


Szanowni Pa!stwo!

Rada !l"skiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa !l"skiego
uprzejmie informuje, #e zosta$a otwarta 

III edycja Konkursu „!L"SKIE BUDOWANIE – 2013”

którego celem jest promocja atrakcyjno%ci inwestycyjnej i gospodarczej 
województwa %l"skiego poprzez publiczn" prezentacj& i wyró#nianie: 

!L"SK" WIELK" NAGROD" BUDOWNICTWA
podmiotów gospodarczych i samorz#dów terytorialnych

w nast&puj"cych kategoriach:

! przygotowania i zarz"dzania przedsi&wzi&ciami inwestycyjnymi,
! dzia$alno%ci projektowo-architektonicznej, urbanistycznej i geodezyjnej,
! wykonawstwa robót budowlano-monta#owych oraz modernizacyjno-remontowych,
! produkcji materia$ów budowlanych, konstrukcji i urz"dze' oraz ich obrotu handlowego,
! zarz"dzania nieruchomo%ciami,
! przedsi&wzi&( ekologicznych, gospodarki komunalnej i rewitalizacji poprzemys$owej,
! finansowania i ubezpieczania przedsi&wzi&( inwestycyjnych oraz kontraktów budowlanych,
! osi"gni&( naukowo-szkoleniowych oraz innowacyjno-wdro#eniowe.

oraz Nagrod# i Tytu$em

„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI !L"SKIEJ”
osób indywidualnych – za szczególne osi#gni%cia w dzia$alno&ci zawodowej 

oraz wk$ad w rozwój regionu

Kapitu$% Konkursu stanowi" reprezentuj"cy Wojewod" #l$skiego i Marsza%ka Województwa #l$skiego, Rek-
torów Politechniki #l$skiej oraz Politechniki Cz"stochowskiej, samorz$dy zawodowe i gospodarcze bu-
downictwa, które utworzy%y „Forum Budownictwa #l$skiego” oraz eksperci w poszczególnych kategoriach
konkursu.

Publiczna promocja Laureatów, poprzez wr&czenie tych Nagród w postaci statuetki projektu Zygmunta Brachma'-
skiego wraz z Dyplomem, odb&dzie si& podczas kolejnej, uroczystej XVI GALI BUDOWNICTWA w dniu 15 listo-
pada 2013 r. w Operze !l"skiej w Bytomiu.

Szczegó$owe informacje o Konkursie znajd" Pa'stwo w Regulaminie, który mo#na pobra( za pomoc" linku 
zamieszczonego na naszej stronie:

http://www.izbabud.pl/

„Deklaracje Zg%oszeniowe” przyst"pienia do konkursu „#L&SKIE BUDOWANIE – 2013”

prosimy przekazywa( do Biura !l"skiej Izby Budownictwa na adres: 
ul. Szeligiewicza 20 / lok.I, Katowice 40-074 b#d' mailowo – izbabud@izbabud.pl
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Sza now ni Pa stwo!

Te go rocz na kon fe ren cja b dzie kon se kwent n kon ty nu acj de bat i re ko men da cji po przed nich „l skich Fo rum”,
ma j cych przy czy ni si do sys te mo we go i kom plek so we go zre for mo wa nia pra wa pro ce sów in we sty cyj no -bu dow -
la nych. Spój n i sko or dy no wa n wza jem nie zmia n re gu la cji praw nych, obej mu j cych pla no wa nie i za go spo da ro -
wa nie prze strzen ne, pra wo bu dow la ne, prze pi sy ro do wi sko we, a tak e Ko dek su Po st po wa nia Ad mi ni stra cyj ne -
go i Ko dek su Cy wil ne go. 

Przy po mnij my wic, e w trak cie III l skie go Fo rum w dniu 28 wrze nia 2011 r., w pu bli ka cjach au tor skich i wy -
st pie niach, re pre zen tu j cych kra jo we i re gio nal ne or ga ni za cje po za rz do we bu dow nic twa, au to ry te ty na uko we, eks -
per tów i prak ty ków – za war te zo sta y oce ny obec nie obo wi zu j ce go sta nu praw ne go tych pro ce sów. Na tej pod -
sta wie na st pi a iden ty fi ka cja ba rier w pro wa dze niu dzia al no ci in we sty cyj nej i bu dow la nej. W „Sta no wi sku Ko co wym”

i „Re ko men da cjach” kon fe ren cji wska za ne zo sta y po stu lo wa ne kie run ki zmian praw nych i in sty tu cjo nal nych. 
Z ko lei, w cza sie IV l skie go Fo rum w dniu 26 wrze nia 2012 r. wy ra o na zo sta a apro ba ta uczest ni ków kon -

fe ren cji dla pod j tej przez Rzd ocze ki wa nej ini cja ty wy le gi sla cyj nej, obej mu j cej po wo a nie roz po rz dze niem Ra -
dy Mi ni strów z 10 lip ca 2012 r. Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Bu dow la ne go oraz przed sta wie nie „Za o e pro -

jek tu usta wy – Pra wo bu dow la ne”. Od rb n se sj te ma tycz n kon fe ren cji by a oce na re gu la cji do ty cz ca ro bót
bu dow la nych w prze pi sach o za mó wie niach pu blicz nych.

Opra co wa nie i uzgod nie nie pro gra mu te ma tycz ne go obec nej kon fe ren cji na st pi o w ma ju br. w trak cie se mi na -
rium bu dow la ne go uczest ni ków Fo rum Bu dow nic twa l skie go w Ustro niu. Wspól nie opo wie dzie li my si, aby
ko lej na na sza de ba ta do ty czy a „Re ali za cji in we sty cji bu dow la nej i eks plo ata cji” oraz „Pla no wa nia miej sco -

we go – lo ka li za cji in we sty cji”, b d ce wio d cy mi ob sza ra mi prac Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Bu dow la ne go.
Przy j li my, e w trak cie kon fe ren cji b dzie mo li we przed sta wie nie przez czon ków tej Ko mi sji „Tez” pro jek tu przy -
sze go Ko dek su. Uzna li my rów nie, e sku tecz no pro ce sów in we sty cyj nych jest za le na rów no rzd nie nie tyl -
ko od sta bil nych wa run ków praw nych, ale tak e od spraw no ci dzia a nia ad mi ni stra cji pu blicz nej. To z te go wa nie
wzgl du li czy my, e w trak cie kon fe ren cji, kra jo we i re gio nal ne ro do wi ska bu dow la ne wska  licz ne przy ka dy z prak -
ty ki pro wa dze nia dzia al no ci in we sty cyj nej i bu dow la nej oraz wnio ski z nich wy ni ka j ce.

OD ORGANIZATORÓW

Tadeusz Wnuk

Prezydent lskiej Izby 
Budownictwa

Fran ci szek Busz ka

– Prze wod ni cz cy Ra dy
l skiej Okr go wej Izby In y nie rów

Bu dow nic twa

An drzej No wak 

– Prze wod ni cz cy Pol skie go
Zwiz ku In y nie rów 

i Tech ni ków Bu dow nic twa 
Od dzia Ka to wic ki
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V LSKIE FORUM INWESTYCJI, 

BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

18 wrzenia 2013 r. w Sali Sejmu lskiego w Katowicach
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DZIA!ANIA RZ"DU

Poprawiamy warunki 
dzia!alno"ci gospodarczej 
w Polsce

– Sta no wi sko wi ce pre mie ra i mi ni stra
go spo dar ki otrzy ma! pan 6 grud nia
ub. ro ku. W pa na opi nii do naj wa" niej -
szych dzie dzin wy ma ga j# cych in we sty -
cji na le "y te raz ener ge ty ka, ko niecz -
no$% roz wo ju wszyst kich &ró de! 
ener gii, za rów no tra dy cyj nych, jak 
i od na wial nych. Ja kie wy zwa nia sta wia
to przed na szym kra jem i co dzi' ki 
roz wo jo wi tej bran "y zy ska j# miesz -
ka( cy?

– Nie daw no roz po cz# li $my pra ce nad ak -
tu ali za cj" „Po li ty ki ener ge tycz nej Pol ski”.
Znaj d" si# w niej za pi sy do ty cz" ce m.in. wy -
ko rzy sta nia ga zu ze %ró de& nie kon wen cjo -
nal nych, wy zwa' kli ma tycz nych, bu do wy
wspól ne go ryn ku ener gii w ra mach Unii Eu -
ro pej skiej czy wy ko rzy sta nia fun du szy eu -

ro pej skich z no wej per spek ty wy fi nan so -
wej 2014-2020.

W pro jek tach tzw. trój pa ku ener ge tycz ne -
go za war li $my wie le no wa tor skich po my -
s&ów do ty cz" cych roz wo ju ca &e go sek to ra. Ma -
j" one za pew ni( po st#p eko no micz ny
i tech no lo gicz ny bran )y, pew no$( ob ro tu
oraz sta bil no$( praw n". Du )y ak cent k&a dzie -
my rów nie) na ochro n# kon su men ta ener gii
oraz za pew nie nie od po wied nich stan dar -
dów $wiad czo nych us&ug. 

Zmia ny w usta wie Pra wo ener ge tycz ne
zwi#k sza j" ochro n# kon su men ta m.in. po -
przez mo) li wo$( zmia ny sprze daw cy ener -
gii w ci" gu 21 dni bez po no sze nia kosz tów
i od szko do wa' in nych ni) wy ni ka j" ce z tre -
$ci umo wy. No we re gu la cje wpro wa dza j"
tak )e obo wi" zek roz li cza nia ener gii elek -

trycz nej we d&ug rze czy wi ste go zu )y cia.
Do pre cy zo wu je my te) prze pi sy do ty cz" ce
roz li cza nia kosz tów cie p&a w bu dyn kach wie -
lo lo ka lo wych.

Przy go to wa ne przez MG roz wi" za nia
po zwo l" w przy sz&o $ci wy ko rzy sty wa( lo kal -
nie do st#p ne za so by OZE do wy twa rza nia
m.in. ener gii elek trycz nej i bio ga zu rol ni cze -
go ze %ró de& od na wial nych. Chce my umo) -
li wi( tak )e wy twa rza nie ener gii i sprze da)
jej nad wy )ek przez pro su men tów (klien tów
ak tyw nych, pro fe sjo na li stów), pro du ku j" -
cych ener gi# elek trycz n" z OZE na w&a sne
po trze by. Te go ty pu ini cja ty wy lo kal ne
zwi#k sza j" udzia& ener gii po cho dz" cej ze
%ró de& od na wial nych, co jest nie zwy kle
wa) ne z punk tu wi dze nia wy pe& nie nia przez
Pol sk# unij nych zo bo wi" za'. 

Rozmowa z wicepremierem, ministrem gospodarki JANUSZEM PIECHOCI!SKIM
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DZIA!ANIA RZ"DU

– W cza sie jed ne go z wy wia dów stwier -
dzi$ pan nie daw no, (e w tym ro ku mo to -
rem PKB b% dzie eks port. Ogra ni czo na
jest kon sump cja i in we sty cje, za nim
przyj d# no we &rod ki z per spek ty wy unij -
nej. Ja kie ta sy tu acja nie sie mo( li wo &ci
i za gro (e nia? Czy Pol ska b% dzie po tra -
fi $a wy ko rzy sta) szan se zwi# za ne z eks -
por tem to wa rów?

– Spo wol nie nie wzro stu go spo dar cze go
i po gor sze nie si& sy tu acji na ryn ku pra cy po -
ci" ga j" za so b" nie ste ty ogra ni cze nie kon -
sump cji i in we sty cji. Trze ba te mu ze wszyst -
kich si$ prze ciw dzia $a(. Dla te go w MG
kon cen tru je my si& na re duk cji ob ci" #e' ad -
mi ni stra cyj nych w go spo dar ce. Po pra wia my
wa run ki wy ko ny wa nia dzia $al no %ci go spo -
dar czej w Pol sce, ogra ni cza j"c za to ry p$at -
ni cze oraz li kwi du j"c zb&d ne obo wi"z ki in -
for ma cyj ne. Re gu la cje te s" szcze gól nie
ko rzyst ne dla ma $ych i %red nich firm, któ re
nie otrzy mu j" na czas za p$a ty od swo ich
kon tra hen tów. Obo wi" zu j" ce prze pi sy zwi&k -
sza j" te# przej rzy sto%( funk cjo no wa nia ad -
mi ni stra cji. 

W tej chwi li pra cu je my nad tzw. IV usta -
w" de re gu la cyj n". Jej ce lem jest przede
wszyst kim li kwi da cja lub ob ni #e nie nie któ rych
ba rier w pro wa dze niu fir my. Przed sta wi li %my
po nad 30 pro po zy cji zmniej sza j" cych obo -
wi"z ki in for ma cyj ne na $o #o ne na przed si& -
bior ców. Ich przy j& cie prze $o #y si& na
oszcz&d no %ci po stro nie w$a %ci cie li firm.
Sza cu je my, #e mo #e by( to na wet 274 mln
z$o tych. Ozna cza to po ten cjal ne uwol nie nie
po nad 9 mi lio nów go dzin pra cy prze zna cza -
nych obec nie na nie po trzeb ne czyn no %ci.

Pro po nu je my te# zmia ny w prze pi sach do -
ty cz" cych pol skich por tów i ter mi na li prze -
$a dun ko wych. Chce my zwi&k szy( ich kon -
ku ren cyj no%( przez skró ce nie cza su kon tro li
gra nicz nych i ko or dy no wa nie ich przez ad -
mi ni stra cj& cel n" oraz wy d$u #e nie ter mi nu
roz li cze nia VAT im por to we go dla upo wa# -
nio nych przed si& bior ców.

Pla nu je my rów nie# znie sie nie obo wi"z ku
uzy ski wa nia po twier dza nia zg$o sze nia re je -
stra cyj ne go VAT -R przy po dej mo wa niu
dzia $al no %ci go spo dar czej. Od by wa $o by si&
wy $"cz nie na wnio sek za in te re so wa ne go.

Roz po cz& li %my rów nie# pra ce nad pro jek -
tem usta wy o stan da ry za cji nie któ rych wzo -
rów pism w pro ce du rach ad mi ni stra cyj nych.
Chce my w ten spo sób upro %ci( oto cze nie
praw ne i u$a twi( wy ko ny wa nie dzia $al no %ci
go spo dar czej. Stan da ry za cja wzo rów pism
umo# li wi ich elek tro ni za cj&. Po zy tyw nie
wp$y nie te# na szyb ko%( po st& po wa' i efek -
tyw no%( pro ce dur ad mi ni stra cyj nych oraz
zmniej szy ob ci" #e nia oby wa te li i przed si& -
bior ców oraz za osz cz& dzi ich czas.

– Dla miesz ka* ców woj. &l# skie go
szcze gól nie istot ny jest roz wój fa bry ki
Fia ta w Ty chach, a tym sa mym ochro na
obec nych miejsc pra cy. T% spra w% od po -
cz#t ku spra wo wa nia funk cji wi ce pre -
mie ra i mi ni stra go spo dar ki trak to wa$ pan
ja ko szcze gól nie wa( k#. Co ju( uda $o si%
zro bi) w kie run ku po pra wy sta nu fir my?
Ja k# ro l% mo (e ode gra) wpro wa dze nie
w ty skim Fia cie jed ne go z mo de li no wej

ge ne ra cji? Czy in ne fir my bran (y mo to -
ry za cyj nej w Pol sce te( b% d# mo g$y li czy)
na roz wój pro duk cji?

– Sek tor mo to ry za cyj ny z punk tu wi dze -
nia po li ty ki in we sty cyj nej Pol ski, trak tu je my
ja ko je den z prio ry te to wych. Dla te go, za rów -
no MG, jak i ca $y rz"d, pra cu je nad po pra -
w" kon dy cji tej wa# nej bran #y na szej go spo -
dar ki. Mo g& Pa' stwa za pew ni(, #e
wy ko rzy stu je my wszyst kie do st&p ne in stru -
men ty, aby z$a go dzi( na p$y wa j" ce do Pol -
ski symp to my %wia to we go kry zy su. Opra co -
wu je my te# no we roz wi" za nia. 

Pre fe ro wa nym miej scem lo ka li za cji in we -
sty cji mo to ry za cyj nych s" spe cjal ne stre fy
eko no micz ne. Fir my, któ re s" tam obec ne
mo g" ko rzy sta( z wie lu za ch&t, w tym ze
zwol nie' po dat ko wych.

MG udzie la te# po mo cy fi nan so wej w ra -
mach „Pro gra mu wspie ra nia in we sty cji
o istot nym zna cze niu dla go spo dar ki pol skiej
na la ta 2011-2020”. Jest on skie ro wa ny rów -
nie# do firm pla nu j" cych in we sty cje w sek -
to rze mo to ry za cyj nym, w szcze gól no %ci
w za kre sie pro duk cji po jaz dów sa mo cho do -
wych nad wo zi, przy czep i na czep, cz& %ci
i ak ce so riów do po jaz dów sa mo cho do -
wych i ich sil ni ków. 

Kwe stie roz wo ju pol skie go prze my s$u
mo to ry za cyj ne go sta $y si& klu czo wy mi te ma -
ta mi po sie dze' Mi& dzy re sor to we go Ze -
spo $u do spraw Wzro stu Kon ku ren cyj no %ci
Prze my s$u Mo to ry za cyj ne go, któ re mu prze -
wod ni czy mi ni ster go spo dar ki. Roz wi" za nia,
nad któ ry mi pra co wa li %my do ty cz" m.in.
wspar cia wy mia ny par ku sa mo cho do we go
po przez za st" pie nie po dat ku ak cy zo we go
sys te mem po dat ków za le# nych od pa ra me -
trów eko lo gicz nych po jaz du. Chce my po bu -
dza( ry nek po przez wspar cie wdra #a nia in -
no wa cyj nych tech no lo gii obej mu j" cych
na p& dy i pa li wa al ter na tyw ne. W ubie g$ym
ro ku Ze spó$ roz po cz"$ pra ce nad przy go to -
wa niem stra te gicz ne go pro gra mu wy ko -
rzy sta nia w trans por cie pa liw me ta no wych,
ta kich jak CNG, LNG, czy bio me tan. 

Przy po mn& te#, #e w grud niu 2012 r. spo -
tka $em si& z przed sta wi cie la mi bran #y mo -
to ry za cyj nej. Wspól nie opra co wa li %my ka ta -
log pro po zy cji po bu dza j" cych prze mys$
i ry nek mo to ry za cyj ny w Pol sce. Dzia $a nia te
do ty cz" trzech ob sza rów: utrzy ma nia ak tu -
al nej ba zy pro duk cyj nej, od m$o dze nia par -
ku sa mo cho do we go w Pol sce oraz roz sze -
rze nia ryn ków zby tu dla pol skiej pro duk cji.

Oczy wi %cie na bie #" co mo ni to ru je my
i ana li zu je my roz wój sy tu acji na kra jo wym
i eu ro pej skim ryn ku mo to ry za cyj nym. Je ste -
%my tak #e w sta $ym kon tak cie z pro du cen ta -
mi sa mo cho dów i kom po nen tów mo to ry za -
cyj nych, bran #o wy mi in sty tu cja mi oraz
or ga ni za cja mi sa mo rz" do wy mi. Wspól nie
mo #e my pla no wa( dal sze dzia $a nia, któ re
usta bi li zu j" sy tu acj& w tym sek to rze i os$a bi"
ne ga tyw ne skut ki kry zy su eko no micz ne go.

– Dzi% ku je my za roz mo w%.

Roz ma wia li: 
AGNIESZ KA ZIE LI) SKA 

i DA NIEL BIE NEK
Zdj& cie: mat. pra so we

Ja nusz PIE CHO CI! SKI (rocz nik 1960) ur.
w Stu dzian kach) jest wi ce pre ze sem Ra dy 
Mi ni strów i mi ni strem go spo dar ki od grud nia
2012. 11 grud nia 2012 zo sta! rów nie" po wo -
!a ny przez pre zy den ta Bro ni s!a wa Ko mo row -
skie go w sk!ad Ra dy Bez pie cze# stwa Na ro do -
we go.
Uko# czy! stu dia na Wy dzia le Han dlu We wn$trz -
ne go w Szko le G!ów nej Pla no wa nia i Sta ty sty -
ki (prze mia no wa n% na st$p nie na SGH). W la -
tach 1987–1999 pra cow nik na uko wy w Ka te drze
Hi sto rii Go spo dar czej SGPiS/SGH.
Po se! na Sejm I, II, IV, VI i VII ka den cji.
W par la men cie w la tach 1991-1997 dzia !a!
w ko mi sji fi nan sów i bu d"e tu. W la tach 1992-
1993 by! prze wod ni cz% cym nad zwy czaj nej
ko mi sji ds. prze ciw dzia !a nia pa to lo gii w go spo -
dar ce. By! tak "e wi ce prze wod ni cz% cym ko mi -
sji ds. re for my Cen trum Go spo dar cze go. W la -
tach 2000-2001 by! cz!on kiem Na ro do wej
Ra dy In te gra cji Eu ro pej skiej przy Pre ze sie Ra -
dy Mi ni strów. W pó& niej szych la tach za sia da!
w ko mi sji in fra struk tu ry (pe! ni! funk cj$ prze -
wod ni cz% ce go). Obec nie jest cz!on kiem sej mo -
wych ko mi sji: in fra struk tu ry oraz in no wa cyj -
no 'ci i no wo cze snych tech no lo gii. Dwu krot nie
wy bie ra ny do sej mi ku ma zo wiec kie go, gdzie
prze wod ni czy! ko mi sjom bu d"e tu i fi nan sów
oraz ochro ny 'ro do wi ska. W la tach 1999-2001
by! pre ze sem Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -
ny (ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w War -
sza wie.
By! te" m.in. spo !ecz nym pre ze sem Kra jo we go
Ru chu Eko lo gicz no -Spo !ecz ne go.
Jest "o na ty, ma tro je dzie ci. Jest za pa lo nym
grzy biarz – mo" na go cz$ sto spo tka) w la sach
choj now skich. Pa sjo nu je go te" pi! ka no" na i siat -
ków ka. 

(az)
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Europejska Strategia na rzecz 
zrównowa!onej konkurencyjno"ci
bran!y budowlanej i jej przedsi#biorstw

MA!GORZATA HANDZLIK

Pose# do Parlamentu Europejskiego

Prze wod nic two Ir lan dii w Ra dzie roz po -
cz& $o si& ju# na do bre i mi $o wi dzie(, #e ry nek
we wn&trz ny rze czy wi %cie zna laz$ si& w cen trum
za in te re so wa nia pre zy den cji. Ju# w stycz niu
br. Ir lan dia og$a sza j"c prio ry te ty, któ re za mie -
rza re ali zo wa( pod czas tych sze %ciu mie si& -
cy swo je go prze wod nic twa w Unii Eu ro pej skiej,
ja sno da $a do zro zu mie nia, #e zwi&k sza nie kon -
ku ren cyj no %ci Eu ro py to wa# ny, a mo #e i na -
wet naj wa# niej szy spo sób na za #e gna nie
skut ków kry zy su go spo dar cze go. Wie lo krot nie
wska zy wa $am jak wa# na jest po pra wa funk cjo -
no wa nia ryn ku we wn&trz ne go, a ta we d$ug
mnie mo #e na st" pi( je dy nie po przez zwi&k sza -
nie kon ku ren cyj no %ci UE. W tym kon tek %cie
rów nie# na le #y roz pa try wa( dzia $a nia ma j" ce
na ce lu u$a twie nie przed si& bior stwom,
a w szcze gól no %ci ma $ym i %red nim przed si& -
bior stwom (M!P) po wsta wa nia i roz wo ju. Eu -
ro pej skie przed si& bior stwa funk cjo nu j" na ryn -
ku we wn&trz nym, a im bar dziej kon ku ren cyj ny
jest ten ry nek tym wi&k sze mo# li wo %ci roz wo -
ju ma j" unij ne i przede wszyst kim pol skie fir -
my. Rów nie# od wrot nie, pr&# ne fir my, któ rych
ist nie nie nie jest za k$ó co ne nie po trzeb ny mi ba -
rie ra mi ad mi ni stra cyj ny mi czy praw ny mi przy -
czy ni" si& do zwi&k sze nia kon ku ren cyj no %ci
Unii Eu ro pej skiej. Tym sa mym kon ku ren cyj no%(
po win ni %my roz pa try wa( na wie lu p$asz czy -
znach, tak sek to ro wo jak i glo bal nie. 

Bar dzo istot nym dla go spo dar ki eu ro pej skiej
jest sek tor bu dow nic twa, któ ry jak po da je Ko -
mi sja Eu ro pej ska za trud nia 20 mln pra cow ni -
ków i ge ne ru je pra wie 10% PKB, nie wspo mi -
na j"c ju#, #e ja ko%( prac bu dow la nych
bez po %red nio prze k$a da si& na #y cie Eu ro pej -
czy ków. Do strze ga j"c ten po ten cja$ sek to ra na -
le #y zro bi( wszyst ko, aby po pra wi( je go kon -
ku ren cyj no%(. Ko mi sja Eu ro pej ska opra co wa $a
przy j& t" w lip cu ze sz$e go ro ku stra te gi& na rzecz
zrów no wa #o nej kon ku ren cyj no %ci bran #y bu -
dow la nej i jej przed si& biorstw, za uwa #a j"c
przy tym, #e kon ku ren cyj no%( sek to ra jest
wa# na nie tyl ko dla go spo dar ki eu ro pej skiej, ale
i dla za pew nie nia zrów no wa #o ne go funk cjo no -
wa nia sa me go sek to ra bu dow nic twa. Bez w"t -
pli wo %ci, bu dow nic two na pew no mo #e rów nie#

przy czy ni( si& do two rze nia tak po trzeb nych
szcze gól nie te raz miejsc pra cy w Unii Eu ro pej -
skiej. Po ten cja$ sek to ra jest ogrom ny, nie ste ty
bo ry ka si& on z wie lo ma pro ble ma mi. Jak zi den -
ty fi ko wa $a Ko mi sja Eu ro pej ska do ty cz" one
szcze gól nie wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków
w wie lu przed si& bior stwach, ni skiej atrak cyj no -
%ci dla m$o dych lu dzi ze wzgl& du na wa run ki pra -
cy, ogra ni czo ne go po ten cja $u in no wa cji i zja wi -
ska pra cy nie re je stro wa nej. Nie ste ty sek tor
bu dow nic twa jest nie tyl ko jed n" z bran#, któ -
ra ucier pia $a naj bar dziej w wy ni ku kry zy su go -
spo dar cze go, ale rów nie# am bit ne po li ty ki do -
ty cz" ce ener gii i ochro ny %ro do wi ska, któ re
na le #" do prio ry te tów Unii Eu ro pej skiej spra -
wia j", #e od sek to ra bu dow la ne go wy ma ga si&
znacz nych zmian a bez od po wied nie go wspar -
cia w po sta ci od po wied niej po li ty ki przed si& bior -
stwa bu dow la ne b& d" na bar dzo trud nej po zy -
cji. Przed sta wio na w ze sz$ym ro ku stra te gia ma
po móc w opra co wa niu w$a %nie ta kiej od po wied -
niej po li ty ki. W stra te gii Ko mi sja Eu ro pej ska zi -
den ty fi ko wa $a wy zwa nia, któ rym bran #a bu dow -
la na sta wia obec nie czo $a, a co wa# niej sze
Ko mi sja przed sta wi $a te# pro po zy cje ini cja tyw
ma j" cych na ce lu wspar cie bran #y w tym
trud nym dla bu dow nic twa okre sie. 

Jed n" z wa# niej szych ini cja tyw jest pro po zy -
cja uspraw nie nia dzia $a nia dy rek ty wy w spra wie
de le go wa nia pra cow ni ków w ra mach %wiad cze -
nia us$ug za gra ni c&, nad któ r" pra ce s" ju# bar -
dzo za awan so wa ne, a któ ra przy czy ni si&
do sku tecz niej sze go eg ze kwo wa nia me cha ni -
zmu de le go wa nia. Na le #y pa mi& ta(, #e to w$a -
%nie w sek to rze bu dow la nym de le go wa nie ma
miej sce naj cz& %ciej w po rów na niu z wszyst ki -
mi in ny mi sek to ra mi. Tym bar dziej cie szy mnie
fakt, #e ko mi sja ryn ku we wn&trz ne go i ochro -
ny kon su men tów, któ rej je stem cz$on kiem przy -
j& $a 21 lu te go br. do br" opi nie do pro po zy cji Ko -
mi sji Eu ro pej skiej w spra wie de le go wa nia
pra cow ni ków. Ja ko spra woz daw ca z ra mie nia
mo jej gru py po li tycz nej EPL bra $am czyn ny udzia$
w pra cach nad t" opi ni". W dys ku sjach nie ustan -
nie pod kre %la $am, #e po trzeb ne jest sku tecz niej -
sze eg ze kwo wa nie dy rek ty wy do ty cz" cej de le -
go wa nia pra cow ni ków w ra mach %wiad cze nia

us$ug, jed nak no we ra my mu sz" by( przej rzy -
ste i pro por cjo nal ne, z ko rzy %ci" dla wzro stu go -
spo dar cze go i w #ad nym ra zie nie po win ny two -
rzy( no wych ba rier, ci& #a rów ad mi ni stra cyj nych
czy nie ja sno %ci pra wa. Za rów no pra cow ni cy, jak
i fir my po trze bu j" ja snych re gu$ i in for ma cji.
W przy j& tej opi nii uda $o si& osi" gn"( do bre kom -
pro mi sy, któ rych rze tel ne pol skie fir my nie mu -
sz" si& oba wia(.

Jak ju# wspo mnia $am po wy #ej kry zys go spo -
dar czy oka za$ si& w$a %nie dla bran #y bu dow la -
nej wy j"t ko wo trud ny. Skur czy $y si& ryn ki kre dy -
tów, a tym sa mym bu dow nic two miesz ka nio we
ucier pia $o, spad$ po pyt tak w sek to rze bu dow -
nic twa miesz ka nio we go ja ki in fra struk tu ry. Ko -
mi sja wska zu je, #e do ra* na po moc któ ra sto -
so wa na by $a w nie któ rych pa' stwach, tak jak
na przy k$ad ob ni #e nie staw ki VAT czy pre fe ren -
cyj ne sto py pro cen to we kre dy tów hi po tecz nych,
mo g$a oka za( si& sku tecz na je dy nie na krót ka
me t&. To co uczy ni sek tor na praw d& kon ku ren -
cyj nym to pod no sze nie kwa li fi ka cji i umie j&t no -
%ci, in no wa cja i go spo dar ka pro -eko lo gicz na.
W$a %nie za po trze bo wa nie na wy kwa li fi ko wa na
si $& ro bo cz" mo #e oka za( si& spo rym pro ble -
mem. W naj bli# szych la tach oko $o dwóch trze -
cich, jak po da je Ko mi sja, wszyst kich za trud nio -
nych w bu dow nic twie, prze my %le i trans por cie
odej dzie na eme ry tu r&, a oso by te b& d" mu sia -
$y by( za st" pio ne wy kwa li fi ko wa ny mi pra cow -
ni ka mi. Po nad to na le #y pa mi& ta(, #e sek tor bu -
dow nic twa cha rak te ry zu je si& bar dzo du #ym
roz drob nie niem. To w$a %nie w tym sek to rze iden -
ty fi ku je si& naj wi& cej mi kro przed si& biorstw, a te
s" szcze gól nie po dat ne na ró# ne per tur ba cje tak
ka dro we jak i te zwi" za ne z kry zy sem go spo -
dar czym. 

Eu ro pej ska stra te gia na rzecz zrów no wa #o -
nej kon ku ren cyj no %ci bran #y bu dow la nej sk$a -
da si& z pi& ciu pod sta wo wych ce lów, któ re do -
ty cz" po pra wy wa run ków in we sty cyj nych,
ka pi ta $u ludz kie go, kwe stii %ro do wi sko wych, ryn -
ku bu dow nic twa per se oraz je go kon ku ren cyj -
no %ci. Sek tor bu dow nic twa wspar ty od po wied -
ni mi ini cja ty wa mi unij ny mi z pew no %ci" b& dzie
jed nym z klu czo wych ele men tów za pew nia j" -
cych Unii Eu ro pej skiej wzrost i kon ku ren cyj no%(. 

EUROPARLAMENT
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Naj szyb ciej roz wi ja j$ cy si#
re gion w kra ju

Wo je wódz two %l" skie to je den z naj -
szyb ciej roz wi ja j" cych si& re gio nów
w kra ju, z jed nej stro ny sil nie za ko rze nio -
ny w tra dy cji, z dru giej – otwar ty na za -
cho dz" ce w nim pro ce sy. Ni gdzie in dziej
ka ta log tych zmian nie jest tak ró# no rod -
ny i tak sze ro ki. To wy pad ko wa prze obra -
#e', któ re ob ser wu je my na prze strze ni
mi nio nych dwu dzie stu lat i któ re od ci sn& -
$y na wo je wódz twie swo je pi&t no. W tym
cza sie przy lgn& $a do nas met ka re gio nu
prze my s$o we go, za nie czysz czo ne go,
wy zu te go z kul tu ry. To prze ko na nie,

sk" di n"d b$&d ne i krzyw dz" ce, po ku tu -
je do dzi%. Pro ces re struk tu ry za cji prze -
my s$u ci&# kie go za po cz"t ko wa ny
w ostat niej de ka dzie ubie g$e go wie ku, mi -
mo #e trud ny i skom pli ko wa ny, za czy -
na przy no si( kon kret ne re zul ta ty. Na ba -
zie tra dy cyj nych ga $& zi prze my s$u,
na któ rych przez la ta opie ra$ si& kr& go -
s$up re gio nal nej go spo dar ki, wy ro s$y
bran #e zwi" za ne z ich ob s$u g", no wo -
cze sny prze mys$ ma szy no wy, dys po nu -
j" cy in no wa cyj ny mi tech no lo gia mi i do -
%wiad czo n" ka dr" pra cow ni cz". Ro la

prze my s$u ci&# kie go w struk tu rze re gio -
nal nej go spo dar ki wci"# ewo lu uje i cho(
jest cen na, to nie za pew ni nam trwa $ej
prze wa gi kon ku ren cyj nej. Po trze ba in no -
wa cyj nych roz wi" za', po bu dze nia do #y -
cia tkan ki in sty tu cji oto cze nia biz ne su
i za cie %nie nia wspó$ pra cy na li nii biz -
nes – na uka – sa mo rz"d no%(.

W na szych r& kach s" wszel kie atu ty,
by móc od gry wa( w go spo dar ce ro l& li -
de ra. Klu czo wym ele men tem prze wa gi
kon ku ren cyj nej jest bez w"t pie nia po ten -
cja$ na uko wo -ba daw czy, któ rym dys po -
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nu je my. W wo je wódz twie zlo ka li zo wa ne
s" naj lep sze o%rod ki na uko we oraz
uczel nie tech nicz ne, to tu kszta$ c" si&
wy so ko wy spe cja li zo wa ni fa chow cy,
go to wi z mar szu za si li( ry nek pra cy. To
nie przy pa dek, #e od lat utrzy mu je my si&
na szczy cie ran kin gu atrak cyj no %ci in we -
sty cyj nej; kli mat na sta wio ny na in no wa -
cje czu( tu na ka# dym kro ku. To wy pad -
ko wa wspó$ pra cy na wie lu szcze blach,
ma ria# %l" skiej ob rot no %ci z po trze b" do -
sto so wa nia si& do zmie nia j" cych si&
tren dów. Mu si my re ago wa( na zmia ny,
któ re nie sie ze so b" pro ces glo ba li za -
cji prze my s$u; za trzy ma nie si& w miej -
scu stwo rzy dy stans, któ re go nie b& dzie -
my w sta nie nad ro bi( przez la ta. Dla te go
ko niecz ne jest okre %le nie in te li gent -
nych spe cja li za cji re gio nu, wy ty po wa nie
tych stra te gicz nych pól, na któ rych b& -
dzie my w sta nie sku tecz nie ry wa li zo wa(.
To szcze gól nie cen ne w kon tek %cie no -
wej per spek ty wy unij ne go fi nan so wa nia,
na sta wio nej na in no wa cyj no%( i no we
tech no lo gie. W tym tech no lo gicz nym wy -
%ci gu ma my du #o do za ofe ro wa nia.
W%ród ob sza rów, w któ rych ma my szan -
s& sta( si& li cz" cym si& gra czem na are -
nie mi& dzy na ro do wej, znaj du j" si& m.in.
tech no lo gie me dycz ne, in for ma tycz no -
-tech no lo gicz ne, tech no lo gie zwi" za -
ne z ochro n" %ro do wi ska i te skie ro wa -
ne na ener ge ty k& i gór nic two.

Zmia na ak cen tów w no wym unij nym
bu d#e cie nie mo #e prze $o #y( si& na
zmniej sze nie na szej ak tyw no %ci w ich po -
zy ski wa niu i wy ko rzy sta niu. Na szym za -
da niem jest utrzy ma( si& w pe le to nie
prze mian i jesz cze in ten syw niej o te
%rod ki za bie ga(. Ich efek ty do strze ga my
prze cie# na ka# dym kro ku. To nie tyl ko
naj wi&k sze in we sty cje, do któ rych za li cza
si& do ko' cze nie bu do wy Dro go wej Tra -
sy !red ni co wej, bu do wa no wej sie dzi by
Mu zeum !l" skie go i mo der ni za cja Sta -
dio nu !l" skie go, któ ra mi mo prze szkód
na pew no zo sta nie do ko' czo na. To sze -
reg in we sty cji, któ re zmie nia j" ob li cze
miast i wsi; %rod ki, któ re za si la j" in sty tu -
cje kul tu ry, tra fia j" do przed si& bior ców,
klu bów spor to wych i miesz ka' ców. To
tam bi je ser ce prze mian, któ re po zwa la -
j" nam roz wi ja( si& i ni we lo wa( wie lo let -
nie za pó* nie nia. Du #a cz&%( tych in we -
sty cji to przed si& wzi& cia bu dow la ne
zwi" za ne z in fra struk tu r". Ich od dzia $y -
wa nie na roz wój re gio nu jest wie lo to ro -
we; pie ni" dze za in we sto wa ne w roz wój
in fra struk tu ry to szan sa na roz kwit przed -
si& bior czo %ci, na stwo rze nie no wych
miejsc pra cy i kom fort miesz ka' ców. To
sys tem na czy' po $" czo nych.

Mó wi"c o in we sty cjach, trze ba za uwa -
#y(, #e bu d#et wo je wódz twa jest ju#
moc no ogra ni czo ny. Re ali za cja fla go -
wych pro jek tów sku tecz nie ogra ni cza
ewen tu al ne po le ma new ru. Ich efek ty b& -
d" wi docz ne przez dzie si& cio le cia i mo -

g" sta( si& ka ta li za to rem prze mian z wi -
do kiem na dal szy, zin ten sy fi ko wa ny roz -
wój. Stre fa kul tu ry, któ ra ro %nie w ser cu
Ka to wic, b& dzie wi zy tów k" re gio nu
i sym bo licz n" klam r", któ ra spi na gór ni -
cz" tra dy cj& z no wo cze sno %ci". To 
do wód na to, #e oba z po zo ru prze ciw -
staw ne %wia ty mo g" ko eg zy sto wa(,
uzu pe$ nia( si& i ubo ga ca( na wza jem. Za -
cho dz" ce w na szym re gio nie pro ce sy re -
wi ta li za cji to szan sa dla ar chi tek tów
i bran #y bu dow la nej – swo isty po li gon dla
ich kre atyw no %ci i szan sa na re ali za cj&
naj bar dziej ory gi nal nych po my s$ów. Dzi& -
ki wy ko rzy sta niu unij nych %rod ków te
opusz czo ne i za nie dba ne te re ny mo g"
po now nie t&t ni( #y ciem i sta( si& atrak -
cj" tu ry stycz n" dla osób spra gnio nych in -
du strial nych wra #e'. Szlak Za byt ków
Tech ni ki jest te go naj lep szym do wo -
dem; obiek ty, któ re wcho dz" w je go
sk$ad, ma j" szan s& na dru gie #y cie
i cie sz" si& co raz wi&k szym za in te re so -
wa niem od wie dza j" cych. To nasz atut,
co%, co wy ró# nia nas w ska li kra ju. Po -
win ni %my to wy ko rzy sta(.

Z punk tu wi dze nia re gio nu bar dzo
wa# ne s" rów nie# in we sty cje zwi" za ne
z roz bu do w" i mo der ni za cj" sie ci dro go -
wej i ko le jo wej, któ rych ju# dzi% za -
zdro %ci nam wie le re gio nów. To wy j"t ko -
we uner wie nie ko mu ni ka cyj ne jest
ko rzyst ne z wie lu wzgl& dów; to nie tyl -
ko wy go da i mo# li wo%( spraw ne go prze -
miesz cza nia si&, ale i im puls roz wo jo wy
dla lo kal nej go spo dar ki. Spraw ny trans -
port to wa rów, do god ny do jazd do do mu,
miej sca pra cy i klien tów i do bre wa run -
ki lo gi stycz ne – to wszyst ko spra wia, #e
wie lu przed si& bior ców de cy du je si& ulo -
ko wa( tu swo je pie ni" dze. Ten im puls ge -
ne ru je no we miej sca pra cy i wp$y wa
na po pra w& ja ko %ci #y cia. To trans ak cja
wi" za na, dla te go tak istot na jest ci" g$a
roz bu do wa i po pra wa ja ko %ci in fra struk -
tu ry, tak #e w no wym okre sie pro gra mo -
wa nia. Oprócz kon ty nu acji Dro go wej
Tra sy !red ni co wej, a w przy sz$o %ci by(
mo #e skie ro wa nia jej na wschód w stro -
n& D" bro wy Gór ni czej, klu czo we s"
pro jek ty zwi" za ne z bu do w" ob wod nic
m.in. Pszczy ny, +yw ca czy Paw $o wic.
Aglo me ra cja ge ne ru je ogrom ne na t& #e -
nie ru chu, mu si my by( go to wi na wy zwa -
nia, któ re po zwo l" go oswo i(. Du #e na -
dzie je w za kre sie po pra wy in fra struk tu ry
ko mu ni ka cyj nej wi" #& z uchwa lo n" kil -
ka ty go dni te mu „Stra te gi" dla Roz wo -
ju Pol ski Po $u dnio wej w ob sza rze wo je -
wództw ma $o pol skie go i %l" skie go do
ro ku 2020”. De kla ra cja przy j& ta przez
rad nych obu sej mi ków ma przy czy ni( si&
do zwi&k sze nia po ten cja $u s" sia du j" cych
re gio nów, rów nie# po przez wspól ne pro -
jek ty w za kre sie in fra struk tu ry. To szan -
sa na p$yn ne przej %cie od kon ku ren cji
do ko ope ra cji – z ko rzy %ci" dla obu part -
ne rów.

Alek san dra GA JEW SKA uro dzo na 9 grud -
nia 1971. Z za wo du ak tor ka te atral na, a tak "e au -
tor ka li te ra tu ry dzie ci$ cej i po et ka. Uko# czy !a
rów nie" stu dia eko no micz ne na kie run ku za rz% -
dza nie.
Ko lej n% ka den cj$ rad na Sej mi ku Wo je wódz twa
z ra mie nia Plat for my Oby wa tel skiej z okr$ gu cho -
rzow skie go. W po przed niej ka den cji wi ce prze -
wod ni cz% ca Ko mi sji Edu ka cji Na uki i Kul tu ry oraz
Ko mi sji Re wi zyj nej. Cz!o nek Ko mi sji Wspó! pra -
cy Za gra nicz nej i In te gra cji Eu ro pej skiej, Ko mi -
sji ds. Spo !ecz nych i Po li ty ki Pro ro dzin nej oraz
Ka pi tu !y Od zna ki Za Za s!u gi dla Wo je wódz twa
(l% skie go.
Ak tyw nie dzia !a !a przy przed si$ wzi$ ciach Re gio -
nal ne go O'rod ka Po li ty ki Spo !ecz nej do ty cz% cych
wspar cia dzia !al no 'ci ho spi cyj nej, 'wie tlic 'ro -
do wi sko wych oraz prze ciw dzia !a niu al ko ho li zmo -
wi i nar ko ma nii.
Ak tyw nie dzia !a na fo rum Ko mi te tu Re gio nów,
bie rze udzia! w kon fe ren cjach i szko le niach
warsz ta to wych AER, w tym w pierw szych
warsz ta tach do ty cz% cych rów nych praw, sta tu -
su za wo do we go i przed si$ bior czo 'ci ko biet.
Przed sta wi ciel ka Pol ski w Kon gre sie W!adz Lo -
kal nych i Re gio nal nych. (The Con gress of the Co -
un cil of Eu ro pe).
Bra !a udzia! w pra cach ko mi sji kon kur so -
wych na gród Mar sza! ka w dzie dzi nie kul tu ry.
By !a cz!on kiem Ra dy Pro gra mo wej Fil har mo -
nii (l% skiej.
Lau re at ka na gro dy „G!o wa otwar ta na te atr”.
Am ba sa dor ka (l% skiej Ko ali cji na Rzecz Wal ki
z Ra kiem Szyj ki Ma ci cy.
Ma cór k$. 
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III Eu ro pej ski Kon gres Ma%ych 

i &red nich Przed si# biorstw 
16-18 wrze %nia 2013 r. 

„Wspó% pra ca i ko ope ra cja firm sek to ra M#P w wy mia rze re gio nal nym, 
kra jo wym i mi" dzy na ro do wym” 

W Ka to wi cach w dniach 16-18 wrze &nia 2013 r. od b' dzie si' III Eu ro pej ski Kon gres Ma #ych i $red nich Przed -
si' biorstw. Spo tka nie sek to ra M$P od b' dzie si' pod ha s#em: Wspó# pra ca i ko ope ra cja firm sek to ra MMSP w wy -
mia rze re gio nal nym, kra jo wym i mi' dzy na ro do wym. Wy da rze nie jest kon ty nu acj% idei spo tka nia biz ne so we -
go sek to ra MSP. Dwie po przed nie edy cje da #y wy raz po par cia dla or ga ni zo wa nia tej ini cja ty wy i przy czy ni #y
si' do wy pra co wa nia re ko men da cji, któ re zo sta #y prze ka za ne na r' ce w#adz, przed sta wi cie li Ko mi sji Eu ro pej -
skiej i Par la men tu Eu ro pej skie go oraz przed sta wi cie lom in sty tu cji oto cze nia biz ne su i przed si' bior com.
Ma my na dzie j', i( ko lej na edy cja Kon gre su po now nie zgro ma dzi tak licz ne gro no od bior ców po szcze gól nych
pa ne li te ma tycz nych i wpi sze si' w ka len darz naj wa( niej szych wy da rze) w re gio nie.

TADEUSZ DONOCIK, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach

PRO GRAM* 

Dzie* I • 16 wrze&nia 2013 r.

9.00 – 11.30 Se sja ro bo cza za gra nicz nych agen cji roz wo ju przed si% bior czo &ci. 

11.30 – 12.00 Lunch dla przed sta wi cie li za gra nicz nych agen cji roz wo ju przed si& bior czo %ci 

10.00 Re je stra cja 

11.00 – 12.00 Kon fe ren cja pra so wa 

13.00 – 13.15

Otwar cie Kon gre su i po wi ta nie go %ci 
Wy st" pie nia: 
Mi ro s$aw Se ku $a, Mar sza $ek Wo je wódz twa !l" skie go 
Zyg munt ,u kasz czyk, Wo je wo da !l" ski 
Piotr Uszok, Pre zy dent Mia sta Ka to wi ce 
Ta de usz Do no cik, Pre zes Re gio nal nej Izby Go spo dar czej 
Wpro wa dze nie do Kon gre su: Je rzy Bu zek, Po se$ do Par la men tu Eu ro pej skie go 
za po wia da wy st" pie nie Pre zy den ta RP, Bro ni s$a wa Ko mo row skie go

  

E  
M    

       

PROGRAM KONGRESU
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PROGRAM KONGRESU

Dzie* II • 17 wrze&nia 2013 r.

9.00 – 11.00 
Uro czy sta Se sja Sej mi ku po &wi% co na wspó$ pra cy sa mo rz# dów wo je wódz kich na rzecz wspie ra nia mi kro, ma $ych
i &red nich przed si% biorstw

SESJE+PANELOWE:
BLOK+I:

9.00 – 11.00

1. Pro mo cja pol skich pro duk tów na ryn kach mi& dzy na ro do wych 
2. Pol ska – W& gry 
3. Prze mys$ zbro je nio wy w ko ope ra cji z M!P 3 
4. Za rz" dza nie ka pi ta $em in te lek tu al nym w fir mie 
5. De sign w biz ne sie. 
6. Spó$ dziel czo%( ja ko for ma dzia $al no %ci go spo dar czej

11.00 –11.30 Prze rwa ka wo wa 

13.15 – 13.35 Wy st# pie nie Pre zy den ta RP Bro ni s$a wa Ko mo row skie go

13.40 – 15.00

Se sja in au gu ra cyj na: „,ad go spo dar czy dla ma $ych i &red nich przed si% biorstw” 
Mo de ra tor: Je rzy Bu zek, Po se$ do Par la men tu Eu ro pej skie go 
za pro sze ni uczest ni cy pa ne lu: 
An to nio Ta ja ni, Wi ce prze wod ni cz" cy KE, Ko mi sarz ds. Prze my s$u i Przed si& bior czo %ci 
Ja nusz Pie cho ci' ski, Wi ce pre mier, Mi ni ster Go spo dar ki 
Wil fried Mar tens, Pre zy dent Eu ro pej skiej Par tii Lu do wej 
Mi ni stro wie i wi ce mi ni stro wie go spo dar ki kra jów eu ro pej skich 
Ma$ go rza ta Kra sno d&b ska -Tom kiel, Pre zes UOKIK 
Hen ri Ma los se, Prze wod ni cz" cy EKES 
Ja cek Kraw czyk, Pre zy dent Gru py Pra co daw ców EKES 
Jo an na Dra ke, Dy rek tor ds. M!P i Przed si& bior czo %ci KE 
Ma$ go rza ta Handz lik, Po se$ do Par la men tu Eu ro pej skie go 
Pre zes urz& du ochro ny kon ku ren cji pa' stwa eu ro pej skie go 
Pre ze si eu ro pej skich agen cji roz wo ju przed si& bior czo %ci 

15.00 – 15.30 Lunch

15.30 – 17.00
Se sja ple nar na: „Przed si% bior czo&) jest ko bie t#” 
Mo de ra tor: Ro man M$od kow ski, re dak tor na czel ny TVN CNBC 
6-8 pa ne li stów re pre zen tu j" cych naj bar dziej przed si& bior cze ko bie ty i przed sta wi cie le firm ro dzin nych

17.00 – 19.00 Uro czy ste wr& cze nie cer ty fi ka tów no mi na cji 100 Am ba sa do rów Przed si& bior czo %ci Ko biet 

SESJE+PANELOWE:

15.30 – 17.00
Eu ro pej skie mo de le wspar cia roz wo ju M!P – pa nel re ali zo wa ny przez PARP 
we wspó$ pra cy z za gra nicz ny mi agen cja mi roz wo ju przed si& bior czo %ci

17.15 – 19.00
Ochro na in for ma cji nie jaw nych, biz ne so wych, da nych oso bo wych, w$a sno %ci 
in te lek tu al nej i prze my s$o wej. Bia $a Ksi& ga Bez pie cze' stwa Na ro do we go RP

17.15 – 19.00 Pol ska – Wschód

OKR"G,E+STO,Y:

17.15 – 19.00
Okr" g$y stó$ nt. „Za kl& ty kr"g nie spe$ nio nych szans PPP oraz za mó wie' 
pu blicz nych dla M!P”

17.15 – 19.00 Okr" g$y stó$ nt. „Ofer ta in sty tu cji oto cze nia biz ne su a po trze by M!P”

17.15 – 19.00 Okr" g$y stó$ nt. „Sys te my prak tyk i sta #y stu denc kich”

17.15 – 19.00 Okr" g$y stó$ nt. „Kszta$ ce nie umie j&t no %ci na po trze by dy na micz nej go spo dar ki” 

17.15 – 19.00 Spo tka nia Ko mi sji Sej mo wych

20.00 Uro czy ste spo tka nie uczest ni ków Kon gre su (obo wi" zu j" za pro sze nia) 

WYDARZENIA+TOWARZYSZ"CE:   

17.30 – 19.30
Uro czy sta pro mo cja pol skiej wer sji au to bio gra fii Wil frie da Mar ten sa, pre zy den ta Eu ro pej skiej Par tii Lu do wej i 9-krot ne go
pre mie ra Bel gii pt. „Eu ro pa. Nikt nie mó wi$, #e b& dzie $a two”, z udzia $em au to ra ksi"# ki, a tak #e m.in. au to ra 
przed mo wy – Pre mie ra Je rze go Buz ka i Am ba sa do ra Bel gii – Ro ula Del cor de.
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11.30 – 13.30

Se sja ple nar na: „Sa mo rz#d re gio nal ny i lo kal ny dla roz wo ju M!P”
za pro sze ni uczest ni cy: 
Jo han nes Hahn, Ko mi sarz Eu ro pej ski ds. Po li ty ki Re gio nal nej 
Ja nusz Pie cho ci' ski, Wi ce pre mier, Mi ni ster Go spo dar ki 
El# bie ta Bie' kow ska, Mi ni ster Roz wo ju Re gio nal ne go 
prof. Je rzy Bu zek, Po se$ do Par la men tu Eu ro pej skie go 
Wil fried Mar tens, Pre zy dent Eu ro pej skiej Par tii Lu do wej 
Bo #e na Lu bli' ska -Ka sprzak, Pre zes Pol skiej Agen cji Roz wo ju Przed si& bior czo %ci 
An drzej Aren dar ski, Pre zes Kra jo wej Izby Go spo dar czej 
Ja nusz Ste in hoff, Prze wod ni cz" cy Ra dy Kra jo wej Izby Go spo dar czej i Re gio nal nej Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach 
Mar sza$ ko wie Wo je wództw RP, Prze wod ni cz" cy Sej mi ków Wo je wództw RP 
Rad ni Sej mi ku Wo je wódz twa !l" skie go oraz przed sta wi cie le rad nych sej mi ków wo je wództw
Ra da Kra jo wej Izby Go spo dar czej, Ra da Re gio nal nej Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach, 
przed sta wi cie le rad izb wo je wódz twa %l" skie go, 
Sta ro sto wie, Pre zy den ci, Bur mi strzo wie, Wój to wie, Prze wod ni cz" cy rad gmin i po wia tów. 
Sa mo rz" dy re gio nal ne i lo kal ne – oso by re ko men do wa ne przez Ja na Ol brych ta.

SESJE+PANELOWE:
BLOK+II:

11.30 – 13.30

1. Roz wój lot nic twa cy wil ne go, spor to we go i biz ne so we go, lot nisk re gio nal nych i lot nic twa a sek tor M!P 
2. Ochro na kon ku ren cji czy kon ku ren tów – jak Pre zes UOKiK mo #e chro ni( M!P przed do mi nan ta mi ryn ko wy mi? 
3. Pol ska – Ukra ina 
4. Zna cze nie in no wa cji i wspó$ pra cy z na uk" dla kon ku ren cyj ne go roz wo ju M!P 
5. Mar ke ting i PR w fir mie 
6. Fi nan so wa nie roz wo ju i in we sty cji. 

13.30 – 14.00 Lunch

14.00 – 16.00 Se sja ple nar na: „ICT dla Ma $ych i !red nich Przed si& biorstw”. Przy sz$o%( biz ne su w no wo cze snych tech no lo giach

SESJE+PANELOWE:
BLOK+III:

14.00 – 16.00

1. E -go spo dar ka 
2. Kszta$ to wa nie po staw przed si& bior czych w%ród m$o dych i stu den tów 
3. Pol ska – Ro sja 
4. Roz wój ryn ku pry wat nej opie ki me dycz nej 
5. Jak M!P mo g" ra dzi( so bie z kry zy sem? 
6. Wspar cie pol skich M!P w pro gra mach ra mo wych UE – suk ce sy i nie wy ko rzy sta ne szan se. 
Jak zwi&k szy( wy ko rzy sta nie pro gra mów ra mo wych przez pol skich mi kro, ma $ych i %red nich przed si& bior ców? 

18.00 Uro czy ste spo tka nie uczest ni ków Kon gre su 

WYDARZENIA+TOWARZYSZ"CE:

Spo tka nie z mów c" i eks per tem biz ne su Her man nem Sche re rem 

Dzie* III • 18 wrze&nia 2013 r.

9.00 – 16.00 V Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo &ci 

10.00 – 16.00
Wi zy ty go %ci Kon gre su w spe cjal nych stre fach eko no micz nych, par kach na uko wo -tech no lo gicz nych i cen trach trans fe ru
tech no lo gii 

10.00 – 12.30
Pre lek cje dot. wy bra nych ryn ków za gra nicz nych, po ten cja $u go spo dar cze go wy bra nych pa'stw 
oraz przed sta wie nie mo# li wo %ci wspó$ pra cy biz ne so wej przez go %ci za gra nicz nych 

12.30 – 13.00 Prze rwa ka wo wa 

13.00 – 15.00
In dy wi du al ne spo tka nia B2B dla przed si& bior ców pol skich z przed sta wi cie la mi 
in sty tu cji/ or ga ni za cji/ firm z wy bra nych Pa'stw

WYDARZENIA+TOWARZYSZ"CE:

10.00 – 13.00
De ba ta pt. „Ra zem Bez piecz ni” or ga ni zo wa na przez Pol skie Sto wa rzy sze nie Li cen cjo no wa nych Ser wi sów Klu czo wych. 
Kon fe ren cja w ra mach III Eu ro pej skie go Kon gre su Ma $ych i !red nich Przed si& biorstw w K& dzie rzy nie – Ko* le: 
„In te gra cyj ne zna cze nie Od ry w #y ciu spo $ecz nym i go spo dar czym lo kal nych spo $ecz no %ci”

W ra mach III Eu ro pej skie go Kon gre su M!P 
re ali zo wa ny jest ogól no pol ski Pro gram: 

W ra mach III Eu ro pej skie go Kon gre su M!P 
or ga ni zo wa ne s" tra dy cyj nie 
TAR GI BIZ NES EXPO 

* Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo do zmian w Pro gra mie 

PROGRAM KONGRESU
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Po !y tecz ne
i owoc ne
spo tka nie w Ustro niu

Se mi na rium otwo rzy li

przed sta wia j!c pro gram

dzia "al no #ci „Fo rum” na ten rok

Ta de usz Wnuk

– Pre zy dent $l! skiej Izby Bu dow nic twa

i Fran ci szek Busz ka

– Prze wod ni cz! cy Ra dy

$l! skiej Okr% go wej Izby In &y nie rów

Bu dow nic twa

V SEMINARIUM BUDOWLANE
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W dniach 8 – 9 lu te go 2013 r. w Ustro -
niu od by $o si& ju# po raz pia ty Se mi na rium
Bu dow la ne uczest ni ków „Fo rum Bu dow -
nic twa !l" skie go” ja ko utwo rzo nej w lu -
tym 2008 ro ku plat for my wspó$ dzia $a nia
sa mo rz" dów za wo do wych i go spo dar -
czych i or ga ni za cji po za rz" do wych bu -
dow nic twa. Or ga ni za to ra mi te go spo tka -
nia by li: !l" ska Izba Bu dow nic twa
w Ka to wi cach, !l" ska Okr& go wa Izba In -
#y nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach
i Pol ski Zwi" zek In #y nie rów i Tech ni ków
Bu dow nic twa Od dzia$ w Ka to wi cach

W imie niu or ga ni za to rów se mi na rium
otwo rzy li Ta de usz Wnuk – Pre zy dent !l" -
skiej Izby Bu dow nic twa, Prze wod ni cz" cy
Ko le gium „Fo rum” i Fran ci szek Busz ka
– Prze wod ni cz" cy Ra dy !l" skiej Okr& -

go wej Izby In #y nie rów Bu dow nic twa i Wi -
ce prze wod ni cz" cy Ko le gium „Fo rum”.
Przed sta wi ciel trze cie go or ga ni za to ra
kon fe ren cji An drzej No wak – Prze wod -
ni cz" cy Pol skie go Zwi"z ku In #y nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa Od dzia$ Ka to -
wic ki, re pre zen to wa$ w tym sa mym cza -
sie Fo rum na ob ra dach SEP (Sto wa rzy -
sze nie Elek try ków Pol skich).

Ta de usz Wnuk i Fran ci szek Busz ka
przed sta wi li przy by $ych na se mi na rium

uczest ni ków „Fo rum Bu dow nic twa !l" -
skie go”:
" prof. dr hab. in#. Lu cja na Ku rza ka

– Dzie ka na Wy dzia $u Bu dow nic twa Po -
li tech ni ki Cz& sto chow skiej 

" prof. dr hab. in#. Ja na !lu sar ka – Dzie -
ka na Wy dzia $u Bu dow nic twa Po li tech -
ni ki !l" skiej

" prof. dr hab. in#. Lesz ka Szoj d% – Pro -
dzie ka na te go Wy dzia $u 

" prof. An drze ja S. Bar cza ka – Pre ze -
sa Pol skie go To wa rzy stwa Eko no micz -
ne go w Ka to wi cach  – dr h.c. Uni wer sy -
te tu Eko no micz ne go we Wro c$a wiu,
Cz$o nek PAN i Ra dy Sta ty sty ki przy
Pre mie rze

" Grze go rza Pa sie k% – Pre ze sa Za rz" -
du Pol skiej Izby Eko lo gii w Ka to wi cach

" An to nie go Fa li kow skie go – Pre ze sa
Zwi"z ku Pra co daw ców Bu dow nic twa
w Gli wi cach

W imie niu wszyst kich przed sta wio -
nych uczest ni ków „Fo rum Bu dow nic twa
!l" skie go”, a tak #e bar dzo licz nej ka dry
kie row ni czej or ga ni za cji go spo dar czych
i spó$ dziel czo %ci miesz ka nio wej uczest -
ni cz" cej w Se mi na rium, or ga ni za to rzy bar -
dzo ser decz nie po wi ta li wy pró bo wa nych

przy ja ció$ gre mium, sta $ych uczest ni ków
wspól nych przed si& wzi&( Fo rum, a re pre -
zen tu j" cych pa' stwo we in sty tu cje wo je -
wódz kie:
"  Igo ra !mie ta* skie go – Dy rek to ra

Wy dzia $u In fra struk tu ry !l" skie go Urz& -
du Wo je wódz kie go,

"  Ja na Spy cha $% – !l" skie go Wo je -
wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu -
dow nic twa,

"  Mar ci na Ku sia – Na czel ni ka I !l" skie -
go Urz& du Skar bo we go wraz z ka dr"
kie row ni cz", 

"  Anet t% Ra nosz – Nad in spek to ra Pra -
cy  – Okr& go we go In spek to ra tu Pra cy
w Ka to wi cach 

oraz obec n" na Se mi na rium li cz" ka -
dr& kie row ni cz" cz$on kow skich or ga ni za -
cji go spo dar czych i spó$ dziel czo %ci miesz -
ka nio wej !la skiej Izby Bu dow nic twa.
W%ród nich no w" fir m& cz$on kow sk"
Izby – El trans In sta la cje Sp. z o.o. w Cho -
rzo wie, któ r" re pre zen to wa li na se mi na -
rium Ry szard For ner – Pre zes Za rz" du
i Zbi gniew Sy ga niec – Wi ce pre zes Za -
rz" du. Fir ma ta przy st" pi $a do Izby z re -
ko men da cji Jo lan ty Ko piec – Cz$on ka
Ra dy Izby.

W Se mi na rium wzi% li udzia" przed sta wi cie le #ro do wi ska na uko we go, ka dry ad mi ni stra cji pa' -
stwo wej $l! ska i ka dry kie row ni czej re gio nal nych or ga ni za cji go spo dar czych sku pio nych
w „Fo rum”

V SEMINARIUM BUDOWLANE
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Rów nie# ser decz nie po wi ta no przed sta -
wi cie li fir my wspó$ dzia $a j" cych z Izb",
a w%ród nich Lau re atów XV Ga li Bu dow -
nic twa: Ju lia na Kie$ ba s& – Dy rek to ra
Mo sto sta lu War sza wa Re gion Po $u dnie
i Wie s$a wa Oko' skie go – wspó$ w$a %ci cie -
la fir my RO BUD

Na st&p nie Ta de usz Wnuk i Fran ci szek
Busz ka przed sta wi li pro jekt – „Wspól nych
przed si& wzi&( uczest ni ków Fo rum Bu -
dow nic twa !l" skie go” w bie #" cym ro ku.
W pro jek cie tym uczest ni cy „Fo rum”
opo wia da j" si& za kon ty nu owa niem
spraw dzo nych w prak ty ce wspól nych
przed si& wzi&( me ry to rycz nych i in te -
gra cyj nych or ga ni zo wa nych w po przed -
nich la tach.

W trak cie po przed nie go Se mi na rium
w Ustro niu w mar cu ubie g$e go ro ku, Wi -
ce mi ni ster Ja nusz +bik przed sta wi$ Za $o -
#e nia – pro jek tu usta wy „Ko deks Bu dow -
la ny” – ja ko za rys no wej ini cja ty wy
le gi sla cyj nej Rz" du dla nie zb&d ne go
uspraw nie nia pro ce sów in we sty cyj no bu -
dow la nych. Ak cep tu j"c w pe$ ni t& ini cja -
ty w& cz$on ko wie „Fo rum” usta li li, #e b& -
dzie ona roz wi ni& ta w trak cie kon fe ren cji
me ry to rycz nej „IV !l" skie go Fo rum In we -
sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo %ci”, we
wrze %niu ubie g$e go ro ku w Sa li Sej mu !l" -
skie go. I tak si& sta $o. Mi ni ster Ja nusz +bik
po now nie przed sta wi$ zmo dy fi ko wa n"
i roz sze rzo n" ini cja ty w& le gi sla cyj n" Rz" -
du, pod kre %la j"c zw$asz cza po wo $a nie
Roz po rz" dze niem Ra dy Mi ni strów w lip -
cu ubie g$e go ro ku Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej
do opra co wa nia przy sz$e go Ko de ku Bu -
dow la ne go oraz za $o #e nia pro jek tu Usta -
wy – Pra wo Bu dow la ne. Kon fe ren cja t"
za ko' czy $a si& sfor mu $o wa niem ko lej nych
Re ko men da cji do ty cz" cych ocze ki wa -
nych zmian praw nych i in sty tu cjo nal -
nych w pro ce sach in we sty cyj no -bu dow -
la nych.

Obec nie Mi ni ster Ja nusz +bik w pi %mie
skie ro wa nym do uczest ni ków Se mi na rium
prze ka za$ cz$on kom „Fo rum” bar dzo istot -
n" no w" in for ma cj& me ry to rycz n", #e
opra co wa nie „Ko dek su Bu dow la ne go”
po win no si& za ko' czy( si& w li sto pa -
dzie 2014 ro ku.

To wszyst ko im pli ku je dzia $a nia zmie -
rza j" ce do wza jem ne go uzgod nie nia
„ZA ,O +E) PRO GRA MO WYCH” ko lej nej
kon fe ren cji me ry to rycz nej ja ko „V !l" skie
Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho -
mo %ci” we wrze %niu br. w Sa li Sej mu !l" -
skie go ja ko przed si& wzi& cie sk$a do -
we III Eu ro pej skie go Kon gre su Ma $ych
i !red nich Przed si& biorstw. Do wy bo ru s"
na st& pu j" ce opcje pro gra mo we tej kon -
fe ren cji:
"  re gu la cje pro ce sów in we sty cyj no -bu -

dow la nych oraz sys te mu za mó wie' pu -
blicz nych w pa' stwach Unii Eu ro pej -
skiej, 

"  sta no wi sko „Fo rum Bu dow nic twa !l" -
skie go” wo bec pro jek tu usta wy  – Pra -

Pro fe sor An drzej S. Bar czak w swym bar dzo in te re su j! cym wy k"a dzie

przed sta wi" g"ów ne wspó" cze sne pro ble my go spo dar cze

Anet ta Ra nosz – Nad in spek tor Pra cy Okr% go we go In spek to ra tu

Pra cy w Ka to wi cach mó wi "a o wy pad kach w bu dow nic twie

V SEMINARIUM BUDOWLANE
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wo Bu dow la ne  – za le# nie od po st& pu
prac le gi sla cyj nych Rz" du,

"  pro jek ty dy rek tyw: kla sycz nej i sek to -
ro wej Par la men tu Eu ro pej skie go, któ -
rych pro ce do wa nie jest da le ce za -
awan so wa ne, a na któ rych pod sta wie
Urz"d Za mó wie' Pu blicz nych pla nu je
przy go to wa( kom plek so w" no we li za cje
obo wi" zu j" ce go w Pol sce Pra wa Za -
mó wie' Pu blicz nych,

"  ewen tu al nie in ne te ma ty, któ re wspól -
nie uzna ne zo sta n" za w$a %ci we do roz -
pa trze nia tej Kon fe ren cji, np. do ty cz" -
ce bu dow nic twa zrów no wa #o ne go lub
efek tyw no %ci ener ge tycz nej w bu dow -
nic twie.

Or ga ni za to rzy Se mi na rium zwró ci li si&
o ak tyw ne uczest nic two w wy bo rze te ma -
tów ko lej nej de ba ty pu blicz nej w ra mach
dzia $al no %ci „Fo rum” jed no cze %nie za po -
wia da j"c, i# nie za le# nie od tej kon fe ren -
cji na dal kon ty nu owa na b& dzie g$ów na po -
win no%( „Fo rum” ja k" jest uzgad nia nie
i re pre zen to wa nie wspól ne go „Sta no wi -
ska” do no wych pro jek tów le gi sla cyj nych
Rz" du i Par la men tu. Na le #y przy po -
mnie( i pod kre %li(, #e w ro ku ubie g$ym
dwu krot nie prze ka za ne zo sta $o „Sta no wi -
sko” Fo rum do ko lej nych no we li za cjo
usta wy – Pra wo za mó wie' pu blicz nych.
Tak #e w tym ro ku ju# dwu krot nie prze ka -
za no opi nie i uwa gi cz$on ków Fo rum
Pre ze so wi Urz& du Za mó wie' Pu blicz -
nych. Obec nie wy mo giem cza su jest
sta ran ne przy go to wa nie oce ny Fo rum
do no we li za cji Pra wa Bu dow la ne go.

Ta de usz Wnuk i Fran ci szek Busz ka za -
pro po no wa li w swym wy st" pie niu kon ty -
nu owa nie wspól nych ob cho dów „!l" -
skie go Dnia Bu dow la nych”, któ re jest
jed nym z wa# niej szych przed si& wzi&( in -
te gra cyj nych %ro do wi ska bu dow la ne go.
Tak jak w la tach po przed nich za pro po no -
wa no by mia $o to miej sce:
"  we wrze %niu bie #" ce go ro ku w Sa li Sej -

mu %l" skie go wraz z kon fe ren cj" me -
ry to rycz n" ja ko „V !l" skie Fo rum In we -
sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo %ci”; 

"  w pa* dzier ni ku br. w Sa li Mar mu ro wej
Urz& du Wo je wódz kie go dla uho no ro wa -
nia cz$on ków uczest ni ków „Fo rum” od -
zna cze nia mi pa' stwo wy mi i od zna -
ka mi ho no ro wy mi;

"  w li sto pa dzie br. w tak cie ko lej nej Ga li
Bu dow nic twa na da j"c Na gro dy i Ty tu -
$y za re ali za cje naj lep szych przed si& -
wzi&( in we sty cyj nych, „Au to ry te tom”-
bu dow nic twa re gio nu oraz wy bit nym
po sta ciom ja ko „Oso bo wo %ciom” kra -
jo we go i re gio nal ne go bu dow nic twa.

Za pro po no wa no tak #e kon ty nu owa nie
wy da wa nia cza so pi sma „Fo rum Bu dow nic -
twa !l" skie go”, któ re jest swe go ro dza ju
plat for m" me dial n" wspól nej dzia $al no %ci. 

Or ga ni za to rzy Se mi na rium zwró ci li si&
z pro% ba o prze ka zy wa nie re ko men da cji

Na czel nik I $l! skie go Urz% du Skar bo we go – Mar cin Ku' i Grze gorz Po lesz czuk

oraz Be ata Da nis mó wi li o za wi "o #ciach sys te mu po dat ko we go

Jan Spy cha "a $l! ski Wo je wódz ki In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go mó wi"
o pró bach roz wi! za nia pro ble mu mo der ni za cji Sta dio nu $l! skie go
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ko lej nych Lau re atów Na gród „Przy ja ciel
!l" skie go Bu dow nic twa”. Wspól na ini cja -
ty wa %ro do wi ska uho no ro wa nia wy bit nych
po sta cie po li ty ki, #y cia go spo dar cze go, sa -
mo rz" dów te ry to rial nych, na uki i kul tu ry
tym ty tu $em jest do brze od bie ra na w na -
szym re gio nie.

Zwró co no si& rów nie# o ak tyw ny udzia -
$u w ko lej nym wspól nym przed si& wzi& ciu
ja ki jest Kon kurs „!l" skie Bu do wa nie”, któ -
re go wio d" cym ce lem jest pro mo cja wy -
so kiej atrak cyj no %ci in we sty cyj nej i go spo -
dar czej re gio nu. 

– Kon kurs ten od 2 lat jest za da niem pu -
blicz nym, Za rz! du Wo je wódz twa $l! -
skie go. Kie ru j!c si% do tych cza so wy mi do -
#wiad cze nia mi w je go ko lej nej edy cji,
b% dzie my chcie li po "o &y( wi%k szy na cisk
na ka te go ry za cj% Na gród i Ty tu "ów, a wi%c
ho no ro wa nie li de rów Kon kur su w po -
szcze gól nych for mach dzia "al no #ci sek -
to ra bu dow nic twa, a wi%c przy k"a do wo
dzia "al no #ci pro jek to wej, wy ko naw czej,
na uko wej, pro duk cji ma te ria "ów bu dow -
la nych, ob ro tu han dlo we go. Przed sta wio -
ny Pa' stwu pro jekt pro gra mu Wspól -
nych przed si% wzi%( pro sz% trak to wa(
ja ko otwar ty, zg"a sza j!c au tor skie pro po -
zy cje o ko lej ne wspól ne ini cja ty wy – za -
ko' czy li swe wy st" pie nie Ta de usz Wnuk
i Fran ci szek Busz ka

Pro fe sor An drzej S. Bar czak, w swym
bar dzo in te re su j" cym wy k$a dzie, przed -
sta wi$ pro ble my wspó$ cze snej go spo -
dar ki %wia to wej w %wie tle na uki eko no mii.
Mó wi$ o teo riach sta ra j" cych si& wy ja %ni(
kwe stie wzro stu go spo dar cze go, o re al -
nej go spo dar ce i pro ce sach fi nan so -
wych za cho dz" cych we wspó$ cze snym
%wie cie. Pro fe sor po ru szy$ kwe stie zwi" -
za ne z glo ba li za cj", eko lo gi", pro ble ma -
mi spo $ecz ny mi, któ re wp$y wa j" na %wia -
to w" go spo dar k&. Mó wi$ tez o bra ku
teo rii eko no micz nych ko niecz nych do wy -
ja %nia nia wspó$ cze snych dy le ma tów spo -
$ecz nych i go spo dar czych oraz o do mi -
na cja fi nan sów glo bal nych nad re al ny mi
pro ce sa mi go spo dar czy mi. 

Anet ta Ra nosz – Nad in spek tor Pra -
cy – Okr& go we go In spek to ra tu Pra cy
w Ka to wi cach po in for mo wa $a w swym wy -
st" pie niu, i# w bran #y bu dow la nej,
na prze strze ni 2012 ro ku, na te re nie wo -
je wódz twa %l" skie go zgi n& $o 26 osób. Wy -
pad ki ja kim ule ga li bu dow la' cy to g$ów -
nie upad ki z wy so ko %ci. Przy czy ny
wy pad ków przy pra cy le #" g$ów nie po
stro nie ludz kiej i do ty cz" z$ej or ga ni za cji
sta no wisk pra cy oraz bra ku za bez pie cze'
w po sta ci ochron zbio ro wych oraz %rod -
ków ochro ny in dy wi du al nej. 

Wy ni ki prze pro wa dza nych przez in -
spek to rów pra cy kon tro li wy ka zu j" naj cz& -
%ciej nie pra wi d$o wo %ci w za kre sie mon -
ta #u rusz to wa' oraz ich eks plo ata cji.
Naj cz& %ciej ujaw nia ne nie pra wi d$o wo %ci
do ty cz" rusz to wa' ty pu „war sza wa”. To
jed no z naj cz& %ciej sto so wa nych rusz to -

wa', jed nak nie wie lu pra co daw ców po sia -
da kom plet ny ze staw te go sys te mu, któ -
ry po za ra ma mi sk$a da si& z sze re gu in -
nych ele men tów, ta kich jak: pod staw ki,
po przecz ki, prze k"t ne, wspor nik po mo stu,
po r&cz, itp. Tak wi&c w ogól nym u#yt ko -
wa niu znaj du j" si& rusz to wa nia zmon to -
wa ne z sa mych ram, a by wa, #e ra my po -
cho dz" od rów nych pro du cen tów i nie
pa su j" ze so b". 

Zgod nie z obo wi" zu j" cym sta nem
praw nym, ka# de me ta lo we rusz to wa nie
win no by( zmon to wa ne zgod nie z in struk -
cj& pro du cen ta lub in dy wi du al nym pro jek -
tem. Pra wi d$o wy mon ta# na le #y po twier -
dzi( pro to ko $em od bio ru, lub wpi sem
do dzien ni ka bu do wy, co jest wa run kiem
ko niecz nym do roz po cz& cia eks plo ata cji
rusz to wa nia.

– Za ch% cam wszyst kich pra co daw ców
bran &y bu dow la nej do pod j% cia dzia "a'
na rzecz po pra wy wa run ków pra cy w bu -
dow nic twie – mó wi $a Anet ta Ra nosz. 
– W ra mach po dej mo wa nych dzia "a',
mo& na sko rzy sta( z pro gra mów pre wen -
cyj nych pro wa dzo nych przez Pa' stwo w!
In spek cj% Pra cy.

W ce lu ogra ni cze nia licz by wy pad ków
w bu dow nic twie oraz po pra wy bez pie -
cze' stwa pra cy Pa' stwo wa In spek cja
Pra cy pro wa dzi kam pa ni& pod ha s$em
„Sza nuj +y cie”. Za da niem kam pa nii spo -
$ecz nej PIP jest upo wszech nia nie wzor -
ca „ro bot ni ka – pro fe sjo na li sty”, któ ry
pra cu je fa cho wo i rze tel nie, ale rów nie#
bez piecz nie i zgod nie z obo wi" zu j" cy mi
prze pi sa mi. St"d te# ha s$o fir mu j" ce
kam pa ni&: „Sza nuj #y cie! Pro fe sjo na li %ci
pra cu j" bez piecz nie”. 

W ra mach kam pa nii pra co daw cy bran -
#y bu dow la nej mo g" przy st" pi( do pro gra -
mu in for ma cyj no -pre wen cyj ne go w bu dow -
nic twie „Pro mo cja stan dar dów BHP” 2013.

Pro gram po le ga na:
a) bez p$at nym szko le niu dla pra co daw -

ców i przed si& bior ców – w szcze gól no -
%ci roz po czy na j" cych dzia $al no%( w bu -
dow nic twie – do ty cz" ce pra wi d$o we go
przy go to wa nia pra cow ni ków do pra cy,
sto so wa nia w$a %ci wych %rod ków ochro -
ny oraz sku tecz ne go nad zo ru sta no -
wisk pra cy,

b) wspar ciu me ry to rycz nym i po mo cy
do rad czej dla ma $ych firm bu dow la -
nych – uczest ni ków szko le', któ rzy z$o -
#" de kla ra cj& do ty cz" c" pod j& cia dzia $a'
na rzecz do sto so wy wa nia wa run ków pra -
cy do wy ma ga nych stan dar dów bhp, wy -
ni ka j" cych z prze pi sów pra wa pra cy,

c) we ry fi ka cji wy ni ków po dej mo wa -
nych przez pra co daw ców dzia $a' w for -
mie kon tro li spraw dza j" cej i przy zna wa -
nie przez Okr& go we go In spek to ra Pra cy
za %wiad cze' o uko' cze niu pro gra mu
w przy pad ku po zy tyw nej oce ny in spek to -
ra pra cy.

Zg$o sze nia mo# na do ko na( elek tro nicz -
nie na stro nie www.bez u pad ku.pl 

Na czel nik I !l" skie go Urz& du Skar bo -
we go – Mar cin Ku&, tra dy cyj nie ju# za -
ch& ca$ przed si& bior ców do roz li cza nia si&
z fi sku sem dro g" elek tro nicz n". Na to miast
Grze gorz Po lesz czuk Kie row nik II Re fe -
ra tu Kon tro li Po dat ko wej te go Urz& du
przed sta wi$ w in te re su j" cej pre zen ta cji
g$ów ne pro ble my zwi" za ne z p$a ce niem
po dat ku VAT przez fir my bu dow la ne.
Na to miast naj now sze zmia ny w prze pi -
sach po dat ku do cho do we go, z uwzgl&d -
nie niem spe cy fi ki dzia $a nia przed si& -
biorstw bu dow la nych i spó$ dziel ni
miesz ka nio wych – omó wi $a Be ata Da -
nis – In spek tor Kon tro li Po dat ko wej. Na -
le #y za zna czy(, #e za sy gna li zo wa na
pod czas Se mi na rium te ma ty ka zo sta $a
roz wi ni& ta pod czas zor ga ni zo wa nych
w mar cu br. przez !l" sk" Izb& Bu dow nic -
twa wraz z I !l" skim Urz& dem Skar bo wy
dwóch se mi na riów szko le nio wych.

Na za ko' cze nie me ry to rycz nej cz& %ci
se mi na rium Jan Spy cha $a – !l" ski Wo -
je wódz ki In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne -
go przed sta wi$ in for ma cje do ty cz" ce hi -
sto rii oraz prób roz wi" za nia bul wer su j" cej
ca $e %ro do wi sko spra wy mo der ni za cji
Sta dio nu !l" skie go w Cho rzo wie.

*  *  *
Pod czas spo tka nia za pre zen to wa $y

swo j" ofer t& przed si& bior stwa b& d" ce
part ne ra mi me ry to rycz ny mi Se mi na rium

* Fir ma BO LIX S.A. z +yw ca
BO LIX jest wio d" cym pol skim pro du cen -

tem che mii bu dow la nej, spe cja li zu j" cym
si& w pro duk cji sys te mów ele wa cyj nych.
Mar ka BO LIX ist nie je ju# od 1991 ro ku
i jest sy no ni mem wy so kiej ja ko %ci roz wi" -
za' bu dow la nych za przy st&p n" ce n&.

Mi sja fir my BO LIX g$o si:
Do star cza my na ryn ki eu ro pej skie ma -

te ria $y i roz wi" za nia bu dow la ne o naj wy# -
szym stan dar dzie. Je ste %my zo rien to wa -
ni na roz wój po przez bu do w& trwa $ych
i etycz nych re la cji z na szy mi Klien ta mi
oraz wszyst ki mi Part ne ra mi biz ne so wy -
mi. Wy ko rzy stu je my i sta le do sko na li my
naj now sze tech ni ki or ga ni za cyj ne i tech -
no lo gie pro eko lo gicz ne. Dba my o wia ry -
god no%( fi nan so w", sa tys fak cj& Klien tów,
Pra cow ni ków i Ak cjo na riu szy. Sta ra my si&,
aby na sze pro duk ty i tech no lo gie roz wi" -
zy wa $y pro ble my Klien tów. Zgod nie z t"
fi lo zo fi" two rzy my ca $e sys te my pro duk -
tów, ci" gle dba j"c o ich in no wa cyj no%(.

* Fir ma Ka dry Car go & In du strial Se -
rvi ces Sp. z o.o. z Gda' ska 

Mi& dzy na ro do wa agen cja za trud nie nia
po sia da j" ca bo ga te do %wiad cze nie, ja ko
part ner naj wi&k szych pra co daw ców z Ho -
lan dii oraz Bel gii, spe cja li zu j" ca si& w re -
kru ta cji pra cow ni ków w za wo dach tech -
nicz nych ta kich jak: mon te rzy rusz to wa',
izo le rzy, spa wa cze, mon te rzy kon struk cji. 

#
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Kolejne seminarium w Ustroniu

Najwa!niejsze problemy

bran!y budowlanej

24 – 25 ma ja br. w w Ustro niu, od by $o
si& ko lej ne se mi na rium bu dow la ne -szko -
le nio wo in te gra cyj ne dla kadr kie row ni -
czych bu dow nic twa, a tak #e ko lej nych
uczest ni ków Fo rum Bu dow nic twa !l" skie -
go. Wspó$ or ga ni za to ra mi te go przed si& -
wzi& cia by li uczest ni cy Fo rum Bu dow nic -
twa !l" skie go: !l" ska Izba Bu dow nic twa,
Okr& go wa Izba In #y nie rów Bu dow nic twa
oraz Pol ski Zwi" zek In #y nie rów i Tech ni -
ków Bu dow nic twa Od dzia$ w Ka to wi -
cach. 

Ini cja ty wa zor ga ni zo wa nia te go ko lej -
ne go spo tka nia w tej w$a %nie for mie by -
$a na st&p stwem wy so ce po zy tyw nych
ocen uczest ni ków po przed nie go „Se mi -
na rium bu dow la ne go”, któ re mia $o miej -
sce w dniach 8 i 9 lu te go br. w Ustro niu
(o tym spo tka niu pi sze my na str. 16-20).

W imie niu or ga ni za to rów kon fe ren cj&
otwo rzy li Fran ci szek Busz ka – Prze -
wod ni cz" cy Ra dy !l" skiej Okr& go wej Izby

In #y nie rów Bu dow nic twa i Wi ce prze wod -
ni cz" cy Ko le gium „Fo rum”, Ta de usz
Wnuk – Pre zy dent !l" skiej Izby Bu dow -
nic twa, Prze wod ni cz" cy Ko le gium „Fo rum”
i An drzej No wak – Prze wod ni cz" cy Pol -
skie go Zwi"z ku In #y nie rów i Tech ni ków Bu -
dow nic twa Od dzia$ Ka to wic ki.

Ta de usz Wnuk po in for mo wa$ ze bra -
nych o spo tka niu Pre zy dium Fo rum Bu -
dow nic twa !l" skie go, na któ rym do ko na -
no m.in. prze gl" du dzia $a' Fo rum
i po sta no wio no, by oprócz cz& %ci szko le -
nio wej se mi na rium po %wi& ci( rów nie#
uwa g& pro jek to wi pro gra mu te ma tycz -
ne go Kon fe ren cji „V !l" skie Fo rum, In we -
sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo %ci”, któ -
re od b& dzie si& 18 wrze %nia. – Przy
po mo cy Pa' stwa czy li naj lep szych kadr
#l! skie go bu dow nic twa, chce my za pew -
ni( w"a #ci wy po ziom me ry to rycz ny te go
bar dzo pre sti &o we go dla #ro do wi ska bu -
dow la nych przed si% wzi% cia w ra mach

„III Eu ro pej skie go Kon gre su Ma "ych i $red -
nich Przed si% biorstw” – mó wi$ T. Wnuk. 

– Pro wa dz!c bar dzo licz ne roz mo wy
son da &o we i zw"asz cza z kie ru j! cy mi or -
ga ni za cja mi in we stor ski mi, wy ko naw czy -
mi i tak wszy scy wska zy wa li, &e w obec -
nej sy tu acji mniej sze zna cze nie ma j!
no we re gu la cje a zde cy do wa nie wi%k sze
prak ty ka sto so wa nia Pra wa Bu dow la ne -
go, Pla no wa nia Prze strzen ne go, Pra wa
Za mó wie' Pu blicz nych przez pra cow ni -
ków urz% dów sa mo rz! dów te ry to rial nych
i in nych in sty tu cji. Kie ru j! cy si% uzna no -
wo #ci! i prze wle k"o #ci! po st% po wa'.

Z uwa gi na ter min kon fe ren cji mu sie li -
#my ja ko or ga ni za to rzy do ko na( ko' co -
we go wy bo ru te ma ty ki kon fe ren cji. Prze -
wa &y "a wspól na oce na, &e wska za na
jest kon se kwent na kon ty nu acja de bat
i re ko men da cji III i IV Fo rum, któ re go wio -
d! cym ty tu "em by "y ba rie ry w pro ce sach
in we sty cyj no -bu dow la nych aby przy czy -
ni( si% do kom plek so we go i sys te mo we -
go zre for mo wa nia pra wa in we sty cyj no -bu -
dow la ne go.

Przy po mn%, &e w trak cie III Fo rum do -
ko na na zo sta "a dia gno za obec ne go sta -
nu i zi den ty fi ko wa ne po szcze gól ne ba rie -
ry co zo sta "o za war te w sta no wi sku
ko' co wym i re ko men da cjach.

W ro ku ubie g"ym Rz!d pod j!" ocze ki -
wa n! ini cja ty w% le gi sla cyj n!. Roz po rz! -
dze niem Ra dy Mi ni strów z sierp nia 2012
r. po wo "a" Ko mi sj% Ko dy fi ka cyj n! Pra wa
Bu dow la ne go a na IV $l! skim Fo rum Mi -
ni ster J. )bik przed sta wi" nam ob szer nie
za "o &e nia pro jek tu no we go Pra wa bu dow -
la ne go. W sta no wi sku ko' co wym IV $l! -
skie go Fo rum wy ra zi li #my apro ba t% dla
ini cja ty wy le gi sla cyj nej Rz! du po stu lu j!c
wy ko rzy sta nie w niej wszyst kich na -
szych po przed nich wnio sków, po stu la tów
i pro jek tów re gu la cyj nych.

W tej sy tu acji ja ko or ga ni za to rzy kon fe -
ren cji uzna li #my, za ce lo we wpi sa nie te -
ma ty ki na szej kon fe ren cji w ci!g prac Ko -
mi sji Ko dy fi ka cyj nej Pra wa Bu dow la ne go
co jest dla nas spo rym wy zwa niem z na -
st% pu j! cych po wo dów: 

Or ga ni za to rzy se mi na rium Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni cz! cy Ra dy $l! skiej Okr% go wej Izby In &y nie -
rów Bu dow nic twa i Wi ce prze wod ni cz! cy Ko le gium „Fo rum”, Ta de usz Wnuk – Pre zy dent $l! skiej Izby Bu -
dow nic twa, Prze wod ni cz! cy Ko le gium „Fo rum” i An drzej No wak – Prze wod ni cz! cy Pol skie go Zwi!z ku
In &y nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa Od dzia" Ka to wic ki.
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a) kom pe tent ne go sk"a du tej Ko mi sji, 
b) w na szej oce nie traf nie przy j% tej

sys te ma ty ki przy sz"e go Ko dek su Bu dow -
la ne go, 

c) przy j% te go har mo no gra mu prac Ko -
mi sji. 

XI. W okre sie sier pie' 2013 – ma -
rzec 2014 Ko mi sja b% dzie pro wa dzi( ju&
„bez po #red nie pra ce le gi sla cyj ne pro jek -
tu ko dek su, a wi%c w okre sie ter mi nu na -
szej kon fe ren cji.

Wio d! ce ze spo "y tych prac le gi sla cyj -
nych obej mu j!:

1. „Re ali za cje in we sty cji bu dow la nej i jej
eks plo ata cja.”

2. „Pla no wa nie miej sco we – lo ka li za cja
in we sty cji.”

któ re b% d! te ma ta mi na szej kon fe ren -
cji. 

Ce le pro gra mo we na sze go przed si% -
wzi% cia po win ny wi%c obej mo wa( za j% cie
sta no wi ska wo bec przy j% tych tez Ko dek -
su Bu dow la ne go oraz przed sta wie nie
roz wi! za' przy sz"e go Ko dek su Bu dow la -
ne go. Nie jest wy klu czo ne, &e w okre sie
naj bli& szych dwóch – trzech mie si% cy
re sort opra cu je pro jekt usta wy Pra wa
bu dow la ne go.

Obec nie przed sta wi my Pa' stwu ak tu -
al ny stan uzgod nie' au to rów po szcze gól -
nych se sji te ma tycz nych. Pierw sz! z nich
do ty cz! c! „Re ali za cji in we sty cji bu dow -
la nej i jej eks plo ata cji.” zgo dzi" si% pro wa -
dzi( Pan An drzej Roch Do bruc ki – Pre -
zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej i Izby
In &y nie rów Bu dow nic twa; Prze wod ni cz! -
cy Gru py B -8. Wy ra zi li zgo d% na udzia" au -
tor ski Pa no wie – prof. An drzej Bo ro wicz
Ka te dra In we sty cji i Nie ru cho mo #ci, Uni -
wer sy tet *ódz ki; Jan Spy cha "a $l! ski

Wo je wódz ki In spek tor Nad zo ru Bu dow -
la ne go; mgr in&. Hen ryk To ma nek – Star -
szy Wy k"a dow ca Wy dzia "u Bu dow nic -
twa Po li tech ni ki $l! skiej; Fran ci szek
Busz ka zwró ci" si% do swych ko le gów
Prze wod ni cz! cych Okr% go wych Izb In &y -
nie rów Bu dow nic twa o udzia" au tor ski
w oby dwóch se sjach. Pan Prze wod ni cz! -
cy An drzej No wak pro wa dzi roz mo wy
z Za rz! dem PZITB w War sza wie; pro wa -
dzi "em roz mo wy z Ga li cyj sk! Izb! Bu dow -
nic twa.

Bar dzo wy ma ga j! ca b% dzie se sja II do -
ty cz! ca „Pla no wa nia miej sco we go – lo -
ka li za cja in we sty cji.” Pra ca mi te go ze spo -
"u Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej kie ru je Pan
Adam Ko wa lew ski – cie sz! cy si% bar dzo
wy so kim au to ry te tem, za miesz cza" pu bli -

ka cje na na szej po przed niej kon fe ren cji.
Udzia" w tej se sji za de kla ro wa" Pan prof.
dr hab. in&. arch. Jan Pal la do Kie row nik
Ka te dry Pro jek to wa nia Ar chi tek to nicz -
ne go, Po li tech ni ka $l! ska; Ksa we ry Kras -
sow ski; Pre zes Izby Pro jek to wa nia Bu -
dow la ne go; Igor $mie ta' ski Dy rek tor
Wy dzia "u In fra struk tu ry $l! skie go Urz% -
du Wo je wódz kie go.

W naj bli& szych dniach b% dzie my wspól -
nie ja ko Or ga ni za to rzy pro wa dzi li uzgod -
nie nia zw"asz cza ze #ro do wi skiem ar chi -
tek tów i Urba ni stów aby za pew ni(
ko lej nych uczest ni ków tej se sji. Bar dzo
wska za ny jest udzia" Re pre zen tu j! cych sa -
mo rz! dy te ry to rial ne w któ rych wy st% pu -
je bar dzo zró& ni co wa ny po ziom prze -
strze ga nia wy mo gów wy da nia lo ka li za cji

Uczest ni cy se mi na rium z uwa ga s"u cha li pre zen to wa ne re fe ra ty

Ta de usz Wnuk przed sta wi" pro jekt pro gra mu te ma tycz ne go Kon fe ren cji
„V $l! skie Fo rum, In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo #ci”

Pro jekt „Umo wy Wzor co wej” omó wi" Dy rek tor Ma riusz Czy szek – Wi ce pre zes
$l! skiej Izby Bu dow nic twa
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in we sty cji i in nych ak tów ad mi ni stra cyj nych
pro ce som in we sty cyj nym.

Na ko# cu Ta de usz Wnuk zwró ci$ si%
do uczest ni ków Se mi na rium o w$" cze nie si%
me ry to rycz ne w dal sze przy go to wa nie kon -
fe ren cji i kon gre su i wy ra &e nie swych opi -
nii i wska za nie ko lej nych part ne rów i uczest -
ni ków te go przed si% wzi% cia, a tak &e
sfor mu $o wa nie tez ko# co wych kon fe ren cji.

Dru gim za gad nie niem, na któ rym sku -
pio no si% pod czas se mi na rium by$ pro jekt
„Umo wy Wzor co wej” w spra wie udzie le -
nia za mó wie nia pu blicz ne go na ro bo ty bu -
dow la ne do ty cz" ce obiek tów li no wych. 

Pre zes Urz"d Za mó wie# Pu blicz nych
prze ka za$ pro jekt wzor co wej umo wy
do kon sul ta cji. – Po za po zna niu si! z t"
umo w" do szli #my do wnio sku – stwier dzi$
Ta de usz Wnuk – $e gdy by ta umo wa, ja -
ko pi lo ta $o wa, zo sta %a wdro $o na to by %a -
by szan sa na po pra w! re la cji part ner skich
mi! dzy za ma wia j" cy mi i wy ko naw ca mi,
a przede wszyst kim $e by do sz%o do te go,
na czym za le $y naj bar dziej wszyst kim
w Pol sce, by rze czy wi #cie by %y sto so wa -
ne wa run ki umów FI DIC -owskich.

Te mat pro jek tu „Umo wy Wzor co wej”
omó wi$ ana li tycz nie Dy rek tor Ma riusz
Czy szek – Wi ce pre zes !l" skiej Izby Bu -
dow nic twa. W swym re fe ra cie dy rek tor
Czy szek mó wi$ o pra wie, któ re obec nie re -
gu lu je ry nek bu dow la ny, o klau zu lach
umow nych ma j" cych pod sta wo we zna cze -
nie dla zrów no wa &e nia praw i obo wi"z ków
za ma wia j" cych i wy ko naw ców, po pra wy
p$yn no 'ci, uwzgl%d nie nia pod wy ko naw -
stwa, wy eli mi no wa nia naj cz%st szych przy -
czyn spo rów przy re ali za cji in we sty cji
bu dow la nych oraz za pew nie nia ela stycz -
ne go do sto so wa nia si% umów o za mó wie -
nie pu blicz ne do dy na micz nie zmie nia j" -
cej si% sy tu acji go spo dar czej.

Po ru szy$ tak &e tak wa& n" i dra& li w"
na na szym ryn ku, szcze gól nie w naj bli& -
szych la tach, kwe sti% pod wy ko naw ców
i ten den cj% do prze rzu ca nia od po wie -
dzial no 'ci i strat w$a 'nie na nich.

Za ma wia j" cych na der cz% sto d" &"
do prze wi dze nia w pro jek to wa nych umo -
wach za pi sów do ty cz" cych nie zmien no -
'ci wy na gro dze nia wy ko naw cy oraz sztyw -
no 'ci ter mi nów wy ko na nia umo wy.

Ko men tarz do do ko na nych zmian i pro jek tu no we li za cji usta wy – Pra wo Za mó wie& Pu blicz nych przed -
sta wi% dr Ja cek Kacz mar czyk, eks pert PZP, Lex - Fin Kra ków

Za ma wia j" cy wy zna cza j" d$u gie ter mi ny
p$at no 'ci na le& nych wy ko naw cy ca $o 'ci lub
cz% 'ci wy na gro dze nia, wy so kie kwo ty
za trzy ma nia oraz rzad ko prze wi du j" udzie -
la nie za li czek, w zwi"z ku z czym prze rzu -
ca j" ci% &ar bie &" ce go fi nan so wa nia in we -
sty cji na wy ko naw ców i pod wy ko naw ców.
Jed no cze 'nie nie do pusz cza j" mo& li wo -
'ci sto sow ne go pod wy& sze nia wy na gro -
dze nia wy ko naw cy al bo wy d$u &e nia ter mi -
nu wy ko na nia umo wy w przy pad ku
wy st" pie nia ry zyk, któ re po win ny ob ci" &a(
za ma wia j" ce go i do któ rych na le &y za li -
czy( m.in. b$% dy w do ku men ta cji pro jek -
to wej, zmia ny staw ki po dat ku VAT, od mien -
ne od za k$a da nych wa run ki geo lo gicz ne
lub opó) nie nia w wy da wa niu de cy zji ad -

mi ni stra cyj nych nie zb%d nych przy pro wa -
dzo nej in we sty cji.
!ro do wi ska bu dow la ne od daw na zwra -

ca $y uwa g% na dys kry mi nu j" c" wy ko -
naw ców nie rów no'( praw i obo wi"z ków
w umo wach za wie ra nych z za ma wia j" -
cym. Uwa gi do pro jek tu wzor co wej umo -
wy zg$o si $a oczy wi 'cie rów nie& !l" ska Izba
Bu dow nic twa. 

– Pro jekt umo wy jest o wie le lep szy
od wszyst kich in nych – pod su mo wa$ sw"
wy po wied)M. Czy szek – tyl ko oczy wi #cie
za tym wszyst kim b! d" sta li lu dzie, któ rzy
mo g" z tej pro po zy cji co# wy kre #la li do swo -
ich po trzeb, ale obec nie tre#' umo wy jest
bar dzo ko rzyst na i po zy tyw na dla stron i po -
rz"d ne go roz wo ju firm bu dow la nych.

Praw nik To masz Su% kow ski omó wi% po pe% nia ne naj cz! #ciej przez wy ko naw ców b%! dy praw ne

Wst%pny program konferencji

V !L"SKIE FORUM INWESTYCJI, 

BUDOWNICTWA, NIERUCHOMO!CI

które odb%dzie si% w ramach 

III Europejskiego Kongresu Ma$ych 

i !rednich Przedsi%biorstw 

18 wrze'nia 2013 r. 

w Sali Sejmu !l"skiego w Katowicach 

i które poprzedzi 

!L*SKI DZIE+ BUDOWLANYCH – 2013 r. 

prezentujemy na str. 25

Na str. 26-28 publikujemy ca$y program

III Europejski Kongres Ma$ych i !rednich

Przedsi%biorstw, który odb%dzie si%
16-18 wrze'nia 2013 r. w Katowicach
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Trze cim za gad nie niem po ru sza nym pod -
czas se mi na rium by$ pro jekt usta wy zmie -
nia j" cej Pra wo za mó wie' pu blicz nych. 15
ma ja Pre zes Urz"d Za mó wie' Pu blicz nych
wpro wa dzi$ w try bie przy spie szo nym do ob -
rad Ko mi te tu Sta $e go Ra dy Mi ni strów pro -
jekt usta wy zmie nia j" cej Pra wo Za mó -
wie' pu blicz nych, któ ra przy naj mniej
w uza sad nie niu za wie ra mo# li wo%( – jak to
na zy wa j" ko men ta to rzy na fo rach in ter ne -
to wych – re wo lu cji w Pra wie za mó wie' pu -
blicz nych. Rze czy wi %cie pro po nu je si&
odej %cie od po j& cia ra #" co ni skiej ce ny. 

Ko men tarz do do ko na nych zmian
i pro jek tu no we li za cji usta wy – Pra wo Za -
mó wie' Pu blicz nych a zw$asz cza do pro -
jek tu zmian tej usta wy bar dzo ak tu al ne -
go bo z dnia 15 ma ja br. wpro wa dza j" co
przed sta wi$ dr Ja cek Kacz mar czyk
– eks pert PZP, Lex - Fin Kra ków, eks pert
Izby i Fo rum Bu dow nic twa !l" skie go.

– Pra wo za mó wie' pu blicz nych mia "o swo -
ja de fi ni cj% ro bót bu dow la nych bar dzo pro -
st! – mó wi$ dr Kacz mar czyk – ile kro( mó wi -
"o si% o ro bo tach bu dow la nych ro zu mia "o si%
ro bo ty w ro zu mie niu pra wa bu dow la ne go. Ta
zgod no#( roz sy pa "a si%. Przede wszyst kim
wpro wa dzo no de fi ni cje obiek tów bu dow la -
nych na u&y tek sto so wa nia w usta wie Pra -
wo za mó wie' pu blicz nych. Dr Ja cek Kacz -
mar czyk w omó wi$ wszyst kie pro po no wa ne
zmia ny w pra wie i w bar dzo ob ra zo wy, gra -
ficz ny spo sób po ka za$ na czym b& d" one po -
le ga( i jak do tych czas one funk cjo nu j". 

Ko' co wym wy st" pie niem pierw sze go
dnia se mi na rium by$ re fe rat praw ni ka To -
ma sza Su$ kow skie go, któ ry zaj mu je si&
ob s$u g" przed si& bior ców re ali zu j" cych
ro bo ty bu dow la ne w za kre sie za mó wie'
pu blicz nych.

T. Su$ kow ski, ko rzy sta j"c z w$a snych do -
%wiad cze' i naj bar dziej bul wer su j" cych
przy k$a dów, omó wi$ po pe$ nia ne przez
przed si& bior ców b$& dy, wy ni ka j" ce bar dzo
cz& sto z kom plet nej nie zna jo mo %ci ist nie -
j" ce go pra wa. Mó wi$ o kon tro wer syj nym
orzecz nic twie s" dów, pu $ap kach tkwi" cych
w umo wach, bez wzgl&d no %ci za ma wia j" -
cych, któ rzy tak na praw d& czy ha j" tyl ko
na po my$ ki wy ko naw ców i o kon kret nych
roz wi" za niach, któ re na le #y pod j"(, by nie
na ra zi( si& na stra ty. 

Pierw szy dzie' se mi na rium za mkn& $o
sma ko wi te gril lo wa nie i wy st& py gó ral skie -
go, be skidz kie go ka ba re tu, któ ry wszyst -
kim bar dzo przy pad$ do gu stu. 

Na st&p ny dzie' to bar dzo in te re su j" ca
dys ku sja na te mat po ru sza nych pod czas
se mi na rium pro ble mów oraz re fe ra ty:
o ro bo tach bu dow la nych w za mó wie niach
pu blicz nych oraz o ak tu al nych *ró d$ach fi -
nan so wa nia ter mo mo der ni za cji, któ re
przed sta wi$ Ma riusz Czy szek. 

W po wszech nej oce nie uczest ni ków na -
sze go ko lej ne go se mi na rium im pre za
by $a bar dzo uda na i po #y tecz na za rów -
no od stro ny edu ka cyj nej jak i or ga ni za -
cyj nej. Gril lo wa nie i wy st% py gó ral skie go, ka ba re tu, wszyst kim bar dzo si% po do ba "y

FORUM BUDOWNICTWA $L"SKIEGO
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!L"SKI DZIE# BUDOWLANYCH – 2013 r.
Konferencja

V !L"SKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMO!CI
18 wrze$nia 2013 r. w Sali Sejmu !l%skiego w Katowicach

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
!l"ska Izba Budownictwa

!l"ska Okr#gowa Izba In$ynierów Budownictwa
Polski Zwi"zek Techników i In$ynierów Budownictwa. Oddzia% w Katowicach.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

WSPÓ&ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Polska Izba In$ynierów Budownictwa w Warszawie

Polski Zwi"zek In$ynierów i Techników Budownictwa w Warszawie
Izba Projektowania Budowlanego w Warszawie

Politechnika !l"ska 
Politechnika Cz#stochowska

PARTNERZY MERYTORYCZNI
Wielkopolska Izba Budownictwa w Poznaniu

Galicyjska Izba Budownictwa w Krakowie
RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA KONFERENCJI 

prof. zw. dr hab. h.c. Andrzej S. Barczak
Kierownik Katedry Ekonometrii  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach;
Cz%onek Prezydium PAN.

prof. dr hab. Andrzej Borowicz
Katedra Inwestycji i Nieruchomo&ci Uniwersytetu 'ódzkiego

prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska
Kierownik Katedry Prawa Mi#dzynarodowego, Publicznego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu !l"skiego

prof. dr hab. Jan Grabowski
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Uniwersytetu !l"skiego

prof. zw. dr hab. Stanis'awa Kalus
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Mi#dzynarodowego Uniwersytetu !l"skiego

prof. nzw. dr hab. in(. Lucjan Kurzak
Dziekan Politechniki Cz#stochowskiej – Wydzia% Budownictwa

prof. zw. dr hab. in(. Jan !lusarek
Dziekan Politechniki !l"skiej w Gliwicach

9.30 – 10.00 Re je stra cja uczest ni ków kon fe ren cji. Hol sa li Sej mu !l" skie go Urz# du Mar sza% kow skie go w Ka to wi cach. 

10.00 – 11.00 Obchody !l%skiego Dnia Budowlanych 2013

11.15 – 14.15 Obrady konferencji – „V !l%skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo$ci”

11.15 – 15.15

Tematy konferencji:
„REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANEJ I JEJ EKSPLOATACJA”
„PLANOWANIE MIEJSCOWE – LOKALIZACJA INWESTYCJI”
Uczestnicy konferencji (w uzgodnieniach)
Janusz )bik – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej
Andrzej Roch Dobrucki – Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby In$ynierów Budownictwa
Ryszard Trykosko – Przewodnicz"cy Polskiego Zwi"zku In$ynierów i Techników Budownictwa
Ksawery Krassowski – Prezes Izby Projektowania Budowlanego
prof. Andrzej Borowicz – Katedra Inwestycji i Nieruchomo&ci, Uniwersytet 'ódzki
Jan Spycha'a – !l"ski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Igor !mieta*ski – Dyrektor Wydzia%u Infrastruktury !l"skiego Urz#du Wojewódzkiego
prof. dr hab. in(. arch. Jan Pallado – Kierownik Katedry Projektowania Architektonicznego, Politechnika !l"ska
mgr in(. Henryk Tomanek – Starszy Wyk%adowca Wydzia%u Budownictwa Politechniki !l"skiej;
dr in(. arch. Nina So'kiewicz – KOS i dr in(. arch. Mariusz Zadworny – Wydzia% Budownictwa Politechniki Cz#stochowskiej
oraz
Przewodnicz%cy Okr+gowych Izb In(ynierów Budownictwa
Reprezentuj"cy: Stowarzyszenie Architektów Polskich; !l"sk" Okr#gow" Izb# Architektów RP; 
Krajow" i Okr#gow" Izb# Urbanistów

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

WST!PNY PROGRAM KONFERENCJI
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Po dob nie jak w ubie g#ym ro ku !l" ska Izba Bu dow nic twa
zor ga ni zo wa #a wspól nie z Pierw szym !l" skim Urz$ dem
Skar bo wym w So snow cu dwa bez p#at ne se mi na ria szko -
le nio we po %wi$ co ne naj now szym zmia nom w prze pi sach
po dat ko wych. Oba cie sz" ce si$ bar dzo du &ym za in te re so -
wa niem spo tka nia, skie ro wa ne by #y do w#a %ci cie li i ka dry
kie row ni czej i s#u&b fi nan so wych firm na le &" cych do Izby. 

1 mar ca od by #o si$ se mi na rium po %wi$ co ne naj now szym
zmia ny w prze pi sach po dat ku VAT, z uwzgl$d nie niem spe -
cy fi ki dzia #a nia przed si$ biorstw bu dow la nych i spó# dziel -
ni miesz ka nio wych. 

Otwie ra j"c spo tka nie Pre zy dent !l" skiej Izby Bu dow nic -
twa Ta de usz Wnuk pod kre %li#, &e zor ga ni zo wa ny w ro ku
ubie g#ym cykl se mi na riów po dat ko wych pro wa dzo nych przez
Pierw szy !l" ski Urz"d Skar bo wy, bar dzo po zy tyw nie, ja -
ko przed si$ wzi$ cie wy so ce u&y tecz ne i prak tycz ne, 
oce ni #a kie row ni cza ka dra fi nan so wo -ksi$ go wa przed si$ -
biorstw cz#on kow skich Izby. Wspó# pra ca Izby z Kie row nic -
twem Urz$ du Skar bo we go b$ dzie kon ty nu owa na w ro ku
bie &" cym.

Pro wa dz" cy szko le nie Grze gorz Po lesz czuk Kie row -
nik II Re fe ra tu Kon tro li Po dat ko wej te go Urz$ du przed sta -
wi# w in te re su j" cej pre zen ta cji g#ów ne pro ble my zwi" za -
ne z p#a ce niem po dat ku VAT przez fir my bu dow la ne. 

11 mar ca br. od by #o si$ se mi na rium po %wi$ co ne zmia -
nom obo wi" zu j" cym w 2013 ro ku w po dat ku do cho do wym
od osób praw nych z uwzgl$d nie niem spe cy fi ki dzia #a nia
spó# dziel ni miesz ka nio wych i firm bu dow la nych. Se mi na -
rium pro wa dzi #a Be ata Da nis – In spek tor Kon tro li Po dat -
ko wej 

Na za ko' cze nie obu se mi na riów od by #a si$ dys ku sja i wy -
ja %nie nie pro ble mów, któ re przed sta wi cie le firm wcze %niej
zg#o si li w dro dze pi sem nej.

W tym ro ku !l" ska Izba Bu dow nic twa zor ga ni zo wa #a rów -
nie& wy cho dz"c na prze ciw za in te re so wa niom firm cz#on -
kow skich cykl szko le' do ty cz" cych stric te za gad nie' bu -
dow la nych 

Mgr. in&. Ma riusz Czy szek – rze czo znaw ca bu dow la -
ny; eks pert ds. ter mo mo der ni za cji, Wi ce pre zes !l" skiej Izby
Bu dow nic twa przed sta wi# w dwu cz$ %cio wym se mi na -
rium 11 i 25 kwiet nia „S(A BE MIEJ SCA W BU DYN KU”

Pod czas szko le nia prze sta wio no izo la cje prze ciw wod -
ne, prze ciw wil go cio we fun da men tów, izo la cje prze ciw wod -
ne, prze ciw wil go cio we i ter micz ne da chów i stro po da chów,
Izo la cje prze ciw wod ne, prze ciw wil go cio we ta ra sów, bal -
ko nów, oraz za sa dy wy ko ny wa nia i od bio ru do cie ple'
(w tym ETICS).”

17 ma ja mgr. in&. Ma riusz Czy szek mó wi# o umo wach
na ro bo ty bu dow la ne w uj$ ciu prak tycz nym.

Mgr. in&. Hen ryk To ma nek – Wy dzia# Bu dow nic twa Po -
li tech ni ki !l" skiej, Ka te dra In &y nie rii Ma te ria #ów i Pro ce -
sów Bu dow la nych – w cza sie se mi na rium 4 kwiet nia br.
przed sta wi# obo wi"z ki i pra wa uczest ni ków pro ce su bu dow -
la ne go. 9 ma ja mó wi# o kon tro lach i od bio rach w pro ce sie
bu dow la nym, a 6 czerw ca o wy ce nie kosz tów ro bót bu dow -
la nych, ja ko pod sta wy do za war cia umów na ro bo ty bu -
dow la ne. 

Szko le nia or ga ni zo wa ne przez na sza Izb" na dal s" or -
ga ni zo wa ne, a do k#ad na in for ma cje na ten te mat mo& na
zna le)* na na szej stro nie in ter ne to wej.

!L"SKA IZBA BUDOWNICTWA

Seminaria ciesz# si$ du%ym zainteresowaniem

Po!yteczne szkolenia
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$L"SKA OKR*GOWA IZBA IN+YNIERÓW BUDOWNICTWA

Podsumowania

i plany na przysz%o"'

20 kwietnia br. obradowa% w Katowicach XII Zjazd Sprawozdawczy &l$skiej Okr#gowej Izby

In!ynierów Budownictwa. Delegaci podsumowali kolejny rok pracy i podj#li uchwa%y zwi$-

zane z bie!$c$ i przysz%$ dzia%alno"ci$ samorz$du.

XII ZJAZD SPRAWOZDAWCZY
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Ob ra dy otwo rzy$ prze wod ni cz" cy Ra -
dy !lO IIB Fran ci szek Busz ka. Chwi l"
ci szy uczczo no pa mi&( zmar $ych cz$on -
ków !lO IIB oraz dy rek to ra biu ra Pol skiej
Izby In #y nie rów Bu dow nic twa An drze -
ja Or czy kow skie go. 

De le ga ci wy bra li pre zy dium i ko mi sje
zjaz do we: man da to w", uchwa$ i wnio -
sków oraz skru ta cyj n". Pre zy dium
pra co wa $o w sk$a dzie: prze wod ni cz" -
ca – Ewa Dwor ska, wi ce prze wod ni cz" -
cy – Ru dolf Mo krosz i Ste fan Wój cik,
se kre tarz – Ur szu la Kal lik, za st&p -
cy – Da nu ta Bo chy* ska -Pod loch i Bar -
ba ra Twar dosz -Mich niew ska. Zjazd

ob ra do wa$ przy oko $o 78 pro cen to wej fre -
kwen cji.

Wi ce pre zes PIIB Ste fan Czar niec ki,
po in for mo wa$ de le ga tów o pra cach sa -
mo rz" du in #y nie rów na szcze blu kra jo -
wym – o dzia $a niach PIIB do ty cz" cych
pro po no wa nych zmian le gi sla cyj nych,
po pu la ry zo wa niu szko le' e -le ar nin go -
wych i pro po zy cji wpro wa dze nia obo -
wi"z ko wych szko le' dla cz$on ków Izby. 

Prze wod ni cz" cy Ra dy !lO IIB Fran ci -
szek Busz ka w swo im wy st" pie niu
przed sta wi$ pro ble my zg$a sza ne na spo -
tka niach przed zjaz do wych – spo tka nia
cz$on ków pre zy dium z de le ga ta mi od by -
$y si& wcze %niej w po szcze gól nych ob -
wo dach wy bor czych – oraz omó wi$ dzia -
$a nia na rzecz cz$on ków po dej mo wa ne
ak tu al nie i pla no wa ne w przy sz$o %ci, jak:
in te gro wa nie %ro do wi ska in #y nier skie go
przez szko le nia, spo tka nia dys ku syj ne
i im pre zy spor to we, zor ga ni zo wa nie do -
radz twa praw ne go i tech nicz ne go dla
cz$on ków !lO IIB, czy ak ty wi za cja m$o -
dych cz$on ków. Pod kre %la j"c spraw ne

funk cjo no wa nie or ga nów po dzi& ko wa$
oso bom w szcze gól ny spo sób za an ga -
#o wa nym w pra ce na rzecz !lO IIB. 

Przed sta wio ne przez prze wod ni cz" -
cych or ga nów sta tu to wych spra woz da -
nia z dzia $al no %ci w 2012 ro ku przy j& li de -
le ga ci uchwa $a mi i udzie li li ab so lu to rium
Ra dzie !lO IIB za 2012 rok oraz przy j& li
Za sa dy go spo dar ki fi nan so wej i pro jekt
bu d#e tu na 2013 rok. 

Pod j& to rów nie# uchwa $& do ty cz" c" sfi -
nan so wa nia prze bu do wy i ada pta cji bu -
dyn ku znaj du j" ce go si& w Ka to wi cach 
Gi szow cu dla po trzeb !lO IIB wg przed -
sta wio ne go de le ga tom pro jek tu kon -
cep cyj ne go oraz uchwa $& w spra wie
po par cia sta no wi ska i dzia $a' Pol skiej
Izby In #y nie rów Bu dow nic twa w za kre -
sie sk$a da nych rz" do wi pro po zy cji zmian
le gi sla cyj nych zwi" za nych ze zmia na mi
w Pra wie bu dow la nym i tzw. usta wie de -
re gu la cyj nej. Obie uchwa $y zo sta $y przy -
j& te jed no g$o %nie. 

Ko mi sja Uchwa$ i Wnio sków za wnio -
sko wa $a przy j& cie 15 zg$o szo nych

na XII Zje* dzie wnio sków, z cze go: 5 zo -
sta nie prze ka za nych do re ali za cji przez
Ra d& !lO IIB, a 10 zo sta nie skie ro wa nych
do roz pa trze nia przez Kra jo wy Zjazd
PIIB; wnio ski b& d" za miesz czo ne
na stro nie in ter ne to wej izby:

www.slk.piib.org.pl

MA RIA !WIER CZY) SKA

$L"SKA OKR*GOWA IZBA IN+YNIERÓW BUDOWNICTWA
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XXVIII
Warsztaty Pracy
Projektanta
Konstrukcji

Spo tka nie z w"a dza mi sa mo rz! du za wo do we go, od le wej Fran ci szek Busz ka $lO IIB; Sta ni s"aw Kacz mar czyk MA PO IIB; Zbi gniew Gra bow ski PIIB;
Ma rian P"a chec ki – prze wod ni cz! cy Ma "o pol skie go Od dzia "u PZITB
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W dniach 5 – 8 mar ca br. w Wi %le -Ja -
wor ni ku od by $a si& ko lej na Ogól no pol ska
Kon fe ren cja Tech nicz na WPPK -2013.
Kon fe ren cja ta jest zor ga ni zo wa na w for -
mie warsz ta tów, po zwa la j"c uczest ni kom
na bez po %red ni kon takt i dys ku sj&
nad wy g$o szo ny mi wy k$a da mi przez naj -
lep szych w tej bran #y na ukow ców oraz
spe cja li stów. G$ów nym jej or ga ni za to rem
by$ Ma $o pol ski Od dzia$ Pol skie go Zwi"z -
ku In #y nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa
w Kra ko wie, przy wspó$ udzia le za przy ja* -
nio nych Od dzia $ów PZITB w Biel sku -Bia -
$ej, Gli wi cach oraz Ka to wi cach. Ho no ro -
wy Pa tro nat nad Warsz ta ta mi pe$ ni$:
G$ów ny Urz"d Nad zo ru Bu dow la ne go
oraz JM Rek tor Po li tech ni ki Kra kow -
skiej.

W tej ju# tra dy cyj nej im pre zie tech nicz -
nej – or ga ni zo wa nej od 1986 ro ku – udzia$
wzi& $o 495 uczest ni ków: pro jek tan tów, rze -
czo znaw ców bu dow la nych oraz in nych
s$u#b dzia $a j" cych w bu dow nic twie. Po -
nad to na 43 sto iskach wy sta wien ni czych
uczest ni cy warsz ta tów mie li mo# li wo%(
otrzy ma nia nie zb&d nych do pro jek to wa -
nia ma te ria $ów po moc ni czych oraz wy mia -
ny do %wiad cze' z przed sta wi cie la mi firm
do star cza j" cy mi na ry nek bu dow la ny no -

wo cze sne ma te ria $y oraz tech no lo gie
zwi" za ne z wio d" c" te ma ty k". 

Kon fe ren cja ta za my ka $a czte ro let ni
cykl sys te ma tycz ne go szko le nia za wo do -
we go pod na zw" „No wo cze sne roz wi" za -
nia kon struk cyj no-ma te ria $o wo-tech no lo -
gicz ne”, a te ma tem wio d" cym by $a
GEO TECH NI KA obej mu j" ca: me to dy ba -
da nia pod $o #a; ro bo ty pa lo we; wzmac nia -
nie grun to we i fun da men tów; pro jek to wa -
nie geo tech nicz ne g$& bo kich po sa do wie';
za bez pie cze nia oto cze nia bu dow li; mo de -
lo wa nie geo tech nicz ne; sta tecz no%( skarp,
osu wi ska i wa $y prze ciw po wo dzio we. Po -
wy# sze te ma ty zo sta $y przed sta wio ne
w 34 wy k$a dach, 7 wy k$a dach tech nicz nych
oraz 20 pre zen ta cjach pro mo cyj nych firm
spe cja li stycz nych. Ka# dy uczest nik otrzy -
ma$ po wy# sze wy k$a dy w dwu to mo wym
ma te ria $ach kon fe ren cyj nych. Jak wi da( te -
ma ty ka by $a bar dzo sze ro ki wa chlarz za -
gad nie' zwi" za nych z geo tech ni k". 

Zgod nie z przy j& t" od 1998 ro ku za sa -
d", ka# dy uczest nik otrzy ma$ za %wiad cze -
nie o uczest ni cze niu w spe cja li stycz nym
szko le niu za wo do wym o po wy# szej te ma -
ty ce, spe$ nia j" cym wy mo gi okre %lo ne
prze pi sa mi o sys te mach za pew nie nia
ja ko %ci i za rz" dza nia ja ko %ci" w przed si& -

bior stwach bu dow la nych i pro jek to wych,
zgod nie z nor ma PN -ISO -9000.

W go dzi nach wie czor nych zor ga ni zo -
wa no spo tka nie z przed sta wi cie la mi sa -
mo rz" du za wo do we go – Pol sk" Izb" In -
#y nie rów Bu dow nic twa w War sza wie
oraz pre ze sa mi Ma $o pol skiej i !l" skiej
Okr& go wej Izby In #y nie rów Bu dow nic twa.
Uczest ni cy za po zna li si& z po st& pem
prac nad no we li za cj" Pra wa bu dow la ne -
go oraz Ko dek sem bu dow la nym.

Zna laz$ si& rów nie# czas na wy s$u cha -
nie kon cer tu Edy ty Gep pert, Bud ki Su fle -
ra pod kie row nic twem Krzysz to fa Cu gow -
skie go oraz ze spó$ mu zycz ny Paw $a
B"cz kow skie go.

Z Wi s$y uczest ni cy wy je# d#a li za do wo -
le ni, pla nu j"c przy jazd na Warsz ta ty w la -
tach na st&p nych, tym ra zem w Szczyr ku,
a ko lej nym g$ów nym or ga ni za to rem b& -
dzie Gli wic ki Od dzia$ PZITB. Pla no wa ne
jest roz po cz& cie no we go cy klu „Na pra wy
i wzmoc nie nia kon struk cji bu dow la nych”,
po %wi& co ny kon struk cjom be to no wym. 

Inf.
Licz ba uczest ni ków: 495
Licz ba firm: 46
Licz ba wy staw ców: 43

ODDZIA! POLSKIEGO ZWI"ZKU IN+YNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

Sala obrad XXVIII WPPK 
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105 lat Cho rzow skiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej

Mo e my by dum ni z te go,
e tu taj miesz ka my

Cho rzow ska Spó dziel nia Miesz ka nio wa
wi to wa a 105-le cie swo je go ist nie nia.
Ofi cjal ne ob cho dy ju bi le uszo we od by y
si 17 ma ja 2013 ro ku w Cho rzow skim Cen -
trum Kul tu ry.

Na uro czy stej ga li w ChCK obec ni by li
m.in. po so wie Ma ria No wak, Ma rek Wój -
cik i Je rzy Po la czek, pre zy dent Cho rzo wa,
An drzej Ko ta la, wi ce wo je wo da l ski, An -
drzej Pi lot, przed sta wi cie le kra jo wych
wadz spó dziel czych. 

– Cie szy mnie, e Cho rzow ska Spó dziel -
nia Miesz ka nio wa funk cjo nu je od 1908 ro -
ku. Wci to wa rzy szy mi wia ra i na dzie ja,

e pra cu jc nad no we li za cj pra wa spó dziel -
cze go, po so wie po zwo l na dal sz dzia al -
no spó dziel czo ci miesz ka nio wej. Si a
spó dziel czo ci po le ga na wy rów na niu ró -
nic eko no micz nych. Na szym sprzy mie rze -
cem jest wiel ko za so bów. Za rz dza my po -
nad 15.000 miesz ka – pod kre la pod czas
uro czy sto ci w ChCK Grze gorz Go wa -
rzew ski, pre zes Cho rzow skiej Spó dziel ni
Miesz ka nio wej

– 105 lat mó wi sa mo za sie bie. ChSM to
nie tyl ko bu dyn ki ale pi po ko le miesz ka -
ców Cho rzo wa miesz ka j cych w za so bach
tej spó dziel ni. Mo e my by dum ni z te go, e

miesz ka my tu taj. Ma my za dba ne bu dyn ki, co
wi da. Po tych 105 la tach mo na z na dzie -
j pa trze w przy szo – mó wi Krzysz tof a -
zi kie wicz, se kre tarz Ra dy Nad zor czej ChSM. 

Ju bi le usz by oka zj do wr cze nia od zna -
cze i wy ró nie, a tak e do zo e nia gra -
tu la cji. W cz ci ar ty stycz nej za pre zen to wa li
si uczest ni cy za j od by wa j cych si
w Klu bie ChSM „Po ko le nie”, a na stp nie za -
przy ja nie ni z pla ców k ar ty ci: An drzej Sit -
ko i Przy ja cie le, Ja cek Sil ski, Ze spó An ty -
ki oraz An tek Kre is z ze spo em Whi skey
Ri ver. Im pre z pro wa dzi ze swa d i po czu -
ciem hu mo ru Ma rek Szo ty sek.

Cho rzow ska Spó dziel nia Miesz ka nio wa po wsta wa a, ja ko Woh nungs -Bau ve re in fur Ko -
nig shut te O.S. und Umge gend (czy li spó dziel nia bu dow la na dla Kró lew skiej Hu ty i oko -
li cy) w trud nym cza sie. Ze bra nie za o y ciel skie od by o si 21 mar ca 1908 ro ku. Na zwa
„Cho rzow ska Spó dziel nia Miesz ka nio wa” po ja wi a si w ofi cjal nych do ku men tach po raz
pierw szy przed wy bu chem II woj ny wia to wej.
Spó dziel nia prze trwa a za wie ru chy wo jen ne i per tur ba cje zwi za ne ze zmia na mi przy -
na le no ci ziem, na któ rych te re nie funk cjo no wa a, a wresz cie cza sy PRL i prze o mu

ustro jo we go w na szym kra ju, dba jc o za spo ko je nie po trzeb miesz ka nio wych ko lej nych po ko le cho rzo wian. Skom pli ko wa ne lo -
sy hi sto rycz ne po zwo li y na ugrun to wa nie po zy cji Cho rzow skiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej, któ ra sta a si wa nym ele men tem wspó -
cze snej rze czy wi sto ci mia sta. Dzi w za so bach ChSM to czy si y cie jed nej trze ciej miesz ka ców Cho rzo wa. ja ko jed na z naj -
star szych i dzie wi ciu naj wik szych spó dziel ni miesz ka nio wych w kra ju mo e by wzo rem dla in nych.
Cho rzow ska Spó dziel nia Miesz ka nio wa jest czon kiem l skiej Izby Bu dow nic twa
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Ty tu DO BRA SPÓ DZIEL NIA to dru gie
ta kie wy ró nie nie przy zna ne Spó dziel ni
Miesz ka nio wej „ROW” z Wo dzi sa wia
l skie go rok po ro ku przez ma ga zyn
Stre fa Go spo dar ki w Dzien ni ku – Ga ze cie
Praw nej.

DO BRA SPÓ DZIEL NIA 2013 – Ran king
Naj lep szych Spó dziel ni Miesz ka nio wych
w Pol sce to ogól no pol ski pro gram uzna nio -
wy, re ali zo wa ny przez re dak cj Stre fy Biz -
ne su, do dat ku do Dzien ni ka Ga ze ty Praw -
nej. Ce lem Pro gra mu jest wzmoc nie nie
wi ze run ku pol skiej spó dziel czo ci miesz -
ka nio wej i ko mu ni ko wa nie za sad ni czych
idei przy wie ca j cych po t ne mu, pol -
skie mu ru cho wi spó dziel cze mu. Pro gram
ma za za da nie upo wszech nia, a tak e pro -
pa go wa wa ci we wzor ce, mo de le oraz
stra te gie funk cjo no wa nia spó dziel ni
i spraw ne za rz dza nie przez nie za so ba -
mi miesz ka nio wy mi.

Gów nym kry te rium wy bo ru lau re atów
Pro gra mu jest sze ro ko ro zu mia na ja ko za -
rz dza nia za so ba mi miesz ka nio wy mi, ob su -
gi i dzia al no pro spo ecz no cio wa.

Przy zna ny po raz dru gi Spó dziel ni
Miesz ka nio wej „ROW” ty tu brzmi dum nie
i jest wia ry god n gwa ran cj rze tel no ci, so -
lid no ci oraz wy so kiej dba o ci za rz dza nia,
a tak e ob su gi za so bów miesz ka nio wych
Spó dziel ni. Do dat ko wo jest do sko na ym
pod su mo wa niem du go let niej hi sto rii, tra dy -
cji i sze re gu od wa nych de cy zji po dej mo wa -
nych przez wa dze Spó dziel ni dla wspól ne -
go do bra miesz ka ców osie dli oraz
czon ków. To wszyst ko zo sta o do ce nio ne
przez Re dak cj Stre fy Biz ne su.

Otrzy ma nie ty tu u i go da pro mo cyj ne go
DO BRA SPÓ DZIEL NIA 2013, z pe nym
pra wem uyt ko wa nia we wszel kich dzia a -
niach pro mo cyj nych i mar ke tin go wych po -
ka zu j cych lau re atów, czy li naj lep sze w Pol -
sce spó dziel nie miesz ka nio we po twier dza,
e Spó dziel nia Miesz ka nio wa „ROW” jest
na dal do bra Spó dziel ni.

Osi ga ne przez Spó dziel ni do bre wy ni -
ki wska zu j na wa ci we za rz dza nie ma -
jt kiem spó dziel ców.

Spódzielni Mieszkaniow
„ROW”
wyróniono tytuem
DOBRA SPÓDZIELNIA 

Ty tu  i go do pro mo cyj ne
DO BRA
SPÓ DZIEL NIA 2013
dla Spó dziel ni
Miesz ka nio wej „ROW”
z Wo dzi sa wia l skie go

Za szczyt ne wy ró nie nie
Pre ze so wi Za rz du

Spó dziel ni Miesz ka nio wej „ROW”
Ja no wi Gra bo wiec kie mu

prze ka za pod czas wal ne go
zgro ma dze nia czon ków spó dziel ni

24 kwiet nia br. w Wo dzi sa wiu l skim
Za stp ca Re dak to ra Na czel ne go

ma ga zy nu „Stre fa Go spo dar ki”
u kasz Osy pi ski
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Ser ce jest bo gac twem,
któ re go si nie sprze da je
ani nie ku pu je,
ale, któ re si ofia ru je.
Gu sta we Flau bert

8 czerw ca br. od by si XI Pik nik Osób
Nie pe no spraw nych, miesz ka ców l skich
spó dziel ni miesz ka nio wych. Im pre za roz po -
cz a si o go dzi nie 9:00 w „Za je dzie Le -
nym” w Sie wie rzu i po trwa a a do pó ne -
go po po u dnia. 

Gów n pro wa dz c by a wie lo let nia
dzia acz ka spo ecz na i po my so daw czy ni tej
im pre zy Pa ni Ne la Szlom pek. Dzi ki ogro -
mie wo o nej pra cy oraz wiel kie mu ser cu Pa -
ni Ne la za po wie dzia a, e na ten dzie ju
daw no te mu za re zer wo wa a po go d. I tak
rze czy wi cie si sta o, pod czas im pre zy spa -
do je dy nie kil ka kro pel desz czu, któ ry tyl -
ko od wie y po wie trze, a tak ca y czas przy -
wie ca o nam so ce. 

W pro gra mie prze wi dzia ne by y in dy wi du -
al ne i gru po we wy st py uczest ni ków, któ rzy
mie li mo li wo po ka za nia swo ich umie jt -

no ci wo kal nych, czy re cy ta tor skich. Za ba -
w umi la a rów nie wy szko lo na gru pa psów,
któ re dzi ki swo im umie jt no ci po zy tyw -
nie wpy n a na sa mo po czu cie na szych pod -
opiecz nych. Ko lej n atrak cj dla uczest ni -
ków pik ni ku by a mo li wo ob co wa nia
z ko mi wraz z prze jad k w sio dle przez
pik ne le ne te re ny za jaz du. Ka da oso ba
przy by a na t im pre z ob da ro wa na zo sta -
a upo min ka mi od spon so rów w po sta ci ple -
ca ków i ko lo ro wych rcz ni ków, ka dy rów -
nie otrzy ma cie py po si ek po prze dzo ny
wcze niej nia da niem. 

Ca y pik nik prze bieg w bar dzo cie pej at -
mos fe rze, gdzie wszy scy, za rów no oso by
nie pe no spraw ne jak i ich opie ku no wie,
bar dzo si wspie ra li i opo wia da li o co -
dzien nych za j ciach, re ha bi li ta cjach ale
rów nie o swo ich za in te re so wa niach i pa -
sjach. Po tak mi le sp dzo nym dniu ka dy
uczest nik ju in for mo wa, e z mi  ch ci
we mie udzia w ka dym ko lej nym ta kim pik -
ni ku. Po zo sta o nam tyl ko od li cza nie dni
do przy sze go ro ku. 

Mar ta Drob

XI Pik nik
Osób Nie pe no spraw nych
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W dniach 12-14 kwiet nia 2013 ro ku
w Za ko pa nem od by $o si& do rocz ne Fo -
rum Bu dow nic twa zor ga ni zo wa ne przez
Ga li cyj sk" Izb& Bu dow nic twa oraz Ma -
$o pol sk" Okr& go w" Izb& In #y nie rów Bu -
dow nic twa. Ho no ro wy Pa tro nat nad Fo -
rum ob j& $o Mi ni ster stwo Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej re -
pre zen to wa ne na kon fe ren cji przez
Pod se kre ta rza Sta nu Ja nu sza -bi ka.
W Fo rum udzia$ wzi& li przed sta wi cie le
Sej mu RP, w$adz sa mo rz" do wych Kra -
ko wa i Ma $o pol ski, Po li tech ni ki Kra -
kow skiej, In sty tu tu Tech ni ki i Ba da'
Bu dow la nych w Pra dze oraz firm bu dow -
la nych. Nasz re gion re pre zen to wa$
Fran ci szek Busz ka, Prze wod ni cz" cy
Ra dy !l" skiej Okr& go wej Izby In #y nie -
rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach i v -ce
Pre zes !l" skiej Izby Bu dow nic twa.

Budowlana debata 
pod Tatrami

Forum go#ci"o  wiele znakomito#ci zwi!zanych z bran&! budowlan! i architektoniczn!

FORUM BUDOWNICTWA W ZAKOPANEM
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– Ma my za so b" do bry rok. Pod pi sa -
li %my m.in. umo w& o wspó$ pra cy z Po -
li tech ni k" Kra kow sk" oraz z MO IIB.
Izba by $a te# pre kur so rem po ro zu mie nia
Ma $o pol ski ze !l" skiem, za wie ra j"c
umo w& ze !l" sk" Izb" Bu dow nic -
twa – mó wi$ Piotr Hra bia, Pre zy dent Ga -
li cyj skiej Izby Bu dow nic twa, przed ob ra -
da mi. 

– Pod czas Fo rum, przy go to wy wa ne -
go przez kra kow sk" Gru p& Ak tyw ni,
mo wa b& dzie m.in. o no wych ure gu lo -
wa niach do ty cz" cych ma te ria $ów bu dow -
la nych w Unii Eu ro pej skiej, sy tu acji za -
wo do wej in #y nie rów, a tak #e za $o #e niach
do pro jek tu usta wy Pra wo Bu dow la -
ne – mó wi$ Ta de usz Za j#c, wi ce pre zes
Ga li cyj skiej Izby Bu dow nic twa.

Za bie ra j"c g$os Pod se kre tarz Sta nu
w Mi ni ster stwie Trans por tu, Bu dow -
nic twa i Go spo dar ki Mor skiej Ja nusz
-bik pod kre %li$ w swo im wy st" pie niu, #e
rok 2013 mo #e by( trud ny dla bran #y
bu dow la nej. Przy czyn te go na le #y upa -
try wa( m.in. w ogra ni czo nym fron cie
prac z po wo du wy ga %ni& cia wie lu kon -
trak tów fi nan so wa nych ze %rod ków Unii
Eu ro pej skiej oraz za ko' cze nia in we sty -
cji zwi" za nych z „Eu ro 2012”. Zmian
„na lep sze” na le #y ocze ki wa( ju#
w 2014 r., kie dy to bu dow nic two ma j"
wspo móc ko lej ne %rod ki fi nan so we
z UE. Za si l" one in we sty cje dro go we,
ko le jo we oraz bu dow nic two ni sko ener -
ge tycz ne. Rz"d cze ka na osta tecz ne de -
cy zje, ja kie ma j" za pa%( w Bruk se li, co
u$a twi pla no wa nie i re ali zo wa nie no wych
pro jek tów. J. +bik za uwa #y$ jed nak, #e
wi docz ne s" ju# prze su ni& cia pie ni& dzy
w stro n& bu dow nic twa dla ko lei i ener -
ge ty ki.

W swo jej wy po wie dzi wi ce mi ni ster
na wi" za$ tak #e do prac rz" du, któ re ma -
j" na ce lu upro %ci( i upo rz"d ko wa(
prze pi sy oraz im ple men ta cje dy rek tyw
Unii Eu ro pej skiej – s" wa run kiem otrzy -
ma nia %rod ków fi nan so wych. W czwar -
tym kwar ta le przy sz$e go ro ku Ko mi sja
Ko dy fi ka cyj na ma prze ka za( do
MTBIGM pro jekt no we go Ko dek su bu -
dow la ne go. Pod se kre tarz za uwa #y$, #e
bran #a bu dow la na ocze ku je wpro wa dze -
nia zmian do Pra wa bu dow la ne go, któ -
re uspraw ni" pro ces in we sty cyj ny.

J. +bik stwier dzi$, #e w tym ro ku b& -
d" uchwa lo ne no we re gu la cje: o wy ro -
bach bu dow la nych i o cha rak te ry sty ce
ener ge tycz nej bu dyn ków.

Rek tor Po li tech ni ki Kra kow skiej prof.
dr hab. in(. Ka zi mierz Fur tak w swo -
im re fe ra cie prze sta wi$ wa run ki w ja kich
dzia $a$ nie gdy% in #y nier bu dow nic twa
i wy zwa nia ja kie sta wia j" przed nim
obec ne cza sy.

No we ure gu lo wa nia praw ne obo wi" -
zu j" ce w Unii Eu ro pej skiej do ty cz" ce wy -
ro bów bu dow la nych – to te mat re fe ra -
tu in(. Ale xan dra Sa fa rik -Pstro sza,
Dy rek to ra In sty tu tu Tech ni ki i Ba da' Bu -
dow la nych w Pra dze

Dr in(. Sta ni s$aw Karcz mar czyk
mó wi$ o pro gno zo wa niu od kszta$ ce'
i uszko dze' bu dyn ków to wa rzy sz" cych
pod bi ja niu fun da men tów na to miast kon -
tro la ja ko %cio wa ma te ria $ów i wy ro bów
na eta pie re ali za cji in we sty cji to te mat
bar dzo cie ka we go wy st" pie nia prof.
dr hab. in(. Ja nu sza Mierz wy, jed ne -
go z naj lep szych spe cja li stów w Pol sce
zaj mu j" ce go si& ba da niem ja ko %ci be -
to nu. 

Za $o #e nia do pro jek tu usta wy Pra wo
Bu dow la ne oraz zmia ny in nych ustaw
do ty cz" cych spraw bu dow nic twa – to te -
mat wy st" pie nia arch. Ma rii Ko wal -
czyk.

Prze gl"d sy tu acji go spo dar czej na ryn -
ku bu dow la nym wy ni ka j" cy z ana liz
ban ku i za po wied* po pra wy sy tu acji
na na ryn ku w IV kwar ta le by $o te ma tem
re fe ra tu prof. Jac ka ,asz ka z Na ro do -
we go Ban ku Pol skie go. 

Z ko lei o kre dy tach in we sty cyj nych
i ob ro to wych aspek cie trud no %ci go spo -
dar czych mó wi$ To masz Mi ro* czuk,
Pre zes Ban ku Pol skiej Spó$ dziel czo -
%ci S.A. oraz Zbi gniew Bo dzioch,
Pre zes Kra kow skie go Ban ku Spó$ dziel -
cze go.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Janusz )bik mówi"
m.in. o nowym Prawie budowlanym, które usprawni proces inwestycyjny

Obrady otworzy" Piotr Hrabia, Prezydent Galicyjskiej Izby Budownictwa
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W D% bro wie Gór ni czej po wsta# Spe cjal ny O&ro dek 
Szkol no -Wy cho waw czy dla Dzie ci i M#o dzie (y Nie pe# no spraw nej

Obiekt god ny XXI wie ku
Bli sko 20 tys. m kw. po wierzch ni ma

Spe cjal ny O%ro dek Szkol no -Wy cho waw -
czy dla Dzie ci i M$o dzie #y Nie pe$ no spraw -
nej w D" bro wie Gór ni czej, w któ rym
kszta$ ci si& ok. 550 osób. Koszt to ok. 63
mln z$ – sfi nan so wa $o go mia sto, bu d#et
pa' stwa i PFRON. 

No wo cze sny kom pleks po wsta$
w dziel ni cy D" bro wy Gór ni czej – Go $o -
no gu przy zbie gu ulic ,"cz nej i Swo bod -
nej. Bu dyn ki po wsta $y na 6 ha dzia$ ki.
Pra ce roz po cz& to w 2010 ro ku (g$ów -
ny wy ko naw ca fir ma „Bu di mex”),
trwa $y 2,5 ro ku i za ko' czy $y si&
przed ter mi nem. Za ko' cze nie prac
pla no wa no w lip cu 2013 r., ucznio wie
mie li po ja wi( si& tu we wrze %niu, tym -
cza sem ofi cjal ne otwar cie mia $o miej -
sce 15 mar ca, a pod opiecz ni prze nie -
%li si& tu w lu tym. 

Spe$ nio ne ma rze nia

W uro czy stym otwar ciu wzi& li udzia$
wi ce mar sza $ek Sej mu Je rzy Wen der -
lich, po s$o wie i se na to ro wie z te re nu
Za g$& bia i !l" ska, przed sta wi cie le
w$adz woj. %l" skie go oraz sa mo rz" dow -
cy z te re nu woj. %l" skie go. Nie za bra -
k$o przed sta wi cie li o%rod ków spe cjal -
nych z ca $ej Pol ski. !l" sk" Izb&
Bu dow nic twa re pre zen to wa$ Ta de usz
Wnuk, Pre zy dent Izby. Go spo da rza mi
uro czy sto %ci by li ucznio wie i pra cow ni -
cy o%rod ka oraz przed sta wi cie le w$adz
D" bro wy Gór ni czej. O%ro dek uro czy %cie
zo sta$ po %wi& co ny przez ks. bi sku pa
Grze go rza Ka sza ka, or dy na riu sza die -
ce zji so sno wiec kiej. W te ma ty k& osób
nie pe$ no spraw nych wpro wa dzi $a ze -
bra nych m.in. Ania Na brda lik, uczen -
ni ca VI kla sy Szko $y Pod sta wo wej
w Spe cjal nym O%rod ku Szkol no -Wy -
cho waw czym dla Dzie ci S$a bo wi dz" -
cych i Nie wi do mych – jed na z bo ha te -
rek wzru sza j" ce go fil mu na te mat
pla ców ki. 

– Nie by "o by te go o#rod ka, gdy by nie
oso by, któ re ju& na prze "o mie 2006/2007
za bie ga "y o je go po wsta nie. Do tych -
czas dzie ci nie pe" no spraw ne w D! bro -
wie uczy "y si% w dwóch obiek tach, Spe -

cjal nym O#rod ku Szkol no -Wy cho waw -
czym dla Dzie ci S"a bo wi dz! cych i Nie -
wi do mych przy ul. Wy bic kie go oraz Ze -
spo le Szkó" Spe cjal nych nr 5 im. Ja na
Paw "a II przy uli cy Mi rec kie go. Oby dwie
tam te sie dzi by nie spe" nia "y no wo cze -
snych stan dar dów. Te raz od da j!c
do u&yt ku ten obiekt pa su j! cy do XXI wie -
ku wie my, &e spe" nia my ma rze nia – mó -
wi$ Zbi gniew Pod ra za, pre zy dent D" bro -
wy Gór ni czej.

No wy o%ro dek to ok. 20 tys. po -
wierzch ni u#yt ko wej, dla 550 pod -
opiecz nych i 150 opie ku nów. Koszt prac
to 63 mln z$, sfi nan so wa nych z bu d#e -
tu gmi ny, oraz do ta cja w wys. 10 mln z$
z re zerw bu d#e tu pa' stwa oraz 5,3 mln
z$ ze %rod ków Pa' stwo we go Fun du szu
Re ha bi li ta cji Osób Nie pe$ no spraw nych,
któ re mia stu uda $o si& po zy ska( w ub.
ro ku. Na prze $o mie lat 2009 i 2010 o pie -
ni" dze dla o%rod ka za bie ga no nie sku -
tecz nie w cza sie bie gu ulicz ne go,
w któ rym wzi& li udzia$ wo lon ta riu sze
z D" bro wy Gór ni czej, pe ty cja do Sej mu,
któ r" z$o #o no zo sta $a na pi sa na j& zy kiem
Bra il le’a. Tak #e w 2010 ro ku w cza sie

g$o so wa nia w Sej mie po s$o wie nie wy -
ra zi li zgo dy na do fi nan so wa nie kom -
plek su. (Cho( w$a dze D" bro wy na wet
bez ta kiej po mo cy by $y go to we sfi na li -
zo wa( po wsta nie kom plek su!) Te raz
mia sto jest za do wo lo ne z po zy ska ne -
go do fi nan so wa nia.

Szan sa dla nie pe$ no spraw nych

– O oso bach nie pe" no spraw nych wie -
le si% mó wi, ale rzad ko id! za tym czy -
ny. O#ro dek w D! bro wie Gór ni czej, to
praw dzi wa szan sa dla rów no upraw -
nie nia osób nie pe" no spraw nych. Szan -
sa, by na uczy li si% dzi% ki do brej ba zie
szkol nej, funk cjo no wa( na fo rum spo -
"ecz nym, oby wa tel skim i &y cio wym
– pod kre %la$ Je rzy Wen der lich, wi ce -
mar sza $ek Sej mu.

Ire ne usz Rysz kiel, dy rek tor Wy -
dzia $u Nad zo ru nad Sys te mem Opie ki
Zdro wot nej !l" skie go Urz& du Wo je -
wódz kie go tak #e chwa li$ po wsta nie
kom plek su i przed si& bior czo%( D" bro -
wy Gór ni czej, w imie niu swo im i Zyg -
mun ta ,u kasz czy ka, wo je wo dy %l" -

Uro czy sto#( otwar cia Spe cjal ne go O#rod ka Szkol no-Wy cho waw cze go. Od le wej ks. bi skup G. Ka szak, pre -
zy dent D! bro wy Zb. Pod ra za, wi ce mar sza "ek Sej mu J. Wen der lich, se na tor Zb. Me res, po se" W. Kle pacz
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skie go. A Sta ni s$aw Fa ber, %l" ski ku -
ra tor o%wia ty na zwa$ pa nu j" ce w kom -
plek sie wa run ki – per fek cyj ny mi. Eu ro -
de pu to wa ny prof. Adam Gie rek, zwró ci$
uwa g& na ska l& nie pe$ no spraw no %ci
w Eu ro pie.

– W kra jach Unii miesz ka ok. 500 mln
osób, w tym 80 mln to nie pe" no spraw -
ni. Cho( by te da ne za ch% ca j! do po wa& -
ne go trak to wa nia te go pro ble mu. Par la -
ment Eu ro pej ski chce za dba( o to, by
oso by nie pe" no spraw ne mo g"y si% roz -
wi ja( i spe" nia( swo je ma rze nia. Dla te -
go ju& wie my, &e mu sz! po wsta( ko lej -
ne obiek ty te go ty pu, w naj bli& szym
cza sie Unia b% dzie chcia "a do fi nan so wy -
wa( pro jek ty po zwa la j! ce na roz wój
spor to wy osób nie pe" no spraw nych – mó -
wi$ Adam Gie rek.

Ra do&) dzie ci to naj wi%k sze do bro

Po s$o wie Be ata Ma $ec ka-Li be ra,
Wal de mar An dzel i Ewa Ma lik gra tu -
lo wa li d" bro wia nom de ter mi na cji i kon -
se kwen cji przy bu do wie o%rod ka.
A Ewa Ma li ba, dy rek tor SOSW w la -
tach 1990 – 2007 pod kre %li $a, #e o%ro -
dek, w któ rym wsz& dzie wi docz ne jest
pol skie go d$o pa' stwo po win no jed nak
moc niej wes prze(, nie sk$a da( wszyst -
kie go na bar ki mia sta. Zw$asz cza, #e
na gro d" jest za to naj wi&k sze do -
bro – ra do%( dzie ci. (Wszy scy go %cie
ob da ro wy wa li pod opiecz nych o%rod ka
cen ny mi pre zen ta mi). 

Ko lej ny mi pre le gen ta mi by li Da riusz
Blo cher, pre zes „Bu di mek su” i kie row -
nik pro jek tu Bo rys Osi niak, któ rzy pod -
kre %li li wy j"t ko wo%( kom plek su. 

– Obiekt nie by" "a twym przed si% wzi% -
ciem. Aka& dy kto wie co kol wiek o bu dow -
nic twie do ce ni to, &e za ko' czo no pra ce
w tak krót kim cza sie. To za s"u ga m.in. 10
m"o dych pro jek tan tów, któ rzy cz% sto
pra co wa li po go dzi nach spo "ecz nie, tyl -
ko po to, by dzie ci mo g"y si% tu wcze #niej
prze nie#( – mó wi$ Bo rys Osi niak. 

O%ro dek sk$a da si& z trzech cz& %ci.
Pierw sza zo sta $a prze zna czo na dla
dzie ci s$a bo wi dz" cych i nie wi do mych.
W dru giej miej sce zna la z$y dzie ci nie -
pe$ no spraw ne, a trze cia to $"cz nik
po mi& dzy dwo ma pierw szy mi cz& -
%cia mi. Tam zna la z$y si& m.in.: ba sen,
kom pleks re ha bi li ta cyj ny, sto $ów ki,
kuch nia i bi blio te ka. W o%rod ku dzia -
$a rów nie# in ter nat dla 104 pod opiecz -
nych. S" tu pla ce za baw, bo iska spor -
to we i par kin gi. No wy obiekt chwa l"
pe da go dzy. 

– Jest prze stron nie, czy sto. Jest miej -
sce na pro wa dze nie i za j%( szkol nych i re -
ha bi li ta cji – mó wi pe da gog OSW Aga ta
Paj kert-Ska d$u bo wicz.

Spe cjal ny O#ro dek Szkol no-Wy cho waw czy z kom plek sem spor to wym dla dzie ci i m"o dzie &y nie pe" no spraw -
nej to naj wi%k szy obiekt te go ty pu w Pol sce.

Wy st%p pod opiecz nych Spe cjal ne go O#rod ka Szkol no-Wy cho waw cze go.
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Spe cjal ny O%ro dek Szkol no -Wy cho waw czy z kom plek sem spor -
to wym dla Dzie ci i M$o dzie #y Nie pe$ no spraw nej jest naj wi&k sz"
te go ty pu pla ców k" w Pol sce. Pod opiecz ni o%rod ka b& d" po cho -
dzi( nie tyl ko z Za g$& bia i !l" ska, ale z ca $ej Pol ski. W !l" skiem
dzia $a 226 szkó$ spe cjal nych, w tym: 88 szkó$ pod sta wo wych, 94
gim na zja, 44 szko $y za wo do we i %red nie. W na szym re gio nie dzia -
$a j" te# szko $y z od dzia $a mi in te gra cyj ny mi i spe cjal ny mi:
w tym 67 szkó$ pod sta wo wych, 25 gim na zjów. Z Na ro do we go Spi -
su Po wszech ne go wy ni ka, #e naj wi& cej osób nie pe$ no spraw nych
jest w woj. ma $o pol skim ok. 600 tys., w!l" skiem z nie pe$ no spraw -
no %ci" zma ga si& 12 proc. po pu la cji (w Pol sce ok. 10 proc.). Ge -
ne ral nie w na szym wo je wódz twie, co 8 oso ba jest nie pe$ no spraw -
na, naj wi& cej nie pe$ no spraw nych miesz ka w cz& %ci p$d. i p$n.-wsch.
re gio nu. (D" bro w& Gór ni cz", Ja worz no, po wia ty b& dzi' ski i za -
wier cia' ski za miesz ku je 95 tys. nie pe$ no spraw nych. W sa mej D" -
bro wie jest to ok. 20 tys. osób i licz ba ta ro %nie). W re gio nie do -
t"d bra ko wa $o ta kich spe cja li stycz nych pla có wek, w któ rych dzie ci
i m$o dzie# w jed nym miej scu (pro blem z do jaz da mi na wi&k sze
od le g$o %ci) mo g$y by si& kszta$ ci(, by( pod da wa ne re wa li da cji (przy -
wra ca nie spraw no %ci). Bra ko wa $o te# do t"d od po wied nich spe -
cja li stów. No wy obiekt to zmie ni, po mo #e te# wal czy( z pro ble -
mem bez ro bo cia w%ród osób nie pe$ no spraw nych. 

W D" bro wie w Spe cjal nym O%rod ku Szkol no -Wy cho waw czym
dla Dzie ci S$a bo wi dz" cych i Nie wi do mych im. Zo fii Bre gu $o wej
oraz Ze spo $ach Szkó$ Spe cjal nych nr 5 im. Ja na Paw $a II oraz
ZSS nr 6 kszta$ ci $o si& do t"d ok. 500 osób. 

W bu dyn kach o%rod ka obec nie dzia $a j": przed szko le, szko -
$a pod sta wo wa, gim na zjum, szko $a za wo do wa i li ceum ogól no -
kszta$ c" ce. W po miesz cze niach spor to wych od by wa j" si& za -
j& cia z fi zjo te ra pii i hy dro te ra pii. O%ro dek jest te# szan s" dla
nie mow la ków z k$o po ta mi np. neu ro lo gicz ny mi. Dzie ci od dru -
gie go mie si" ca #y cia b& d" mo g$y ko rzy sta( tu z za j&( w ra mach
wcze sne go wspo ma ga nia roz wo ju. Kom pleks po sia da wie le pro -
fe sjo nal nie wy po sa #o nych pra cow ni przed mio to wych, pra cow -
ni spe cja li stycz nych oraz sal re ha bi li ta cyj nych. S" tu m.in. sa -
la do %wiad cza nia %wia ta, wy po sa #o na w ró# no rod ne urz" dze nia
sty mu lu j" ce roz wój zmy s$ów, pra cow nia na uki pi sma punk to we -
go Bra il le’a, a tak #e pra cow nie – EEG bio fe ed back oraz ty flo -
aku stycz na, w któ rej pro wa dzo na jest sty mu la cja d*wi& ka mi
z oto cze nia (tech ni ka ta wspo ma ga na uk& orien ta cji prze strzen -
nej). W kom plek sie znaj du j" si& po nad to sa le fi zy ko te ra pii z krio -
te ra pi" oraz hy dro te ra pii i neu ro te ra pii. Pod opie k" o%rod -
ka – w ra mach opie ki dzien nej – znaj du je si& ok. 550
pod opiecz nych w wie ku od ok. 2,5 ro ku do 24 lat. 

Wbi ciu pierw szej $o pa ty pod po wsta nie obiek tu w 2010 ro -
ku to wa rzy szy li zna mie ni ci go %cie. W uro czy sto %ci bra $a udzia$
oprócz Zbi gnie wa Pod ra zy, pre zy den ta D" bro wy Gór ni czej i Vio -
let ty Trzci ny, dy rek tor ki Spe cjal ne go O%rod ka Szkol no -Wy cho -
waw cze go dla Dzie ci S$a bo wi dz" cych i Nie wi do mych, m.in. Jo -
lan ta Kwa %niew ska. O%ro dek od wie dza$ Ma rek Mi cha lak,
rzecz nik, praw dziec ka. Te raz na ofi cjal ne otwar cie Jo lan ta Kwa -
%niew ska, Ma rek Mi cha lak i W$a dy s$aw Ko si niak-Ka mysz, mi -
ni ster pra cy i po li ty ki spo $ecz nej przy s$a li li sty gra tu la cyj ne dla
spo $ecz no %ci pla ców ki.

Wbi cie pierw szej "o pa ty pod bu do w% o#rod ka, 2010 r.

*ad nie za aran &o wa ne sa la przed szko la w SOSW

Sa la do #wiad cza nia #wia ta spodo ba "a si% za pro szo nym do o#rod ka uczniom
Szko "y Mu zycz nej

W no wym obiek cie dzia "a j! Spe cjal ny O#ro dek Szkol no -Wy cho waw czy dla Dzie -
ci S"a bo wi dz! cych i Nie wi do mych oraz Ze spó" Szkó" Spe cjal nych nr 5 im. Ja -
na Paw "a II

W o%rod ku pro wa dzo na jest m.in. neu ro te ra pia i fi zy ko te -
ra pia. Znaj du je si& tu: pra cow nia lo go te ra pii (kszta$ tu j" ca pra -
wi d$o w" mo w&), pra cow nia in te gra cji sen so rycz nej (sty mu -
lu j" ca i wzmac nia j" ca wie le zmy s$ów), pra cow nia EEG
bio fe ed back (po pra wia j" ca funk cjo no wa nie mó zgu), jak
rów nie# i sa le do hy dro te ra pii czy fi zjo te ra pii. Re na ta Osk% -
dra (pe da gog OSW) i Agniesz ka Zy gu $a-Ni ciarz (na uczy -
ciel: funk cjo no wa nia w %ro do wi sku z OSW) z du m" pre zen -
tu j" jed ne z naj no wo cze %niej szych w obiek cie pra cow nie
te ra pii mó zgu, któ re po zwa la j" na po moc oso bom z ADHD,
de pre sj", za bu rze nia mi kon cen tra cji (me to da To ma ti sa i bio -
fe ed back).
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In ni ma j$ za byt ki,
atrak cje przy rod ni cze,
my: lot ni sko

– Ja k# ro l% w roz wo ju gmi ny od gry wa lot -
ni sko w Py rzo wi cach? Ja kie mo( li wo &ci
roz wo ju na przy sz$o&) wi# (# si% z por tem
lot ni czym?

– Bli sko%( Mi& dzy na ro do we go Por tu Lot -
ni cze go, któ ry sta le si& roz wi ja to wiel ki atut
na szej gmi ny. In ne miej sco wo %ci ma j" za byt -
ki, atrak cje przy rod ni cze, a my... lot ni sko. W$a -
%nie z nim wi" #e my na sz" przy sz$o%(. Na sza
gmi na znaj du je si& w cen tral nej cz& %ci wo je -
wódz twa %l" skie go i jest jed n" z 9 gmin, po -
wia tu tar no gór skie go, do brze sko mu ni ko -
wa n" z dro g" kra jo w" 78, dro g" wo je wódz k"
913, dro g" eks pre so w" S1 oraz au to stra d"
A1. Ale to bli sko%( lot ni ska spra wia, #e na sza
gmi na przy ci" ga in we sto rów i no wych miesz -
ka' ców (np. od 1997 do 2012 r., co ro ku licz -
ba miesz ka' ców zwi&k sza si&, od 5.255
do 5.547, mi mo ne ga tyw ne go przy ro stu na -
tu ral ne go). O no wych miesz ka' ców i przed -
si& bior ców za bie ga my przy go to wu j"c sys te -
ma tycz nie no we te re ny pod in we sty cje. Tyl ko
obec nie na in we sto rów cze ka 6 w pe$ ni
uzbro jo nych te re nów o po wierzch ni po -
nad 30 ha i dzia$ ki bu dow la ne. Chce my si&
roz wi ja(. Do ce lo wo, w ka# dym so $ec twie
(ma my ich 7) po wsta nie na ba zie re mi zy
OSP – dom kul tu ry, bo isko, plac za baw
i park. To oczy wi %cie pla ny na przy sz$o%(.

–Gmi na ma ok.5 tys. miesz ka* ców ido&)
skrom ny bu d(et. Jak po go dzi) jej roz wój, np.
z bra kiem po trzeb nych &rod ków?

– Od lat 90. bu d#et gmi ny si& po dwo i$, dzi& -
ki do ta cjom unij nym. (S" dz&, #e w przy sz$o -
%ci, za 20, 30 lat, gmi ny nie b& d" mu sia $y ko -
rzy sta( ze %rod ków ze wn&trz nych, b& d" tak
za rz" dza ne, #e %rod ki w$a sne b& d" dla nich
wy star cza j" ce, przy naj mniej tak by( po win -
no). Na ra zie jed nak %rod ki unij ne, to by(, al -
bo nie by( dla gmin. W ostat nich la tach wy -

dat ki na in we sty cje w prze li cze niu na 1
miesz ka' ca w na szej gmi nie wy no si $y, 20 tys.
z$, w tym 14 tys. po cho dzi $o ze %rod ków z ze -
wn"trz. Oczy wi %cie, nie wy star czy na wszyst -
ko. Dla te go trze ba wy bie ra(, i to roz s"d nie.
Je %li wie my, #e mo# na po zy ska( pie ni" dze
na no w" dro g& w jed nym so $ec twie (w la -
tach 2009 – 2012 na dro gi wy da li %my po nad

Roz mo wa z GRZE GO RZEM CZA PL", Wój tem Ro ku 2012, 
go spo da rzem gmi ny O(a ro wi ce

Grze gorz Cza pla w cza sie ga li pod czas, któ rej zo sta "a wr% czo na sta tu et ka Wój ta Ro ku 2012. Uro czy sto#(
og"o sze nia wy ni ków i wr% cze nia na gród od by "a si% 9 lu te go br. w sie dzi bie Cen tral nej Bi blio te ki Rol ni czej
w War sza wie. Ho no ro wy pa tro nat nad kon kur sem spra wo wa" Bro ni s"aw Ko mo row ski, pre zy dent RP
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7 mln z$), a w in nym miej scu dro ga jest dziu -
ra wa, ale nie uda si& zna le*( %rod ków ze -
wn&trz nych na jej re mont, re ali zu je my t& pierw -
sz" in we sty cj&, dru ga mu si po cze ka(.
Miesz ka' cy to ro zu mie j". Cho( naj wi&k szy -
mi bo l"cz ka mi gmi ny s": la tem $a ta nie dróg
i ko sze nie traw ni ków; zi m" od %nie #a nie oraz
nie dzia $a j" ce o%wie tle nie dróg i chod ni ków
oraz funk cjo no wa nie ko mu ni ka cji miej skiej
czy li au to bu sów. To po win no %ci w$adz gmi ny.
No i roz wój klu bów spor to wych. W gmi nie
O#a ro wi ce do brze gra li siat ka rze, roz wi ja $a si&
pi$ ka r&cz na. Dla te go te# przy go to wy wa li %my
po trzeb ne im obiek ty. Za in we sto wa li %my
rów nie# w edu ka cj&, zdro wie.

–Ago spo dar ka wod.-kan., gmi na uczest -
ni czy w zna cz# cym przed si% wzi% ciu „In fra -
struk tu ra oko $o lot ni sko wa Mi% dzy na ro do we -
go Por tu Lot ni cze go w Py rzo wi cach 
– go spo dar ka wod no -&cie ko wa”, któ ry ko* -
cz#c si% w grud niu 2014 r. po zwo li na sku -
tecz ne upo rz#d ko wa nie pro ble mu w tej
cz% &ci re gio nu.

– W 2012 r. roz po cz"$ si& I etap bu do wy tej
in we sty cji w na szej gmi nie. O#a ro wi ce s" li -
de rem wspól ne go przed si& wzi& cia: „Bu do wa
ka na li za cji sa ni tar nej i oczysz czal ni %cie ków
dla gmin Mie rz& ci ce, O#a ro wi ce i so $ec twa
Bry ni ca w gmi nie Mia stecz ko !l" skie”. Ca$ -
ko wi ty koszt in we sty cji to ok. 110 mln z$, w tym
war to%( in we sty cji na te re nie gmi ny O#a ro wi -
ce to ok. 67,5 mln z$. Pro jekt jest wspó$ fi nan -
so wa ny przez Uni& Eu ro pej sk" ze %rod ków
Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa !l" skie go na la -
ta 2007-2013. ,"cz nie po wsta nie po -
nad 120 km sie ci sa ni tar nej, po nad 20 
prze pom pow ni i bio lo gicz no -me cha nicz na
oczysz czal nia %cie ków (po wsta nie w gm.
O#a ro wi ce) o prze pu sto wo %ci ok. 2,5 tys. m
sze%c. na do b&, w pe$ ni zher me ty zo wa na,
wraz z ca $" in fra struk tu r" to wa rzy sz" c".
W ub. ro ku po zy ska li %my do dat ko wo 4 mln z$
m.in. na bu do w& sie ci wo do ci" go wej w so $ec -
twach Py rzo wi ce i T"p ko wi ce. Dzia $a nia
na rzecz eko lo gii i ochro ny %ro do wi ska zy ska -
$y uzna nie w Ple bi scy cie EU RO -Gmi na 2011.

O#a ro wi ce uzy ska $y ty tu$ „Li de ra eko lo gii
w wo je wódz twie %l" skim”.

– To nie je dy ny pa* stwa suk ces w ostat -
nim cza sie.

– Od kil ku lat utrzy mu je my si& w „Z$o tej set -
ce sa mo rz" dów” -„Rzecz po spo li tej”. Na 1570
gmin wiej skich w Pol sce, zaj mo wa li %my 
ko lej no w 2008 ro ku – 36. miej sce, w 2009 r. 
– 34., w 2010 r. – 23. i w ub. ro ku 10. w ran -
kin gu bra no pod uwa g& dy na mi k& wzro stu wy -
dat ków ma j"t ko wych, po mniej szo nych o %rod -
ki unij ne; war to%( %rod ków unij nych
w prze li cze niu na jed ne go miesz ka' ca; za d$u -
#e nie gmi ny w sto sun ku do do cho dów; nad -
wy# k& ope ra cyj n"; tem po wzro stu do cho dów
po dat ko wych; re la cje wzro stu na k$a dów in we -
sty cyj nych w sto sun ku do za d$u #e nia; dy na -
mi k& wzro stu wy dat ków ogó $em na miesz ka' -
ca; trans port i $"cz no%(; ochro n& %ro do wi ska.
Da lej oce nia no wy dat ki: na wspó$ pra c& z or -
ga ni za cja mi po za rz" do wy mi; miesz ka nio we
w prze li cze niu na jed ne go miesz ka' ca, wy -
ni ki te stu szó sto kla si stów i gim na zja li stów; licz -
b& pod mio tów go spo dar czych dzia $a j" cych
na te re nie gmi ny; po sia da nie wie lo let nie go pla -
nu in we sty cyj ne go, oraz to – czy urz"d funk -
cjo nu je w opar ciu o nor my ISO. Na sza gmi -
na zdo by $a te# w ub. ro ku 3 miej sce w ka te go rii
gmin wiej skich – na naj bar dziej in no wa cyj n"
gmi n& w ran kin gu „Rzecz po spo li tej”.

Po nad to zdo by li %my: 4 miej sce w Pol sce
w ran kin gu pi sma Sa mo rz" du Te ry to rial ne go
„Wspól no ta” w%ród gmin wiej skich w po zy ski -
wa niu do ta cji ze %rod ków Unii Eu ro pej skiej
na 1 miesz ka' ca (kwo ta 9 212,96 z$) i 5 lo -
ka t& – w ran kin gu pi sma, w oce nie war to %ci
tych pro jek tów na 1 miesz ka' ca (kwo ta
10.838,47 z$).

– Nie daw no otrzy ma$ pan ty tu$ Wój ta Ro -
ku. Czym to wy ró( nie nie jest – dla pa -
na – i dla gmi ny? 

– To suk ces ca $e go %ro do wi ska, spo $ecz -
no %ci lo kal nej. To wy ró# nie nie dla gmi ny – do -
t"d spo $ecz no %ci ano ni mo wej dla wi&k szo %ci
re gio nów na sze go kra ju. Cho cia# jest to
spo $ecz no%( bar dzo pr&# na. Przy licz bie lud -
no %ci 5,5 tys., któ ra tu za miesz ku je w gmi nie
dzia $a 40 ak tyw nych sto wa rzy sze'. S" to:

7 Ochot ni czych Stra #y Po #ar nych, 7 Kó$
Go spo dy' Wiej skich, kil ka chó rów, ka pe la
od „Od T"p ko wic”, 2 or kie stry d& te, 3 klu by
spor to we, 4 zrze sze nia bra ci gór ni czej, zwi"z -
ki m.in.: eme ry tów i ren ci stów oraz ho dow ców
go $& bi pocz to wych, czy Sto wa rzy sze nie
na Rzecz Dzie ci i M$o dzie #y „Uskrzy dla my”.
Wy ró# nie nie Wój ta Ro ku gmi ny O#a ro wi ce
spra wi $o, #e na zwa na szej miej sco wo %ci po -
ja wi $a si& na fo rum kra ju, i to dla nas po wód
do spo rej sa tys fak cji. Od bie ra j"c na gro d& gra -
tu lo wa $em tak #e 9 wój tom, któ rzy by li wspó$ -
fi na li sta mi, ich miej sco wo %ci tak #e za s$u #y $y
na ta kie wy ró# nie nie.

– Dzi% ku j% za roz mo w%.

Roz ma wia $a: AGNIESZ KA ZIE LI) SKA

Grze gorz CZA PLA uko# czy! Wy dzia! Me cha nicz -
no-Tech no lo gicz ny spe cjal no') tech no lo gia ma -
szyn Po li tech ni ki (l% skiej w Gli wi cach w la -
tach 1984-1989. Sta" od by wa! w Re gio nal nej
Izbie Go spo dar czej w Ka to wi cach, na st$p nie by!
za trud nio ny w Tar no gór skiej Fa bry ce Urz% dze#
Gór ni czych „TA GOR” w Tar now skich Gó rach. 
Funk cj$ wój ta gmi ny O"a ro wi ce pe! ni od 1998
ro ku (od czte rech ka den cji). 
Po cho dzi z so !ec twa Nie zda ra w gm. O"a ro wi -
ce. Ch$t nie an ga "u je si$ w "y cie spo !ecz ne miej -
sco wo 'ci. Od lat jest cz!on kiem Ochot ni czej Stra -
"y Po "ar nej w T%p ko wi cach, za t$ dzia !al no')
zo sta! od zna czo ny w 2003 ro ku Srebr nym Me -
da lem „Za Za s!u gi dla Po "ar nic twa”, a w 2010
ro ku z!o tym.
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„Bu do wa bio lo gicz no-me cha nicz nej oczysz czal ni #cie ków dla aglo me ra cji O&a ro wi ce” prze wi du je pod nie sie nie ja ko #ci wód po wierzch nio wych i pod ziem nych,
a dzi% ki te mu – znacz n! po pra w% sta nu #ro do wi ska na tu ral ne go. Wp"y nie to rów nie& po zy tyw nie na stan dard &y cia miesz ka' ców i wa run ki pro wa dze nia dzia -
"al no #ci go spo dar czej w gmi nach wcho dz! cych w sk"ad aglo me ra cji O&a ro wi ce
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Prof. Antoni Rosiko) Uhonorowany tytu#em 
Osobowo&, Budownictwa $l%skiego oraz Medalem

Nestor polskich in!ynierów 

o twórczych pasjach, budownictwie 

na terenach górniczych i tajemnicy

d%ugowieczno"ci

-y cie wy pe$ nio ne pra c#

Z pro fe so rem Ro si ko niem spo tka $em si&
w ka to wic kim pen sjo na cie, w któ rym miesz -
ka. Mój roz mów ca so lid nie po s$o dzi$ so bie
po da n" nam ka w& i si& gn"$ po s$od kie ciast -
ka. Do strzeg$ mo je za sko cze nie s$od k"
die t" 104-lat ka. Roz ba wio ny wró ci$ pa mi& -
ci" do po cz"t ków XX wie ku.

Pod czas I woj ny %wia to wej z #yw no %ci" by -
$o bar dzo kru cho – opo wia da$. Mo ja ma ma
zdo by $a tro ch& cu kru, któ ry prze cho wy wa $a
w ku fer ku. Uk$a da $a kost ki tak, aby ka# dy uby -
tek by$ wi docz ny. Mój pro blem by$ ta ki, jak
wzi"( kost k& by ma ma nie za uwa #y $a. Te raz
so bie od bi jam nie do syt cu kru z dzie ci' stwa.

„Pri kaz” dla na ukow ców

Ko lej ny w" tek na szej roz mo wy do tkn"$
cza sów dru giej woj ny o %wia to wej ska li.

Za raz po II Woj nie !wia to wej – mó wi$ pro -
fe sor – wy bu ch$y roz ru chy w%ród m$o dzie -
#y we Fran cji, na tle bra ku miesz ka'.
Cz$on ko wie Biu ra Po li tycz ne go Pol skiej
Par tii Ro bot ni czej tro ch& si& prze stra szy li,
#e po dob nie mo #e by( u nas. Wte dy po szed$
„pri kaz” od Biu ra Po li tycz ne go do %ro do wisk
na uko wych, aby roz wi n& $y te dzie dzi ny na -
uki, któ re umo# li wi" sze ro kie wej %cie 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 w& -
gla ka mien ne go. W tam tych cza sach wy do -

by wa no oko $o 200 mln ton w& gla. Na ukow -
cy mie li po go dzi( in ten syw ne wy do by cie
z bu do wa niem miesz ka'.

Oczy wi %cie po wsta wa $o py ta nie, jak bu -
do wa( na te re nie, któ ry si& od kszta$ ca? Tym
Biu ro Po li tycz ne ju# si& nie in te re so wa $o.
Wte dy za cz& to two rzy(, tak jak dzi siaj si& to
na zy wa, or ga ni za cje po za rz" do we. Za wi" -
za$ si& Ko mi tet ds. Gór no %l" skie go Okr& gu
Prze my s$o we go.

Przed Ko mi te tem po sta wio no za da -
nie – opra co wa( 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 sj& Gór ni cz" i Ko mi sj& Bu -
dow la n". Kie row nic two Ko mi sji Bu dow la nej
po wie rzo no prof. Fran cisz ko wi Wa sil kow -
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skie mu, któ ry przy je cha$ ze Lwo wa do Ka -
to wic. Wte dy si& z nim ze tkn" $em. Za -
dzierz gn& $a si& mi& dzy na mi zna jo mo%(,
omal #e przy ja*'. Wci" gn"$ mnie do tej
swo jej Ko mi sji. To by $a pó$ u rz& do wa in sty -
tu cja. Nie za le# nie od te go, #e Wa sil kow ski
ob my %la$ pew ne teo rie, a by$ i teo re ty kiem
i prak ty kiem, za cz"$ pi sa( ar ty ku $y do mie -
si&cz ni ka „In #y nie ria i Bu dow nic two”. To by -
$y pierw sze pu bli ka cje, któ re pro jek tan tom
s$u #y $y ra d", jak za bez pie czy( bu dy nek sta -
wia ny na te re nie eks plo ato wa nym przez gór -
nic two.

Wa sil kow ski ho$ do wa$ za $o #e niom mó wi" -
cym, #e na le #y spraw dza( sto so wa ne me -
to dy, bo na ogó$ s" do%( du #e od st&p stwa
mi& dzy teo ri" a prak ty k". Wie dzia$, #e pro -
wa dz& ba da nia la bo ra to ryj ne, dla któ rych
zbu do wa $em spe cjal ne apa ra ty. Na sza
wspó$ pra ca by $a %ci s$a. Ko rzy sta$ z wy ni ków
mo ich prac do %wiad czal nych, o czym lo jal -
nie za wsze nad mie nia$. Wa sil kow ski wy so -
ko ce ni$ wy ni ki mo ich prac do %wiad czal nych
i wy ko rzy sty wa$ je w swo ich teo riach. Pra -
ce by $y dru ko wa ne w biu le ty nach. W mo im
po j& ciu by $y to pierw sze opra co wa nia o tym
jak bu do wa( na te re nie od kszta$ ca nym
przez eks plo ata cj& gór ni cz".

Po li tech ni ka – GIG – ITB

Rów no cze %nie z pro fe so rem Wa sil kow -
skim bu dow nic twem na te re nach gór ni -
czych zaj mo wa li si& na ukow cy z Po li tech -
ni ki !l" skiej, prof. Zbi gniew Bu dzia now ski
i doc. Sta ni s$aw Les sa er. Jed no cze %nie
w G$ów nym In sty tu cie Gór nic twa te# za cz& -
to pra co wa( 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 j& ci do pra cy ab -
sol wen ci Wy dzia $u Gór nic twa Po li tech ni ki
!l" skiej mu sie li wy ka za( si& dzia $al no %ci"
na uko w", wi&c pi sa li pra ce dok tor skie
na te mat za gad nie' zwi" za nych z bu -
dow nic twem na te re nach gór ni czych. I st"d
po ja wi $y si& pu bli ka cje wy da wa ne przez
GIG. W G$ów nym In sty tu cie Gór nic twa
sze fem by$ prof. Je rzy Kwia tek. Oczy wi %cie
ko le dzy z GIG -u g$ów nie in te re so wa li si&
te ma ty k" od kszta$ ca nia po wierzch ni, bo by li
gór ni ka mi. Je %li cho dzi o bu dow nic two, to
prof. Wa sil kow ski w swo ich teo riach in te -
re so wa$ si& sta ty k", wy trzy ma $o %ci". Cho -
dzi $o o to, ob ra zo wo mó wi"c, #e by bu dy -
nek trzy ma $a si& ja ko ca $o%( i nie roz le cia$
si&. Do te go wszyst kie go trze ba jesz cze
opra co wa( pew ne szcze gó $y, np. jak w bu -
dyn ku wy dzie li( ko min. Do tych spraw
zo sta$ po wo $a ny w Gli wi cach od dzia$ war -
szaw skie go In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej.
Po miesz cze' u#y czy $a Po li tech ni ka !l" ska.

Mó wi& o tym dla te go, #e w ITB wy da wa li
in struk cje dla bu du j" cych na te re nach
gór ni czych. In struk cje s" bar dzo wa# ne dla
bu dow nic twa, dla te go w swo im opra co wa -
niu nie mo #e Pan po mi n"( te go ITB. Za -
po mnia $em na zwi ska tam tej sze go sze fa,
któ ry jest tam do dzi siaj. Mo #e w tej chwi li
jest ju# do cen tem, mo #e po ha bi li ta cji. 
Zda je mi si&, #e on si& na zy wa$ Ma rian Ka -
wu lok...

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

Wspo mnia $em Pa nu, re dak to rze – us$y -
sza $em od pro fe so ra – #e Wa sil kow ski bar -
dzo so bie ce ni$ spraw dza nie do %wiad -
czal ne teo re tycz nych wy li cze'. Ju#
w tam tych cza sach do strzeg$ we mnie te -
go, któ ry za cz"$ bu do wa( apa ra ty do ba -
da nia od dzia $y wa nia pod $o #a z bu dyn kiem.
Bo te pie ni" dze, któ re ja do sta wa $em
za ar ty ku $y prze zna cza $em na bu do wa nie
apa ra tów s$u #" cych ba da niu od dzia $y wa -
nie pod $o #a z bu dyn kiem. Ta kie apa ra ty, ale
mniej uda ne, ca$ kiem ma $e, ro bi$ Kwia tek
w GIG -u. Bu dzia now ski te# spró bo wa$
raz zro bi( ta ki apa ra cik. Og$o si$ ar ty ku$,
w któ rym by $y ca$ kiem b$&d ne wy ni ki. Ja
mia $em wy ni ki do bre, dla te go #e zro bi $em
du #y apa rat.

Roz dziel cze u$o (y sko wa nie

Te na ci ski Biu ra Po li tycz ne go, o któ rych
wcze %niej mó wi $em, od no si $y si& do bu dow -
nic twa zwar te go. Cho dzi $o tyl ko o to aby bu -
do wa( miesz ka nia. Oni nie in te re so wa li
si& ko le j" czy dro ga mi, ale ten pro blem ist -
nia$. I tu taj ja by $em je dy nym, któ ry ju# w tam -
tych cza sach za cz"$ my %le( nad tym jak bu -
do wa( 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 -
wa$ si& nikt. To mie li ro bi( ko le ja rze i dro go -
wcy, któ rzy wte dy by li mniej wa# ni od ko le -
ja rzy, cho cia# dzi siaj jest od wrot nie.
Na ob sza rach z wy do by ciem po wsta wa $o
wie le szkód i lu dzie nie wie dzie li z ja kie go
po wo du. Za cz" $em two rzy( teo ri&, ki ne ma -
ty k&, od no sz" c" si& 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 $o do pro jek tan tów
opra co wa ne prze ze mnie „roz dziel cze u$o -
#y sko wa nie”.

Kto% in ny pew nie by z te go zro bi$ wnio sek
ra cjo na li za tor ski, je #e li nie pa tent. Ja to opi -
sa $em, dla te go szyb ko do tar $o do pro jek tan -
tów i do prak ty ki wspo mnia ne „roz dziel cze
u$o #y sko wa nie” za pew nia j" ce bez pie cze' -
stwo szla kom ko mu ni ka cyj nym.

Za cz" $em mó wi( o bu dow nic twie wy d$u -
#o nym, g$ów nie o mo stach. W tej dzie dzi -
nie mo je pra ce s" pierw szy mi. Wcze %niej
nikt te go nie ro bi$. Na dal tym si& zaj mu j&.
Ju tro przyj dzie do mnie m$o dy cz$o 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 d$u #o nych – mo stów. On bar dzo cie ka -
we rze czy ro bi, ta kie, któ rych ja bym ju# nie
umia$ zro bi( pod wzgl& dem ma te ma tycz -
nym. Cho dzi mi o pro gra mo wa nie kom pu -
te ro we. Obaj g$o wi my si& jak nie któ re pro -
ble my roz wi" za(. Chc& za mkn"( pew n"
pu bli ka cj&. Mu sz& po pro stu gim na sty ko wa(
si& ra zem z tym m$o dym cz$o wie kiem, któ -
ry nie daw no stu dia sko' czy$, wi&c ju#
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 $o. Zmu szo ny je stem do uciecz ki
przed za (m" no i przed wie kiem, bo jak si&

ma 104 la ta to trze ba by( przy go to wa nym
na po wo $a nie. Szy ku j& wi&c wy daw nic two
i chcia$ bym #e by jesz cze za me go #y cia
uka za $o si& dru kiem.

Sprz% (e nie zwrot ne

Roz ma wia $em z prof. An to nim Ro si ko niem
przez dwie go dzi ny, po dzi wia j"c zna ko mi -
t" kon dy cje in te lek tu al n" i do bry stan fi zycz -
ny cz$o wie ka sto j" ce go u pro gu 104. uro dzin,
#y wo in te re su j" ce go si& wspó$ cze snym
%wia tem. Trud no by $o nie za py ta( go o *ró -
d$a ta kie go sta nu rze czy.

Tu bym mo #e wtr" ci$ ta k" rzecz fi lo zo ficz -
n" – us$y sza $em w od po wie dzi. Ist nie je w cy -
ber ne ty ce po j& cie – sprz& #e nie zwrot ne.
Otó# w mo im przy pad ku dzia $a ta kie sprz& -
#e nie zwrot ne. Mia no wi cie zdro wie psy chicz -
ne wp$y 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. Otó# to
jest w$a %nie sprz& #e nie zwrot ne i ono
u mnie przez ca $e #y cie si& prze bi ja $o.

Tekst i zdj& cia:
IRE NE USZ ,- CZEK

Prof. dr in" An to ni RO SI KO! uro dzi! si$ 10
czerw ca 1907 ro ku w Gród ko wie ko !o B$ dzi na.
Eg za mi ny ma tu ral ne z!o "y! w cz$ sto chow skim
Gim na zjum im. Ro mu al da Trau gut ta. W 1932 ro -
ku zo sta! in "y nie rem dróg i mo stów po uko# cze -
niu Po li tech ni ki War szaw skiej. Pierw sz% pra c$
za wo do w% pod j%! w Pol skich Ko le jach Pa# stwo -
wych. Pod czas woj ny pra co wa! w ko pal ni rud
w *ar kach. Po wy zwo le niu spod oku pa cji hi tle -
row skiej pi lo to wa! pierw szy po ci%g z w$ glem,
ja d% cy do War sza wy ze (l% ska. Elek try fi ko wa!
tra s$ ko le jo w% od Za wier cia na po !u dnie. Pra -
c$ dok tor sk% z za kre su od kszta! ce# pod !o "a obro -
ni! w 1964 ro ku. Na Po li tech ni ce (l% skiej utwo -
rzy! Ka te dr$ Bu do wy Ko lei. Wy k!a dy pro wa dzi!
do 1982 ro ku. Pra co wa! tak "e w fir mach pro wa -
dz% cych in we sty cje ko le jo we. W 2001 ro ku
otrzy ma! ty tu! pro fe so ra na uk tech nicz nych.
Prof. Ro si ko# jest au to rem kil ku ksi% "ek 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 j$ tych eks plo ata cj%
gór ni cz%.
Oj ciec dwóch sy nów. Hob by – pra ca...
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Jak wie le cie ka wych pro jek tów i ten po -
wsta$ z sen ty men tu. W tym wy pad ku by -
$o to za mi $o wa nie do hi sto rii swo je go naj -
bli# sze go oto cze nia. Al bum „Sy ber ka
daw niej i dzi&” to wy daw nic two po %wi& -
co ne te ry to rial nie naj mniej szej, ale jed no -
cze %nie naj licz niej za miesz ka nej dziel ni -
cy B& dzi na.

Po my s$o daw c", ko or dy na to rem i re dak -
to rem pu bli ka cji jest S$a wo mir Bro dzi* -
ski, Prze wod ni cz# cy Ra dy Miej skiej B% -
dzi na, spi ri tus mo vens wie lu wy da rze'
kul tu ral no -edu ka cyj nych w mie %cie. Po -
mys$ zro dzi$ si& z za in te re so wa nia hi sto -
ri" miej sca, w któ rym za miesz ku je on ju#
bli sko 40 lat i zbieg$ si& z up$y wa j" cym
w grud niu 2012 ro ku 55-le ciem de cy zji
o bu do wie osie dla.

Za cz&%( wi zu al n" al bu mu od po wie -
dzial ny by$ Woj ciech Bor kow ski, zna ny
b% dzi* ski fo to graf z ro dzin ny mi tra dy -
cja mi. Do ko na na przez nie go se lek cja
naj cie kaw szych zdj&( z okre su bu do wy
i pierw szych lat funk cjo no wa nia osie dla
zo sta $a ze sta wio na z wy ko na ny mi wspó$ -
cze %nie fo to gra fia mi miejsc przed sta -
wio nych na sta rych zdj& ciach. Da $o to cie -
ka wy efekt kon fron ta cji „wczo raj -dzi%”,
u%wia da mia j"c nam jak bar dzo – al bo jak
nie wie le – zmie ni $y si& do brze nam zna -
ne miej sca.

Przed sta wie nia hi sto rii wzgó rza, na któ -
rym sta n& $o osie dle, jak i prze bie gu je go
po wsta wa nia, pod j& $a si& Ste fa nia Ha nu -
sek, hi sto ryk, pra cow nik Mu zeum Za -
g$% bia w B% dzi nie. A nie by $o to za da nie

$a twe, bio r"c pod uwa g& bar dzo nie wiel -
k" licz b& *ró de$ hi sto rycz nych do ty cz" -
cych te go tak bli skie go w cza sie za gad -
nie nia.

Wy daw c" al bu mu jest Sto wa rzy sze nie
Ra tuj my Ko &ció$ na Gór ce, po wsta $e
w mar cu 2009 ro ku z ini cja ty wy b& dzi nian
sku pio nych wo kó$ Pa ra fii !wi& tej Trój cy
dla ra to wa nia naj star szej %wi" ty ni w na -
szym kró lew skim mie %cie.

Hi sto ria naj wi&k szej b& dzi' skiej dziel ni -
cy roz po cz& $a si& 23 grud nia 1957 ro ku,
kie dy uchwa $# Pre zy dium Wo je wódz kiej
Ra dy Na ro do wej w Ka to wi cach za -
twier dzo no de cy zj& o bu do wie osie dla Sy -
ber ka na nie za sie dlo nych do tych czas
te re nach mia sta. Jed nak pierw szy pro jekt
za bu do wy miesz ka nio wej na Sy ber ce
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po wsta$ ju# w 1951 ro ku, lecz zo sta$ od -
rzu co ny. Do po my s$u po wró co no po kil ku
la tach. Po uzy ska niu po zy tyw nej eks -
per ty zy geo lo gicz nej przy st" pio no do opra -
co wy wa nia za $o #e' kon cep cyj nych
w opar ciu o wst&p ny pro jekt wy ko na ny
pod kie run kiem prof. Ka zi mie rza Wej -
cher ta.

To cz" cy si& w 1957 ro ku etap za $o #e'
pro jek to wych sfi na li zo wa no wspo mnia n"
uchwa $# Nr 54/710 z grud nia 1957 ro -
ku, za% lo ka li za cj& szcze gó $o w" za -
twier dzo no w za &wiad cze niu Nr 77/58
z 18 stycz nia 1958 ro ku. Za k$a da no, #e
te ren in we sty cji obej mie 83 ha, a osie dle
po mie %ci 15.000 miesz ka* ców. Na tym
eta pie za pla no wa no bu do w& czte rech
szkó$ pod sta wo wych, szko $y za wo do -
wej, trzech przed szko li, dwóch przy -
chod ni, dwóch ap tek, urz& du pocz to we -
go, re stau ra cji, ba ru mlecz ne go,
ja d$o daj ni, dwóch bi blio tek oraz nie mal
trzy dzie stu skle pów z ró# nych bran#.
Szcze gól nie cie ka we by $y pla ny bu do wy
ki na na 500 osób czy pa wi lo nu te atral no -
-wi do wi sko we go o po wierzch ni 10.000
m3. U zbie gu ulic Cze ladz kiej i Ma $o b"dz -
kiej, w par ku, prze wi dy wa no kom pleks
spor to wy z bo iskiem, bie# nia mi, skocz -
nia mi, kor ta mi te ni so wy mi oraz ba se nem.

Asump tem do bu do wy osie dla na wzgó -
rzu funk cjo nu j" cym w miej sco wych po da -
niach ja ko miej sce zsy$ ki po wsta' ców
na Sy be ri& by$ ogrom ny g$ód miesz ka nio -
wy wy ni ka j" cy z du #e go wzro stu licz by
lud no %ci w pierw szych dzie si& cio le ciach
po za ko' cze niu woj ny. Przede wszyst kim
na le #a $o zna le*( miej sce dla miesz ka' -
ców wy sie dla nych z te re nów ob j& te go
szko da mi gór ni czy mi cen trum mia sta.
Za bu do w" osie dla prze ma wia$ tak #e
gwa$ tow ny na p$yw ogrom nych rzesz lu dzi
do pra cy w za g$& biow skich za k$a dach
prze my s$o wych. 

Na tym eta pie pla no wa nia osie dle Sy -
ber ka ja wi $o si& ja ko przed si& wzi& cie
nie zwy kle no wa tor skie. Pro jek tan ci za dba li
o ka# dy de tal, a dzi siej si de we lo pe rzy mo -
gli by %mia $o bra( z nich przy k$ad. Blo ki
mia $y by( w pe$ ni ska na li zo wa ne, za opa -
trzo ne z bie #" c" wo d&, w wi&k szo %ci tak -
#e w cen tral ne ogrze wa nie, wy po sa #o ne
w win dy. To, co my dzi siaj przyj mu je my
z lek kim u%mie chem iro nii trak tu j"c ja ko
oczy wi sto%(, u schy$ ku lat 50-tych sta no -
wi $o nie zwy k$y luk sus, b& d"c dla wie lu
m$o dych lu dzi apo geum ma rze' o w$a -
snym „M”.

Za trosz czo no si& o do zna nia es te tycz -
ne dla miesz ka' ców osie dla, za pew nia -

j"c nie zwy k$e wa lo ry kra jo bra zo we. Wy -
ra zem te go by $o utwo rze nie osi wi do ko -
wych – jed nej na Za mek B& dzi' ski, dru -
giej na du #o od le glej sz" Gó r& !w. Do ro ty.
De ko ra cyj no%( osie dla mia $o za pew ni(
cie ka we po $" cze nie za bu do wy ni skiej
z wie lo pi& tro w", zró# ni co wa ne fa sa dy bu -
dyn ków, za sto so wa nie ró# ne go ty pu wa -
rian tów bu dyn ków ar chi tek tu ry miesz -
ka nio wej w po sta ci punk tow ców,
klat kow ców czy sze re gow ców. Sy ber ka
by $a no wo cze snym roz wi" za niem ar chi -
tek to nicz nym, w któ rym wy ko rzy sta no
kon trast za bu do wy ni skiej z wy so ko %cio -
w" w spo sób, ze wzgl& dów bez pie cze' -
stwa, do tych czas nie prak ty ko wa ny – za -
bu do wa stop nio wa, od naj ni# szej przez
%red ni" po wie lo pi& tro w", wy eks po no wa -
n" na szczy cie wzgó rza. W pla nach za -
pew nio no bez ko li zyj ny sys tem ko mu ni ka -
cyj ny, za dba no, by ka# dy kwar ta$
po szcze gól ne go ty pu za bu do wy od dzie -
lo ny by$ od po zo sta $ych pa sem zie le ni i za -
opa trzo ny we w$a sne za ple cze us$u go we
w po sta ci pa wi lo nów skle po wych.

Ser ce osie dla mia $y sta no wi( usy tu owa -
ne we wschod niej cz& %ci pa wi lo ny han -
dlo wo -us$u go we wraz z sa l" wi do wi sko -
wo -te atral n". W dru gim, nie co mniej szym
o%rod ku w za chod niej cz& %ci osie dla
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prze wi dy wa no bu do w& sa li ki no wej. Osie -
dle mia $o sta no wi( nie mal sa mo wy star -
czal ny, #y j" cy w$a snym #y ciem or ga -
nizm, od ci na j" cy si& od hi sto rycz ne go
za $o #e nia mia sta. 

Pra ce bu dow la ne roz po cz& to w stycz -
niu 1959 ro ku. G$ów nym nad zor c" pro -
jek tu z ra mie nia biu ra ar chi tek to nicz ne go
„Mia sto pro jekt” w Ka to wi cach by$ mgr in#.
Zbi gniew Fu i' ski.

Pierw sz" fa z" wzno sze nia „Osie dla
im. Pol skiej Par tii Ro bot ni czej”, bo
ta ka mia $a by( je go ofi cjal na na zwa, by -
$a bu do wa jed no ro dzin nych bu dyn ków,

któ re za cz& to od da wa( do u#yt ku ju#
w 1961 ro ku. By $y to sze re go we, dwu kon -
dy gna cyj ne do my w po $u dnio wo -wschod -
niej cz& %ci mia sta, m.in. przy uli cach
Hib ne ra, Szen wal da, Krucz kow skie go,
Ka sprza ka. W dru gim eta pie wzno szo no
czte ro - i pi& cio kon dy gna cyj ne blo ki
przy uli cach I Ar mii Woj ska Pol skie go,
D" browsz cza ków oraz od stro ny uli cy
Cze ladz kiej – przy uli cach Wal ki M$o dych
i Po wsta' ców !l" skich. Na st&p nie przy -
st" pio no do bu do wy pa wi lo nu us$u go wo -
-han dlo we go, zwa ne go w do ku men ta cji
pro jek to wej „o%rod kiem”. Czwar te sta dium

to za bu do wa naj wy# szej par tii wzgó rza.
Po wsta wa $y wów czas blo ki je de na sto kon -
dy gna cyj ne (tzw. mrów kow ce) przy uli cach
Skal skie go i Chmie lew skie go oraz je de -
na sto - dwu na sto - i trzy na sto kon dy gna cyj -
ne bu dyn ki przy uli cy 9 Ma ja. W ostat niej
fa zie bu do wy wzno szo no blo ki w za -
chod niej cz& %ci osie dla przy uli cach
Kniew skie go, Rut kow skie go i Re wo lu cjo -
ni stów. Zwie' cze niem prac by $a roz bu do -
wa tzw. „o%rod ka” z bu do w" dru gie go pa -
wi lo nu han dlo wo -us$u go we go przy ul.
Zwy ci& stwa (tzw. no wy pa wi lon).

Bu do w& osie dla za ko' czo no osta tecz -
nie w 1985 ro ku. Znacz ne roz ci" gni& cie
w cza sie ro bót bu dow la nych, pla no wa -
nych po cz"t ko wo na la ta 1958-1967,
spo wo do wa ne by $o nie w"t pli wie licz ny mi
zmia na mi do ty cz" cy mi pod nie sie nia wy -
so ko %ci bu dyn ków oraz zwi&k sze nia ilo -
%ci ich seg men tów, co sta no wi $o spo re wy -
zwa nie kon struk cyj ne i jed no cze %nie
spo wal nia $o pra ce.

Po rów nu j"c pierw sze wi zje, pro jek ty
i pla ny osie dla z osta tecz nym efek tem nie
trud no za uwa #y(, #e wie le za my s$ów
nie zo sta $o ni gdy zre ali zo wa nych. Nie zbu -
do wa no ha li wi do wi sko wo -te atral nej, nie
po wsta $o te# wspo mi na ne wie lo krot nie
w do ku men ta cji ki no. Co cie ka we, w la -
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tach 80-tych na par ce li prze zna czo nej po -
cz"t ko wo w$a %nie na ki no – miej sce
%wiec kiej roz ryw ki, za cz"$ po wsta wa(
ko %ció$. !wi" ty nia, na któ r" nie by $o
miej sca w pro jek tach ate istycz ne go, so -
cja li stycz ne go osie dla, za cz& $a po wsta wa(
dzi& ki upo ro wi i nie z$om no %ci miesz ka' -
ców Sy ber ki, la ta mi za bie ga j" cych o zgo -
d& u naj wy# szych w$adz par tyj nych. Po -
za re zy gna cj" z obiek tów kul tu ral nych
na osie dlu znacz nie zmniej szo no licz b&
punk tów han dlo wych, a z czte rech prze -
wi dy wa nych szkó$ pod sta wo wych osta -
tecz nie po wsta $y trzy. W sfe rze za my s$u
po zo sta $a te# bu do wa szko $y za wo do wej
i ogól no kszta$ c" cej. O%ro dek spor to wy zlo -
ka li zo wa ny na Dol nej Sy ber ce zo sta$
znacz nie okro jo ny pod wzgl& dem ilo %ci
i ró# no rod no %ci atrak cji. 

Fa la zmian obej mu j" cych wszyst kie
dzie dzi ny #y cia w do bie trans for ma cji
ustro jo wej nie omi n& $a i te go miej sca. Ju#
na po cz"t ku 1990 ro ku zmie nio no na zw&
z „Osie dle PPR” na „Osie dle Sy ber ka”.
Zmia na mia $a je dy nie cha rak ter for mal ny,
po nie wa# na zwa Sy ber ka zwy cza jo wo
sto so wa na by $a przez miesz ka' ców mia -
sta nie mal od za wsze. Sta $ym ele men tem,
mi mo licz nych mo dy fi ka cji „nie po praw nych
po li tycz nie” okre %le' w ca $ym kra ju, oka -

za $o si& tu na zew nic two ulic, któ rych pa -
tro na mi s" dzia $a cze ko mu ni stycz ni lub ru -
chu ro bot ni cze go, g$ów nie szcze bla re gio -
nal ne go. Licz ne oka zje do zmian
ter mi no lo gii, tak w okre sie wiel kich zmian
do by lat 90-tych jak i obec nie, kon se -
kwent nie omi ja $y Sy ber k& – ale czy to *le?
Nie w"t pli wie za rów no dzi& ki te mu, jak
i dzi& ki cha rak te ry stycz nej ar chi tek tu -
rze, osie dle za cho wa $o uro kli wy kli mat mi -
nio nej epo ki i jest po nie k"d #y wym sym -
bo lem cza sów Pol ski Lu do wej. W do bie
wiel kiej mo dy na de sing tam tych cza sów
i roz rzew nio nych wspo mnie' ubie g$ych

lat – mo #e war to nie co $a ska wiej spoj rze(
na ów re likt prze sz$o %ci? 

Ste fa nia Ha nu sek
hi sto ryk Mu zeum Za g$% bia

w B% dzi nie

Ar ty ku$ po wsta$ w opar ciu o pro jek ty kon cep -
cyj ne osie dla PPR (Sy ber ka) w B& dzi nie
z lat: 1957, 1958, 1959, 1963, 1967, 1969 (zbio -
ry Mu zeum Za g$& bia w B& dzi nie) oraz o uchwa -
$y Miej skiej Ra dy Na ro do wej w B& dzi nie
z lat 1970-1990 (ar chi wum Urz& du Miej skie go
w B& dzi nie).
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TARGI

„Expo Si le sia” w So snow cu ju( po raz 6

Oszcz# dza nie ener gii, 

urz$ dza nie wn#trz 

i za sa dy BHP dla ma lu chów
6. Tar gi Bu dow la ne Si le sia Bu il ding Expo

SI BEX, któ re od by $y si& pod ho no ro wym pa -
tro na tem m.in. !l" skiej Izby Bu dow nic twa
w Ka to wi cach oraz !l" skie go Sto wa rzy sze -
nia De ka rzy, od wie dzi $o kil ka ty si& cy zwie -
dza j" cych. Tar gi od by $y si& w ter mi nie od 22
do 24 lu te go w Cen trum Tar go wo-Kon fe ren -
cyj nym Expo Si le sia w So snow cu. 

– Tar gi z wy da rze nia kon cen tru j! ce go si%
g"ów nie wo kó" firm lo kal nych, zmie nia j!
si% w miej sce sku pia j! ce spe cja li stów sze -
ro ko ro zu mia nej bran &y bu dow la nej z ca "e -
go kra ju. W tym jed nym miej scu, pod -
czas 3 tar go wych dni, ka& dy kto pla nu je
bu do w% do mu, za kup miesz ka nia, re mont,
mo der ni za cj% lub zmia ny w aran &a cji wy stro -
ju wn% trza móg" od na le+( ofer t% kom plek -
so w!. W tym sa mym cza sie od by wa "y si%
Tar gi Wy po sa &e nia Wn%trz Si le sia IN TE -
RIOR, Tar gi Miesz ka nio wo -De ve lo per skie
TeMD, a tak &e Sa lon Tech ni ki Grzew czej i In -
sta la cyj nej SIL TERM -IN STAL. Za pre zen to -
wa "o si% po nad 200 firm, nie za bra k"o te& se -
mi na riów i pre lek cji. Tar gi by "y szcze gól ne,

bo wiem w 2013 ro ku #wi% tu je my ju bi le usz 5-
le cia „Expo Si le sia” – pod kre %la dy rek tor „Si -
be xu” Hen ryk Skup.

Tak jak w la tach ubie g$ych wio sen ne tar -
gi bu dow nic twa zdo mi no wa$ te mat oszcz& -
dza nia ener gii, kli ma ty za cji, ogrze wa nia
bu dyn ków oraz ener go osz cz&d nych drzwi
i okien. Np. „Vies smann – Agro com” z D" -
bro wy Gór ni czej przed sta wi$ m.in. ga zo we
ko t$y grzew cze kon den sa cyj ne, któ re dzi& -
ki no wo cze sne mu ste ro wa niu i wy so kiej wy -
daj no %ci po zwa la j" za osz cz& dzi( na wet 25
proc. ener gii w sto sun ku do ko t$ów tra dy cyj -
nych. By $y tak #e pom py cie p$a po zy sku j" -
ce ener gi& z grun tu, wo dy i po wie trza (mo -
g" pe$ ni( te# funk cj& kli ma ty za to ra), ogni wa
so lar ne i fo to wol ta icz ne.

– Przed sta wi li #my przede wszyst kim ofer -
t% ogniw so lar nych s"u &! cych do przy go to wa -
nia cie p"ej wo dy. Wbrew obie go wej opi nii 
ogni wa ru ro wo -pró& nio we nie s! „bez wad”,
oczy wi #cie ma j!c wi%k sz! wy daj no#( le piej
pra cu j! w se zo nie je sien no -zi mo wym, bo wy -
chwy tu j! wi%k sz! ilo#( pro mie ni s"o necz nych
w cza sie za chmu rze nia. Za to ta' sze ogni -

Sto isko $l! skiej Izby Bu dow nic twa w Ka to wi cach

Pre zy dent $l! skiej Izby Bu dow nic twa Ta de usz Wnuk wzi!" udzia" w uro czy sto #ci wr% cze nia na gród dla
naj lep szych wy staw ców
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wa p"a skie le piej spraw dz! si% w se zo nie wio -
sen no -let nim, ma j! wi%k sz! po wierzch ni%
i pra cu j! sku tecz niej przy „pe" nym s"o' cu”.
Dla te go te& s! cz% #ciej wy bie ra ne przez
miesz ka' ców re gio nu. W ogó le ogni wa so -
lar ne cie sz! si% wiel kim po py tem dzi% ki do -
ta cjom z bu d&e tu pa' stwa wy no sz! cym
obec nie 2.250 z" do ka& de go m kw. po -
wierzch ni za ku pio ne go so la ra. Pa mi% taj my
jed nak, &e wspar cie pa' stwa nie mo &e prze -
kro czy( 45 proc. ca "ej in we sty cji – mó wi Piotr
Wro* ski, kie row nik sa lo nu fir mo we go „Vies -
smann – Agro com” w D" bro wie Gór ni czej.

Wiel kim po wo dze niem cie szy $o si& bu -
dow nic two drew nia ne, to wa rzy szy$ im „Dzie'
bu dow nic twa drew nia ne go” – wy k$a dy i pre -
lek cje. Wy k$a dy (przy szczel nie wy pe$ nio nej
s$u cha cza mi sa li) ob j& $y za gad nie nia: bu dow -
nic twa drew nia ne go w Pol sce, wy ma ga'
tech nicz no-mon ta #o wych dla drew nia ne go
bu dow nic twa szkie le to we go, pre fa bry ko -
wa nych do mów szkie le to wych i sys te mów
su chej za bu do wy. Jed nym z g$ów nych pre -
le gen tów by li Woj ciech Nit ka, pre zes Sto -
wa rzy sze nia Dom Drew nia ny i w$a %ci ciel fir -
my CBD z Gda' ska oraz Woj ciech M% tel
– w$a %ci ciel fir my „Drew dom” – Ze mbrzy ce,
cz$o nek sto wa rzy sze nia.

– Dla cze go za ch% ca my miesz ka' ców
do bu do wa nia z drew na? To oczy wi ste.
Po pierw sze jest to su ro wiec "a two do st%p -
ny w Pol sce, je go za so by si% nie wy czer pu -
j!, wi% cej drew na przy ra sta ni& go zu &y wa -

my. Ide al ne do bu dow nic twa szkie le to we go
s! po pu lar ne #wierk wy so ko gór ski i so sna
oraz rzad sze jo d"a, mo drzew, czy da gle zja.
Do my szkie le to we z drew na s! te& ener go -
osz cz%d ne i eko lo gicz ne. Miesz ka' cy ju& to
ro zu mie j!, do my drew nia ne zy ska "y wie lu
zwo len ni ków. Sa mi zre ali zo wa li #my wie le ta -
kich in we sty cji na $l! sku i w Ma "o pol sce.
Pro ble mem by "o do t!d kiep skie wy ko naw -
stwo. Te raz jed nak, gdy na sze sto wa rzy sze -
nie ob cho dzi 10-le cie, w na szej ba zie za re -
je stro wa nych jest 8 tys. firm zaj mu j! cych si%
pro fe sjo nal nie bu do w! do mów szkie le to -
wych z drew na – t$u ma czy Woj ciech M& tel.

Drew no to przy sz$o%( bu dow nic twa jed no -
ro dzin ne go, tak #e w Pol sce. Ma j" ce po dob -
ne uwa run ko wa nia kli ma tycz ne i przy rod ni -
cze USA, Ka na da czy Niem cy w zna ko mi tej
wi&k szo %ci bu du j" z drew na. Dla Ka na dy od -
se tek ten wy no si na wet 90 proc. W so bo t& 23
lu te go za in te re so wa ni te ma tem bu dow nic -
twa drew nia ne go mo gli zo ba czy( „na #y wo”
bu do w& szkie le tu do mu drew nia ne go (%wierk
wy so ko gór ski) w ska li 1:1. Dom mo# na by -
$o wy li cy to wa(. Kon struk cja zna la z$a kup ca,
któ ry za p$a ci$ 31 000 z$. 

Pod czas tar gów spo ro mó wio no o wy po -
sa #e niu wn&trz. Cykl spo tka' do ty cz" cych b$& -
dów w urz" dza niu wn&trz miesz kal nych to pro -
po zy cja Aka de mii Do brze Miesz kaj. Pod czas
se mi na rium pre le gen ci mó wi li ja kie naj cz& %ciej
po pe$ nia my b$& dy w trak cie pro jek to wa nia
kuch ni, $a zien ki, ja dal ni czy sy pial ni.

Wiel k" atrak cj" dla naj m$od szych by $a
„Ani ma cja Bu duj z Bo bem… Zam ko wa
Przy go da”. Na mi lu si' skich cze ka $a mo# li -
wo%( bu do wa nia z „me ga kloc ków” zam ku
dla ry ce rza, wie #y dla ksi&# nicz ki czy tro nu
dla kró la. By $o te# wspól ne %pie wa nie, gry,
za ba wy i kon kur sy (dla ma lu chów wy st" pi$
pio sen karz S$a wo mir Gna& z By to mia). Za -
j& cia po pro wa dzi$ sam Bob Bu dow ni czy
(Krzysz tof Uglorz) i je go przy ja cie le. 

– Ma lu chy do sko na le si& ba wi $y. Ro dzi -
ce mo gli za j"( si& zwie dza niem tar gów
i roz mo wa mi o bu dow nic twie oraz nie ru -
cho mo %ciach, a dzie ci w tym cza sie cie ka -
wie sp& dza $y czas. Po za tym stwa rza j"c
dla dzie ci praw dzi wy plac bu do wy z ko par -
k", be to niar ka mi, pu sta ka mi itd. uczy my te -
go jak bu do wa( bez piecz nie. Zwra ca my
uwa g& na to, by wszy scy mie li ko lo ro we
ka ski ochron ne, ubra nia ro bo cze, obu wie,
by wsz& dzie by $y ta bli ce ostrze gaw cze. To
ta kie bhp i bu dow nic two w jed nym – opo -
wia da Krzysz tof Uglorz, w$a %ci ciel fir my
„Czar ny ry cerz” z B& dzi na or ga ni za tor
even tów.

Ani ma cja „Bob Bu dow ni czy” to wa rzy -
szy $a tar gom bu dow la nym po raz pierw szy,
ale ju# wia do mo, #e po mys$ b& dzie kon ty -
nu owa ny. Ko lej ne Tar gi Bu dow nic twa i Wy -
po sa #e nia Wn&trz za pla no wa no je sie ni"
(14 – 15 wrze %nia 2013 ro ku).
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TARGI, BEZPIECZE-STWO PRACY

XVI Tar gi Bez pie cze) stwa, Hi gie ny Pra cy
i Ochro ny Prze ciw po (a ro wej BHP 2013

Jak ogra ni czy' licz b# wy pad ków?

W dniach 12-14 mar ca br. na te re nie Mi& dzy -
na ro do wych Tar gów Ka to wic kich od by $y
si& XVI Tar gi Bez pie cze' stwa, Hi gie ny Pra cy
i Ochro ny Prze ciw po #a ro wej. W te go rocz nej wy -
sta wie udzia$ wzi& $o po nad 50 firm z Hisz pa nii,
Ho lan dii, Li twy, Szwaj ca rii i Pol ski. Wy staw cy za -
pre zen to wa li naj now sze roz wi" za nia z za kre su
bez pie cze' stwa pra cy oraz wy po sa #e nia dla
s$u#b ra tow ni czych. Ofer ta tar go wa obej mo wa -
$a mi& dzy in ny mi sprz&t dla bran #y bu dow la nej.
W trak cie tar gów od by $o si& sze reg spo tka'
i kon fe ren cji do ty cz" cych bez pie cze' stwa
na sta no wi skach pra cy.

Uro czy ste go otwar cia tar gów do ko na a Be -
ata Ma ry now ska – Okr& go wy In spek tor Pra -
cy w Ka to wi cach oraz Ma rek No &ciusz – Pre -
zes Za rz" du G$ów ne go Ogól no pol skie go
Sto wa rzy sze nia Pra cow ni ków S$u# by BHP
(OSPS BHP). Tar gi od wie dzi$ Ta de usz Wnuk
– Pre zy dent !l" skiej Izby Bu dow nic twa, któ ry
by$ rów nie# go %ciem ho no ro wym kon fe ren cji pa -
ne lo wej „Na wszel ki wy pa dek… de ka log bez -
piecz nej pra cy”, któ ra od by $a si& 13 mar ca.

W pierw szym dniu tar gów od by $a si& kon fe -
ren cja zor ga ni zo wa na wspól nie przez in spek -
cj& pra cy oraz OSPS BHP za ty tu $o wa na „No wo -
cze sne me to dy w kre owa niu bez piecz ne go
i przy ja zne go %ro do wi ska pra cy”. Ho no ro wy pa -
tro nat nad wy da rze niem ob j& $a Ra da Ochro ny
Pra cy przy Sej mie RP. W%ród za pro szo nych go -
%ci uczest ni cz" cych w wy da rze niu zna le* li si&
m.in. Zbi gniew -u rek wi ce prze wod ni cz" cy Ra -
dy Ochro ny Pra cy przy Sej mie RP, prof. Ma rek
Tromb ski – Rek tor Wy# szej Szko $y Za rz" dza -
nia Ochro n" Pra cy. 

Pierw szy z te ma tów kon fe ren cyj nych: „Dzia -
$a nia pre wen cyj ne PIP wo bec kszta$ to wa nia
bez piecz ne go %ro do wi ska pra cy” przed sta wi$
Pa we$ Roz ow ski za st&p ca dy rek to ra De par -
ta men tu Pro mo cji i Pre wen cji. Na st&p nie Piotr
Kacz ma rek z OSPS BHP sta ra$ si& udzie li( od -
po wie dzi na py ta nie „Ja ki wp$yw ma pra cow -
nik s$u# by bhp na kszta$ to wa nie pro bez -
piecz nych po staw pra cow ni ków w za k$a dzie
pra cy?”. No wo cze snym sys te mom mo ty wo wa -
nia ja ko ele men to wi Sys te mu Za rz" dza nia BHP
po %wi& co ne by $o wy st" pie nie Mar ci na Krau -
se – z Po li tech ni ki !l" skiej w Gli wi cach. Ko lej -

ny pre le gent, ,u kasz !mier ciak z OIP w Opo -
lu ana li zo wa$ za gad nie nie zwi" za ne z za rz" -
dza niem stre sem. W swo im wy st" pie niu przed -
sta wi$ de fi ni cj& stre su, je go przy czy ny a tak #e
wska za$ m.in. je go ne ga tyw ne kon se kwen cje
dla zdro wia pra cow ni ka. 

Kon fe ren cj& za ko' czy$ pa nel dys ku syj ny
pod na zw" „Sku tecz no%( ko mu ni ka cji in ter per -
so nal nej a pre wen cja wy pad ko wa”. Je go mo -
de ra to rem by$ Da riusz Okra ska z od dzia $u
Cz& sto cho wa OSPS BHP. 

W dru gim dniu tar gów Okr& go wy In spek tor
Pra cy Be ata Ma ry now ska uro czy %cie roz po cz& -
$a kon fe ren cj& pa ne lo w" pt. „Na wszel ki wy pa -
dek… de ka log bez piecz nej pra cy”. By $a to ju#
trze cia edy cja wy da rze nia or ga ni zo wa ne go co -
rocz nie przez OIP Ka to wi ce. Za in au gu ro wa $o
ono ko lej ny etap !l" skiej Stra te gii Ogra ni cza -
nia Wy pad ków przy Pra cy. Wpi sy wa $o si& te#
w ogól no pol ski pro gram pre wen cyj ny in spek -
cji pra cy „Ochro na zdro wia w miej scu pra -
cy – ogra ni cza nie ne ga tyw nych skut ków na ra -
#e nia na szko dli we czyn ni ki w %ro do wi sku
pra cy”.

Jak wska za $a B. Ma ry now ska roz po czy na j"c
me ry to rycz n" cz&%( kon fe ren cji, z da nych OIP

w Ka to wi cach wy ni ka i#, w%ród przy czyn wy pad -
ków przy pra cy zba da nych przez in spek to rów
w ci" gu ostat nich trzech lat do mi nu je czyn nik
ludz ki. Po wy# sze sta $o si& im pul sem do za pro -
po no wa nia w trak cie te go rocz nej kon fe ren cji
zbio ru dzie si& ciu uni wer sal nych za sad („przy -
ka za'”), któ rych prze strze ga nie w ka# dej 
bran #y przy czy ni si& do po pra wy sta nu bez pie -
cze' stwa i hi gie ny pra cy. Przed sta wia j"c po -
szcze gól ne „przy ka za nia” wska zy wa $a jed no cze -
%nie ja kie ne ga tyw ne kon se kwen cje w prak ty ce
mia $o ich nie prze strze ga nie – w tym ce lu po si$ -
ko wa $a si& do ku men ta cj" z wy pad ków przy pra -
cy, któ re by $y ana li zo wa ne przez in spek to rów
pra cy w wo je wódz twie %l" skim.

Dru ga cz&%( kon fe ren cji prze bie ga $a w ra -
mach trzech rów no le g$ych pa ne li: gór ni cze go,
hut ni cze go i bu dow la ne go. 

Naj bar dziej in te re su j" cy nas pa nel bu dow -
la ny roz po cz"$ si& od przed sta wie nia przez nad -
in spek tor pra cy Anet t% Ra nosz ana li zy wy pad -
ko wo %ci w bran #y bu dow la nej w la tach
2007 – 2012 oraz za $o #e' kam pa nii „Sza nuj #y -
cie”. Z ko lei Wik tor Piw kow ski – Se kre tarz Ge -
ne ral ny Pol skie go Zwi"z ku In #y nie rów i Tech -
ni ków Bu dow nic twa, omó wi$ pro ces two rze nia
i ewo lu cji „Po ro zu mie nia dla Bez pie cze' stwa
w Bu dow nic twie”. Sy gna ta riu sza mi tej ini cja -
ty wy jest 7 naj wi&k szych firm bu dow la nych
w kra ju, a jej ce lem jest sys te ma tycz na po pra -
wa sta nu bhp, a zw$asz cza ogra ni cze nie licz -
by wy pad ków %mier tel nych w bran #y. W dal -
szej cz& %ci te go pa ne lu nad in spek to rzy pra cy
OIP Ka to wi ce Anet ta Ra nosz – oraz Ja cek
Czech przed sta wi li za gro #e nia z ja ki mi mo# -
na si& spo tka( pod czas re ali za cji prac bu dow -
la nych. Wy st" pie nie J. Cze cha kon cen tro wa -
$o si& na za gro #e niach po ra #e nia pr" dem
elek trycz nym pod czas eks plo ata cji ma szyn
i urz" dze' oraz in sta la cji na pla cu bu do wy.
Z ko lei A. Ra nosz do ko na $a ana li zy za gro #e'
wy st& pu j" cych pod czas u#yt ko wa nia rusz to -
wa' bu dow la nych.
,"cz nie w oby dwu kon fe ren cjach udzia$

wzi& $o oko $o 400 osób.

Tekst i zdj& cia:
DA NIEL BIE NEK

Okr% go wy In spek tor Pra cy Be ata Ma ry now ska uro -
czy #cie roz po cz% "a kon fe ren cj% pa ne lo w! pt.
„Na wszel ki wy pa dek… de ka log bez piecz nej pra cy”.

Ho no ro wi go #cie kon fe ren cji w#ród nich Ta de usz
Wnuk – Pre zy dent $l! skiej Izby Bu dow nic twa.

W te go rocz nych tar gach wzi% "o udzia" po nad 50 firm
z Hisz pa nii, Ho lan dii, Li twy, Szwaj ca rii i Pol ski.

Uczest ni cy tar gów, za rów no wy staw cy jak i go #cie,
przez ca "y czas ich trwa nia mie li mo& li wo#( od wie dze -
nia sto iska in spek cji pra cy. Mo& na by "o na nim otrzy -
ma( naj now sze wy daw nic twa Pa' stwo wej In spek cji
Pra cy, w tym te do ty cz! ce mob bin gu, oce ny ry zy ka
za wo do we go, bhp w bran &y bu dow la nej oraz za gad -
nie' dot. er go no mii pra cy w han dlu. Szcze gól n! po -
pu lar no #ci! w#ród zwie dza j! cych cie szy "y si% in for -
ma tor pt. „Pra wo pra cy”. W trak cie trwa nia tar gów
ist nia "a te& mo& li wo#( sko rzy sta nia z po rad praw nych. 
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TARGI BUDOWNICTWA

28. Targi Budownictwa Mieszkaniowego, Modernizacji i Wyko)czenia Wn'trz

Nowoczesne technologie 

i innowacyjne rozwi$zania
W dniach 12 – 14 kwiet nia od by $a si& 28. edy cja Tar gów Bu dow -

nic twa Miesz ka nio we go, Mo der ni za cji i Wy ko' cze nia Wn&trz
TARG BUD 2013. Do Ka to wic po raz ko lej ny zje cha li spe cja li %ci bran -
#y bu dow la nej, ogrod ni czej i bu dow nic twa eko lo gicz ne go. Pre zen -
to wa li no wo cze sne tech no lo gie i in no wa cyj ne roz wi" za nia wy ko rzy -
sty wa ne w sek to rze bu dow la nym. W tar gach wzi& $o udzia$ po nad 50.
firm bu dow la nych, re mon to wych, ogro do wych, de ve lo per skich,
pro jek to wych, a tak #e warsz ta ty sto lar skie, ban ki, pro du cen ci ma -
te ria $ów bu dow la nych, sto lar ki okien nej i drzwio wej, ko min ków i ko -
t$ów oraz biu ra ar chi tek to nicz ne. Swo je sto isko mia $a te# !l" ska Izba
Bu dow nic twa, któ ra ob j& $a pa tro na tem tar gi. Swo ja ofer t& za pre zen -
to wa $a na nim fir my ME TAL PLAST i TER MO PIAN. 

Pre zen ta cja tar go wa ob j& $a pre fa bry ko wa ne do my ener go osz cz&d -
ne, do my pa syw ne, no wo cze sne do my z ke ram zy tu, do my drew nia -
ne, re ku pe ra to ry – cen tra le wen ty la cyj ne z od zy skiem cie p$a, grun -
to we wy mien ni ki cie p$a, scho dy drew nia ne o kon struk cji sa mo no %nej,
ba lu stra dy z ku tej me ta lo pla sty ki, eks klu zyw ne, ener go osz cz&d ne i eko -
lo gicz ne ko min ki grzew cze z wk$a da mi po wietrz ny mi i wod ny mi, pian -
ki po li ure ta no we prze zna czo na do ter micz nej i aku stycz nej izo la cji da -
chów, stro po da chów, %cian dzia $o wych i d*wi& ko ch$on nych, #e liw ne
ko t$y grzew cze cen tral ne go ogrze wa nia, kan tów ki okien ne i drzwio -
we, tar ci c& im pre gno wa na, w$o skie pro fi le sta lo we gi& te na zim no do za -
sto so wa' w kon struk cjach sta lo wych i w bu dow nic twie ogól nym. 

Po nad to pre zen to wa no kom plek so we roz wi" za nia dla bu dyn ków
jed no ro dzin nych, i us$u go wych in sta la cje cen tral ne go ogrze wa nia,
pom py cie p$a, ko lek to ry s$o necz ne, wen ty la cj&, kli ma ty za cj&, no -
wo cze sn" tech ni k& grzew cz", 

By $y ban ki z ofer t" kre dy tów hi po tecz nych, fir my z bran #y pro -
jek to wa nia i za rz" dza nia pro ce sem bu do wy elek trow ni fo to wol ta -
icz nych, ma $ych elek trow ni wia tro wych oraz o%wie tle nia hy bry do -
we go i so lar ne go. Po ka zy wa no apli ka cje in ter ne to we, umo# li wia j" ce
sa mo dziel ne wy ko na nie pro jek tu przy do mo we go ogro du. By $a ofer -
ta ogro do wa w po sta ci drew nia nych do mów let ni sko wych i dzia$ -
ko wych, pre zen to wa no wy po sa #e nie ogro dów, m.in. za pre zen to -
wa $a si& fir ma zaj mu j" ca si& pro duk cj" drew na gi& to kle jo ne go
do pro gra mu ogro do we go, ha ma ków ogro do wych, fo te li wi sz" cych
oraz me bli ogro do wych, a tak #e pro du cent be to no wych wy ro bów

do bu do wy ogro dze' i obiek tów ma $ej ar chi tek tu ry, pro du cen ci ma -
$ej ar chi tek tu ry, sprze da# by lin i kwia tów.

Pierw sze go dnia wy sta wy roz strzy gni& ty zo sta$ kon kur su na „Naj -
lep szy Pro dukt Tar gów TARG BUD 2013”. Ju ry w sk$a dzie: prze wod -
ni cz" cy An drzej No wak; prze wod ni cz" cy Pol skie go Zwi"z ku In #y -
nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa oraz Vi ce Prze wod ni cz" cy
!l" skiej Izby In #y nie rów Bu dow nic twa, cz$o nek ju ry Mi cha$ Bu szek;
Prze wod ni cz" cy Ra dy !l" skiej Okr& go wej Izby Ar chi tek tów, Se kre -
tarz Ka ta rzy na Wój cik; z ra mie nia Cen trum Tar go we go Fa irE xpo Sp.
z o.o. Przy zna $o:

I miej sce i Sta tu et k& Cen trum Tar go we go Fa irE xpo fir mie
EU RO COM PRO JECT No wi' ski, Za mro czy' ska Sp. j. za Ha -

l& Ma ga zy no w" zin te gro wa n" z sys te mem fo to wol ta icz nym
Wy ró# nie nie i II miej sce
IM -PRO DUK CJA za Pa le ni ska Ogro do we
Wy ró# nie nie i III miej sce
KRY JAK – BIU RO PRO JEK TÓW za za pro jek tuj so bie dom.pl
Przy zna no rów nie# na gro dy po za re gu la mi no we za aran #a cj& sto -

iska.
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Istot ne zna cze nie dla trwa #o $ci obiek tów bu dow la nych ma szko -
dli we dzia #a nie wil go ci, zw#asz cza tej z ota cza j" ce go $ro do wi ska.
Fakt ten ma du %e zna cze nie prak tycz ne, po nie wa% wil go& wp#y -
wa nie ko rzyst nie na sze reg w#a $ci wo $ci ma te ria #ów bu dow la nych,
a tak %e na war to$& u%yt ko w" ca #ej kon struk cji [9], [10], [11]. 

Sku tecz ne za bez pie cze nie kon struk cji bu dow la nych przed szko -
dli wym dzia #a niem wo dy sta no wi istot ny wa ru nek pra wi d#o wej ich
eks plo ata cji. Wa dli we za bez pie cze nie wo do chron ne obiek tu, ge -
ne ru je pro ce sy de struk cyj ne znacz nie ob ni %a j" ce je go trwa #o$&.
Po wo du je to ko niecz no$& prze pro wa dza nia kosz tow nych na praw
w ce lu zre ali zo wa nia prze wi dy wa ne go okre su u%yt ko wa nia
obiek tu bu dow la ne go.

Za wil go ce nie obiek tu bu dow la ne go mo %e by& spo wo do wa ne
przez: wo d' tech no lo gicz n", wo d' grun to w", opa dy at mos fe rycz -
ne, wil go& sorp cyj n", kon den sa cj' pa ry wod nej na po wierzch -
ni lub we wn"trz ele men tu, wo dy po wo dzio we (rys. 1). Za wil go -
ce nie sorp cyj ne oraz kon den sa cja pa ry wod nej na po wierzch niach
lub we wn"trz ele men tów bu dow la nych zwi" za ne s" za rów no z kli -
ma tem ze wn'trz nym jak i mi kro kli ma tem po miesz cze nia.

Ro dza je i prze zna cze nie izo la cji wo do chron nych

W li te ra tu rze zna le(& mo% na ró% ne kla sy fi ka cje i po dzia #y izo -
la cji wo do chron nych w za le% no $ci od ich prze zna cze nia, miej -
sca wbu do wa nia, ro dza ju u%y tych ma te ria #ów itp. Zgod nie
z obo wi" zu j" cy mi w bu dow nic twie wa run ka mi tech nicz ny mi [4]
roz ró% nia si':

– izo la cje pa ro chron ne,
– izo la cje prze ciw wil go cio we,
– izo la cje prze ciw wod ne.
Izo la cje pa ro chron ne za bez pie cza j" prze gro dy bu dow la ne

przed prze ni ka niem przez nie pa ry wod nej. Po win ny by& wy ko -
na ne z ma te ria #ów o ma #ej prze pusz czal no $ci pa ry wod nej.

Izo la cje prze ciw wil go cio we chro ni" obiek ty bu dow la ne lub
ich cz' $ci przed dzia #a niem wo dy nie wy wie ra j" cej ci $nie nia hy -
dro sta tycz ne go. 

Izo la cje prze ciw wod ne chro ni" obiek ty bu dow la ne lub ich cz' -
$ci przed dzia #a niem wo dy wy wie ra j" cej ci $nie nie hy dro sta tycz -
ne, w tym rów nie% wo dy na po ro wej i ar te zyj skiej [4].

W li te ra tu rze zna le(& mo% na na st' pu j" cy po dzia# izo la cji prze -
ciw wil go cio wych i prze ciw wod nych [6]:

– izo la cje ty pu lek kie go,
– izo la cje ty pu $red nie go, 
– izo la cje ty pu ci'% kie go.

Izo la cje ty pu lek kie go sto su je si' w ce lu ochro ny bu dow li
przed prze ni ka niem wil go ci w kie run ku bocz nym. Izo la cji ty pu
lek kie go nie na le %y sto so wa& w ce lu za bez pie cze nia bu dow li
przed wo d" opa do w" bez po $red ni" (po kry cia da cho we) lub prze -
s" cza j" c" si' w kie run ku prze gród po zio mych (ta ra sy, prze pu -
sty, zbior ni ki pod ziem ne itp.), a tym bar dziej przed wo d" na po -
ro w" [6].

Izo la cje ty pu !red nie go sto su je si' w ce lu za bez pie cze nia
bu dow li przed wo d" opa do w" bez po $red ni", ka pi lar n" lub
prze s" cza j" c" si' w kie run ku prze gro dy po zio mej lub pio no wej.
Te go ty pu nie na le %y sto so wa& w ce lu za bez pie cze nia bu dow li
przed wo d" pod ci $nie niem. Wy j" tek mo g" sta no wi& przy pad -
ki, kie dy par cie wo dy jest chwi lo we lub gdy zu pe# na wo dosz czel -
no$& nie jest wy ma ga na [6].

Izo la cje ty pu ci"# kie go sto su je si' w ce lu za bez pie cze nia obiek -
tu bu dow la ne go przed wo d" na po ro w" [6]. W ce lu po wi" za nia ze
so b" sto so wa nych po wszech nie po dzia #ów izo la cji wo do chron nych
przy j' to na pod sta wie szcze gó #o wej ana li zy pew ne do dat ko we kry -
te ria. Ich isto t' przed sta wio no sche ma tycz nie na rys. 2.

Szcze gól ny ro dzaj za bez pie cze nia wo do chron ne go sta no wi po -
w$o ka hy dro fo bi zu j% ca, prze pusz cza j" ca pa r' wod n". Po w#o -
ka ta sta no wi ochro n' przed wni ka niem wil go ci w fa zie cie k#ej
do wn' trza be to nu. Isto t' hy dro fo bi za cji przed sta wio no na rys. 3.

Wy bra ne za gad nie nia
za bez pie cze! wo do chron nych 
obiek tów
bu dow la nych
Za bez pie cze nie obiek tów bu dow la nych przed szko dli wym dzia "a niem wil go ci sta no wi wa# ny pro blem tech nicz -
no -eko no micz ny. W ar ty ku le tym przed sta wio no wy bra ne za gad nie nia zwi$ za ne z za bez pie cze nia mi wo do chron -
ny mi obiek tów bu dow la nych. Prze gl$ du wspó" cze snych ma te ria "ów wo do chron nych sto so wa nych w obiek tach bu -
dow la nych, do ko na no w pra cach [9], [10], [11].

Rys. 1. !ró d"a za wil go ce nia obiek tów bu dow la nych (ang. The so ur ces of hu -
mi di fy of struc tu res) [11], [12].

Prof. dr hab. in!. JAN "LU SA REK,

prof. zwy czaj ny w Po li tech ni ce "l# skiej.

Wy dzia$ Bu dow nic twa 

Po li tech ni ki "l# skiej

NAUKA
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Do tej gru py za li czy# na le $y rów nie$ wszel kie go ro dza ju fo lie pa -
ro prze pusz czal ne s%u $" ce do od pro wa dze nia kon den sa tu z wn& -
trza prze gro dy (np. stro po da chu).

Na pod sta wie ana li zy rys. 2 %a two za uwa $y#, $e mak sy mal -
ne ci 'nie nie hy dro sta tycz ne, sta no wi" ce gra ni c& po mi& dzy ko -
niecz no 'ci" sto so wa nia izo la cji 'red niej i ci&$ kiej wy no si
pmax = 0,002 MPa.

Uwzgl&d nia j"c kry te ria przed sta wio ne na rys. 2, jak rów nie$
wy $ej po da ne wy tycz ne [4], izo la cji prze ciw wod nych oraz bio -
r"c pod uwa g& isto t& hy dro fo bi za cji (rys. 3.) pro po nu je si& po -
dzia% izo la cji wo do chron nych przed sta wio ny w tab. 1. 

Opór dy fu zyj ny war stwy izo la cji wo do chron nej de fi niu je si& na -
st& pu j" co:

(1)

gdzie:

d – gru bo'# war stwy izo la cyj nej [m],
( – wspó% czyn nik prze pusz czal no 'ci pa ry wod nej [g/m·h·hPa].

Wspó% czyn nik prze pusz cza nia pa ry wod nej ( jest pa ra me trem
ma te ria %o wym po wszech nie sto so wa nym w na szym kra ju.
Do cha rak te ry sty ki ma te ria %u cz& sto u$y wa ny jest (zw%asz cza
w Niem czech) pa ra metr bez wy mia ro wy zwa ny licz b" opo ru dy -
fu zyj ne go pa ry wod nej µ:

(2)

gdzie:
Fp  – g& sto'# stru mie nia dy fu zji pa ry wod nej w po wie trzu

[g/m2h],
Fm – g& sto'# stru mie nia dy fu zji pa ry wod nej w ma te ria le

[g/m2h].

G& sto'# stru mie nia dy fu zji pa ry wod nej mo$ na zde fi nio wa# na -
st& pu j" co:

(3)

gdzie:
(  – wspó% czyn nik prze pusz czal no 'ci pa ry wod nej

[g/m·h·hPa],
p  – cie 'ni nie cz" stecz ko we pa ry wod nej,

! – ope ra tor gra dien tu

n  – wspó% rz&d na nor mal na do po wierzch ni; [!p] = [Pa/m].

Uwzgl&d nia j"c rów na nia (2) i (3) za le$ no'# po mi& dzy ( i !
przed sta wia rów na nie:

(4)

gdzie:
(p, (m – wspó% czyn ni ki prze pusz cza nia pa ry wod nej w po wie -

trzu w ma te ria le izo la cyj nym (od po wied nio).

Przyj mu j"c na pod sta wie [1], [3] 'red ni" war to'# wspó% czyn ni -
ka prze pusz cza nia pa ry wod nej w po wie trzu (p = 700·10–4

[g/m·h·hPa] oraz zna j"c war to'# (m, dla da ne go ma te ria %u, %a -
two zna le)# za le$ no'# po mi& dzy pa ra me tra mi (m i µ.

Ogól ne wy ma ga nia w za kre sie izo la cji wo do chron nych

Przy czep no'# po w%o ki wo do chron nej do pod %o $a, zw%asz cza
be to no we go za le $y od wie lu czyn ni ków i jest w za sa dzie wy ni -
kiem dzia %a nia si% przy ci" ga j" cych, dzia %a j" cych na sty ku tych
dwóch o'rod ków. Wspo mnia ne si %y przy ci" ga j" ce na zy wa ne s"
ad he zj" [3], [7], [8]. Ist nie j" dwie za sad ni cze teo rie ad he zji [7]:
teo ria ad he zji me cha nicz nej i teo ria ad he zji w%a 'ci wej. 

Ad he zja me cha nicz na po le ga na prze ni ka niu kle ju do po -
rów i nie rów no 'ci kle jo nych po wierzch ni oraz wy two rze niu
po stward nie niu sil ne go zwi" za nia z pod %o $em. Szcze gó %o we
ba da nia wy ka za %y, $e w pro ce sach kle je nia naj istot niej sz" ro -
l& od gry wa nie ad he zja me cha nicz na, lecz ad he zja w!a "ci wa
zwi" za na z po lar n" bu do w" cz" ste czek. Istot n" ro l& w ad he -
zji w%a 'ci wej od gry wa j" si %y Van der Wa al sa oraz si %y wi" za* ato -
mo wych [7]. 

Sche mat ad he zji przed sta wio no na rys. 4.

Rys. 2. Sche mat izo la cji wo do chron nych (sche me of wa ter pro of iso la tion) [9],
[11].

Rys. 3. Isto ta hy dro fo bi za cji po wierzch ni be to nu (ang. Es sen ce of hy dro pho -
bi sa tion of con cre te sur fa ce) [2], [9], [11].

Tab. 1 Po dzia! izo la cji wo do chron nych [9], [11].
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Si #y Van der Wa al sa s" to si #y wza jem ne go przy ci" ga nia cz" -
ste czek i s" na ogó# znacz nie s#ab sze ni$ si #y wi" za% ato mo wych
(wa len cyj nych). Si #y di po lo we (orien ta cyj ne) po le ga j" na wza jem -
nym od dzia #y wa niu sta #ych di po li (efekt Ke eso ma). Si #y in duk cyj -
ne po le ga j" na wza jem nym od dzia #y wa niu sta #e go di po lu i di po -
lu przez nie go in du ko wa ne go (efekt De bye’a). Si #y dys per syj ne
(efekt Lon do na) po le ga j" na wza jem nym wp#y wie po ru sza j" cych
si& elek tro nów; np. w uk#a dzie j" dro – elek tron mo $e utwo rzy'
si& w da nej chwi li di pol ele men tar ny, któ ry wspó# dzia #a z in ny mi
po dob ne go ty pu szyb ko zmien ny mi di po la mi [2], [5].

Cz& sto za cho dzi ko niecz no(' ak ty wo wa nia #" czo nych po -
wierzch ni. Ak ty wa cj& cz" ste czek cia #a mo$ na osi" gn"' np. przez
sto pie nie, roz pusz cze nie, po wle ka nie sub stan cja mi po lar ny mi
(war stwy scze pio ne). Cz" stecz ki uzy sku j" wów czas do dat ko wy
sto pie% swo bo dy, umo$ li wia j" cy im szyb kie #" cze nie si& z cz" -
stecz ka mi in ne go cia #a.

Jed nym z wa run ków ad he zji w#a (ci wej jest zdol no(' zwil $a -
nia po wierzch ni sty ku przez klej. Tyl ko wów czas na st" pi zbli $e -
nie si& ato mów i cz" ste czek umo$ li wia j" ce w pe# ni wy ko rzy sta -
nie si# przy czep no (ci. Zwil $al no(' mo$ na po pra wi' na przy k#ad
dzi& ki zmniej sze niu na pi& cia po wierzch nio we go kle ju.

Wil got no!" pod #o $a be to no we go

Bar dzo du $e zna cze nie dla sku tecz no (ci izo la cji wo do chron -
nej ma za wil go ce nie pod #o $a be to no we go. Nie ko rzyst ny
wp#yw na trwa #o(' za bez pie cze% wo do chron nych ma za wil go -
ce nie be to nu, zw#asz cza gdy mo $e ono na st& po wa' od stro -
ny prze ciw nej ni$ izo la cja. Z te go te$ po wo du w ele men tach
na ra $o nych na od dzia #y wa nie wil go ci z oby dwóch stron ele -
men tu na le $y prze wi dzie' od po wied nie izo la cje. Z przy pad -
kiem ta kim ma my do czy nie nia zw#asz cza w prze gro dach da -
cho wych tzw. stro po da chach pe# nych. Na le $y tu taj d" $y'
do zmi ni ma li zo wa nia skut ków aku mu la cji pa ry wod nej. Sto so -
wa' na le $y sku tecz ne pa ro izo la cje, a w skraj nych przy pad kach
d" $y' do za sto so wa nia struk tur da cho wych od po wied nio
zwen ty lo wa nych.

Brak w#a (ci we go zwen ty lo wa nia ta kich struk tur ob ja wia si& od -
spa ja niem izo la cji wo do chron nej (p& che rze) na sku tek wy so kie -
go ci (nie nia pa ry wod nej. 

Zgod nie z wy mo ga mi [4] wil got no(' pod #o $a be to no we go win -
na by':

– < 8% [wag] – dla po kry' da cho wych pa po wych,
– < 6% [wag] – dla izo la cji wo do chron nych ta ra sów,
– 3% [wag] – dla po w#ok bi tu micz nych, $y wicz nych.
W przy pad ku sto so wa nia po w#ok mi ne ral nych pod #o $e be to -

no we wy ma ga zwil $e nia wo d".
Ma kro sko po wa oce na za wil go ce nia be to nu mo $e by' trud na.

Be to ny ma j" prze cie$ ró$ n" struk tu r&, za le$ n" od stop nia mo -
dy fi ka cji. W zwi"z ku z tym za wil go ce nie ta kich be to nów w cza -
sie ich tward nie nia b& dzie ró$ ne. W tab. 2 po da no (na pod sta -
wie ba da% w#a snych) prze bieg za wil go ce nia ró$ nych be to nów
tward nie j" cych w wa run kach hy dro izo lo wa nych czy li bez wy mia -

ny wil go ci z oto cze niem. W rze czy wi stych wa run kach tward nie -
nia za cho dzi wy mia na wil go ci z oto cze niem. W zwi"z ku z tym
war to (ci po da ne w tab. 2 na le $y trak to wa' je dy nie ja ko osza -
co wa nia po gl" do we. 

Roz wi% za nia wspo ma ga j% ce

Jed nym z g#ów nych wa run ków sku tecz ne go za bez pie cze nia
kon struk cji bu dow la nych przed szko dli wym dzia #a niem wo dy mo -
$e by' zli kwi do wa nie )ró d#a za wil go ce nia. Oczy wi (cie nie za -
wsze jest to mo$ li we do zre ali zo wa nia w ca #ym za kre sie. Do bre
re zul ta ty mo$ na osi" gn"' po przez ob ni $e nie po zio mu zwier cia -
d#a wód grun to wych. Umo$ li wia to sku tecz ny sys tem dre na $u
opa sko we go czy te$ ob wo do we go. De cy zj& o za sto so wa niu ta -
kich roz wi" za% na le $y jed nak przy go to wa' na pod sta wie szcze -
gó #o wej ana li zy wa run ków grun to wo -wod nych w pod #o $u grun -
to wym. Na rys. 5 i rys. 6 przed sta wio no sche ma tycz nie isto t&
funk cjo no wa nia sys te mu od wad nia j" ce go.

W przy pad ku wy st& po wa nia zmien ne go po zio mu wód grun -
to wych na le $y zwró' uwa g& na jesz cze je den wa$ ny pro blem,
zwi" za ny z ci (nie niem hy dro -sta tycz nym wy wie ra nym na po -
zio mie prze pon wo do chron nych ty pu (red nie go. Pod le ga j" one
dzia #a niu si #y wy po ru i na ra $o ne s" na uszko dze nia ty pu „gi -
lo ty no we go”. W ta kim przy pad ku na le $y do bra' ta k" gru bo('
warstw po sadz ko wych, aby ich ci& $ar zre du ko wa# skut ki dzia -
#a nia si #y wy po ru. Do dat ko wym, ko rzyst nym roz wi" za niem, jest
umo$ li wie nie swo bo dy od kszta# ce% po w#o ki wo do chron nej
w re jo nie dy la ta cji (por. szcze gó# „A” na rys. 2). Isto t& sku tecz -
no (ci za le co nych roz wi" za% przed sta wio no sche ma tycz nie
na rys. 7.

Pra wi d#o wa struk tu ra bu dow li w re jo nie szcze li ny dy la ta cyj nej
pod le ga j" cej znacz nym ru chom da je bar dzo ko rzyst ne re zul ta -
ty. Po zor ne zwi&k sze nie sze ro ko(' dy la ta cji do war to (ci s2

Tab. 2. Za wil go ce nie be to nów w cza sie tward nie nia w wa run kach hy dro izo lo -
wa nych (badania w!asne).

Rys. 4. Sche mat ad he zji na sty ku be to nu z po w!o k" wo do chron n". (ang. Sche -
me of ad he sion on the po int of con tact of con cre te with wa ter pro of co ver) [7].
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(rys. 7b) po zwa la na zna cz" ce zwi#k sze nie bez wzgl#d ne go od -
kszta$ ce nia izo la cji wo do chron nej. Zwi#k sze nie gru bo %ci po sadz -
ki do war to %ci g2 (rys. 7b) po zwa la na zrów no wa &e nie si $y wy -
po ru, przez co z$" cze nie pod le ga tak in ten syw nym ru chom jak
w przy pad ku na rys. 7a.

Ogra ni cze nie ilo %ci wil go ci na p$y wa j" cej do kon struk cji
mo& li we jest rów nie& od stro ny po miesz cze' we wn#trz nych.
Cho dzi tu taj o za sto so wa nie sku tecz nych in sta la cji od wad -
nia j" cych oraz kli ma ty zu j" cych. W$a %ci wie funk cjo nu j" ce in -
sta la cje od wad nia j" ce po zwa la j" na usu ni# cie nad mier nych
ilo %ci wód po za re jon kon struk cji. Do brze wy pro fi lo wa ne
spad ki w pod $o &u be to no wym (po sadz ce) oraz od po wied nia
ilo%( kra tek %cie ko wych do sto so wa na do zlew ni mo g" zna -
cz" co ogra ni czy( ilo%( wo dy prze s" cza j" cych si# w g$"b kon -
struk cji.

W$a %ci wy mi kro kli mat po miesz cze' we wn#trz nych mo &e
rów nie& wp$y n"( ko rzyst nie na ogra ni cze nie ilo %ci wil go ci wni -
ka j" cej do kon struk cji be to no wej. W przy pad ku po miesz cze',
w któ rych ma miej sce in ten syw na pro duk cja pa ry wod nej po -
ru szo ny pro blem ma zna cze nie szcze gól ne. Usu wa nie nad -
mia ru pa ry wod nej, utrzy my wa nie od po wied niej tem pe ra tu -
ry i wil got no %ci wzgl#d nej po miesz cze' po win no by(
kon tro lo wa ne przez w$a %ci wie do bra ny sys tem urz" dze' kli -
ma ty zu j" cych. Dzi# ki tym za bie gom mo& na ogra ni czy( kon -
den sa cj# pa ry wod nej na po wierzch niach we wn#trz nych prze -
gród bu dow la nych.

Pod su mo wa nie

W ar ty ku le przed sta wio no wy bra ne za gad nie nia zwi" za ne
z pro jek to wa niem i wy ko ny wa niem za bez pie cze' wo do chron -
nych obiek tów bu dow la nych. Wska za no g$ów ne )ró d$a za wil -
go ce nia obiek tu bu dow la ne go. Omó wio no ro dza je i prze zna cze -
nie za bez pie cze' wo do chron nych. Za pro po no wa no rów nie&

au tor ski po dzia$ za bez pie cze' wo do chron nych, któ ry, jak si# wy -
da je, jest uzu pe$ nie niem do tych czas funk cjo nu j" cych w li te ra -
tu rze. Omó wio no rów nie& ogól ne wy ma ga nia w za kre sie izo la -
cji wo do chron nych, zw$asz cza po wierzch nio wych. Ta ki za kres
za pre zen to wa nych in for ma cji mo &e sta no wi( pod sta wy do za -
pre zen to wa nia prze gl" du wspó$ cze snych za bez pie cze' wo do -
chron nych obiek tów bu dow la nych.

Rys. 5. Sche mat dre na !u czo "o we go (ang. Sche me of fron tal dra ining sys tem). Rys. 6. Sche mat dre na !u opa sko we go (ang. Sche me of band dra ining sys tem)

Rys. 7. Przy k"ad za bez pie cze nia prze po ny wo do chron nej ty pu #red nie go w szcze li nie dy la ta cyj nej. (ang. Exam ple of pro tec tion of me dium ty pe of wa ter pro of
mem bra ne in expan sion jo int) [9], [10], [11].
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Dr hab. in(. Jerzy S'kowski, prof. w Pol. $l. 
Katedra Geotechniki, Politechnika $l%ska, Gliwice

Posadowienie po"rednie 

obiektów i budowli in!ynierskich

Stresz cze nie

W ar ty ku le wska za no na przy czy ny wy -
bo ru po sa do wie nia po %red nie go obiek tów
i bu dow li in #y nier skich. Po scha rak te ry -
zo wa niu ró# nych ro dza jów po sa do wie'
po %red nich za sy gna li zo wa no tak #e pro -
ble my ja kie wy st& pu j" przy ich re ali za cji. 

1. WST.P

Jed n" z za sad ni czych przy czyn ogra -
ni cza j" cych roz wój wspó$ cze sne go bu -
dow nic twa jest brak wol nych i przy dat nych
pod za bu do w& te re nów. 

O wspo mnia nej przy dat no %ci de cy du -
je przede wszyst kim ko rzyst na cha rak te -
ry sty ka geo tech nicz na pod $o #a grun to we -
go. Ogra ni cza j" j" w za sad ni czy spo sób
grun ty s$a bo no %ne i nad mier nie od kszta$ -
cal ne, do któ rych na le #y nie w"t pli wie
za li czy(: grun ty or ga nicz ne, pla stycz ne
i mi&k ko pla stycz ne grun ty spo iste oraz
lu* ne pia ski i cz&%( grun tów an tro po ge -
nicz nych. Wo bec ro sn" ce go za in te re -
so wa nie ty mi te re na mi re al n" szan s&
na ich za go spo da ro wa nie da je po sa do -
wie nie po %red nie oraz geo in #y nie ria, zaj -
mu j" ca si& sze ro ko ro zu mia nym ulep sza -
niem grun tów s$a bych. Me to dy
pro po no wa ne przez geo in #y nie ri& sta no -
wi" al ter na ty w& dla po wszech nie jesz cze
do nie daw na wy bie ra nych w ta kich sy tu -
acjach po sa do wie' po %red nich. Po mi mo
du #ej atrak cyj no %ci ró# no rod nych me tod
geo in #y nie rii, w wie lu przy pad kach po sa -
do wie nie po %red nie, w szcze gól no %ci
na pa lach lub %cia nach szcze li no wych,
oka zu je si& ko rzyst niej sze, za rów no
pod wzgl& dem me ry to rycz nym jak i eko -
no micz nym. Ma j" na to rów nie# wp$yw sa -
me obiek ty ze wzgl& du na swój ci& #ar
i spe cy fi k& oraz sta wia ne im wy ma ga nia.
Do ty czy to w szcze gól no %ci bu dow li
i obiek tów in #y nier skich oraz wy so kich
obiek tów ku ba tu ro wych, re ali zo wa nych
w ist nie j" cej za bu do wie miej skiej. 

W ar ty ku le wska za no przy czy ny dla któ -
rych po sa do wie nie po %red nie wy bie ra ne
jest przez pro jek tan tów. Scha rak te ry zo -

wa no nie któ re roz wi" za nia a tak #e za sy -
gna li zo wa no pro ble my, ja kie ma j" miej -
sce przy po %red nim po sa do wie niu obiek -
tów i bu dow li in #y nier skich.

2. WSPÓ, CZE SNE KON CEP CJE 
PO SA DO WIE NIA 

OBIEK TÓW BU DOW LA NYCH

Pra wi d$o we po sa do wie nie ka# dej bu -
dow li po win no spe$ nia( wy ma ga ne przez
nor my geo tech nicz ne wa run ki sta nów
gra nicz nych. Roz wi" za nia ta kie po win ny
spe$ nia( rów nie# okre %lo ne wa run ki kon -
struk cyj ne, a po nad to by( eko no micz ne
i es te tycz ne oraz ak cep to wa ne spo $ecz nie.
Gdy ob ci" #e nia z obiek tu s" prze ka zy wa -
ne przez pod sta wy fun da men tów na pod -
$o #e mó wi my o po sa do wie niu bez po -
%red nim. Gdy ma to miej sce na je go
g$&b sze war stwy, zwy kle za po mo c" do -
dat ko wych ele men tów kon struk cyj nych,
mó wi my o po sa do wie niu po %red nim. 

Na prze strze ni ostat nich kil ku dzie si& ciu
lat po ja wi $o si& sze reg roz wi" za', umo# -
li wia j" cych po sa do wie nie obiek tów
na grun tach o nie ko rzyst nej cha rak te ry -
sty ce geo tech nicz nej po ich wcze %niej -
szym ulep sze niu. Cz&%( z tych me tod
spro wa dza si& do wzmoc nie nia pod $o #a
s$a be go, in ne do je go zbro je nia. St"d te#
w chwi li obec nej mo# na mó wi( o czte rech

kon cep cjach po sa do wie nia obiek tów bu -
dow la nych (rys. 1) [5].

3. PO SA DO WIE NIE PO !RED NIE

3.1. Ro dza je fun da men tów po &red -
nich 

Po sa do wie nie po %red nie re ali zo wa ne
jest przez za sto so wa nie: ko lumn, ke so nów,
stud ni, pa li, %cian szcze li no wych i %cia nek
szczel nych (rys. 2).

Ko lum ny i ke so ny nie s" prak tycz nie
w kra ju ju# sto so wa ne a %cian ki szczel -
ne funk cj& fun da men tu po %red nie go pe$ -
ni" spo ra dycz nie. Pa le i %cia ny szcze li no -
we na le #" na to miast do roz wi" za' bar dzo
po pu lar nych i cz& sto wy bie ra nych przez
pro jek tan tów.

Za sad ni czym czyn ni kiem de cy du j" -
cym o wy bo rze po sa do wie nia po %red nie -
go s" nie ko rzyst ne wa run ki grun to wo -
-wod ne i sam obiekt. Te pierw sze
uto# sa mia ne s" z obec no %ci" w gór nej
stre fie pod $o #a grun tów sil nie od kszta$ cal -
nych i nie no %nych o znacz nej zwy kle
mi"# szo %ci, na to miast obiekt z du #ym ci& -
#a rem oraz wra# li wo %ci" na nad mier ne
osia da nia i nie rów no mier no %ci osia da'.
Na le #y jed nak pa mi& ta(, #e pod $o #e
grun to we, a %ci %lej je go przy dat no%(
pod za bu do w&, po win na by( za wsze

Rys.1. Wspó"czesne koncepcje posadowienia budowli [5]
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roz pa try wa na w kon tek %cie pro jek to wa -
ne go obiek tu. De cy zja o wy bo rze po sa -
do wie nia po %red nie go jest trud na i wy ma -
ga od pro jek tan ta ka# do ra zo wo do g$&b nej
ana li zy obej mu j" cej wa run ki sta nów
gra nicz nych pod $o #a oraz od po wied*
obiek tu na osia da nia. In nym wa# kim
czyn ni kiem de cy du j" cym o wy bo rze po -
sa do wie nia po %red nie go s" wzgl& dy eko -
no micz ne. Mo g" one, zwa #yw szy
na kosz ty ge ne ro wa ne przez do dat ko we
ro bo ty ziem ne i od wod nie nio we a tak #e
nie ko rzyst ne wa run ki po go do we przy re -
ali za cji po sa do wie nia bez po %red nie go,
prze s" dzi( osta tecz nie o wy bo rze po sa -
do wie nia po %red nie go. Jesz cze in nym
czyn ni kiem prze ma wia j" cym za po sa do -
wie niem po %red nim s" ar gu men ty zwi" -
za ne ze spe cy fi k" bu do wa ne go obiek tu
oraz miej scem je go re ali za cji (np.: obiekt
mo sto wy, za bu do wa plom bo wa, ogra ni -
czo ny te ren, itp.), o czym sze rzej b& dzie
jesz cze w pkt. 3.3. 

3.2. Pra ca fun da men tów po &red nich 

Fun da men ty po %red nie prze no sz" ob -
ci" #e nia z kon struk cji na pod $o #e swo j"
pod sta w" i po bocz ni c" (rys. 3). O wiel ko -
%ci jed nost ko we go tar cia na po bocz ni cy
(t) i jed nost ko wej no %no %ci pod pod sta w"
fun da men tu (q) de cy du je ro dzaj i stan
grun tu a o prze no szo nym ob ci" #e niu, po -
le po bocz ni cy i pod sta wy. Ob ci" #e nia
prze no szo ne przez pod sta w& (Qb) i po -
bocz ni c& (Qs) s" funk cj" ich po wierzch -
ni i za le #" od ro dza ju fun da men tu po %red -
nie go. 

Ro dzaj przy j& te go fun da men tu de cy du -
je bo wiem o zwi&k sze niu b"d* te# zmniej -
sze niu owe go ob ci" #e nia przez wpro wa -
dze nie do dat ko wych wspó$ czyn ni ków lub
te# zmo dy fi ko wa niu po wierzch ni prze no -
sz" cej ob ci" #e nie (np. wspó$ czyn ni ki
tech no lo gicz ne w przy pad ku pa li i po -
wierzch nie za st&p cze pod staw pa li i %cia -
nek szczel nych [7] [3]).

3.3. Cha rak te ry sty ka wy bra nych roz -
wi# za*

Jak ju# wspo mnia no, spo %ród wy mie -
nio nych na rys. 2 roz wi" za' ko lum ny i ke -
so ny nie s" w chwi li obec nej w Pol sce
prak tycz nie sto so wa ne. 

Ko lum ny to pio no we, w" skie, zwy kle
o prze kro ju ko $o wym ele men ty z be to nu
zbro jo ne go za pusz cza ne w grunt lub
na nim opar te, sto so wa ne naj cz& %ciej
w bu dow nic twie wod nym ja ko pod sta wy
na brze #y i po mo stów. Wy ró# nia si& w%ród
nich pa le pu sta ko we (rys. 4a) i s$u py
(rys. 4b). Pierw sze z nich s" za g$& bia ne
w grunt, dru gie zwy kle na nim opar te, lub
za g$& bio ne nie znacz nie [4], przy %red ni -
cach do cho dz" cych do 1 m i d$u go -
%ciach do kil ku na stu me trów. 

Ke son to otwar ta skrzy nia, „od wró co -
na” do gó ry dnem, zwy kle s$u #" ca do wy -
bu do wa nia fun da men tu dla ci&# kiej bu -
dow li na no %nej war stwie za le ga j" cej
nie g$& biej ni# 35 m od po zio mu zwier cia -
d$a wo dy grun to wej. To kon struk cja pre -
fa bry ko wa na – #el be to wa, rza dziej sta lo -
wa, któ ra po usta wie niu w od po wied nim
miej scu za g$& bia si& w pod $o #e w mia r&
wy bie ra nia spod niej grun tu. Wy bie ra nie
grun tu jest mo# li we, gdy# do p$yw wo dy
do stud ni jest rów no wa #o ny ci %nie niem
po wie trza we wn"trz ko mo ry ro bo czej.
Ci %nie nie to w mia r& po st& pu prac jest
zwi&k sza ne, do chwi li gdy ko mo ra osi" -
gnie wy ma ga ne za g$& bie nie (rys. 4). 

Rys. 2. Rodzaje posadowie' po#rednich

Rys. 3. Idea pra cy fun da men tu

po #red nie go [2]

Rys. 3. Przyk"ady: kolumny (a) i s"upa (b) [4]

a) b)
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Na kon struk cj& ke so nu sk$a da j" si&:
skrzy nia ro bo cza, urz" dze nia do %lu zo wa -
nia pra cow ni ków i do usu wa nia urob ku
oraz sta cja spr& #a rek z osprz& tem.
W mia r& za g$& bia nia skrzy ni jest ona nad -
bu do wy wa na, a po osi" gni& ciu pro jek to -
wa nej g$& bo ko %ci zwy kle si& j" wy pe$ nia. 

Stud nia ja ko fun da ment po %red ni pe$ -
ni cz& sto funk cj& kon struk cji pod ziem nej
(sta cja pomp, zbior nik pod ziem ny, dó$ ka -
na li za cyj ny itp.). To be to no wy lub #el be -
to wy, rza dziej sta lo wy, ce ra micz ny a na -
wet drew nia ny p$aszcz o ró# nym prze kro ju
po zio mym (tak #e pio no wym) za g$& bia j" -
cy si& w mia r& wy bie ra nia grun tu z wn& -
trza, nie rzad ko przy do dat ko wym wspo -
ma ga niu ze wn&trz nym. Za g$& bia nie
stud ni, któ rych %red ni ca mo #e wy no si( kil -
ka na %cie me trów, jak rów nie# wspo mnia -
nych wcze %niej ke so nów u$a twia od po -
wied nio ukszta$ to wa ny nó# w dol nej
cz& %ci kon struk cji. W mia r& po st& pu j" ce -
go za g$& bia nia stud nia jest nad bu do wy -
wa na, a po doj %ciu do war stwy no %nej
stud ni& wy pe$ nia si& zwy kle be to nem. Ta -
ki ro dzaj po sa do wie nia sto so wa ny jest
wów czas, gdy mi"# szo%( war stwy s$a bej
si& ga kil ku/kil ku na stu me trów (zna ne s"
jej za sto so wa nia do 65 m). Sa ma stud nie
za g$& bia na jest na su cho z od pom po wy -
wa niem wo dy z wn& trza (rys. 5) oraz
na mo kro. Pod sta wo wym pro ble mem
tech nicz nym po zo sta je utrzy ma nie za g$& -
bia nej stud ni w pio nie. Pro sto wa nie, jak -
kol wiek mo# li we na ró# ne spo so by, jest
bar dzo trud ne 
!cian ki szczel ne ze wzgl& du na swo -

je za le ty (du #a no %no%( na ob ci" #e nie po -
zio me przy sto sun ko wo $a twym jej po gr" -
#a niu i wy ry wa niu oraz nie wiel kiej ma sie

jed nost ko wej) s" atrak cyj nym ele men tem
bu dow la nym, sto so wa nym szcze gól nie
ch&t nie do za bez pie cze' g$& bo kich wy ko -
pów. Ró# no rod no%( za sto so wa' umo# li -
wia asor ty ment pro du ko wa nych %cia nek
szczel nych (rys. 6).

Z po cz"t kiem lat 80-tych ubie g$e go
wie ku za cz& $y te# pe$ ni( funk cje kon struk -
cji sta $ych, prze no sz"c nie wiel kie ob ci" -
#e nia pio no we. Przy k$a dem ta kich kon -
struk cji s": par kin gi pod ziem ne, przy czó$ ki
mo stów i wia duk tów o ma $ej roz pi& to %ci
i tu ne le. Jed nym z przy k$a dów jest wia -
dukt ko le jo wy w Le wi nie Brze skim (rys. 7). 

Ist nie j" ce pro po zy cje wy mia ro wa nia
%cia nek szczel nych (np. [3]) po win ny

u$a twi( ich wy ko rzy sta nie w oma wia nym
za kre sie, jak kol wiek mo# li wo %ci te w kon -
fron ta cji z kla sycz ny mi ro dza ja mi po sa do -
wie' po %red nich ja kim s": pa le i %cia ny
szcze li no we s" ogra ni czo ne. 

Po sa do wie nie na pa lach to kla sycz ne
me to dy po sa do wie nia obiek tów bu dow -
la nych i bu dow li in #y nier skich. Prze s" dza -
j" o tym no wo cze sne roz wi" za nia tech -
no lo gicz ne i tech nicz ne tych po sa do wie'.
Jest rze cz" oczy wi st", #e w przy pad ku:
pod pór mo stów, obiek tów bu dow nic twa
hy dro tech nicz ne go, obiek tów bu dow nic -
twa mor skie go, bu dyn ków wy so kich,
obiek tów ty pu wie #o we go wy bór pa li jest
bar dzo praw do po dob ny. Tak #e w sy tu acji
gdy za cho dzi po trze ba prze nie sie nia ob -
ci" #e' przez p$yn ny o%ro dek na pod $o #e
no %ne (wo da, ba gno), bu dow la po sa do -
wio na jest na war stwie któ ra mo #e ulec
roz my ciu (fi lar mo stu), fun da men ty
pod obiekt s" ogra ni czo ne w rzu cie, ma -
szy ny nie mo g" od dzia $y wa( w stre fie
przy po wierzch nio wej na obiek ty s" sied -
nie, wy ma ga ne jest uzy ska nie za ko twie'
grun to wych w ce lu prze nie sie nia si$ po -
zio mych i wy ry wa j" cych (mu ry opo ro we,
masz ty) lub gdy po sa do wie nia wy ma ga
szyb kie go roz wi" za nia – wów czas pro jek -
tant rów nie# de cy du je si& na po sa do wie -
nie po %red nie na pa lach. War to wspo -
mnie( tak #e o wy ko rzy sta niu pa li
do obu do wy g$& bo kich wy ko pów, sta bi li -
za cji skarp i wzmoc nie nia ist nie j" cych fun -
da men tów. 

Roz wi" za nia tech nicz ne i tech no lo -
gicz ne wspó$ cze snych pa li pro wa dz"
do wzro stu ich no %no %ci i po sze rze nia za -
kre su za sto so wa' jak rów nie# przy %pie -
sza j" czas wy ko ny wa nia pa li ob ni #a j"c
tym sa mym kosz ty. Wie le spo %ród wspó$ -
cze %nie re ali zo wa nych obiek tów to obiek -
ty ci&# kie, prze ka zu j" ce znacz ne ob ci" -
#e nia na pod $o #e w tym ob ci" #e nia
po zio me, lo ka li zo wa ne w do dat ku w miej -
scu wy st& po wa nia grun tów s$a bych
przy wy so kim po zio mie wód grun to wych.
Z tych te# m.in. po wo dów po sa do wie nie
na pa lach jest cz& sto sto so wa ne w pol -
skim bu dow nic twie. 

Po ni #ej przed sta wio no dwa naj cz& -
%ciej obec nie sto so wa ne w prak ty ce in #y -
nier skiej pa le, do daj my zu pe$ nie od mien -
nie for mo wa ne. 

Pa le pre fa bry ko wa ne (rys. 8) – to za -
sad ni czo #el be to we ele men ty o prze kro -
ju kwa dra to wych 20÷45 cm i d$u go %ci
do 18 m (s" i d$u# sze). Po wierzch nia
bocz na ich jest wzgl&d nie g$ad ka, a pod -
sta wa p$a ska lub za ostrzo na. Po przy wie -
zie niu na bu do w&, s" po gr" #a ne w grunt
me to d" uda ro w", przez wi bra cj&, wp$u ki -
wa nie lub wkr& ca nie.

Pa le CFA (ang. Con ti nu ous Fli ght Au -
ger) – s" wy ko ny wa ne me to d" wiert ni cz".
Do g$& bo ko %ci prze wi dzia nej pro jek tem
wwier ca ny jest %wi der %li ma ko wy (rys. 8b).Rys. 5. Za g"% bia nie stud ni na su cho [4]

Rys. 4. Eta py opusz cza nia ke so nu i wy ko ny wa nia fun da men tu [4]

NAUKA
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Be to no wa nie (pod ci %nie niem) pa la ma
miej sce przez prze wód umiej sco wio ny
w %rod ku %wi dra, z jed no cze snym je go
pod no sze niem, co po zwa la na utrzy ma -
nie pio no wo %ci %cian otwo ru bez do dat -
ko we go „sza lun ku”. Po wy pe$ nie niu otwo -
ru, do %wie #ej mie szan ki wpro wa dza si&
wi bra cyj nie zbro je nie pa la. Po ok. 20 min,
mo# na uzy ska( pa le %red ni cy do 1 m i d$u -
go%( do 22 m. 

Do tych czas pa le pro jek to wa ne by $y
zgod nie z [7]. Wraz z wej %ciem Eu ro ko -
du 7 [8] w spo sób istot ny pro ce du ra ta
zmie ni $a si&. Za in te re so wa nych te ma ty -
k" pa li war to po le ci( pra ce Pro fe so ra Ka -
zi mie rza Gwiz da $y, a w szcze gól no %ci nie -
daw no wy da ne ksi"# ki [1, 2].
!cia ny szcze li no we zna ne ju# w la tach

pi&( dzie si" tych XX, w kra ju od nie daw na,
cie sz" du #ym za in te re so wa niem, po -
dob nie jak wspo mnia ne wcze %niej pa le,
Prze s" dza j" o tym ich za le ty i mo# li wo -
%ci za sto so wa' (np. za bez pie cze nie g$& -
bo kich wy ko pów, %cia ny fun da men to we
kon dy gna cji pod ziem nych, fun da men ty
obiek tów in #y nier skich i obiek tów wy so -
kich). Do po pu lar no %ci %cian szcze li no -
wych przy czy nia j" si& tak #e: po zy tyw ne
do %wiad cze nia, mo# li wo %ci sprz& to we
i roz wi ja j" ca si& wie dza na ich te mat (np.
[6]). Wy ko nu je si& je do g$& bo ko %ci 30 m,
przy gru bo %ci %cia ny do 0,8 m, jak kol wiek
zna ne s" %cia ny i szer sze i d$u# sze.
!cia na szcze li no wa, be to no wa lub #el be -
to wa, for mo wa na jest w szcze li nie wy ko -
pa nej w grun cie. Mo# na przy tym wy ró# -
ni( na st& pu j" ce eta py jej re ali za cji:

Rys. 8. Sprz%t do:

a) za g"% bia nia pa li pre fa bry ko wa nych (+ró d"o: www.geo tekst.pl)

b) for mo wa nia pa li CFA (+ró d"o: www.pg.gda.pl)

wy ko na nie mur ków pro wa dz" cych, przy -
go to wa nie za wie si ny, g$& bie nie szcze li ny
w os$o nie za wie si ny ben to ni to wej (rys. 9a),
wpro wa dze nie ele men tów roz dziel czych
oraz zbro je nia a na st&p nie be to no wa nie
(me to da kon trak tor) i pra ce wy ko' cze nio -
we. !cia na szcze li no wa wy ma ga cz& sto
„ob rób ki” (rys. 9b), nie rzad ko jest ona do -
dat ko wo te# ko twio na, a oczep #el be to -
wy zwi&k sza jej sztyw no%(. !cia n" szcze -
li no w" jest tak #e ba re ta, prze no sz" ca
du #e ob ci" #e nia pio no we i po zio me.

4. NIE KTÓ RE PRO BLE MY
ZWI" ZA NE Z PO SA DO WIE NIEM

PO !RED NIM

De cy zja o wy bo rze po sa do wie nia po -
%red nie go mo #e po wo do wa( rów nie#
sze reg pro ble mów. Oto nie któ re z nich;

W przy pad ku gdy bez po %red nie po sa -
do wie nie bu dow li jest nie mo# li we pro jek -
tant, przy na tu ral nej sk$on no %ci do uni ka -
nia ry zy ka, mo #e pod j"( de cy zj&
o po sa do wie niu po %red nim, na wet wów -
czas, gdy jest to nie eko no micz ne. To bar -

Rys. 7. Przy k"ad wy ko rzy sta nia

#cian ki szczel nej ja ko fun da men tu

po #red nie go wia duk tu ko le jo we go [3]

Rys. 6. Ty py pro fi li #cia nek szczel nych

dzo wa# na de cy zja pro jek tan ta, mo g" ca
w spo sób zna cz" cy zwi&k szy( kosz ty pro -
jek to wa nej in we sty cji. Ten spo sób po st& -
po wa nia jest jed nak wy pie ra ny z prak ty -
ki bu dow la nej, m.in. z ty tu $u do st& pu
do wie lu me tod umo# li wia j" cych ulep sze -
nie s$a be go pod $o #a grun to we go, bez ko -
niecz no %ci ucie ka nia si& do po sa do wie -
nia po %red nie go. 

• Z po dob nym pro ble mem mo# na si&
spo tka( wów czas, gdy obiek ty ist nie j" ce
s" po sa do wio ne bez po %red nio, jed nak
z ró# nych po wo dów wy ma ga na jest zmia -
na wa run ków ich po sa do wie nia. Mo# na to
osi" gn"( m.in. wzmac nia j"c ist nie j" ce
fun da men ty, pod $o #e pod ni mi lub wpro wa -
dza j"c po sa do wie nie po %red nie. To tak #e
bar dzo wa# na de cy zja pro jek tan ta, na któ -
r" mo #e mie( rów nie# wp$yw opi nia m.in.;
kon ser wa to ra, ar chi tek ta i ar che olo ga. 

• De cy zj& o po sa do wie niu na pa lach
uza sad nia j", jak ju# wspo mnia no, nie ko -
rzyst ne wa run ki grun to wo -wod ne, znacz -
ne ob ci" #e nia – w tym ob ci" #e nia po zio -
me oraz uwa run ko wa nia tech nicz ne,
tech no lo gicz ne, cza so we a na wet eko no -

NAUKA
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micz ne. Pro ble mem otwar tym po zo sta je
wy bór ty pu pa la, zw$asz cza wów czas, gdy
mo# na z po wo dze niem za sto so wa( ró# -
ne pa le. Po moc n" w ta kiej sy tu acji po win -
na by( ana li za eko no micz na. 

• Pro po zy cja Eu ro ko du [8] w od nie sie -
niu do me tod pro jek to wa nia fun da men tów
pa lo wych, przy bra ku od po wied nich da -
nych i prak tycz nych do %wiad cze', mo #e
utrud ni( pra ce na wet do %wiad czo nym
pro jek tan tom. Dla mniej do %wiad czo -
nych, a ko rzy sta j" cych z do tych cza so wej
me to dy pro jek to wa nia pa li [7] pro ble -
mem mo #e by( np. do bór wspó$ czyn ni ków
tech no lo gicz nych dla ty pów pa li nie uj& -
tych w do tych cza so wej nor mie pa lo wej [2]
jak rów nie# wy bór sa mej me to dy pro jek -
to wa nia ta kich pa li. 

• For mo wa nie pa li i %cian szcze li no -
wych, po $" czo ne z g$& bie niem otwo ru i wy -
pe$ nia niem go ma s" be to no w" wy ma ga
du #e go do %wiad cze nia wy ko naw cy. B$& -
dy te mo g" do pro wa dzi( m.in. do utra ty
ci" g$o %ci fun da men tu, uszko dze nia zbro -
je nia w przy pad kach skraj nych do znisz -
cze nia fun da men tu [1]. Mo# na rów nie# do -
pro wa dzi( do roz lu* nie nia ota cza j" ce go
fun da ment grun tu w tym pod je go pod sta -
w" oraz nie kon tro lo wa ne go na p$y wu wo -
dy grun to wej. Wy ko na nie tych fun da -
men tów mo #e tak #e wp$y n"( na stan
tech nicz ny s" sia du j" cych obiek tów bu -
dow la nych. Do ty czy to rów nie# po gr" #a -
nia %cia nek szczel nych. Na dzie' dzi siej -
szy opra co wa no sze reg roz wi" za'
tech nicz nych ogra ni cza j" cych te b$& dy
(np.: sto so wa nie m.in. in iek cje wo kó$
i pod fun da men tem pa lo wym). 

5. UWA GI KO/ CO WE

Po sa do wie nie po %red nie, w szcze gól -
no %ci na pa lach i %cia nach szcze li no wych,
na le #y wspó$ cze %nie do cz& sto sto so wa -
nych w przy pad ku obiek tów i bu dow li in -
#y nier skich. Sprzy ja j" te mu za le ty ta kie -
go po sa do wie nia, mo# li wo %ci tech nicz ne

wy ko naw ców, ich do %wiad cze nie a tak #e
wie dza oraz po zy tyw ne do %wiad cze nia
z za kre su ich re ali za cji. Zwi&k szo ne mu za -
in te re so wa niu to wa rzy sz" jed nak ró# -
ne go ro dza ju pro ble my. Do ty cz" one za -
rów no wy bo ru spo so bu po sa do wie nia,
do bo ru ro dza ju po sa do wie nia po %red nie -
go i ty pu roz wi" za nia jak rów nie# za sad
je go pro jek to wa nia i wy ko na nia. Do ko na -
nie w$a %ci we go wy bo ru wy ma ga sze ro kiej
wie dzy na te mat me tod pro jek to wa nia
i wy ko naw stwa. Ka# da z de cy zji w tym ob -
sza rze skut ku je kosz ta mi a nie rzad ko po -
wa# ny mi b$& da mi, pre zen to wa ny mi w li -
te ra tu rze przed mio tu. 

Pod su mo wu j"c przed sta wio ny w ar ty -
ku le ma te ria$ au tor pra gnie pod kre %li( od -
po wie dzial no%( oso by pro jek tu j" cej po sa -
do wie nie ci&# kich obiek tów i bu dow li
in #y nier skich, w szcze gól no %ci w trud nych
wa run kach geo tech nicz nych, oraz zwró -
ci( uwa g& na ko niecz no%( wszech stron -
nej ana li zy te go pro ble mu przez pro jek -
tan ta. 
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Rys. 9. $cia na szcze li no wa: a) g"% bie nie otwo ru b) po od ko pa niu #cia ny

(+ró d"o: www.stump -hy dro bu do wa.pl)
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