


Szanowni Państwo!

Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego
uprzejmie informuje, że została otwarta 

IV edycja Konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE – 2014”

którego celem jest promocja atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej 
oraz możliwości eksportowych województwa śląskiego 

poprzez publiczną prezentację i wyróżnianie: 

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA
podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych

w następujących kategoriach:

✓ przygotowania i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
✓ działalności projektowo-architektonicznej, urbanistycznej i geodezyjnej,
✓ wykonawstwa robót budowlano-montażowych oraz modernizacyjno-remontowych,
✓ produkcji materiałów budowlanych, konstrukcji i urządzeń oraz ich obrotu handlowego,
✓ zarządzania nieruchomościami,
✓ przedsięwzięć ekologicznych, gospodarki komunalnej i rewitalizacji poprzemysłowej,
✓ finansowania i ubezpieczania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz kontraktów budowlanych,
✓ osiągnięć naukowo-szkoleniowych oraz innowacyjno-wdrożeniowych.

oraz Nagrodą i Tytułem

„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”
osób indywidualnych – za szczególne osiągnięcia w działalności zawodowej 

oraz wkład w rozwój regionu

Kapitułę Konkursu stanowią reprezentujący Wojewodę Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego, Rek-
torów Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Częstochowskiej, samorządy zawodowe i gospodarcze bu-
downictwa, które utworzyły „Forum Budownictwa Śląskiego” oraz eksperci w poszczególnych kategoriach
konkursu.

Publiczna promocja Laureatów, poprzez wręczenie tych Nagród w postaci statuetki projektu Zygmunta Brachmań-
skiego wraz z Dyplomem, odbędzie się podczas kolejnej, uroczystej XVII GALI BUDOWNICTWA w dniu 7 listo-
pada 2014 r. w Operze Śląskiej w Bytomiu.

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdą Państwo w Regulaminie, który można pobrać za pomocą linku 
zamieszczonego na naszej stronie:

http://www.izbabud.pl/

„Deklaracje Zgłoszeniowe” przystąpienia do konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE – 2014”
prosimy przekazywać do Biura Śląskiej Izby Budownictwa na adres: 

ul. Szeligiewicza 20 / lok. I, Katowice 40-074 bądź mailowo – izbabud@izbabud.pl
w terminie do 5 września br.



Sza now ni Pań stwo!

Co da lej z wiel ką pły tą? – sys te mo wa pró ba od po wie dzi na to py ta nie zo sta nie pod ję ta w trak cie te go rocz nej kon fe -
ren cji – „VI Ślą skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści” – któ rej te ma tem bę dzie: Przed się wzię cie 
pro gra mo we – „Do sto so wa nie wiel ko pły to we go i wiel ko blo ko we go bu dow nic twa miesz ka nio we go do współ cze -
snych wy ma gań i po trzeb”. 

Przyj mu je się, że to wie lo let nie przed się wzię cie tech nicz ne i spo łecz ne obej mu je oko ło 3,9 mln miesz kań wy bu do -
wa nych w Pol sce w po przed nich de ka dach w tych tech no lo giach. Sza cu je się, że za miesz ku je w nich obec nie 25% lud -
no ści kra ju. Naj więk sza kon cen tra cja te go bu dow nic twa mia ła miej sce na te re nie obec ne go wo je wódz twa ślą skie go.
Użyt kow ni ka mi ta kich bu dyn ków jest 1,5 mln miesz kań ców re gio nu.

Uczest ni cy Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go wraz z Pol ską Izbą In ży nie rów Bu dow nic twa, Pol skim Związ kiem
In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa oraz In sty tu tem Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie uzna li za ce lo we przy -
ję cie na stę pu ją cych za ło żeń pro gra mo wych te go przed się wzię cia:

• Przy�wró�ce�nie�bu�dyn�kom�miesz�kal�nym�spraw�no�ści�tech�nicz�nej�po�przez�ich�mo�der�ni�za�cję�i przy�sto�so�wa�nia�do ak�tu�al�-
nych�prze�pi�sów�tech�nicz�no�-bu�dow�la�nych,�wy�ma�gań�użyt�ko�wych�i tech�no�lo�gicz�nych,�któ�re�stwa�rza�ją�no�wą�ja�kość�miesz�-
kań�com,

•Ob�ni�że�nie�kosz�tów�utrzy�ma�nia�bu�dyn�ku,�pod�wyż�sze�nie�war�to�ści�nie�ru�cho�mo�ści�oraz�atrak�cyj�no�ści�bu�dyn�ków�i osie�dla,
• Po�pra�wa�ja�ko�ści�ży�cia�i od�two�rze�nie�wię�zi�spo�łecz�nych�w wiel�kich�osie�dlach�–�„hu�ma�ni�za�cja”�blo�ko�wisk.

Ja ko cel fi nan so wy te go przed się wzię cia przy ję to kon ty nu ację pu blicz ne go wspar cia fi nan so we go dla dal szej mo der -
ni za cji i re wi ta li za cji wiel ko wy mia ro we go bu dow nic twa miesz ka nio we go. W pierw szej ko lej no ści na dal sze usu wa nie i uty -
li za cję azbe stu, zwłasz cza z płyt ele wa cyj nych bu dyn ków po wsta łych w tych tech no lo giach oraz ob ni ża nie ich ener go -
chłon no ści, któ ra obec nie jest czte ro krot nie wyż sza od zu ży wa nej w no wych do mach bu do wa nych w Pol sce i Eu ro pie.

Z ko lei Ra da Pro gra mo wo -Na uko wa te go przed się wzię cia, z udzia łem ka dry wyż szych uczel ni tech nicz nych kra ju
i re gio nu oraz eks per tów i prak ty ków, wy ty po wa ła na stę pu ją cą te ma ty kę pro ble mo wą kon fe ren cji:

• Oce�na trwa�ło�ści�i bez�pie�czeń�stwa�kon�struk�cji�bu�dyn�ków�z wiel�kiej�pły�ty.
• Oce�na sta�nu�tech�nicz�ne�go�ist�nie�ją�cych�bu�dyn�ków�wiel�ko�pły�to�wych�w Pol�sce�oraz�wa�run�ki�ich�bez�piecz�ne�go�utrzy�-
ma�nia�i użyt�ko�wa�nia.

• Re�mon�ty,�na�pra�wy�i ter�mo�izo�la�cję�bu�dyn�ków�z wiel�kiej�pły�ty�w ce�lu�pod�nie�sie�nia�kom�for�tu�użyt�ko�we�go�miesz�kań�i ogra�-
ni�cze�nia�start�ener�gii�ciepl�nej.

• Prze�bu�do�wa�–�mo�der�ni�za�cję�bu�dyn�ków�wiel�ko�pły�to�wych�w do�sto�so�wa�niu�do współ�cze�snych�wy�ma�gań.
• Kie�run�ki�re�wi�ta�li�za�cji�bu�dyn�ków�i osie�dli�wiel�ko�pły�to�wych.
• For�my�fi�nan�so�wa�nia�mo�der�ni�za�cji�i re�wi�ta�li�za�cji�bu�dyn�ków�oraz�osie�dli�z wiel�kiej�pły�ty�z za�sto�so�wa�niem�źró�deł�i in�-
stru�men�tów�fi�nan�so�wa�nia�miesz�kal�nic�twa�okre�ślo�nych�w obec�nym�pro�jek�cie�Kra�jo�wej�Po�li�ty�ki�Miej�skiej.

Za pro sze nia do udzia łu w „VI Ślą skim Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści” zo sta ły wy sto so wa -
ne do ka dry kie row ni czej za rzą dza ją cej ty mi za so ba mi miesz ka nio wy mi oraz or ga ni za cji pro du cenc kich i wy ko naw -
czych, któ re bę dą uczest ni ka mi ich dal szej mo der ni za cji i re wi ta li za cji. Li czy my tak że na udział w tej kon fe ren cji
in sty tu cji fi nan so wych, ban ko wych, ubez pie cze nio wych i szko le nio wych, a tak że kra jo wych i re gio nal nych wy daw -
nictw tech nicz nych.

Tadeusz Wnuk
Prezydent 

Śląskiej Izby Budownictwa

Fran ci szek Busz ka
– Prze wod ni czą cy Ra dy

Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa

An drzej No wak 
– Prze wod ni czą cy Pol skie go Związ ku
In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa 

Od dział Ka to wic ki

VI ŚLĄSKIE FORUM
INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI

24-25 września 2014 r. w Auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
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– Suk ces pol skich na ukow ców przy wy -
ko rzy sta niu gra fe nu otwie ra nie ogra ni czo -
ne wręcz moż li wo ści dla na sze go kra ju,
w któ rym tak waż nym su row cem na tu ral -
nym jest wę giel. W ja kich dzie dzi nach go -
spo dar ki gra fen znaj dzie za sto so wa nie?
Co mo że zy skać Pol ska i Śląsk dzię ki no -
we mu ma te ria ło wi? Ja kie są moc ne i sła -
be stro ny przy szło ści gra fe nu? Co już zro -
bio no w kie run ku wy ko rzy sta nia na ska lę
prze my sło wą wy na laz ku?

– Opra co wa na przez pol skich na ukow ców
re wo lu cyj na tech no lo gia po zwa la ją cą na pro -

du ko wa nie ta nie go gra fe nu o naj wyż szej ja -
ko ści, stwa rza no we moż li wo ści dla je go wy -
ko rzy sta nia. My ślę, że mo że on zna leźć za -
sto so wa nie w wie lu dzie dzi nach prze my słu,
m.in. w elek tro ni ce, mo to ry za cji, ener ge ty -
ce, czy me dy cy nie. W Mi ni ster stwie Go spo -
dar ki z uwa gą ob ser wu je my roz wój prac
nad za sto so wa niem te go ma te ria łu. Chciał -
bym rów nież zwró cić uwa gę na współ pra -
cę na uki i biz ne su w tym ob sza rze. Do sko -
na łym przy kła dem jest tu taj suk ces pol skie go
ze spo łu dzia ła ją ce go przy tym pro jek cie.
Mam na dzie ję, że wkrót ce dzię ki do stęp nym

in no wa cyj nym tech no lo giom, gra fen przy czy -
ni się do roz wo ju pol skie go prze my słu,
a co za tym idzie i go spo dar ki. 

– Zmień my nie co te mat na szej roz mo -
wy. Pro szę po wie dzieć, ja ka jest obec nie
kon dy cja pol skiej go spo dar ki? Czy sy -
gna ły wy cho dze nia z re ce sji w Eu ro pie
i na świe cie prze kła da ją się na sy tu ację
pol skie go ryn ku: prze my słu oraz sze ro -
ko ro zu mia nej bran ży bu dow nic twa?

– Pol ska go spo dar ka po mi mo za wi ro wań
na świa to wych ryn kach, jest sta bil na i na -
dal się roz wi ja. W ubie głym ro ku od no to wa -

DZIaŁaNIa RZĄDU

Przed polską gospodarką
jawi się stabilny wzrost!

Rozmowa
z JaNUSZEM PIEchocIńSKIM,
wicepremierem
i ministrem gospodarki
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DZIaŁaNIa RZĄDU

li śmy do bre wy ni ki, a tem po wzro stu PKB by -
ło o 1,6 proc. re al nie wyż sze niż w 2012 r.
W dru gim pół ro czu 2013 ro ku wi docz na by -
ła wy raź na po pra wa głów nych wskaź ni ków
go spo dar czych. 

W mo im prze ko na niu źró dłem oży wie nia
go spo dar cze go w 2014 ro ku po wi nien być
sta le ro sną cy po pyt kra jo wy. My ślę rów nież,
że w dal szym cią gu bę dzie my ob ser wo wać
wzrost eks por tu zwią za ny z przy spie sze niem
po py tu w kra jach Unii Eu ro pej skiej. Po zy tyw -
ne ten den cje wi docz ne bę dą tak że w ob sza -
rze in we sty cji. We dług pro gnoz w 2014 ro -
ku PKB Pol ski osią gnie po ziom 2,9 proc.,
a w 2015 – 3,1 proc. Tak więc przed na szą
go spo dar ką sta bil ny wzrost.

Chciał bym tu taj przy po mnieć, że sek tor
prze my słu i bu dow nic twa do brze po ra dzi ły
so bie w wa run kach spo wol nie nia go spo dar -
cze go. Świad czyć mo że o tym fakt, że mi -
mo nie sprzy ja ją cych wa run ków eko no micz -
nych w la tach 2009-2013 ro sła ilość
re je stro wa nych firm dzia ła ją cych w ra mach
bran ży. Rów nież za trud nie nie utrzy my wa ło
się na sta bil nym po zio mie. W la tach 2010-
2012 pra cu ją cy w prze my śle to ok. 28 proc.
wszyst kich pra cu ją cych, czy li ok. 3,7 mln
osób. Dla te go uwa żam, że sek tor prze my -
sło wo -bu dow la ny bę dzie się na dal roz wi jał. 

– Mi ni ster stwo Go spo dar ki jest au to rem
Pro gra mu Roz wo ju Przed się biorstw
do 2020, któ ry dzię ki współ pra cy sa mo -
rzą du sta wia na two rze nie do brych wa run -
ków roz wo ju dla prze my słu oraz ma -
łych i śred nich przed się biorstw. Omów my
sze rzej tę kon cep cję. Jak przed sta wia się
tu woj. ślą skie?

– Do świad cze nia kra jów wy so ko roz wi nię -
tych po twier dza ją, że roz wój ma łej i śred niej
przed się bior czo ści od gry wa zna czą cą ro lę
w sty mu lo wa niu wzro stu go spo dar cze go.
Wpły wa tak że po zy tyw nie na wzrost za trud -
nie nia. Two rze nie ko rzyst nych wa run ków
roz wo ju dla te go sek to ra jest nie zbęd ne dla
bu do wy kon ku ren cyj ne go ryn ku oraz za pew -
nie nia sil ne go i dłu go trwa łe go wzro stu go -
spo dar cze go.

Przy go to wa ny w MG Pro gram Roz wo ju
Przed się biorstw do 2020 r. (PRP) to ele ment
wy ko naw czy do Stra te gii In no wa cyj no ści
i Efek tyw no ści Go spo dar ki. Pro gram okre -
śla me cha ni zmy wspar cia dla pol skich
przed się biorstw, szcze gól nie ma łych i śred -
nich i kła dzie na cisk na roz wój ich in no wa -
cyj no ści. Wska za ne w nim in stru men ty
kon cen tru ją się przede wszyst kim na two -
rze niu przy ja zne go oto cze nia dla biz ne su
oraz wzmac nia niu róż no rod nych form fi nan -
so wa nia prac ba daw czo roz wo jo wych (B+R)
i in no wa cji. Do ty czą tak że pod no sze nia ja -
ko ści ka pi ta łu ludz kie go, za cie śnia nia współ -
pra cy przed się bior ców ze świa tem na uki,
roz wo ju e -go spo dar ki, a tak że zrów no wa żo -
ne go roz wo ju.

Dzia ła nia wpi sa ne w PRP w głów nej
mie rze re ali zo wa ne bę dą w opar ciu o środ -
ki unij ne do stęp ne w bu dże cie unij nym
na la ta 2014-2020, w ra mach przy szłych pro -
gra mów ope ra cyj nych na szcze blu kra jo wym

i re gio nal nym. Dla te go re ali za cja Pro gra mu
to rów nież szan sa dla Ślą ska na roz wi ja nie
no wo cze snej i in no wa cyj nej go spo dar ki. 

– Fun du sze eu ro pej skie na la ta 2014-
2020 sta wia ją na go spo dar kę opar tą
na wie dzy oraz in no wa cje. Ja kie dzie dzi -
ny go spo dar ki ma ją szan sę naj wię cej zy -
skać dzię ki ta kie mu wspar ciu, i jak
przed sta wia się tu woj. ślą skie?

– Jed nym z prio ry te to wych ce lów Unii Eu -
ro pej skej na la ta 2014-2020 jest wspie ra nie
roz wo ju go spo dar ki opar tej na wie dzy i in -
no wa cyj no ści. Kie ru nek ten wy zna czo ny zo -
stał w „Stra te gii na rzecz in te li gent ne go
i zrów no wa żo ne go roz wo ju sprzy ja ją ce go
włą cze niu spo łecz ne mu – Eu ro pa 2020”.
Nasz kraj jest włą czo ny w re ali za cję ce lów
stra te gii, a zo bo wią za nia pły ną ce z te go włą -
cze nia to punkt wyj ścia do zde fi nio wa nia
stra te gii in we sty cyj nej dla fun du szy w po -
szcze gól nych ob sza rach. 

Na le ży za zna czyć, że z pu li po nad 76 mld
eu ro, ja kie wy ne go cjo wa ła Pol ska w no wym
bu dże cie unij nym, pra wie 60 proc. środ ków
prze zna czo nych bę dzie na ob szar ba dań
i in no wa cyj no ści, roz wój tech no lo gii in for ma -
cyj no -ko mu ni ka cyj nych, roz wój przed się -
biorstw oraz go spo dar kę ni sko emi syj ną.
Je ste śmy zgod ni z na szy mi eu ro pej ski mi
part ne ra mi, że tyl ko no wo cze sna go spo dar -
ka, opar ta na wie dzy i za sa dach zrów no wa -
żo ne go roz wo ju, mo że być kon ku ren cyj na
na glo bal nym ryn ku.

Chciał bym rów nież pod kre ślić, że dzię ki
wzro sto wi in no wa cyj no ści i kon ku ren cyj no -
ści nasz kraj suk ce syw nie zmniej sza dy stans
dzie lą cy nas od roz wi nię tych państw unij -
nych. Mia rą si ły pol skiej go spo dar ki mo że
być fakt, że w la tach 2007-2012 śred nio rocz -
ne tem po wzro stu PKB Pol ski wy nio sło
4,0 proc., pod czas gdy śred nia wzro stu dla
ca łej UE w tym okre sie to 0,4 proc.

Wo je wódz two ślą skie, ja ko dru gie, co
do wiel ko ści two rze nia PKB jest re jo nem sil -
nie uprze my sło wio nym, a za tem sku pia ją -
cym in sty tu cje oto cze nia biz ne su. Jest rów -
nież zna czą cym ośrod kiem aka de mic kim,
a tym sa mym re jo nem o ogrom nym po ten -
cja le in no wa cyj no ści. To wszyst ko spra wia,
że wo je wódz two Ślą skie jest na tu ral nym
i po ten cjal nym li de rem w wy ko rzy sta niu
środ ków z Unii Eu ro pej skiej na roz wój in no -
wa cyj ne go prze my słu. Trze ba jed nak pa mię -
tać, iż no wo cze sność i roz wój nie mo gą mieć
cha rak te ru wy spo we go. 

– Oce nił pan, że otwar cie in we sty cji
w lu tym 2014 r. w hu cie „Ar ce lor Mit tal”
w Dą bro wie Gór ni czej” ma stra te gicz ne
zna cze nie dla roz wo ju pol skie go ko lej nic -
twa, a po nie waż pro jekt wpi su je się
w waż ną dla UE ideę re in du stria li za cji
prze my słu ma szan sę umoc nić pol ski
prze mysł za gra ni cą. Tak że w tym ro ku
Ge ne ral Mo tors Ma nu fac tu ring Po land
zde cy do wał o umiesz cze niu pro duk cji sil -
ni ków 1.6 w Ty chach. Ja kie zna cze nie bę -
dą mieć te in we sty cje dla roz wo ju re gio -
nu i kra ju? Ja kie ko lej ne przed się wzię cia
waż ne dla pol skiej go spo dar ki mo gą

się zna leźć w woj. ślą skim i jak moż na za -
chę cić in we sto rów do po dej mo wa nia
ta kich dzia łań?

– Nie wąt pli wie te in we sty cje wpi su ją
się w dzia ła nia, któ re po dej mu je my w Mi -
ni ster stwie Go spo dar ki, by umoc nić po zy -
cję pol skiej go spo dar ki w Eu ro pie i na świe -
cie. Ich re ali za cja to dla Pol ski szan sa
na no we, wy so kiej ja ko ści miej sca pra cy,
prze pływ tech no lo gii oraz moż li wość roz -
wo ju współ pra cy ze śro do wi skiem aka de -
mic kim. Za kres tych pro jek tów jest tak że
ści śle zwią za ny z za ło że nia mi Stra te gii
Roz wo ju Wo je wódz twa Ślą skie go „Ślą -
skie 2020”.

Pol ska jest atrak cyj nym kra jem dla in we -
sto rów, co po twier dza ją de cy zje za chod nich
kon cer nów o lo ka li za cji pro jek tów wła śnie
u nas. Sil na go spo dar ka i so lid ne pod sta wy
jej dal sze go roz wo ju gwa ran tu ją opła cal ność
in we sty cji w na szym kra ju. Fakt, że glo bal -
ny kry zys eko no micz ny miał ogra ni czo ny
wpływ na pol ską go spo dar kę spra wia, że na -
pływ bez po śred nich in we sty cji za gra nicz -
nych jest na dal zna czą cy. Po nad to na sze po -
ło że nie w cen trum Eu ro py spra wia, że
je ste śmy ide al nym miej scem do lo ko wa nia
in we sty cji, któ re ma ją swo ich od bior ców
na ryn kach za rów no Za chod niej jak
i Wschod niej Eu ro py. W efek cie w la -
tach 2004-2012, skie ro wa ne do Pol ski bez -
po śred nie in we sty cje za gra nicz ne wy nio sły
po nad 97 mld eu ro. 

Lo ko wa nie tych in we sty cji to naj lep szy do -
wód te go, iż w Pol sce biz nes się opła ca.
Świa to we kon cer ny w dzi siej szych cza -
sach nie po szu ku ją już ta niej si ły ro bo czej,
ale sta bil ne go oto cze nia i dłu go let nich per -
spek tyw dla roz wo ju pro jek tów. Te in we sty -
cje udo wad nia ją, że Pol ska jest kra jem sze -
ro kich moż li wo ści. 

Przy po mnę tak że, że dla przed się bior ców
przy go to wa li śmy pa kiet za chęt in we sty cyj -
nych. Do sko na łym na rzę dziem są w tym za -
kre sie spe cjal ne stre fy eko no micz ne. Ofe -
ru je my tak że wspar cie fi nan so we z bu dże tu
pań stwa ofe ro wa ne 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.
Po nad to ma my świet nie wy kształ co ną ka -
drę. W Pol sce dzia ła pra wie pół ty sią ca szkół
wyż szych i uczel ni, pra cu je w nich po nad sto
ty się cy na ukow ców, z cze go po ło wa z ty tu -
łem dok to ra. Da je to sze ro kie po le ma new -
ru in we sto rom szu ka ją cym do brze przy go -
to wa nych me ry to rycz nie pra cow ni ków
róż nych dzia łów od spe cja li stów za rzą dza -
nia i in for ma ty ków po bio che mi ków. Pol scy
in ży nie ro wie i na ukow cy są ce nie ni na ca -
łym świe cie.

– Bez pie czeń stwo ener ge tycz ne Pol -
ski – do sta wy ga zu. Czy w związ ku z de -
sta bi li za cją sy tu acji na Wscho dzie Eu ro -
py bez pie czeń stwo do staw ga zu dla
Pol ski jest za gro żo ne? Ja kie przed się -
wzię cia są po dej mo wa ne np. współ pra -
ca z Niem ca mi, Sło wa cją, czy kra ja mi
skan dy naw ski mi, dla utwo rze nia ko lej -
nych ko ry ta rzy ga zo wych? Jak obec nie
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wy glą da kwe stia wy ko rzy sta nia ga zu
łup ko we go w Pol sce? 

– Ukra ina jest dla Pol ski waż nym part ne -
rem go spo dar czym. Chciał bym jed nak pod -
kre ślić, że obec na sy tu acja nie sta no wi za -
gro że nia dla bez pie czeń stwa do staw ga zu
do Pol ski. W przy pad ku ewen tu al nych za kłó -
ceń moż li we jest prze kie ro wa nie czę ści do -
staw na gra ni cę pol sko-bia ło ru ską oraz wy -
ko rzy sta nie re wer su z te ry to rium Nie miec.

Przy po mnę, że nasz bi lans uzu peł nia my
kra jo wym wy do by ciem ga zu. Co ro ku bli -
sko 27 proc. zu ży wa ne go w Pol sce ga zu po -
cho dzi z kra jo wej pro duk cji. W 2013 r. by ło
to ok. 4,3 mld m sześc. Dzię ki roz bu do wa -
nym w ostat nim cza sie po łą cze niom trans -
gra nicz nym po zo sta łe ilo ści uzu peł nia ne
są do sta wa mi z te ry to rium Nie miec i Re pu -
bli ki Cze skiej. 

Do dat ko wo pla nu je my ko lej ne dzia ła nia,
któ re bę dą mia ły fak tycz ny wpływ na wzrost
po zio mu bez pie czeń stwa do staw ga zu
do Pol ski. Bę dzie to m.in udo stęp nie nie tzw.
re wer su fi zycz ne go w punk cie Mal l now
na gra ni cy z Niem ca mi, za koń cze nie bu do -
wy ter mi na la LNG w Świ no uj ściu, czy bu do -
wa no wych po łą czeń z Re pu bli ką Cze ską,
Sło wa cją i Li twą, któ re są pro jek ta mi wspól -
ne go za in te re so wa nia UE i bę dą współ fi nan -
so wa ne z fun du szy eu ro pej skich.

Je śli cho dzi o moż li wo ści wy ko rzy sta nia
ga zu łup ko we go, w chwi li obec nej znaj du -
je my się na eta pie roz po zna wa nia za so bów
ga zu w zło żach łup ko wych. Dla te go trud no
jest w tej chwi li mó wić o szcze gó łach w tym
ob sza rze. Rząd do kła da wszel kich sta rań,

aby stwo rzyć moż li wie naj ko rzyst niej sze wa -
run ki dla roz wo ju bran ży po szu ki waw czo -wy -
do byw czej. 11 mar ca br. Ra da Mi ni strów
przy ję ła dwa klu czo we dla przed się bior ców
in we stu ją cych w sek tor wę glo wo do rów nie -
kon wen cjo nal nych pro jek ty ustaw. Mam
na my śli pro jekt usta wy o zmia nie usta wy
Pra wo geo lo gicz ne i gór ni cze oraz pro jekt
usta wy o spe cjal nym po dat ku wę glo wo do -
ro wym. 

Prze pi sy te umoż li wią m.in. stwo rze nie
przy ja zne go dla przed się bior ców sys te mu
re gu la cyj no -po dat ko we go. Bę dą mia ły tak -
że po zy tyw ny wpływ na roz wój bran ży wy -
do byw czej, w tym na roz wój sek to ra zwią -
za ne go z po zy ski wa niem ga zu z łup ków
w na szym kra ju.

– Współ pra ca go spo dar cza z Ukra iną.
Ja kich za gro żeń spo dzie wa się Mi ni -
ster stwo Go spo dar ki w kwe stii wy mia ny
han dlo wej w związ ku z nie sta bil ną sy tu -
acją u na sze go są sia da? Ja kie kro ki
pod ję to, by in te re sy pol skich przed się -
bior ców (np. pro du cen tów ma te ria łów bu -
dow la nych, czy che micz nych) nie by ły za -
gro żo ne?

– Na re la cje go spo dar cze mię dzy Pol ską,
a Ukra iną du ży wpływ ma i bę dzie mia ła
w przy szło ści sy tu acja na ryn ku ro syj -
skim. Do dat ko wo mu si my pa mię tać, że
na wy mia nę han dlo wą po mię dzy Pol ską,
Ro sją i Ukra iną wpływ ma nie tyl ko obec -
ny kon flikt w re gio nie, ale tak że czyn ni ki ko -
niunk tu ral ne. Ro sja wkro czy ła w stan re ce -
sji go spo dar czej. Osła bie nie ko niunk tu ry
wraz z obec ną sy tu acją geo po li tycz ną sil -

nie od dzia łu ją na ru bla, któ ry tra ci za rów -
no do do la ra, jak i do eu ro. To zaś istot nie
ha mu je ro syj ski im port z part ne ra mi spo -
za by łe go Związ ku Ra dziec kie go, w tym
z Pol ską.

Prze wi du je my, że w 2014 ro ku war tość
pol skie go eks por tu do Ro sji i na Ukra inę, wy -
ra żo na w do la rach ame ry kań skich, mo że ob -
ni żyć się o 20-25 proc. Od po cząt ku ro ku
do po ło wy mar ca eks port do Ro sji spadł bo -
wiem o 7,3 proc. (rok do ro ku), zaś na Ukra -
inę o 6,3 proc. Po dob nej sy tu acji na le ży
ocze ki wać je śli cho dzi o wy mia nę han dlo -
wą z Ukra iną. Mu si my jed nak pa mię tać, że
w tym przy pad ku bar dzo trud no jest pro gno -
zo wać. Wie le za le ży od dal sze go roz wo ju
sy tu acji spo łecz no -go spo dar czej u na sze -
go są sia da.

Chciał bym pod kre ślić, że do kła da my
wszel kich sta rań aby dzia ła ją cym na wscho -
dzie przed się bior com za pew nić jak naj ko -
rzyst niej sze wa run ki do pro wa dze nia dzia -
łal no ści go spo dar czej. Nie za leż nie od
re ce sji u na szych wschod nich są sia dów,
sta ra my się tak że po szu ki wać no wych,
atrak cyj nych ryn ków dla kra jo wych in we sto -
rów w róż nych czę ściach świa ta, np. w kra -
jach pół noc nej Afry ki, któ re szyb ko się
roz wi ja ją.

– Dzię ku je my za roz mo wę.

Roz ma wia li:
AGNIESZ KA ZIE LIń SKA

i DA NIEL BIE NEK

Zdję cia: mat. pra so we

Ja�nusz�Pie�cho�ciń�ski, od 2012 r. wi ce pre zes Ra -
dy Mi ni strów i mi ni ster go spo dar ki, uro dził się
w 1960 ro ku w Stu dzian kach na Ma zow szu.
Ukoń czył SGPiS – SGH w War sza wie na Wy dzia -
le Eko no mi ki Han dlu i Usług. Na pi sał pra cę ma gi -
ster ską u prof. Ja nu sza Ka liń skie go pt. „Po li ty ka
in we sty cyj na w Pol sce w la tach 1958 – 1965”.
W cza sie stu diów był człon kiem Ra dy Wy dzia łu
i Se na tu SGPiS. 
W la tach 1987 – 1999 był pra cow ni kiem na uko -
wym w Szko le Głów nej Pla no wa nia i Sta ty sty ki,
obec nej Szko le Głów nej Han dlo wej, Ka te dra Hi sto -
rii Go spo dar czej i Spo łecz nej, spe cja li za cja – hi sto -

ria go spo dar cza XX wie ku, hi sto ria szkol nic twa eko -
no micz ne go, in te gra cja eu ro pej ska.
Ja nusz Pie cho ciń ski to tak że po seł na Sejm z okrę -
gu pod war szaw skie go I, II, IV, VI i VII ka den cji. W la -
tach 1991 – 1997 był człon kiem Sej mo wej Ko mi -
sji Fi nan sów i Bu dże tu. W la tach 1992 – 1993
prze wod ni czył Nad zwy czaj nej Ko mi sji ds. Prze ciw -
dzia ła nia Pa to lo gii w Go spo dar ce. W 1996 był wi -
ce prze wod ni czą cym Ko mi sji ds. Re for my Cen -
trum Go spo dar cze go. W la tach 2000 – 2001 był
człon kiem Na ro do wej Ra dy In te gra cji Eu ro pej -
skiej przy Pre ze sie Ra dy Mi ni strów RP. W la -
tach 2001 – 2005 prze wod ni czył Sej mo wej Ko mi -
sji In fra struk tu ry. Od 2007 ro ku peł ni funk cję
wi ce prze wod ni czą ce go Sej mo wej Ko mi sji In fra -
struk tu ry. W latach 1999 – 2001, 2006 – 2007 był
rad nym Sej mi ku Ma zo wiec kie go – prze wod ni -
czą cym Ko mi sji Bu dże tu i Fi nan sów.
Jest au to rem licz nych pu bli ka cji z za kre su po li ty -
ki in we sty cyj nej, hi sto rii go spo dar czej PRL, trans -
for ma cji ustro jo wej i go spo dar czej Eu ro py Środ ko -
wo -Wschod niej, po li ty ki trans por to wej, in we sty cji
eko lo gicz nych, bu dow nic twa i te le ko mu ni ka cji, pro -
ble ma ty ki bu dże to wej, in te gra cji eu ro pej skiej. Brał
udział w wie lu kon fe ren cjach na uko wych o te ma -
ty ce trans por to wej, go spo dar czej i in we sty cyj nej. 
Ja nusz Pie cho ciń ski urzę dy wi ce pre mie ra i mi ni -
stra go spo dar ki ob jął 6 grud nia 2012 ro ku. 11 grud -
nia 2012 r. zo stał po wo ła ny przez pre zy den ta Bro -

ni sła wa Ko mo row skie go w skład Ra dy Bez pie czeń -
stwa Na ro do we go.
Nie daw no w trak cie kon gre su za ło ży ciel skie go Unii
Ryn ku Bu dow la no -In we sty cyj ne go (ini cja ty wy
Cen trum im. Ada ma Smi tha po wo ła nej dla kon so -
li da cji uczest ni ków bran ży bu dow la nej i in we sty -
cyj nej, i jej wzmoc nie nia na fo rum pol skiej go spo -
dar ki), pod kre ślił, że na per spek ty wy roz wo ju bran ży
bu dow la nej ma ją wpływ m.in. pro gno zy wzro stu
go spo dar cze go. 
– Oży wie nie w bran ży mo że być rów nież wy wo -
ła ne ko niecz no ścią bu do wy no wej oraz mo der ni -
za cji już ist nie ją cej in fra struk tu ry trans por to wej,
ener ge tycz nej – czy z za kre su ochro ny śro do wi ska.
Do dat ko wy im puls do roz wo ju sek to ra w naj bliż -
szych la tach po win ny sta no wić rów nież fun du sze
unij ne do stęp ne w ra mach per spek ty wy bu dże to -
wej 2014-2020 – do dał. 
J. Pie cho ciń ski pod kre ślił, że Mi ni ster stwo Go spo -
dar ki po dej mu je dzia ła nia, któ re po zwo lą efek tyw -
nie kształ to wać wa run ki dla roz wo ju sek to ra in we -
sty cyj ne go. Na rzę dziem po moc nym w re ali za cji
pro jek tów in we sty cyj nych jest też, co raz czę ściej
sto so wa na przez sa mo rzą dy i wła dze cen tral ne, for -
mu ła part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go.
Pry wat nie jest żo na ty, ma tro je dzie ci. Je go hob -
by to: pił ka noż na, siat ków ka, eko lo gia, hi sto ria.
Z wiel ką pa sją zbie ra grzy by w la sach choj now -
skich i Pusz czy Ko zie nic kiej. 
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Znaj du je my się w in te re su ją cym okre -
sie – z jed nej stro ny w cza sie pod su mo wań,
z dru giej w przeded niu wy zwań zwią za nych
z no wym okre sem unij ne go pro gra mo wa nia.
Pie nią dze unij ne, któ re tra fi ły do na sze go
wo je wódz twa w ostat nich la tach, od mie ni -
ły ob li cze re gio nu, to nie ule ga wąt pli wo ści;
od ci snę ły trwa łe pięt no w każ dej dzie dzi nie
ży cia. Z dru giej stro ny obu dzi ły też drze mią -
ce w nas moż li wo ści, po bu dzi ły kre atyw ność
i ape tyt na wię cej. Z tym więk szą nie cier pli -
wo ścią ocze ku je my na ko lej ne unij ne roz -
da nie.

No wa per spek ty wa na okres 2014-2020
to no we wy tycz ne i no we wy zwa nia. Ina czej
roz ło żo ne ak cen ty po zwo lą zmie nić spo sób
my śle nia o go spo dar ce, jej kon ku ren cyj no -
ści czy in no wa cyj no ści. Po zwo lą roz wi nąć
skrzy dła i nad ro bić dy stans stra co ny przez
dzie się cio le cia za nie dbań, nie tyl ko w sfe -
rze eko no micz nej, ale przede wszyst kim tej
men tal nej. Ogrom ny za strzyk fi nan so wy, po -
nad 3 mi liar dy eu ro, któ re tra fią do na sze -
go re gio nu w ra mach Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go w ko lej nych la tach, to
szan sa na na stęp ny cy wi li za cyj ny skok. Kon -
ty nu owa ne bę dą na pew no in we sty cje zwią -
za ne z po pra wą ja ko ści dróg, uner wie nie ko -
mu ni ka cyj ne jest nie zwy kle waż ne; to im puls
wy sła ny w stro nę lo kal nej go spo dar ki, za -
chę ta do lo ko wa nia tu swo ich pie nię dzy.
Dzię ki in we sty cjom ta kim jak kon ty nu acja
Dro go wej Tra sy Śred ni co wej, a w przy szło -
ści być mo że skie ro wa nie jej na wschód,
zwięk sza się atrak cyj ność in we sty cyj na re -
gio nu i po pra wia ją wa run ki ży cia miesz kań -
ców. To trwa łe ele men ty po stę pu.

W ostat nim cza sie bar dzo wie le mó wi ło
się o klu czo wych in we sty cjach re gio nu,
któ re na trwa łe zmie nia ją je go ob li cze, ta -
kich jak no wo cze sne Mu zeum Ślą skie czy
im po nu ją ca sie dzi ba Na ro do wej Or kie stry

Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia w Ka to wi -
cach. Te pro jek ty wi dać go łym okiem; to dla
nas praw dzi wy po wód do du my. Wzno wio -
ne zo sta ną wkrót ce pra ce zwią za ne z mo -
der ni za cją Sta dio nu Ślą skie go, a w za sa dzie
je go za da sze nia, któ ry w no wym pro jek cie
speł niać bę dzie naj bar dziej wy śru bo wa ne
nor my bez pie czeń stwa. Obok wa lo rów bez -
pie czeń stwa istot ny ak cent zo sta nie po ło -
żo ny na re ali za cję funk cji lek ko atle tycz nej
obiek tu; to dla nas szan sa na przy cią gnię -
cie spor to wych im prez z naj wyż szej eu ro -
pej skiej pół ki.

Po dob nych, choć mniej szych pro jek tów
in fra struk tu ral nych w ostat nich la tach wy ro -
sło w re gio nie wię cej i każ dy z nich słu ży
miesz kań com. In we sty cjom in fra struk tu ral -
nym po świę ca się wię cej uwa gi, gdyż są ła -
twiej sze do zi lu stro wa nia, bar dziej na ma cal -
ne. Zde cy do wa nie mniej miej sca po świę ca
się lo ka tom w naj więk sze do bro re gio nu, któ -
rym nie wąt pli wie są lu dzie. W koń czą cym się
okre sie, tyl ko w ra mach Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, otrzy ma li śmy na ten
cel po nad 3 mi liar dy zło tych. Z pu li tych środ -
ków zre ali zo wa ne zo sta ły pro jek ty z czte rech
ob sza rów: ry nek pra cy, in te gra cja spo łecz -
na, ada pta cyj ność i edu ka cja. Środ ki te słu -
żą wspar ciu miesz kań ców i re ali zo wa ne są
po przez szko le nia, do radz two i kur sy do sko -
na lą ce, a tak że przez wspar cie współ pra cy
na li nii biz nes -na uka -przed się bior czość.
Do tej po ry z tej po kaź nej pu li pie nię dzy uda -
ło się wy ko rzy stać pra wie 91 pro cent i do -
fi nan so wać pra wie czte ry ty sią ce pro jek tów.
Co istot ne, po wy żej 15 ty się cy miesz kań ców
re gio nu otrzy ma ło do ta cję na pod ję cie dzia -
łal no ści go spo dar czej. Wie lu z nich roz wi -
ja się, in we stu je i da je za trud nie nie, 
a pod mio ty z sek to ra ma łych i śred nich
przed się biorstw są dziś ko łem za ma cho wym
re gio nal nej go spo dar ki.

Przy szłość nie sie przed na mi wie le wy -
zwań, ale i wie le moż li wo ści.

Po ten cjał na uko wo -ba daw czy, któ rym
dys po nu je my, po zwa la nam z opty mi zmem
upa try wać szans na utrzy ma nie po zy cji li -
de ra w tech no lo gicz nym wy ści gu.

Ko niecz ne jest wzmoc nie nie re gio nal -
nych spe cja li za cji, zwięk sze nie kon ku ren cyj -
no ści i atrak cyj no ści in we sty cyj nej; dal sze
dzia ła nia zmie rza ją ce do wal ki ze ste reo ty -
pa mi. Śląsk nie jest już post in du strial nym
skan se nem – to re gion ogrom nych moż li wo -
ści. Rów no le gle do dzia łań zwią za nych
z re struk tu ry za cją tra dy cyj nych ga łę zi prze -
my słu po dej mo wa ne są wie lo ra kie przed się -
wzię cia, któ rych ce lem jest wspar cie sek to -
ra MSP i in we sty cje w ka pi tał ludz ki.
Ba za na uko wo -dy dak tycz na, któ rą dys po nu -
je my, po zwa la nam za si lać ry nek pra cy do -
brze wy kształ co ny mi ludź mi, go to wy mi pod -
jąć za trud nie nie w klu czo wych bran żach.
W miej scu po ko pal nia nych hałd wy ra sta ją
par ki na uko wo -tech no lo gicz ne, kwit ną usłu -
gi i roz wi ja ją się no we tech no lo gie. W no wej
per spek ty wie unij nej pro ce sy re wi ta li za cyj -
ne bę dą kon ty nu owa ne, co stwa rza re al ne
szan se dla bran ży bu dow la nej, dla ar chi tek -
tów i de si gne rów. Wzmoc nio ny zo sta nie wy -
miar miej ski po li ty ki spój no ści, co stwa rza
szan se na kon ty nu ację in ten syw ne go roz wo -
ju miast i od no wę te re nów zde gra do wa nych,
któ rych na Ślą sku prze cież nie bra ku je.
Zmie ni się tak że po dej ście do re wi ta li za -
cji – te go ty pu pro ce sy to nie tyl ko od no wa
zde wa sto wa nych bu dyn ków, ulic, ale przede
wszyst kim wszech stron ne wspar cie przed -
się bior czo ści w jej zróż ni co wa nych for -
mach. Kil ka na ście lat te mu nie da wa no
nam więk szych szans na płyn ne przej ście
od post in du strial nej tra dy cji do no wo cze snej
go spo dar ki opar tej na in no wa cjach – dziś te
pro ce sy dzie ją się na na szych oczach.

Odmienione oblicze regionu

MIRoSŁaW SEKUŁa
Marszałek Województwa Śląskiego 

REGIoN
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– Mia sto ma pięk ne te re ny przy rod ni -
cze (la sy, uro kli wa do li na War ty, za byt ki
post in du strial ne itd.) i tra dy cję by cia
ob sza rem tu ry stycz nym. Ja ką ro lę od gry -
wa współ cze śnie ta dzie dzi na w go spo -
dar ce gmi ny, i w ja ki spo sób zde cy du je
o jej roz wo ju w przy szło ści? Co mia sto
ro bi, by za cho wać pięk no na tu ral nej
przy ro dy (li kwi da cja ni skiej emi sji, azbe -
stu, in we sty cje w go spo dar kę wod no -
-ście ko wą)? Czy in we sty cje ta kie ma ją
cha rak ter po nad lo kal ny i z ja kich źró deł
są fi nan so wa ne? 

– Zgod nie ze stra te gia mi roz wo ju i pro mo -
cji mia sta w Za wier ciu sta wia my na roz wój
tu ry sty ki oraz na roz wój na szych te re nów
prze zna czo nych dla in we sto rów. Dla te go na -
sza Stre fa Ak tyw no ści Go spo dar czej (SAG)
zo sta ła po dzie lo na na dwa ob sza ry. Ob szar
„A” prze zna czo ny jest pod roz wój tra dy cyj -
nych przed się biorstw na sta wio nych na pro -
duk cję. Na to miast SAG – ob szar „B” po ło -

żo ny jest w otu li nie Par ku Kra jo bra zo we go
Or lich Gniazd. W ju raj skiej czę ści Za wier -
cia two rzy my do god ne wa run ki do roz wo ju
ta kich dzie dzin go spo dar ki, jak eko lo gicz ne
bu dow nic two miesz ka nio we oraz sze ro ko ro -
zu mia ne usłu gi o cha rak te rze re kre acyj no-
spor to wym. Mia sto na zy wa ne jest „Bra mą
na Ju rę”, po nie waż jest do sko na łą ba zą wy -
pa do wą wie lu szla ków. Ja ko mia sto sta ra -
my się roz wi jać in fra struk tu rę oko ło tu ry stycz -
ną. Stąd ścież ki ro we ro we i tra sy do nor dic
wal king. By pod kre ślić zna cze nie Za wier cia
na Ju rze Kra kow sko-Czę sto chow skiej zre -
wi ta li zo wa li śmy śród mie ście, któ re go istot -
nym ele men tem jest Plac Ja na Paw ła II wraz
z efek tow ną fon tan ną w kształ cie ju raj -
skie go amo ni tu. Mia sto jest człon kiem
dwóch or ga ni za cji pręż nie dzia ła ją cych
na rzecz roz wo ju na sze go re gio nu. Pro mu -
jąc Ju rę dzia ła my wspól nie z Ju raj ską Or -
ga ni za cją Tu ry stycz ną oraz Związ kiem
Gmin Ju raj skich. Roz wi ja jąc in fra struk tu rę

tu ry stycz ną współ dzia ła my z są sied ni mi
miej sco wo ścia mi, by na sze pro jek ty wspól -
nie się uzu peł nia ły, stąd zin te gro wa ne
ścież ki ro we ro we, któ re po łą czo ne są w sieć
na ob sza rze cen tral nej Ju ry. Na sze po ło że -
nie i pro mo cja wa lo rów tu ry stycz ny de ter mi -
nu je na sze dzia ła nia eko lo gicz ne. Obec nie
re ali zu je my Pro gra my Ogra ni cza nia Ni skiej
Emi sji przy wspar ciu Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej. Dzię ki WFO ŚiGW pro wa dzi my
ter mo mo der ni za cje, bu du je my ka na li za cje,
do tu je my miesz kań com wy mia nę pie ców
oraz li kwi da cję azbe stu. Dzię ki środ kom eu -
ro pej skim zde cy do wa nie po nad 90 proc.
miesz kań ców ma do stęp do ka na li za cji. Ta
ostat nia in we sty cja szcze gól nie po pra wi ła
czy stość rze ki War ty, któ rej źró dła bi ją
w Za wier ciu. 

– Stre fa Ak tyw no ści Go spo dar czej to
wiel ka szan sa na przy cią gnię cie in we sto -
rów i stwo rze nie no wych miejsc pra cy dla

Miasto stawia 
na gospodarkę innowacyjną 
i turystykę

Roz mo wa z Ry SZaR DEM Ma chEM, 
pre zy den tem Za wier cia 
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mia sta i ca łe go po wia tu za wier ciań skie -
go. Co już wy ko na no w kie run ku roz wo -
ju stre fy, a ja kie są pla ny, co do jej przy -
szło ści? Ja ką funk cję bę dzie do ce lo wo
peł nić stre fa? In we sto rzy ja kiej bran ży
mo gli by mieć cha rak ter stra te gicz ny dla
zie mi za wier ciań skiej?

– Do kład nie 30 sierp nia 2006 ro ku ja ko
pre zy dent Za wier cia wraz z ów cze sny mi rad -
ny mi wspól nie zde cy do wa li śmy o utwo rze -
niu Stre fy Ak tyw no ści Go spo dar czej. Pod -
ję cie uchwa ły w tej spra wie po prze dzi ły
sze ro kie dzia ła nia, któ re pro wa dzi li śmy
wspól nie z urzęd ni ka mi, aby po zy skać
dział ki, któ re mo gli by śmy prze zna czyć dla
pry wat nych in we sto rów chcą cych tu roz wi -
jać swo je przed się bior stwa i two rzyć no we
miej sca pra ca. Wcze śniej – przed 2006 ro -
kiem – mia sto nie dys po no wa ło żad ny mi
dział ka mi in we sty cyj ny mi, w związ ku z czym
nie mia ło nic do za ofe ro wa nia in we sto rom.
Spo glą da jąc dziś na de cy zję pod ję tą 8 lat
te mu nikt nie ma wąt pli wo ści, że po stą pi li -
śmy słusz nie. Dziś Stre fa Ak tyw no ści Go spo -
dar czej to po nad 200 hek ta rów te re nów
pod in we sty cje, dla któ rych przy go to wa li śmy
szcze gó ło wą kon cep cję za go spo da ro wa nia,
ja ko miej sce przy go to wa ne pod sze ro ko ro -
zu mia ną pro duk cję i usłu gi. Do dat ko wo
część dzia łek stre fy zo sta ła włą czo na do Ka -
to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej.
Two rząc stre fę wy szli śmy z za ło że nia, że wy -
dzie la my na ob sza rze Za wier cia miej sce
kom plek so wo przy go to wa ne pod roz wój
go spo dar czy mia sta, czy li ta ki ob szar, któ -
ry speł ni ocze ki wa nia przed się bior ców. In -
we sto rzy two rząc no we miej sca pra cy mo -
gą ko rzy stać z 3 róż nych ulg po dat ko wych.

Do ty czą one po dat ków lo kal nych oraz ulg
w po dat ku do cho do wym, któ re ofe ro wa ne
są przed się bior com w ra mach Spe cjal nych
Stref Eko no micz nych. Przed się bior cy zde -
cy do wa ni za in we sto wać w Za wier ciu mo gą
li czyć na ela stycz ne po dej ście mia sta do in -
we sto rów, któ rym umoż li wia my na by cie
użyt ko wa nia wie czy ste go dział ki – co ob ni -
ża kosz ty roz po czę cia dzia łal no ści. Chce -
my tak że, by już wkrót ce al ter na ty wą do za -
ku pu dział ki by ła moż li wość za ku pu, czy też
naj mu lub le asin gu mo du ło wych hal pro duk -
cyj nych, któ re po wsta ną w są siedz twie bu -
do wa ne go wła śnie Par ku Prze my sło wo-
Tech no lo gicz ne go.

– Po wsta nie Za wier ciań skie go Par ku
Prze my sło wo-Tech no lo gicz ne go to waż -
ne przed się wzię cie sek to ra na uko wo -ba -
daw cze go: urba ni sty ki i trans por tu re gio -
nu. In we sty cja jest do fi nan so wy wa na
ze środ ków na la ta 2007-2013, ale wpi su -
je się w per spek ty wy na la ta 2014-2020
(go spo dar ka in no wa cyj na). Opisz my ją
sze rzej.

– Mi ja ją ca per spek ty wa bu dże to wa Unii
Eu ro pej skiej umoż li wia ła po zy ski wa nie środ -
ków na bu do wę par ków tech no lo gicz nych,
a obec na, któ ra po trwa do 2020 ro ku umoż -
li wi roz wój in no wa cyj nych przed się wzięć. Za -
wier ciań ski Park Prze my sło wo-Tech no lo -
gicz ny bę dzie dzia łać w trzech ob sza rach:
miej skiej ar chi tek tu ry, zin te gro wa ne go pla -
no wa nia prze strze ni miej skiej oraz eko no mi -
ki bu dow nic twa miesz ka nio we go i prze my -
sło wo -biu ro we go. Przed się bior cy dzia ła ją cy
w par ku uzy ska ją wspar cie na ukow ców Po -
li tech ni ki Czę sto chow skiej, do radz two – ze
stro ny Cen trum Pro jek tów Re wi ta li za cji S.A.

Na to miast mia sto za pew ni fir mom funk cjo -
nu ją cym w par ku wspar cie w za kre sie uzy -
ski wa nia nie zbęd nych po zwo leń, kon ce sji;
bę dzie też pro mo wać przed się bior stwa funk -
cjo nu ją ce w ZPPT. Sam Park Prze my sło wo -
-Tech no lo gicz ny bę dzie miej scem wy po sa -
żo nym w po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne
i biu ro we, sa le szko le nio we, ha le ma ga zy -
no wo -pro duk cyj ne oraz w no wo cze sne la bo -
ra to ria. Mi sją tej in sty tu cji bę dzie za pew nie -
nie jak naj lep szych wa run ków do prze pły wu
wie dzy mię dzy po li tech ni ką, a biz ne sem ko -
rzy sta ją cym z po ten cja łu na uko we go czę sto -
chow skiej uczel ni. Z pew no ścią Za wier -
ciań ski Park Prze my sło wo -Tech no lo gicz ny
bę dzie in sty tu cją, któ ra wzmoc ni wi ze ru nek
mia sta w oczach in we sto rów. Po ka że, że Za -
wier cie jest mia stem, w któ rym wdra ża się
in no wa cyj ne roz wią za nia, że jest mia stem
przy go to wa nym na przyj ście in we sto rów. 

– In we sty cje dro go we. Sto li ca po wia -
tu za wier ciań skie go sta wia na roz wój
dróg. Ja kie in we sty cje w tym ob sza rze są
re ali zo wa ne i czy mia sto ko rzy sta przy
tym ze środ ków wła snych, czy ze wnętrz -
nych np. unij nych? Ja kie po trze by są
jesz cze na te re nie mia sta w tym wzglę -
dzie?

– Przez ostat ni rok uda ło nam się wy re -
mon to wać wię cej dróg, niż w ca łej po -
przed niej ka den cji. Co ro ku na re mon ty
i prze bu do wy prze zna cza my po nad 8 mln
zł. Re mon tu je my dro gi miej skie, udzie la my
po mo cy po wia to wi za wier ciań skie mu w wy -
so ko ści – 50 proc. – na in we sty cje dro go -
we na te re nie na szej gmi ny. Po dob ny mo -
del współ fi nan so wa nia in we sty cji dróg
nie bę dą cych w Za rzą dzie mia sta przy ję li śmy

Po�wsta�nie�Za�wier�ciań�skie�go�Par�ku�Prze�my�sło�wo-Tech�no�lo�gicz�ne�go�po�ka�zu�je,�że�mia�sto�sta�wia�na roz�wią�za�nia�in�no�wa�cyj�ne�i jest�w peł�ni�go�to�we�na przy�ję�-
cie�in�we�sto�rów.�
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w sto sun ku do dróg wo je wódz kich. W tym
ro ku prze pro wa dzi my wspól ną in we sty cję
przy Dro dze Wo je wódz kiej nr 796 na od cin -
ku przy ul. Obroń ców Pocz ty Gdań skiej. Wy -
szli śmy z za ło że nia, że nie bę dzie my tłu ma -
czyć się przed miesz kań ca mi, że to nie
na sza dro ga. W koń cu z tych szla ków ko -
rzy sta ją na si miesz kań cy. Pro wa dząc re mon -
ty i prze bu do wy ko rzy sta my ze środ ków bu -
dże to wych oraz z pie nię dzy z emi sji ob li ga cji
ko mu nal nych. Mia sto jest w do brej kon dy -
cji fi nan so wej, a ob li ga cje są tań sze od in -
nych pro duk tów fi nan so wych, ta kich jak po -
życz ki, czy kre dy ty. Mia sto jest za dłu żo ne
je dy nie na nie ca łe 20 proc., cze go za -
zdrosz czą nam in ne sa mo rzą dy, któ re bę -
dą mia ły pro ble my z ab sorp cją środ ków unij -
nych w naj bliż szych la tach. Oczy wi ście
środ ki na te przed się wzię cia po zy sku je my
rów nież z Unii Eu ro pej skiej. Pod ko niec ubie -
głe go ro ku za koń czy li śmy pro jekt o war to -
ści 11 mln zł po le ga ją cy na bu do wie dro gi
w Stre fie Ak tyw no ści Go spo dar czej. 

– Mia sto jest waż nym wę złem trans por -
to wym. Ja kie in we sty cje lub mo der ni za -
cje pla nu je się w kwe stii roz wo ju trans -
por tu, ko lei, ko mu ni ka cji au to bu so wej?
W ja ki spo sób po mo gą one otwo rzyć się
sto li cy zie mi za wier ciań skiej na in ne re -
gio ny kra ju?

– Do bra ko mu ni ka cja mia sta po zwa la
na szyb ki do jazd wszyst ki mi środ ka mi lo ko -
mo cji. 

Mia sto po ło żo ne jest re la tyw nie bli sko au -
to stra dy A1 i A4, przez Za wier cie wie dzie
Cen tral na Ma gi stra la Ko le jo wa, do por tu lot -
ni cze go w Py rzo wi cach ma my za le d -
wie 30 km, dru gie ty le do Ba lic. Obec nie po -
dróż ko le ją z Za wier cia do War sza wy trwa
oko ło 2 go dzin, a gdy na to ry wy je dzie „Pen -
do li no” po dróż do sto li cy po trwa za le d wie pół -
to rej go dzi ny. Cie szy nas ostat nia de cy zja Mi -
ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju, we dług
któ rej li nia ko le jo wa łą czą ca aglo me ra cję ślą -
ską z lot ni skiem w Py rzo wi cach prze bie gać
bę dzie przez na sze mia sto. Je śli cho dzi o ko -
mu ni ka cję miej ską, to uda ło nam się dzię ki
środ kom unij nym od no wić ta bor au to bu so -

wy Za kła du Ko mu ni ka cji Miej skiej. Te raz pro -
wa dzi my roz mo wy z ko le ją w spra wie dział -
ki w są siedz twie dwor ca PKP, gdzie pla nu -
je my stwo rzyć za jezd nię au to bu so wą
i cen trum prze siad ko we. Tak że no wa per -
spek ty wa bu dże to wa UE da je nam moż li -
wość po zy ska nia środ ków na dal szą mo der -
ni za cję ta bo ru ko mu ni ka cji miej skiej. Wciąż
li czy my na bu do wę ob wod ni cy Za wier cia.
Ma my na dzie ję, że in we sty cja bę dzie re ali -
zo wa na w ra mach kon trak tu te ry to rial ne go.
W tej spra wie za pa dła już po zy tyw na de cy -
zja po stro nie Urzę du Mar szał kow skie go, te -
raz cze ka my na do bre wie ści z Mi ni ster stwa
In fra struk tu ry i Roz wo ju. 

– Lo ka le ko mu nal ne i so cjal ne. Gmi na
sta wia na roz wój bu dow nic twa, w ja ki
spo sób jest to re ali zo wa ne?

– W tym ro ku no we miesz ka nia ko mu nal -
ne i so cjal ne otrzy ma ło sto ro dzin. Przed za -
koń cze niem bu do wy na li ście li sta ro dzin
ocze ku ją cych na wła sne „M” by ło 200 ro dzin.
Dla te go chce my, by w każ dej ka den cji sa -
mo rzą do wej bu do wać no we blo ki. Uda ło
nam się po zy skać do ta cję z Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go. W su mie no we miesz -
ka nia, to wy da tek rzę du 10 mln zł. W mie -
ście moż na rów nież na być miesz ka nia
od de we lo pe ra, ale nie wszy scy mo gą po -
zwo lić so bie na ta ki wy da tek w go tów ce, czy
wzię cie kre dy tu. Dla te go pod ję li śmy de cy -
zję o wy bu do wa niu no we go osie dla, któ re
jest za rzą dza ne przez in sty tu cję miej ską,
czy li Za kład Go spo dar ki Miesz ka nio wej. 

– Stra te gicz ne pla ny roz wo ju mia sta
na la ta naj bliż sze i na przy szłość.

– Na sze prio ry te to we dzia ła nia zo sta ły za -
pi sa ne w Stra te gii Roz wo ju Mia sta na la -
ta 2025 plus. Każ de mu miesz kań co wi po -
le cam lek tu rę te go do ku men tu, któ ry ma
for mę otwar tą i wciąż mo że być roz bu do wa -
ny o ko lej ne przed się wzię cia. Istot nym ele -
men tem stra te gii są kar ty dzia łań, któ re
wska zu ją kon kret ne za da nia do wy ko na nia.
Z pew no ścią wśród naj waż niej szych za dań
bę dzie uru cho mie nie par ku prze my sło we -
go i re wi ta li za cja za byt ko we go osie dla „To -
wa rzy stwa Ak cyj ne go Za wier cie”, któ rą pla -

nu je my nie ba wem roz po cząć. Chce my tak -
że roz wi jać bu dow nic two jed no ro dzin ne, po -
pra wiać es te ty kę prze strzen ną mia sta, sta -
le uatrak cyj niać na szą ofer tę in we sty cyj ną.
Pla nu je my rów nież two rzyć no we pro duk ty
tu ry stycz ne w opar ciu o źró dła War ty i Hu -
tę Szkła Go spo dar cze go oraz atrak cje Ju -
ry Kra kow sko-Czę sto chow skiej. Naj waż -
niej sze są jed nak dla nas no we miej sca
pra cy, dla te go bę dzie my na dal sta wiać
na kam pa nie in for ma cyj no-pro mo cyj ne Stre -
fy Ak tyw no ści Go spo dar czej. 

– Dzię ku je my za roz mo wę.

Roz ma wia ła: 
AGNIESZ KA ZIE LIń SKA

Ryszard�Mach, urodził się w 1946 roku w Za-
wierciu. Jest absolwentem Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Katowicach, ukończył
także studia podyplomowe z zakresu zarządzania
i kierowania oświatą oraz studia podyplo-
mowe trenera piłki nożnej II stopnia. W latach
1968-72 pracował jako nauczyciel w Szkole
Podstawowej nr 4 w Zawierciu. Od 1969 do
1972 roku był związany z zawierciańska Ko-
mendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego.
Od 1972 r. pracował na stanowisku dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 7 w Zawierciu, a na-
stępnie w latach 1981-94 był dyrektorem
Szkoły Podstawowej nr 3.
Działalność samorządową rozpoczął w 1994 roku
obejmując funkcję wiceprezydenta miasta Za-
wiercie, którą pełnił przez dwie kadencje do roku
2002. Był odpowiedzialny m.in. za upowszech-
nianie kultury fizycznej, prowadził też działania
proekologiczne. W 2002 roku mieszkańcy po-
wierzyli mu funkcję prezydenta miasta. W grud-
niu 2006 roku został wybrany starostą zawier-
ciańskim. Ponownie wybrano go na prezydenta
Zawiercia w 2010 roku.
Posiada wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Brązowy,
Srebrny i Złoty Medal „Za zasługi dla obronno-
ści kraju"; Brązowy, Srebrny i Złoty „Za zasługi
dla pożarnictwa". W 2007 roku otrzymał tytuł
Menadżera Zagłębia w kat. najlepszy samorzą-
dowiec. 
Pasjonuje go piłka ręczna, Ryszard Mach zasiada
w Zarządzie Związku Piłki Ręcznej w Polsce, jest
wiceprezesem ds. finansowych oraz współpracy
z samorządem.

(az)Po�wsta�nie�Za�wier�ciań�skie�go�Par�ku�Prze�my�sło�wo-Tech�no�lo�gicz�ne�go�po�ka�zu�je,�że�mia�sto�sta�wia�na roz�-
wią�za�nia�in�no�wa�cyj�ne�i jest�w peł�ni�go�to�we�na przy�ję�cie�in�we�sto�rów.�

Z
dj
ę�c
ia
:�m
at
.�p
ra
�so
�w
e



12 Forum Budownictwa Śląskiego (45) 2014

IV Eu ro pej ski Kon gres Małych 
i Śred nich Przed się biorstw 

22-25 wrze śnia 2014 r. 

„10 lat przedsiębiorczości bez granic” 

Ma ła i śred nia przed się bior czość to naj waż niej szy sek tor pol skiej go spo dar ki. To rów nież głów ny
te mat Eu ro pej skie go Kon gre su Ma łych i Śred nich Przed się biorstw. o moż li wo ściach roz wo ju i wy -
zwa niach ja kie sto ją przed przed się bior ca mi dys ku to wać bę dą naj waż niej sze oso by w Pań stwie, oso -
bi sto ści ze świa ta na uki, po li ty ki i go spo dar ki oraz de le ga cje za gra nicz ne z kil ku dzie się ciu państw. 

Ubie głe trzy edy cje zgro ma dzi ły licz ne gro no przed sta wi cie li świa ta biz ne su, na uki, po li ty ki i śro -
do wisk go spo dar czych, któ rzy dys ku to wa li o szan sach i ba rie rach sto ją cych przed mi kro, ma ły mi i śred -
ni mi przed się bior stwa mi. III edy cja w licz bach to: 56 wy da rzeń, 190 pa ne li stów, 170 go ści za gra -
nicz nych z 35 kra jów i łącz nie po nad 3500 uczest ni ków! 

Wy da rze nie to jest już na sta łe za pi sa ne w tra dy cji eu ro pej skich wy da rzeń go spo dar czych. W cią -
gu trzech dni Kon gre su za pla no wa no kil ka dzie siąt se sji pa ne lo wych oraz sze reg warsz ta tów i spo -
tkań, w któ rych udział we zmą eks per ci z kra ju i za gra ni cy. Wy stą pi li śmy z proś bą o ob ję cie te go wy -
da rze nia ho no ro wym Pa tro na tem do Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro ni sła wa Ko mo row skie go,
Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Eu ro pej skiej José Ma nu ela Bar ro so oraz Prze wod ni czą ce go Par la men tu Eu -
ro pej skie go Mar ti na Schul za.

Tadeusz donocik,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

24-27 września 2012

Europejski Kongres

KATOWICE

Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Nauka - Biznes - Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI

PRoGRaM KoNGRESU

– Wy�peł�ni�li�śmy�ni�szę,�któ�ra�ist�nia�ła�w Eu�ro�pie.�Udo�wad�nia�my,�że�re�flek�sja�nad tą�pro�ble�ma�ty�ką�jest�po�trzeb�na za�rów�no�w tym�kra�-
ju,�jak�i w ca�łej�Eu�ro�pie.�W Pol�sce�jest 1,7�mln�dzia�ła�ją�cych�firm,�w tym 3 800�du�żych�przed�się�biorstw.�Ska�la�pro�ble�mów:�zauto�no�mi�-
zo�wa�nia,�zor�ga�ni�zo�wa�nia�się� tych�firm�oraz�re�pre�zen�to�wa�nia� ich�sta�no�wisk�przed ad�mi�ni�stra�cją�pu�blicz�ną� i sa�mo�rzą�do�wą,�Rzą�dem
i Par�la�men�tem�–�to�głów�ne�wy�zwa�nia�i za�da�nia�ja�kie�sto�ją�przed Kon�gre�sem�– mó wi Ta de usz Do no cik, Pre zes Re gio nal nej Izby Go -
spo dar czej w Ka to wi cach oraz Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go Kon gre su.
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PRO GRAM 

22 września

10.30 – 11.30 Kon fe ren cja pra so wa

12.00 – 12.10 Otwar cie i po wi ta nie go ści

12.10 – 12.30 Wy stą pie nia otwie ra ją ce

12.30 – 14.30

Se sja in au gu ra cyj na „Eu ro pa 2020 (Eu ro pa wzro stu) – szan se i wy zwa nia dla przed się biorstw”

Ob sza ry do dys ku sji:
1. Ja kie są do tych cza so we efek ty go spo dar cze przy na leż no ści Pol ski i in nych kra jów człon kow skich

do UE?

2. Ja kie są efek ty wspar cia sek to ra MŚP po przez ini cja ty wy UE – np. Small Bu si ness Act?

3. Jak sek tor MŚP mo że uczest ni czyć we wzro ście go spo dar czym UE
za kła da nym w Stra te gii Eu ro 2020?

4. Ja ka jest ro la sek to ra MŚP w osią ga niu stra te gicz nych ce lów UE:
– zwięk sze nia in no wa cyj no ści oraz na kła dów na ba da nia i roz wój (do po zio mu 3% PKB)
– zwięk sze nie za trud nie nia (75% osób w wie ku 20-64 po win no mieć pra cę)
– edu ka cja (ogra ni cze nie licz by uczniów przed wcze śnie koń czą cych edu ka cję do po zio mu po ni żej 10%

oraz co naj mniej 40% osób w wie ku 30-34 po win no mieć wyż sze wy kształ ce nie)
– zrów no wa żo ne wy ko rzy sta nie ener gii (zwięk sze nie efek tyw no ści ener ge tycz nej o 20% oraz 20%

ener gii po win no po cho dzić z ze źró deł od na wial nych)
– wal ka z ubó stwem i wy klu cze niem spo łecz nym (zmniej sze nie licz by osób za gro żo nych wy klu cze niem

o 20 mln w ska li UE)

5. Jak UE i rzą dy kra jów człon kow skich bę dą wspie rać MŚP w osią ga niu ce lów kra jo wych,
a po przez to – ce lów UE?

Za pro sze ni do dys ku sji:
– Ko mi sa rze UE lub/oraz Dy rek to rzy Dy rek cji Ge ne ral nych 
– Przed sta wi cie le rzą dów wszyst kich kra jów, któ re wstą pi ły do UE od 2004 ro ku:

Pol ska, Cze chy, Sło wa cja, Chor wa cja oraz dla po rów na nia Au stria, któ ra ma wskaź ni ki go spo dar cze
zbli żo ne do ce lów UE. 

14.30 – 15.00 Przerwa

15.00 – 17.00

• Uro czy sta Se sja Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go 
„Roz wój re gio nal ny w per spek ty wie fi nan so wej 2014-2020 – w po rów na niu do roz wo ju
in nych re gio nów UE”

Wy da rze nia rów no le głe

• Ga la wrę czeń Ho no ro wych Am ba sa do rów Przed się bior czych Ko biet
• Wy jaz do we po sie dze nia Ko mi sji Sej mo wych
• Okrą gły stół – „Sys tem prak tyk i sta ży stu denc kich”

PRoGRaM KoNGRESU
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PRoGRaM KoNGRESU

23 – 25 września

SESJE PLENARNE:

• 10 lat przed się bior czo ści bez gra nic
• Nauka – Biznes – Samorząd – TRÓJKĄT WIEDZY

EDUKACJA / HR

• Przy go to wa nie za wo do we kadr dla go spo dar ki
• Edu ka cja dla przed się bior czo ści – pre zen ta cja naj cie kaw szych eu ro pej skich prak tyk
• Innowacje HR w biznesie

PRAWO / POLITYKA

• Po dat ki ja ko ba rie ra dla roz wo ju MŚP
• Wy ko rzy sta nie elek tro nicz nych na rzę dzi w kon tak tach urząd -przed się bior ca
• Rola doradztwa prawnego w rozwoju przedsiębiorczości
• Za bez pie cze nie eme ry tal nej przy szło ści przed się bior ców

INNOWACYJNOŚĆ / NOWE POMYSŁY / ROZWÓJ

• Działalność gospodarcza i co dalej?
• Innowacyjność, badania i rozwój
• Efek tyw ność ener ge tycz na – ce le, wy zwa nia, ko rzy ści
• Opty ma li za cja kosz tów ener gii w fir mie
• Mar ke ting i PR
• Bezpieczny biznes rośnie szybciej!
• M-commerce
• Kapitał na Sukces!
• Mło dy przed się bior ca w no wo cze snym mie ście

WSPÓŁPRACA

• Współ pra ca go spo dar cza Eu ro pa – Wschód (w tym współ pra ca Pol ska, Cze chy, Sło wa cja – Wschód)
• Do bre przy kła dy współ pra cy Pol ska  – Au stria

Stre fa wol ne go han dlu UE z USA (TTIP) – no we moż li wo ści dla przed się bior ców
• CSR (re la cje sek to ra MŚP i du żych przed się biorstw)
• Re la cje ban ków spół dziel czych z sek to rem MŚP
• Wspar cie pol skich przed się bior ców na ryn kach za gra nicz nych
• Pla no wa nie stra te gicz ne w go spo dar ce wod nej
• Fir my Ro dzin ne
• Polskie samorządy w nowej perspektywie finansowe UE
• Spo tka nia B2B

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

• VI Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa i Nie ru cho mo ści
Konferencja: „Dostosowanie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego do współczesnych
wymagań i potrzeb”

• „Aka de mia Mar ke tin gu i sprze da ży” – warsz ta ty Fo rum Mło dych przy RIG w Ka to wi cach
• „Stra te gia pro stych re guł ja ko in no wa cja w pro wa dze niu fir my” – warsz tat Gór no ślą skiej

Wyż szej Szko ły Przed się bior czo ści w Cho rzo wie oraz Fun da cji Edu ka cja Przed się bior czo ści
„Techniczne zabezpieczenie mienia – RAZEM BEZPIECZNIEJ” – Polskie Stowarzyszenie
Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

• Prezentacja Programu „Samorządowa Polska” 
• Euro-Centrum – Pasywne Budownictwo
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FoRUM BUDoWNIcTWa ŚLĄSKIEGo

W dniach 28 – 29 mar ca br. w Ustro -
niu od by ło się już po raz siód my Se mi -
na rium Bu dow la ne uczest ni ków „Fo rum
Bu dow nic twa Ślą skie go” ja ko utwo rzo nej
w lu tym 2008 ro ku plat for my współ dzia -
ła nia sa mo rzą dów za wo do wych i go spo -
dar czych i or ga ni za cji po za rzą do wych
bu dow nic twa. Or ga ni za to ra mi te go spo -
tka nia by li: Ślą ska Izba Bu dow nic twa
w Ka to wi cach, Ślą ska Okrę go wa Izba In -
ży nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach
i Pol ski Zwią zek In ży nie rów i Tech ni ków
Bu dow nic twa Od dział 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
Ślą skiej Izby Bu dow nic twa, Prze wod ni -
czą cy Ko le gium „Fo rum”, Fran ci szek

Busz ka – Prze wod ni czą cy Ra dy Ślą skiej
Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic -
twa i Wi ce prze wod ni czą cy Ko le gium
„Fo rum” i An drzej No wak – Prze wod -
ni czą cy Pol skie go Związ ku In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa Od dział Ka -
to wic ki

Or ga ni za to rzy przed sta wi li przy by -
łych na se mi na rium go ści i uczest ni ków
„Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go”:

• An drze ja Ro cha Do bruc kie -
go – Pre ze sa Kra jo wej Ra dy Pol skiej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa;

• Elż bie tę Ja ni szew ską -Ku ro pa -
twę – Dy rek to ra De par ta men tu Wy ro bów
Bu dow la nych Głów ne go Urzę du Nad zo -
ru Bu dow la ne go;

• prof. dr hab. inż. Ja na Ślu sar ka
– Dzie ka na Wy dzia łu Bu dow nic twa

Po li tech ni ki Ślą skiej;
• Zbi gnie wa Dur czo ka – Pre ze sa Re -

gio nal ne go Związ ku Re wi zyj ne go Spół -
dziel czo ści Miesz ka nio wej w Ka to wi cach;

• An to nie go Fa li kow skie go – Pre ze -
sa Związ ku Pra co daw ców Bu dow nic twa
w Gli wi cach;

•  Kie row nic two Ga li cyj skiej Izby Bu -
dow nic twa z Pio trem Hra bią – Pre zy -
den tem Izby.

W imie niu wszyst kich przed sta wio nych
uczest ni ków „Fo rum Bu dow nic twa Ślą -
skie go”, a tak że bar dzo licz nej ka dry kie -
row ni czej or ga ni za cji go spo dar czych
i spół dziel czo ści miesz ka nio wej uczest -
ni czą 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 ciół gre mium, sta łych uczest -
ni ków wspól nych przed się wzięć Fo -
rum, a re pre zen tu ją cych pań stwo we
in sty tu cje wo je wódz kie:

• Ja na Spy cha łę – Ślą 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 Ślą -
skie go Urzę du Skar bo we go wraz z ka -
drą kie row ni czą;

• Anet tę Ra nosz – Nad in spek to ra Pra -
cy – Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy
w Ka to wi cach.

Na stęp nie Ta de usz Wnuk, Fran ci -
szek Busz ka i An drzej No wak przed sta -
wi li pro jekt – „Wspól nych przed się wzięć
uczest ni ków Fo rum Bu dow nic twa Ślą -
skie go” w bie żą cym ro ku oraz te mat ko -
lej nej kon fe ren cji me ry to rycz nej „VI Ślą -
skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa,
Nie ru cho mo ści”, któ ra od bę dzie się
24-25 wrze śnia w Ka to wi cach, ja ko
przed się wzię cie skła do we IV Eu ro pej -

VII SEMINaRIUM BUDoWLaNE

O wielkiej płycie
w Ustroniu

Ta de usz Wnuk
–�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,
Prze�wod�ni�czą�cy�Ko�le�gium�„Fo�rum”
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FoRUM BUDoWNIcTWa ŚLĄSKIEGo

Fran ci szek Busz ka
–�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy
Ślą�skiej�Okrę�go�wej�Izby�In�ży�nie�rów
Bu�dow�nic�twa
i Wi�ce�prze�wod�ni�czą�cy
Ko�le�gium�„Fo�rum”�

skie go Kon gre su Ma łych i Śred nich
Przed się biorstw. Głów nym te ma tem
me ry to rycz nym te go przed się wzię cie
bę dzie: – „Do sto so wa nie wiel ko pły to we -
go bu dow nic twa miesz ka nio we go
do współ cze snych wy ma gań i po trzeb”.

An drzej No wak za pro sił obec nych
na kon fe ren cję na uko wo -tech nicz ną
OBIEK TY BU DOW LA NE NA TE RE -
NACH GÓR NI CZYCH, któ ra bę dzie
czę ścią skła do wą „VI Ślą skie Fo rum In -
we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści”
i od bę dzie się w dniach 24-26 wrze -
śnia 2014 ro ku w Sie mia no wic kim

Cen trum Kul tu ry – Park Tra dy cji. Kon -
fe ren cja bę dzie mia ła cha rak ter za wo -
do we go szko le nia spe cja li stycz ne go
speł nia ją ce go wy mo gi okre ślo ne w sys -
te mach za pew nie nia ja ko ści i za rzą dza -
nia ja ko ścią w przed się bior stwach bu -
dow la nych zgod nie z nor ma mi se rii
PN -ISO -9000, oraz ocze ki wa nia sa mo -
rzą du za wo do we go in ży nie rów bu dow -
nic twa do ty czą ce sta łe go pod no sze nia
kwa li fi ka cji za wo do wych.

Wstę pem me ry to rycz nym do VI Ślą -
skie go Fo rum był wy kład wy gło szo ny
pod czas kon fe ren cji przez rze czo znaw -

cę bu dow la ne go GIB Zbi gnie wa
Dzier że wi cza: BU DOW NIC TWO
WIEL KO PŁY TO WE cha rak te ry sty ka
ma te ria ło wo-kon struk cyj na roz wią zań
sys te mo wych z oce ną sta nu tech nicz -
ne go bez piecz ne go użyt ko wa nia bu dyn -
ków zre ali zo wa nych w la tach 1970 – 85
w woj. ślą skim oraz pro ble ma ty ka re -
mon tów, mo der ni za cji i re wi ta li za cji
bu dyn ków wiel ko pły to wych w do sto so -
wa nie do współ cze snych wy ma gań
i po trzeb 

Swo je uwa gi do te go te ma tu przed sta -
wił rów nież An drzej Roch Do bruc ki

An drzej No wak
–�Prze�wod�ni�czą�cy

Pol�skie�go�Związ�ku�In�ży�nie�rów
i Tech�ni�ków�Bu�dow�nic�twa

Od�dział�Ka�to�wic�ki
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– Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa.

Na stęp nie Na czel nik I Ślą skie go
Urzę du Skar bo we go – Mar cin Kuś,
tra dy cyj nie już za chę cał przed się bior -
ców do roz li cza nia się z fi sku sem dro -
gą elek tro nicz ną – jest szan sa, że na -
sze wo je wódz two w tym ro ku bę dzie
przo do wać w kra ju w tej for mie roz -
li czeń. 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 Urzę du przed sta wił
naj now sze zmia ny w prze pi sach
zwią za ne z pła ce niem po dat ku VAT
przez fir my bu dow la ne. Na to miast
o prze pi sach po dat ku do cho do we go,
z uwzględ nie niem spe cy fi ki dzia ła nia
przed się biorstw bu dow la nych i spół -

dziel ni miesz ka nio wych. omó wi ła
Be ata Da nis – In spek tor Kon tro li
Po dat ko wej. Na le ży za zna czyć, że
za sy gna li zo wa na pod czas Se mi na -
rium te ma ty ka zo sta ła roz wi nię ta
pod czas zor ga ni zo wa nych w lu tym
i mar cu br. przez Ślą ską Izbę Bu dow -
nic twa wraz z I Ślą skim Urzę dem
Skar bo wy dwóch se mi na riów szko le -
nio wych.

Anet ta Ra nosz – Nad in spek tor
Pra cy – Okrę go we go In spek to ra tu
Pra cy w Ka to wi cach po in for mo wa ła
w swym wy stą pie niu o ma le ją cej
na szczę ście w ubie głym ro ku licz bie
śmier tel nych wy pad ków w bran ży
bu dow la nej na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go.

Jan Spy cha ła – Ślą ski Wo je wódz ki In -
spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go przed sta -
wił in for ma cje do ty czą ce wresz cie szczę -
śli wie koń czą cej się na pra wie mo stu
dro go we go na au to stra dzie A1 w Msza -
nie, któ ry po ukoń cze niu prób tech -
nicz nych ma być od da ny do użyt ku
w pierw szej po ło wie ro ku. 

Na ko niec in for ma cje o no wych roz wią -
za niach przy ję tych w dy rek ty wach UE
do ty czą cych za mó wień pu blicz nych
oraz głów nych pro po zy cji za war tych
w rzą do wych i po sel skich pro jek tach
zmian usta wy pra wo za mó wień pu -
blicz nych przed sta wił dr Ja cek Kacz -
mar czyk – eks pert PZP, Lex -Fin Kra ków,
eks pert Izby i Fo rum Bu dow nic twa Ślą -
skie go.

Jan� Spy�cha�ła� –� Ślą�ski� Wo�je�wódz�ki� In�spek�tor� Nad�zo�ru� Bu�dow�la�ne�go�
i�prof.�dr�hab.�inż.�Ja�n�Ślu�sare�k��–�Dzie�ka�n�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa�Po�li�tech�-
ni�ki�Ślą�skiej

An�drzej�Roch�Do�bruc�ki�–�Pre�zes�Kra�jo�wej�Ra�dy�Pol�skiej�Izby�In�ży�nie�rów
Bu�dow�nic�twa

Poruszane�tematy�wzbudzały�żywą�dyskusję�zebranych

Zbi�gnie�w�Dzier�że�wi�cz�– rze�czo�znaw�ca�bu�dow�la�ny�GIB
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FoRUM BUDoWNIcTWa ŚLĄSKIEGo

Mar�cin�Kuś�– Na�czel�nik I Ślą�skie�go�Urzę�du�Skar�bo�we�go Anet�ta�Ra�nosz�–�Nad�in�spek�tor�Pra�cy�–�Okrę�go�we�go�In�spek�to�ra�tu�Pra�cy�wKa�-
to�wi�cach

Jan�Spy�cha�ła�–�Ślą�ski�Wo�je�wódz�ki�In�spek�tor�Nad�zo�ru�Bu�dow�la�ne�go� Dr�Ja�cek�Kacz�mar�czyk�–�eks�pert�PZP,�Lex�-Fin�Kra�ków,�eks�pert�Izby�i Fo�-
rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go

W�konferencji�wzięła�udział�Elż�bie�ta�Ja�ni�szew�ska�-Ku�ro�pa�twa�–�Dy�rek�to�r
De�par�ta�men�tu�Wy�ro�bów�Bu�dow�la�nych�Głów�ne�go�Urzę�du�Nad�zo�ru�Bu�dow�-
la�ne�go

Konferencja�zgromadziła�przedstawicieli�różnych�środowisk�budowlanych
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VI ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I

Konferencja

„DOSTOSOWANIE WIELKOPŁYTOWEGO* 
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

DO WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ I POTRZEB”

w dniach 24 – 25 września 2014 r.
w Auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43

Śląska Izba Budownictwa 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Katowicach

IV Eu ro pej ski Kon gres Małych 
i Śred nich Przed się biorstw 

22-25 września 2014

IV Europejski Kongres

KATOWICE

Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Nauka - Biznes - Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI

ORGANIZATORZY

*łącznie z wielkoblokowym
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WSPÓŁORGANIZATORZY

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa

w Warszawie

Politechnika ŚląskaWyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie

Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa

w Warszawie

Politechnika Częstochowska

Ga li cyj ska Izba Bu dow nic twa 
w Kra ko wie

Wiel ko pol ska Izba Bu dow nic twa 
w Po zna niu

Okrę go we Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa

Regionalny Związek Rewizyjny
Spółdzielczości Mieszkaniowej

w Katowicach
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mgr inż. An drzej Roch Do bruc ki – Pre zes Ra dy Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w War sza wie
mgr inż. Ry szard Try ko sko – Prze wod ni czą cy Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa

dr inż. Jan Bo bro wicz – Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie
mgr inż. arch. Ma riusz Ści sło – Pre zes Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów RP

mgr inż. arch. Woj ciech Gę siak – Pre zes Kra jo wej Ra dy Izby Ar chi tek tów RP

(w uzgad nia niu i al fa be tycz nie)

prof. dr hab. An drzej S. Bar czak h.c. – Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi cach
dr hab. inż. arch. Klau diusz Fross – Po li tech ni ka Ślą ska

dr inż. Ro bert Ge ry ło – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie
prof. dr inż. arch. An drzej Grzy bow ski – Wyż sza Szko ła Tech nicz na w Ka to wi cach

dr inż. Krzysz tof Ka sper kie wicz, prof. nadzw. ITB – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie
dr inż. arch. Be ata Ko mar – Po li tech ni ka Ślą ska

dr inż. arch. Be ata Ku char czyk -Brus – Po li tech ni ka Ślą ska
prof. dr hab. inż. Lu cjan Ku rzak – Po li tech ni ka Czę sto chow ska

dr hab. inż. Wie sław Li gę za, prof. PK – Po li tech ni ka Kra kow ska im. Ta de usza Ko ściusz ki
prof. dr hab. inż. An drzej Łap ko – Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Na uki

Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa
dr inż. Mi ko łaj Ma le sza – Prze wod ni czą cy Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej Pod la skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

dr inż. Le szek Nie do stat kie wicz – Po li tech ni ka Gdań ska
prof. dr hab. inż. arch. Elż bie ta Nie za bi tow ska – Po li tech ni ka Ślą ska

dr An drzej Ob miń ski – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie
dr inż. An na Ostań ska – Po li tech ni ka Lu bel ska

dr inż. Ma rian Pła chec ki – Prze wod ni czą cy Kra jo wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej
Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

prof. dr hab. inż. Adam Pod ho rec ki – Uni wer sy tet Tech no lo gicz no -Przy rod ni czy
im. Ja na i Ję drze ja Śnia dec kich w Byd gosz czy

prof. dr hab. inż. Le onard Run kie wicz – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie
prof. dr hab. inż. Wło dzi mierz Sta ro sol ski – Po li tech ni ka Ślą ska

prof. dr hab. inż. Jan Ślu sa rek – Po li tech ni ka Ślą ska
doc. dr inż. Sta ni sław Wierz bic ki – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie

mgr inż. Wa le rian Wi tas – prak tyk i eks pert bu dow nic twa wiel ko pły to we go
dr inż. Mi chał Wój to wicz – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie

Ta de usz Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa; Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni czą cy Ra dy Ślą skiej Okrę -
go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach; An drzej No wak – Prze wod ni czą cy Od dzia łu Ka to wic kie go – Pol -
skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa; Ste fan Czar niec ki – Wi ce pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa w ka den cji 2010-2014; Czło nek Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
w Ka to wi cach; Ma riusz Czy szek – Dy rek tor P.B.P.H. „ML -BUD” S.C. w Gli wi cach; Zbi gniew Dzier że wicz – Rze czo -
znaw ca bu dow la ny GINB 791/9; Jan Gra bo wiec ki – Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW w Wo dzi sła wiu
Ślą skim; Grze gorz Go wa rzew ski – Pre zes Za rzą du Cho rzow skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej; Za stęp ca Prze wod ni -
czą ce go Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa; Ka zi mierz Ko niecz ny – Dy rek tor Ślą skie go Od dzia -
łu In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej; Kry sty na Pia sec ka – Pre zes Za rzą du Ka to wic kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej;
Jan Spy cha ła – Ślą ski Wo je wódz ki In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go; Czło nek Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa w Ka to wi cach; Jan Wit kow ski – Wi ce prze wod ni czą cy Od dzia łu Ka to wic kie go Pol skie go Związ ku In ży -
nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa.

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

KOMITET ORGANIZACYJNY
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I. Ce le przed się wzię cia

• Przy wró ce nie bu dyn kom miesz kal nym spraw no ści tech nicz nej po przez ich mo der ni za cję i przy sto so wa nia
do ak tu al nych prze pi sów tech nicz no-bu dow la nych, wy ma gań użyt ko wych i tech no lo gicz nych, któ re stwa rza ją
no wą ja kość miesz kań com,

• Ob ni że nie kosz tów utrzy ma nia bu dyn ku, pod wyż sze nie war to ści nie ru cho mo ści oraz atrak cyj no ści bu dyn ków
i osie dla,

• Po pra wa ja ko ści ży cia i od two rze nie wię zi spo łecz nych w wiel kich osie dlach – „Hu ma ni za cja” blo ko wisk,
• Re ali za cja ce lów in te gra cyj nych w za kre sie za po trze bo wań kul tu ral no -oświa to wych, spo łecz nych, usłu go wych

oraz za pew nia ją cych moż li wość re kre acji.

II. Za kres te ma tycz ny

1. Utrzy ma nie bu dyn ków wiel ko pły to wych – eks plo ata cja,
• wa run ki tech nicz ne użyt ko wa nia,
• kon tro la okre so wa sta nu tech nicz ne go bu dyn ków wiel ko pły to wych z oce ną ścian ze wnętrz nych be to no wych,

ele wa cji z płyt azbe sto wo -ce men to wych oraz ele wa cji po ocie ple niu,

2. Re mon ty i ro bo ty na praw cze bu dyn ków wiel ko pły to wych.

3. Po trze by mo der ni za cji bu dyn ków wiel ko pły to wych,
• za stę po wa nie ele wa cji z płyt azbe sto wo-ce men to wych i ele men tów z azbe stu (ba lu stra dy, ścian ki log gio we,

prze wo dy ko mi no we) ma te ria ła mi nie szko dli wy mi wraz z uty li za cją azbe stu i ele men tów bu dyn ków ma te ria ła -
mi nie szko dli wy mi wraz z uty li za cją azbe stu,

• ter mo mo der ni za cja bu dyn ków wiel ko pły to wych, po li kwi da cji ele wa cji azbe sto wo-ce men to wych oraz do dat ko -
we do cie ple nie bu dyn ków ocie plo nych w la tach 1990 do 2002 o ob ni żo nej ja ko ści ener ge tycz nej w świe tle wa -
run ków tech nicz nych WT2014 (Dz.U.�z 2013�r.�poz. 926) i wy ma gań w la tach 2014, 2017 i 2021 w za kre sie
war to ści współ czyn ni ka prze ni ka nia cie pła ścian, da chów i stro po da chów,

• wy mia na sto lar ki okien nej miesz ka nio wej i na kla tach scho do wych,
• do sto so wa nie do ak tu al nych prze pi só w tech nicz no -bu dow la nych in sta la cji wod nej, elek trycz nej i ga zo wej oraz

ogrze wa nia CO w za kre sie za sto so wa nia in dy wi du al nych od po wietrz ni ków na pio nach i wy mia ny gło wic ter mo sta -
tycz nych przy grzej ni ków, opo mia ro wa nie i olicz ni ko wa nie me diów, 

• mo der ni za cja wen ty la cji gra wi ta cyj nej i me cha nicz nej (na wiew nej i wy wiew nej) w bu dyn kach wy so kich wy so -
ko ścio wych.

4. Kie run ki re wi ta li za cji bu dyn ków i osie dli wiel ko pły to wych,

a) bu�dyn�ki�wiel�ko�pły�to�we

• li kwi da cja sko ro do wa nych be to no wych bal ko nów i log gii i za stą pie nie ich do sta wia ny mi log gia mi z pre fa bry -
ko wa nych ele men tów pio no wych (żel be to wych lub sta lo wych), ko twio nych w po zio mie stro pów każ dej kon dy -
gna cji i opar tych na wła snych fun da men tach,

• do sto so wa nie bu dyn ków 5-kon dy gna cyj nych do wy ma gań wa run ków tech nicz nych WT2009 (Dz.U. z 2009 r.
Nr 56, poz. 461) przez do bu do wa nie do ele wa cji kla tek scho do wych dźwi gów oso bo wych oraz przy sto so wa -
nia nie zbęd nych wa run ków do ko rzy sta nia z bu dyn ków wie lo ro dzin nych osób nie peł no spraw nych szcze gól -
nie po ru sza ją cych się na wóz kach in wa lidz kich,

• po wią za nie funk cji miesz kal nych z oto cze niem przez za sto so wa nie efek to wych wejść do bu dyn ków, zie le ni
wo kół bu dyn ków oraz ogród ków przy do mo wych,

• prze kształ ce nie struk tu ry miesz kań po le ga ją ca na łą cze niu ma łych są sied nich lo ka li (po wierzch nia dwóch
miesz kań) i po pra wa ich funk cjo nal no ści.

b)�osie�dla�wiel�ko�pły�to�we�

• re ali za cja ce lów in te gra cyj nych i po trzeb kul tu ral no -oświa to wych,
• do sto so wa nie i mo der ni za cja uzbro je nia ze wnętrz ne go,
• re kre acja w śro do wi sku na tu ral nym i bez pie czeń stwo,
• go spo dar ka od pa da mi – se gre ga cja,
• zwięk sze nie no wych miejsc par kin go wych.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
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III. For my fi nan so wa nia
• Środ ki wła sne miesz kań ców,
• Dzia łal ność go spo dar cza spół dziel ni i wspól not,
• Do fi nan so wa nie ze środ ków Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Wo je wódz kie go Fun du szu

Ochro ny Śro do wi ska,
• Do fi nan so wa nie z kra jo wych i re gio nal nych pro gra mów ope ra cyj nych UE 

na la ta 2014-2020,
• Pre fe ren cyj ne kre dy ty w ra mach rzą do wych pro gra mów ce lo wych.

IV. Cel fi nan so wy przed się wzię cia 
1. Za pew nie nie kon ty nu acji pu blicz ne go wspar cia fi nan so we go dal szej mo der ni za cji i re wi ta li za cji wiel ko pły to -

wych za so bów miesz ka nio wych wo je wódz twa ślą skie go i kra ju.

„DOSTOSOWANIE WIELKOPŁYTOWEGO* BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
DO WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ I POTRZEB”

24 WRZE ŚNIA 2014 R.

Se sja I – IN AU GU RA CYJ NA

Pro wa dzą cy se sję: 
– mgr inż. Ry szard Try ko sko – Prze wod ni czą cy Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa
– mgr Ta de usz Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

Wy stą pie nia wpro wa dza ją ce:
– mgr inż. An drzej Roch Do bruc ki – Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic twa 

Te mat: – „Zna�cze�nie,�pod�sta�wo�we�pro�ble�my�i za�ło�że�nia�dal�szej�re�no�wa�cji�miesz�ka�nio�we�go�bu�dow�nic�twa
wiel�ko�pły�to�we�go. Uza�sad�nie�nie�pro�gra�mu�kon�fe�ren�cji.”�

– mgr inż. Ja nusz Żbik – Pod se kre tarz Sta nu Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Roz wo ju
Te mat: – „Stan�za�so�bów�bu�dow�nic�twa�wiel�ko�pły�to�we�go�w Pol�sce�na pod�sta�wie�prze�pro�wa�dzo�nej�an�kie�ty�za�cji.
Pro�gram�dzia�ła�nia�Rzą�du.”

– dr inż. Jan Bo bro wicz – Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie
Te mat: – „Wiel�ka�Pły�ta�–�pro�blem�tech�nicz�ny�czy�spo�łecz�ny?”

– dr inż. An na Ostań ska – Ka te dra Ar chi tek tu ry, Urba ni sty ki i Pla no wa nia Prze strzen ne go,
Wy dział Bu dow nic twa  i Ar chi tek tu ry, Po li tech ni ka Lu bel ska
Te mat: „Spo�łecz�ne�aspek�ty�bu�dow�nic�twa�z wiel�kiej�pły�ty”

Se sja II

BU DOW NIC TWO WIEL KO PŁY TO WE RE ALI ZO WA NE W POL SCE W LA TACH 1970 – 1990
Z CHA RAK TE RY STY KĄ MA TE RIA ŁO WO -KON STRUK CYJ NĄ I OCE NĄ TRWA ŁO ŚCI KON STRUK CJI 

Pro wa dzą cy se sję:
– dr inż. Jan Bo bro wicz – Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie
 – mgr inż. Fran ci szek Busz ka – Prze wod ni czą cy Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

Uczest ni cy se sji:
– prof. dr hab. inż. Wło dzi mierz Sta ro sol ski – Wy dział Bu dow nic twa, Ka te dra Kon struk cji Bu dow la nych

Po li tech ni ka Ślą ska

RA MO WY PRO GRAM KON FE REN CJI

*łącznie z wielkoblokowym
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– mgr inż. Zbi gniew Dzier że wicz – Rze czo znaw ca bu dow la ny GINB 791/9
– dr inż. Mi chał Wój to wicz –�Za�stęp�ca�Dy�rek�to�ra�ds.�Ba�dań�i Roz�wo�ju�–�In�sty�tu�tu�Tech�ni�ki�Bu�dow�la�nej
w War�sza�wie
Te�mat:�„Trwa�łość�bu�dyn�ków�wiel�ko�pły�to�wych�w świe�tle�ba�dań”

– mgr inż. Ma rek Zy ga – prak tyk i eks pert, by ły na czel ny in ży nier Fa bud 
Te mat: „Do�sko�na�le�nie�tech�no�lo�gii�wiel�ko�pły�to�wej�w wio�dą�cym�przed�się�bior�stwie�prze�my�słu�wę�glo�we�go
Fa�bud,�ze�szcze�gól�nym�uwzględ�nie�niem�bu�dyn�ków�na osie�dlach�zlo�ka�li�zo�wa�nych�na te�re�nach�in�ten�-
syw�nej�eks�plo�ata�cji�gór�ni�czej”.

z na stę pu ją cym za kre sem te ma tycz nym:

1. Da ne o za so bach miesz ka nio wych bu dow nic twa wiel ko pły to we go (GUS) zre ali zo wa ne go w kra ju i na Ślą sku
w la tach 1970 – 1990, 

2. Cha rak te ry sty ka ma te ria ło wo – kon struk cyj na sys te mów oraz roz wią za nia 
wpły wa ją ce na trwa łość bu dyn ków wiel ko pły to wych, 

3. Wa dy tech no lo gicz ne bu dyn ków i ścian ze wnętrz nych oraz ich na pra wa,
4. Bez pie czeń stwo kon struk cji bu dyn ków z wiel kiej pły ty w sta nie gra nicz nej przy dat no ści do użyt ko wa nia, 
5. Opi nie, ba da nia i eks per ty zy na te mat sta nu tech nicz ne go i trwa ło ści bu dyn ków z wiel kiej pły ty

(ak tu al nie do stęp ne)

Se sja III

OCE NA STA NU TECH NICZ NE GO IST NIE JĄ CYCH BU DYN KÓW WIEL KO PŁY TO WYCH W POL SCE

Pro wa dzą cy se sję:

– prof. dr hab. inż. Wło dzi mierz Sta ro sol ski – Wy dział Bu dow nic twa, Ka te dra Kon struk cji Bu dow la nych
Po li tech ni ka Ślą ska

– prof. dr hab. inż. An drzej Łap ko – Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Na uki Pol skie go Związ ku In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa

z na stę pu ją cym za kre sem te ma tycz nym:

1. Wa run ki bez piecz ne go utrzy ma nia i użyt ko wa nia bu dyn ków wiel ko pły to wych w świe tle prze pi sów
tech nicz no-bu dow la nych i in struk cje ITB – 12 ze szy tów wy ma ga nia pod sta wo we bu dyn ków wiel ko pły to wych
z 2002 r. (w tym ochro na ciepl na i aku sty ka), 

2. Pro ble ma ty ka i pro ce du ry pro wa dze nia ce ny sta nu tech nicz ne go bu dyn ków wiel ko pły to wych
(w tym ele wa cji z płyt azbe sto wo-ce men to wych i po da nych ter mo mo der ni za cji) na pod sta wie ba dań
okre so wych zgod nie z prze pi sa mi art. 61 i 62 Pra wa bu dow la ne go,

3. Me to dy ka oce ny sta nu tech nicz ne go wiel ko pły to wych war stwo wych ścian ze wnętrz nych i po łą czeń kon struk -
cyj nych ele men tów w ra mach kon tro li peł nej (ba dań nie nisz czą cych – bez in wa zyj nych, ba dań w od kryw kach
i ba dań la bo ra to ryj nych) zgod nie z in struk cja mi ITB Nr 360/99 i Nr 374/2002 

4. Okre śle nie w po sta ci licz bo wej lub pro cen to wej (%) stop nia zu ży cia tech nicz ne go
(roz mia ru uszko dzeń i znisz czeń ele men tów), funk cjo nal ne go i śro do wi sko we go bu dyn ków wiel ko pły to wych
pod da nych kon tro li okre so wej.

Uczest ni cy se sji:

– prof. dr hab. inż. Le onard Run kie wicz – „Dia�gno�sty�ka�i mo�der�ni�za�cja�bu�dyn�ków�wiel�ko�pły�to�wych”
– dr inż. Krzysz tof Ka sper kie wicz, prof. nadzw. ITB – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie;

w te ma cie zwią za nym z fi zy ką ciepl ną bu dyn ków wiel ko pły to wych
– mgr inż. Jan Spy cha ła – Ślą ski Okrę go wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go
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Se sja IV

RE MON TY, NA PRA WY I TER MO IZO LA CJA BU DYN KÓW Z WIEL KIEJ PŁY TY W CE LU POD NIE SIE NIA 
KOM FOR TU UŻYT KO WE GO MIESZ KAŃ I OGRA NI CZE NIA STRAT ENER GII CIEPL NEJ

Pro wa dzą cy se sję: 

– mgr inż. An drzej Roch Do bruc ki – Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic twa 
– mgr inż. An drzej No wak – Prze wod ni czą cy Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa.

Od dział w Ka to wi cach.

z na stę pu ją cym za kre sem te ma tycz nym:

1. Za sa dy po stę po wa nia w przy pad ku re mon tów i wzmac nia nia kon struk cji,
2. Za gad nie nia re mon to we w świe tle uszko dzeń po łą cze nia ścian no śnych i osło no wych,
3. Spo so by na praw i wzmoc nień po łą czeń ścian, 
4. Za gad nie nia re mon to we w świe tle mo der ni za cji funk cjo nal nej,
5. Za gad nie nia re mon to we w świe tle uszko dzeń po łą cze nia warstw w ścia nach trój war stwo wych, 
6. Wpływ re mon tów na zmia nę wa run ków ciepl no -wil got no ścio wych, 
7. No we za gad nie nia re mon to we w aspek cie wy ko na ne go ocie ple nia bu dyn ków. 

Uczest ni cy se sji:

– dr hab. inż. Wie sław Li gę za, prof. PK – Czło nek Ra dy Wy dzia łu In ży nie rii Lą do wej w ka den cji
2012/13 – 2015/16; Wy kła dow ca – Po li tech ni ka Kra kow ska im. Ta de usza Ko ściusz ki
„Za�gad�nie�nia�re�mon�to�we�i mo�der�ni�za�cyj�ne�w bu�dyn�kach�z wiel�kiej�pły�ty.”

– dr inż. Le szek Nie do stat kie wicz – Ka te dra Bu dow nic twa i In ży nie rii Ma te ria ło wej;
Wy dział In ży nie rii Lą do wej i Śro do wi ska; Po li tech ni ka Gdań ska

– prof. dr hab. inż. An drzej Łap ko – Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Na uki Pol skie go Związ ku In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa

25 WRZE ŚNIA 2014 R.

Se sja V

PRZE BU DO WA (MO DER NI ZA CJA) BU DYN KÓW WIEL KO PŁY TO WYCH W DO STO SO WA NIU 
DO WSPÓŁ CZE SNYCH WY MA GAŃ

Pro wa dzą cy se sję: 

– dr hab. inż. Wie sław Li gę za, prof. PK – Czło nek Ra dy Wy dzia łu In ży nie rii Lą do wej
w ka den cji 2012/13 – 2015/16; Wy kła dow ca – Po li tech ni ka Kra kow ska im. Ta de usza Ko ściusz ki

– prof. dr hab. inż. Jan Ślu sa rek – Dzie kan Wy dzia łu Bu dow nic twa, Po li tech ni ka Ślą ska

z na stę pu ją cym za kre sem te ma tycz nym:

1. De mon taż ele wa cji z płyt azbe sto wo-ce men to wych i ele men tów bu dow la nych z azbe stu
(ba lu stra dy, ścian ki log gii, prze wo dy ko mi no we) wraz z uty li za cją od pa dów azbe sto wych,

2. Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków wiel ko pły to wych, po li kwi da cji ele wa cji azbe sto wo-ce men to wych wg wy ma gań
i wa run ków tech nicz nych WT2014,

3. Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków wiel ko pły to wych, któ rych mon taż zo stał za koń czo ny do 31 grud nia 1981 r.
(li kwi da cja za le gło ści ocie ple nia ścian ze wnętrz nych) oraz obiek tów re ali zo wa nych do koń ca lat 90 XX wie ku
w do sto so wa niu do ak tu al nych  wy ma gań (WT2014) i wa run ków tech nicz nych przy za sto so wa niu ze sta wów
(sys te mów) ocie ple nio wych, gwa ran tu ją cych trwa łość ele wa cji,
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4. Wy mia na sto lar ki okien nej w miesz ka niach i na kla tach scho do wych na sto lar kę ener go osz częd ną,
5. Wy mia na sko ro do wa nych prze wo dów in sta la cji wod nej, ga zo wej i grzew czej z do sto so wa niem ich

do ak tu al nych prze pi sów tech nicz no-bu dow la nych,
6. Mo der ni za cja sys te mu ogrze wa nia i przy go to wa nia cie płej wo dy użyt ko wej przez ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie,

efek tyw nych sys te mów al ter na tyw nych za opa trze nia w cie pło, w ro zu mie niu ak tu al nych prze pi sów,
7. Wy mia na w miesz ka niach alu mi nio wej in sta la cji elek trycz nej,
8. Re zy gna cja z ga zu w użyt ko wa nych bu dyn kach wy so kich i wy so ko ścio wych (nie spraw na wen ty la cja)

oraz przej ście na za si la nie elek trycz ne 3-fa zo we urzą dzeń ku chen nych i pod grze wa czy elek trycz nych
cie płej wo dy użyt ko wej,

9. Mo der ni za cja wen ty la cji gra wi ta cyj nej i me cha nicz nej (na wiew no-wy wiew nej) w bu dyn kach wy so kich
oraz wy so ko ścio wych po ter mo mo der ni za cji bu dyn ków;

10. Re no wa cja (do�cie�ple�nie�na ocie�ple�nie) bu dyn ków ocie plo nych w la tach 1990 do 2002 o ob ni żo nej ja ko ści
ener ge tycz nej (izo�la�cja 50�mm) przez do sto so wa nie do wa run ków tech nicz nych WT2002 (izo�la�cja 150�mm)
lub wy ma gań wdra ża nych eta po wo w ro ku 2014, 2017 i 2021 w za kre sie war to ści współ czyn ni ka
prze ni ka nia cie pła ścian, da chów i stro po da chów, (WT2014).

Uczest ni cy se sji:

– dr inż. Ro bert Ge ry ło – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie; w te ma cie zwią za nym z pro ble ma ty ką
fi zy ki ciepl nej bu dow nic twa wiel ko pły to we go,

– mgr inż. Ma riusz Czy szek – Wi ce pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa; Dy rek tor ML -Bud w Gli wi cach.
Te mat: „Sto�lar�ka�okien�na wczo�raj,�dziś�i ju�tro.�Wy�mia�na sto�lar�ki�okien�nej�i drzwio�wej�a wen�ty�la�cja�w bu�dyn�kach
wiel�ko�pły�to�wych”,

– dr An drzej Ob miń ski – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie; w te ma cie do ty czą cym za gad nień
zwią za nych z usu�wa�niem�ma�te�ria�łów�z za�war�to�ścią�azbe�stu�z ele�wa�cji�oraz�in�sta�la�cji�we�wnętrz�nych
w bu�dyn�kach�z wiel�kiej�pły�ty”.

Se sja VI

KIE RUN KI RE WI TA LI ZA CJI BU DYN KÓW I OSIE DLI WIEL KO PŁY TO WYCH

Pro wa dzą cy se sję: 

– inż. arch. Woj ciech Gę siak – Pre zes Kra jo wej Ra dy Izby Ar chi tek tów Rze czy po spo li tej Pol skiej
wy bra ny na ka den cję 2010 – 2014. Pre zes WG Stu dio Ar chi tek to nicz ne.

– inż. inż. arch. Ma riusz Ści sło – Pre zes Sto wa rzy sze nia Ar chi tek tów RP.

z na stę pu ją cym za kre sem te ma tycz nym:

1.  Za sa dy, pro ce du ry i me to dy dzia ła nia współ cze snych pro ce sów re wi ta li za cji.
2.  Re wi ta li za cja bu dyn ków wiel ko pły to wych.
2.1. Prze bu do wa (prze�kształ�ce�nie) struk tu ry miesz kań (NTP -74) po le ga ją ca na łą cze niu ma łych są sied nich lo ka li

(po�wierzch�nia�dwóch�miesz�kań) i po pra wa ich funk cjo nal no ści – uwa run ko wa na moż li wo ścia mi
(no we otwo ry w ścia nach) kon struk cyj ny mi oraz po trze ba mi spo łecz ny mi i fi nan so wy mi.

2.2. Po wią za nie funk cji miesz kal nych z oto cze niem przez za sto so wa nie efek to wnych wejść do bu dyn ków,
zie le ni wo kół bu dyn ków oraz ogród ków przy do mo wych.

2.3. Do sto so wa nie bu dyn ków 5-kon dy gna cyj nych do wy ma gań wa run ków tech nicz nych (WT2009)
przez przy bu do wa nie od ze wnątrz do kla tek scho do wych (ele wa cji) dźwi gów oso bo wych
oraz przy sto so wa nia nie zbęd nych wa run ków do ko rzy sta nia z bu dyn ków wie lo ro dzin nych wiel ko pły to wych
osób nie peł no spraw nych szcze gól nie po ru sza ją cych się na wóz kach in wa lidz kich.

3.  Kie run ki re wi ta li za cji osie dla wiel ko pły to wych.
3.1. Re wi ta li za cja osie dli – za sa dy i kom plek so we dzia ła nia wy ni ka ją ce z Kar ty Ateń skiej z 1998 r.

oraz pro jek tu usta wy o re wi ta li za cji z 2000 r.
3.2. Pro gram re wi ta li za cji wie lo let nich dzia łań w sfe rze prze strzen nej, spo łecz nej i eko no micz nej w od nie sie niu

do osie dli wiel ko pły to wych na te re nach woj. ślą skie go, w od nie sie niu do: 
1) po pra wy ja ko ści ży cia i od two rze nie wię zi w wiel kich osie dlach „blo ko wi skach”,
2) re or ga ni za cji ukła dów urba ni stycz nych osie dli wiel ko pły to wych zlo ka li zo wa nych na te re nach miast,
3) re ali za cji ce lów in te gra cyj nych i po trzeb kul tu ral no -oświa to wych, 
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4) do sto so wa nia i mo der ni za cja uzbro je nia ze wnętrz ne go,
5) re kre acji w śro do wi sku na tu ral nym i bez pie czeń stwie,
6) go spo dar ki od pa da mi – se gre ga cja,
7) zwięk sze nia no wych miejsc par kin go wych.

Uczest ni cy se sji:

– prof. dr hab. inż. arch. Elż bie ta Nie za bi tow ska (Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry);
– dr hab. inż. arch. Klau diusz Fross (Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry):
„Re�wi�ta�li�za�cja�bu�dyn�ków�wiel�ko�pły�to�wych”;

– dr inż. arch. Be ata Ko mar (Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry);
– dr inż. arch. Be ata Ku char czyk -Brus (Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry)
„Re�wi�ta�li�za�cja�osie�dli�wiel�ko�pły�to�wych”.

– prof. dr hab. inż. Adam Pod ho rec ki –�„O po�trze�bie�dia�gno�zo�wa�nia�i re�wi�ta�li�za�cji�bu�dyn�ków�wiel�ko�pły�to�wych”;
– prof. dr inż. arch. An drzej Grzy bow ski –�„Prze�kształ�ce�nie�współ�cze�snych,�wiel�ko�pły�to�wych�osie�dli
miesz�ka�nio�wych�dla�pod�nie�sie�nia�ich�atrak�cyj�no�ści�i po�pra�wy�wa�run�ków�ży�cia�miesz�kań�ców”.

Se sja VII

ASPEK TY FI NAN SO WA NIA RE WI TA LI ZA CJI BU DYN KÓW I OSIE DLI Z WIEL KIEJ PŁY TY 
NA PRZY KŁA DZIE WOJ. ŚLĄ SKIE GO W LA TACH 2014 – 2020

Pro wa dzą cy se sję: 

– prof. dr hab. An drzej S. Bar czak h.c. – Ka te dra Eko no me trii Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach
– mgr Ta de usz Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

z na stę pu ją cym za kre sem te ma tycz nym:

1. Ze sta wie nie licz bo we i rze czo we za so bów miesz ka nio wych bu dow nic twa wiel ko pły to we go wie lo ro dzin ne go
na te re nie woj. ślą skie go (na pod sta wie an kiet spół dziel ni miesz ka nio wych) w za kre sie bu dyn ków
ze ścia na mi be to no wy mi wiel ko pły to wy mi, z ele wa cja mi z płyt azbe sto wo-ce men to wy mi,
z ele wa cja mi ocie plo ny mi (na sty ro pia nie 5 cm) w la tach 1990 do 2002 oraz po ter mo mo der ni za cji
(na sty ro pia nie 15 cm) od 2003 do 2013 r.

2. Okre śle nie licz by bu dyn ków wiel ko pły to wych ob ję tych pro gra mem do sto so wa nia prze bu do wy (mo der ni za cji)
do współ cze snych wy ma gań tech nicz no-bu dow la nych i po trzeb użyt ko wych.

3. Okre śle nie licz by osie dli miesz ka nio wych w za bu do wie wiel ko pły to wej zlo ka li zo wa nych w woj. ślą skim
ob ję tych pro gra mem re wi ta li za cji.

4. Okre śle nie wstęp nych na kła dów fi nan so wych kom plek so wych na praw, mo der ni za cji i prze bu do wy bu dyn ków
oraz re wi ta li za cji osie dli z wiel kiej pły ty oraz ob sza rów miej skich pro po no wa nych do ko rzy sta nia ze wspar cia
w la tach 2014 – 2020 ze środ ków unij nych do stęp nych w ra mach tzw. Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj nego
oraz od po wied nie go sys te mu in ter wen cyj no-po mo co we go.

5. Źró dła i in stru men ty fi nan so wa nia na praw, mo der ni za cji i re wi ta li za cji bu dyn ków i osie dli
wiel ko pły to wych na przy kła dzie woj. ślą skie go w la tach 2014 – 2020.

Do udzia łu w tej se sji zo sta ną za pro sze ni re pre zen tu ją cy:

– Po sło wie Sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry 
– Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Roz wo ju
– Mi ni ster stwo Go spo dar ki
– Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie go, Urząd Mar szał kow ski
– Na ro do wy Fun dusz Ochro ny i Kształ to wa nia Śro do wi ska
– Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska
– Ban ki Go spo dar stwa Na ro do we go i współ dzia ła ją ce ban ki ko mer cyj ne
– Bank Ochro ny Śro do wi ska S.A.
– Fun dusz Gór no ślą ski S.A.
– Pre ze si Za rzą dów Spół dziel ni Miesz ka nio wych wo je wódz twa ślą skie go
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VI ŚLĄ SKIE FO RUM IN WE STY CJI, BU DOW NIC TWA, NIE RU CHO MO ŚCI

PRZED SIĘ WZIĘ CIE II

Kon fe ren cja

„OBIEK TY BU DOW LA NE NA TE RE NACH GÓR NI CZYCH”

w dniach 24 – 26 wrze śnia 2014 r. 

w Sie mia no wic kim Cen trum Kul tu ry – Park Tra dy cji

PA TRO NAT

Fran ci szek Busz ka
Prze wod ni czą cy Ra dy 

Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach

KO MI TET NA UKO WY

dr hab. inż. Le szek Szoj da prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Ma rian Ka wu lok prof. ITB

dr hab. inż. An drzej Ko wal ski prof. GIG
dr inż. Ka zi mierz Ko niecz ny

dr inż. Ru dolf Mo krosz

KO MI TET OR GA NI ZA CYJ NY

An drzej No wak – Prze wod ni czą cy
Bar ba ra Ban du row ska

Ja nusz Kra snow ski
Jan Oszcze pal ski

An drzej Szy dłow ski
Jan Wit kow ski

– wy kła dy, w tym przy kła dy ob li czeń, za mó wio ne u au to rów,
– dys ku sje oraz moż li wość za da wa nia py tań au to rom wy kła dów,

– pre zen ta cje firm pro duk cyj nych i ofe ru ją cych ma te ria ły dla bu dow nic twa na te re nach gór ni czych.

• pod sta wo we da ne o pod ziem nym gór nic twie w Pol sce i uwa run ko wa niach geo lo gicz nych,
• de for ma cje po wierzch ni na te re nach gór ni czych i po gór ni czych,
• od dzia ły wa nia gór ni cze. Spraw dze nie sta nów gra nicz nych kon struk cji,
• wpływ wstrzą sów gór ni czych na obiek ty bu dow la ne,
• wpływ de for ma cji po wierzch ni na obiek ty bu dow la ne,
• wpływ de for ma cji po wierzch ni na obiek ty od kształ cal ne ty pu ha lo we go,
• wpływ de for ma cji po wierzch ni na wy bra ne obiek ty li nio we,
• przy kła dy roz wią zań obiek tów na te re nach gór ni czych o de for ma cjach nie cią głych,
• przy kła do we ob li cze nia ty po wych ukła dów ław fun da men to wych w bu dyn kach
• wy mia ro wa nie po je dyn czych ścian, zbior ni ków pod da nych dzia ła niu krzy wi zny te re nu,
• przy kła do we ob li cze nia wpły wu de for ma cji po wierzch ni na pro stą ra mę prze gu bo wą,
• wpływ par cia grun tu na mu ry opo ro we i ścia ny fun da men to we,
• kształ to wa nie obiek tów na te re nach gór ni czych wg in struk cji ITB,
• uwa run ko wa nia praw ne bu dow nic twa na te re nach gór ni czych w świe tle Pra wa Bu dow la ne go

oraz usta wy o pla no wa niu prze strzen nym.

PROGRAM KON FE REN CJI

TEMATYKA WYKŁADÓW
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Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Śląskiej Izby Budownictwa

Priorytetem tworzenie 
korzystniejszych warunków 
działalności organizacji 
członkowskich

W dniu 17 mar ca 2014 r. w sie dzi bie Ka to wic kiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej od by ło się spra woz -
daw czo -wy bor cze Wal ne Zgro ma dze nie Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa. De le ga ci re pre zen tu ją cy przed się bior -
stwa człon kow skie, pro wa dze nie ob rad Wal ne go
Zgro ma dze nia po wie rzy li Fran cisz ko wi Busz -
ce – Prze wod ni czą ce mu Śla skiej Okrę go wej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa, a funk cję Se kre ta rza
Zgro ma dze nia, Ta de uszo wi Gluck sma no wi, do -
tych cza so we mu Wi ce pre ze so wi Izby.

Spra woz da nia z dzia łal no ści Śla skiej Izby Bu -
dow nic twa oraz jej or ga nów sta tu to wych za la -
ta 2012-2013 przed sta wił Pre zy dent Izby – Ta -
de usz Wnuk. Pod su mo wu jąc mi nio ne la ta
Pre zy dent Wnuk pod kre ślił, że prio ry te to wym za -
da niem Izby by ło two rze nie ko rzyst niej szych wa -
run ków dzia łal no ści or ga ni za cji człon kow skich.
Za da nia te re ali zo wa ne by ły sys te ma tycz nie i wie -
lo to ro wo. Jed nym z głów nych za dań by ło zaj mo -
wa nie sta no wisk przez Ślą ską Izbę Bu dow nic -
twa i Uczest ni ków Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go
do pro jek tów le gi sla cyj nych Rzą du i Par la men -
tu w la tach 2012 i 2013 ro ku

Do naj waż niej szych dzia łań na tym po lu za li czyć
na le ży uwa gi do Pro jek tu Za ło żeń Pro jek tu Usta wy
o Zmia nie Usta wy – Pra wo Za mó wień Pu blicz nych.

Fi lo zo fię i stra te gie dzia łań w tym za kre sie za wie -
ra pro jekt z za kre su pla no wa ne go „STA NO WI SKA”
uczest ni ków Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go, opo -
wia da jąc się w nim za:

• Ce lo wo ścią i ko niecz no ścią opra co wa nia no -
wej usta wy Pra wo Za mó wień Pu blicz nych wdra ża -
jąc zwłasz cza pięć no wych roz wią zań dy rek tyw Par -
la men tu Eu ro pej skie go.

• Zmia nę fi lo zo fii w prak ty ce sto so wa nia UZP dla
więk szo ści za ma wia ją cych – za war cie umo wy jest
ce lem sa mym w so bie, a nie efek tyw nej re ali za cji
in we sty cji.

• Nie tyl ko kry te rium ce ny, któ ra za pew ne po -
zo sta nie naj lep szym i naj bar dziej obiek tyw nym kry -

te rium wy bo ru ofer ty. W znacz nie szer szym za kre -
sie po win na być jed nak sto so wa na dy rek ty wa kla -
sycz na UE – „po przez wy bór ofer ty naj ko rzyst niej -
szej eko no micz nie”, czy li naj lep szej re la cji ja ko ści
do ce ny.

• Wię cej swo bo dy – czy li wdro że nie wzor co wych
umów na ro bo ty pu blicz ne, klau zul wa lo ry za cyj nych,
rów no waż nych po dzia łów ry zy ka pro ce sów in we -
sty cyj nych.

• Wy ko naw cy to też uczest ni cy sys te mu.
W obec nych umo wach są de pre cjo no wa ni, ko niecz -
ne jest za pew nie nie wy ko naw ców, więk szej do stęp -
no ści środ ków ochro ny praw nej, w tym od wo łań,
a na wet po wrót do in sty tu cji pro te stów, ob ni że nie
hor ren dal nie wy so kich kosz tów wnie sie nia skar gi
przy od wo ła niu wy ko naw cy od wy ro ku Kra jo wej Izby
Od wo ław czej.

• Zwięk sze nie spraw no ści sys te mu kon tro l ne -
go – obec ny Pre zes NIK opo wia da się, aby sys -
tem za mó wień pu blicz nych był zro zu mia ły, przej -
rzy sty i sku tecz ny z no wym po dej ściem
wszyst kich in sty tu cji kon tro l nych jak CBA, Izby
Ob ra chun ko wej, Pro ku ra to rów, któ re po win ny być
ob ję te ak cją edu ka cyj ną.

Jed ną z głów nych sfer ak tyw no ści Izby by ło w mi -
nio nym okre sie or ga ni zo wa nie se mi na riów bu -
dow la nych i kon fe ren cji me ry to rycz nych: Ślą skie Fo -
rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści. 

W la tach 2012 -2013 od by ły się w Ustro niu 3 se -
mi na ria bu dow la ne, w któ rych m.in. wziął udział wi -
ce mi ni ster Ja nusz Żbik, któ ry przed sta wił «Za ło że -
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 Rzą du dla nie -
zbęd ne go uspraw nie nia pro ce sów in we sty cyj no-bu -
dow la nych, na to miast Pro fe sor An drzej S. Bar czak
w swym bar dzo in te re su ją cym wy kła dzie przed sta -
wił głów ne współ cze sne pro ble my go spo dar cze.

26 wrze śnia 2012 od by ło się w Sa li Sej mu Ślą -
skie go Urzę du Mar szał kow skie go w Ka to wi -
cach „IV Ślą skie Fo rum Bu dow nic twa, In we sty cji,

Nie ru cho mo ści”
Pro gram kon fe ren cji obej -

mo wał dwie se sje te ma tycz -
ne:

I. ZA ŁO ŻE NIA PRO JEK TU
USTA WY – KO DEKS BU -
DOW LA NY;

II. RE GU LA CJE PRAW NE
DO TY CZĄ CE RO BÓT BU -
DOW LA NYCH W PRZE PI -
SACH O ZA MÓ WIE NIACH
PU BLICZ NYCH.

18 wrze śnia na stęp ne go
ro ku w tym sa mym miej scu

od by ło się „V Ślą skie Fo rum Bu dow nic twa, In we sty -
cji, Nie ru cho mo ści”. Pro gram V Fo rum obej mo wał
dwie na stę pu ją ce se sje te ma tycz ne:

I. RE ALI ZA CJA IN WE STY CJI BU DOW LA -
NEJ I JEJ EKS PLO ATA CJA;

II. PLA NO WA NIE MIEJ SCO WE LO KA LI ZA -
CJA IN WE STY CJI.

Sta no wi ska kon fe ren cji i re ko men da cje prze ka -
za ne zo sta ły wła ści wym re sor tom rzą du i ko mi sjom
sej mo wym. 

Ślą ska Izba Bu dow nic twa utrzy my wa ła sta łą
współ pra cą z in sty tu cja mi nad zo ru pań stwo we go bu -
dow nic twa, fi nan so wo -po dat ko we go i In spek cji Pra -
cy. W se mi na riach bu dow la nych or ga ni zo wa nych
przez Izbę bra li me ry to rycz ny udział: Jan Spy cha -
ła – Ślą ski Wo je wódz ki In spek tor Nad zo ru Bu dow -
la ne go, Mar cin Kuś – Na czel ni ka I Ślą skie go Urzę -
du Skar bo we go, Be ata Ma ry now ska Okrę go wy
In spek tor Pra cy iAnet ta Ra nosz – Nad in spek tor Pra -
cy Okrę go we go In spek to ra tu Pra cy w Ka to wi cach,
przed sta wia jąc w swych re fe ra tach i wy stą pie niach
istot ne in for ma cje dla śro do wi ska bu dow la ne go. 

Ślą ska Izba Bu dow nic twa zor ga ni zo wa ła też 2
se mi na ria po dat ko we do ty czą ce „Zmia ny w prze -
pi sach po dat ku VAT, z uwzględ nie niem spe cy fi ki
dzia ła nia przed się biorstw bu dow la nych i spół dziel -
ni miesz ka nio wych” i „Zmia ny w po dat ku do cho do -
wym od osób praw nych” oba se mi na ria pro wa dzo -
ne by ły przez Grze go rza Po lesz czu ka i Be atę Da nis
z I Ślą skie go Urzę du Skar bo we go, któ rzy rów nież
uczest ni czy li w na szych se mi na riach bu dow la -
nych w Ustro niu. 

Współ pra ca z Izby z Pań stwo wą In spek cją Pra -
cy do ty czy ła rów nież or ga ni za cji kon kur sów „Bu duj
Bez piecz nie” i wie dzy o bez pie czeń stwie i hi gie nie
pra cy dla mło dzie ży szkół po nad gim na zjal nych oraz
uczest nic twie w Tar gach Bez pie czeń stwa

Bar dzo bo ga ta dzia łal ność szko le nio wa Izby za -
owo co wał 49 szko le nio wy mi se mi na ria mi bu dow -
la ny mi or ga ni zo wa nych przez sa mą Izbę, jak we
współ pra cy z fir ma mi ze wnętrz ny mi, któ re cie szy -
ły się bar dzo du żym za in te re so wa niem gro ma dząc
bar dzo wie lu uczest ni ków.

W trak cie 2012 i 2013 ro ku pro wa dzo ne by ły
przez Izbę obo wią zu ją ce pro ce du ry opra co wa nia
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wnio sków, uzgod nień, kon tak tów i za bie gów
o przy zna nie dla or ga ni za cji człon kow skich od zna -
czeń pań stwo wych i od znak ho no ro wych. Łącz -
nie uzy ska no 150 od zna czeń i od znak ho no ro -
wych (in dy wi du al nych i zbio ro wych), z któ rych
część wrę czo no pod czas Ślą skie go Dnia Bu dow -
la nych po prze dza ją ce go Ślą skie Fo rum, po zo sta -
łe zo sta ły wrę czo ne w Sa li Mar mu ro wej Ślą skie -
go Urzę du Wo je wódz kie go oraz pod czas Wiel kich
Gal Bu dow nic twa. 

Pod czas co rocz nych Ga li ho no ro wa no jed nak
przede wszyst kim lau re atów kon kur su – „Ślą skie Bu -
do wa nie”. Ce lem te go kon kur su by ło do ku men to -
wa nie wy so kiej atrak cyj no ści in we sty cyj nej i go spo -
dar czej wo je wódz twa ślą skie go po przez: 

• Pu blicz ną pre zen ta cję i pro mo cję wa żą cych
i spraw nie zre ali zo wa nych przed się wzięć in we sty -
cyj nych;

• Wy róż nie nie Ślą ską Wiel ką Na gro dą Bu dow -
nic twa in we sto rów tych przed się wzięć or ga ni za cji
wy ko naw czych i pro duk cji ma te ria łów bu dow la nych
oraz pod mio tów efek tyw nie za rzą dza ją cych nie ru -
cho mo ścia mi, a wśród nich prze ka za nych do eks -
plo ata cji in we sty cji;

• Wy róż nie nie osób in dy wi du al nych za wkład
w roz wój in we sty cyj ny i go spo dar czy wo je wódz twa
Na gro dą z Ty tu łem Au to ry tet Bu dow nic twa i Go spo -
dar ki Ślą skiej”;

• Ho no ro wa nie wy bit nych po sta ci bu dow nic twa
re gio nu i kra ju Ty tu łem wraz z Me da lem – „Oso bo -
wość Bu dow nic twa Ślą skie go”.

Pod czas Ga li wrę cza na zo sta ła rów nież Na gro -
da i Ty tuł „Przy ja ciel Ślą skie go Bu dow nic twa”. Ty tuł
ten przy zna wa ny jest od 2011 ro ku przez Ko le gium
Fo rum za two rze nie sys te mo wych wa run ków dla
szcze gól nej ak tyw no ści in we sty cyj nej oraz bu dow -
la nej w wo je wódz twie ślą skim, za przy chyl ność
i wspie ra nie ini cja tyw śro do wisk bu dow la nych oraz
ści słą współ pra ce z Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go
w je go licz nych przed się wzię ciach.

W la tach 2012- 2013 kon ty nu owa no wy da wa nie
cza so pi sma „Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie go” i two -
rze nie stron in ter ne to wych Izby za wie ra ją ce waż -
ne ma te ria ły in for ma cyj ne i pu bli cy stycz ne dla ca -
łe go śro do wi ska bu dow la ne go na sze go re gio nu.
Izba bra ła czyn ny udział w tar gach bu dow la nych
w So snow cu, Biel sku -Bia łej i Kra ko wie, gdzie
na jej sto isku wy sta wien ni czym swe ofer ty pre zen -
to wa ły fir my bę dą ce człon ka mi Izby

Mi nio ny okres to czas, w któ rym na wią za no po -
ro zu mie nie z Re gio nal ną Izbą Go spo dar czą w Ka -
to wi cach, Ga li cyj ską Izbą Bu dow nic twa w Kra ko wie,
kon ty nu owa no współ pra ce z Związ kiem Za wo do wym
BU DOW LA NI i Wiel ko pol ską Izba Bu dow nic twa.

Po wy stą pie niu Pre zy den ta Wnu ka spra woz da -
nia z dzia łal no ści fi nan so wej Izby oraz Ko mi sji Re -

wi zyj nej za ten okres przed sta wi ła w imie niu Ko mi -
sji Re wi zyj nej Ja ni na Goj ny – Wi ce pre zes Za rzą du
Dro go wej Tra sy Śred ni co wej S.A. Przed sta wio ne
spra woz da nia zo sta ły przy ję te jed no gło śnie, a na tej
pod sta wie Wal ne Zgro ma dze nie udzie li ło ab so lu to -
rium wszyst kim or ga nom sta tu to wym Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa za la ta 2012-2013.

W ko lej nej czę ści ob rad, prze pro wa dzo no
wy bo ry władz sta tu to wych Izby na ko lej ną ka -
den cję obej mu ją cą la ta 2014-2018. Wal ne
Zgro ma dze nie jed no gło śnie po wo ła ło – Pa na
Ta de usza Wnu ka na Pre zy den ta Śla skiej Izby
Bu dow nic twa. 

W na stęp nej ko lej no ści do ko na no wy bo ru człon -
ków Ra dy oraz Ko mi sji Re wi zyj nej Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa na la ta 2014-2018.

Pre zy dent Izby Ta de usz Wnuk przed sta wił pro -
jekt „Pro gra mu dzia łal no ści sta tu to wej Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa na rok 2014 i kie run ko wo
na rok 2015”.

Ko mi sja Re wi zyj na wraz z Głów ną Księ go wą
uza sad ni ła pro jekt „Pre li mi na rza fi nan so we go”
Izby na rok 2014. Wal ne Zgro ma dze nie pod ję to
uchwa ły apro bu ją ce przed sta wio ne do ku men ty pro -
gra mo we, a tak że pro jek ty zmian w sta tu cie Ślą -
skiej Izby Bu dow nic twa oraz pro po no wa ne zmia -
ny do ty czą ce wy so ko ści wpi so we go i skła dek
człon kow skich.
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XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Potrzeba działań 
integrujących 
i aktywizujących

Ob ra dy otwo rzył prze wod ni czą cy
Ra dy ŚlO IIB Fran ci szek Busz ka. Chwi -
lą ci szy uczczo no pa mięć zmar łych
człon ków ŚlO IIB. De le ga ci wy bra li
Pre zy dium Zjaz du: prze wod ni czą cą
Ewę Dwor ską, dwóch wi ce prze wod -
ni czą cych – Ja nusza Ko zu lę i Krzysz -
to fa Ko lon ko oraz trzech se kre ta -
rzy – Da nu tę Bo chyń ską-Pod loch,
Ur szu lę Kal lik i Bar ba rę Twar dosz-
Mich niew ską. Na stęp nie wy bra no
ko mi sje zjaz do we: man da to wą, wy bor -
czą, uchwał i wnio sków oraz skru ta cyj -
ną. Na ob ra dy Zjaz du przy by ło 209
spo śród 220 de le ga tów wy bra nych
na IV ka den cję, co da ło wy so ką 95 pro -
cen to wą fre kwen cję.

Zjazd miał cha rak ter ro bo czy. Wie le
waż nych dla na sze go sa mo rzą du te ma -
tów zo sta ło po ru szo nych już wcze śniej
w dys ku sjach na spo tka niach przed zjaz -
do wych no wo wy bra nych de le ga tów po -
szcze gól nych ob wo dów z prze wod ni czą -
cym Ra dy i człon ka mi Pre zy dium ŚlO IIB;
po moc ne oka za ły się za war te w ma te ria -
łach zjaz do wych te ma ty do dys ku sji
me ry to rycz nej. O pra cach sa mo rzą du
na szcze blu kra jo wym, w szcze gól no ści
dzia ła niach PIIB do ty czą cych pro po no -
wa nych zmian le gi sla cyj nych oraz roz wi -
ja niu i upo wszech nia niu szko leń e -le ar -

nin go wych, po in for mo wał wi ce pre zes
PIIB Ste fan Czar niec ki.

W czę ści spra woz daw czej prze wod -
ni czą cy or ga nów sta tu to wych omó wi li

głów ne te zy swo ich spra woz dań. Prze -
wod ni czą cy Ra dy Fran ci szek Busz ka
mó wił m.in. o ko niecz no ści bu do wa nia
sil ne go za ple cza do rad cze go w za kre -

XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obradował w Kato-
wicach w dniu 12 kwietnia 2014 r. Delegaci podsumowali kolejny rok pracy oraz kończącą się trzecią kadencję
i wybrali władze ŚloIIB na lata 2014 – 2018.
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sie praw nym, eko no micz nym, tech -
nicz nym, ubez pie cze nio wym, po trze bie
dzia łań in te gru ją cych śro do wi sko i ak -
ty wi zu ją cych mło dych człon ków po -
przez spo tka nia człon kow skie po łą -
czo ne ze szko le nia mi, o wa dze
współ pra cy z in ny mi sa mo rzą da mi za -
wo do wy mi w kie run ku umac nia nia ich
ro li w spo łe czeń stwie oby wa tel skim.
Pod kre ślił spraw ne funk cjo no wa nie or -
ga nów i biu ra ŚlO IIB dzię ki za an ga żo -
wa niu pra cu ją cych w nich osób. 

De le ga ci przy ję li uchwa ła mi spra woz -
da nia or ga nów i udzie li li ab so lu to rium
dla Ra dy za 2013 rok. Na stęp nie Zjazd
uchwa lił za sa dy go spo dar ki fi nan so wej
i bu dżet na 2014 rok, a tak że ra mo wy
pro gram dzia ła nia ŚlO IIB na IV ka den -
cję w la tach 2014 – 2018 obej mu ją cy
przed się wzię cia na rzecz człon ków. Mi -
łym ak cen tem by ło wy róż nie nie ko le -
ża nek i ko le gów współ pra cu ją cych
ak tyw nie z Ra dą ŚlO IIB Srebr ny mi Ho -
no ro wy mi od zna ka mi PIIB. Otrzy ma li je
Bo żen na Ja nu sik, Ka ta rzy na Se we -
ryn i Ze non Kret. 

Waż ną czę ścią XIII Zjaz du był wy -
bór władz ŚlO IIB na ko lej ną ka den cję.
De le ga ci wy bra li prze wod ni czą cych
i skła dy oso bo we po szcze gól nych
or ga nów oraz 22 de le ga tów na Kra jo -
we Zjaz dy PIIB. Prze wod ni czą cym Ra -
dy ŚlO IIB zo stał po now nie Fran ci szek
Busz ka. Na sta no wi ska prze wod ni -
czą cych po zo sta łych or ga nów zo sta li
wy bra ni ko le dzy peł nią cy tę funk cję
rów nież w III ka den cji: Piotr Szat kow -
ski – prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko -
mi sji Kwa li fi ka cyj nej, Ed mund Ja -
nic – prze wod ni czą cy Okrę go wej
Ko mi sji Re wi zyj nej, Je rzy Dzier że -
wicz – prze wod ni czą cy Okrę go we go
Są du Dys cy pli nar ne go i Krzysz tof
Cie siń ski – Okrę go wy Rzecz nik Od -
po wie dzial no ści Za wo do wej Ko or dy -
na tor; wy bra ne skła dy oso bo we po -
szcze gól nych or ga nów ŚlO IIB oraz
li stę de le ga tów na Zjaz dy Kra jo we
PIINB przed sta wia my na str. 

Do Ko mi sji Uchwał i Wnio sków
wpły nę ło 37 uchwał i 47 wnio sków.
Przy ję te przez Zjazd wnio ski zo sta ną
skie ro wa ne do roz pa trze nia przez
Ra dę ŚlO IIB oraz Kra jo wą Ra dę PIIB. 

24 kwiet nia 2014 r. odbyło się pierw -
sze po sie dze nie no wo wy bra nej Ra dy
ŚlO IIB, na którym dokonano wyboru
Pre zy dium ŚlO IIB.

Tekst i zdję cia:
MA RIA ŚWIER CZYń SKA



Forum Budownictwa Śląskiego (45) 2014 33

ŚLĄSKa oKRĘGoWa IZBa INŻyNIERÓW BUDoWNIcTWa

Warsztaty szkoleniowe
w Wiśle

Wio sen ne warsz ta ty szko le nio we or ga -
ni zo wa ne już po raz dru gi – po przed nio je -
sie nią ubie głe go ro ku – przez Ślą ską Okrę -
go wą Izbę In ży nie rów Bu dow nic twa
przy me ry to rycz nym wspar ciu Ślą skie go
Wo je wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu -
dow la ne go oraz Dy rek to ra Wy dzia łu
In fra struk tu ry Ślą skie go Urzę du Wo je wódz -
kie go, do ty czy ły współ dzia ła nia or ga nów
ŚlO IIB z or ga na mi nad zo ru bu dow la ne go
i ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no-bu dow la nej.
Uczest ni czy li w nich, oprócz przed sta wi cie li
ŚlO IIB, pra cow ni cy wo je wódz kie go i po wia -
to wych in spek to ra tów nad zo ru bu dow la ne -
go oraz pra cow ni cy wo je wódz kie go
i po wia to wych od dzia łów ad mi ni stra cji
ar chi tek to nicz no-bu dow la nej. ŚlO IIB re -
pre zen to wa li człon ko wie Ra dy wraz z prze -
wod ni czą cym Fran cisz kiem Busz ką
i wi ce prze wod ni czą cym Wal de ma rem
Szle pe rem, peł nią cym tak że funk cję Kra -
jo we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za -
wo do wej oraz prze wod ni czą cy: OKK,
OROZ i OSD. Uczest ni ka mi warsz ta tów by li
rów nież za pro sze ni go ście z okrę go wych izb
na po łu dniu Pol ski: Lu bel skiej OIIB, Pod kar -
pac kiej OIIB, Ma ło pol skiej OIIB i Opol -
skiej OIIB oraz dy rek to rzy de par ta men tów
Głów ne go Urzę du Nad zo ru Bu dow la ne go:
Mał go rza ta Mac kie wicz z De par ta men tu
Orzecz nic twa Ad mi ni stra cji Ar chi tek to nicz -
no-Bu dow la nej i Nor bert Ksią żek z De par -
ta men tu Orzecz nic twa Nad zo ru Bu dow la -
ne go.

Po otwie ra ją cych warsz ta ty wy stą pie niach
prze wod ni czą ce go Ra dy ŚlO IIB Fran cisz -
ka Busz ki, Ślą skie go Wo je wódz kie go In -
spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go Ja na Spy -
cha ły i by łe go dy rek to ra Wy dzia łu
In fra struk tu ry Ślą skie go Urzę du Wo je wódz -
kie go Igo ra Śmie tań skie go – od 14 ma ja
br. jest on za stęp cą pre zy den ta mia sta Ty -
chy – oraz je go za stęp cy Bo że ny Gol da -
mer – Ka pa ły, kie ru ją cej od 14 ma ja br. pra -
ca mi Wy dzia łu In fra struk tu ry, od by ła się
po pro wa dzo na przez nich pierw sza se sja
warsz ta tów. Te ma tem se sji by ły: Wza jem -
ne wy mia na do świad czeń w za kre sie

pro wa dzo nych po stę po wań ad mi ni stra -
cyj nych oraz dys ku sja na te mat pro ble -
mów wy stę pu ją cych we współ dzia ła -
niu Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów
Bu dow nic twa z or ga na mi nad zo ru bu -
dow la ne go i or ga na mi sa mo rzą du te ry -
to rial ne go.

Do pro wa dzą cych do łą czył w ko lej nym
pa ne lu Ślą ski Wo je wódz ki In spek tor Nad -
zo ru Geo de zyj ne go i Kar to gra ficz ne go Mi -
ro sław Pu zia, któ ry wy gło sił bar dzo cie ka -
wy wy kład wraz z pre zen ta cją nt.: Wpływ
zno we li zo wa nych prze pi sów wy ko naw -
czych do usta wy pra wo geo de zyj ne

W dniach 19 – 21 maja 2014 odbyły się w Wiśle – Jaworniku warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce
współdziałania organów Śląskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z organami nadzoru budowlanego
i administracji architektoniczno – budowlanej na Śląsku.
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i kar to gra ficz ne na za kres i for mę opra -
co wań geo de zyj no -kar to gra ficz nych
spo rzą dza nych na po trze by bu dow nic -
twa.

W dru gim dniu warsz ta tów po dej mo wa -
no te mat: Pro ble my wy stę pu ją ce we
współ dzia ła niu or ga nów AAB i NB. Kie -
row nik od dzia łu kon tro li i eg ze ku cji ad mi ni -
stra cyj nych WINB Sła wo mir Ła bądź po dał
przy kła dy stwier dzo nych w cza sie kon tro li
NB uchy bień po peł nia nych przez pra cow -
ni ków AAB, któ re rzu tu ją na pra cę or ga nów
NB. Z ko lei za stęp ca dy rek to ra Wy dzia łu In -
fra struk tu ry przed sta wi ła wpływ de cy zji NB
na po sta no wie nia or ga nów AAB, m.in.
na przy kła dzie Sta dio nu Ślą skie go, gdzie
de cy zją NB na ka za no za nie cha nie prac
przy za da sze niu sta dio nu. 

Dys ku sji pro wa dzo nej przez Bo że nę
Gol da mer – Ka pa łę oraz Ja na Spy cha łę
i je go za stęp cę To ma sza Ra dziew skie go
przy słu chi wa li się człon ko wie Izby. W przy -
pad ku róż nic w sta no wi skach pre le gen tów
AAB i NB do ty czą cych oma wia nych te ma -
tów za bie rał głos praw nik z Wo je wódz kie -
go In spek to ra tu Nad zo ru Bu dow la ne go,

lub – przy ta cza jąc roz strzy gnię cia są do -
we – Adam Wol ny kie row nik od dzia łu
AAB II in stan cji w Wy dzia le In fra struk tu ry
UW w Ka to wi cach. Ko men ta rze do da wał
rów nież Jan Spy cha ła lub je go za stęp ca To -
masz Ra dziew ski.

Ko lej ne pa ne le do ty czy ły bez pie czeń -
stwa na bu do wie – au tor stwa Ślą skie go
Wo je wódz kie go In spek to ra Pra cy – Be aty
Ma ry now skiej oraz Anet ty Ra nosz – nad -
in spek to ra ds. bez pie czeń stwa na bu do -
wie, któ re obok po wyż szych za gad nień
omó wi ły współ pra cę na tym po lu Wo je -
wódz kie go In spek to ra tu Pra cy ze ŚlO IIB,
NB i AAB.

W go dzi nach po po łu dnio wych przed sta -
wi cie le Izby oma wia li Za gad nie nia do ty czą -
ce funk cjo now nia oraz współ pra cy po -
mię dzy or ga na mi sta tu to wy mi ŚlO IIB,
pra cow ni cy AAB – Bie żą ce pro ble my
zwią za ne z pro wa dze niem przez or ga ny
AAB po stę po wań ad mi ni stra cyj nych
w aspek cie orzecz nic twa z za kre su pra -
wa bu dow la ne go i spe cu sta wy dro go wej,
a pra cow ni cy NB – Pro wa dze nie po stę po -
wań ad mi ni stra cyj nych przez or ga ny

NB w aspek cie ak tu al ne go orzecz nic twa
są dów ad mi ni stra cyj nych.

Rów no le gle od by wa ły się przez trzy dni
se sje pro wa dzo ne przez przed sta wi cie li
kie row nic twa Od dzia łu ds. Od szko do wań
ŚUW w Ka to wi cach do ty czą ce sto so wa nia
spe cu sta wy dro go wej, a ich za kres obej mo -
wał na stę pu ją ce te ma ty: Kon tro la sto so -
wa nia spe cu sta wy dro go wej w za kre sie
po praw no ści re ali zo wa nych za dań do -
ty czą cych od szko do wań za nie ru cho mo -
ści prze ję te pod dro gi pu blicz ne. Stro ny
po stę po wa nia od szko do waw cze go oraz
stan praw ny i stan fak tycz ny nie ru cho -
mo ści. Pro ce du ra ad mi ni stra cyj na. Zmia -
ny w spe cu sta wie dro go wej obej mu ją ce
ter min wy pła ty od szko do wań. Oce na
ope ra tu sza cun ko we go. Od szko do wa nia
za nie ru cho mo ści o nie ure gu lo wa nym
sta nie praw nym i za ogra ni czo ne pra wa
rze czo we. Try by nad zwy czaj ne w Ko dek -
sie po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go.
Wy mie nio ne te ma ty znaj do wa ły się głów -
nie w sfe rze za in te re so wań pra cow ni ków
Wy dzia łu In fra struk tu ry UW oraz po wia to -
wych sta rostw, ale przed sta wi cie le ŚlO IIB
mo gli rów nież uczest ni czyć w wy bra nych
pa ne lach po szcze gól nych se sji. 

W ostat nim dniu Ślą ski Wo je wódz ki In -
spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go od po wia dał
słu cha czom na skie ro wa ne do nie go w cza -
sie trwa nia warsz ta tów za py ta nia do ty -
czą ce szcze gó ło wych przy pad ków z prak -
ty ki pra cow ni ków NB.

Warsz ta ty da ły moż li wość wy słu cha nia in -
te re su ją cych wy kła dów i pre zen ta cji, dys ku -
sji nad szcze gó ło wy mi pro ble ma mi za rów -
no w sa li wy kła do wej jak i w in dy wi du al nych
roz mo wach ku lu aro wych. Ta for ma szko le -
nia oraz wza jem nej wy mia ny do świad czeń
zo sta ła wy so ko oce nio na przez uczest ni ków
szko le nia ze ŚlO IIB, NB i AAB. W pod su mo -
wa niu warsz ta tów przed sta wi cie le or ga ni za -
to rów: Fran ci szek Busz ka, Jan Spy cha ła
i Bo że na Gol da mer-Ka pa ła dzię ku jąc za ak -
tyw ny udział uczest ni ków ak cen to wa li po -
trze bę kon ty nu acji i zin ten sy fi ko wa nia do 2
ra zy w ro ku te go ro dza ju szko leń.

Tekst i zdję cia:
MA RIA ŚWIER CZYń SKA
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PoLSKI ZWIĄZEK INŻyNIERÓW I TEchNIKÓW BUDoWNIcTWa oDDZIaŁ W KaToWIcach

XXIX Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku

Problemy 
konstrukcji 
żelbetowych

Jed nym z pod sta wo wych obo wiąz -
ków sta tu to wych człon ków sa mo rzą -
du za wo do we go in ży nie rów bu dow nic -
twa jest sys te ma tycz ne pod no sze nie
kwa li fi ka cji za wo do wych w ra mach sa -

mosz ko le nia, w tym przez uczest nic -
two kon fe ren cjach, warsz ta tach szko -
le nio wych oraz se mi na riach. 

Od dzia ły Pol skie go Związ ku In ży -
nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa

w Biel sku -Bia łej, Gli wi cach Ka to wi -
cach oraz Kra ko wie od pra wie 30 lat
or ga ni zu ją kon fe ren cję tech nicz ną
Warsz ta ty Pra cy Pro jek tan ta Kon -
struk cji.
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W dniach 26-29 mar ca br.
w Szczyr ku od by ły się XXIX 
WPPK -2014, roz po czy na ją ce czte -
ro let ni cykl szko le nio wy pt. Na pra -
wy i wzmoc nie nia kon struk cji 
bu dow la nych, a wio dą cym te-
ma tem by ły Kon struk cje żel be-
to we. 

W tym ro ku głów nym or ga ni za to -
rem był Od dział PZITB w Gli wi -
cach.

Do Szczyr ku przy je cha ło po -
nad 500 uczest ni ków, któ rzy w trak -
cie 10 go dzin wy słu cha li 29 wy kła -
dów pro ble mo wych, w trak cie
ko lej nych 3 go dzin – 7 wy kła dów
tech nicz nych wy gło szo nych przez
fir my spe cja li stycz ne oraz 10 pre zen -
ta cji tech nicz no -pro mo cyj nych firm
spe cja li stycz nych. 

Oma wia no pro ble my okre śle nia
wy trzy ma ło ści be to nu oraz zbro je nia
w ist nie ją cych obiek tach oraz spo so -
by i me to dy na pra wy lub wzmoc nie -
nia ta kich kon struk cji. Wie le wy stą -
pień do ty czy ło me tod oraz ma te ria łów
uży wa nych do na pra wy oraz wzmoc -
nie nia kon struk cji be to no wych, w tym
za sto so wa nie taśm wę gla no wych,
wkle ja nych i roz po ro wych ko tew, tor -
kre to wa nie itp. Przed sta wio no 
rów nież za sa dy szu ka nia re zerw
w ist nie ją cej żel be to wej kon struk cji
po przez ana li zę jej sche ma tu sta tycz -
ne go.

Wy gło szo ne wy kła dy zo sta ły opu -
bli ko wa ne w czte rech to mach na
1714 stro nach. Warsz ta tom to wa rzy -
szy ło 57 sto isk pre zen tu ją cych ma -
te ria ły bu dow la ne oraz pro gra my
kom pu te ro we wspo ma ga ją ce pra cę
pro jek tan ta. Każ de go dnia w go dzi -
nach po po łu dnio wych od by wa ły się
spo tka nia z wy kła dow ca mi, w trak -
cie któ rych moż li wa by ła wy mia na
po glą dów na te mat wy gło szo ne go
wy kła du.

Każ dy uczest nik otrzy mał za świad -
cze niu do ku men tu ją ce udział w spe -
cja li stycz nym szko le niu za wo do -
wym, speł nia ją cym wy mo gi okre ślo ne
w sys te mach za pew nie nia ja ko ści
i za rzą dza nia ja ko ścią w przed się -
bior stwach bu dow la nych i pro jek to -
wych, zgod nie z nor mą PN -ISO -
-9000. 

JA NUSZ KRA SNOW SKI

Zdję cia:
MA RIA ŚWIER CZYń SKA



Forum Budownictwa Śląskiego (45) 2014 37

GaLIcyJSKa IZBa BUDoWNIcTWa

VIII Fo rum Bu dow nic twa w Za ko pa nem

Trwa łość bu dow nic twa
z wiel kiej pły ty

W dniach 11-13 kwiet nia 2013 ro ku w Za ko pa nem od by ło
się VIII Fo rum Bu dow nic twa, któ re go or ga ni za to ra mi by ły Ga li cyj -
ska Izba Bu dow nic twa oraz Ma ło pol ska Okrę go wa Izba In ży nie rów
Bu dow nic twa. Ho no ro wy Pa tro nat nad Fo rum Bu dow nic twa ob ję -
ło Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Roz wo ju re pre zen to wa ne przez Pod -
se kre ta rza Sta nu Ja nu sza Żbi ka. W ob ra dach wziął udział Pre zy -
dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa Ta de usz Wnuk, Ślą ską Okrę go wą
Izbę In ży nie rów Bu dow nic twa re pre zen to wał Zbi gniew Dzier że wicz.

VIII Fo rum Bu dow nic twa otwo rzył Piotr Hra bia, Pre zy dent Ga -
li cyj skiej Izby Bu dow nic twa, któ ry stwier dził:
–�To�na�sze�ko�lej�ne�już�te�go�ty�pu�spo�tka�nie,�a na każ�dym�z nich

sta�ra�my�się�oma�wiać�naj�bar�dziej�ak�tu�al�ne�pro�ble�my�bran�ży�bu�dow�-
la�nej.�W tym�ro�ku�za�ję�li�śmy�się�trwa�ło�ścią�bu�dyn�ków�miesz�kal�nych
z wiel�kiej�pły�ty.�

Spo tka nie roz po czę ło się od wy stą pie nia Ja nu sza Żbi ka, pod -
se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju, któ ry
stwier dził, m.in.:
–�Z punk�tu�wi�dze�nia�re�sor�tu�mu�szę�stwier�dzić,�że�w kra�ju�są�dwie

bar�dzo�pręż�ne�or�ga�ni�za�cje�sa�mo�rzą�du�go�spo�dar�cze�go�w bran�ży�bu�-
dow�la�nej,�tj.�Ślą�ska�Izba�Bu�dow�nic�twa�oraz�Ga�li�cyj�ska�Izba�Bu�dow�-
nic�twa.�Obie�te�izby�ści�śle�ze�so�bą�współ�pra�cu�ją�i po�tra�fią�jed�no�-
czyć�śro�do�wi�ska�bu�dow�la�ne�go�wo�kół�spraw�istot�nych�dla�ca�łej�bran�ży.

Mi ni ster Żbik omó wił te mat zmian praw nych przy go to wy wa nych
przez re sort dla ca łej bran ży bu dow la nej, a przede wszyst kim przy -
go to wa nie pro jek tu Ko dek su bu dow la ne go, któ ry nie ba wem ma tra -
fić do prac le gi sla cyj nych oraz pro jek tów dwóch istot nych dla bu -
dow nic twa ustaw, tj. o cha rak te ry sty ce ener ge tycz nej bu dow li oraz
o ma te ria łach bu dow la nych. An drzej Ha ręż lak, wi ce wo je wo da
ma ło pol ski, po in for mo wał, cze go moż na spo dzie wać się w tej dzie -
dzi nie w Ma ło pol sce. 

Eu ro po seł Bo gu sław So nik, za zna jo mił ze bra nych z moż li wo ścia -
mi ko rzy sta nia z fun du szy unij nych przy re ali za cji in we sty cji in ży -
nie ryj nych. Za stęp ca pre zy den ta mia sta Kra ko wa Ta de usz Trzmiel,
mó wił o naj więk szych in we sty cjach bu dow la nych w Kra ko wie, w tym
o Cen trum Kon gre so wym i ha li spor to wej Are na. Po seł Jó zef Las -
so ta, ja ko czło nek sej mo wej Ko mi sji In fra struk tu ry, przed sta wił in -
we sty cje w Ma ło pol sce fi nan so wa nych z bu dże tu cen tral ne go. 

Prof. dr hab. inż. Ka zi mierz Fur tak, rek tor Po li tech ni ki Kra kow -
skiej, wy gło sił re fe rat na te mat prze ciw dzia ła nia osu wi skom, eli mi -
nu jąc ta kie za gro że nia już na eta pie pro jek to wa nia i wy ko naw stwa
bu dow li in ży nie ryj nych. Z tej też uczel ni prof. dr hab. inż. Ja nusz
Mierz wa, wy gło sił re fe rat na te mat sto so wa nia be to nu o naj wyż szych
pa ra me trach wy trzy ma ło ścio wych w bu dow nic twie, za rów no
w prze szło ści, jak i w no wo cze snych bu dow lach za rów no tych po -
wsta ją cych, jak i do pie ro pro jek to wa nych. Z ko lei dr inż. Sta ni sław
Karcz mar czyk z Okrę go wej Ma ło pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow -
nic twa wy gło sił re fe rat o współ cze snych tech no lo giach za bez pie -
cza nia i wzmac nia nia mu rów w pra cach re mon to wych i re wa lo ry -
za cyj nych oraz bez pie czeń stwa użyt ko wa nia. 

Głów ny te mat Fo rum – pro blem wiel kiej pły ty, a to naj bar dziej in -
te re su je ty sią ce miesz kań ców po pe ere low skich osie dli miesz ka nio -
wych. omó wił mgr inż. Zbi gniew Dzier że wicz ze Ślą skiej Okrę go wej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa. Z je go re fe ra tu za ty tu ło wa ne go „Trwa -
łość bu dyn ków z wiel kiej pły ty i pro ble my z ich re wi ta li za cją” wy ni ka,
że po wsta ją ce od lat 70. mi nio ne go wie ku blo ki z tzw. wiel kiej pły ty
w prak ty ce ma ją się zu peł nie do brze i nie ma po wo du, by wy wo ły wać
at mos fe rę za gro że nia. Bu dyn ki te mia ły wie le wad, m.in. wy ni ka ją cych
z ów cze snych norm ter mo izo la cyj nych, a ra czej ich bra ku, ale pro ble -
my te roz wią za no w wy ni ku sze ro ko za kro jo nej ak cji. Naj pierw po przez
usu wa nie uste rek w ra mach rę koj mi ze stro ny wy ko naw ców, po tem
zaś ko lej nych ak cji ter mo mo der ni za cyj nych, choć w róż nych tech no -
lo giach, bo pa mię ta my prze cież, jak ocie ple nia wy ko ny wa no przy uży -
ciu płyt azbe sto wo -ce men to wych, po tem do po wszech ne go uży cia we -
szła tzw. me to da lek ka mo kra, po tem ta sa ma tech no lo gia zmie ni ła
na zwę i zmie nia no tak że za sa dy fi nan so wa nia ter mo mo der ni za cji. Ale
kon struk cyj nie bu dyn ki te są na dal w do brej kon dy cji. Jak pod kre ślał
au tor re fe ra tu, na wet przy pad ki wy bu chu ga zu w miesz ka niach, i to
na wyż szych kon dy gna cjach, nie by ły w sta nie na ru szyć kon struk cji
bu dyn ków. Au tor pod kre ślał, że bu dyn ki z wiel kiej pły ty być mo że nie
gwa ran tu ją wy so kie go stan dar du miesz ka nia, ale z pew no ścią bę dą
stać jesz cze wie le lat i co naj wy żej trze ba je tyl ko mo ni to ro wać oraz
ca ły czas mo dy fi ko wać wa run ki tech nicz ne po zwa la ją ce per spek ty -
wicz nie, do ro ku 2021, do sto so wać bu dyn ki z wiel kiej pły ty do współ -
cze snych po trzeb użyt ko wych.
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6 kwiet nia 1924 ro ku gru pa wo dzi sła wian
pod ję ła uchwa łę o za ło że niu w mie ście „Spół -
dziel ni Bu dow la nej”, re je stra cja spół dziel ni
na stą pi ła 12 czerw ca 1924 ro ku. Do kład nie
w 90 lat po tym wy da rze niu w Wo dzi sła wiu
Ślą skim uro czy ście świę to wa no ju bi le usz
Spół dziel ni Miesz ka nio wa „ROW”. W tym

jak że istot nym ju bi le uszu uczest ni czy li m.in.
Piotr Spy ra Wi ce wo je wo da Ślą ski, Mie czy -
sław Kie ca – Pre zy dent Wo dzi sła wia Ślą -
skie go i przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych gmin i du cho wień stwa, na te re nie
któ rych znaj du ją się osie dla SM „ROW”, Je -
rzy Jan kow ski – Pre zes Za rzą du Związ ku

Re wi zyj ne go Spół dziel ni Miesz ka nio wych
RP, Zbi gniew Dur czok – Pre zes Re gio nal -
ne go Związ ku Re wi zyj ne go Spół dziel czo ści
Miesz ka nio wej w Ka to wi cach.

Ślą ską Izbę Bu dow nic twa, któ rej człon -
kiem jest Spół dziel nia re pre zen to wał
Ta de usz Wnuk – Pre zy dent Izby.

Jubileusz 90-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „RoW”
w Wodzisławiu Śląskim

Szanując przeszłość
odpowiadają
na wyzwania przyszłości

Pre�zy�den�t�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�skiej,�uho�no�ro�wa�ł Ja�na Gra�bo�wiec�kie�-
go,�Pre�zesa�Za�rzą�du�SM�„ROW”,�Zło�tym�Krzy�żem�Za�słu�gi

Czło�nek�Za�rzą�du�SM�„ROW”�Iwo�na Ko�łecz�ko�wy�róż�nio�na zo�sta�ła�Od�zna�-
kę�Ho�no�ro�wą�za Za�słu�gi�dla�Wo�je�wódz�twa�Ślą�skie�go

Wy�róż�nie�ni�od�zna�ką�ho�no�ro�wą�„Za Za�słu�gi�dla�Bu�dow�nic�twa”

Pra�cow�ni�cy�SM�„ROW”�od�zna�cze�ni�me�da�la�mi Prezydenta�Rzeczypospolitej
„Za dłu�go�let�nią�służ�bę”�
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Uho�no�ro�wa�ni�zło�ty�mi�honorowymi�od�zna�cze�nia�mi�„Za�słu�żo�ny�dla�Bu�dow�nic�twa”�

Pa�miąt�ko�we� zdję�cie� z sze�fa�mi� spół�dziel�ni� miesz�ka�nio�wych� na�sze�go
re�gio�nu�uczest�ni�czą�cy�mi�w uro�czy�sto�ści

Ta�de�usz�Wnuk,�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa,�któ�rej�człon�kiem�jest
Spół�dziel�nia�Miesz�ka�nio�wa�„ROW”,�zło�żył�ju�bi�le�uszo�we�gra�tu�la�cje�na rę�ce
Pre�ze�sa�Ja�na Gra�bo�wiec�kie�go

By ły od zna cze nia dla naj bar dziej za słu -
żo nych człon ków spół dziel ni, dla tych,
któ rzy dba ją rów nież o jej oto cze nie – sło -
wem, dla wszyst kich, któ rzy przy czy ni li się
do pręż ne go dzia ła nia SM „ROW”.

Hi sto rię Spół dziel ni, jej do ko na nia i suk -
ce sy, a tak że pla ny na przy szłość przed -
sta wił w swym wy stą pie niu Jan Gra bo -
wiec ki Pre zes Za rzą du SM „ROW”.

Po sta no wie nia mi Pre zy den ta Rze czy -
po spo li tej Pol skiej, na wnio sek Wo je wo -
dy Ślą skie go, za za słu gi w dzia łal no ści
na rzecz spo łecz no ści lo kal nej, ZŁO -
TYM KRZY ŻEM ZA SŁU GI od zna czo ny
zo stał: Jan Gra bo wiec ki Pre zes Za rzą -
du SM „ROW”. Za wzo ro we, wy jąt ko wo
su mien ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków wy -
ni ka ją cych z pra cy za wo do wej, ME DA -
LEM ZŁO TYM ZA DŁU GO LET NIĄ SŁU-
Ż BĘ od zna cze ni zo sta li: Ja dwi ga
Hub scher, Da nu ta Kasz ta, Ja ni na
Kraw czyk, Mał go rza ta Ol szar, Wło dzi -
mierz Pie trzak, Krzysz tof Rduch, Bar -

ba ra Re ichel, Zdzi sław To karz, Mał go -
rza ta Trusz kow ska, Kry sty na Za ru ba,
Mał go rza ta Zie liń ski.

ME DA LEM SREBR NYM ZA DŁU GO -
LET NIĄ SŁUŻ BĘ od zna cze ni zo sta li: Mał -
go rza ta Ro jek, Bo że na Sza ma to wicz.

Mi ni ster In fra struk tu ry i Roz wo ju na dał od -
zna ki ho no ro we „Za Za słu gi dla Bu dow nic -
twa”. OD ZNA KĄ HO NO RO WĄ „Za Za słu -
gi dla Bu dow nic twa” od zna cze ni zo sta li:
Bo gu sław Bor ner, Jan Gra bo wiec ki,
Piotr Ko mi nek, Krzysz tof Mi lew ski, Ry -
szard Oczko, Ali cja Rott -Mi cha łek, Wie -
sław Sła bic ki, Je rzy Szmu lig.

Wy róż nio nym od zna cze nia wrę czył
Piotr Spy ra Wi ce wo je wo da Ślą ski.

Pod czas uro czy sto ści człon ko wi Za -
rzą du SM „ROW” Iwo nie Ko łecz ko wrę czo -
no Od zna kę Ho no ro wą za Za słu gi dla Wo -
je wódz twa Ślą skie go. 

Wrę czo no rów nież oso bom za słu żo -
nym od zna kę „Za słu żo ny Dzia łacz Ru chu
Spół dziel cze go”.

Z oka zji 90 le cia Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej „ROW” Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa z sie dzi bą w Ka to wi cach Ta -
de usz Wnuk wy stą pił o nada nie zło tych
od zna czeń „Za słu żo ny dla Bu dow nic -
twa” dla przed sta wi cie li sa mo rzą du spół -
dziel cze go i pra cow ni ków spół dziel ni.
Od zna cze nia wy róż nio nym wrę czył
Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
Ta de usz Wnuk wraz z Pa nem Pre zy den -
tem Mia sta Wo dzi sła wia Ślą skie go
Mie czy sła wem Kie cą.

Wy róż nio no rów nież oso by za dłu go let -
ni tj. 50 let ni staż człon kow ski w spół dziel -
ni oraz te, któ re bez in te re sow nie, z wła snej
ini cja ty wy w spo sób szcze gól ny dba ją
o upięk sza nie te re nów spół dziel ni.

Uro czy stość za koń czył wy stęp zna ne go
ar ty sty ka ba re to we go Krzysz to fa Ro -
spond ka.

Tekst i zdję cia:
DA NIEL BIE NEK

SPÓŁDZIELcZoŚĆ MIESZKaNIoWa
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– Miesz ka nia z wiel kiej pły ty by ły prze -
bo jem PRL -u. W ja kiej kon dy cji są dzi -
siaj? 

– Istot nie w la tach 70. i 80. zre ali zo wa no
tyl ko w Pol sce ok. 1,5 mln miesz kań w tech -
no lo gii wiel ko pły to wej. (By ło ona po pu lar na
tak że w w Niem czech). Bu do wa no je
na ok. 50 lat. Te raz oka zu je się, gdy do kład -
nie prze ba da no kon struk cje, że są w znacz -
nie lep szej kon dy cji niż przy pusz cza no.
Mo gą stać 100 lat lub wię cej. Oka zu je się,
że w przy pad ku bu dow nic twa wiel ko pły to -
we go je dy ną pro ble ma tycz ną kwe stią jest...

ko ro zja. Łą cze nia płyt by ły spa wa ne i mo -
gły nie zo stać od po wied nio za bez pie czo ne
przed wil go cią, wte dy ko ro du ją. Wiel ka pły -
ta jest od por na na czyn ni ki ze wnętrz ne. Gdy
na jed nym z osie dli z wiel kiej pły ty do szło
do wy bu chu ga zu, oka za ło się, że kon struk -
cja bu dyn ku prze trwa ła nie na ru szo na. Pły -
ty bo wiem by ły do dat ko wo prze zbra ja ne, by
ła two moż na by ło je trans por to wać i mon -
to wać, te raz w co dzien nym użyt ko wa niu
spra wia to, że są bar dzo moc ne. Oczy wi ście
miesz ka nia w bu dyn kach z wiel kiej pły ty nie
są spe cjal nie kom for to we, nie przy sta ją

do współ cze snych ocze ki wań lu dzi. Są cia -
sne, o ma łym me tra żu, ale nie są nie bez -
piecz ne. Po dej mo wa ne są pró by zna le zie -
nia spo so bu na mo der ni za cję tych za so bów
miesz ka nio wych. Ko mi sja In fra struk tu ry
skie ro wa ła do Ra dy Mi ni strów De zy de rat
w tej kwe stii. Tak że Po li tech ni ka Ślą ska in -
te re so wa ła się mo der ni za cją bu dyn ków
śre dnio wy so kich 11-kon dy gna cyj nych z wiel -
kiej pły ty, a Ślą ska Izba Bu dow nic twa w Ka -
to wi cach po świę ci ła spo ro miej sca kwe stii
mo der ni za cji bu dow nic twa wiel ko pły to we go
w cza sie VI Ślą skie go Se mi na rium Bu -

Spół dziel nie miesz ka nio we 
są w znacz nie lep szej
kon dy cji niż się są dzi

Roz mo wa z ar chi tek tem
ZBI GNIE WEM DUR cZo KIEM,
pre ze sem Re gio nal ne go Związ ku Re wi zyj ne go
Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej w Ka to wi cach
i człon kiem Kra jo wej Ra dy Spół dziel czej
w War sza wie
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dow la ne go w Ustro niu w mar cu te go ro ku.
Pro ble ma ty ką mo der ni za cji bu dow nic twa
z wiel kiej pły ty re fe ro wał inż. Zbi gniew
Dzier że wicz

– W ja ki spo sób, pa na zda niem, naj sku -
tecz niej mo der ni zo wać wiel ką pły tę?

– Po sta no wi li śmy szcze gó ło wo roz po znać
ten te mat w po szcze gól nych spół dziel niach
miesz ka nio wych w na szym re gio nie.
RZRSM skie ro wał an kie ty do po szcze gól -
nych spół dziel ni woj. ślą skie go, by wska zać
w ja kiej kon dy cji są bu dyn ki z wiel kiej pły -
ty i czy po dej mu je się dzia ła nia, aby je mo -
der ni zo wać. Za py ta li śmy o kwe stie za stę po -
wa nia płyt azbe sto wo -ce men to wych na
ele wa cjach bu dyn ków ma te ria ła mi no wo cze -
sny mi i eko lo gicz ny mi, a tak że o to, czy wy -
ko nu je się w bu dyn kach z wiel kiej pły ty 
ter mo mo der ni za cje, ocie pla ścia ny, stro po -
da chy i stro py nad piw ni ce, wy mie nia sto -
lar kę okien ną i drzwio wą. W ocie pla nych bu -
dyn kach, z wy mia ną sto lar ki okien nej
wy stę pu ją tak że pro ble my z wen ty la cją. No -
wo cze sne, szczel ne okna spra wia ją, że
do miesz kań jest zbyt ma ły do pływ po wie -
trza, a w kon se kwen cji te go nie na stę pu je
wła ści wa je go wy mia na. W Niem czech
w Lip sku wpro wa dzo no no we for my za go -
spo da ro wa nia osie dli z wiel kiej pły ty. Część
bu dyn ków wy bu rzo no, by osie dla zy ska ły
wię cej prze strze ni, a miesz ka nia o ma łym
prze cież me tra żu za czę to łą czyć w więk sze
i bar dzie funk cjo nal ne. Wy ko rzy sty wa no
też pły ty z wy bu rzo nych blo ków ja ko pre fa -
bry ka ty. Je stem pe wien, że w Pol sce osie -
dla z wiel kiej pły ty moż na i na le ży mo der -
ni zo wać. Naj trud niej sze z praw ne go punk tu
wi dze nia by ło by wy bu rze nie bu dyn ków, np.
po to by utwo rzyć no wy sze ro ki par king.
Pierw szą rze czą jest wska za nie wła ści cie -
la. Je śli jest nim gmi na, wszyst ko jest w po -
rząd ku. Je śli i grunt, i bu dy nek ma ją wie lu
wła ści cie li, al bo trud no wła ści cie li uzy skać
kon takt z wła ści cie lem to trze ba się ucie kać
do dro gi są do wej, co mo że trwać la ta mi i jest
bar dzo żmud ne. Tak że jed nak uzy ska nie po -
zwo le nia na bu do wę przy re ali za cji in we sty -
cji wy ma ga uzy ska nia zgo dy wszyst kich
współ wła ści cie li. Po wpro wa dze niu w ży cie
usta wy o spół dziel niach miesz ka nio wej,
w swo isty spo sób uwłasz cze nio wej sy tu acja
skom pli ko wa ła się jesz cze bar dziej. Np.
w Ja strzę biu 11-klat ko we bu dyn ki ma ją
po 300, 400 miesz kań, czy li ty lu mo że być
współ wła ści cie li, a jesz cze wię cej miesz kań
ma tzw. „fa lo wiec' w Gdań sku. Kwe stia
wła sno ści mo że być rze czą pod sta wo wą
przy ubie ga niu się o uzy ska nie do ta cji unij -
nych na mo der ni za cję osie dli z wiel kiej
pły ty w ra mach pro gra mów zwią za nych
z oszczęd no ścią ener gii W no wej per spek -
ty wie fi nan so wa nia 2014-2020 moż na tu bę -
dzie sko rzy stać z re gio nal nych pro gra mów
ope ra cyj nych lub kra jo wych, na rzecz ochro -
ny śro do wi ska (ener go osz częd ność) i re wi -
ta li za cji. Sej mik Wo je wódz twa Ślą skie go już
w la tach 2007-2013 kładł na cisk na usu wa -
nie azbe stu z ele wa cji i da chów bu dyn ków

i za stę po wa nie ich ma te ria ła mi eko lo gicz ny -
mi oraz wy ko na nie ocie ple nia ścian, a te raz
ta kwe stia sta je się jesz cze istot niej sza.

– Kto mógł by się ubie gać o ta kie do -
ta cje?

– Gmi ny, a być mo że i sa me spół dziel nie
w ra mach współ pra cy z sa mo rzą da mi wska -
zy wać ta kie pro jek ty. Tu otwie ra się szan -
sa przed spół dziel nia mi i wspól no ta mi
miesz ka nio wy mi. (Mo gą się one ubie gać
zresz tą nie tyl ko o pie nią dze unij ne, ale i fun -
du sze ochro ny śro do wi ska. 

– Omów my tu wła śnie kwe stie spół -
dziel czo ści. 

– Obec nie w nie ru cho mo ściach za rzą dza -
nych przez spół dziel nie miesz ka nio we miesz -
ka w na szym re gio nie oko ło 1,5 mln osób.
Spół dziel nie pro wa dzą od lat mo der ni za cje
wiel kiej pły ty w do stęp nych tech no lo giach.
Ka to wic ka SM, Cho rzow ska SM, Lo ka tor sko -
-Wła sno ścio wa w Knu ro wie wy eli mi no wa ły

już cał ko wi cie azbest z ele wa cji bu dyn ków.
Wy ko na no te pra ce dzię ki róż nym środ kom
w tym z WFO ŚiGW i NFO ŚiGW, czy z Ban -
ku Go spo dar stwa Kra jo we go. W bu dyn -
kach z wiel kiej pły ty ele wa cje wy kań cza no
na su ro wo, dla te go ścia ny wy ma ga ją do cie -
ple nia. Wie le spół dziel ni już do cie pli ło swo -
je bu dyn ki. Oczy wi ście sty ro pian kie dyś się
utle niał, a zgod nie ze stan dar da mi, któ re obo -
wią zy wa ły na po cząt ku lat 90. da wa no war -
stwę 5 cm izo la cji, gdy te raz sto su je
się 14 cm, ale już to po zwo li ło sku tecz nie wy -
eli mi no wać stra ty cie pła. Obec nie pro wa dzo -
ne in we sty cje przez spół dziel nie moż na
uznać za wzor co we w tym wzglę dzie. Np. SM
Po łu dnie w Ryb ni ku w cza sie prac w la -
tach 2011-2012 wy ko na ła ocie ple nie ścian
war stwą 14 cm sty ro pia nu. Ocie pli ła strop
na piw ni ca mi, stro po dach, wy ko na ła no we
wej ścia do bu dyn ków. 

– Dla cze go stra ty cie płą są tu tak
istot ne?

– Dla bu dyn ków z wiel kiej pły ty skra pla -
nie się wo dy we wnątrz wiel kiej pły ty mo że
po wo do wać ko ro zję prę tów, na któ ry za wie -
sza no weł nę mi ne ral ną, i jej za wil go ce nie.
Ścia na tra ci wów czas wła ści wo ści chro nie -

nia do mu przed chło dem. Na dłuż szą me -
tę, tak dzia ła też wy chła dza nie lo ka li nie za -
miesz ka łych. W miesz ka niach, w któ rych nie
prze by wa ją lo ka to rzy i wła ści cie le re zy -
gnu ją z ogrze wa nia, mo że po ja wiać się za -
wil go ce nie. Dla do brej kon dy cji tych miesz -
kań oraz są sied nich, w po miesz cze niach
po win no się utrzy my wać tem pe ra tu rę ok. 16
stop ni Cel sju sza.

– Zmień my nie co te mat roz mo wy. Jak
funk cjo nu ją obec nie spół dziel nie miesz -
ka nio we? Przy po mnij my w 2007 ro ku
wpro wa dzo no no we roz wią za nia do usta -
wy o spół dziel niach miesz ka nio wych
(tzw. po wszech ne uwłasz cze nie) i o spół -
dziel czo ści.

– Spół dziel nie miesz ka nio we są w znacz -
nie lep szej kon dy cji niż po wszech nie się są -
dzi. W ca łej Pol sce w za so bach za rzą dza -
nych przez spół dziel nie miesz ka nio we
miesz ka 11 mln osób, gdy dla po rów na nia
w TBS -ach 300 tys. osób. Rów nież więc
licz ba pro ble mów, jest tu znacz nie więk sza.
Mu si my uświa do mić so bie, że człon ko wie
spół dziel ni miesz ka nio wych ma ją wgląd
pra wie we wszyst kie do ku men ty spół dziel -
ni i mo gą wpły wać na po dej mo wa ne de cy -
zje. Przy po mnij my mie li ta kie pra wa
od daw na. In na rzecz, ile osób z te go ko -
rzy sta. Naj waż niej sze de cy zje po dej mu ją
wal ne zgro ma dze nia spół dziel ni, ale fre -
kwen cja na nich jest bar dzo ni ska. A tu za -
pa da ją de cy zje o spra wach człon kow -
skich, in we sty cjach itd. Spół dziel nie ma ją
cha rak ter kor po ra cyj ny, po dob nie jak or ga -
ni za cje praw ni ków czy le ka rzy. Wy bie ra ni
re pre zen tan ci dzia ła ją na rzecz swo ich wy -
bor ców, je śli się nie spraw dza ją tra cą
man dat. Zwią zek Re wi zyj ny, co 3 la ta
pro wa dzi lu stra cje każ dej ze zrze szo nych
spół dziel ni, któ rej pod da ją się one ra czej
bez opo rów. To czę sto eli mi nu je nie pra wi -
dło wo ści. Spół dziel czość jest bar dzo trwa -
ła, do sko na le się roz wi ja na świe cie, jest
waż nym sek to rem go spo dar ki. Bo wiem
wkra cza w te ob sza ry, bar dzo lo kal ne, któ -
re by ły by nie opła cal ne dla du żych in we sto -
rów. Da je miej sca pra cy. No i sku pia oso -
by o po dob nych po trze bach, re pre zen tu jąc
je na ze wnątrz. 

– Ta ce cha mo że być przy dat na przy re -
ali za cji wnio sków unij nych np. na rzecz
re wi ta li za cji osie dli z wiel kiej pły ty.

– Do kład nie. Zbyt nie roz człon ko wa nie
na wspól no ty miesz ka nio we, mo że tu być
pro ble mem, np. przy zgro ma dze niu ka pi ta -
łu wła sne go i re ali zo wa niu i roz li cza niu
kosz tow nych in we sty cji. Dla te go je stem
prze ko na ny, że to wła śnie spół dziel nie
zmie rzą się z pro ble mem re wi ta li za cji osie -
dli z wiel kiej pły ty i zro bią to sku tecz nie.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła:
AGNIESZ KA ZIE LIń SKA

Zdję cia:
AGNIESZ KA ZIE LIń SKA 

„Wiel ka pły ta” w licz bach

W la tach 1970-1985 zre ali zo wa no i od -
da no do użyt ku w Pol sce ok. 1,5 mln
miesz kań bu dow nic twa wiel ko pły to we -
go wie lo ro dzin ne go. W 1980 (szczy to -
wa ilość) zre ali zo wa no ok. 150 tys.
miesz kań z „wiel kiej pły ty” – 78,3 proc.
ogó łu bu dow nic twa. Na te re nie daw nych
woj. ka to wic kie go, czę sto chow skie go
i biel skie go w la tach 1970-85 po wierzch -
nia ścian zewn. bu dyn ków z „wiel kiej pły -
ty” wy nio sła ok. 13 mln m kw. (w tym
ok. 11,5 mln to wy łącz nie daw ne woj. ka -
to wic kie, czy li te ren aglo me ra cji ślą skich
i za głę biow skich).
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Po dob nie jak w la tach ubie głych Ślą ska Izba Bu dow nic twa zor -
ga ni zo wa ła wspól nie z Pierw szym Ślą skim Urzę dem Skar bo wym
w So snow cu se mi na ria szko le nio we po świę co ne naj now szym
zmia nom w prze pi sach po dat ko wych. 

Otwie ra jąc spo tka nie Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
Ta de usz Wnuk pod kre ślił, że or ga ni zo wa ny od kil ku lat cykl se mi -
na riów po dat ko wych pro wa dzo nych przez Pierw szy Ślą ski Urząd
Skar bo wy, bar dzo po zy tyw nie, ja ko przed się wzię cie wy so ce uży -
tecz ne i prak tycz ne, oce ni ła kie row ni cza ka dra fi nan so wo -księ go -
wa przed się biorstw człon kow skich Izby.

Se mi na rium, któ re od by ło się 17 lu te go w sa li Ka to wic kiej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej. Szko le nie, skie ro wa ne by ło do wła ści cie li,
ka dry kie row ni czej i służb fi nan so wych przed się biorstw i spół dziel -
ni miesz ka nio wych na sze go re gio nu na le żą cych do Izby, cie szy ło
się bar dzo du żym za in te re so wa niem. Se mi na rium pro wa dził
Grze gorz Po lesz czuk Kie row nik II Re fe ra tu Kon tro li Po dat ko wej
Urzę du, któ ry w in te re su ją cej i przy stęp nej for mie za po znał ze bra -
nych z naj now szy mi zmia na mi w prze pi sach po dat ku VAT,
z uwzględ nie niem spe cy fi ki dzia ła nia przed się biorstw bu dow la nych
i spół dziel ni miesz ka nio wych. 

Rok 2014 jest ro kiem re wo lu cyj nych zmian w po dat ku VAT i bar -
dzo istot nych zmian w po dat kach do cho do wych. Zmia ny w po dat -
ku VAT do ty czą wszyst kich po dat ni ków. Są na ty le istot ne, że bę dą
wy ma gać kom plek so wej ana li zy i zmia ny sys te my obie gu do ku men -
tów, sto so wa nych pro gra mów księ go wych, we ry fi ka cji za sad kon tro li
mo men tu po wsta nia obo wiąz ku po dat ko we go i pra wa do od li cze nia.
To tyl ko nie któ re skut ki zmian, któ re wej dą w ży cie w 2014 ro ku. 

Opo dat ko wa nie po dat kiem od to wa rów i usług bran ży bu dow -
la nej od wie lu lat bu dzi szcze gól ne za in te re so wa nie wszyst kich
or ga nów kon tro li. Prze pi sy re gu lu ją ce skut ki po dat ko we po -
szcze gól nych trans ak cji we wcze śniej obo wią zu ją cym sta nie praw -
nym nie by ły zgod ne z po rząd kiem unij nym. Wąt pli wo ści in ter pre -
ta cyj ne do ty czy ły nie tyl ko kon se kwen cji po dat ko wych no wych form
re ali za cji in we sty cji bu dow la nych ale rów nież ze skom pli ko wa ny -
mi za sa da mi opo dat ko wa nia trans ak cji ma ją cych za przed miot nie -
ru cho mo ści.

No we li za cja po dat ku VAT w 2014 r. wpro wa dzi ła istot ne i zna czą -
ce zmia ny zwią za ne nie tyl ko z no wą de fi ni cją te re nów bu dow la -

nych, ale przede wszyst kim z no wą za sa dą po wsta nia obo wiąz ku
po dat ko we go dla usług bu dow la nych oraz bu dow la no – mon ta żo -
wych, wła ści wym usta le niem pod sta wy opo dat ko wa nia, no wym wy -
ra że niem pra wa do od li cze nia po dat ku na li czo ne go oraz od po wied -
nim do ku men to wa niem pro wa dzo nych ope ra cji go spo dar czych.

W sta nie praw nym obo wią zu ją cym po no we li za cji dla za sto so -
wa nia wła ści wych za sad opo dat ko wa nia po dat kiem VAT de cy du -
ją ce zna cze nie ma ją nie tyl ko staw ka po dat ko wa, kla sy fi ka cja bu -
dyn ku i bu dow li, speł nia nie kry te riów dla bu dow nic twa ob ję te go
spo łecz nym pro gra mem miesz ka nio wym, ale rów nież od po wied -
nie sto so wa nie wszyst kich no wych re gu la cji praw nych wpro wa dzo -
nych w ży cie przez usta wo daw cę.

Istot ne zmia ny do ty czą rów nież po dat ni ków po dat ków do cho -
do wych od osób fi zycz nych i od osób praw nych – a w szcze gól -
no ści wspól ni ków spół ek, osób na by wa ją cych i zby wa ją cych udzia -
ły lub je dzie dzi czą cych (al bo otrzy mu ją cych w da ro wiź nie). Tym
m.in. pro ble mom by ło po świę co ne dru gie se mi na rium, któ re od -
by ło się 11 mar ca i dotyczyło wła śnie zmia n obo wią zu ją cych
w 2014 ro ku w po dat ku do cho do wym od osób praw nych
z uwzględ nie niem spe cy fi ki dzia ła nia spół dziel ni miesz ka nio wych
i firm bu dow la nych. Se mi na rium pro wa dzi ła Be ata Da nis – In -
spek tor Kon tro li Po dat ko wej Pierw sze go Ślą skie go Urzę du
Skar bo we go w So snow cu.

Seminaria Podatkowe

VAT i podatek dochodowy
bez tajemnic

ŚLĄSKa IZBa BUDoWNIcTWa
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Europejskie pieniądze 
na modernizację i rewitalizację
mieszkaniowego budownictwa
wielkopłytowego

14 ma ja br. w Wyż szej Szko le Tech nicz nej
w Ka to wi cach od by ło się se mi na rium do ty czą -
ce miesz kal nic twa, skie ro wa ne głów nie
do przed sta wi cie li spół dziel ni miesz ka nio wych
i wspól not miesz ka nio wych na sze go re gio nu. 

W imie niu or ga ni za to rów se mi na rium otwo -
rzył Ta de usz Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby
Bu dow nic twa. Obec ni by li: Fran ci szek Busz -
ka – Prze wod ni czą cy Ra dy Ślą skiej Okrę go -
wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa, An drzej
No wak – Prze wod ni czą cy Pol skie go Związ -
ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa Od -
dział Ka to wic ki, Zbi gniew Dur czok – Pre zes
Re gio nal ne go Związ ku Re wi zyj ne go Spół dziel -
czo ści Miesz ka nio wej w Ka to wi cach

Pod czas spo tka nie Ste fa nia Ko czar-Si ko -
ra – Za stęp ca Dy rek to ra Wy dzia łu Roz wo ju Re -
gio nal ne go – Urząd Mar szał kow ski przed sta -
wi ła in for ma cje Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2014-2020 z ukie run ko wa niem na fi nan so -
wa nie dal szej mo der ni za cji i re wi ta li za cji miesz -
ka nio we go bu dow nic twa wiel ko pły to we go

Pa ni dy rek tor omó wi ła ko lej ne eta py przy -
go to wa nia pro gra mu od 2012 ro ku, pro gra mu
któ ry ma obo wią zy wać 8 lat. Omó wi ła eta py
two rze nia ko lej nych wer sji pro gra mów, któ re
by ły kon sul to wa ne w te re nie. Jest to naj więk -
szy pro gram re gio nal ny w kra ju i zo stał już
prze sła ny do Ko mi sji Eu ro pej skiej. No wo -
ścią obec nie jest to, że oprócz pro gra mu ope -
ra cyj ne go po ja wił się no wy do ku ment tzw.
umo wa part ner stwa, któ ry roz strzy ga kto
w Pol sce mo że być wspie ra ny z fun du szy.

Re gio nal ny Pro gra m Ope ra cyj ny Wo je -
wódz twa Ślą skie go jest naj więk szym pro -

gra mem w kra ju i wy ra ża się su mą 3,5 mld eu -
ro, któ ra dzie li się na trzy pu le: 2,4 mld eu ro
zwią za ne są z po pu la cją, bez ro bo ciem itd., 1,1
mld eu ro prze zna czo ne są na in we sty cje
miej skie i 125 mln eu ro na ob sza ry pro ble mo -
we – na Ślą sku ta kim pro ble mem jest By tom. 

Głów ne prio ry te ty pro gra mu, któ ry mi za in -
te re so wa ni są ad mi ni stra to rzy bu dyn ków, to
efek tyw ność ener ge tycz na, OZE i go spo dar -
ka ni sko emi syj na, re wi ta li za cja oraz in fra struk -
tu ra spo łecz na i zdro wot na oraz ochro na śro -
do wi ska i efek tyw ne wy ko rzy sta nie za so bów.

Pa ni Ko czar-Si ko ra omó wi ła też m.in. try -
by wy bo ru pro jek tów kon kur so wych i po za kon -
kur so wych. Oraz sfe ry dzia łal no ści, któ re obej -
mo wać bę dzie kra jo wy pro gram ope ra cyj ny.

Jó zef Mo ska ła – re pre zen tu ją cy Dział
Fun du szy Eu ro pej skich Wo je wódz kie go Fun -

du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach zwró cił uwa gę w swym
wy stą pie niu, że obec nie je ste śmy na przej -
ścio wym eta pie i jesz cze do kład nie nie wia -
do mo jak bę dzie re ali zo wa ny kra jo wy pro -
gram. Wia do mo, że w na szym re gio nie
12 miast obej mie ter mo mo der ni za cja z pro -
gra mu kra jo we go. Pie nią dze zo sta ną skie ro -
wa ne wy łącz nie na kom plek so we roz wią za -
nia umiesz czo ne w gmin nym pla nie
go spo dar ki ni sko emi syj nej. 

Jó zef Mo ska ła mó wił rów nież o współ pra -
cy sa mo rzą dów z Wo je wódz kim Fun du szem
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach i pro jek ta mi gran to wy mi. 

Ze bra ni w swych py ta niach i dys ku sji sta -
ra li się uszcze gó ło wić swo je na dzie je i oba wy
do ty czą ce fi nan so wa nia ich in we sty cji.

SEMINaRIUM MIESZKaNIoWE
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7. Tar gi Bu dow la ne „Si bex 2014” w So -
snow cu zgro ma dzi ły pra wie 200 wy staw ców
i ok. 10 tys. zwie dza ją cych. To wa rzy szy ły im
m.in. 4. Tar gi Wy po sa że nia Wnętrz oraz Tar -
gi „Izo la cje 2014”. 

Pod czas trwa ją cych od 21 do 23 lu te -
go 2014 ro ku Tar gów Bu dow la nych „Si -
bex 2014” w Cen trum Tar go wo -Kon fe ren -
cyj nym w So snow cu nie za bra kło bo ga tej
ofer ty wy sta wien ni czej i wie lu wy da rzeń to -
wa rzy szą cych – kon fe ren cji, se mi na riów,
warsz ta tów oraz po ka zów. Tak jak w la tach
ubie głych tar gi od by ły się pod ho no ro wym
pa tro na tem Ślą skiej Izby Bu dow nic twa
w Ka to wi cach, któ ra tra dy cyj nie mia ła
na tar gach swe sta no wi sko w któ rym pre -
zen to wa ły się fir my Ter mo pian, Me tal plast,
Con nec to.

– Naj�więk�sza�wy�sta�wa�bran�ży�bu�dow�la�nej
na po�łu�dniu� Pol�ski� jest� jed�nym� z pierw�-
szych� pro�jek�tów� or�ga�ni�zo�wa�nych� od po�-
cząt�ku� ist�nie�nia� so�sno�wiec�kie�go� ośrod�ka
tar�go�we�go,�a te�go�rocz�na�re�ali�za�cja�by�ła 10
wy�sta�wą�bu�dow�la�ną�(7�edy�cji�wio�sen�nych�i 3
edy�cje�je�sien�ne).�Za�kres�te�ma�tycz�ny�obej�mo�-
wał�wszel�kie�dzia�ła�nia�zwią�za�ne�z bu�do�wą
oraz�wy�po�sa�że�niem�do�mu�lub�miesz�ka�nia.�

W tym ro ku, po dob nie jak w la tach ubie -
głych, na sto iskach Ogól no pol skie go Sto wa -
rzy sze nia Par kie cia rzy oprócz zdo by cia
wie dzy me ry to rycz nej i cen nych ma te ria łów
szko le nio wych (od by wa ły się m.in. po ka zy
ukła da nia par kie tów, ole ino wa nia drew na
i na kła da nia in nych sub stan cji kon ser wu ją -

cych) moż na by ło też się ba wić. Od by ły się
tu choć by ro dzin ne kon kur sy z na gro da mi
np. rzu tu klep ką. 

W cza sie tar gów nie za bra kło bo ga tej ofer -
ty urzą dza nia wnętrz: kuch ni, ja dal ni, sy pial -
ni. Fir my „Ho me De sign Me ble” z Ka to wic
i „Pro spe r3” z Bę dzi na po sta wi ły na za sto -
so wa nie we wnę trzach wie lu ma te ria łów
drew na, szkła, two rzyw sztucz nych, ale
w od cie niach pa ste lo wych, cie ka wą sto lar -
kę okien ną i drzwio wą. Pro mo wa no też gra -
fi kę na szkle (wiel ko for ma to we za dru ki
kwia tów, kra jo bra zów lub po sta ci). Ta kie ele -
men ty mo gą ozdo bić kuch nię, przed po kój,
czy sa lon. 

–W tym�se�zo�nie�po�le�cam�ory�gi�nal�ne�upię�-
cia� de�ko�ra�cji� okien�nych.� Waż�ne,� by� we
wnę�trzu�dbać�o utrzy�ma�nie�tyl�ko�jed�nej�do�-
mi�nu�ją�cej�bar�wy�mod�ne�go�fio�le�tu,�w od�cie�-
niu�la�wen�dy,�czy�świe�żej�li�mon�ki,�więk�sza
licz�ba�barw�bu�rzy�ła�by�har�mo�nię – pod kre -
śla spe cja li sta aran ża cji wnętrz Mo ni ka
Ku char czyk.

Fir ma „Ślą skie Kru szy wa Na tu ral ne”
z Krap ko wic przed sta wi ła ofer tę po kryć
da cho wych wy ko na nych m.in. z ka mien nych
łup ków.

– To�nie�jest�no�wość�w ar�chi�tek�tu�rze,�to
ra�czej�po�wrót�do tra�dy�cji.�Da�chy�i po�kry�-
cia�ele�wa�cji�z łup�ków,�by�ły�po�pu�lar�ne�już
w ar�chi�tek�tu�rze�re�ne�san�su�oraz�ba�ro�ku,
te�raz�po pro�stu�do nich�wra�ca�my.�Wy�bór
do�bre�go� rze�mio�sła,�do�brych�ma�te�ria�łów
na�tu�ral�nych�gwa�ran�tu�ją�trwa�łość�i ele�gan�-

cję.�Ta�kie�tech�no�lo�gie�obro�nią�się�sa�me.
Je�śli�za�sto�su�je�my�łup�ki�w for�mie�rąb�ków,
czy�łu�sek�oraz�ob�rób�ki�i ryn�ny�z bla�chy�ty�-
ta�no�wo�-cyn�ko�wej�ma�my�pew�ność,�że�ta�-
kie�po�kry�cie�da�cho�we�speł�ni� swo�ją� ro�lę
ochro�ni�nasz�dom�przed wil�go�cią�i za�ku�-
sa�mi�au�ry�i prze�trwa�w sta�nie�nie�na�ru�szo�-
nym – pod kre śla Igor Pi lut kie wicz, rzecz -
nik pra so wy spół ki „Ślą skie Kru szy wa
Na tu ral ne”.

W cza sie tar gów na gro dzo no no wo cze -
sne tech no lo gie oraz pro duk ty bu dow la ne
i naj lep sze sto isko. W kon kur sie o Me dal
Expo Si le sia Tar gów „Si bex 2014” zwy cię -
ży ła spół ka „Wią za ry Bur kie to wicz” za kon -
struk cje wspor cze z pre fa bry ko wa nych wią -
za rów. Ko mi sja Kon kur so wa przy zna ła
rów nież trzy wy róż nie nia. Otrzy ma ły je fir -
ma „BBTB Gro up” za Eko -ogni sko; fir ma „In -
ter -Bis Jo an na Wo lak” za sys tem sza lun ków
z two rzy wa ABS; „Za kład Ce ra mi ki Bu -
dow la nej Owcza ry” za pu stak ce ra micz ny
TER MO ton 44 P+W. Me dal za spo sób pre -
zen ta cji tar go wej otrzy ma ła spół ka „Kost -Bet
K. Ma ty ja, P. Ma ty ja”.

Ko lej na od sło na tar gów bran ży bu dow la -
nej oraz wnę trzar skiej na stą pi w „Expo Si le -
sia” we wrze śniu. 4. Tar gi „Si bex Je sień” za -
pla no wa no 20 i 21 wrze śnia br. To wa rzy szyć
im bę dzie po raz pierw szy przed się wzię cie
Sa lon Ogrod ni czo -Dział ko wy „Si le sia -Gar -
den” – bę dą cy ofer tą dla dział ko wi czów
i ogrod ni ków.

AGNIESZ KA ZIE LIń SKA

„Sibex 2014" w Sosnowcu

Branża budowlana 
ożywia gospodarkę regionu

Na sta�no�wi�sku�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�od�wie�dza�ją�cy�mo�gli�uzy�skać�cen�-
ne�po�ra�dy.

W cza�sie�tar�gów�na�gro�dzo�no�no�wo�cze�sne�tech�no�lo�gie�oraz�pro�duk�ty�bu�dow�-
la�ne�i naj�lep�sze�sto�isko.
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Duże zainteresowanie imprezami w Bielsku-Białej i Tychach

Innowacje w budownictwie
O po nad 20% więk sza fre kwen cja zwie -

dza ją cych, w tym licz ni go ście z Czech
i Sło wa cji, kon tak ty mię dzy na ro do we
i umo wy pod pi sy wa ne na sto iskach, bar -
dzo du że za in te re so wa nie kon fe ren cja mi
i wy kła da mi – tak moż na w skró cie pod su -
mo wać trwa ją ce w dniach 11 – 12.02 45.
Mię dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic twa
w Biel sku -Bia łej.

Za in te re so wa niem cie szy ły się przede
wszyst kim in no wa cyj ne ma te ria ły i urzą -
dze nia, dzię ki któ rym moż na wy bu do wać
cie pły dom, a jed no cze śnie ob ni żyć kosz -
ty je go użyt ko wa nia. Za wsze peł ne zwie -
dza ją cych by ły sto iska firm, ofe ru ją cych go -
to we do my ener go osz częd ne i pa syw ne.
Uwa gę go ści przy cią ga ły też pięk ne eks -
po zy cje z no wo cze sną aran ża cją i wy po -
sa że niem wnętrz.

Oprócz ofer ty wy sta wien ni czej w bo ga -
tym pro gra mie im prez to wa rzy szą cych
na tar gach pro mo wa na by ła idea bu dow -
nic twa pa syw ne go i ener go osz częd ne go.
Do wy gło sze nia wy kła dów za pro szo no
twór cę i pro pa ga to ra tej idei Gun te ra
Schla gow skie go.

Wy kła dy zna ne go w Eu ro pie prak ty ka
wzbu dzi ły po wszech ne uzna nie i po dziw
dla je go ogrom nej wie dzy. W trak cie wy -
kła dów zo sta ły ja sno przed sta wio ne za sa -
dy bu dow nic twa pa syw ne go po par te kon -
kret ny mi wy li cze nia mi i wie dzą zdo by tą
w cza sie dłu go let niej dzia łal no ści na wie -
lu ryn kach eu ro pej skich. Przed sta wio ne

przez nie go roz wią za nia są do sko na łą od -
po wie dzią na pro ble my ener ge tycz ne bu -
dow nic twa i wy zwa nia obec nych cza sów.
Gun ter Schla gow ski zo stał za pro szo ny
na na stęp ną je sien ną edy cję tar gów, za -
pro sze nie zo sta ło przy ję te.

Pod czas tar gów na sto isku Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa za pre zen to wa ły swą
ofer tę fir my Far by Ka be i Me tal plast.

9 – 11 ma ja 2014 ro ku na Sta dio nie Zi -
mo wym od by wa ły się 14 Ty skie Tar gi Bu -
dow nic twa – jed ne z naj więk szych tar gów
tej bran ży w aglo me ra cji ślą skiej. W tar gach
wzię ło udział pra wie 90 firm – pro du cen -
tów, dys try bu to rów, firm ofe ru ją cych no wo -
cze sne ma te ria ły i tech no lo gie, jak i go to -
we do my ener go osz częd ne i pa syw ne.
Bo ga ta ofer ta wy sta wien ni cza da ła go -
ściom tar gów moż li wość po zna nia i po rów -
na nia wie lu ofert i wy bo ru naj lep szych dla
sie bie roz wią zań, na sto iskach moż na też
by ło za się gnąć po ra dy u spe cja li stów
i eks per tów.

Po dob nie jak na tar gach w Biel sku du -
żym za in te re so wa niem cie szy ły się pre lek -
cje na te ma ty zwią za ne z bu dow nic twem
pa syw nym i ener go osz częd nym i prze pi -
sa mi pra wa bu dow la ne go w tym za kre sie.

Fir my bio rą ce udział w Kon kur sie Tar go -
wym zo sta ły na gro dzo ne Zło ty mi Fi la ra mi
Bu dow nic twa, Na gro dą Ślą skie go Wo je -
wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu dow la -
ne go oraz Na gro dą, bio rą cej udział w tar -
gach i ma ją cej wła sne sto isko – na któ rym
pre zen to wa ły się fir my Me tal plast, Bio -
Dry – Ślą skiej Izby Bu dow nic twa.

Spo tka nia tar go we w wie lu wy pad kach
koń czy ły się kon kret ny mi umo wa mi, wy -
staw cy nie kry li za do wo le nia de kla ru jąc
swój udział w przy szło rocz nych tar gach bu -
dow la nych w Ty chach. 

Stoisko�Śląskiej�Izby�Budownictwa�w�Bielsku-Białej

Uwagę�gości�przyciągały�też�piękne�ekspozycje�z�nowoczesną�aranżacją�i�wyposażeniem�wnętrz.
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Jed nym z oj ców tej my śli ar chi tek to nicz nej
był Wal ter Gro pius – au tor wi zji do mów
miesz kal nych sta wia nych na ska lę prze my -
sło wą dzię ki m.in. nor ma li za cji ele men tów kon -
struk cyj nych. Spo ry wpływ miał tu rów nież Le
Cor bu sier i pro pa go wa ne przez nie go idee
„ma szy ny do miesz ka nia”.

Pierw sze kon struk cje opar te na za sa dach wiel -
kiej pły ty po wsta ły po I woj nie świa to wej w Ho -
lan dii, na stęp nie w 1923 ro ku sys tem ten za sto -
so wa no w dwu kon dy gna cyj nych bu dyn kach
na osie dlu Spla ne man na w Ber li nie -Lich ten ber -
gu, a w koń cu lat 30. XX w. kon struk cje wiel ko -
pły to we za la ły Fran cję, Szwe cję i Fin lan dię.

W Pol sce pierw szy blok te go ty pu po wstał
w la tach 50. na osie dlu Hut ni czym w No wej
Hu cie. Jed nak do pie ro w la tach 70. po wsta -
ły w Pol sce wiel kie osie dla miesz ka nio we, bę -
dą ce w isto cie spu ści zną po ide ach Le Cor -
bu sie ra i mo der ni stów. 

Więk szość bu dyn ków wy bu do wa nych
w cza sach PRL ma już co naj mniej 50 lat. Choć

wie le z nich zo sta ło ocie plo nych i wy re mon -
to wa nych, w dal szym cią gu są ta kie osie dla,
w któ rych po za bie żą cy mi na pra wa mi nie wie -
le zro bio no. Głów ny po wód to brak pie nię dzy.

Na Za cho dzie rów nież sta nął pro blem co
da lej ro bić z wiel ka pły tą: bu rzyć, czy mo der -
ni zo wać? We Fran cji wdro żo no ogól no na ro -
do wy pro gram roz wią zu ją cy man ka men ty
wiel kiej pły ty. Fran cu zi roz po czę li dia gno zę
od prze glą dów tech nicz nych. Po prze glą dzie
bu dyn ki znaj du ją ce się w bar dzo złym sta nie
li kwi do wa no, a te w lep szym sta nie wzmac -
nia no i mo der ni zo wa no.

Wiel ką mo der ni za cję blo ków z cza sów
NRD prze pro wa dzi li Niem cy. W 2001 r. przy -
ję to ca ło ścio wy pro gram prze bu do wy miast
wschod nich Nie miec. Wy ło żo no na ten cel po -
nad 10 mld ów cze snych ma rek z ka sy pań -
stwa i dru gie ty le z bu dże tów lan dów. Jed nak
tu do my z wiel kiej pły ty re mon to wa no wła ści -
wie od pod staw, z wy mia ną okien, drzwi, ocie -
ple niem, a na wet z ze wnętrz ną ar chi tek tu rą. 

Krót ka hi sto ria 
wiel kiej pły ty



Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa to
spół dziel czy sym bol Ka to wic. Łą czy tra dy -
cję z no wo cze sno ścią. Na le ży do naj więk -
szych w bran ży – z bli sko 19 tys. miesz kań
o łącz nej po wierzch ni prze kra cza ją cej
mi lion m2 p.u. (40 tys. miesz kań ców). Lau -
re at wie lu wy róż nień, w tym ty tu łów Li de ra
i Eu ro li de ra Ryn ku w dzie dzi nie za rzą dza -
nia nie ru cho mo ścia mi oraz na gro dy Grand
Prix w ogól no kra jo wym pro gra mie „Do bra
Spół dziel nia 2013”.

Spół dziel nia funk cjo nu je po nad pół wie ku
i w nie ba ga tel nym stop niu przy czy ni ła się
do ukształ to wa nia współ cze sne go ob li cza
Ka to wic, jej do ro bek to re ali za cja po nad
400 bu dyn ków miesz kal nych, 300 do mów
1-ro dzin nych, po nad 2000 ga ra ży, 30 pa wi -
lo nów han dlo wych, 5 szkół, 5 przed szko li,
3 kry tych ba se nów oraz in nych obiek tów słu -
żą cych miesz kań com mia sta. 

W pej zaż Ka to wic na sta łe wpi sa ły się
ta kie obiek ty, jak po ło żo na w cen trum mia -
sta „Su per jed nost ka” – je den z naj więk szych
bu dyn ków w kra ju, 24-kon dy gna cyj ne
„Gwiaz dy” przy Al. Roź dzień skie go i do my
na osie dlu Zgrzeb nio ka uwa ża nym za naj -
pięk niej sze w Ka to wi cach.

Obec nie KSM jest no wo cze sną i przy -
ja zną lu dziom spół dziel nią z cał ko wi cie
ocie plo ny mi i opo mia ro wa ny mi za so ba mi,
sto su ją cą no wo cze sne tech no lo gie i roz wią -
za nia, pro fe sjo nal nie za rzą dza ną przez li -
cen cjo no wa nych za rząd ców nie ru cho mo -
ści, ofe ru ją cą swym człon kom bo ga tą
w róż no rod ne for my dzia łal ność spo łecz no -
-kul tu ral ną. 

Wiel kość Spół dziel ni, do świad cze nie
oraz umie jęt ne za rzą dza nie sta no wią po -
ten cjał po zwa la ją cy na śmia łe pla no wa nie
roz wo ju. W tym ro ku ofe ru je no we lo ka le

w ele ganc kim, pięk nie po ło żo nym osie dlu
w Do li nie Trzech Sta wów przy ul. Pu ła skie -
go, tuż obok jed ne go z akwe nów nie opo -
dal 400-hek ta ro we go Ka to wic kie go Par ku
Le śne go. To naja trak cyj niej sze miej sce
w cen trum Ka to wic, a za ra zem w środ ku 4-
mi lio no wej aglo me ra cji.

Wo kół osie dla w bli skiej od le gło ści do -
stęp na jest in fra struk tu ra so cjal na, dro go -
wa i sze ro ko roz wi nię ta sieć ga stro no micz -
na, szko ły, przed szko la, żłob ki, obiek ty
sa kral ne, ban ki, bi blio te ka, uczel nie czy lo -
kal ne lot ni sko „Mu cho wiec”. Do ka to wic -
kie go ryn ku moż na dojść z te go miej -
sca 15-mi nu to wym spa ce rem.

Osie dle skła da się z czte rech 3-pię tro -
wych 2-klat ko wych bu dyn ków (w su mie 128
miesz kań) bez ba rier ar chi tek to nicz nych
z miej sca mi po sto jo wy mi w ga ra żach pod -
ziem nych i przy na leż ny mi im za my ka ny mi
ko mór ka mi go spo dar czy mi.

Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa
sta le pod no si es te ty kę bu dyn ków i ota cza -
ją cych je te re nów, co po zy tyw nie wpły wa
na wi ze ru nek Ka to wic ja ko sto li cy wo je -
wódz twa.

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Tradycja i nowoczesność

Rekreacyjna dolina – Mały Staw

Niebieskie bloki – Centrum I

40-168 Ka to wi ce, ul. Klo no wa 35c
tel. centr. (32) 20 84 700

fax. (32) 20 84 805
e -ma il: za rzad@ksm.ka to wi ce.pl




