do�strzegł�mo�je�za�sko�cze�nie
słod�ką�die�tą 104�lat�ka.�Roz�ba�wio�ny�wró�-
cił�pa�mię�cią�do po�cząt�ków XX wie�ku.

Pod�czas I woj�ny�świa�to�wej�z żyw�no�ścią
by�ło�bar�dzo�kru�cho�–�opo�wia�dał.�Mo�ja�ma�-
ma�zdo�by�ła�tro�chę�cu�kru,�któ�ry�prze�cho�-
wy�wa�ła�w ku�fer�ku.�Ukła�da�ła�kost�ki�tak,�aby
każ�dy�uby�tek�był�wi�docz�ny.�Mój�pro�blem
był�ta�ki,�jak�wziąć�kost�kę�by�ma�ma�nie�za�-
uwa�ży�ła.�Te�raz�so�bie�od�bi�jam�nie�do�syt�cu�-
kru�z dzie�ciń�stwa.

„Pri kaz” dla na ukow ców

Ko�lej�ny� wą�tek� na�szej� roz�mo�wy� do�-
tknął�cza�sów�dru�giej�woj�ny�o świa�to�wej
ska�li.�Za�raz�po II Woj�nie�Świa�to�wej�–�mó�-
wił�pro�fe�sor�–�wy�bu�chły�roz�ru�chy�wśród
mło�dzie�ży�we�Fran�cji,�na tle�bra�ku�miesz�-
kań.�Człon�ko�wie�Biu�ra�Po�li�tycz�ne�go�Pol�-
skiej�Par�tii�Ro�bot�ni�czej�tro�chę�się�prze�stra�-
szy�li,� że� po�dob�nie� mo�że� być� u nas.
Wte�dy�po�szedł�„pri�kaz”�(z ro�syj�skie�go�na�-
kaz�–�IŁ)�od Biu�ra�Po�li�tycz�ne�go�do śro�do�-
wisk�na�uko�wych�aby�roz�wi�nę�ły�te�dzie�dzi�-
ny�na�uki,�któ�re�umoż�li�wią�sze�ro�kie�wej�ście
z bu�dow�nic�twem�miesz�ka�nio�wym�na te�-
re�ny�pod któ�ry�mi�pro�wa�dzo�ne�jest�wy�do�-
by�cie� wę�gla� ka�mien�ne�go.� W tam�tych
cza�sach�wy�do�by�wa�no�oko�ło 200�mln�ton
wę�gla.�Na�ukow�cy�mie�li�po�go�dzić� in�ten�-
syw�ne�wy�do�by�cie�z bu�do�wa�niem�miesz�-
kań.

Oczy�wi�ście�po�wsta�wa�ło�py�ta�nie,�jak�bu�-
do�wać�na te�re�nie,�któ�ry�się�od�kształ�ca?
Tym,�Biu�ro�Po�li�tycz�ne�już�się�nie�in�te�re�-
so�wa�ło.�Wte�dy�za�czę�to�two�rzyć,�na�zwij�-
my�to,�tak�jak�dzi�siaj�się�to�na�zy�wa,�or�ga�-
ni�za�cje� po�za�rzą�do�we.� Za�wią�zał� się
Ko�mi�tet�ds.�Gór�no�ślą�skie�go�Okrę�gu�Prze�-
my�sło�we�go.

Przed Ko�mi�te�tem� po�sta�wio�no� za�da�-
nie� –� opra�co�wać� me�to�dy� bu�do�wa�nia
na te�re�nach�gór�ni�czych.�W ra�mach�Ko�-
mi�te�tu� utwo�rzo�no� Ko�mi�sję� Gór�ni�czą
i Ko�mi�sję�Bu�dow�la�ną.�Kie�row�nic�two�Ko�-
mi�sji�Bu�dow�la�nej�po�wie�rzo�no�prof.�Fran�-
cisz�ko�wi�Wa�sil�kow�skie�mu,�któ�ry�przy�je�-
chał�ze�Lwo�wa�do Ka�to�wic.�Wte�dy�się
z nim� ze�tkną�łem.� Za�dzierz�gnę�ła� się
mię�dzy�na�mi�zna�jo�mość,�omal�że�przy�-

Roz po czy na my cykl pre zen ta cji po sta ci za słu żo nych dla bu dow nic twa ślą -
skie go, Lau re atów za szczyt nych ty tu łów – „OSO BO WOŚć BU DOW NIC TWA
ŚLą SKIE GO” oraz „AU TO Ry TET – BU DOW NIC TWA I GO SPO DAR KI ŚLą SKIEJ”,
ja ko czę ści skła do wej przy szłej mo no gra fii bu dow nic twa ślą skie go. Ja ko
pierw szą z ikon bu dow nic twa na sze go re gio nu pre zen tu je my po stać eme -
ry to wa ne go pro fe so ra Po li tech ni ki Ślą skiej, li czą ce go dzi siaj 104 la ta.

Ire ne usz Łę czek

Profesor 
An to ni Ro si koń
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jaźń.�Wcią�gnął�mnie�do tej�swo�jej�Ko�mi�-
sji.�To�by�ła�pół�u�rzę�do�wa�in�sty�tu�cja.�Nie�-
za�leż�nie�od te�go,�że�Wa�sil�kow�ski�ob�my�-
ślał� pew�ne� teo�rie,� a był� i teo�re�ty�kiem
i prak�ty�kiem,� za�czął� pi�sać� ar�ty�ku�ły
do mie�sięcz�ni�ka�„In�ży�nie�ria�i Bu�dow�nic�-
two”.�To�by�ły�pierw�sze�pu�bli�ka�cje,�któ�re
pro�jek�tan�tom�słu�ży�ły�ra�dą,�jak�za�bez�pie�-
czyć�bu�dy�nek�sta�wia�ny�na te�re�nie�eks�-
plo�ato�wa�nym�przez�gór�nic�two.

Wa�sil�kow�ski�hoł�do�wał�za�ło�że�niom�mó�-
wią�cym,�że�na�le�ży�spraw�dzać�sto�so�wa�-
ne�me�to�dy,�bo�na ogół�są�dość�du�że�od�-
stęp�stwa� mię�dzy� teo�rią� a prak�ty�ką.
Wie�dział,�że�pro�wa�dzę�ba�da�nia�la�bo�ra�to�-
ryj�ne,�dla�któ�rych�zbu�do�wa�łem�spe�cjal�ne
apa�ra�ty.�Na�sza�współ�pra�ca�by�ła�ści�sła.
Ko�rzy�stał� z wy�ni�ków� mo�ich� prac� do�-
świad�czal�nych,�o czym�lo�jal�nie�za�wsze
nad�mie�niał.�Wa�sil�kow�ski�wy�so�ko�ce�nił�wy�-
ni�ki�mo�ich�prac�do�świad�czal�nych�i wy�ko�-
rzy�sty�wał�je�w swo�ich�teo�riach.�Pra�ce�by�-
ły� dru�ko�wa�ne� w biu�le�ty�nach.� W mo�im
po�ję�ciu� by�ły� to� pierw�sze� opra�co�wa�nia
o tym,�jak�bu�do�wać�na te�re�nie�od�kształ�-
ca�nym�przez�eks�plo�ata�cję�gór�ni�czą.

Po li tech ni ka – GiG – iTB

Rów�no�cze�śnie� z pro�fe�so�rem� Wa�sil�-
kow�skim� bu�dow�nic�twem� na te�re�nach
gór�ni�czych�zaj�mo�wa�li�się�na�ukow�cy�z Po�-
li�tech�ni�ki� Ślą�skiej,� prof.� Zbi�gniew� Bu�-
dzia�now�ski� i doc.� Sta�ni�sław� Les�sa�er.
Jed�no�cze�śnie�w Głów�nym�In�sty�tu�cie�Gór�-
nic�twa� (GIG)� też� za�czę�to� pra�co�wać
nad pro�ble�ma�mi�bu�dow�nic�twa�na te�re�nach
gór�ni�czych,�ale�tam�ro�bio�no�to�na in�nych
za�sa�dach.�Przy�ję�ci�do pra�cy�ab�sol�wen�ci
Wy�dzia�łu�Gór�nic�twa�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej
mu�sie�li�wy�ka�zać�się�dzia�łal�no�ścią�na�uko�-
wą,�więc�pi�sa�li�pra�ce�dok�tor�skie�na te�mat
za�gad�nień�zwią�za�nych�z bu�dow�nic�twem
na te�re�nach�gór�ni�czych. I stąd�po�ja�wi�ły�się
pu�bli�ka�cje�wy�da�wa�ne�przez�GIG.�W Głów�-
nym� In�sty�tu�cie� Gór�nic�twa� sze�fem� był
prof.�Je�rzy�Kwia�tek.�Oczy�wi�ście�ko�le�dzy
z GIG�-u głów�nie�in�te�re�so�wa�li�się�te�ma�ty�-
ką� od�kształ�ca�nia� po�wierzch�ni,� bo� by�li
gór�ni�ka�mi.�Je�śli�cho�dzi�o bu�dow�nic�two,�to
prof.�Wa�sil�kow�ski�w swo�ich�teo�riach�in�te�-
re�so�wał� się� sta�ty�ką,� wy�trzy�ma�ło�ścią.
Cho�dzi�ło�o to,�ob�ra�zo�wo�mó�wiąc,�że�by�bu�-
dy�nek�trzy�ma�ła�się�ja�ko�ca�łość�i nie�roz�-
le�ciał�się.�Do te�go�wszyst�kie�go�trze�ba�jesz�-
cze�opra�co�wać�pew�ne�szcze�gó�ły,�np.�jak
w bu�dyn�ku� wy�dzie�lić� ko�min.� Do tych
spraw�zo�stał�po�wo�ła�ny�w Gli�wi�cach�od�-
dział�war�szaw�skie�go�In�sty�tu�tu�Tech�ni�ki�Bu�-
dow�la�nej� (ITB).� Po�miesz�czeń� uży�czy�ła
Po�li�tech�ni�ka�Ślą�ska.

Mó�wię�o tym�Pa�nu�dla�te�go,�że�w ITB
wy�da�wa�li� in�struk�cje� dla� bu�du�ją�cych
na te�re�nach� gór�ni�czych.� In�struk�cje� są
bar�dzo�waż�ne�dla�bu�dow�nic�twa,�dla�te�go
w swo�im�opra�co�wa�niu�nie�mo�że�Pan�po�-
mi�nąć�te�go�ITB.�Za�po�mnia�łem�na�zwi�ska

tam�tej�sze�go�sze�fa,�któ�ry�jest�tam�do dzi�-
siaj.�Mo�że�w tej�chwi�li�jest�już�do�cen�tem,
mo�że�po ha�bi�li�ta�cji.�Zda�je�mi�się,�że�on
się�na�zy�wał�Ma�rian�Ka�wu�lok...

Po roz�mo�wie� z pro�fe�so�rem� Ro�si�ko�-
niem�spraw�dzi�łem�w in�ter�ne�cie�przy�to�-
czo�ne�przez�nie�go�na�zwi�sko�sze�fa�pla�-
ców�ki� ITB,� oczy�wi�ście� –� Ma�rian
Ka�wu�lok...

Wspo�mnia�łem�Pa�nu,�re�dak�to�rze�–�usły�-
sza�łem�od pro�fe�so�ra�–�że�Wa�sil�kow�ski
bar�dzo�so�bie�ce�nił�spraw�dza�nie�do�świad�-
czal�ne�teo�re�tycz�nych�wy�li�czeń.�Już�w tam�-
tych�cza�sach�do�strzegł�we�mnie�te�go,�któ�-
ry�za�czął�bu�do�wać�apa�ra�ty�do ba�da�nia
od�dzia�ły�wa�nia�pod�ło�ża�z bu�dyn�kiem.�Bo
te�pie�nią�dze,�któ�re�ja�do�sta�wa�łem�za ar�-
ty�ku�ły�prze�zna�cza�łem�na bu�do�wa�nie�apa�-
ra�tów�słu�żą�cych�ba�da�niu�od�dzia�ły�wa�nie
pod�ło�ża�z bu�dyn�kiem.�Ta�kie�apa�ra�ty,�ale
mniej�uda�ne,�cał�kiem�ma�łe,�ro�bił�Kwia�tek
w GIG�-u.�Bu�dzia�now�ski�też�spró�bo�wał�raz
zro�bić�ta�ki�apa�ra�cik.�Ogło�sił�ar�ty�kuł,�w któ�-
rym�by�ły�cał�kiem�błęd�ne�wy�ni�ki.�Ja�mia�-
łem�wy�ni�ki�do�bre,�dla�te�go�że�zro�bi�łem�du�-
ży�apa�rat.

Roz dziel cze uło ży sko wa nie

Te�na�ci�ski�Biu�ra�Po�li�tycz�ne�go,�o któ�rych
wcze�śniej�mó�wi�łem�od�no�si�ły�się�do bu�-
dow�nic�twa�zwar�te�go.�Cho�dzi�ło�tyl�ko�o to,
aby�bu�do�wać�miesz�ka�nia.�Oni�nie�in�te�re�-
so�wa�li�się�ko�le�ją�czy�dro�ga�mi,�ale�ten�pro�-
blem�ist�niał. I tu�taj�ja�by�łem�je�dy�nym,�któ�-
ry�już�w tam�tych�cza�sach�za�czął�my�śleć
nad tym�jak�bu�do�wać�mo�sty,�a szcze�gól�-
nie�dro�gi�i ko�le�je,�na te�re�nach�gór�ni�czych.
Tym�nie�in�te�re�so�wał�się�nikt.�To�mie�li�ro�-
bić�ko�le�ja�rze�i dro�go�wcy,�któ�rzy�wte�dy�by�li
mniej�waż�ni�od ko�le�ja�rzy,�cho�ciaż�dzi�siaj
jest�od�wrot�nie.�Na ob�sza�rach�z wy�do�by�-
ciem�po�wsta�wa�ło�wie�le�szkód�i lu�dzie�nie
wie�dzie�li�z ja�kie�go�po�wo�du.�Za�czą�łem�two�-
rzyć�teo�rię,�ki�ne�ma�ty�kę,�od�no�szą�cą�się
do pro�jek�to�wa�nia� mo�stów� i wia�duk�tów
na te�re�nach�eks�plo�ata�cji�gór�ni�czej.�Po�wo�li
do�cie�ra�ło� do pro�jek�tan�tów�opra�co�wa�ne
prze�ze�mnie�„roz�dziel�cze�uło�ży�sko�wa�nie”.

Ktoś�in�ny�pew�nie�by�z te�go�zro�bił�wnio�-
sek�ra�cjo�na�li�za�tor�ski,�je�że�li�nie�pa�tent.�Ja
to� opi�sa�łem,� dla�te�go� szyb�ko� do�tar�ło

do pro�jek�tan�tów�i do prak�ty�ki�wspo�mnia�-
ne�„roz�dziel�cze�uło�ży�sko�wa�nie”�za�pew�nia�-
ją�ce�bez�pie�czeń�stwo�szla�kom�ko�mu�ni�ka�-
cyj�nym.

Za�czą�łem�mó�wić�o bu�dow�nic�twie�wy�dłu�-
żo�nym,�głów�nie�o mo�stach.�W tej�dzie�dzi�-
nie�mo�je�pra�ce�są�pierw�szy�mi.�Wcze�śniej
nikt�te�go�nie�ro�bił.�Na�dal�tym�się�zaj�mu�-
ję.�Ju�tro�przyj�dzie�do mnie�mło�dy�czło�wiek
z GIG�-u,�Piotr�Po�la�ni�od prof.�An�drze�ja�Ko�-
wal�skie�go,� któ�ry� dla� mnie� ro�bi� pew�ne
opra�co�wa�nia� z za�kre�su� bu�dow�nic�twa
obiek�tów� wy�dłu�żo�nych� –� mo�stów.� On
bar�dzo�cie�ka�we�rze�czy�ro�bi,�ta�kie,�któ�rych
ja�bym�już�nie�umiał�zro�bić�pod wzglę�dem
ma�te�ma�tycz�nym.�Cho�dzi�mi�o pro�gra�mo�-
wa�nie�kom�pu�te�ro�we.�Obaj�gło�wi�my�się�jak
nie�któ�re�pro�ble�my�roz�wią�zać.�Chcę�za�-
mknąć�pew�ną�pu�bli�ka�cję.�Mu�szę�po pro�-
stu�gim�na�sty�ko�wać�się�ra�zem�z tym�mło�-
dym�czło�wie�kiem,�któ�ry�nie�daw�no�stu�dia
skoń�czył,�więc�już�opro�gra�mo�wa�nie�kom�-
pu�te�ro�we� zna,� cze�go� ja� nie� znam,� bo
za mo�ich�cza�sów�te�go�nie�by�ło.�Zmu�szo�-
ny� je�stem�do uciecz�ki�przed za�ćmą�no
i przed wie�kiem,�bo�jak�się�ma 104�la�ta�to
trze�ba�być�przy�go�to�wa�nym�na po�wo�ła�nie.
Szy�ku�ję�więc�wy�daw�nic�two�i chciał�bym�że�-
by�jesz�cze�za me�go�ży�cia�uka�za�ło�się�dru�-
kiem.

Sprzę że nie zwrot ne

Roz�ma�wia�łem�z prof.�An�to�nim�Ro�si�ko�-
niem� przez� dwie� go�dzi�ny,� po�dzi�wia�jąc
zna�ko�mi�tą�kon�dy�cje�in�te�lek�tu�al�ną�i do�bry
stan�fi�zycz�ny�czło�wie�ka�sto�ją�ce�go�u pro�-
gu 104� uro�dzin,� ży�wo� in�te�re�su�ją�ce�go
się�współ�cze�snym�świa�tem.�Trud�no�by�-
ło�nie�za�py�tać�go�o źró�dła�ta�kie�go�sta�nu
rze�czy.

Tu�bym�mo�że�wtrą�cił�ta�ką�rzecz�fi�lo�zo�-
ficz�ną�–�usły�sza�łem�w od�po�wie�dzi.�Ist�nie�-
je�w cy�ber�ne�ty�ce�po�ję�cie� –� sprzę�że�nie
zwrot�ne.�Otóż�w mo�im�przy�pad�ku�dzia�ła
ta�kie� sprzę�że�nie� zwrot�ne.� Mia�no�wi�cie
zdro�wie�psy�chicz�ne�wpły�wa�na zdro�wie�fi�-
zycz�ne�i po�pra�wia�go,�tak�sa�mo�zdro�wie
fi�zycz�ne�po�pra�wia�i pod�trzy�mu�je�zdro�wie
psy�chicz�ne.�Otóż�to�jest�wła�śnie�sprzę�że�-
nie�zwrot�ne�i ono�u mnie�przez�ca�łe�ży�-
cie�się�prze�bi�ja�ło.

Prof.�dr�inż.�An�to�ni�Ro�si�koń�uro dził się 10 czerw ca 1907 ro ku w Gród ko wie ko ło Bę dzi na. Eg -
za mi ny ma tu ral ne zło żył w czę sto chow skim Gim na zjum im. Ro mu al da Trau gut ta. W 1932 ro ku
zo stał in ży nie rem dróg i mo stów po ukoń cze niu Po li tech ni ki War szaw skiej. Pierw szą pra cę za -
wo do wą pod jął w Pol skich Ko le jach Pań stwo wych. Pod czas woj ny pra co wał w ko pal ni rud w Żar -
kach. Po wy zwo le niu spod oku pa cji hi tle row skiej pi lo to wał pierw szy po ciąg z wę glem, ja dą cy
do War sza wy ze Ślą ska. Elek try fi ko wał tra sę ko le jo wą od Za wier cia na po łu dnie. Pra cę dok tor -
ską z za kre su od kształ ceń pod ło ża obro nił w 1964 ro ku. Na Po li tech ni ce Ślą skiej utwo rzył Ka -
te drę Bu do wy Ko lei. Wy kła dy pro wa dził do 1982 ro ku. Pra co wał tak że w fir mach pro wa dzą cych
in we sty cje ko le jo we. W 2001 ro ku otrzy mał ty tuł pro fe so ra na uk tech nicz nych.
Prof. Ro si koń jest au to rem kil ku ksią żek o fun da men tal nym zna cze niu dla bu dow nic twa ko mu -
ni ka cyj ne go na te re nach ob ję tych eks plo ata cją gór ni czą.
Oj ciec dwóch sy nów. Hob by – pra ca...
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EKOLOGIA

TW za�śmie�ca�niu�swo�je�go�oto�cze�nia�bi�-
je�my�wszel�kie�re�kor�dy.�Na „prze�le�wa�ją�-
cych�się”�wy�sy�pi�skach�skła�du�je�my�bez
ma�ła 90�proc.�su�ro�wych�śmie�ci,�pod�czas
gdy�śred�ni�wskaź�nik�dla�kra�jów�unij�nych
wy�no�si 46� proc.!� Dwu�na�sto�mie�sięcz�na
pro�duk�cja,�a ra�czej�zbiór�ka�od�pa�dów�ko�-
mu�nal�nych�w na�szym�kra�ju,�we�dług�GUS�-
-owskich�sta�ty�styk�to�po�nad 12�mln�ton
rocz�nie.�Se�gre�gu�je�my�je�w śla�do�wych�ilo�-
ściach,�w za�leż�no�ści�od re�gio�nu,�od 3�do 6
proc.�I nie�jest�to�ca�ła�praw�da�o pol�skim
śmiet�ni�ku.�Trud�no�do�kład�nie�po�li�czyć�ile
śmie�ci� spa�la�my� i wy�rzu�ca�my�na dzi�ko,
do la�sów,�przy�droż�nych�ro�wów,�na te�re�-
ny�„ni�czy�je”�czy�li�wspól�ne.�

Na�sze�skła�do�wi�ska�od�pa�dów�ko�mu�nal�-
nych�są�prze�sta�rza�łe,�nie�szczel�ne,�prze�-
peł�nio�ne.� Jest� ich� za du�żo.� Zgod�nie
z unij�ny�mi� stan�dar�da�mi,� za�pi�sa�ny�mi
w ostat�nim�Kra�jo�wym�Pla�nie�Go�spo�dar�-
ki�Od�pa�da�mi 2014,�w Pol�sce�do 2013�ro�-
ku,� nie� po�win�no� funk�cjo�no�wać� wię�cej
niż�oko�ło 200�no�wo�cze�snych�skła�do�wisk
ko�mu�nal�nych.�Czy�li�od 5�do 15�w każ�dym
wo�je�wódz�twie,�w za�leż�no�ści�od wiel�ko�ści

re�gio�nu�i licz�by�je�go�miesz�kań�ców.�Ten
wa�ru�nek� nie� bę�dzie� speł�nio�ny.� Moc�no
spóź�nio�na�jest�bo�wiem�bu�do�wa�re�gio�nal�-
nych�obiek�tów�ter�micz�ne�go�uniesz�ko�dli�-
wia�nia�od�pa�dów�i pro�duk�cji�ener�gii.�Bra�-
ku�je� też� re�gio�nal�nych,� no�wo�cze�snych,
wie�lo�funk�cyj�nych� za�kła�dów� ko�mu�nal�-
nych,�prze�ra�bia�ją�cych�od�pa�dy�eko�lo�gicz�-
nie�i eko�no�micz�nie.�Po�ten�cjał�ist�nie�ją�cych
sor�tow�ni�i kom�po�stow�ni�po�zwa�la�na prze�-
rób�kę�oko�ło 3,5�mln�ton�śmie�ci�rocz�nie,
czy�li�bli�sko 40�proc.�wszyst�kich�ofi�cjal�nie
zbie�ra�nych.� Nie�ste�ty� prze�ra�bia�my� je
w nie�wiel�kim� stop�niu,� po�nie�waż� cha�-
otycz�ny�stru�mień�od�pa�dów�ko�mu�nal�nych
nie�do�cie�ra�tam,�gdzie�po�wi�nien.�

Klincz

Zda�niem�dr�Li�dii�Sie�jo�wej,�eks�per�ta�ds.
go�spo�dar�ki�od�pa�da�mi�z In�sty�tu�tu�Eko�lo�gii
Te�re�nów�Uprze�my�sło�wio�nych�w Ka�to�wi�-
cach,�pro�ble�mów�w tej�bran�ży�jest�znacz�-
nie�wię�cej.�Nie�po�sia�da�my�rze�tel�nej,�kra�-
jo�wej�ba�zy�da�nych�o od�pa�dach.�Nie�wie�my
do�kład�nie�–�ile�rze�czy�wi�ście�ich�wy�twa�rza�-

my?�Sys�tem�jest�nie�szczel�ny.�Nie�wszyst�-
kie�skła�do�wi�ska�są�zi�den�ty�fi�ko�wa�ne.�Nie�-
peł�na�jest�spra�woz�daw�czość.�Nie�roz�wią�-
zy�wal�nym�pro�ble�mem�są�dzi�kie�wy�sy�pi�ska
śmie�ci.�Tyl�ko�w ubie�głym�ro�ku�zli�kwi�do�wa�-
no�ich�w na�szym�kra�ju�po�nad 10 000.�A już
w obec�nym�ujaw�nio�no 4 000�no�wych!�Le�-
gal�nie�funk�cjo�nu�ją�ce�wy�sy�pi�ska�mi�mo,�iż
znacz�na�ich�część�po�sia�da�tzw.�po�zwo�le�-
nia� zin�te�gro�wa�ne,� okre�śla�ją�ce� wa�run�ki
od�dzia�ły�wa�nia�skła�do�wi�ska�na śro�do�wi�sko,
po�zo�sta�wia�ją�wie�le�do ży�cze�nia.�

Po�twier�dzi�ła� to� ostat�nia� szcze�gó�ło�wa
kon�tro�la 684�skła�do�wisk�od�pa�dów�ko�mu�-
nal�nych�(na 800�ist�nie�ją�cych),�prze�pro�wa�-
dzo�na�w ca�łym�kra�ju�przez�Wo�je�wódz�kie
In�spek�to�ra�ty�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska.�Wy�ni�-
ki�są�szo�ku�ją�ce.�W zde�cy�do�wa�nej�więk�szo�-
ści�prze�ba�da�nych�obiek�tów�stwier�dzo�no
po�waż�ne�na�ru�sze�nia�wa�run�ków�ich�eks�-
plo�ata�cji.�Wie�le�z nich,�tak�że�w wo�je�wódz�-
twie�ślą�skim,�po�win�no�być�za�mknię�tych!�

Pol�ska�go�spo�dar�ka�od�pa�da�mi� utkwi�ła
w praw�dzi�wym�klin�czu.�Z koń�cem�ubie�głe�-
go�ro�ku�mi�nął�ter�min�wy�wią�za�nia�się�z od�-
pa�do�wej�dy�rek�ty�wy�Unii�Eu�ro�pej�skiej,�do�-
ty�czą�cej� skła�do�wa�nia� od�pa�dów
bio�de�gra�do�wal�nych.�Zgod�nie�z unij�ny�mi
stan�dar�da�mi�do koń�ca�2010�ro�ku�zo�bo�wią�-
za�ni�by�li�śmy�ogra�ni�czyć�do 75�proc.�skła�-
do�wa�nie� wszyst�kich� wy�twa�rza�nych� od�-
pa�dów� bio�de�gra�do�wal�nych.� Punk�tem
od�nie�sie�nia�jest�ro�ku 1995.�Nie�zbli�ży�li�śmy
się�na�wet�do te�go�wy�mo�gu.�Za ła�ma�nie
unij�ne�go� pra�wa� gro�żą� Pol�sce� wie�lo�ty�-
sięcz�ne�ka�ry.�Od po�ło�wy�te�go�ro�ku�się�gną
one�kil�ku�dzie�się�ciu�ty�się�cy�eu�ro�za każ�dy
dzień�zwło�ki.�W ro�ku 2013�kwo�ta�ta�mo�że
się�gnąć 250�tys.�Eu�ro�dzien�nie!�To�po�ka�-
zu�je�jak�mi�zer�ne�są�efek�ty�po�rząd�ko�wa�nia
pol�skie�go�śmiet�ni�ka�przez�ostat�nie�dwa�-
dzie�ścia�lat.

no wa usta wa

Czy�pro�ce�do�wa�na�obec�nie�w Sej�mie
usta�wa�o utrzy�ma�niu�i po�rząd�ku�w gmi�-
nach�po�mo�że�upo�rząd�ko�wać�pol�ski,�ślą�-

Śmie cio wa 
re wo lu cja 
Spo śród 27 kra jów Unii Eu ro pej skiej tyl ko Pol ska i Wę gry nie po sia da ją spój ne go i sku tecz ne go sys te mu go spo -
da ro wa nia od pa da mi ko mu nal ny mi. Śmie cio wym ryn kiem, któ re go war tość wy ce nia się na pięć mi liar dów rocz -
nie, rzą dzi cha otycz ny wol ny ry nek. Skut ki są opła ka ne.

Nie�tak�po�wi�nien�wy�glą�dać�za�kład�prze�twa�rza�ją�cy�od�pa�dy....

Jo lan ta Kar mań ska
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ski�śmiet�nik?�Dłu�go�na to�cze�ka�my.�Śmie�-
ci�na�dal�nie�ma�ją�jed�ne�go�za�rząd�cy.�Za�-
stę�pu�ją�go�od�bior�cy�od�pa�dów,�prze�woź�-
ni�cy.�Rzą�dzi�więc�ni�mi�przy�pad�ko�wa�rę�ka
wol�ne�go� ryn�ku.�Prze�woź�ni�cy�od�pa�dów,
po�sia�da�ją�cy�umo�wy�na ich�od�biór�od wła�-
ści�cie�li�nie�ru�cho�mo�ści�wy�wo�żą�je,�na naj�-
tań�sze�skła�do�wi�ska.�Za�le�d�wie�nie�wiel�ka
ich�część�tra�fia�do za�kła�dów�ko�mu�nal�nych,
któ�rych�za�da�niem�jest�se�gre�ga�cja�i prze�-
rób�ka,�pro�wa�dzą�ca�do zmniej�sza�nie�ob�-
ję�to�ści�i ma�sy.�Kwe�stią�pierw�szo�rzęd�ną
jest�ja�kie�to�za�kła�dy�i co�się�w nich�ro�bi?
W kom�po�stow�niach�i sor�tow�niach�śmie�-
ci�czę�sto�wy�bie�ra�się�ręcz�nie,�bądź�prze�-
pusz�cza�przez�pry�mi�tyw�ne�si�to.�Ta�czę�sto
po�zo�ro�wa�na�prze�rób�ka�słu�ży�głów�nie�te�-
mu,�by�od�pa�dy�ko�mu�nal�ne�ozna�czyć�no�-
wym� ko�dem� i umie�ścić� na wy�sy�pi�sku
za znacz�nie�niż�szą�ce�nę�niż�za tę�pła�co�-
ną�za su�ro�we�śmie�ci.�Ta�ka�me�to�da�trak�-
to�wa�nia�od�pa�dów�ko�mu�nal�nych�przy�no�-
si�zna�ko�mi�ty�zysk�je�go�wła�ści�cie�lo�wi.�

Pie�nią�dze�to�głów�ny�po�wód,�wo�kół�któ�-
re�go�to�czy�się�gra�o rze�czy�wi�ste,�a nie�po�-
zo�ro�wa�ne�po�rząd�ko�wa�nie�go�spo�dar�ki�od�-
pa�da�mi.�Dzi�ki,�śmie�cio�wy�ry�nek�za�wsze
miał�swo�ich�sku�tecz�nych�lob�by�stów,�któ�-
rzy�przez�la�ta�nie�do�pusz�cza�li�do zmia�ny
stra�te�gii�w tej�dzie�dzi�nie�go�spo�dar�ki.�Do�-
tąd�nie�po�wio�dła�się�żad�na�z wcze�śniej�po�-
dej�mo�wa�nych�prób.�W re�zul�ta�cie�sa�mo�rzą�-
dy�na�dal�tra�cą�pie�nią�dze�za skła�do�wa�nie
od�pa�dów�na swo�im�te�re�nie,�śmiet�ni�ki�się
prze�le�wa�ją,�dzi�kich�wy�sy�pisk�przy�by�wa,
a odo�ry,�szcze�gól�nie�do�tkli�we�w cia�sno�za�-
bu�do�wa�nych�mia�stach�ślą�skich,�nie�po�-
zwa�la�ją�miesz�kań�com�od�dy�chać.�

Przy�go�to�wa�ny�w Mi�ni�ster�stwie�Śro�do�-
wi�ska�ostat�ni�pro�jekt�no�we�li�za�cji�usta�wy
o utrzy�ma�niu�czy�sto�ści�i po�rząd�ku�w gmi�-
nach,�wska�zu�je�no�we�go�za�rzą�dza�ją�ce�go
go�spo�dar�ką�od�pa�da�mi�ko�mu�nal�ny�mi.�An�-
drzej� Kra�szew�ski,� mi�ni�ster� śro�do�wi�ska
wie�lo�krot�nie�pod�kre�ślał,�że�od�pa�dy�ko�mu�-
nal�ne�po�win�ny�zo�stać�bez�względ�nie�od�-
da�ne�w rę�ce�sa�mo�rzą�dów.�Prze�strze�gał
przed lob�bin�giem� przed�sta�wi�cie�li� nie�-
uczci�wych�przed�się�bior�ców,�czer�pią�cych
zy�ski� z cha�otycz�ne�go� go�spo�da�ro�wa�nia
stru�mie�niem�śmie�ci.�

W przy�ję�tym� przez� rząd� w li�sto�pa�-
dzie 2010�ro�ku�pro�jek�cie�tej�usta�wy�za�pi�-
sa�no�trzy�pod�sta�wo�we�zmia�ny:�prze�ję�cie
przez� gmi�ny� władz�twa� nad od�pa�da�mi;
uszczel�nie�nie�obec�nie� funk�cjo�nu�ją�ce�go
sys�te�mu�oraz�wpro�wa�dze�nie�opła�ty�za wy�-
wóz�śmie�ci�uisz�cza�nej�przez�wła�ści�cie�li
nie�ru�cho�mo�ści�na rzecz�gmi�ny.

Te�zmia�ny�ma�ją�upo�rząd�ko�wać�za�sa�dy
fi�nan�so�wa�nia�od�bio�ru�i za�go�spo�da�ro�wa�-
nia�od�pa�dów�ko�mu�nal�nych�na te�re�nie�ca�-
łe�go�kra�ju,�ści�słą�ich�kon�tro�lę�oraz�uno�-
wo�cze�śnić� sys�te�mu.� Zgod�nie� z no�wa
usta�wą,�obo�wiąz�kiem�gmin�bę�dzie�prze�-
pro�wa�dza�nie�prze�tar�gów�na wy�wóz�od�pa�-

dów,�po�bie�ra�nie�od wszyst�kich�miesz�kań�-
ców�opłat�za ich�od�biór�(w ta�ki�sam�spo�-
sób�jak�za wo�dę�i ście�ki)�oraz�eg�ze�kwo�-
wa�nie�zgod�ne�go�z pra�wem�spo�so�bu�ich
za�go�spo�da�ro�wa�nia.�

Czy� spo�łe�czeń�stwo� jest� go�to�we
na przy�ję�cie� ta�kie�usta�wy?�Od�po�wiedź
przy�nio�sły� wy�ni�ki� ba�da�nia� ak�cep�ta�cji
spo�łecz�nej� dla� zmian� pro�po�no�wa�nych
w usta�wie.�Prze�pro�wa�dził�je�In�sty�tut�Ba�-
da�nia�Opi�nii�Ho�mo�Ho�mi�ni,�na zle�ce�nie
re�sor�tu�śro�do�wi�ska.�

Pra�wie 90�proc.�Po�la�ków�uzna�ło,�że�za�-
śmie�co�ny�kra�jo�braz�Pol�ski�to�wiel�ki�pro�-
blem.�Na wy�twa�rza�nych�w na�szym�kra�ju,
w cią�gu�ro�ku�kil�ka�na�ście�mi�lio�nów�ton�od�-
pa�dów�ko�mu�nal�nych,�(bli�sko 90�proc.�tych
ewi�den�cjo�no�wa�nych)�tra�fia�na prze�peł�nio�-
ne�wy�sy�pi�ska.�Aż 17�proc.�oby�wa�te�li�na�-
sze�go�kra�ju�twier�dzi,�że�ich�są�siad�spa�-
la�śmie�ci.�Nie�mal�trze�cia�część�Po�la�ków
nie�uisz�cza�opłat�za ich�wy�wóz,�cho�ciaż
jest� to�usta�wo�wy�obo�wią�zek! I co� istot�-
ne, 96�proc..�ba�da�nych�chce�su�ro�wych�kar
za za�śmie�ca�nie�śro�do�wi�ska�na�tu�ral�ne�go.�

Jest� za�tem� wo�la� spo�łecz�na,� by� jak
naj�szyb�ciej� spro�stać� unij�ne�mu� pra�wu
w tej�dzie�dzi�nie.�Bę�dzie�to�trud�ne�w da�-
nym�nam�do dys�po�zy�cji�cza�sie.�Pol�ska�zo�-
bo�wią�za�ła�się�jak�czło�nek�Unii�Eu�ro�pej�skiej
do:�osią�gnię�cie�do koń�ca 2014�r.�od�zy�sku
su�row�ców�wtór�nych�z od�pa�dów�na po�zio�-
mie 60� proc.;� re�cy�klin�gu� na po�zio�-
mie 55proc.�od�pa�dów�opa�ko�wa�nio�wych;
suk�ce�syw�ne�go�ogra�ni�cza�nia�ma�sy�skła�do�-
wa�nych�od�pa�dów�ule�ga�ją�cych�bio�de�gra�-
da�cji� do 50�proc.�w 2013� r.� i do po�zio�-
mu 35proc.� w 2020� r.� (w od�nie�sie�niu
do 1995�r);�ze�bra�nie�w 2012�ro�ku 25�proc.
zu�ży�tych�ba�te�rii�i aku�mu�la�to�rów�prze�no�-
śnych;�w 2016�ogra�ni�cze�nie�do 45�proc.
wy�żej�wy�mie�nio�nych�od�pa�dów�oraz�ze�bra�-
nie�w ska�li�ro�ku 4 kg�(śred�nio�na miesz�-

kań�ca)� zu�ży�te�go� sprzę�tu� elek�trycz�ne�go
i elek�tro�tech�nicz�ne�go.

Kam pa nia spo łecz na

Nie�ste�ty�w ster�tach�wszę�dzie�wa�la�ją�-
cych�się�śmie�ci�gdzieś�prze�pa�dło�za�mi�ło�-
wa�nie�miesz�kań�ców�wo�je�wódz�twa�ślą�skie�-
go�do po�rząd�ku� i czy�sto�ści.�Czy�no�wa,
re�wo�lu�cyj�na�usta�wa�po�mo�że�je�od�na�leźć?�

Śląsk�re�agu�je!�Z ini�cja�ty�wy�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 23�lu�te�go 2011
roku,�roz�po�czę�ła�się�wiel�ka�kam�pa�nia�spo�-
łecz�na�–�„Ży�cie�po śmie�ciach”.�Ma�ona�wes�-
przeć�moc�no�spóź�nio�ne�uchwa�le�nie�usta�-
wy� o utrzy�ma�niu� czy�sto�ści� i po�rząd�ku
w gmi�nach,�w opty�mal�nym�dla�roz�wią�za�nia
pro�ble�mu� kształ�cie.� Za�in�au�gu�ro�wa�ła� ją
w so�sno�wiec�kim�Me�dia�Cen�trum�de�ba�ta
z udzia�łem�par�la�men�ta�rzy�stów,�sa�mo�rzą�-
dow�ców,�urzęd�ni�ków,�przed�sta�wi�cie�li�firm�ko�-
mu�nal�nych,� człon�ków� Ślą�skiej� Aka�de�mii
Eko�lo�gicz�nej�re�pre�zen�tu�ją�cej�ruch�oby�wa�-
tel�ski,�jak�rów�nież�so�cjo�lo�gów,�dzien�ni�ka�rzy.
Re�zul�ta�ty�za�pla�no�wa�nej�na naj�bliż�sze

mie�sią�ce� kam�pa�nii,� przy�go�to�wu�ją�cej
miesz�kań�ców�re�gio�nu�do zmian�w go�spo�-
da�ro�wa�niu� od�pa�da�mi,� bę�dą� za�le�ża�ły
od uspo�łecz�nie�nia�pro�ble�mu,�eko�lo�gicz�nej
świa�do�mo�ści� miesz�kań�ców� –� przy�po�-
mnia�ła�Ga�brie�la�Le�nar�to�wicz,�pre�zes�Wo�-
je�wódz�kie�go�Fun�du�szu�Ochro�ny�Śro�do�wi�-
ska�i Go�spo�dar�ki�Wod�nej�w Ka�to�wi�cach.
Naj�lep�sze�efek�ty�ro�dzą�się�w spo�łe�czeń�-
stwach�oby�wa�tel�skich,�gdzie�każ�dy�miesz�-
ka�niec�dba�o pie�niądz�pu�blicz�ny,�na ta�kich
sa�mych�pra�wach�jak�ich�dys�po�nent.�Stąd
na�sza� idea� wspie�ra�nia� kam�pa�nii� spo�-
łecz�nej,�któ�ra�spra�wi,�że�w naj�bar�dziej�po�-
szko�do�wa�nym�dzia�łal�no�ścią�prze�my�słu,
zde�gra�do�wa�nym�re�gio�nie,�za�cznie�my�od�-
pa�da�mi�ko�mu�nal�ny�mi�go�spo�da�ro�wać�naj�-

Pod�czas�de�ba�ty�ży�wo�dys�ku�to�wa�li:�od le�wej�se�na�tor�An�drzej�Mi�sio�łek,��po�słan�ka�Da�nu�ta�Pie�tra�szew�ska,
dr�Je�rzy�Zio�ra,�prof.�Ma�rek�Szcze�pań�ski,�dr�Ma�rek�Mrów�czyń�ski.
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le�piej.�Z ko�rzy�ścią�dla�śro�do�wi�ska,�kie�sze�-
ni�miesz�kań�ców,�lep�szej�ja�ko�ści�ży�cia.
To�mu�si�się�udać!�–�ar�gu�men�to�wa�ła

pod�czas�dys�ku�sji�po�słan�ka�Da�nu�ta�Pie�-
tra�szew�ska,� człon�ki�ni� nad�zwy�czaj�nej
sej�mo�wej� pod�ko�mi�sji,� pra�cu�ją�cej
nad osta�tecz�nym� kształ�tem� usta�wy
o utrzy�ma�niu�czy�sto�ści�i po�rząd�ku�w gmi�-
nie.�Ma�my�przy�sło�wio�wy�„nóż�na gar�dle”.
Pra�gnę�za�pew�nić,�że�pod�czas�pro�ce�do�-
wa�nia� no�wej� usta�wy� uwzględ�ni�my
wszyst�kie�roz�sąd�ne�opi�nie.�Je�den�tyl�ko
za�pis�nie�pod�le�ga�dys�ku�sji.�Jest�nim�prze�-
ka�za�nie�władz�twa�nad od�pa�da�mi�wszyst�-
kim�pol�skim�gmi�nom,� a jest� ich 2500!
Każ�da�gmi�na�bę�dzie�zo�bo�wią�za�na�usta�-
wo�wo�za�dbać�o to,�by�wszy�scy�miesz�-
kań�cy�pła�ci�li�za wy�wóz�śmie�ci.�Wów�czas
za�pła�cą� mniej.� Po�ka�zu�je� to� przy�kład
Pszczy�ny,�któ�ra�władz�two�nad od�pa�da�-
mi�już�prze�ję�ła�w dro�dze�oby�wa�tel�skie�-
go�re�fe�ren�dum –�stwier�dził�pod�czas�de�-
ba�ty�se�na�tor�An�drzej�Mi�sio�łek,�czło�nek
Se�nac�kiej� Ko�mi�sji� Ochro�ny� Śro�do�wi�-
ska,�ak�tyw�ny�rzecz�nik�zmian�w tej�dzie�-
dzi�nie.�Nad�zór�gmi�ny�spra�wia,�że�za od�-
biór�śmie�ci�pła�cą�wszy�scy�miesz�kań�cy.
Jed�nost�ko�wa� staw�ka� za ich� wy�wóz
w spo�sób�oczy�wi�sty�ma�le�je.�Mniej�śmie�-
ci�tra�fia�w Pszczy�nie�do do�mo�wych�pa�-
le�nisk,�po�bli�skich�la�sów�i wód.�Je�ste�śmy
zde�ter�mi�no�wa�ni,� by� uchwa�lić� usta�wę
w tej�ka�den�cji�Par�la�men�tu�RP.�Se�nac�ka
Ko�mi�sja�Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�opo�wie�-
dzia�ła�się�za nią�już�w li�sto�pa�dzie�ub.�ro�-
ku�–�jed�no�gło�śnie!

Dr� Je�rzy� Zio�ra,� dy�rek�tor� Wy�dzia�łu
Ochro�ny�Śro�do�wi�ska�Urzę�du�Mar�szał�kow�-
skie�go� zi�lu�stro�wał� róż�ni�cę� po�mię�dzy
obec�nym�sys�te�mem�go�spo�dar�ki�od�pa�da�-
mi,�a tym�pro�jek�to�wa�nym�na przy�kła�dzie
pszczyń�sko-ży�wiec�kie�go�pa�ra�dok�su.�Od�-
kąd�Pszczy�na�prze�ję�ła�kon�tro�lę�nad od�-
pa�da�mi,�ze�bra�no�ich�o kil�ka�ty�się�cy�ton
wię�cej,�niż�wy�two�rzy�li�sa�mi�miesz�kań�cy.
Z ko�lei�w Żyw�cu,�gdzie�obo�wią�zu�je�sta�-

ry�sys�tem,�„wy�pro�du�ko�wa�no” 34�tys.�ton
śmie�ci,� a ode�bra�no� od miesz�kań�ców
pra�wie� trzy�krot�nie� mniej!� Gdzie� tra�fi�-
ły? –�za�sta�na�wia�się�Je�rzy�Zio�ra.�

Dr�Ma�rek�Mrów�czyń�ski,�pre�zes�Za�rzą�-
du� Mię�dzyg�min�ne�go� Przed�się�bior�stwa
Go�spo�dar�ki�Od�pa�da�mi�w Ty�chach,�wska�-
zał�na szan�se�i za�gro�że�nia�usta�wy. –�Szan�-
se�prze�wa�ża�ją,�bo�kry�je�się�za ni�mi�speł�-
nie�nie�unij�nych�stan�dar�dów�i lep�sza�ja�kość
usług.�Za�gro�że�nia�to�m.in.�bra�ki�w sys�te�-
mie�go�spo�dar�ki�od�pa�da�mi�bio�de�gra�do�wal�-
ny�mi�czy�ogrom�ne�kosz�ty,�zwią�za�ne�z wy�-
bu�do�wa�niem�re�gio�nal�nych,�no�wo�cze�snych
za�kła�dów�prze�ra�bia�ją�cych�róż�ne�ga�tun�ki
od�pa�dów�ko�mu�nal�nych.�
Kie�dy� nad�cho�dzi� czas� zmian� i wie�je

wiatr� hi�sto�rii,� jed�ni� bu�du�ją� mu�ry,� in�ni
wia�tra�ki,�bu�duj�my�więc�tych�wia�tra�ków�jak
naj�wię�cej –�przy�po�mi�na�jąc�chiń�skie�przy�-
sło�wie�prof.�Ma�rek�Szcze�pań�ski�spró�bo�-
wał�od�nieść�się�do po�rząd�ko�wa�nia�pol�-
skie�go� śmiet�ni�ka.� Każ�da� sku�tecz�na
usta�wa�mu�si�funk�cjo�no�wać�w spo�łecz�nej
świa�do�mo�ści.�Trze�ba�za�tem�wy�zbyć�się
syn�dro�mu�NIMB�-y�(skrót�od ang.�„tyl�ko�nie
na mo�im� po�dwór�ku”)� i za�brać� się
do wspól�ne�go� po�rząd�ko�wa�nia� swe�go
oto�cze�nia,�do�strze�ga�jąc�spo�łecz�ne�ko�rzy�-
ści�przed�się�wzię�cia.�Nie�tyl�ko�te�eko�lo�-
gicz�ne.�Z so�cjo�lo�gicz�ne�go�punk�tu�wi�dze�-
nia�to�no�we�miej�sca�pra�cy;�bu�do�wa�nie
wspól�no�ty�wo�kół�lep�sze�go,�bar�dziej�atrak�-
cyj�ne�go�miej�sca�do ży�cia�czy�po�pra�wa�wi�-
ze�run�ku�re�gio�nu.�

Kolumny�dofinansowane�przez
Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

Rozwiązanie�
problemu�śmieci
na Śląsku�zależy
od każdego�z nas,
jest�wyzwaniem�
obywatelskim.

I na czas
„rewolucyjnego”
porządkowania

śląskiego�śmietnika
i codziennego�
postępowania�
z odpadami.�

Temu�służy�nasza�
regionalna�kampania

społeczna,
-�mówiła�podczas
dyskusji�Gabriela�

Lenartowicz,�
prezes�Zarządu

WFOŚiGW�
w Katowicach

DTŚ wkrótce
w Zabrzu

Obec�nie� re�ali�zo�wa�ny� od�ci�nek� za�-
brzań�ski� –� od gra�ni�cy� miast� Ru�da
Ślą�ska� i Za�brze� w re�jo�nie� ul.� Kla�ry
do wę�zła�z ul.�de�Gaul�le’a w Za�brzu,
ma� prze�bie�gać� wzdłuż� uli�cy� Wol�no�-
ści� w dziel�ni�cy� Za�bo�rze,� na�stęp�nie
w oko�li�cach�elek�tro�cie�płow�ni�od�bi�jać
na po�łu�dnio�wy� za�chód�omi�ja�jąc� ści�-
słe�cen�trum�mia�sta.�Tu�taj�też�w oko�-
li�cach�ko�pal�ni�za�byt�ko�wej�Gu�ido�ma
płyn�nie�wejść�w dro�go�wą� in�fra�struk�-
tu�rę�Za�brza,�głów�nie�za po�mo�cą�wę�-
zła�„De�Gaul�le’a”.�Łącz�nie�bu�do�wa�ny
od�ci�nek�ma�mieć 4,7 km�dłu�go�ści.

Jest�to�sto�sun�ko�wo�krót�ki�od�ci�nek
tra�sy,� ale� skom�pli�ko�wa�ny� tech�nicz�-
nie.�Prze�wi�dzia�no�m.in. 7�wia�duk�tów
dro�go�wych,�w tym�es�ta�ka�dę�nad wę�-
złem�de�Gaul�le´a o dłu�go�ści 140�me�-
trów,�dwa�tu�ne�le�dla�pie�szych,�po�łą�-
cze�nia�z dro�ga�mi�i uli�ca�mi�lo�kal�ny�mi
oraz� ekra�ny� aku�stycz�ne� o łącz�nej
dłu�go�ści�ok. 4 km�i 2-6 m�wy�so�ko�ści.�

Prze�wi�du�je� się,� że� od�da�nie� te�go
od�cin�ka� Tra�sy� do użyt�ku� na�stą�pi
na prze�ło�mie�ma�ja/czerw�ca�br.



Ofer�ta�Last�mi�nu�te�–�Ki�no�ARS

● Nie ru cho mość za bu do wa na – naj lep sza lo ka li za cja pod usłu gi
ko mer cyj ne, pu blicz ne. 

● Sprze daż pra wa wła sno ści w dro dze prze tar gu nie ogra ni czo ne -
go – 12 maj  2011 r.

● Po wierzch nia: 646 m2. 
● Wła ści ciel: Gmi na Dą bro wa Gór ni cza. 
● Ce na wy wo ław cza: 1.077.000 PLN. 
● Lo ka li za cja: dział ka bar dzo ko rzyst nie po ło żo na w cen trum

Dą bro wy Gór ni czej, przy ul. Ko ściusz ki 18, przy głów nych
ar te riach, po mię dzy bu dyn kiem pocz ty głów nej a piz ze rią, w bez -
po śred nim są siedz twie Pa ła cu Kul tu ry Za głę bia i CH Po go ria oraz
Par ku Hal le ra, gdzie od by wa ją się naj więk sze im pre zy miej skie.  

● Pod sta wo we urzą dze nia in fra struk tu ry tech nicz nej, bu dy nek oraz
sie ci wy ma ga ją re mon tu.

● Ak tu al ny plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Mia sto Dą bro wa Gór ni cza

● Jed no z 14 miast na pra wach po wia tu two rzą cych Me tro po lię
SI LE SIA, zaj mu ją cą w su mie 1218 km2 za miesz ka ną przez 2 mi -
lio ny lud no ści. 

● Po ło żo ne 20 km od Mię dzy na ro do we go Por tu Lot ni cze go
(Ka to wi ce-Py rzo wi ce) oraz 70 km od kra kow skie go Mię dzy na ro -
do we go Por tu Lot ni cze go (Kra ków -Ba li ce). 

● Bo ga ta ofer ta in we sty cyj na – po nad 400 ha, w tym dział ki
od 0,5 ha do 259 ha, prze zna czo ne pod za bu do wę pro duk cyj -
ną, usłu go wą, miesz ka nio wą, ho te lo wą  oraz spor to wo -re kre -
acyj ną. 

● Po nad 187 ha z ogól nej po wierzch ni mia sta le ży w gra ni cach
Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej.

● No we in we sty cje ko rzy sta ją z ulgi po dat ko wej. 
● Dzia ła 12 614 firm, z cze go 123 z ka pi ta łem za gra nicz nym.

Do�łącz�do nich!

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21

Kontakt dla inwestorów i przedsiębiorców:

Ewa Fudali-Bondel, tel. 32 295 96 97, e-mail: efudali@idabrowa.pl




