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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 na sze go 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 przed się wzię cia przy ję to potrzebę kon ty nu acji 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 w budynkach powstałych w tych technologiach oraz ob ni ża nie ich ener go chłon no ści.

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
re gio nu i kra ju 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 dal szej re no wa cji miesz ka nio we go bu dow nic twa wiel ko pły to we go i wiel ko blo ko we go.

Skła da my wy ra zy ser decz ne go po dzię ko wa nia „Współ�or�ga�ni�za�to�rom” i bar dzo licz nym Part�ne�rom kon fe ren cji,
człon kom jej Ra dy Pro gra mo wo -Na uko wej i Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go – za kon struk tyw ny i uży tecz ny współ udział
w przy go to wa niu te go wspól ne go przed się wzię cia. 

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
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– Osza co wa no, że w Pol sce pra wie 20 proc.
ob sza rów miast, w któ rych ży je ok. 2,4 mln
lu dzi, wy ma ga re wi ta li za cji. Czy mi ni ster stwo
ma po mysł na zmia nę tej sy tu acji? 

– Po da ne licz by po cho dzą z wy ni ków ba dań
In sty tu tu Roz wo ju Miast. Ko rzy sta li śmy z tych
da nych opra co wu jąc pro jekt Kra jo wej Po li ty -
ki Miej skiej i za ło że nia Na ro do we go Pla nu Re -
wi ta li za cji. To oczy wi ście sza cun ki, ale po ka -
zu ją ska lę zja wi ska. 

W przy go to wa niu obu do ku men tów, zwłasz -
cza NPR, w pierw szej ko lej no ści pa trzy my
na kon kret ny pro blem w kon kret nym miej scu.
Swo ją uwa gę sku pia my na ob sza rach, na któ -
rych wy stę pu ją zja wi ska kry zy so we o cha rak -
te rze spo łecz nym, go spo dar czym oraz prze -
strzen nym. Gmi na po win na je zdia gno zo wać
w swo im pro gra mie re wi ta li za cji. Mo gą to być
pro ble my eko no micz ne miesz kań ców, nisz cze -
ją ca in fra struk tu ra, na przy kład bu dyn ki, uli ce,
osła bie nie re la cji spo łecz nych. 

Chce my od nieść się też do trud no ści cha -
rak te ry stycz nych dla wie lu miast i ich po szcze -
gól nych dziel nic, nie za leż nie od ty pu za bu do -
wy. Mam na my śli m.in. wy lud nia nie się
cen trów miast, do mi na cję in dy wi du al ne go
trans por tu sa mo cho do we go nad pu blicz nym
czy za nie czysz cze nie po wie trza.

– Na czym po le ga no wa tor stwo tych do -
ku men tów? 

– Są to pierw sze do ku men ty, któ re bę dą ca -
ło ścio wo uj mo wać pro ble my miej skie. Nikt
wcze śniej w tak kom plek so wy spo sób nie od -
niósł się do te go te ma tu. W KPM i NPR

przed sta wi my na rzę dzia i kie run ki dzia ła nia rzą -
du oraz sa mo rzą du te ry to rial ne go na rzecz roz -
wo ju miast i roz wią zy wa nia ich pro ble mów. 

Ich no wa tor stwo po le ga też m.in. na no wym
spo so bie po strze ga nia re wi ta li za cji, któ ra
do tej po ry czę sto utoż sa mia na by ła z pro sty -
mi, punk to wy mi i cał ko wi cie ode rwa ny mi
od sie bie re mon ta mi, np. ocie ple niem ka mie -
ni cy czy wy bu do wa niem ja kie goś obiek tu,
np. fon tan ny. Do brze pro wa dzo na re wi ta li za -
cja po win na być przede wszyst kim kom plek -
so wa, czy li do ty czyć róż nych sfer ży cia miesz -
kań ców mia sta – edu ka cji, pra cy, do stę pu
do służ by zdro wia, moż li wo ści re kre acji czy bar -
dziej kom for to wych wa run ków miesz ka nia.
Mu si być efek tem współ pra cy sa mo rzą du ze
spo łecz no ścią lo kal ną. Na le ży ją ro zu mieć ja -
ko dzia ła nia z za kre su bu dow nic twa, pla no wa -
nia prze strzen ne go, eko no mii i po li ty ki spo łecz -
nej, któ rych ce lem jest oży wie nie, po pra wa
funk cjo nal no ści, es te ty ki, wy go dy użyt ko wa nia
i ja ko ści ży cia na da nym ob sza rze. Odej ście
od ca ło ścio we go po strze ga nia re wi ta li za cji
na rzecz wy łącz nie re mon tu in fra struk tu ry
i prze kształ ca nia funk cji za bu do wy sta wia ło by
pod zna kiem za py ta nia sen sow ność ca łej
kon cep cji.

– Czy w tych do ku men tach od nio są się
pań stwo do pro ble mów osie dli „wiel kiej
pły ty”?

– Tak, zwłasz cza w kon tek ście mo der ni za -
cji miesz kal nic twa oraz tzw. hu ma ni za cji, czy li
ko niecz no ści lep sze go do sto so wa nia ta kich
osie dli do współ cze snych po trzeb miesz kań -

ców. Choć, jak mó wi łem, klu czem do efek tyw -
ne go dzia ła nia nie jest po dział na da ny typ za -
bu do wy, ale roz po zna nie kon kret ne go pro ble -
mu w kon kret nym miej scu. 

– W ja kiej kon dy cji są obec nie osie dla
„z wiel kiej pły ty”? Czy Pol ska ma szan se
na re wi ta li za cję tych ob sza rów wzo rem
np. Nie miec?

– Pro wa dzo ne przez In sty tut Tech ni ki Bu dow -
la nej ana li zy po ka za ły, że bu dyn ki wy bu do wa -
ne w tech no lo gii wiel ko pły to wej są w dość do -
brym sta nie tech nicz nym i nie są nie bez piecz ne
dla miesz kań ców. Jest to jed na z róż nic w uwa -
run ko wa niach re wi ta li za cji ta kich osie dli w Niem -
czech i w Pol sce. Nie miec kie bu dyn ki są czę -
sto w złym sta nie tech nicz nym, osie dla się
wy lud nia ją, co po wo du je, że po zo sta ją pu sto -
sta ny. W Pol sce miesz ka nia w „wiel kiej pły cie”
są na dal chęt nie ku po wa ne. In ne są też moż -
li wo ści fi na so wa nia przed się wzięć. W Pol sce
nikt nie pla nu je wy bu rzeń, któ re by ły pro wa dzo -
ne w osie dlach we wschod niej czę ści Nie miec.
Dla te go MIiR ukie run ku je wspar cie na naj bar -
dziej kry zy so we stre fy, po to aby by ło ono sku -
tecz ne i wpły wa ło na szyb szy roz wój miast.

– Co w ta kim ra zie moż na zro bić by mia -
sta, a w szcze gól no ści osie dla z „wiel kiej
pły ty”, sta ły się bar dziej przy ja zne miesz -
kań com? Ja kie obec nie ba rie ry (praw ne, in -
fra struk tu ral ne, spo łecz ne) de cy du ją o tym,
że miesz kań cy „wiel kiej pły ty” czu ją się po -
zo sta wie ni sa mym so bie?

– Re wi ta li za cja jest dłu gim pro ce sem prze -
mian. Utrud nie niem w jej re ali za cji mo że być

Osie dla miesz ka nio we
otrzy ma ją sku tecz ne wspar cie

Roz mo wa z ada MEM ZdZiE bło se kre ta rzem sta nu
w Mi ni ster stwie in fra struk tu ry i Roz wo ju
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np. struk tu ra wła sno ści miesz kań w osie dlach
z „wiel kiej pły ty”. Prze wa ża tam wła sność
pry wat na. To mo że ogra ni czać moż li wość pu -
blicz ne go fi nan so wa nia mo der ni za cji. Dla te go
jed nym z głów nych ele men tów Na ro do we go
Pla nu Re wi ta li za cji są zmia ny pra wa, m.in. przy -
go to wa nie usta wy, któ ra wpro wa dzi uła twie nia
w przy go to wa niu pro ce su re wi ta li za cji. Je śli
osie dla z „wiel kiej pły ty” zo sta ną za kla sy fi ko wa -
ne i wy zna czo ne przez sa mo rząd w gmin nych
pro gra mach re wi ta li za cji ja ko naj bar dziej kry -
zy so we i zde gra do wa ne, to jest du ża szan sa,
że uda się prze pro wa dzić dzia ła nia pro wa dzą -
ce do po pra wy ja ko ści ży cia ich miesz kań ców.

– Czy pla no wa ny w NPR rok 2022 ja ko ho -
ry zont cza so wy, do któ re go uda się roz wią -
zać pro ble my ob sza rów zde gra do wa nych
bę dzie moż li wy do re ali za cji?

– Przy ję cie ta kie go ter mi nu zwią za ne jest
w pierw szej ko lej no ści z du ży mi środ ka mi do -
stęp ny mi dla Pol ski z bu dże tu UE na la -
ta 2014-2020. Prze wi du je my, że na sze ro ko ro -
zu mia ną re wi ta li za cję bę dzie to ok. 25 mld zł.
Po dru gie, sza cu je my, że bę dzie to wy star cza -
ją cy czas, by zbu do wać pod sta wy dla kra jo wych
in stru men tów, któ re bę dzie my sto so wać gdy pie -
nią dze unij ne nie bę dą do stęp ne już w ta kiej wy -
so ko ści. 

Zda je my so bie oczy wi ście spra wę z te go,
że 2022 rok nie bę dzie ma gicz ną gra ni cą, któ -
rej prze kro cze nie uczy ni mia sta ide al ny mi
miej sca mi do ży cia. Jed nak w tym okre sie na -
stą pi sil niej sze fi nan so we i me ry to rycz ne
wspar cie rzą du dla sa mo rzą dów, któ rych za -
da niem bę dzie pro wa dze nie re wi ta li za cji
na kon kret nych ob sza rach. 

– Sko ro je ste śmy przy środ kach unij -
nych – ja ką ro lę w mo der ni za cji osie dli
„z wiel kiej pły ty” ode gra ły one w mi nio nej
per spek ty wie UE a ja ką mo gą ode grać
w obec nej? Kto i na ja kich za sa dach po wi -
nien być be ne fi cjen tem tych środ ków (gmi -
ny, spół dziel nie i wspól no ty miesz ka nio we,
oso by fi zycz ne)? 

– Re no wa cje bu dyn ków, któ re są ele men -
tem re wi ta li za cji, by ły i oczy wi ście wciąż bę dą
fi nan so wa ne z in stru men tów unij nych. W la -
tach 2007-2013 ze środ ków eu ro pej skich ko -
rzy sta ły przede wszyst kim wspól no ty i spół dziel -
nie miesz ka nio we. Re no wa cje osie dli z „wiel kiej
pły ty” by ły do dat ko wo wy ko ny wa ne z pie nię -
dzy kra jo wych, do stęp nych dla więk szej licz -
by be ne fi cjen tów w ra mach Fun du szu Ter mo -
mo der ni za cji i Re mon tów. 

W la tach 2014-2020 du żym unij nym źró dłem
fi nan so wa nia re wi ta li za cji bę dą pro gra my re -
gio nal ne. Pie niędz mi na ten cel bę dą dys po -
no wać mar szał ko wie wo je wództw. Treść tych
pro gra mów jest obec nie przed mio tem ne go cja -
cji z Ko mi sją Eu ro pej ską, ale co nie co już
wie my. Przy kła do wo w pro jek cie pro gra mu re -
gio nal ne go dla wo je wódz twa ślą skie go na la -
ta 2014-2020 wy szcze gól nio no trzy tzw. prio -
ry te ty in we sty cyj ne, z któ rych po ten cjal nie
mo gą być fi nan so we m. in. efek tyw ność ener -
ge tycz na i wy ko rzy sta nie od na wial nych źró deł
ener gii w in fra struk tu rze pu blicz nej i sek to rze
miesz ka nio wym oraz re wi ta li za cja fi zycz na, go -
spo dar cza i spo łecz na. Tak sfor mu ło wa ne
ce le po zwa la ją ubie gać się o środ ki wie lu pod -
mio tom.

– W no wej per spek ty wie po my słem MIiR
na roz wój miast ma ją być też Zin te gro wa -

ne In we sty cje Te ry to rial ne. Czy ten in stru -
ment moż na wy ko rzy stać na rzecz mo der -
ni za cji osie dli z „wiel kiej pły ty”?

– Tak, o ile bę dzie to zgod ne z tre ścią Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go. Jed nym
z moż li wych kie run ków wspar cia w ra mach ZIT -
-ów jest wła śnie re wi ta li za cja. I tu znów po wta -
rzam jak man trę – kom plek so wa, łą czą ca
dzia ła nia ty po wo in we sty cyj ne, po le ga ją ce
na wy bu do wa niu ja kie goś obiek tu lub mo der -
ni za cji, z mięk ki mi, np. szko le nia mi czy uła twie -
nia mi w za kła da niu dzia łal no ści go spo dar czej. 

– A co z Part ner stwem Pu blicz no -Pry wat -
nym? Czy ten mo del fi nan so wa nia mo że po -
móc?

– Wi dzi my miej sce dla PPP w ob sza rze re -
wi ta li za cji. Od po wied nie pro po zy cje za mie ści -
li śmy w pro jek cie Kra jo wej Po li ty ki Miej skiej i za -
ło że niach Na ro do we go Pla nu Re wi ta li za cji.
Mi ni ster stwo bę dzie wspie rać, ja ko tzw. cen -
trum wie dzy, jed nost ki sek to ra fi nan sów pu blicz -
nych w przy go to wa niu i re ali za cji in we sty cji
w for mu le part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go
w wy bra nych ob sza rach zwią za nych z Kra jo -
wą Po li ty ką Miej ską. W mia stach nie rzad ko ist -
nie ją moż li wo ści po łą cze nia ce lów pu blicz nych
zwią za nych z „od no wą” okre ślo nej prze strze -
ni z ce la mi ko mer cyj ny mi, któ re wy stę pu ją
po stro nie pry wat nej. Fi nan so wa nie re wi ta li za -
cji przy wy ko rzy sta niu PPP bę dzie sta no wić al -
ter na ty wę dla cał ko wi te go fi nan so wa nia in we -
sty cji ze źró deł pu blicz nych, np. środ ków
kra jo wych lub eu ro pej skich.

PPP mo że rów nież oka zać się waż nym
bodź cem w mo der ni za cji osie dli. Jak już mó -
wi łem, to że miesz ka nia są w więk szo ści wła -
sno ścią pry wat ną, ozna cza ko niecz ność udzia -
łu miesz kań ców w kosz tach re wi ta li za cji czy
sa mej re no wa cji. Ten mo del po zwa la na ini cjo -
wa nie przez róż ne pod mio ty zło żo nych i kosz -
tow nych re mon tów przy współ udzia le part ne -
rów go spo dar czych i sa mo rzą du gmi ny. 

Zresz tą już od dłuż sze go cza su pro mu je my
wy ko rzy sta nie PPP w in nych dzie dzi nach.
MIiR re ali zu je i wspie ra pro jek ty pi lo ta żo we w tej
for mu le w róż nych sek to rach – dro go wym,
ochro ny zdro wia, czy go spo dar ki od pa da mi.
Ce lem pi lo ta ży jest uzy ska nie do świad czeń
i stwo rze nie mo de lo wej do ku men ta cji, któ rą bę -
dzie moż na wy ko rzy stać przy in nych in we sty -
cjach re ali zo wa nych w part ner stwie pu blicz no -
-pry wat nym. 

– Przejdź my do sy tu acji na ryn ku miesz -
ka nio wym. Czy zmia ny do ty czą ce funk cjo -
no wa nia spo łecz ne go bu dow nic twa czyn -
szo we go (TBS -y), dy rek ty wa o za rzą dza niu
ry zy kiem kre dy to wym oraz funk cjo nu ją cy
od nie daw na „MdM” stwo rzy ły więk sze
moż li wo ści oso bom mniej za moż nym i za -
czy na ją cych ka rie rę za wo do wą? Czy te
roz wią za nia spraw dzą się w dłuż szej per -
spek ty wie cza su?

– Oso by, któ re po trze bu ją po mo cy w otrzy -
ma niu kre dy tu na pierw sze wła sne miesz ka -
nie mo gą od po cząt ku ro ku ko rzy stać z pro gra -
mu Miesz ka nie dla mło dych. Pro gram
świa do mie kie ro wa ny jest na ry nek pier wot ny,
że by utrzy my wać po daż no wych miesz kań pro -
jek to wa nych we dług no wo cze snych stan dar -
dów. W pierw szym pół ro czu br. de we lo pe rzy
roz po czę li bu do wę 31,8 tys. miesz kań, czy li
o 51,3 proc. wię cej niż w tym sa mym okre sie
po przed nie go ro ku i uzy ska li po zwo le nia

na bu do wę 37,7 tys. miesz kań, czy li o 37,6
proc. wię cej niż w ubie głym ro ku. Oczy wi ście
nie w ca ło ści jest to za słu gą MdM, ale ta ka ten -
den cja jest nie wąt pli wie do brym zna kiem dla
na byw ców: miesz kań bę dzie wię cej a li mi ty ce -
no we w MdM są ba rie rą dla za wy ża nia ich cen.

Te raz naj waż niej szym za da niem jest stwo -
rze nie szer szej ofer ty miesz kań na wy na jem,
miesz kań czyn szo wych. Nie cho dzi o kon ku -
ren cję dla pry wat ne go ryn ku wy naj mu – po pro -
stu miesz kań so cjal nych, ko mu nal nych i spo -
łecz nych w za so bach tbs, na dal po trze bu je my.
Zmia ny do ty czą ce spo łecz ne go bu dow nic -
twa czyn szo we go bę dą jed nym z ele men tów
Na ro do we go Pla nu Re wi ta li za cji oraz Kra jo wej
Po li ty ki Miej skiej. Ocze ku je my, że miesz kań
w tbs, w spo łecz nym bu dow nic twie czyn szo -
wym bę dzie wię cej i bę dzie to ele men tem
wspie ra ją cym roz wój miast. W mia stach jest bo -
wiem do stęp na in fra struk tu ra, a od po wied nie
no wo cze sne miesz ka nie do stęp ne ce no wo bę -
dzie za chę tą by z mia stem wią zać swo ją
przy szłość i by mia sto sta ło się cen trum ak tyw -
no ści ży cio wej – to mo że ogra ni czyć zja wi sko
„roz le wa nia się” za bu do wy na te re ny od da lo -
ne od cen trum czy przed mie ścia.

– Dzię ku je my za roz mo wę.

Roz ma wia li:
Agniesz ka Zie liń ska i Da niel Bie nek

Zdję cie: mat. pra so we/Szy mon Or łow ski

Adam ZdZie bło (ur. 1974 r.) po cho dzi z Ryb ni -
ka. Jest ab sol wen tem Wy dzia łu Pra wa i Ad mi -
ni stra cji Uni wer sy te tu Ślą skie go. Ukoń czył po dy -
plo mo we stu dia z za kre su in te gra cji eu ro pej skiej
w Ośrod ku Stu diów Eu ro pej skich Uni wer sy te tu
Ślą skie go. Jest ko or dy na to rem pro jek tów eu ro -
pej skich i współ twór cą Pro gra mu Roz wo ju Sub -
re gio nów (po ziom NUTS III) w za kre sie efek tyw -
ne go wy ko rzy sty wa nia środ ków unij nych.
Adam Zdzie bło zo stał po wo ła ny 28 li sto pa -
da 2013 r. na sta no wi sko se kre ta rza sta nu w Mi -
ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju. Od 16 lu -
te go 2010 r. do 27 li sto pa da 2013 r. peł nił funk cję
se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Roz wo ju Re -
gio nal ne go. Od 12 stycz nia 2009 r. do 15 lu te -
go 2010 r. peł nił funk cję pod se kre ta rza sta nu
w Mi ni ster stwie Roz wo ju Re gio nal ne go.
Przed ob ję ciem funk cji pod se kre ta rza sta nu był
sze fem ga bi ne tu po li tycz ne go MRR; wie lo let nim
pra cow ni kiem, a na stęp nie dy rek to rem Związ -
ku Gmin i Po wia tów Sub re gio nu Za chod nie go
Wo je wódz twa Ślą skie go z sie dzi bą w Ryb ni ku. 
Adam Zdzie bło jest rów nież sa mo rzą dow cem.
Bę dąc rad nym Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą -
skie go III ka den cji współ prze wod ni czył pra com
Ko mi sji Roz wo ju i Za go spo da ro wa nia Prze -
strzen ne go oraz Ko mi sji ds. Roz wo ju Sa mo rzą -
dów, Przed się bior czo ści i Pro mo cji Re gio nu. Po -
nad to, pra co wał w Ko mi sji Re wi zyj nej oraz
Ko mi sji Współ pra cy Za gra nicz nej i In te gra cji Eu -
ro pej skiej. W wy bo rach par la men tar nych
w 2011 ro ku uzy skał man dat se na to ra.
Wraz z żo ną Gra ży ną miesz ka w Żo rach. Adam
Zdzie bło jest lau re atem pre sti żo wej na gro dy
„Pho enix Sa rien sis” nada wa nej oso bom i in sty -
tu cjom w szcze gól ny spo sób dba ją cym o wi ze -
ru nek mia sta i pro mu ją cym je na fo rum re gio -
nu i kra ju.
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Wojewoda Śląski
PiotR LitWa

Sza now ni Pań stwo,

ste reo ty pem jest za ło że nie, że nasz re gion to ko pal nie, za nie czysz czo ne mia sta i znisz czo na przy ro da. Kil ka na ście lat te mu wąt -
pio no, by przej ście od post in du strial nej tra dy cji do no wo cze snej go spo dar ki by ło moż li we. Ob li cze Ślą skie go ule gło jed nak zmia -
nie – to je den z waż niej szych oraz bar dziej atrak cyj nych in we sty cyj nie re gio nów kra ju i Eu ro py. Gę sta sieć in fra struk tu ry trans por -
to wej, ogrom ny ry nek zby tu, bo ga te źró dło su row ców na tu ral nych, du ża kon cen tra cja ośrod ków aka de mic kich oraz wy so kie za -
so by pra cy czy nią wo je wódz two ślą skie zna ko mi tym miej scem do in we sto wa nia i pro wa dze nia biz ne su.

Ślą skie to ol brzy mi po ten cjał. Po nad 4,5 mln miesz kań ców i po nad 150 tys. stu den tów. Nasz re gion, to do brze za rzą dza ne mia -
sta, któ re są lo kal ny mi cen tra mi ży cia go spo dar cze go, kul tu ral ne go, oświa to we go i na uko we go. Tu pra wie każ de miej sce po sia -
da in dy wi du al ną, zróż ni co wa ną ofer tę in we sty cyj ną w ob sza rach prze my słu, usług, in fra struk tu ry, tu ry sty ki i re kre acji, a tak że rol -
nic twa. Tu znaj dzie my tak że spe cjal ne stre fy eko no micz ne, go to we te re ny pod in we sty cje. Licz ne in sty tu cje wspie ra ją ce biz nes
i stwa rza ją ce przy ja zny in we sto rom kli mat za chę ca ją do po dej mo wa nia ini cja tyw go spo dar czych.

Roz bu do wa Fil har mo nii Ślą skiej oraz bu do wa Mię dzy na ro do we go Cen trum Kon gre so we go, sie dzi by Na ro do wej Or kie stry Sym -
fo nicz nej Pol skie go Ra dia, Mu zeum Ślą skie go i dwor ca ko le jo we go z „Ga le rią Ka to wic ką”, to tyl ko nie któ re z waż niej szych dzia -
łań in we sty cyj nych pod ję tych w ostat nim cza sie w re gio nie. 

Ślą skie to wiel ki plac bu do wy zwią za ny tak że z in we sty cja mi ko mu ni ka cyj ny mi. Obec nie kon ty nu owa na jest bu do wa au to stra dy A1
od Py rzo wic do gra ni cy z wo je wódz twem łódz kim. Spo śród po zo sta łych pro jek tów nie moż na po mi nąć bu do wy Dro gi Re gio nal nej Ra -
ci bórz − Pszczy na, Dro gi Głów nej Po łu dnio wej Ry duł to wy − Paw ło wi ce oraz bu do wy Be skidz kiej Dro gi In te gra cyj nej z Biel ska -Bia łej
do gra ni cy wo je wódz twa ma ło pol skie go. Wśród in we sty cji szy no wych pro jek to wa ne jest mię dzy in ny mi stwo rze nie pół noc nej ko le jo wej
ob wod ni cy re gio nu Tar now skie Gó ry – Py rzo wi ce – Za wier cie oraz po stu lo wa ne two rze nie szyb kiej ko lei re gio nal nej. Pla no wa na jest tak -
że roz bu do wa Cen tral nej Ma gi stra li Ko le jo wej, któ ra po pra wi po łą cze nie Ka to wic z Kra ko wem. 

Jed nak in we sty cje bu dow la ne w wo je wódz twie ślą skim to nie tyl ko in fra struk tu ra ko mu ni ka cyj na. Bu do wa no we go blo ku cie -
płow ni cze go w Za kła dzie Wy twa rza nia Ty chy jest jed nym z głów nych pro jek tów re ali zo wa nych przez Tau ron Cie pło. Spół ka Gaz -
-Sys tem pla nu je z ko lei roz bu do wę sys te mu ga zo cią gów prze sy ło wych na te re nie po łu dnio wej Pol ski, a je den z no wych od cin ków
no we go ga zo cią gu wy so kie go ci śnie nia ma po łą czyć Ra dlin z Ra ci bo rzem. 

War to pod kre ślić, że w Ty chach roz po czy na się bu do wa szko ły z dzie wię cio ma od dzia ła mi przed szkol ny mi i osiem na sto ma szkol -
ny mi. W sto li cy wo je wódz twa, w cią gu naj bliż szych ty go dni, ma się roz po cząć bu do wa no wej sie dzi by ka to wic kiej „Fil mów ki”. 

Moż na wy mie niać ko lej ne in we sty cje – rzą do we, sa mo rzą du wo je wódz twa, sa mo rzą dów gmin nych. Naj więk szym jed nak atu -
tem oraz suk ce sem na sze go wo je wódz twa są je go miesz kań cy – pra co wi ci, rze tel ni, kre atyw ni, bu du ją cy pre stiż i atrak cyj ność
te go re gio nu.

Za pra szam Pań stwa do ak tyw ne go udzia łu w „VI Ślą skim Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści” i ży czę owoc nych
ob rad. Wie rzę, że wnio ski ze bra ne pod czas Fo rum stwo rzą bo ga te źró dło wie dzy oraz pod sta wę do or ga ni za cji na stęp nych edy -
cji przed się wzię cia. 

Ślą skie 
to ol brzy mi 
po ten cjał

REgioN
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REgioN

Refleksje nad ideą 
samorządu 
województwa

Dla sa mo rzą du rok 2014 jest wy jąt ko wy. Nie -
daw no ob cho dzi li śmy 25-le cie czę ścio wo wol nych
wy bo rów. W tym ro ku mi nę ła tak że 15. rocz ni ca
od ro dzo ne go sa mo rzą du szcze bla wo je wódz kie -
go. Za py ta ktoś: Dla cze go ob cho dzi my do pie ro 15
rocz ni cę, sko ro re for ma sa mo rzą do wa by ła
w 1989 ro ku? Dla te go, że wcze śniej w Sej mi ku pra -
co wa li de le ga ci Rad Gmin, a nie rad ni wy bra ni
w de mo kra tycz nych wy bo rach. Sa mo rząd szcze -
bla wo je wódz kie go, z wy bo rów bez po śred nich pra -
cu je od 1999 ro ku i tę da tę uzna je się za po czą -
tek sa mo rzą do wych wo je wództw. Ju bi le usz, to
oka zja do re flek sji nad ideą sa mo rzą du wo je wódz -
twa. Na sza pra ca to kon ty nu acja i roz wój. Kon ty -
nu acja, bo to już IV ka den cja, a roz wój po nie waż
je ste śmy co raz bar dziej doj rza li i do świad cze ni. Ja -
ko Sej mik ko rzy sta my z ca łe go wcze śniej sze go do -
rob ku uchwa ło daw cze go tej in sty tu cji, a na wet Sej -
mu Ślą skie go. Ja ko cia ło per so nal ne szczy ci my
się rów nież su mą wzra sta ją ce go do świad cze nia
po szcze gól nych rad nych. Ma my w skła dzie oso -
by, któ re pra co wa ły we wcze śniej szych ka den cjach
Sej mi ku, w ra dach róż nych stop ni, a tak że na wie -
lu po zio mach wła dzy wy ko naw czej. W na szym
skła dzie jest kil ku by łych mar szał ków, człon ków Za -
rzą du Wo je wódz twa, pre zy den tów, sta ro stów,
bur mi strzów i wój tów. Są rad ni z ty tu ła mi na uko -
wy mi, dy rek to rzy czy biz nes me ni. To do sko na li fa -
chow cy i do świad cze ni sa mo rzą dow cy.

Na dziś, a ma my po czą tek wrze śnia 2014 ro ku,
mo gę po wie dzieć, że koń czy się pra co wi ta i efek -
tyw na czte ro let nia ka den cja Sej mi ku Ślą skie go. Pra -
cu je my w skła dzie 48 rad nych. W sej mi ku dzia ła
dzie sięć Ko mi sji sta łych i trzy do raź ne. Do tej po -
ry od by li śmy 53 se sje, w tym kil ka wy jąt ko wych. Ob -
ra do wa li śmy wspól nie z Sej mi kiem Ma ło pol skim
na Wa we lu. Mie li śmy se sje wy jaz do we w sto li cach
sub re gio nów Wo je wódz twa: w Czę sto cho wie,
Biel sku -Bia łej, Ka to wi cach, Ryb ni ku oraz w ser cu
Za głę bia czy li w So snow cu. Rad ni w Sej mi -
ku IV Ka den cji pod ję li po nad 900 uchwał, re zo lu -
cji i sta no wisk. Spo ro z nich do ty czy ło kwe stii in -
te re su ją cych Czy tel ni ków Fo rum Bu dow nic twa
Ślą skie go. Jak Pań stwo wie dzą Sej mik nie jest or -
ga nem wy ko naw czym ale to rad ni uchwa la ją bu -
dżet, z któ re go fi nan so wa ne są in we sty cje w Wo -
je wódz twie Ślą skim. Sło wem pra wie wszyst ko co
po wsta je za pie nią dze z ka sy Mar szał ka dzie je się
za wie dzą i zgo dą rad nych wo je wódz twa. Kwe stie
wy ko naw cze, zgod nie z za sa dą po dzia łu władz po -
zo sta ją w ge stii Za rzą du, Wy dzia łów Urzę du Mar -
szał kow skie go oraz In sty tu cji Mar szał kow skich.
Z bu dże tu wo je wódz twa po cho dzą tak że do pła ty
na re ali za cję pro gra mów i pro jek tów fi nan so wa nych
przy udzia le środ ków unij nych i in nych źró deł za -
gra nicz nych. Ma my też swój udział fi nan so wy w pra -

cach pro wa dzo nych przez gmi ny. Jest to fi nan so -
wa nie lub współ fi nan so wa nie bu dów, re mon tów
i mo der ni za cji. Od jed no stek służ by zdro wia po przez
oświa tę, kul tu rę, aż po obiek ty spor to we.

In we sty cje za le żą od pie nię dzy. Bu dżet wo je -
wódz twa jest, już z usta wy, sto sun ko wo ma ły. Nie -
wie le więk szy niż bu dżet Ka to wic. W 2014 ro ku pla -
nu je się do cho dy bu dże tu Wo je wódz twa w łącz nej
kwo cie 2,131 mld. zł. zaś wy dat ki bu dże tu Wo je -
wódz twa w łącz nej kwo cie 2,376 mld. zł.

Na szczę ście Wo je wódz two Ślą skie prze wo dzi
w ran kin gach atrak cyj no ści in we sty cyj nej. Dzię ki
te mu je ste śmy jed nym z naj więk szych be ne fi cjen -
tów fun du szy unij nych ale mu si my pa mię tać cho -
ciaż by o wkła dzie wła snym. Po wie dzieć, że Sej -
mik każ dą zło tów kę oglą da kli ka ra zy przed
wy da niem, to oczy wi stość. Mar sza łek Mi ro sław Se -
ku ła, ja ko by ły pre zes NIK jest szcze gól nie skru -
pu lat ny w kwe stiach fi nan so wych. Skarb nik Wo -
je wódz twa Elż bie ta Sto lorz -Krziż to tak że do sko na ły
fa cho wiec z wie lo let nim do świad cze niem. Do wio -
dła te go te go rocz na se sja ab so lu to ryj na po myśl -
na dla Mar szał ka i Za rzą du Wo je wódz twa.

W kwe stiach fi nan so wych prio ry te tem, mu si sta -
wać się nie dys po no wa nie środ ka mi, lecz ich ak -
tyw ne po zy ski wa nie. Nie ma już pro stych re zerw.
Po trzeb na jest zmia na fi lo zo fii. Pie nię dzy trze ba
szu kać wszę dzie. Wy szli śmy nie tyl ko po za Sa -
lę sej mi ku i Ka to wi ce ale na wet po za Wo je wódz -
two. W kwiet niu 2013 ro ku wraz Sej mi kiem Ma -
ło pol skim ob ra do wa li śmy na Wa we lu. Przy ję ta
zo sta ła Stra te gia dla Pol ski Po łu dnio wej do ku ment
w któ rym mó wi my o roz wo ju ca łe go re gio nu. To
zbież ne jest z fi lo zo fią Eu ro py Re gio nów. Re gion
mo że apli ko wać i otrzy mać wię cej niż Kra ków, czy
Ka to wi ce z osob na. Wo je wódz two Ma ło pol skie
i Ślą skie cią żą ku so bie. Ra zem je ste śmy więk -
si niż nie jed no pań stwo unij ne. Ta ki głos bę dzie
w Eu ro pie na pew no moc niej sły szal ny. Te mu ma
słu żyć też idea bu do wy Do mu Pol ski Po łu dnio wej
w Bruk se li, gdzie wzmac nia my dzia ła nie Ma ło pol -
ski i Ślą ska o Opolsz czy znę, któ ra prze cież ma
ślą skie ko rze nie.

Z cze go je stem szcze gól nie dum ny i ja ko sa mo -
rzą do wiec i oby wa tel. Na pierw szym miej scu po -
sta wię dro gi. Au to stra da A4 na na szym te re nie jest
za koń czo na. A1 łą czy nas już z ca łą Eu ro pą. DTŚ
do cie ra wresz cie do Gli wic i sta je się osią trans por -
tu we wnętrz ne go Me tro po li. Pra cu je my nad jej prze -
dłu że niem w dru gą stro nę, do Za głę bia. Po pra wia
się też ko mu ni ka cja pu blicz na. Ko le je Ślą skie wy -
szły zkry zy su i na wet ge ne ru ją nie wiel kie zy ski. Koń -
czy się pra ca nad Ślą ską Kar tą Usług Pu blicz nych
oraz star tu je re ali za cja pro jek tu „Ślą skie dla ro dzi -
ny – Kar ta Du żej Ro dzi ny”. Po ja wia ją się no we po -
cią gi, no we tram wa je, co raz lep sze au to bu sy. Wy -

re mon to wa li śmy Fil har mo nię Ślą ską, za koń czo no
bu do wę cie ka we go i na gra dza ne go za pro jekt i roz -
wią za nia kom plek su Mu zeum Ślą skie go, wkrót ce
od da ny zo sta nie re we la cyj ny gmach NO SPR. Wy -
ło nie nie wy ko naw cy za da sze nia Sta dio nu Ślą skie -
go po zwa la mieć już nie na dzie ję, lecz pew ność,
że i ta pe cho wa in we sty cja wresz cie do bie gnie koń -
ca. To tyl ko Ka to wi ce i mia sta GOP, a nie mo że -
my za po mi nać o dzia ła niach in we sty cyj nych w ca -
łym wo je wódz twie.

Sej mik nie bu du je, ale ja mam oso bi ście spo re
do świad cze nie w dzie dzi nie in we sty cji. Z wcze śniej -
szej pra cy za wo do wej oraz ja ko spo łecz nik i sa mo -
rzą do wiec. Ja ko prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia
Przy ja ciół Byt ko wa wSie mia no wi cach Ślą skich pod -
ją łem sze reg ini cja tyw w kwe stii re wi ta li za cji prze -
strze ni pu blicz nej. Za czę ło się po nad 10 lat te mu
od Pro jek tu „Ry nek Byt kow ski”. Cho dzi ło o zmie -
nie nie zruj no wa nej prze strze ni ze sta rym, be to no -
wym kor tem te ni so wym w prze strzeń przy ja zną lu -
dziom. Dopo my słu prze ko na łem miesz kań ców, aco
naj waż niej sze Sie mia no wic ką Spół dziel nię Miesz -
ka nio wą – wła ści cie la te re nu i zdo by łem życz li wość
Ra tu sza. Dziś Ry nek Byt kow ski ży je. Od by wa ją się
na nim fe sty ny, kon cer ty, za ba wy. Jest chlu bą Byt -
ko wa. Rok rocz nie tam w cza sie Świę ta Byt ko wa
wrę cza my spo łecz ni kom i au to ry te tom Lau ry Byt -
ko wa – je dy ną w swo im ro dza ju na gro dę dla miesz -
kań ców i lu dzi za słu żo nych dla tej dziel ni cy. 

Spraw dzam się też w dzie dzi nie in we sty cyj nej
ja ko czło nek Ra dy Spo łecz nej Cen trum Le cze nia
Opa rzeń, czy li po pu lar nej sie mia no wic kiej „Opa -
rze niów ki”. Prze pro wa dzi li śmy tam kil ku let ni re mont,
mo der ni za cję i roz bu do wę te go naj lep sze go
w Pol sce szpi ta la le czą ce go opa rze nia i ra ny prze -
wle kłe. W li sto pa dzie od da my su per no wo cze sne
lą do wi sko dla śmi głow ców usy tu owa ne na da chu
szpi ta la w sa mym cen trum mia sta.

Wraz z Wo je wo dą i Mar szal kiem roz po czą łem
za pla no wa ny na dwa la ta pro jekt re wi ta li za cji hi -
sto rycz nej czę ści gma chu, w któ rym pra cu je my,
a kon kret nie Sa li Sej mu Ślą skie go, na któ rej wzo -
ro wa ny był Sejm RP, ku lu arów i sal ob rad Ko mi -
sji. Chce my za ra zem do sto so wać sa lę do wy ma -
gań i po trzeb pro wa dze nia no wo cze snych ob rad:
kli ma ty za cja, bez prze wo do wy in ter net, sys tem li -
cze nia gło sów, od po wied nie na gło śnie nie – to dzi -
siaj stan dard. Chciał bym aby w od no wio nej Sa li
od by ły się po sie dze nia jesz cze w tej ka den cji.

My ślę, że Ślą ska Izba Bu dow nic twa do strze -
gła mo ją ak tyw ność i kom pe ten cje po nie waż zo -
sta łem w 2012 ro ku na gro dzo ny ty tu łem Przy ja -
cie la Ślą skie go Bu dow nic twa za two rze nie
sprzy ja ją cych wa run ków dla ak tyw no ści in we sty -
cyj nej, a tym sa mym bu dow la nej w Wo je wódz twie
Ślą skim. Za co raz jesz cze dzię ku ję.

aNdRZEj goŚciNiak
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego
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Miasto z wielkimi
możliwościami

Rozmowa z Prezydentem bytomia
daMiaNEM baRtYLĄ

– Pa nie Pre zy den cie jak Pan oce nia By -
tom. Ja kie to mia sto, ja kie są je go głów -
ne pro ble my, ja kie atu ty?

– Przede wszyst kim By tom to mia sto ze
wspa nia łą hi sto rią, pięk ny mi tra dy cja mi
i wciąż wiel ki mi moż li wo ścia mi. Każ dy kto
uro dził się w By to miu po wie, że jest w tym
mie ście coś ma gicz ne go i nie zwy kłe go.
Jesz cze w la tach 80 ubie głe go wie ku był jed -
nym z naj waż niej szych ośrod ków go spo dar -
czych w na szym kra ju, te raz jak więk szość
po prze my sło wych miast ma swo je pro ble -
my. Głów ny mi są wy so kie bez ro bo cie
i za nie dby wa na przez la ta sub stan cja miesz -
ka nio wa gmi ny. Mam na dzie ję, że w naj bliż -
szym cza sie bę dzie my wsta nie po ra dzić so -
bie z ty mi pro ble ma mi. Z jed nej stro ny
uda ło nam się włą czyć te re ny po by łej
KWK Po wstań ców Ślą skich do Ka to wic kiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej i uzbro ić je
dzię ki do fi nan so wa niu z Unii Eu ro pej skiej.
Z dru giej stro ny je ste śmy w trak cie uzgad -
nia nia z Urzę dem Mar szał kow skim szcze -
gó łów re wi ta li za cji mia sta w ra mach Ob sza -
rów Stra te gicz nej In ter wen cji, któ rym dzię ki

przy chyl no ści pa ni wi ce pre mier Elż bie ty
Bień kow skiej uzna ny zo stał ca ły By tom. Je -
stem prze ko na ny, że otwar cie na in we sto -
rów w po łą cze niu z bar dzo do bra in fra struk -
tu rą dro go wą i ko lej ny mi in we sty cja mi
po zwo li na szyb ki roz wój By to mia.

– Na By to miu – po dob nie jak na in nych
ślą skich mia stach – cią ży ste reo typ
miej sca ma ło cie ka we go, brud ne go,
z prze sta rza łym prze my słem itd. – Ja ka
jest i po win na być no wa wi zy tów ka By -
to mia, co ro bić by za in te re so wać mia -
stem in we sto rów, lu dzi z ze wnątrz?

– Tak jak Pa ni słusz nie za uwa ży ła są to
ste reo ty py. By tom to jed no z naj pięk niej -
szych miast nie tyl ko na szej aglo me ra cji. Po -
sia da na dal wiel ki po ten cjał. W By to miu pro -
gra mu je się naj szyb sze na świe cie
mi kro pro ce so ry prze my sło we, ma my jed no
z naj cie kaw szych pól gol fo wych w Pol sce,
Ope rę Ślą ską, uty tu ło wa nych spor tow ców
i klu by spor to we. Biz nes roz wi ja się, a wie -
le firm zaj mu je klu czo we po zy cje w swo ich
bran żach, cze go przy kła da mi są fir my ta kie
jak Con belts czy Ma zur. W cią gu ostat nich 2

lat uda ło nam się za in te re so wać na szym
mia stem wie lu in we sto rów. Część z nich już
in we stu je w By to miu. Dzię ki bar dzo atrak -
cyj nym za sa dą na by cia grun tu w By tom skiej
Stre fie Ak tyw no ści Go spo dar czej po zy ska -
li śmy in we sto rów, któ rzy je w peł ni za go spo -
da ru ją, a te re ny od lat le żą ce odło giem znów
bę dą da wa ły miej sca pra cy. Na Bo br ku po -
wsta je jed na z naj no wo cze śniej szych w Eu -
ro pie fa bryk weł ny mi ne ral nej. W mie ście wi -
dać oży wie nie go spo dar cze, z cze go
ogrom nie się cie szę. Na dal są ta kie miej sca,
któ re na pew no nie sta no wią wi zy tów ki mia -
sta. Nie ste ty wie lo let nich za nie dbań nie da
się nad go nić w cią gu dwóch lat. Sta ra my się
po ka zy wać By tom ja ko cie ka wą al ter na ty -
wę do za miesz ka nia dla miesz kań ców
Aglo me ra cji Gór no ślą skiej. Ni skie ce ny nie -
ru cho mo ści, bar dzo do bra in fra struk tu ra
dro go wa oraz atrak cyj ność te re nów re kre -
acyj nych po wo du ją, że By tom jest cie ka wym
miej scem do za miesz ka nia.

– Jak gmi na ma za miar przy cią gać lo -
kal nych przed się bior ców, rów nież z bran -
ży bu dow la nej?
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– Za wsze po wta rza łem, że naj waż niej -
sza jest go spo dar ka. To ona de cy du je
o si le mia sta i ma bez po śred ni wpływ
na in ne dzie dzi ny ży cia. Dla te go przed się -
bior cy są dla nas naj waż niej si. To oni ge -
ne ru ją do cho dy do bu dże tu i two rzą no we
miej sca pra cy. Trak tu je my pod mio ty go spo -
dar cze jak part ne rów, z któ ry mi współ pra -
cu je my dla obo pól nych ko rzy ści. Mia sto nie
mo że się roz wi jać bez roz wo ju firm znaj -
du ją cych się na jej te re nie. Two rzy my wa -
run ki pro ro zwo jo we szcze gól nie dla ma łych
i śred nich przed się biorstw co zo sta ło do -
ce nio ne pod czas ubie gło rocz ne go Mię dzy -
na ro do we go Kon gre su Ma łych i Śred nich
Przed się biorstw od by wa ją ce go się w Ka -
to wi cach, gdzie uzna no By tom ja ko Li de -
ra wspar cia dla firm sek to ra MSP. Chce my
by w By to miu czu li się do brze i da je my im
ty le wol no ści go spo dar czej na ile po zwa -
la nam pol skie usta wo daw stwo. Sto su je my
sze reg ulg pro in we sty cyj nych i pro ro zwo -
jo wych dla firm, któ re de cy du ją się in we -
sto wać w By to miu.

Bran ża bu dow la na jest spe cy ficz ną ga łę -
zią go spo dar ki. Pol skie usta wo daw stwo
po przez pra wo za mó wień pu blicz nych czę -
sto zmu sza fir my bu dow la ne do re ali za cji in -
we sty cji na gra ni cy opła cal no ści, a na wet po -
ni żej kosz tów, by le by tyl ko otrzy mać
kon trakt w ra mach prze tar gu. Ja ze swo jej
stro ny za chę cam lo kal ne fir my bu dow la ne
do łą cze nia się w kon sor cja i sta wa nie
w prze tar gach wspól nie, przy jed no cze snej
eli mi na cji firm, któ re pro po nu ją w prze tar -
gach kwo ty, ze któ re rze tel ne zre ali zo wa nie
da ne go za da nia jest nie moż li we.

– Po dej mo wa ne i re ali zo wa ne w mie -
ście przed się wzię cia są bar dzo kosz tow -
ne. Skąd mia sto bie rze na to pie nią dze?
Jak uda je się tak sku tecz nie wy ko rzy stać
unij ne fun du sze?

– Dwa la ta te mu gdy obej mo wa łem
urząd pre zy den ta mia sto by ło bar dzo ob cią -
żo ne kre dy ta mi. Sta ra my się za cho wy wać
zrów no wa żo ną po li ty ką fi nan so wą, któ ra
skut ku je tym, że za dłu że nie się usta bi li zo -
wa ło i za czy na po wo li spa dać. Rok 2013 był
pierw szym od wie lu lat gdy na sza gmi na za -
no to wa ła nad wyż kę bu dże to wą. Jest to nie -
odzow ne bo w ko lej nych la tach cze ka nas
wiel kie wy zwa nie ja kim jest no wy okres pro -
gra mo wa nia UE. Do re ali za cji przed się wzięć
sta ra my się wy ko rzy sty wać wszyst kie do -
stęp ne in stru men ty fi nan so we, któ re po zwa -
la ją na re ali za cję in we sty cji, a nie po wo du -
ją wzro stu za dłu że nia gmi ny. Do więk szo ści
z in we sty cji po zy sku je my środ ki ze wnętrz -
ne, czy to z bu dże tu UE, Wo je wódz kie go
i Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi -
ska, czy środ ków rzą do wych. Uda ło się też
zdo być part ne ra pry wat ne go do re ali za cji
pierw sze go w hi sto rii By to miu pro jek tu
w ra mach Part ner stwa Pu blicz no Pry wat -
ne go. Dzię ki te mu 17 by tom skich szkół zo -
sta nie zmo der ni zo wa nych. Gmi na dzię ki te -
mu nie wy kła da środ ków na in we sty cje,
a jej kosz ty zo sta ną po kry te z oszczęd no -
ści uzy ska nych na ogrze wa niu. Część za -
dań in we sty cyj nych prze ję ły na sie bie
rów nież spół ki miej skie, w któ rych dzię ki
wpro wa dzo nych oszczęd no ściach na dzia -
łal no ści ope ra cyj nej po ja wi ły się środ ki
na in we sty cje.

– Ja kie naj waż niej sze wy zwa nia sto ją
przed By to miem w naj bliż szych la tach?
Ja ka po win na być stra te gia roz wo ju
mia sta? Jak bran ża bu dow la na bę dzie
mo gła sko rzy stać z no wych miej skich in -
we sty cji?

– Na pew no naj waż niej szym wy zwa -
niem jest od bu do wa po ten cja łu eko no micz -
ne go mia sta, utra co ne go wraz z pro ce sem
re struk tu ry za cji prze my słu cięż kie go w na -
szym re gio nie. Je stem prze ko na ny, że
dzię ki KSSE i BSAG do By to mia za wi ta ją ko -
lej ni in we sto rzy, któ rzy bę dą two rzyć w By -
to miu sta łe miej sca pra cy w sek to rze pro -
duk cyj nym. Przy szłość By to mia to roz wój
go spo dar ki, in we sto wa nie w no wo cze sną
me dy cy nę, któ ra sta no wi bar dzo waż ny
ele ment By to mia i two rze nie czy ste go, bez -
piecz ne go mia sta w cen trum aglo me ra cji.
By tom ma po ten cjał by stać się cie ka wym
miej scem do ży cia. Dzię ki środ kom po cho -
dzą cym z OSI bę dzie my wsta nie zre wi ta li -
zo wać znacz ną część śród mie ścia By to mia,
by nadać mu zu peł nie no wy wy miar. Dla
bran ży bu dow la nej By tom przez naj bliż sze
la ta po wi nien być bar dzo cie ka wym ad re -
sem. Bę dzie on jed nym wiel kim „pla cem bu -
do wy” Wiel kie in we sty cje ta kie jak kom pleks
spor to wy przy ul. Olim pij skiej, bu do wa Zin -
te gro wa ne go Dwor ca Prze siad ko we go
straż ni ca Stra ży Po żar nej przy ul. Łu życ kiej,
in we sty cje dro go we i re wi ta li za cja ca łych
kwar ta łów mia sta bę dą ge ne ro wa ły moż li -
wość pra cy w By to mia dla firm bu dow la nych.
Je stem też prze ko na ny, że na stą pi oży wie -
nie na ryn ku de ve lo per skim i miesz ka nio -
wym. By tom za kil ka lat na praw dę bę dzie
bar dzo do brym ad re sem na ma pie Pol ski.

– Dzię ku je my z roz mo wę.

Roz ma wia ła:
AGNIESZ KA ZIE LIŃ SKA

damian bAR TY LA – wy bra ny w wy bo rach
przed ter mi no wych 30 wrze śnia br., na Pre zy den -
ta Mia sta. Zło żył ślu bo wa nie 8 paź dzier ni -
ka 2012 r.
Uro dził się w 1973 ro ku w By to miu. Ty tuł ma -
gi stra pra wa uzy skał na Wy dzia le Pra wa i Ad -
mi ni stra cji Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi -
cach. Od dzie ciń stwa zwią za ny ze spor tem
i by tom ską Po lo nią, w któ rej prze szedł wszyst -
kie szcze ble za wod ni czej ka rie ry od tramp ka rza
do wy stę pów w dru ży nie se nio rów na za ple czu
eks tra kla sy. W 2004 r. zo stał Pre ze sem Za rzą -
du Po lo nii By tom i po pro wa dził dru ży nę z III li -
gi do Eks tra kla sy. Obec nie peł ni funk cję człon -
ka Za rzą du Ślą skie go Związ ku Pił ki Noż nej.
W la tach 2002 – 2008 zwią za ny za wo do wo
z Urzę dem Miej skim w By to miu peł niąc nad zór
praw ny w Wy dzia le Ar chi tek tu ry. Oprócz spor -
tu zwią za ny rów nież z biz ne sem peł niąc funk cje
do rad cze oraz człon ka rad nad zor czych w spół -
kach pra wa han dlo we go.
Uho no ro wa ny ty tu łem Za słu żo ny dla Mia sta By -
to mia oraz od zna czo ny przez Pre zy den ta RP Brą -
zo wym Krzy żem Za słu gi.

Naj więk sze in we sty cje roz po czę te w la tach 2012-2014
na te re nie By to mia przez Gmi nę

1.  Włą cze nie te re nów po by łej KWK Po wstań ców Ślą skich do Ka to wic kiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej

2.  Stwo rze nie By tom skiej Stre fy Ak tyw no ści Go spo dar czej dzię ki,
któ rej w By to miu za in we stu ją spół ki: Cel ma, Qu ito, Gas En gi ne ring, In te gra

3.  Stwo rze nie stref ak tyw no ści in we sty cyj nej na te re nach po prze my sło wych
By to mia, ob szar 1 – re jon ul. Miej ska Dą bro wa, Strzel ców By tom skich
– 10 500 000 zło tych

4.  Ter mo mo der ni za cja 17 pla có wek oświa to wych na te re nie By to mia w for mu le
PPP – 49 507 916, 86 zł (83% wy na gro dze nia dla part ne ra pry wat ne go
po cho dzi z oszczęd no ści na ogrze wa niu) – za koń cze nie in we sty cji 12.2015

5.  Re wi ta li za cja Sta wu Pół noc ne go w Par ku Miej skim im. Fran cisz ka Ka chla
wraz z oto cze niem – 3 468 000 zło tych

6.  Bu do wa am fi te atru w Par ku Miej skim im. Fran cisz ka Ka chla – 2 400 000 zło tych

7.  Re mont uli cy Sie mia no wic kiej na od cin ku od ul. Cho rzow skiej do gra ni cy
z mia stem Pie ka ry Ślą skie – 3 597 513 zło tych

8.  Re ak ty wa cja Gór no ślą skiej Ko lei Wą sko to ro wej – prze bu do wa 3 obiek tów
mo sto wych – 4 497 375 zło tych

9.  Bu do wa kom plek su miesz ka nio we go Za le sie w By to miu-Mie cho wi cach
– Etap I (re ali za cja TBS By tom) – 3 800 000 zło tych – 2015

10.  Mo der ni za cja go spo dar ki ciepl nej dla gmin: By tom i Ra dzion ków
(PEC By tom) – 92 360 557,39 zło tych – za koń cze nie 2015



P.W. BA NI MEX Sp. z o.o.

W czerwcu br. Spółka zakończyła budowę mostu kolejowego
nad rzeką Bierawką pod nasypem PKP linii 149

Zabrze Makoszowy – Leszczyny. Obiekt o całkowitej szerokości
L = 85,8 m wykonano w technologii ścian szczelinowych

o wysokości 22,0 m.

P.W. BANIMEX Sp. z o.o. w lipcu br. zakończyło realizację
inwestycji w Gliwicach nad torami PKP w ciągu Al. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego (DK-88), gdzie przebudowało 8 przęsłowy wiadukt
o łącznej długości 277,0 m. Wzmocniono stalową konstrukcję
nośną oraz wykonano nową współpracującą żelbetową
płytę sprężoną. Dodatkowo zespoloną konstrukcję sprężono
zewnętrznie.

Ku końcowi zmierzają prace związane z przebudową
prawie 11,0 km odcinka drogi krajowej nr 94
w Dąbrowie Górniczej wraz z przebudową wiaduktów
drogowych o długości całkowitej 2x204,0 m wykonywanych
z prefabrykowanych belek typu T uciąglonych nad podporami.   

Trwają ostatnie roboty związane z zakończeniem budowy mostu
o schemacie statycznym czteroprzęsłowej belki ciągłej,

której środkowe przęsło o rozpiętości 93,5 m jest wzmocnione
stalowym łukiem. Łuk podwieszono do zespolonej konstrukcji

nośnej przęsła wieszakami w układzie krzyżowym w Cisku. 

Spółka rozpoczyna realizację budowy mostu kolejowego
usytuowanego równolegle do istniejącej konstrukcji w Tryńczy.
Obiekt to trzy stalowe konstrukcje blachownicowe połączone
ortotropową płytą z żeberkami otwartymi i wzmocnione
kratownicą z jazdą dołem połączoną śrubami sprężonymi,
o rozpiętości 3 x 68,60 m. Wykonanie i montaż konstrukcji
stalowej zostanie zrealizowane siłami własnymi, przez Wytwórnię
Konstrukcji Stalowych Banimex.  

Zapraszamy na stronę

www.banimex.pl

P. W. BA NI MEX Sp. z o.o.
jest członkiem

Śląskiej Izby Budownictwa



12 Forum Budownictwa Śląskiego - wydanie specjalne 2014

REgioN

– Pa nie Pre zy den cie, jak dziś Pan by
okre ślił dziś kon dy cje Wo dzi sła wia
Ślą skie go, ja kie ma atu ty dla przy -
szłych in we sto rów? Dla cze go war to tu
in we sto wać?

– Dzi siaj Wo dzi sław Ślą ski jest mia stem
przy go to wa nym na przy ję cie no wych in -
we sto rów. Ma my pro fe sjo nal nie przy go -
to wa ną ofer tę in we sty cyj ną, ofe ru je my
kon kret ne ulgi in we sty cyj ne, ja ko cen trum
po wia tu wo dzi sław skie go dys po nu je my

du żym po ten cja łem i świet nie wy kwa li fi -
ko wa ną ka drą pra cow ni czą róż ne go
szcze bla. Dzi siaj nie mu szę ni ko go prze -
ko ny wać, iż głów nym atu tem te go mia sta
jest rów nież lo ka li za cja i nie mam tu
na my śli je dy nie do god ne go po łą cze nia
z au to stra dą A1 czy A4, ale przede
wszyst kim bli skość do głów nych ośrod ków
go spo dar czych w Cze chach. A dla cze go
war to tu in we sto wać? Ci, któ rzy nam za -
ufa li, się nie za wie dli. My ślę, że o re ko -

men da cję naj le piej za py tać się sa mych in -
we sto rów, mo że Wo dzi sław ską Izbę Go -
spo dar czą?

– Czym mia sto sta ra się przy cią gnąć
no we in we sty cje? Ja kie po dej mu je
się dzia ła nia dla firm, któ re chciał by
dzia łać na te re nie mia sta?

– Przede wszyst kim to uzbro je nie ko -
lej nych te re nów in we sty cyj nych, ale nie
tyl ko. Dba my o in fra struk tu rę dro go wą,
a tak że ko le jo wą. Wy bu do wa li śmy i w czę -

Ci, któ rzy nam za ufa li,
nie za wie dli się

Roz mo wa z Pre zy den tem Wo dzi sła wia Ślą skie go
MiE cZY Sła WEM kiE cĄ
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REgioN

ści prze bu do wa li śmy dro gę we wnątrz
mia sta, tzw. Dro gę Zbior czą, któ ra nie tyl -
ko udroż ni ła nam ruch w cen trum, ale
przede wszyst kim sko mu ni ko wa ła ze so -
bą głów ne dro gi do jaz do we. Ostat nia
de cy zja PKP od no śnie re mon tu li nii ko le -
jo wej po zwa la pa trzeć w nie co więk -
szym za kre sie i otwie ra no we moż li wo ści
dla firm wy ko rzy stu ją cych trans port ko le -
jo wy. Ma my już po zy tyw ną opi nię Za rzą -
du na ob ję cie na szych nie ru cho mo ści
przy ul. Ol szy ny gra ni ca mi Ka to wic kiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej. Z te go,
co jed nak wi dzę, naj bar dziej ocze ki wa ny -
mi przez in we sto rów dzia ła nia mi są te,
któ re bu du ją od po wied nią at mos fe rę.
A tu taj spo ro się dzie je. Mo że my po chwa -
lić się nie tyl ko spo tka nia mi, szko le nia mi,
ale przede wszyst kim re ali zo wa ny mi pro -
jek ta mi na li nii urząd – śro do wi sko biz ne -
su, ale rów nież po mię dzy in we sto ra mi, po -
mię dzy przed się bior ca mi. Zresz tą
naj lep szą re ko men da cją otrzy ma my
do Izby ode słać

– Czy kli mat przy ja zny dla przed -
się bior czo ści da je ja kieś wy mier ne
efek ty?

– Oczy wi ście, przede wszyst kim po ja -
wie nie się no wych in we sto rów. Nie tak
daw no zo sta ła sprze da na ko lej na nie ru -
cho mość na ul. Ol szy ny. W gro nie wo dzi -
sław skich firm po wi ta li śmy fir mę z za kre -
su no wych tech no lo gii, fir mę pręż ną
i zna ną na ca łym świe cie. Pro wa dzo ne są
roz mo wy z kil ko ma in ny mi in we sto ra mi.
Dla nas jed nak naj cen niej szy jest roz wój
firm już po zy ska nych i funk cjo nu ją cych.
Ob ser wu je my, że ini cjo wa ne przez nas
spo tka nia biz ne so we owo cu ją no wy mi po -
my sła mi, re ali za cją no wych, wspól nych
pro jek tów i ini cja tyw.

– Na in we sto rów z ja kiej bran ży sta -
wia Wo dzi sław Ślą ski? Czy są wśród
nich fir my bu dow la ne?

– Nie ukry wam, że w ostat nich mie sią -
cach trwa ją roz mo wy z przed sta wi cie la -
mi firm dzia ła ją cych w sek to rze no wych
tech no lo gii, ale oczy wi ście nie ogra ni cza -
my się tyl ko do nich. Ma my wie le firm pro -
duk cyj nych, usłu go wych, ale i bu dow la -
nych. Jak w każ dym in nym mie ście o ich
spe cja li za cji de cy du je głów nie po pyt. 

– Ostat nio du żo mó wi my o kon dy cji
bu dow nic twa wiel ko pły to we go w Pol -
sce (te mu te ma to wi bę dzie po świę co -
ne wrze śnio we VI ŚLĄ SKIE FO RUM
IN WE STY CJI, BU DOW NIC TWA, NIE RU -
CHO MO ŚCI or ga ni zo wa ne przez Fo -
rum Bu dow nic twa Ślą skie go), w Wo -
dzi sła wiu jest bar dzo du żo bu dyn ków
z wiel kiej pły ty czy mia sto sta ra się po -
ma gać w ich mo der ni za cji?

– W Wo dzi sła wiu wy re mon to wa nych
jest bar dzo du żo bu dyn ków z wiel kiej pły -

ty. Na sze osie dla w więk szo ści są zmo -
der ni zo wa ne. Jest to za słu ga wspa nia -
łych ad mi ni stra to rów, któ rzy dba ją o swo -
je za so by. My je ste śmy w sta łym
kon tak cie ze spół dziel nia mi. Nie bie rze -
my bez po śred nio udzia łu w mo der ni za -
cji bu dyn ków, ale współ pra cu je my na in -
nych płasz czy znach. Na szym za da niem
jest stwo rzyć jak naj lep sze wa run ki sa -
mym miesz kań com, dla te go bu du je my
ko lej ne par kin gi, je ste śmy otwar ci na róż -
ne go ro dza ju pro jek ty i oczy wi ście dba -
my w mia rę moż li wo ści o czy stość. Moż -
na rów nież po wie dzieć, że dba jąc
o bu dyn ki bę dą ce w ad mi ni stro wa niu jed -
nost ki miej skiej, do pin gu je my spół dziel -
nie do dal szych dzia łań. Wi dząc jak
zmie nia ją się za so by ko mu nal ne, jak
co raz pięk niej sze jest na sze mia sto,
spół dziel nie po dej mu ją wy zwa nia i de cy -
du ją się na ko lej ne mo der ni za cje. 

– Mi nę ło 10 lat od wstą pie nia Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej, czy Wo dzi sław
sko rzy stał z tej szan sy, jak tu za go spo -
da ro wy wa ne by ły i są unij ne do ta cje?

– Przez ostat nie sie dem lat uda ło nam
się po zy skać do dat ko wą su mę wiel ko ści
po nad jed ne go do dat ko we go rocz ne go
bu dże tu. Pie nią dze te wspar ły m.in. in fra -
struk tu rę dro go wą, ochro nę śro do wi ska,
czy bu do wę ha li spor to wej. Obec nie bu -
du je my Ro dzin ny Park Roz ryw ki, któ ry
mam na dzie ję, bę dzie miej scem re kre acji
nie tyl ko miesz kań ców Wo dzi sła wia. Naj -
bar dziej jed nak ce nię so bie fun du sze
wy ko rzy sta ne na zwięk sze nie ofer ty edu -
ka cyj nej, roz wój za in te re so wań, ge ne ral -
nie na roz wój mło de go po ko le nia. Mło dzi,
wy kształ ce ni lu dzie to prze cież na sza
przy szłość. In we stu jąc w nich, in we stu je -
my w na sze mia sto.

– Ja kie głów ne za da nie i wy zwa nia
sto ją dziś przed mia stem? Co na le ży
zro bić w naj bliż szych la tach by Wo dzi -
sław sta wał się mia stem no wo cze -
snym, przy ja znym dla miesz kań ców
i przy jeż dża ją cych go ści?

– Dzi siaj przy go to wu je my się do no -
we go okre su pro gra mo wa nia. Ma my już
za pla no wa ne pro jek ty do re ali za cji.
Chce my stwo rzyć cen trum prze siad ko -
we, prze jąć i wy re mon to wać dwo rzec
ko le jo wy, mu si my za dbać o ni ską emi -
sję. W tym ce lu chce my po sta wić
na roz wią za nia pro eko lo gicz ne. Przy go -
to wu je my się do re wi ta li za cji cen trum,
par ku. Ge ne ral nie chce my dbać o to, co
ma my naj lep sze go, mo der ni zo wać, co
swój naj lep szy czas ma za so bą i bu do -
wać to, co do in ten syw ne go roz wo ju nie -
zbęd ne.

– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał: DA NIEL BIE NEK

Mie czy sław Kie cA (uro dzo ny w 1979 w Biel -
sku -Bia łej) – sa mo rzą do wiec, od 2006 pre zy -
dent Wo dzi sła wia Ślą skie go. Gdy wy grał wy -
bo ry, miał 27 lat. Był wów czas naj młod szym
urzę du ją cym pre zy den tem mia sta. W 2010 ro -
ku uzy skał re elek cję. Stu dio wał w Biel skiej
Wyż szej Szko le im. Ja na Tysz kie wi cza, na stęp -
nie od był stu dia ma gi ster skie na Po li tech ni ce
Czę sto chow skiej. Ukoń czył rów nież stu dia
po dy plo mo we w Wyż szej Szko le Eu ro pej skiej
im. ks. Jó ze fa Ti sch ne ra. Od kil ku lat sta ra się
sku tecz nie re ali zo wać za da nia mia sta zgod nie
z przy ję tą i kon se kwent nie wdra ża ną stra te gią
roz wo ju. Je go ce lem jest osią gnię cie zrów no -
wa żo ne go i sta bil ne go roz wo ju mia sta. Pre zy -
den tu ra Mie czy sła wa Kie cy to czas, w któ rym
do mi nu je po li ty ka pro in we sty cyj na. Re ali za cja
war to ścio wych pro jek tów umoż li wio na zo sta -
ła w spo rej mie rze przez po zy ska ne fun du sze
unij ne. Efek ty pro wa dzo nych przez nie go dzia -
łań zo sta ły do ce nio ne przez in we sto rów. Ści -
sła współ pra ca z przed sta wi cie la mi sek to ra
ma łych i śred nich przed się biorstw oraz kon se -
kwent nie re ali zo wa na po li ty ka go spo da ro wa -
nia nie ru cho mo ścia mi po zwo li ła zin te gro wać
przed się bior ców i tym sa mym utwo rzyć pręż -
nie roz wi ja ją cą się stre fę usłu go wo -prze my sło -
wą. Dzię ki do brej współ pra cy uda ło się rów -
nież zak ty wi zo wać lo kal nych kup ców, któ rzy
zrze szy li się pod szyl dem ak cji Wo dzi sław Ślą -
ski. Tu ku puj. Od lu te go 2007 ro ku Mie czy sław
Kie ca peł ni obo wiąz ki prze wod ni czą ce go Mię -
dzyg min ne go Związ ku Wo do cią gów i Ka na li -
za cji sku tecz nie pro wa dząc do re ali za cji pro -
gra mu bu do wy in fra struk tu ry ka na li za cyj nej,
ma ją ce go na ce lu upo rząd ko wa nie go spo dar -
ki ście ko wej na te re nie czte rech gmin współ -
uczest ni czą cych w związ ku.
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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”�

Od pierw szej edy cji sta ra my się roz ma wiać na ak tu al ne pro ble my przed się bior ców. Po przed nie edy cje zgro ma dzi ły licz ne gro no eks -
per tów, któ rzy po dzie li li się swo ją wie dzą i do świad cze niem. Wy pra co wa li śmy roz wią za nia i re cep ty dla ma łych i śred nich firm; wciąż
jest jed nak wie le do zro bie nia. Jed nym z ob sza rów, któ ry wy ma ga naj pil niej szych zmian jest spo sób sta no wie nia pra wa. Obec nie każ -
de go ro ku w ży cie wcho dzą no we usta wy do ty czą ce spraw go spo dar czych, czę sto rów nież fi skal nych. Mno gość mo dy fi ka cji spra wia,
że przed się bior cy nie są w sta nie prze wi dzieć skut ków tych zmian dla swo jej dzia łal no ści. Na rzę dzia, któ re le żą w kom pe ten cji mi ni stra
fi nan sów, tak zwa na or dy na cja po dat ko wa, po win ny zna leźć się w rę kach par la men tu – w po sta ci ustaw. Co wię cej, ma ły mi i śred ni mi
przed się bior stwa mi po win na o wie le bar dziej i sku tecz nej za in te re so wać się ca ła Unia Eu ro pej ska. W Pro gra mie Eu ro pa 2020 nie ma
wy od ręb nio nych unij nych ce lów sku pia ją cych się bez po śred nio na tym ob sza rze przed się bior czo ści. Je ste śmy w okre sie kon sul ta cji i oce -
ny prze bie gu re ali za cji te go pro gra mu. Chce my ja ko Eu ro pej ski Kon gres Ma łych i Śred nich Przed się biorstw wnio sko wać o zna czą ce
pod kre śla nie w je go ce lach roz wo ju sek to ra MŚP.

W tym ro ku chce my szcze gól nie pod kre ślić przy na leż ność do struk tur unij nych i wy ni ka ją ce z te go ko rzy ści po przez ha sło te go rocz -
ne go Kon gre su – „10 lat przed się bior czo ści bez gra nic”. Unia Eu ro pej ska umoż li wi ła fir mom z sek to ra MŚP roz wi ja nie się „bez gra nic”,
a co za tym idzie oka zję eks pan sji na ryn ki eu ro pej skie oraz świa to we. Da ne z ba da nia ban ku Pe kao S.A. prze pro wa dzo ne go na pró -
bie po nad sied miu ty się cy pol skich mi kro i ma łych i przed się biorstw mó wią, że tyl ko sie dem pro cent z nich jest obec nych na ryn kach
mię dzy na ro do wych. Ozna cza to, że od bie ga my od śred niej eu ro pej skiej o bli sko pięć dzie siąt pro cent. Stąd moż na wy snuć wnio ski, że
nie wy ko rzy stu je my w peł ni moż li wo ści, któ re da ło nam wstą pie nie do Unii Eu ro pej skiej. Co wię cej, pań stwo – ad mi ni stra cja rzą do wa
i sa mo rzą do wa – nie przy go to wa ło in stru men tów, któ re wspie ra ły by roz wój sek to ra MŚP.

Te za gad nie nia są pod su mo wa niem te go, co są dzą wła ści cie le ma łych i śred nich firm. Sam je stem przed się bior cą i mo ja wie dza nie
po cho dzi tyl ko i wy łącz nie z kon fe ren cji czy spo tkań, ale z po nad trzy dzie sto let nie go do świad cze nia w pro wa dze niu dzia łal no ści go spo -
dar czej. Mo je do świad cze nie do ty czy za rów no ob sza ru sty ku na uki z biz ne sem, im por tu oraz eks por tu a tak że dzia ła nia na ryn kach mię -
dzy na ro do wych. Głów ną ob ser wa cją, z wła snej prak ty ki, jak i ze spo tkań z przed się bior ca mi pod czas Eu ro pej skie go Kon gre su MŚP oraz
in nych wy da rzeń, jest róż ni ca w spo so bie trak to wa nia sek to ra ma łej i śred niej przed się bior czo ści na świe cie. W na szym kra ju dzia ła -
nie par la men tu, ad mi ni stra cji rzą do wej od bie ga ją na nie ko rzyść od wy pra co wa nych stan dar dów w „sta rej pięt na st ce” Unii Eu ro pej skiej.
Chęć zmia ny ta kie go sta nu rze czy by ła jed ną z idei, któ ra do pro wa dzi ła do or ga ni za cji Eu ro pej skie go Kon gre su MŚP przez Re gio nal -
ną Izbę Go spo dar czą w Ka to wi cach.

Ser decz nie za tem za pra szam przed się bior ców w dniach 22-25 wrze śnia do Ka to wic na to nie zwy kłe wy da rze nie. Ra zem, nasz głos
bę dzie sil niej szy.

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

Czwarta edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw dowodzi, że organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach przedsięwzięcie jest elementem wypełniającym istniejącą niszę. Mali i średni przedsiębiorcy powinni zostać zauważeni
i docenieni – Kongres jest miejscem, gdzie oddajemy im głos, a oczy całej Europy są kierowane właśnie na nich.
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PRogRaM FoRUM

„VI Ślą skie Fo rum In we sty cji,
Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści”

– KON FE REN CJA –

Przed się wzię cie pro gra mo we

„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”

w dniach 24 – 25 wrze śnia 2014 r. 
w Au li Wyż szej Szko ły Tech nicz nej w Ka to wi cach przy ul. Rol nej 43

• OR GA NI ZA TO RZY

• WSPÓŁ OR GA NI ZA TO RZY

• PART NE RZY IN STY TU CJO NAL NI

• PART NE RZY ME RY TO RYCZ NI

• PART NE RZY KO OPE RA CYJ NI I FI NAN SO WI

• PART NE RZY ME DIAL NI

• RA DA PRO GRA MO WO -NA UKO WA

• ZA ŁO ŻE NIA PRO GRA MO WE KON FE REN CJI

• TE MA TY KA PRO BLE MO WA KON FE REN CJI

• RA MO WY PRO GRAM KON FE REN CJI

• WYBRANE AR TY KU ŁY WPRO WA DZA JĄ CE AU TO RÓW RE FE RA TÓW KON FE REN CJI

• PŁY TA CD – ZBIÓR 30 RE FE RA TÓW

O WIEL KO PŁY TO WYM I WIEL KO BLO KO WYM

BU DOW NIC TWIE MIESZ KA NIO WYM W POL SCE

• EKS PLO ATA CJA

• DIA GNO STY KA

• RE MON TY 

• MO DER NI ZA CJA

• RE WI TA LI ZA CJA OSIE DLI MIESZ KA NIO WYCH

*łącznie z wielkoblokowym
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ORGANIZATORZY

WSPÓŁORGANIZATORZY

Śląska Okręgowa Izba 
Inżynierów

Budownictwa

Śląska
Izba Budownictwa

Polski Związek
Inżynierów i Techników

Budownictwa
Oddział w Katowicach

Instytut 
Techniki Budowlanej 

w Warszawie

Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Politechnika Częstochowska Politechnika Śląska

Politechnika LubelskaPolskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych

Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki

Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa

w Warszawie

Polska Izba Inżynierów
Budownictwa
w Warszawie

Vi ŚLĄSkiE FoRUM iNWEStYcji, bUdoWNictWa, NiERUchoMoŚci
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PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

Galicyjska Izba 
Budownictwa w Krakowie

Wielkopolska Izba Budownictwa
w Poznaniu

Regionalny Związek Rewizyjny
Spółdzielczości Mieszkaniowej

w Katowicach

Okręgowe Izby
Inżynierów Budownictwa

Ogólnopolska Izba 
Gospodarki Nieruchomościami 

w Gdańsku

Konfederacja Budownictwa 
i Nieruchomości

PARTNERZY MERYTORYCZNI FORUM

Vi ŚLĄSkiE FoRUM iNWEStYcji, bUdoWNictWa, NiERUchoMoŚci
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Vi ŚLĄSkiE FoRUM iNWEStYcji, bUdoWNictWa, NiERUchoMoŚci

PARTNERZY KOOPERACYJNI I FINANSOWI

PARTNERZY MEDIALNI

marmur

PRZEGLĄD
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Vi ŚLĄSkiE FoRUM iNWEStYcji, bUdoWNictWa, NiERUchoMoŚci

RADA PROGRAMOWO-NAUKOWA

prof.�dr�hab.�Andrzej�S.�Barczak�h.c.�– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof.�zw.�dr�hab.�inż.�Tadeusz�Biliński�– Uniwersytet Zielonogórski

mgr�Bernard�Błaszczyk – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

mgr�inż.�Andrzej�Roch�Dobrucki�

– Prezes Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie

dr�hab.�inż.�arch.�Klaudiusz�Fross�– Politechnika Śląska

dr�inż.�Robert�Geryło�– Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

mgr�inż.�arch.�Wojciech�Gęsiak�–�Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

prof.�dr�inż.�arch.�Andrzej�Grzybowski�– Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

dr�inż.�Krzysztof�Kasperkiewicz, prof.�nadzw.�ITB�– Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

dr�inż.�arch.�Beata�Komar – Politechnika Śląska

prof.�dr�Franciszek�Kubiczek

– Przewodniczący Rady Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów

dr�inż.�arch.�Beata�Kucharczyk-Brus – Politechnika Śląska

prof.�dr�hab.�inż.�Lucjan�Kurzak�– Politechnika Częstochowska

dr�hab.�inż.�Wiesław�Ligęza,�prof.�PK�– Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

prof.�dr�hab.�inż.�Andrzej�Łapko�

– Przewodniczący Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

dr�inż.�Mikołaj�Malesza�

– Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Izby Inżynierów Budownictwa

dr�inż. Leszek�Niedostatkiewicz�– Politechnika Gdańska

prof.�dr�hab.�inż.�arch.�Elżbieta�Niezabitowska – Politechnika Śląska

dr�Andrzej�Obmiński�– Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

dr�inż.�Anna�Ostańska�– Politechnika Lubelska

dr�inż.�Marian�Płachecki�– Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

prof.�dr�hab.�inż.�Adam�Podhorecki�– Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

prof.�dr�hab.�inż.�Leonard�Runkiewicz�– Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

prof.�dr�hab.�inż.�Włodzimierz�Starosolski�–�Politechnika Śląska

mgr�inż.�arch.�Mariusz�Ścisło�– Prezes Stowarzyszenia Architektów RP

prof.�dr�hab.�inż.�Jan�Ślusarek�– Politechnika Śląska

mgr�inż.�Ryszard�Trykosko�

– Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

doc.�dr�inż.�Stanisław�Wierzbicki�– Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

mgr�inż.�Walerian�Witas – praktyk i ekspert budownictwa wielkopłytowego

dr�inż.�Michał�Wójtowicz – Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

Koordynator Merytoryczny

dr inż. Kazimierz Konieczny – Kierownik Instytutu Techniki Budowlanej – Oddział Śląski
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ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KONFERENCJI

KOMITET ORGANIZACYJNY

TEMATYKA PROBLEMOWA KONFERENCJI

• 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.

• 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.

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;
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; Te�re�sa�Hor�bo�wy – Pre zes Za rzą du
Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Lo ka tor” w Dą bro wie Gór ni czej; Ka�zi�mierz�Ko�niecz�ny – Kie row nik 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; Piotr� Po�lis� – Pre zes Za rzą du Ty skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej „OSKARD”;
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.
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RAMOWY PRO GRAM
„VI ŚLĄSKIEGO FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI”

W UZGADNIANIU

24 września 2014 r.

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji. 
Hol główny Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43

10.00 – 11.30 OBCHODY ŚLĄSKIEGO DNIA BUDOWLANYCH – 2014

11.30 – 12.00 PRZERWA

9.45 – 10.45

KONFERENCJA
Przedsięwzięcie programowe

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

*wielkoblokowego

12.00 – 13.50

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 skiej Izby 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: „Pro ble ma ty ka bu dow nic twa
wiel ko pły to we go. Dzia ła nia pro gra mo we rzą du.” *

• mgr Ga brie la Le nar to wicz – Pre zes Za rzą du 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. Te mat: – „Pla no wa ne for my i in stru men ty fi nan so wa nia dal szej mo der ni za cji i re wi ta li za cji bu dow nic twa
wiel ko pły to we go przez Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska w Ka to wi cach.”

• dr inż. Mi chał Wój to 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 – miesz kań cy o bu dyn kach
pre fa bry ko wa nych.”

• mgr Alek san dra Ku rzyk – Pre zes Ogól no pol skiej Izby Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi. Te mat: „Nie zbęd ne kom pe ten -
cje w pra cy za rząd ców i ad mi ni stra to rów nie ru cho mo ści”

Wy stą pie nie pro mo cyj ne – Ral ston Co lo ur & Co atings B.V.
*w uzgod nie niu

14.00 – 15.20

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:
• mgr inż. An drzej Roch Do bruc ki – Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa 
• 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
Za kres te ma tycz ny:
• 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, 
• 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, 
• Wa dy tech no lo gicz ne bu dyn ków i ścian ze wnętrz nych oraz ich na pra wa,
• 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, 
• 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)
Wy stą pie nia au tor skie:
• mgr inż. Zbi gniew Dzier że wicz, 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. Te mat: „Bu dow nic two wiel ko pły to we re ali zo wa ne w Pol sce w la -
tach 1970 – 1990, cha rak te ry sty ka ma te ria ło wo-kon struk cyj na, oce na trwa ło ści kon struk cji oraz do sto so wa nie
do współ cze snych wy ma gań i po trzeb.”

• dr inż. Mi chał Wój to wicz – Dy rek tor 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. Wa le rian Wi tas i mgr inż. Ma rek Zy ga – prak ty cy i eks per ci. Te mat: „Re flek sje wy ko naw cy osie dli miesz ka -
nio wych z wiel kiej pły ty”.

Wy stą pie nia pro mo cyj ne – Hen kel Pol ska Sp. z o.o., Se we ra Pol ska Che mia, SIKA POLAND Sp. z o.o.

15.20 – 16.00 LUNCH

Vi ŚLĄSkiE FoRUM iNWEStYcji, bUdoWNictWa, NiERUchoMoŚci
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16.00 – 17.00

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
• dr inż. Kazimierz Konieczny – Kierownik Instytutu Techniki Budowlanej – Oddział Śląski
za kres te ma tycz ny:
• 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), 

• Pro ble ma ty ka i pro ce du ry pro wa dze nia oce 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,

• 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 

• 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.
Wy stą pie nia au tor skie:
• prof. dr hab. inż. Le onard Run kie wicz – In sty tut Tech ni ki Bu dow la nej w War sza wie. Te mat: „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. Te mat: „Oce na

efek tów ener ge tycz nych ter mo mo der ni za cji bu dyn ków z wiel kiej ply ty.”
• mgr inż. Jan Spy cha ła – Ślą ski Okrę go wy In spek tor Nad zo ru Bu dow la ne go
Wy stą pie nia pro mo cyj ne

9.00 – 10.00

OTWAR CIE DRU GIE GO DNIA FO RUM
Wy stą pie nie wpro wa dza ją ce:
• Jo an na Dra ke – Dy rek tor ds. MŚP i Przed się bior czo ści w Dy rek cji Ge ne ral nej ds. Przed się biorstw i Prze my słu Ko -

mi sji Eu ro pej skiej, gość spe cjal ny IV EKMŚP. Te mat: „Eu ro pej ski wzrost eko no micz ny w per spek ty wie 2014-2020.”

10.00 – 11.30

Se sja IV
FOR MY FI NAN SO WA NIA MO DER NI ZA CJI I 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 Ga brie la Le nar to wicz – Pre zes Za rzą du 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
• Pre zen ta cja wy ni ków an kie ty za cji spół dziel ni miesz ka nio wych i wspól not z te re nu wo je wódz twa ślą skie go ce lem

usta le nia:
– dys po no wa nych za so bów wiel ko pły to we go i wiel ko blo ko we go bu dow nic twa miesz ka nio we go; 
– ze sta wie nia zbior cze go wy ko na nych ro bót mo der ni za cyj nych wraz z wiel ko ścią po nie sio nych na kła dów fi nan so -

wych do koń ca 31 grud nia 2013 r.; 
– rze czo we go i fi nan so we go pro gra mu dal szej mo der ni za cji wiel ko pły to wych i wiel ko blo ko wych za so bów miesz ka -

nio wych na la ta 2012 – 2020 r.;
Przed sta wia ją:
• Ślą ska Izba Bu dow nic twa oraz IN SE Re se arch Sp. z o.o.
• Pre ze si Za rzą dów Spół dziel ni Miesz ka nio wych wo je wódz twa ślą skie go

– Prze wi dy wa ne wg sta nu obec ne go źró dła i in stru men ty dal szej mo der ni za cji bu dow nic twa wiel ko pły to we go ze
szcze gól nym uwzględ nie niem:

• Kra jo we go „Pro�gram�Ope�ra�cyj�ne�go�–�In�fra�struk�tu�ra�i Śro�do�wi�sko”
• Pro jek tu – „Pro�gra�mu�kom�plek�so�wej�li�kwi�da�cji�ni�skiej�emi�sji�na te�re�nie�ko�nur�ba�cji�ślą�sko�-dą�brow�skiej�wo�je�-
wódz�twa�ślą�skie�go”

• Pro jek tu – „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.”
Do udzia łu w tej se sji zo sta li za pro sze ni re pre zen tu ją cy:
• Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Roz wo ju
• Mi ni ster stwo Go spo dar ki
• Urząd Mar szał kow ski w Ka to wi cach 
• Na ro do wy Fun dusz Ochro ny i Kształ to wa nia Śro do wi ska
• Bank Go spo dar stwa Kra jo we go
• Bank Ochro ny Śro do wi ska S.A.
Wy stą pie nia pro mo cyj ne – Far by Ka be Pol ska Sp. z o.o., Dry vit Sys tems USA (Eu ro pe) Sp. z o.o.

11.30 – 12.00 PRZERWA

25 września 2014 r.
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12.00 – 13.20

Se sja V
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. 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 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
za kres te ma tycz ny:
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 
Wy stą pie nia au tor skie:
• 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. Te mat: „Wy bra ne pro -

ble my 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. Te mat: „Pro ble my re mon to we i mo der ni za cyj ne bu dow nic twa miesz ka nio -
we go re ali zo wa ne go w tech no lo gii pre fa bry ko wa nej na przy kła dzie bu dyn ków wy ko na nych w wo je wódz twie po -
mor skim”

• 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. Te mat: „Pro ble my re wi ta li za cji i oce ny przy dat no ści użyt ko wej bu dyn ków wiel ko pły to wych do dal szej eks -
plo ata cji.”
•�dr�inż.�Pa�weł�Krau�se�– Wy dział Bu dow nic twa, Po li tech ni ka Ślą ska, dr�inż.�To�masz�Ste�idl�– Wy dział Bu dow nic twa,

Po li tech ni ka Ślą ska, dr inż. Do mi nik Wo je wód ka
– La bo ra to rium Bu dow nic twa Ener go osz częd ne go, STE KRA Sp. z o.o., Te mat: 
– „Po ten cjał zmniej sze nia ener go chłon no ści bu dyn ków wiel ko blo ko wych i wiel ko pły to wych.”

Wy stą pie nia pro mo cyj ne – MR Con struc tion Sp z o.o., KNAUF, IN WE ST BUD Hol ding Sp. z o. o. Sp. k., Bo lix S.A.

13.30 – 15.00

Sesja VI
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKÓW WIELKOPŁYTOWYCH W DOSTOSOWANIU 

DO WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ

Prowadzący sesję:
• dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
• prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek – Dziekan Wydziału Budownictwa, Politechnika Śląska
zakres tematyczny:
• Demontaż elewacji z płyt azbestowo – cementowych i elementów budowlanych z azbestu (balustrady, ścianki loggii,

przewody kominowe) wraz z utylizacją odpadów azbestowych,
• Termomodernizacja budynków wielkopłytowych, po likwidacji elewacji azbestowo cementowych wg wymagań

i warunków technicznych WT2014,
• Termomodernizacja budynków wielkopłytowych, których montaż został zakończony do 31 grudnia 1981 r.

(likwidacja  zaległości ocieplenia ścian zewnętrznych) oraz obiektów realizowanych do końca lat 90 XX wieku
w dostosowaniu do aktualnych wymagań (WT2014) i warunków technicznych przy zastosowaniu zestawów
(systemów) ociepleniowych, gwarantujących trwałość elewacji,

• Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach i na klatach schodowych na stolarkę energooszczędną,
• Wymiana skorodowanych przewodów instalacji wodnej, gazowej i grzewczej z dostosowaniem ich do aktualnych

przepisów techniczno-budowlanych,
• Modernizacja systemu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej przez racjonalne wykorzystani,

efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w ciepło, w rozumieniu aktualnych przepisów,
• Wymiana w mieszkaniach aluminiowej instalacji elektrycznej,
• Rezygnacja z gazu w użytkowanych budynkach wysokich i wysokościowych (niesprawna wentylacja) oraz

przejście na zasilanie elektryczne 3-fazowe urządzeń kuchennych i podgrzewaczy elektrycznych ciepłej wody
użytkowej,

• Modernizacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (nawiewno-wywiewnej) w budynkach wysokich oraz
wysokościowych po termomodernizacji budynków;

• Renowacja (docieplenie na ocieplenie) budynków ocieplonych w latach 1990 do 2002 o obniżonej jakości
energetycznej (izolacja 50 mm) przez dostosowanie do warunków technicznych WT2002 (izolacja 150 mm) lub
wymagań wdrażanych etapowo w roku 2014, 2017 i 2021 w zakresie wartości współczynnika  przenikania ciepła
ścian, dachów i stropodachów, (WT2014)

Wystąpienia autorskie:
• dr inż. Robert Geryło – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Temat: „ Aktualne wymagania, nowoczesne

technologie i specyfika termomodernizacji przegród budynków wielkopłytowych.”
• mgr inż. Mariusz Czyszek – Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa; Dyrektor ML-Bud w Gliwicach. Temat:

„Stolarka okienna wczoraj, dziś i jutro. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a wentylacja w budynkach
wielkopłytowych.”

• dr Andrzej Obmiński – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Temat. „Azbest w obiektach z „wielkiej płyty.” 
Wystąpienia promocyjne – EJOT Polska Sp. z o.o., Construsoft Sp. z o.o.

15.00 – 16.00 LUNCH
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16.00 – 17.00

Se sja VII
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, Pre zes WG Stu dio

Ar chi tek to nicz ne.
• 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 wych 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, 
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.

Wy stą pie nia au tor skie:
• 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: „Me to do lo gia pro gra mów re wi ta li za cji osie dli miesz ka nio wych z bu dyn -
ka mi pre fa bry ko wa ny mi

• prof. dr hab. inż. Adam Pod ho rec ki – Dzie kan Wy dzia łu Bu dow nic twa, Ar chi tek tu ry i In ży nie rii Śro do wi ska 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. Te mat: „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 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. Te mat: „Pro ble my do -
sto so wa nia wiel ko pły to we go bu dow nic twa miesz ka nio we go na Ślą sku do współ cze snych po trzeb i wy ma gań Kar ty
Ateń skiej w świe tle pol sko -nie miec kie go pro jek tu ba daw cze go na te mat osie dli miesz ka nio wych z okre su so cja li zmu
w Ka to wi cach i Lip sku.”
•�prof.�dr�inż.�arch.�An�drzej�Grzy�bow�ski – Rek tor Wyż szej Szko ły Tech nicz nej w Ka to wi cach. Te mat: „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”.

• dr hab. inż. arch. Klau diusz Fross – Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry. Te mat: „Re wi ta li za cja bu dyn ków
wiel ko pły to wych – aspek ty ar chi tek to nicz ne – moż li wo ści i ogra ni cze nia.”

• dr inż. arch. Be ata Ko mar – Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry. Te mat: „Po li ty ka re wi ta li za cyj na spół dziel ni
miesz ka nio wych.”

• dr inż. arch. Be ata Ku char czyk -Brus – Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar chi tek tu ry. Te mat: „Post so cja li stycz ne osie -
dla wie lo ro dzin ne – bu dyn ki, miesz ka nia, ich ja kość i szan se po pra wy. Stu dia przy pad ku ob ję te pol sko -nie miec kim
pro jek tem ba daw czym.”

Wy stą pie nia pro mo cyj ne

15.00 – 16.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji



WODOCIĄGI SIEMIANOWICKIE AQUA-SPRINT SP. Z O.O.
są członkiem Śląskiej Izby Budownictwa

Stawka na innowacyjność
Pre zes Za rzą du Piotr Kom raus

Wo do cią gi Sie mia no wic kie Aqua -Sprint Sp. z o.o. są od po wie -
dzial ne za za bez pie cza nie do staw wo dy oraz od biór ście ków z 65-
ty sięcz ne go mia sta. Po wo dze nie te go przed się wzię cia jest uza -
leż nio ne nie tyl ko od kwa li fi ka cji za ło gi, sta nu in fra struk tu ry, sta nu
urzą dzeń oraz za rzą dza nia w przed się bior stwie. Po trzeb na jest
bu do wa re la cji z klien tem, po zwa la ją ca na wy two rze nie wspól -
nej war to ści usłu go daw cy i usłu go bior cy. Po mi mo mo no po lu, na -
wet na za mknię tym ryn ku usług wod.-kan. za cho dzą zmia ny.
Na dzień dzi siej szy w Eu ro pie ob ser wu je my co raz wy raź niej szy
trend, po le ga ją cy na po dzia le przed się biorstw wo do cią go wych
na spół ki stric te ma jąt ko we i spół ki ope ra tor skie, któ re do star cza -
ją okre ślo ne usłu gi, np. bu do wy in fra struk tu ry wod.-kan.

Bacz nie ob ser wu je my zmie nia ją ce się oto cze nie. Chce my być
przy go to wa ni na ewen tu al ne zmia ny, na wet je śli bę dą po wol ne oraz
ela stycz nie do pa so wać się do ak tu al nej sy tu acji. To z ko lei wy ma -
ga od nas in we sto wa nia w roz wią za nia zwięk sza ją ce prze wa gę
kon ku ren cyj ną. Je ste śmy prze ko na ni, że spe cjal ne miej sce w bu -
do wie prze wa gi kon ku ren cyj nej przy pa da in no wa cjom. One wła -
śnie po zwa la ją nam być o „je den krok” przed kon ku ren cją.

W Wo do cią gach Sie mia no wic kich Aqua -Sprint, po za in no wa -
cja mi tech no lo gicz ny mi, sta wia my tak że na in no wa cje w za rzą -
dza niu. Wie my, że pod sta wą ist nie nia każ de go przed się bior stwa
jest przy no sze nie zy sków. Jed nak że po stu lat ten w przy pad ku firm

wo do cią go wych nie mo że być prio ry te tem sa mym w so bie, dla te go też po sta wi li śmy na mar ke ting part ner -
ski, uwzględ nia ją cy war tość klien ta. Dba my rów nież o part ner skie re la cje z fir ma mi, in sty tu cja mi i sa mo rzą -
da mi, któ re z na mi współ pra cu ją. Chce my być tak że kon ku ren cyj ni dzię ki wy ko rzy sta niu funk cjo nu ją ce go u nas
mo de lu biz ne so we go, któ ry uwzględ nia dłu go let nią stra te gię przed się bior stwa oraz na sta wie nie na po trze -
by spo łe czeń stwa i ko niecz ność ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go. W Wo do cią gach Sie mia no wic kich Aqua -
-Sprint ko rzy sta my z na rzę dzi wspo ma ga ją cych za rzą dza nie, któ re po zwa la ją nam na gra dzać pra cow ni ków
za efekt ich dzia łań, a nie tyl ko za wy si łek wło żo ny w osią gnię cie ce lu. Dzię ki Stra te gicz nej Kar cie Wy ni ków,
bo to o niej mo wa, kon tro lu je my waż ne ob sza ry dzia łal no ści przed się bior stwa w czte rech per spek ty wach: fi -
nan sów, klien ta, za cho dzą cych pro ce sów we wnętrz nych, per spek ty wie ba dań i roz wo ju.

Od kil ku lat współ dzia ła my tak że z uczel nia mi wyż szy mi m.in. z Wyż szą Szko łą Biz ne su w Dą bro wie Gór -
ni czej. Wy ko rzy stu je my do świad cze nie i za ple cze ba daw cze uczel ni wyż szych, któ re łą czy my z fa cho wo ścią
na szych pra cow ni ków, co po zwa la nam nie tyl ko na wy mia nę wie dzy i do świad czeń, ale rów nież na opty ma -
li za cję kosz tów i sta bi li za cję cen za na sze usłu gi.

Dziś kon ku ru je my nie za po mo cą pro duk tów czy usług, ale wła śnie mo de la mi biz ne su, któ re po zwa la ją na ela -
stycz ne i szyb kie do sto so wa nie stra te gii przed się bior stwa do zmie nia ją cych się wa run ków w oto cze niu.

*   *   *

Piotr Kom raus, lat 50, uro dzo ny w Sie mia no wi cach Śl., z wy kształ ce nia eko no mi sta, me ne dżer, prak tyk,
od 21.11.2008 r. Pre zes Za rzą du Wo do cią gów Sie mia no wic kich, lau re at wie lu na gród śro do wisk biz ne so wych
i aka de mic kich.

ul. Świerczewskiego 100, 41-100 Siemianowice Śląskie

Wodociągi Siemianowickie



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

OBIEKTY BUDOWLANE 
NA TERENACH GÓRNICZYCH

24 – 26 września 2014 r

Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji

Te go rocz na kon fe ren cja pn. „Obiek ty bu dow la ne na te re nach gór ni czych” w Sie mia no wic kim Cen trum Kul tu ry Park Tra -
dy cji roz po czy na cykl kon fe ren cji obej mu ją cych swo ją te ma ty ką pro jek to wa nie, bu do wę i utrzy ma nie obiek tów bu dow la -
nych na te re nach ob ję tych od dzia ły wa niem eks plo ata cji gór ni czej i po gór ni czej.

Sta no wi jed no cze śnie kon ty nu ację kon fe ren cji, a wła ści wie warsz ta tów po świę co nych tej te ma ty ce, re ali zo wa nych w II po -
ło wie ubie głe go wie ku sta ra niem na sze go Sto wa rzy sze nia – Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa we -
spół z Głów nym In sty tu tem Gór nic twa i Gli wic kim Od dzia łem ITB, z in spi ra cji Pro fe so ra Ste fa na Kauf ma na, a na stęp nie
Ko le gi mgr. inż. Wi tol da Świą drow skie go, za słu żo nych dla Związ ku, je go Człon ków Ho no ro wych – co sta no wi o ran dze
za gad nie nia.

Od by ta w 2005 ro ku – na wią zu ją ca do tra dy cji – Ogól no kra jo wa Kon fe ren cja w Bi blio te ce Ślą skiej po świę co na by ła głów -
nie aspek tom for mal no -praw nym, zwią za nym mię dzy in ny mi z za go spo da ro wa niem prze strzen nym te re nów gór ni czych,
od dzia ły wa niem prze pi sów Pra wa geo lo gicz ne go i gór ni cze go. Choć cie szy ła się du żym po wo dze niem, nie mo gła speł -
nić warsz ta to wych po trzeb śro do wi ska pro jek tan tów kon struk cji.

Bie żą ca Kon fe ren cja, któ rej or ga ni za to rem jest Ka to wic ki Od dział Pol skie go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow -
nic twa, przy wspar ciu Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa po świę co na jest no wo cze sne mu pro jek to wa niu
obiek tów bu dow la nych na te re nach gór ni czych w moż li wie sze ro kim uję ciu prak tycz nym i ukie run ko wa na na moż li wie naj -
szer szą uży tecz ność te ma ty ki. Za szły bo wiem od cza su po przed nich kon fe ren cji istot ne zmia ny w za kre sie za sad i tech -
nik pro jek to wa nia, sto so wa nia roz wią zań i tech no lo gii.

Jed no cze śnie roz po czę ło i kon ty nu uje dzia łal ność pro jek to wą bar dzo wie lu mło dych in ży nie rów, nie za wsze do świad -
czo nych, któ rym „oszczę dzo no” w trak cie stu diów po głę bio nej wie dzy na te mat wpły wu tzw. „szkód gór ni czych” na kon -
struk cję obiek tów bu dow la nych.

Pod sta wo wym za ło że niem Kon fe ren cji jest do star cze nie po przez wy kła dy wzbo ga co ne przy kła da mi i ob szer ne wy daw -
nic two kon fe ren cyj ne w mia rę bo ga tej, no wo cze snej oraz prak tycz nej wie dzy w za kre sie pro jek to wa nia.

Wy kła dow cy sta ra li się prze ka zać wszyst kie naj waż niej sze in for ma cje, któ re pro jek tant kon struk cji wy ko rzy stu je wy ko -
nu jąc pro jekt bu dow la ny, spra wu jąc nad zór au tor ski, a tak że opra co wu jąc pro jekt ar chi tek to nicz no -bu dow la ny.

W imie niu Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go ser decz nie dzię ku ję wszyst kim Au to rom, któ rzy przy ję li na szą proś bę i ze chcie li
przy go to wać ob szer ne i wy czer pu ją ce wy kła dy.

Ser decz nie dzię ku ję na szym Wy staw com za ich wkład po sze rza ją cy i wzbo ga ca ją cy Kon fe ren cję.

Za Ko mi tet Or ga ni za cyj ny
Prze wod ni czą cy ZO PZITB

An drzej No wak
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PRO GRAM KONFERENCJI

24 – 26 września 2014 r.

8.30 – 8.45 POWITANIE
Prowadzący: Przew. Andrzej Nowak

8.45 – 9.30

I. Podziemna eksploatacja węgla kamiennego i deformacje powierzchni w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
I.1. Podstawowe dane o podziemnym górnictwie i uwarunkowaniach geologicznych

1. Wprowadzenie
2. Warunki geologiczne eksploatacji złóż węgla kamiennego w Polsce
3. Współczesne polskie górnictwo węgla kamiennego w GZW,
4. Rodzaje wpływów podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię (deformacje, wstrząsy, zmiany warunków

wodnych)
Prowadzący: dr hab. inż. Andrzej Kowalski, prof. GIG

9.30 – 9.45 PRZERWA

9.45 – 10.45

I.2. Deformacje powierzchni na terenach górniczych 
1. Rodzaje deformacji powierzchni i definicje wskaźników
2. Przykład kształtowania się wskaźników deformacji powierzchni określonych geodezyjnymi pomiarami
3. Klasyfikacja terenu górniczego
4. Przykład prognozy deformacji 
5. Problem dokładności prognoz deformacji
6. Profilaktyka górnicza
7. Informacja kopalni o warunkach zabudowy powierzchni z uwagi na działalność górniczą

I.3. Tereny pogórnicze
Prowadzący: dr hab. Inż. Andrzej Kowalski, prof. GIG

10.45 – 11.00 PRZERWA

11.00 – 11.45

II. Oddziaływania górnicze. Sprawdzanie stanów granicznych konstrukcji lokalizowanych na terenach górniczych
1. Oddziaływania górnicze i ich rodzaje
2. Kwalifikacja oddziaływań górniczych
3. Charakterystyczne i obliczeniowe wartości oddziaływań górniczych
4. Sprawdzanie stanów granicznych konstrukcji według normy obciążeń

4.1. Wprowadzenie
4.2. Stany graniczne nośności

5. Oddziaływania górnicze i sprawdzenie stanów granicznych obiektów z uwzględnieniem Eurokodu
5.1. Uwaga ogólna
5.2. Kwalifikacja oddziaływań
5.3. Stany graniczne
5.4. Uwaga końcowa

Prowadzący: dr hab. inż. M. Kawulok, prof. ITB

11.45 – 12.45

III. Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane
1. Wprowadzenie
2. Podstawy opisu wymuszenia kinematycznego
3. Wyznaczanie poziomych sił wywołanych wstrząsem 
4. Uproszczone sposoby oceny szkodliwości oddziaływania wstrząsów górniczych na budynki
5. Podsumowanie 

Prowadzący: dr inż. Krzysztof Gromysz

12.45 – 13.15 PRZERWA

13.15 – 14.15

IV. Wpływ całkowitych deformacji podłoża górniczego na obiekt budowlany  z wydzieleniem wpływu krzywizny
terenu. Wytyczne do obliczeń
1. Wprowadzenie  
2. Układ budowla-podłoże górnicze, analizy w zakresie sprężystym

2.1. Budowla zginana na podłożu górniczym, założenia stosowane przy tworzeniu modeli układu
2.2. Budowla zginana na podłożu górniczym – metoda Budzianowskiego
2.3. Inżynierska analiza przestrzennego układu

3. Rola zaawansowanej analizy numerycznej w ocenie zachowania budowli na terenie górniczym
3.1. Pojęcie podłoża górniczego w badaniach numerycznych
3.2. Modele niesprężyste w analizie układów (B)-(Pp)

4. Podsumowanie
Prowadzący: dr hab. inż. J. Fedorowicz, prof. Pol. Śl.; dr hab. inż. L. Fedorowicz, prof. Pol. Śl.; dr inż. Dawid Mrozek

I DZIEŃ – TEORIA (24 WRZEŚNIA 2014 R.)
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14.15 – 15.15

V. Wpływ ruchów poziomych podłoża na obiekty budowlane. Wytyczne do obliczeń
1. Wprowadzenie
2. Wpływ poziomych ruchów podłoża na budowle
3. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe poziomego odkształcenia podłoża ε
4. Obliczanie przemieszczenia budowli poddanej wpływowi poziomego rozluźnienia podłoża
5. Obliczanie sił wewnętrznych w fundamentach ławowych budowli poddanej wpływowi poziomego rozluźnienia podłoża
6. Zastosowanie numerycznych modeli do przewidywania zachowania konstrukcji w warunkach poziomych

odkształceń podłoża
7. Sposoby oceny parcia gruntu na ściany budowli w warunkach poziomych odkształceń podłoża zagęszczających

grunt – metody istniejące i rozwiązania MES
Prowadzący: dr hab. inż. J. Fedorowicz, prof. Pol. Śl.; dr hab. inż. L. Fedorowicz, prof. Pol. Śl.; dr inż. Magda Lubecka

15.15 – 16.30 LUNCH

16.30 – 17.30

VI. Wpływ deformacji terenu na obiekty odkształcalne typu halowego
1. Pozyskanie i określenie danych górniczych do projektu budowlanego
2. Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu 
3. Pojęcie odporność układu odkształcalnego na wpływy górnicze
4. Ogólne zasady kształtowania układów halowych na terenach górniczych

4.1. Podział hali na segmenty
4.2. Dobór schematów układów konstrukcyjnych hali
4.3. Przerwy dylatacyjne
4.4. Fundamenty i ściągi
4.5. Dachy
4.6. Ściany

5. Ogólne zasady obliczania hal na terenach górniczych
5.1. Metoda obliczeń
5.2. Uwzględnienie przestrzennego charakteru pracy konstrukcji
5.3. Obliczenia segmentu hali jako konstrukcji przestrzennej
5.4. Model obliczeniowy segmentu
5.5. Siły w segmencie hali

Prowadzący: dr inż. I. Bryt-Nitarska 

17.30 – 18.00

VII. Wpływ ciągłych deformacji terenu na rurociągi podziemne
1. Wprowadzenie
2. Obciążenia i oddziaływania
3. Wpływ deformacji terenu w kierunku prostopadłym do osi rurociągu
4. Wpływ deformacji terenu w kierunku równoległym do osi rurociągu
5. Wpływ poziomego odkształcenia gruntu na rurociągi o złożonych kształtach
6. Podsumowanie

Prowadzący: dr inż. Rudolf Mokrosz

18.00 PANEL DYSKUSYJNY 
Prowadzący: kol. Janusz Krasnowski 

8.30 – 10.00

I. Przykład obliczeń rusztu fundamentowego na wpływ poziomych odkształceń terenu
1. Sformułowanie zadania:
2. Określenie naprężeń stycznych w podstawie fundamentów
3. Określenie  naprężeń stycznych na bocznych powierzchniach fundamentów
4. Wpływ naporu gruntu na boczne powierzchnie ław fundamentowych,
5. Zestawienie sił wewnętrznych w analizowanym ruszcie fundamentowym
6. Wymiarowanie i zasady rozmieszczania zbrojenia

Prowadzący: mgr inż. L. Słowik; mgr inż. Beata Parkasiewicz

10.00 – 10.15 PRZERWA

10.15 – 10.45

II. Parcie gruntu na ściany budowli w warunkach poziomych odkształceń podłoża zagęszczających grunt 
1. Treść wykładu
2. Przykłady

Prowadzący: dr inż. M. Lubecka 

10.45   – 11.45

III. Wpływ wygięcia terenu na pojedynczą ścianę
1. Sformułowanie zadania
2. Schematy obliczeniowe budynku 
3. Opis podłoża (wyznaczenie współczynnika pionowej podatności podłoża, model podłoża)
4. Obliczeniowa sztywność ściany
5. Siły wewnętrzne spowodowane wpływem krzywizny terenu
6. Zredukowane wartości sił wewnętrznych
7. Przyjęcie zbrojenia
8. Dyspozycje postępowania w odniesieniu do budynku

Prowadzący: dr inż. M. Kadela

II DZIEŃ – WARSZTATY – PRZYKŁADY OBLICZENIOWE (25 WRZEŚNIA 2014 R.)
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11.45 – 12.15 PRZERWA

12.15 – 12.30 IV. Wykorzystanie programów obliczeniowych do obliczeń
Prowadzący: przedstawiciel firmy Robobat 

12.30 – 13.00

V. Sposoby zabezpieczenia budynków ścianowych na wpływ nieciągłych deformacji terenu
1. Nieciągłe deformacje podłoża – informacje podstawowe
2. Podstawowe założenia konstrukcyjne obiektów poddanych wpływom deformacji nieciągłych,
3. Zmiany naprężeń w gruncie i konstrukcji w wyniku wystąpienia deformacji
4. Przykład obliczeń numerycznych budynku murowanego z wykorzystaniem zaawansowanego modelu materiałowego
5. Podsumowanie i wnioski

Prowadzący: dr hab. inż. L. Szojda; prof. Pol. Śl.

13.00 – 13.15 PRZERWA

13.15 – 14.45

VI. Wyznaczenie sił dla prostej hali stalowej pod wpływem poziomych odkształceń i krzywizny terenu
1. Sformułowanie zadania obliczeniowego

1.1. Przykład obliczeniowy hali
1.2. Warunki górnicze

2. Wyznaczenie sił wg instrukcji ITB nr 332
3. Obliczenia numeryczne

3.1. Model obliczeniowy
3.2. Przykładanie obciążeń
3.3. Wyznaczenie i analiza wyników

4. Zasady obliczania ściągów dla hali 
Prowadzący: Mgr inż. L.Chomacki 

14.45 – 16.00 LUNCH

PANEL DYSKUSYJNY
Prowadzący: kol. Andrzej Szydłowski

8.30 – 9.30

I. Kształtowanie obiektów na terenach górniczych  
1. Wymiary segmentów
2. Ustrój nośny i usztywniający
3. Posadowienie budynków
4. Materiały budowlane
5. Fundamenty
6. Kondygnacje piwnic
7. Ściany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych
8. Stropy wieńce i nadproża
9. Przerwy dylatacyjne

10. Podstawowe błędy w projektach konstrukcji  zabezpieczenia budynków na terenach górniczych
Prowadzący: dr inż. Krzysztof Michalik

9.30 – 9.50

II. Zastosowanie stali zbrojeniowej o wysokiej ciągliwości w konstrukcjach narażonych na wpływy eksploatacji
górniczej
1. Definicja i znaczenie ciągliwości stali zbrojeniowej
2. Właściwości stali EPSTAL
3. Odporność na obciążenia dynamiczne – cykliczne i zmęczeniowe
4. Zabezpieczenie ustroju płytowo-słupowego przed katastrofą postępującą

9.50 – 10.05 PRZERWA

10.05 – 10.35

III. Przeciwdziałanie skutkom wpływu eksploatacji górniczej
1. Wprowadzenie
2. Usuwanie wychyleń budynków o różnych ustrojach nośnych
3. Zasady prostowania budynków przez podnoszenie

3.1. Prostowanie budynku o konstrukcji ramowej
3.2. Prostowanie budynku o konstrukcji ścianowej

4. Przesuwanie budynków
5. Wzmocnienie konstrukcji budynków o ścianowym ustroju nośnym
6. Sposób wykonywania pali w gruncie o zmieniającej się nośności podłoża
7. Ekran sztywno-podatny zabezpieczający budowle
8. Dom przystosowany do rektyfikacji
9. Wnioski

Prowadzący: dr inż. Tomasz Niemiec; dr inż. Krzysztof Gromysz; MPL Katowice

III DZIEŃ – PRAKTYKA I REALIZACJE (26 WRZEŚNIA 2014 R.)
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10.35 – 10.55 IV. Rejestracja i monitoring odkształceń

10.55 – 11.30 PRZERWA

11.30 – 12.15

V. Prawne i techniczne aspekty współdziałania organów nadzoru górniczego w procesie realizacji obiektów
budowlanych na terenach górniczych
1. Tereny górnicze w planowaniu przestrzennym
2. Pozyskiwanie informacji o warunkach górniczo-geologicznych
3. Podstawy prawne współdziałania organów nadzoru górniczego
4. Ochrona obiektów budowlanych w działalności organów nadzoru górniczego

Prowadzący: Mgr inż. Janusz Orlof

12.15 – 12.30 PRZERWA

12.30 – 13.15

VI. 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 i Usta wy o Pla -
no wa niu i Za go spo da ro wa niu Prze strzen nym

1. Pra wo bu dow la ne i usta wa o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym – zbiór prze pi sów pra wa ma te rial -
ne go re ali zo wa nych w try bie i pro ce du rach prze pi sów ko dek su po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne go – uwa run ko wa -
nia i za leż no ści.

2. Szcze gól ne uwa run ko wa nia dla te re nów gór ni czych we dług prze pi sów usta wy o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu
prze strzen nym.

3. Uni wer sal ność prze pi sów pra wa bu dow la ne go dla bu dow nic twa po wszech ne go i spe cja li stycz ne go na te re nach
gór ni czych – plu sy i mi nu sy.

4. Wła ści wość or ga nów ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no-bu dow la nej w za kre sie bu dow nic twa na te re nach gór ni czych. 
5. Fa cho wość, kom pe ten cje i do świad cze nie urzęd ni ków ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no-bu dow la nej.
6. Praw ne ogra ni cze nia we ry fi ka cji pro jek tów bu dow la nych przed kła da nych do za twier dze nia – pierw szo pla no wa

ro la pro jek tan ta.
7. Nad rzęd na ro la wy ma gań okre ślo nych w pla nach miej sco wych i w de cy zjach o wa run kach za bu do wy – wią żą -

cych or gan wy da ją cy po zwo le nie na bu do wę.
8. Po praw ność i me ry to rycz na pra wi dło wość pro jek tów bu dow la nych – na dzień spo rzą dze nia tych pro jek tów.
9. Od po wie dzial ność pro jek tan ta, kie row ni ka bu do wy i in we sto ra za pra wi dło wość re ali zo wa nej in we sty cji w ob li czu

zmie nia ją cych się uwa run ko wań geo lo gicz no-gór ni czych w to ku re ali za cji in we sty cji.
10. Pod su mo wa nie. 

Pro wa dzą cy: mgr inż. arch. Adam Wol ny

13.15 – 13.30 PRZERWA

13.30 – 14.30 PANEL DYSKUSYJNY 
Prowadzący: ................................... 

14.30 – 14.45 ZAKOŃCZENIE
Prowadzący: Przew. Andrzej Nowak

14.45 LUNCH
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ŚLĄSKI DZIEŃ BUDOWLANYCH – 2014

VI ŚLĄ SKIE FO RUM IN WE STY CJI,
BU DOW NIC TWA, NIE RU CHO MO ŚCI

ZA SZCZYT NE WY RÓŻ NIE NIA – OD ZNA CZE NIA, NA GRO DY I TY TU ŁY

„ME DAL ZA DŁU GO LET NIĄ SŁUŻ BĘ”
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej

zło�ty
An drzej Ma dej – Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej „Me ta lurg”

Ma rian Cie ślak – Dy rek tor Kon trak tów DTŚ Sp. z o.o.
Ewa Do ma ga ła – Kie row nik ad mi ni stra cji osie dla Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa

brą�zo�wy
Mar cin Osior – In ży nier bu do wy, kosz to ry sant DAN -POL Sp. z o.o.

An drzej Du dzicz – Kie row nik ad mi ni stra cji osie dla Ka to wic ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa

Od zna ka Ho no ro wa
Mi ni stra In fra struk tu ry

„ZA ZA SŁU GI DLA BU DOW NIC TWA”
Grze gorz Go wa rzew ski – Pre zes Cho rzow skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej

Grze gorz Ku becz ko – Pra cow nik Bu dow la ny MOL BUD Sp. z o.o.

Od zna ka Honorowa
„ZA SŁU ŻO NY DLA BU DOW NIC TWA”

zbio�ro�wa
So sno wiec ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa w Sosnowcu

Od zna ka Ho no ro wa
„ZA ZA SŁU GI DLA WO JE WÓDZ TWA ŚLĄ SKIE GO”

zbio�ro�wa
Pań stwo we Szko ły Bu dow nic twa – Ze spół Szkół w By to miu

in�dy�wi�du�al�na
Ire ne usz Jóź wiak – Dy rek tor Aka de mic kie go In ku ba to ra Przed się bior czo ści Po li tech ni ki Ślą skiej

Jo achim Fach – Za stęp ca Pre ze sa Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej w Świę to chło wi cach

Od zna ka Ho no ro wa
Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

zło�ta
Zdzi sław Mą dry – Czło nek Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

Da riusz Spie cho wicz – Czło nek Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

srebr�na
Le szek Ka niow ski – Czło nek Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa

Wło dzi mierz Po pczyk – Czło nek Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
To masz Tyc – Czło nek Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa
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Profesor dr hab. nauk med. MaRiaN ZEMbaLa
dy rek tor Ślą skie go cen trum cho rób Ser ca,
kie row nik ka te dry i or dy na tor od dzia łu kli nicz ne go
kar dio chi rur gii i trans plan to lo gii 
Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go

Kre atyw nie i pro fe sjo nal nie or ga ni zuje pro jek to wa nie, fi nan so wa nie i re ali za cję kom plek so wej roz bu -
do wy i mo der ni za cji Ślą skie go Cen trum Cho rób Ser ca w Za brzu. Dba o na sze zdro wie naj le piej jak
umie. A umie du żo. Jest wy bit nym spe cja li stą.

Dzię ku je my za oso bi sty wkład na uko wy w roz wój pol skiej kar dio chi rur gii i trans plan to lo gii.

Tytuł 
„PRZYJACIEL 

ŚLĄSKIEGO BUDOWNICTWA”

Prof. dr hab. n. med. Ma rian Ze mba la od po nad dwu dzie stu lat
(od 2 kwiet nia 1993 ro ku) jest dy rek to rem ŚCCS, któ re jest dziś jed -
nym z naj lep szych wy so ko spe cja li stycz nych szpi ta li kar dio lo gicz -
no -kar dio chi rur gicz nych w kra ju, cie szą cym się uzna niem rów nież
za gra ni cą. To dziś kom pleks no wo cze sne go szpi ta la z ze spo łem
po rad ni, do któ rych nie dłu go do łą czy ośro dek no wo cze sne go le -
cze nia mu ko wi scy do zy i trans plan ta cji płuc oraz dia gno sty ki ob ra -
zo wej, a tak że pierw szy na Ślą sku Park Tech no lo gii Me dycz nych.
Pro fe sor jest dum ny z do rob ku na uko we go za brzań skie go ośrod -
ka, z te go, że wie le no wa tor skich me tod le cze nia oraz no wo cze -
sna kar dio chi rur gia po wsta ły w Za brzu: od pio nier skich trans plan -
ta cji ser ca prof. Re li gi, po przez swo je trans plan ta cje płuc,
jed no cze śnie ser ca i płuc, ser ca u dzie ci oraz u bar dzo ma łych dzie -
ci (dr Ro man Przy byl ski), prze szcze py płuc w mu ko wi scy do zie (dr
Ja cek Wo jar ski), po za sto so wa nie pomp pneu ma tycz nych ty pu Re -
li ga i dy na micz ny roz wój im plan to wa nych cał ko wi cie, im por to wa -
nych z USA sztucz nych ko mór, po uży ciu któ rych cho rzy mo gą wra -
cać do do mu. W ubie głym ro ku ośro dek wy ko nał 2140 ope ra cji ser ca
i nie ma ta kie go za bie gu kar dio chi rur gicz ne go na świe cie, któ re -
go nie wy ko ny wa no by w Za brzu.

W 2015 ro ku bę dzie my ob cho dzić 30-le cie za brzań skiej kar dio -
chi rur gii. Pro fe sor Ze mba la chciał by, aby za brzań ski ośro dek na -
dal by li wzo rem dla in nych, mógł ra to wać, no wo cze śnie le czyć i da -
wać na dzie ję. 

*  *  *

Prof. dr hab. n. med. Ma rian Ze mba la uro dził się w 1950 ro ku
w Krze pi cach ko ło Czę sto cho wy. Stu dio wał na Wy dzia le Le kar skim
Aka de mii Me dycz nej we Wro cła wiu, któ re ukoń czył z wy róż nie niem
w 1974 ro ku, uzy sku jąc jed no cze śnie wy róż nie nie w ogól no pol skim
kon kur sie „Pri mi In ter Pa res”. Od 1975 do 1981 był asy sten tem i star -
szym asy sten tem w Kli ni ce Chi rur gii Ser ca tej uczel ni. Po uzy ska -
niu stop nia dok to ra na uk me dycz nych ob jął sta no wi sko ad iunk ta.
Przez kil ka lat prze by wał na sta żu na uko wym w Ho lan dii. W 1985

pod jął pra cę w utwo rzo nej wów czas Ka te drze i Kli ni ce Ślą skiej Aka -
de mii Me dycz nej w Za brzu (pod kie row nic twem pro fe so ra Zbi gnie -
wa Re li gi). Spe cja li zo wał się na stęp nie w za kre sie kar dio chi rur gii.
W 1992 ha bi li to wał się na pod sta wie roz pra wy za ty tu ło wa nej Chi -
rur gicz na re per fu zja mię śnia ser co we go w świe żym za wa le.
W 1993 zo stał dy rek to rem Ślą skie go Cen trum Cho rób Ser ca w Za -
brzu, a w 1997 zo stał człon kiem Kra jo wej Ra dy Trans plan ta cyj nej,
a w la tach 1997–1999 był pre ze sem Pol skie go To wa rzy stwa
Trans plan ta cyj ne go. W 1998 otrzy mał ty tuł pro fe so ra na uk me dycz -
nych. Do szedł do sta no wi ska pro fe so ra zwy czaj ne go Ślą skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go i kie row ni ka Ka te dry Kar dio chi rur gii i Trans -
plan to lo gii. Zaj mu je się trans plan to lo gią ser ca i płuc, w 1997 ja ko
pierw szy w Pol sce wy ko nał trans plan ta cję po je dyn cze go płu ca.
W 2011 zo stał prze wod ni czą cym Ra dy Na uko wej przy Mi ni strze
Zdro wia.

Jest uczniem prof. dr hab. med. Z. Re li gi, z któ rym pra co wał od ro -
ku 1985, a więc od chwi li po wsta nia Kli ni ki Kar dio chi rur gii Śl. AM
w Za brzu do czerw ca 1999 ro ku. 
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AUTORYTET – BUDOWNICTWA 
I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ

andRzeJ dziuBa
PREZYdENt MiaSta tYchY

Pan An drzej Dziu ba jest jed nym z naj dłu żej urzę du ją cych pre zy den -
tów w Pol sce – rzą dzi nie prze rwa nie Ty cha mi od 2000 ro ku. Cie szy się
du żą sym pa tią i po par ciem ty szan. Ostat nie wy bo ry sa mo rzą do we wy -
grał w pierw szej tu rze zdo by wa jąc po nad 55% wszyst kich od da nych gło -
sów. Tak do bry wy nik to efekt cięż kiej pra cy i kon se kwen cji w dzia ła niu,
co wi dać wy raź nie ana li zu jąc sy tu ację fi nan so wą mia sta. Do cho dy mia -
sta w 2014 ro ku osią gną kwo tę 635 mln zł. De fi cyt bu dże tu wy nie -
sie 145.366 tys. zł, co sta no wi 23% pla no wa nych do cho dów. De fi cyt zwią -
za ny jest za rów no z re ali za cją za dań bie żą cych jak i ma jąt ko wych.
Na wy dat ki mia sta prze zna czo no kwo tę 781 mln zł, z cze go wy dat ki ma -
jąt ko we wy nio są 257 mln zł, tj. pra wie 33% wy dat ków ogó łem, zaś wy -
dat ki na za da nia bie żą ce po chło ną 524 mln zł. 

Ty chy ma ją tak że wy so ki po ziom nad wyż ki ope ra cyj nej, na ko -
niec 2013 r. nad wyż ka ope ra cyj na mia sta za mknę ła się kwo tą 60 mln zł.
O tym, jak do bry jest to wy nik świad czy fakt, utrzy my wa nia się Ty chów
od kil ku lat w czo łów ce ran kin gu „Kon dy cja fi nan so wa sa mo rzą -
dów – nad wyż ka ope ra cyj na”, w ostat nim mia sto Ty chy za ję ło w gru pie
miast na pra wach po wia tu 5 miej sce w kra ju i 3 w wo je wódz twie ślą skim.
To bar dzo waż ne, gdyż wy so ki po ziom nad wyż ki ope ra cyj nej zwięk sza
po ziom in we sty cyj ny mia sta. Tyl ko w cią gu ostat nich lat w Ty chach zre -
ali zo wa niu wie le pro jek tów z za kre su m.in. in fra struk tu ry np. w 2010 ro -
ku mia sto wy dzier ża wi ło i wy re mon to wa ło dwo rzec, a od kil ku na stu mie -
się cy miesz kań cy i oso by przy jeż dża ją ce do Ty chów mo gą ko rzy stać
z 3 no wych pe ro nów: Ty chy Lo do wi sko, Ty chy Biel ska, Ty chy Gro ta – Ro -
wec kie go wy po sa żo nych m. in. w au to ma ty bi le to we, wia ty ro we ro we, win -
dy i udo god nie nia dla osób nie peł no spraw nych. 

Ty chy, ja ko je dy ne mia sto w aglo me ra cji ślą skiej kom plek so wo zre -
ali zo wa ło in we sty cje w roz wój trans por tu ko le jo we go. Wy si łek za pro -
cen to wał – w cią gu pierw szych kil ku mie się cy od otwar cia no wych pe -
ro nów licz ba osób ko rzy sta ją cych z ko lei wzro sła w Ty chach trzy krot nie,
a ty ski pro jekt przez wie lu znaw ców ryn ku ko le jo we go uzna wa ny jest
za przy kład, w ja kim kie run ku po win ny zmie rzać dzia ła nia ma ją ce na ce -
lu roz wój trans por tu szy no we go w aglo me ra cjach. 

Pre zy dent Dziu ba nie za po mi na tak że o spor tow cach – to z my ślą
o nich wy re mon to wa no Sta dion Zi mo wy, na któ rym tre nu je jed na z naj -
lep szych w Pol sce dru żyn ho ke jo wych – GKS Ty chy, po wsta ło tak że
po nad 30 bo isk ze sztucz ną na wierzch nią w róż nych czę ściach mia -
sta na któ rych miesz kań cy mo gą ak tyw nie spę dzać czas, obec nie trwa
tak że bu do wa Sta dio nu Miej skie go. 

Du ży na cisk pre zy dent kła dzie tak że na edu ka cję i kul tu rę. W Ty chach
wpro wa dzo no pro gram ter mo mo der ni za cji bu dyn ków na le żą cych do mia -
sta (m.in. szkół i przed szko li), wy bu do wa no wie le pla ców za baw dla dzie -

ci i stwo rzo no prze strzeń, w któ rej ty sza nie chęt nie spę dza ją wol ny czas
m.in. od re stau ro wa no Plac Ba czyń skie go, a daw ne Ki no An dro me da sta -
ło się Pa sa żem Kul tu ry. Grun tow ną mo der ni za cję prze szedł tak że Ośro -
dek Wy po czyn ko wy Pa pro ca ny – z wy jąt ko wym wod nym pla cem za baw,
alej ka mi do spa ce rów, ścież ka mi ro we ro wy mi stał się ulu bio nym miej sce
spę dza nia wol ne go cza su nie tyl ko dla Ty szan, ale tak że dla miesz kań -
ców oko licz nych miast. 

Li sta zre ali zo wa nych po my słów pre zy den ta jest bar dzo dłu ga, to spra -
wia, że Ty chy od lat są w czo łów ce pol skich miast wy da ją cych naj wię -
cej pie nię dzy na po pra wę in fra struk tu ry tech nicz nej i pod wzglę dem wy -
ko rzy sta nia środ ków eu ro pej skich – otrzy ma ły za to wie le wy róż nień m.
in. mie sięcz ni ka sa mo rzą do we go „Wspól no ta”, a pre zy dent An drzej Dziu -
ba w ogól no pol skim ran kin gu „Per ły Sa mo rzą du” oka zał się jed nym
z trzech naj lep szych pre zy den tów miast pow. 100 ty się cy miesz kań ców,
otrzy mał tak że wy róż nie nie ty go dni ka „New swe ek”, któ ry co ro ku na gra -
dza naj lep szych wło da rzy pol skich miast. 

*  *  *

An drzej Dziu ba, ur. 1 grud nia 1956 we Wro cła wiu, ukoń czył stu dia
na Wy dzia le Gór ni czym Po li tech ni ki Wro cław skiej oraz stu dia po dy plo -
mo we z za kre su eko no mi ki gór nic twa na Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej
w Kra ko wie. Pra co wał w Ko pal ni Wę gla Ka mien ne go Zie mo wit,
przez 12 lat prze szedł więk szość szcze bli za wo do wych w za kła dzie, do -
cho dząc do sta no wi ska głów ne go in ży nie ra ds. in we sty cji. W 1992 prze -
niósł się do fir my DBT Scharf Pol ska Sp. z o.o., gdzie zaj mo wał się mar -
ke tin giem i sprze da żą.

W 2000 zo stał wy bra ny na urząd pre zy den ta Ty chów (z ra mie nia Unii
Wol no ści), dwa la ta póź niej zo stał pierw szym pre zy den tem te go mia sta
wy bra nym w wy bo rach bez po śred nich (w dru giej tu rze uzy skał po nad 63%
gło sów). 26 li sto pa da 2006 uzy skał re elek cję na to sta no wi sko, kan dy du -
jąc z po par ciem Plat for my Oby wa tel skiej, otrzy mu jąc w dru giej tu rze wy -
bo rów sa mo rzą do wych 15 913 gło sów (52% gło sów). Czte ry la ta póź niej
po raz ko lej ny zo stał wy bra ny, tym ra zem wy gry wa jąc w pierw szej tu rze.

Obej mo wał funk cje prze wod ni czą ce go ra dy po wier ni czej Wyż szej Szko -
ły Za rzą dza nia i Na uk Spo łecz nych w Ty chach, człon ka za rzą du Sto wa -
rzy sze nia Gmin Gór ni czych w Pol sce oraz ra dy nad zor czej Ka to wic kiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej. 8 mar ca 2010 na XXXI Zgro ma dze niu
Ogól nym ZMP zo stał wy bra ny na człon ka za rzą du tej or ga ni za cji.

W la tach 90. był pre ze sem klu bu ho ke jo we go GKS Ty chy. Jest ho -
no ro wym człon kiem te go klu bu. W 2000 otrzy mał Zło tą Od zna kę Pol -
skie go Związ ku Ho ke ja na Lo dzie.

Żo na ty (żo na Ewa), ma dwie cór ki (Alek san drę i Mar tę).

Ka pi tu ła Na gród i Wy róż nień Ślą skiej Izby Bu dow nic twa nada ła Pa nu Andrzejowi Dziubie Na gro dę i Ty tuł: 
AU TO RY TET – BU DOW NIC TWA I GO SPO DAR KI ŚLĄ SKIEJ
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Firma MR Con struc tion świad czy spe cja li stycz ne pra ce bu dow la ne
w sze ro kim za kre sie, któ ry po zwa la na kom plek so wą re ali za cję in we -
sty cji i re mon tów. Do świad cze nie, prak ty ka i wy so kie kwa li fi ka cje za -
trud nio nych pra cow ni ków po zwa la ją nam świad czyć usłu gi ter mi no wo
i na wy so kim po zio mie re ali za cji.

Fir ma MR Con struc tion wdro ży ła oraz sto su je zin te gro wa ny sys tem
za rzą dza nia zgod ny z nor ma mi PN -EN ISO 9001:2009, PN -EN
ISO 14001:2005.

Fir ma MR Con struc tion z Gli wic ma sze ro ki za kres ofe ro wa nych prac.
Pro jek to wa nie:
•  Wy ko ny wa nie au dy tów ener ge tycz nych i re mon to wych
•  Wy ko ny wa nie pro jek tów bu dow la nych i wy ko naw czych bu dyn ków

jed no ro dzin nych, wie lo ro dzin nych, usłu go wych, w tym rów nież ni sko -
ener ge tycz nych i pa syw nych. 

•  Wy ko ny wa nie pro jek tów bu dow la nych i wy ko naw czych re mon tów,
ter mo mo der ni za cji, ada pta cji, prze bu dów itp.

Wy ko naw stwo:
•  Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków
•  Re mon ty i re no wa cje bu dyn ków
•  Bu dow nic two ener go osz częd ne i pa syw ne
•  Bu dow nic two jed no - i wie lo - ro dzin ne
•  Bu dow nic two usłu go we
•  Ro bo ty spe cja li stycz ne: de mon taż płyt azbe sto wych, wy ko ny wa -

nie prac izo la cyj nych i na praw czych przy za sto so wa niu spe cja li stycz -
nej che mii bu dow la nej, de kar skie – po kry cia ce ra micz ne, ce men to we,
bla sza ne i bi tu micz ne, pra ce wy ko ny wa ne me to dą al pi ni stycz ną,

•  In sta la cje sa ni tar ne 
•  In sta la cje elek trycz ne
•  In sta la cja C.O.

•  In sta la cja wod no-ka na li za cyj na
•  In sta la cja ga zów me dycz nych
•  In sta la cja wen ty la cyj na
•  In sta la cja so lar na
•  In sta la cja au to ma ty ki bu dyn ku BMS
•  In sta la cja sy gna li za cji po ża ru i od dy mia nia
•  In sta la cja te le wi zji CCTV
•  Sys tem kon tro li do stę pu
•  Sys tem sy gna li za cji wła ma nia
•  Sys tem par kin go wy
•  Mon taż/wy mia na sto lar ki/ślu sar ki okien nej i drzwio wej

ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA
BUDOWNICTWA – 2014

MaRiusz RYBka
WłaŚciciEL FiRMY

Kapituła konkursu „Śląskie Budowanie”, będącego zadaniem publicznym Zarządu Województwa Śląskiego, nadała Firmie MR Construction 
z Gliwic Nagrodę i Tytuł ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA
Za kompleksowe, terminowo wykonywane, profesjonalne i na wysokim poziomie realizacji termomodernizacje budynków wielkopłytowych 
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SESJA I: dosTosoWanie WieLkoPŁYToWeGo BudoWnicTWa
MieszkanioWeGo do WsPÓŁczesnYcH WYMaGaŃ i PoTRzeB 

WSTĘP
W Pol sce funk cjo nu je wie le ste reo ty po wych

po glą dów na te mat bu dyn ków z „wiel kiej pły ty”.
Na wet to okre śle nie jest ste reo ty pem, któ ry wy -
ni ka z uogól nie nia i uprosz cze nia do ty czą ce go
obiek tów bu dow la nych z ele men tów pre fa bry -
ko wa nych. W ostat nich la tach pró bu je się lan -
so wać i utrwa lić obie go we po ję cie jak kiep ski jest
stan tych obiek tów. Oczy wi ście przy czyn ta kich
po glą dów jest wie le. Je śli spró bu je my obiek tyw -
nie przyj rzeć się te mu pro ble mo wi to trze ba naj -
pierw okre ślić o co na praw dę cho dzi. 

RYS HI STO RYCZ NY
Po pa trzy my na wiel ką pły tę wy cho dząc

od hi sto rii i ska li zja wi ska. Po cząt ki w Pol sce
bu dow nic twa pre fa bry ko wa ne go na le ży okre -
ślić na po ło wę lat 50 kie dy to w No wej Hu cie
za sto so wa no wiel ko ga ba ry to we pre fa bry ka ty
żuż lo be to no we w bu dow nic twie wie lo ro dzin nym
[1]. W ro ku 1957 w War sza wie na osie dlu Je -
lon ki po wsta je pierw szy w Pol sce wie lo ro dzin -
ny bu dy nek w tech no lo gii wiel ko pły to wej. De -
cy zje po dej mo wa ne przez wła dze Pol ski by ły
uza sad nio ne po nie waż Pol ska po woj nie stra -
ci ła wie le za so bów a ich de fi cyt w związ ku z wy -
żem de mo gra ficz nym cią gle rósł. To uprze my -
sło wio ne bu dow nic two stwa rza ło szan sę
szyb kie go przy ro stu licz by miesz kań. Od te go
cza su ska la bu dow nic twa pre fa bry ko wa ne go
wy pie ra ją ce go in ne tra dy cyj ne tech no lo gie
szyb ko ro sła. Po wsta wa ły fa bry ki do mów
i zdol no ści bu do wy no wych miesz kań osią ga -
ły, w la tach szczy to wych moż li wo ści in we sty -
cyj nych w Pol sce, pra wie 300 tys. miesz kań
rocz nie. Na dzień dzi siej szy na le ży osza co wać,

że licz ba ta mo że się gać na wet oko ło 4 mln
miesz kań wy bu do wa nych w tej tech no lo gii.
Ozna cza to, że w miesz ka niach, któ re po wsta -
ły w bu dyn kach pre fa bry ko wa nych ży je oko -
ło 12 mln lu dzi. 

Bu do wa no co praw da du żo ale ja kość i ni -
ski stan dard miesz kań po zo sta wiam bez ko -
men ta rza [1,5,7,8]. Jak wy ni ka z da nych li te -
ra tu ro wych od 1961 ro ku obo wią zy wał
stan dard 20 m2 w miesz ka niu dla jed nej
oso by do 71 m2 w miesz ka niu dla sied miu
osób. Do pie ro w 1974 ro ku zmie nio no stan dard
i od po wied nio wy no sił on 25-28 m2 dla miesz -
kań na jed ną oso bę i 75-85 m2 w miesz ka niach
prze zna czo nych dla 6 osób [1]. Bu do wa ne w la -
tach 60-90 za so by miesz ka nio we fi nan so wa -
ne by ły z bu dże tu pań stwa ale sta no wi ły
w znacz nej mie rze wła sność spół dziel ni miesz -
ka nio wych, któ re od po wia da ły za ich utrzy ma -
nie. Za an ga żo wa nie pań stwa, któ re po sta wi -
ło so bie za cel za spo ko je nia po trzeb
miesz ka nio wych oby wa te li, mia ło swo je kon -
se kwen cje w idei ilość za wszel ką ce nę.
Na opi sa ne pro ble my na kła da się do dat ko wo
pro blem zwią za ny ze spo so bem re ali za cji in -
we sty cji bu dow la nych w okre sie bu mu bu dow -
la ne go lat 70. i 80. Głów ny cel re ali za cji to mak -
sy ma li za cja ilo ści bu do wa nych miesz kań a nie
ich ja kość. To za ło że nie mia ło kon se kwen cje
w ilo ści wad ja kie by ły wy ni kiem po śpie chu
a czę sto wręcz de cy zji po li tycz nych z któ rych
wy raź nie wi dać cel nad rzęd ny li czy się ilość
za wszel ką ce nę. Dla te go zda rza ło się, że wbu -
do wy wa no uszko dzo ne pre fa bry ka ty, źle za bez -
pie cza no złą cza płyt a przy wiel kim de fi cy cie
ma te ria łów izo la cyj nych po ja wia ły się róż ne wa -

dy i de fek ty. Do wy mie nio nych pro ble mów na -
le ży jesz cze wy mie nić te wy ni ka ją ce z de fi cy -
tu ma te ria łów wy ma ga nej ja ko ści np. nie wła -
ści wa stal, złej ja ko ści kru szy wa, ce men ty nie
na da ją ce się do pre fa bry ka cji.

Pro ble mem jest tak że fakt, że prak tycz nie
każ dy z sto so wa nych w Pol sce sys te mów
wiel kiej pły ty był mo dy fi ko wa ny pod re gio nal -
ne wy ma ga nia i w efek cie po za wy mie nio ny mi
po ni żej 12 sys te ma mi po ja wia się wie le in nych
mo dy fi ka cji. Oka zu je się, że w więk szo ści za -
rząd cy bu dyn ków z wiel kiej pły ty nie po sia da -
ją kom ple tu do ku men ta cji pro jek to wej
a w szcze gól no ści pro blem ten do ty czy pro jek -
tów kon struk cji bu dyn ków. In sty tut Tech ni ki Bu -
dow la nej gro ma dził pro jek ty ja kie na pły wa ły z li -
kwi do wa nych biur pro jek tów i za bez pie czył
na ty le ile po zwo li ły na to do stęp ne środ ki. Nie -
ste ty ja kość czę ści prze ję tych pro jek tów jest ka -
ta stro fal na i gro zi ich utra ta je śli nie prze nie sie
się jaj na in ny niż obec nie no śnik in for ma cji. Do -
stęp ność do ku men ta cji jest szcze gól nie istot -
nym ele men tem oce ny sta nu tech nicz ne go bu -
dyn ków z wiel kiej pły ty. 

Sto so wa ne w Pol sce dwa głów ne ro dza je
sys te mów wiel kiej pły ty, któ re za wie ra ły kon -
kret ne sys te my tech no lo gicz ne:

1. Sys tem za mknię ty tj. ele men ty wiel ko pły -
to we skła da ne w je den spo sób, ty pi za cja ogra -
ni cza ła się do po wta rzal ne go roz wią za nia ty pu
bu dyn ku, je go seg men tu lub na wet tyl ko miesz -
ka nia, bu do wa we dług tzw. sys te mu za mknię -
te go, czę sto ozna cza, że każ da ścia na w miesz -
ka niu jest kon struk cyj na, czy li no śna.

– PBU
– Do mi no

Znaczenie,
podstawowe
problemy i założenia
dalszej renowacji
budownictwa
wielkopłytowego

mgr inż.
aNdRZEj Roch dobRUcki
Prezes krajowej Rady
Polskiej izby inżynierów
budownictwa
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– Dą bro wa
– Fa dom
– WUF -T
– OW -T
– WWP
– Ra ta je
– Wi no gra dy
– Szcze ciń ski
– Le nin grad
2. Sys tem otwar ty tj. da ją cy moż li wość

two rze nia róż nych kon fi gu ra cji w ogra ni czo nej
ilo ści ty pów bu dyn ków skła da ją cych się na do -
wol ny ze spół urba ni stycz ny, we wnątrz miesz -
ka nia nie wy stę pu ją ścia ny kon struk cyj ne:

– W -70
Nie na le ży tej li sty za my kać, po nie waż

część po szcze gól nych sys te mów tech no lo gicz -
nych ewo lu owa ła w cza sie i tych z od mia na -
mi moż na na li czyć co naj mniej 24 [2].

Pierw sze kom plek so we po dej ście do pro ble -
ma ty ki mo der ni za cji wiel kiej pły ty pod jął In sty -
tut Tech ni ki Bu dow la nej w 1999 ro ku i zor ga -
ni zo wał kon fe ren cję na uko wą w Mrą go wie pt.
„Moż li wo ści tech nicz ne mo der ni za cji bu dyn ków
wiel ko pły to wych na tle ich ak tu al ne go sta nu”.
W kon fe ren cji wzię li udział przed sta wi cie le kra -
jów Eu ro py za chod niej (Fran cji i Nie miec). Wła -
śnie w tych kra jach oraz w Szwe cji i Fin lan dii
pod ję to dzia ła nia zmie rza ją ce do kom plek so -
we go roz wią za nia pro ble mów zwią za nych
z ko niecz no ścią do sto so wa nia ta kich obiek tów
do współ cze snych wy ma gań. Rzą dy wy mie nio -
nych państw zna la zły środ ki na re ali za cję
ogrom nych pro gra mów o cha rak te rze spo łecz -
nym bo miesz ka nia dla oby wa te li to przede
wszyst kim pro blem spo łecz ny. Jak wy ni ka
z da nych li te ra tu ro wych mo der ni za cja mo że po -
cią gać za so bą wzrost czyn szów w ta kich
miesz ka niach [3], ale w wa run kach pol skich
kosz ty mo der ni za cji mo gą być po kry wa ne
z fun du szu re mon to we go i róż nych do ta cji
w tym unij nych.

PRO BLEM SPO ŁECZ NY
Pro blem re wi ta li za cji w Pol sce to tak że

wiel ki pro blem spo łecz ny. W ta kich obiek tach
miesz ka dzi siaj jesz cze być mo że 12 mln Po -
la ków. Struk tu ra wła sno ścio wa obiek tów jest
mie sza na z du żym udzia łem wła sno ścio we go
pra wa do lo ka lu spół dziel cze go czy miesz kań
hi po tecz nych. Po nad to w blo kach z wiel kiej pły -
ty za miesz ku ją sta rze ją cy się spół dziel cy
i wła ści cie le ra czej ma łych i w po rów na niu z dzi -
siej szy mi wy ma ga nia mi sub stan dar do wych
miesz kań. We dług da nych pu bli ko wa nych
w 2010 r. przez A. Ostań ską [4] w 2009 ro ku
naj więk szą gru pę w ba da nym osie dlu sta no -
wią miesz kań cy w wie ku 50-75 lat (40%) ro -
śnie ona o 7% w sto sun ku do ro ku 2004. Na -
to miast gru pa wie ko wa 25-50 lat (37%),
za miesz ku ją ca w obiek tach bu dow nic twa
uprze my sło wio ne go ule gła zmniej sze niu o 13%
w po rów na niu z ro kiem 2004. 

Na le ży tak że pod kre ślić, że wie le spół -
dziel ni miesz ka nio wych ule gło po dzia łom
na kil ka mniej szych lub z wie lu wiel kich spół -
dziel ni miesz ka nio wych od dzie la no po kil ka lub
po je dyn cze bu dyn ki z któ rych po wsta wa ły
wspól no ty miesz kań ców. Po nad to są blo ki
w któ rych dzia ła Wspól no ta i Spół dziel nia
rów no cze śnie. Nie uprasz cza to spra wy re wi -
ta li za cji obiek tów z wiel kiej pły ty. Pro ble my fi -
nan so we sta rze ją cych się spo łecz no ści za -
miesz ku ją cych bu dyn ki wiel ko pły to we znaj du ją
od zwier cie dle nie w kon dy cji fi nan so wej za rząd -
ców bu dyn ków. Wszyst kie opi sa ne wy żej
zmia ny wła sno ścio we oraz wol no ryn ko wa go -

spo dar ka sta wia wła ści cie li obiek tów w trud nej
sy tu acji. 

MO DER NI ZA CJA
Re no wa cja tych obiek tów po win na uwzględ -

niać wszyst kie wy ma ga nia pod sta wo we. Bar -
dzo pre cy zyj nie ob ra zu je pro blem ta kich dzia -
łań kon fe ren cja w Mrą go wie 1999 gdzie zbiór
re fe ra tów od no si się do wszyst kich zna nych
wów czas 6 wy ma gań pod sta wo wych. 

Mo der ni za cja roz wią zań funk cjo nal nych ja -
ko mi ni mum po win na uwzględ niać i do ty czyć
[1,9]:

– nad bu do wy do dat ko wych kon dy gna cji;
– zmia ny kształ tu da chów po zwa la ją cych

na po wsta wa nie po wierzch ni miesz kal nych
na pod da szach lub utwo rze nie dru gie go po zio -
mu miesz kań dwu po zio mo wych;

– prze bu do wy wejść do bu dyn ków i kla tek
scho do wych do sto so wu ją cych je do po trzeb
osób nie peł no spraw nych;

– prze kształ ce nie struk tu ry miesz kań, po -
przez łą cze nie zbyt ma łych miesz kań oraz/lub
po pra wę funk cjo nal no ści miesz kań;

– prze bu do wę ukła dów ko mu ni ka cyj nych bu -
dyn ków, po przez li kwi da cja ukła dów ko ry ta rzo -
wych oraz/lub zwięk sze nie ilo ści kla tek i wind;

– prze bu do wę bu dyn ków, po przez ko rek tę
wiel ko ści bu dyn ków oraz/lub do bu do wę no -
wych oraz/lub frag men tów oraz/lub czę ścio we
wy bu rze nie oraz/lub prze kształ ce nia ele wa cji;

– wpro wa dze nie tam gdzie jest to moż li we
niż szej za bu do wy miesz ka nio wo -usłu go wej.

Po pra wa roz wią zań funk cjo nal nych w wy ni -
ku mo der ni za cji bę dzie moż li wa, ale ogra ni czo -
na w du żym stop niu ukła da mi kon struk cyj ny -
mi bu dyn ków. Prze kształ ce nia ukła dów
funk cjo nal nych miesz kań i ich łą cze nie w gra -
ni cach, któ re okre śla ją roz wią za nia i bez pie -
czeń stwo kon struk cji.

Mo der ni za cja tech nicz na obiek tów po win -
na do ty czyć:

– po pra wy in sta la cji, głów nie grzew czych
i wo do cią go wo -ka na li za cyj nych oraz elek -
trycz nych;

– do cie pla nia ścian ze wnętrz nych i no -
wych roz wią zań ele wa cyj nych;

– wy mia ny okien;
– po kryć da chów;
– wy mia ny dźwi gów i ewen tu al nej do bu do wy

dźwi gów w bu dyn kach wie lo kon dy gna cyj nych;
– do bu do wy log gii i obu do wy bal ko nów.
Na le ży przy po mnieć, iż w po ło wie lat 80-tych

wła dze pań stwo we roz po czę ły fi nan so wa ną ze
środ ków bu dże to wych ak cję usu wa nia uste rek
w ścia nach ze wnętrz nych bu dyn ków wiel ko pły -
to wych na zwa ną usu wa niem wad tech no lo gicz -
nych. W prze wa ża ją cej więk szo ści nie by ły to
jed nak błę dy za ło żeń tech no lo gicz nych lecz
zwy kłe par tac two w pro duk cji pre fa bry ka tów
i wy ko naw stwie. 

Pla nu jąc mo der ni za cję bu dyn ków wiel ko pły -
to wych na le ży brać pod uwa gę, że stan go spo -
dar ki, sto sun ki wła sno ścio we w miesz kal nic -
twie i wiel kie nie za spo ko jo ne po trze by
miesz ka nio we wska zu ją, iż w naj bliż szej przy -
szło ści nie na le ży się li czyć z ma so wy mi roz -
biór ka mi ze spo łów bu dyn ków wiel ko pły to -
wych. Na pew no za sob ność miesz kań ców nie
bę dzie w naj bliż szym cza sie sprzy jać mo der -
ni za cji bu dyn ków. Na to miast bie żą ce re mon -
ty nie za ła twią po pra wy ja ko ści bu dyn ków wiel -
ko pły to wych, z uwa gi na zły stan tech nicz ny
do ja kie go do pusz czo no w la tach ubie głych
oraz nie po pra wią roz wią zań funk cjo nal no -użyt -
ko wych. Mo der ni za cje w ska li jed ne go miesz -
ka nia nie roz wią żą wie lu pro ble mów tech nicz -

nych, dla te go mi ni mal na ska la mo der ni za cji
tech nicz nej to ca ły bu dy nek. Oczy wi ście je den
bu dy nek na osie dlu, jak kol wiek po pra wia je go
stan tech nicz ny i ewen tu al ne roz wią za nia
funk cjo nal ne bez zmia ny je go oto cze nia, tzn.
po zo sta łych; bu dyn ków i in fra struk tu ry osie dlo -
wej nie roz wią zu je pro ble mów spo łecz nych
miesz kań ców ca łe go osie dla. A za tem ide ałem
by ły by pro gra my re wi ta li za cyj ne obej mu ją ce za -
bu do wę osie dla.

DZIEŃ DZI SIEJ SZY
Po żą da ne jest aby i w Pol sce wzo rem

państw Eu ro py za chod niej (np. Niem cy, Fran -
cja, Szwe cja) ak cja re ali zo wa na już od 1990
r. mo der ni za cji przy ję ła for mę kom plek so -
wych pro gra mów rzą do wych. W Pol sce je dy -
nie ter mo mo der ni za cja jest ob ję ta od 1996 r.
„Rzą do wym pro gra mem wspie ra nia in we sty -
cji ener go osz częd nych”, wkom po no wa nym
w me cha nizm go spo dar ki ryn ko wej. 

Oce na sta nu funk cjo nal no ści i wa dy miesz -
kań przed sta wio na przez Gro no staj ską B.
i Or łow skie go A. [5] przed sta wia się w na stę -
pu ją cy spo sób:

– za ma ła po wierzch nia;
– brak ci szy i spo ko ju;
– brak moż li wo ści se pa ra cji;
– brak do dat ko wych po miesz czeń;
– brak od po wied nie go przed po ko ju, zły roz kład

po miesz czeń i nie od po wied nie ich wy mia ry;
– źle za pro jek to wa ny po kój dzien ny i po ko -

je sy pial nia ne, zbyt ma łe kuch nie;
– brak po ko ju do pra cy.

Au to rzy stwier dza ją, że za rzu ty ta kie po wta -
rza ją się we wszyst kich kra jach gdzie tej sub stan -
cji miesz ka nio wej jest spo ro. Nie ste ty w Pol sce
brak jest re ali za cji pro ce sów re wi ta li za cyj nych,
któ re ten stan rze czy by zmie nia ły.

Wie le prac re ali zo wa nych przez obec nych
wła ści cie li bu dyn ków pro wa dzi do suk ce syw -
nej po pra wy sta nu bu dyn ków z wiel kiej pły ty.
Re mon ty bu dyn ków ogra ni cza ły się jed nak
głów nie do dzia łań naj pil niej szych i tych któ -
rych wy ko na nie przy no si ło szyb ko efek ty użyt -
kow ni kom miesz kań. 

Ter mo mo der ni za cję obiek tów bu dow nic twa
uprze my sło wio ne go roz po czę li śmy na du żą
ska lę od po cząt ku lat 90. Pil ność tych dzia łań
wy ni ka ła głów nie ze zmian wy ma gań do ty czą -
cych izo la cyj no ści ścian współ czyn nik prze ni -
ka nia cie pła, któ ry w okre sie ich wzno sze nia bu -
dyn ków wy no sił k=1,16 ÷ 1,24 W/m2K a dzi siaj
to wy ma ga nie jest oko ło 5 ra zy ostrzej sze [8].
Wzrost kosz tów ener gii i ogra ni cze nie emi sji
CO2 jest ele men tem na pę dza ją cym ten me cha -
nizm. Dla te go od po ło wy lat 90 ubie głe go
wie ku pań stwo pol skie opra co wa ło i re ali zo wa -
ło pro gra my ter mo mo der ni za cji wiel kiej pły ty do -
fi nan so wu jąc te przed się wzię cia z bu dże tu. Ter -
mo mo der ni za cja to zbiór dzia łań w wy ni ku któ rej
re ali zo wa ne jest spo ro za dań mo der ni za cji tech -
nicz nej, po za ocie ple niem ścian ze wnętrz -
nych i wy mia ną sto lar ki okien nej ko niecz -
na by ła wy mia na in sta la cji grzew czej. Do brze
je śli tym dzia ła niom to wa rzy szy se ria dzia łań
zmie rza ją cych do wy mia ny in nych in sta la cji we -
wnętrz nych i opo mia ro wa ne me diów. Oczy wi -
ście te dzia ła nia ma ją istot ny wpływ na ele wa -
cje i za bez pie cze nie kon struk cji bu dyn ku
przed wpły wa mi at mos fe rycz ny mi.

Wy mia na sto lar ki to tak że zmniej sze nie wpły -
wu ha ła su ze wnętrz ne go ale nie eli mi nu je ona
ha ła su by to we go a i w tym ob sza rze są licz ne
kło po ty wy ni ka ją ce z przyj mo wa nych roz wią zań
kon struk cyj nych w obiek tach wiel ko pły to wych.
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Cien kie stro py i ścia ny z ele men tów pre fa bry ko -
wa nych to nie sprzy ja ło uzy ska niu do brych pa -
ra me trów aku stycz nych. Wy mia ny po sa dzek
wraz z war stwa mi izo la cji mo że po pra wiać pa -
ra me try ale nie za wsze jest to ro bio ne po praw -
nie tech nicz nie i czę sto efekt jest od wrot ny. 

Z hi sto rii pa mię ta my o du żym de fi cy cie ma -
te ria łów o do brej ja ko ści dla te go w bu dyn kach
z wiel kiej pły ty są tak że ma te ria ły, któ re za wie -
ra ją sub stan cje z dzi siej sze go punk tu wi dze nia
szko dli we lub wręcz ob ję te za ka zem sto so wa -
nia w bu dow nic twie. Na le ży w tym miej scu
wspo mnieć o azbe ście na ele wa cjach i w zsy -
pach na śmie ci, czy ksy la mi cie sto so wa nym ja -
ko im pre gnat, po chod nych fe no li i wę glo wo do -
rów lot nych czy for mal de hy dzie. Jest jesz cze
pro blem zwią za ny z wa run ka mi hi gie nicz ny mi
a wy ni ka ją cy z bra ku do brej wen ty la cji i moż -
li wo ści za grzy bie nia za własz cza tych ele men -
tów bu dyn ku na ra żo nych na za wil go ce nia.
Ozna cza to, że czę sto za kres re mon tu po wi nien
być po prze dzo ny do brze za pla no wa ną i kom -
plek so wą eks per ty zą obej mu ją cą wie le wy ma -
gań sta wia nych obec nie bu dyn kom tak że tych
do ty czą cych wa run ków hi gie nicz nych co bar -
dzo czę sto jest po mi ja ne w oce nach.

Przy oka zji prac ter mo mo der ni za cyj nych nie
wol no za po mi nać, że efek tem pod sta wo wym
ta kiej dzia łal no ści jest do dat ko we ob cią że nie
kon struk cji bu dyn ku, co wy ma ga spe cja li -
stycz nej oce ny sta nu tech nicz ne go kon struk -
cji i ścian ele wa cyj nych. Ta kie oce ny mu szą być
pro wa dzo ne po od po wied niej ana li zie do ku -
men ta cji kon struk cyj nej bu dyn ku i in wen ta ry -
za cji uszko dzeń bu dyn ku oraz ba da niach sta -
nu po wierzch ni ele wa cji w za kre sie jej no śno ści.
Do ta kich dzia łań mo gą przy stę po wać in ży nie -
ro wie z od po wied ni mi upraw nie nia mi. 

Za sa dy dia gno sty ki (me to dy ka oce ny sta nu
tech nicz ne go) kon struk cji bu dyn ków wiel ko pły -
to wych zo sta ły opi sa ne są w In struk cji
ITB 371/2002. Do te go na le ży do dać, że ba -
da nia sta nu tech nicz ne go po win ny obej mo wać
nie tyl ko stan za cho wa nia war stwy fak tu ro wej
ścian ze wnętrz nych, jak to prze wi du ją in -
struk cje ITB 360/1999 i 374/2002, ale rów nież
stan złą czy pio no wych i po zio mych (od we -
wnątrz bu dyn ku). Waż nym ele men tem dia gno -
sty ki jest oce na mo men tu po wsta nia ry sy
(mo że po wsta ła w cza sie bu do wy, a ujaw ni ła
się po pęk nię ciu tyn ku) oraz mo ni to ring jej roz -
war to ści [7, 10].

Do brze jest tak że za dbać o to aby uła twić do -
stęp do bu dyn ków przy oka zji prac ter mo mo -
der ni za cyj nych. Bu do wa pod jaz dów czy wy mia -
na drzwi wej ścio wych o od po wied nich
pa ra me trach na pew no uła twi do stęp do bu dyn -
ków oso bom nie peł no spraw nym a tak że dla sta -
rze ją cych się wła ści cie li lo ka li. 

Nie wie le moż na zro bić w spra wie bez pie -
czeń stwa po ża ro we go bez zmian funk cjo nal -
nych w bu dyn kach z wiel kiej pły ty. Zmia ny ta -
kie po win ny zmie rzać do za sto so wa nia
urzą dzeń od pro wa dza ją cych dym i two rze niu
al ter na tyw nych dróg ewa ku acji. Na le ży jed nak
przy po mnieć, że wy ma ga nia do ty czą ce ma te -
ria łów izo la cyj nych sto so wa nych do ocie pleń
na ele wa cji w Pol sce prze wi du ją, że po wy żej 25
m nie moż na sto so wać izo la cji pal nej. We -
wnątrz obiek tów moż na by po ku sić się o wy -
ko na nie sys te mów de tek cji po ża ro wej. Za ta -
kim po dej ściem do te go za gad nie nia
prze ma wia ilość zda rzeń i licz ba ofiar śmier -
tel nych w blo kach miesz kal nych.

Kon struk cja bu dyn ków wiel ko pły to wych,
jak wszyst kie in ne bu dyn ki miesz kal ne po win -
na być prze glą da na raz na 5 lat. W za leż no -

ści od wie ku bu dyn ku i od te go jak wie le zja -
wisk ne ga tyw nych mia ło wpływ od chwi li
wzno sze nia do dnia dzi siej sze go oraz bę dą -
ca skut kiem wie lo let nich za nie dbań mu si pod -
le gać kom plek so wej oce nie. Wy raź nie ry su je
się pro blem bra ku kom plek so wej wie dzy o sta -
nie tej gru py bu dyn ków, co pod kre śla ją au to -
rzy wszyst kich prak tycz nie prac pu bli ko wa nych
w ostat nim cza sie [1,2,5,6,8,9,10]. Ten pro blem
nie po wi nien po zo sta wać bez od po wie dzi.
Bu dyn ki te ma ją już swo je wie lo let nie hi sto rie
nie któ re 50 lat i wię cej słu żą ich miesz kań com,
a co za tym idzie brak wie dzy o ko niecz no ści
in ter wen cji z wy prze dze niem sta nu awa ryj ne -
go pro wa dzić bę dzie do znacz ne go wzro stu
kosz tu prac na praw czych w ce lu przy wró ce nia
sta nu tech nicz ne go umoż li wia ją ce go nor mal -
ną dal szą eks plo ata cję. Zbie ra nie i ana li -
za da nych do ty czą cych awa rii i sta nu tech nicz -
ne go wy da je się naj tań szym i spo łecz nie
uza sad nio nym spo so bem na co naj mniej
utrzy ma nie sta nu tech nicz ne go po zwa la ją -
ce go na bez piecz ne użyt kow nie znacz nych za -
so bów miesz ka nio wych. 

POD SU MO WA NIE
Każ da re no wa cja obiek tów wiel ko pły to -

wych mu si być po prze dzo na kom plek so wą
ana li zą sta nu tech nicz ne go kon struk cji i oce -
ną moż li wo ści zmian funk cjo nal nych w ta kich
bu dyn kach. 

Ana li za sta nu kon struk cji jest nie zbęd nym ele -
men tem pla no wa nych dzia łań zwią za nych
z re no wa cją i po win na być wy ko ny wa na na pod -
sta wie do ku men ta cji bu dyn ku przez spe cja li stów
z od po wied ni mi upraw nie nia mi. Nie na le ży wy -
klu czać ko niecz no ści roz biór ki bu dyn ków, któ -
rych re no wa cja jest nie opła cal na.

Po oce nie po zy tyw nej sta nu kon struk cji
na le ży za pla no wać za kres mo der ni za cji tech -
nicz nej, któ rą po win ny po prze dzić ba da nia in
si tu na obiek cie w za kre sie prak tycz nie wszyst -
kich wy ma gań pod sta wo wych, któ re po win ni
pro wa dzić i wspo ma gać spe cja li ści z da nej
dzie dzi ny bu dow nic twa. Na pod sta wie kom plek -
so wej oce ny sta nu bu dyn ku i moż li wo ści wy -
eli mi no wa nia wszyst kich za gro żeń po wi nien po -
wstać pro jekt uwzględ nia ją cy ca ły za kres
nie zbęd nych prac.

Do re ali za cji re no wa cji na le ży sto so wać
spraw dzo ne roz wią za nia i wy ro by wpro wa dzo -
ne do ob ro tu zgod nie z prze pi sa mi pra wa.

Dzia ła nia przy kom plek so wej re no wa cji bu -
dyn ków z wiel kiej pły ty i zna ne już pro ble my wy -
ni ka ją ce z roz pro szo ne go zbio ru do świad -
czeń róż nych eks per tów na le ży za cząć
gro ma dzić i sys te ma ty zo wać aby uogól nie nia
w przy szło ści uprasz cza ły pro ce du rę i zmniej -
sza ły kosz ty. 

Ta kie dzia ła nia by ły pro wa dzo ne w Eu ro pie
gdzie w la tach 90 opra co wa no pro gra my sfi -
nan so wa ne ze środ ków Ko mi sji Eu ro pej skiej
EPI QR czy IN VE STIM MO do sza co wa nia
kosz tów re no wa cji bu dyn ków.

Uogól nie nia ja kie po win ny być wy ni kiem tej,
a mo że tak że in nych kon fe ren cji, oraz ce lo -
wość ze wzglę dów spo łecz nych re wi ta li za cji
sta rze ją cej się sub stan cji miesz ka nio wej oraz
po trze ba uogól nień w ce lu ob ni że nia kosz tów
wraz z uzględ nie nie spe cy fi ki pol skie go bu -
dow nic twa wiel ko pły to we go po win no być
pod sta wą do wy stą pie nia o środ ki do Unii Eu -
ro pej skiej.
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Mgr inż. An drzej Roch do bRUc Ki – jest ab -
sol wen tem Wy dzia łu In ży nie rii Sa ni tar nej i Wod -
nej Po li tech ni ki War szaw skiej. W swo jej ka rie -
rze za wo do wej pra co wał m.in.. na bu do wie
Oren bur skie go Ru ro cią gu Ga zo we go „So juz”
w Char ko wie (1974-1978) ja ko peł no moc nik fir -
my Ener go pol SA oraz w Niem czech, gdzie był
peł no moc ni kiem na bu do wach pro wa dzo nych
przez Mo sto stal -Export SA. W la tach 1994-1998
peł nił funk cję Głów ne go In spek to ra Nad zo ru Bu -
dow la ne go w ran dze pod se kre ta rza sta nu.
Od 1998 r. do 2004 r. był wi ce pre ze sem w fir -
mie Mo sto stal -Export SA, na stęp nie pia sto wał
sta no wi sko dy rek to ra ds. bu dow nic twa.
Od 1 stycz nia 2011 r. peł ni funk cję pro ku ren ta
i do rad cy Za rzą du w tej fir mie.
Po za pra cą za wo do wą zaj mu je się tak że dzia -
łal no ścią spo łecz ną, pra co wał m.in. w Ko mi te -
cie Bu dow nic twa funk cjo nu ją cym przy Kra jo wej
Izbie Go spo dar czej. Jest ho no ro wym człon kiem
Pol skiej Izby Pro jek to wa nia Bu dow la ne go.
Od lat dzia ła tak że w Pol skiej Izbie In ży -nie rów
Bu dow nic twa, w któ rej w la tach 2006-2010 peł -
nił funk cję wi ce pre ze sa, a obec nie pre ze sa.
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1. Co za li cza się do bu dyn ków wiel ko pły -
to wych

Pod po ję ciem bu dow nic twa wiel ko pły to we -
go – w po ję ciu prze cięt ne go miesz kań ca
miast – ro zu mie się bu dyn ki wie lo ro dzin ne wy -
ko ny wa ne w okre sie od lat sześć dzie sią tych
do dzie więć dzie sią tych ubie głe go wie ku. Cha -
rak te ry zo wa ło je wy ko ny wa nie więk szo ści lub
wszyst kich ele men tów kon struk cyj nych i osło -
no wych w wy twór niach pre fa bry ka tów tzw.
„fa bry kach do mów”. 

Osza co wa nie licz by miesz kań wy ko na nych
w tym okre sie (3-4 mi lio ny?) do ty czy wszyst -
kich sys te mów bu dow nic twa z pre fa bry ka tów.
Bu dow nic two uprze my sło wio ne re ali zo wa ne
w tych la tach obej mo wa ło ok. 96 % bu dow nic -
twa wie lo ro dzin ne go w kra ju [1]. 

Do 1979 ro ku zre ali zo wa no ok. 9,5 mln m2

po wierzch ni użyt ko wej w tech no lo gii wiel ko pły -
to wej i 4,6 mln m2 w tech no lo gii „wiel kie go blo -
ku”. Pod ję to rów nież pra ce nad wdro że niem
uprze my sło wio nych me tod pro duk cji o wy ko -
ny wa nia do mów jed no ro dzin nych.

2. Ja kość śro do wi ska miesz ka nio we go
Za sa dy re ali za cji bu dyn ków (kształt bu -

dyn ków, po wierzch nia miesz kań, cha rak te ry -
sty ki funk cjo nal no -użyt ko we) wy ni ka ły z de cy -
zji po li tycz nych, a nie z po trzeb miesz kań ców
czy wy ma gań urba ni stycz nych. Do dat ko wym
czyn ni kiem de cy du ją cym o ja ko ści użyt ko wa -
nia był nie do sta tek i ni ska ja kość ma te ria łów
wy koń cze nio wych i in sta la cyj nych.

Mo no po li stycz na po zy cja tech no lo gii wiel ko -
pły to wych wpły wa ła na eli mi no wa nie tech no -
lo gii wiel ko blo ko wej oraz za ha mo wa nie po stę -
pu we wdra ża niu in nych (no wo cze snych)
roz wią zań tech no lo gicz nych. Ogra ni cze nie
moż li wo ści pro jek to wa nia do pro wa dzi ło do uni -
for mi za cji roz wią zań po przez za le ca nie, (a na -
wet na ka zy wa nie) sto so wa nia pro jek tów ty po -
wych, okre ślo nej wy so ko ści bu dyn ków,
ujed no li ce nie po szcze gól nych ele men tów (np.

sto lar ki). Efek tem ta kiej dzia łal no ści by ło zbu -
do wa nie w Pol sce wie lu bu dyn ków o ta kim sa -
mym wy glą dzie, da le kim od ocze ki wań ar chi -
tek tów oraz miesz kań ców. 

Po mi mo to osie dla bu dow nic twa wiel ko pły -
to we go ma ją swo je za le ty, wy ni ka ją ce z ów cze -
sne go po dej ścia do po zy ska nia te re nów
pod bu dow nic two (np. ła twość wy własz cza nia
na ce le miesz ka nio we):

– dość znacz ne od le gło ści mię dzy bu dyn -
ka mi,

– du ża, w sto sun ku do po wierzch ni za bu do -
wy, po wierzch nia te re nów zie lo nych,

– sto sun ko wo bli ska od le głość do cen trów
miast,

– usłu gi (szko ły, przed szko la, przy chod nie
le kar skie).

In ny mi istot ny mi czyn ni ka mi wpły wa ją cy mi
na ja kość za miesz ka nia są ku ba tu ra i, po -
wierzch nia. Wy so kość miesz kań ma rów nież
istot ne zna cze nie dla ja ko ści ży cia. W prze wa -
ża ją cej licz bie miesz kań wy so kość net to wy -
no si 250 cm, jed nak spo ty ka się miesz ka nia
niż sze (od 240 cm w sys te mach wiel kie go blo -
ku) i nie co wyż sze (258 cm w sys te mie W -70
i Wk -70).

Po wierzch nia miesz kań by ła okre ślo na cen -
tral nie. Wiel kość miesz ka nia za le ża ła od licz -

by osób prze wi dy wa nych do za miesz ka nia,
a wiel kość miesz kań okre ślo no sym bo la mi M,
np. miesz ka nie dla 1 oso by ozna czo no M1, dla
dwóch M2 itd. aż do M7. Do dat ko wo ozna czo -
no rów nież licz bę po koi np. ozna cze nie 3PK
ozna cza ło 3 po ko je + kuch nia (wid na). Przy -
kła do we po wierzch nie miesz kań z koń ca
lat 70-tych dla wy bra nych sys te mów za war to
w ta bli cy 1.

W póź niej szym okre sie bu do wa no miesz ka -
nia nie co więk sze. Na prze ło mie lat 70. i 80. stan -
dar dem by ły miesz ka nia o po wierzch niach M3
do 55 m2, M4 do 65 m2. Z po wyż sze go ze sta -
wie nia wy ni ka, że miesz ka nia bu do wa no sto sun -
ko wo ma łe (uwzględ nia jąc licz bę miesz kań ców).
Na le ży za uwa żyć, że obec nie, w 2-giej de ka -
dzie XXI wie ku bu do wa ne miesz ka nia ma ją rów -
nież ma łe po wierzch nie, ale za zwy czaj są
prze zna czo ne dla mniej szej licz by osób.

Ko lej nym czyn ni kiem de cy du ją cym o ja ko -
ści śro do wi ska miesz ka nio we go są ma te ria ły
i ja kość wy koń cze nia. Ty po we prze ka zy wa ne
do użyt ko wa nia miesz ka nia, mia ły bar dzo ni -
ską ja kość wy koń cze nia. 

Lo ka to rzy oraz za rząd cy przez wie le lat wy -
ko ny wa li re mon ty i ada pta cje miesz kań, przez
co kom fort miesz kań ule gał pod wyż sze niu. Wy -
ko ny wa no na stę pu ją ce pra ce:

Wielka płyta
– problem
techniczny
czy społeczny?*

Michał WójtoWicZ 1

instytut techniki
budowlanej

Sys tem 
bu dow nic twa

Po wierzch nia użyt ko wa miesz kań (m2)

M1 M2 (1PK) M3 (2PK) M4 (3PK) M5 (4PK) M6 (4PK) M7 (5PK)

W -70 32 42-44 53 56-59 64 68-71

S 17-20 24-30 33-38 42-48 51-65 51-65 67-71

WUF 32 38-45 52 59 65 72

OWT -67 24 32-36 38-48 48-60 58-72 62-84 72

WWP 27-38 38-48 48-57 54-68 64-78

Ta bli ca 1. Po wierzch nie użyt ko we miesz kań (da ne z 1974 ro ku) [2]
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– do cie pla nie bu dyn ków,
– wy mia na okien,
– wy mia na pa ra pe tów,
– wy mia na pod łóg (za zwy czaj na drew nia ne),
– wy mia na in sta la cji wod nej, c.w. (wraz

z opo mia ro wa niem zu ży cia), ga zo wej, rur
i grzej ni ków c.o. (z opo mia ro wa niem tzw. po dziel -
ni ka mi cie pła),

– grun tow ne wy mia ny pod łóg, okła dzin,
wa nien, umy wa lek w kuch niach, ła zien kach i to -
a le tach,

– wy mia na drzwi (ze wnętrz nych i we wnętrz -
nych) i oścież nic.

Obec nie zde cy do wa na więk szość miesz kań
speł nia wy ma ga nia użyt kow ni ków. Pro ble -
mem spo łecz nym po zo sta je stan wind i kla tek
scho do wych w bu dyn kach wy so kich.

3. Pro ble my tech nicz ne
3.1. Kon struk cja bu dyn ków
Ba zą kon struk cji bu dyn ków są ścia ny

i stro py. Bu dyn ki kon stru owa no w sys te mach:
po dłuż nych, po przecz nych i mie sza nych.
Pod sta wą za pew nie nia bez pie czeń stwa by -
ło usztyw nie nie w po sta ci sztyw nych tar czy
stro po wych, re ali zo wa nych po przez sto so wa -
nie wień ców żel be to wych umiesz czo nych
na gór nych po wierzch niach pre fa bry ka tów [3].
Złą cza pio no we re ali zo wa no w kil ku wa rian -
tach (po łą cze nia spa wa ne, dy blo we, mie sza -
ne). Spo sób łą cze nia za le żał głów nie od sys -
te mu kon struk cyj ne go. Sys te my by ły rów nież
mo dy fi ko wa ne przez pro jek tan tów w za leż -
no ści od np. wy ma gań fa bryk czy do stęp no -
ści ma te ria łów. Obec nie trud no jest prze wi -
dzieć, ja ki wa riant za sto so wa no w okre ślo nym
bu dyn ku.

Po wszech nie sto so wa ne sys te my mia ły
na stę pu ją ce ukła dy kon struk cyj ne wy mie nio -
ne po ni żej:

• Układ po przecz ny – cha rak te ry zo wał się
tym, że ścia ny no śne usy tu owa no w kie run ku
po przecz nym do osi po dłuż nej bu dyn ku. Ścia -
na mi kon struk cyj ny mi by ły rów nież ścia ny
usztyw nia ją ce usy tu owa ne za zwy czaj wzdłuż
lub rów no le gle do osi po dłuż nej bu dyn ku.
Stro py ukła da ne na ścia nach po przecz nych
mia ły zbro je nie głów ne rów no le głe do osi bu -
dyn ku. 

• Układ po dłuż ny cha rak te ry zo wał się in nym
ukła dem ścian no śnych, by ły one usy tu owa -
ne rów no le gle do osi po dłuż nej bu dyn ku,
a stro py ukła da no w kie run ku po przecz nym
do osi. 

• Układ mie sza ny, w któ rym ścia ny no śne
usy tu owa no rów no le gle jak i pro sto pa dle
do osi po dłuż nej bu dyn ku. Ścia ny ze wnętrz ne
pa smo we opie ra ły się na ścia nach po przecz -
nych (w spe cjal nie ufor mo wa nych gniaz dach),
a stro py usy tu owa ne w kie run ku po przecz nym
do osi bu dyn ku opie ra ły się na ścia nach po dłuż -
nych we wnętrz nych oraz ścia nach ze wnętrz -
nych pa smo wych. Układ sta no wił prze strzen -
ną skrzy nię wie lo ko mo ro wą. 

Kon struk cje szkie le to we (ra ma H, SBO) by -
ły pro jek to wa ne za rów no w ukła dach po dłuż -
nych jak i po przecz nych.

Waż ny mi ele men ta mi bu dyn ków, zna czą cy -
mi w oce nie ja ko ści śro do wi ska miesz ka nia by -
ły ścia ny ze wnętrz ne (za rów no no śne jak
i osło no we). Wy róż nić tu moż na pod sta wo we
ty py ścian:

Ścia ny trój war stwo we.
Ścien ne pły ty war stwo we skła da ją się

z trzech wza jem nie po łą czo nych warstw:

– war stwy ze wnętrz nej wy ko na nej z be to nu
zbro jo ne go,

– war stwy ocie pla ją cej z weł ny mi ne ral nej lub
sty ro pia nu,

– war stwy no śnej z be to nu zbro jo ne go.
War stwa ocie pla ją ca znaj du je się po ze -

wnętrz nej stro nie war stwy no śnej. Weł na mi -
ne ral na i sty ro pian są ma te ria ła mi po ro wa ty -
mi, wy ma ga ją osło nię cia przed uszko dze nia mi
me cha nicz ny mi i od dzia ły wa niem czyn ni ków
at mos fe rycz nych. W pre fa bry ko wa nych ele -
men tach ocie ple nie osła nia ze wnętrz na pły ta
be to no wa.

Ścia ny jed no war stwo we by ły cha rak te ry -
stycz ne przede wszyst kim dla bu dyn ków re ali -
zo wa nych w sys te mie szcze ciń skim. Ścia ny za -
pro jek to wa no ja ko sa mo no śne lub ze wnętrz ne
no śne z ke ram zy to be to nu, o gru bo ściach
36 lub 40 cen ty me trów. 

Ścia ny mu ro wa ne z blocz ków ga zo be to no -
wych (o gru bo ści 24 cm, mu ro wa nych na za -
pra wie ce men to wo -wa pien nej) wy ko ny wa no
w bu dyn kach re ali zo wa nych w tech no lo gii
wiel kie go blo ku oraz w kon struk cjach szkie le -
to wych (ra ma H, SBO).

Ścia ny pod wie sza ne z dy li ga zo be to no -
wych (o gru bo ści 24 lub 30 cm) re ali zo wa no
w róż nych sys te mach. Wy ko ny wa no pły ty ze
zbro jo nych dy li ukła da nych po zio mo lub pio -
no wo po łą czo nych mię dzy so bą za pra wą.
Dy le sca lo no sta lo wy mi na gwin to wa ny mi prę -
ta mi sy tu owa ny mi w otwo rach na wier ca nych
w dy lach. Ścia ny za wie sza no na 2-ch lub 3-ch
wspor ni kach sta lo wych mon to wa nych na po -
zio mie wień cy.

Po waż ny mi man ka men ta mi by ła ni ska izo -
la cyj ność ter micz na ścian i prze ni ka nie wo dy
przez złą cza. Ścia ny pro jek to wa no uwzględ -
nia jąc ów cze sne nor my do ty czą ce izo la cyj no -
ści ter micz nej przyj mu jąc współ czyn nik prze -
ni ka nia cie pła k = 1 ÷ 1,07 kcal/m2·hoC (1,16
÷ 1,24 W/m2K). Są to war to ści pięć ra zy wyż -
sze od obec nie obo wią zu ją cych.

3.2. Ja kość wy ko na nia
3.2.1. Ja kość pre fa bry ka tów
Pre fa bry ka ty be to no we i żel be to we wy ko -

ny wa no w wy twór niach sta łych lub po li go no -
wych. Pod sta wo wy mi ele men ta mi wpły wa ją -
cy mi na ja kość pre fa bry ka tów by ły trud no ści
za opa trze nio we (brak ma te ria łów) jak i ich ja -
kość. 

Wska zy wa ne nie pra wi dło wo ści świad czyć
mo gą o złym sta nie ele men tów. Tym cza sem
wy ni ki wie lo let nich ba dań ITB ścian ze -
wnętrz nych [4] kil ku dzie się ciu bu dyn ków
(wy ko na no kil ka set od kry wek) wska zu ją te nie -
pra wi dło wo ści, jed nak sto pień uszko dzeń
wy ni ka ją cych z od dzia ły wań śro do wi sko -
wych był nie znacz ny. 

Ja ko naj bar dziej zna czą ce wa dy, stwier dzo -
ne w eks plo ato wa nych bu dyn kach, wy mie nić
moż na:

– nie wła ści wą ja kość sta li wie sza ków,
– zbyt ma łe otu le nie sia tek zbro je nio wych

i wie sza ków,
– zbyt ma łą gru bość warstw weł ny mi ne ral -

nej (wy ni ka ją ca z jej ni skiej ja ko ści),
– za wy żo ną, w sto sun ku do pro jek to wa nej,

gru bość warstw fak tu ro wych.
Pre fa bry ka ty ścian we wnętrz nych i stro pów

za zwy czaj by ły lep szej ja ko ści, po za stwier dzo -
ny mi pęk nię cia mi ścian be to no wych po wsta -
ły mi w okre sie roz for mo wa nia, trans por tu lub
nie wła ści we go mon ta żu.

3.2.2. Ja kość mon ta żu
Mon taż ele men tów wy ko ny wa no na bu do -

wie, czę sto przy nie do sta tecz nym nad zo rze kie -
row ni ka bu do wy i in spek to ra nad zo ru. O trwa -
ło ści po łą czeń (a więc i ca łe go bu dyn ku)
de cy do wa ły: do kład ność mon ta żu oraz do kład -
ność i ja kość wy ko na nia po łą czeń.

W Pol sce sto so wa no mon taż swo bod ny
(sys te my OWT, SZ) i mon taż wy mu szo ny (W -
-70, Wk -70, WWP). Mon taż wy mu szo ny gwa -
ran to wał lep szą to le ran cję wy ko na nia, jak kol -
wiek zda rza ły się przy pad ki od ci na nia lub
od gi na nia śrub rek ty fi ka cyj nych, ja ko „prze szka -
dza ją cych” w mon ta żu. 

Jed nak naj bar dziej zna czą cym czyn ni kiem
jest ja kość złą czy (po zio mych i pio no wych) pre -
fa bry ka tów oraz spo sób łą cze nia (spa wa nia)
ich mię dzy so bą za po mo cą róż nych ak ce so -
riów me ta lo wych. Na le ży uwzględ nić, że ro bo -
ty wy ko ny wa no w róż nych po rach ro ku jak
i w róż nych po rach do by (czę sto mon taż od -
by wał się ca ło do bo wo), przy róż nych umie jęt -
no ściach wy ko naw ców i bra ku wła ści we go nad -
zo ru. Złą cza, po usta wie niu pre fa bry ka tów, ich
ewen tu al nym po łą cze niu, uło że niu zbro je nia
(np. wień ców stro po wych), na le ża ło wy peł nić
be to nem. 

Ba da nia złą czy po zio mych i pio no wych
wy ko na ne przez ze spół eks per tów z ITB
na bu dyn kach świad czy o tym, że be ton złą -
czy był róż nej ja ko ści, na ogół dość do brze za -
gęsz czo ny, wy ko na ny z kru szy wa o róż nej gra -
nu la cji ale dość do brze za bez pie czał stal
przed ko ro zją.

3.3. Na ra że nia śro do wi sko we [5]
Po stęp de struk cji ele men tów kon struk cyj -

nych bu dyn ków miesz kal nych za le ży
w znacz nym stop niu od wa run ków eks plo ata -
cji. Za sad ni czy wpływ na trwa łość obiek tów
ma ją od dzia ły wa nia at mos fe rycz ne w tym:
opa dy, tem pe ra tu ra i jej wa ha nia, za ma rza -
nie i od mra ża nie, od dzia ły wa nie skro plo nej
pa ry, ga zów i py łów agre syw nych. Naj bar -
dziej na ra żo ne na wpływ tych czyn ni ków są
ele men ty ze wnętrz ne bu dyn ków tj. ścia ny
ele wa cyj ne, bal ko ny, log gie, po kry cia da cho -
we oraz sys te my od wod nień da chów i ścian.
Czyn ni ki at mos fe rycz ne mo gą prze ni kać
rów nież w głąb, np. przez źle ufor mo wa ne
po łą cze nia kon struk cji no śnej i osło no wej. Mi -
mo, że śro do wi ska w więk szo ści miast ma -
ją sto sun ko wo ni ski sto pień agre syw no ści,
ich dłu go trwa łe dzia ła nie mo że po wo do -
wać znacz ne uszko dze nia. Nisz cze nie ele -
men tów na stę pu je w wy ni ku łącz ne go dzia -
ła nia czyn ni ków che micz nych i fi zycz nych,
a szyb kość de gra da cji za le ży od ro dza ju za -
sto so wa nych ma te ria łów, ich ja ko ści, sta ran -
no ści wy ko na nia i moż li wo ści za wil ga ca nia.
Dla ist nie ją ce go bu dyn ku, z okre ślo nym
po zio mem wad, szyb kość de gra da cji jest za -
leż na od ogra ni cze nia do stę pu wo dy do ele -
men tów kon struk cji, dla te go waż na jest
spraw ność sys te mu od wod nie nia, do bra
izo la cja płyt bal ko nów i log gii, szczel ność sty -
ków mię dzy pły ta mi.

Fun da men ty i ścia ny piw nic są na ra żo ne
na dzia ła nie wód grun to wych i grun tów.
Po win ny więc być sku tecz nie izo lo wa ne
od wpły wu śro do wi ska grun to we go, gdyż na -
wet wo dy o ni skiej agre syw no ści po wo du ją
de struk cję be to nu. Izo la cje prze ciw wil go cio -
we ścian piw nicz nych są czę sto w złym 
sta nie.
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We wnątrz bu dyn ków tem pe ra tu ra i wil got -
ność są na ogół na sta łym po zio mie i nie ob -
ser wu je się roz wo ju ko ro zji w tych wa run kach.
Pro ble my wy stę pu ją w przy pad kach, gdy ścia -
ny ze wnętrz ne w pew nych stre fach prze ma rza -
ją lub są za wil go co ne, wów czas we wnątrz bu -
dyn ku mo gą wy stą pić nie ko rzyst ne zja wi ska.
Znacz ną część bu dyn ków wznie sio nych w kon -
struk cjach wiel ko pły to wych do cie plo no, co
spo wo do wa ło po pra wę wa run ków ciepl no -
-wil got no ścio wych w po miesz cze niach oraz wy -
eli mi no wa no za wil go ce nie wo da mi opa do wy -
mi ścian od ze wnątrz.

3.4. Pro gno zo wa na trwa ło ści bu dyn ków
Oce na trwa ło ści bu dyn ków, ze wzglę du

na ko niecz ność uwzględ nie nia wie lu czyn ni -
ków, czę sto wza jem nie za leż nych, sta no wi
zło żo ne i trud ne za gad nie nie. Do tych cza so -
we do świad cze nia z ka ta strof (wy bu chów ga -
zu i de struk cji czę ści ścian) wska zu ją że kon -
struk cję bu dyn ków za pro jek to wa no
pra wi dło wo. 

Pro ble mem mo gą być szcze gó ły nie wła ści -
we go wy ko na nia pre fa bry ka tów i ich wbu do -
wa nia opi sa ne po wy żej i w pu bli ka cjach
[6, 7, 8].

Wie lo let nie ba da nia au to ra po par te ana li zą
do stęp nej li te ra tu ry wska zu ją, że trwa łość bu -
dyn ków okre ślo ną ja ko zdol ność bu dyn ku
do speł nia nia wy ma ga nych funk cji przez okre -
ślo ny czas w wa run kach od dzia ły wa nia czyn -
ni ków śro do wi sko wych moż na oce nić na co
naj mniej 100 lat, z za strze że nia mi. Za strze że -
nia do ty czą głów nie oce ny sta nu i mo ni to rin -
gu tych ele men tów, któ rych trwa łość mo że być
mniej sza (skut ki błę dów pro duk cji pre fa bry ka -
tów, mon ta żu, sto so wa nia nie wła ści wych ma -
te ria łów, za nie dba nie kon ser wa cyj ne i na -
praw cze). 

Osią gnię cie ta kiej trwa ło ści wy ma ga pod ję -
cia na stę pu ją cych dzia łań:

– oce ny i kon tro li złą czy kon struk cji (do tych -
czas nie jest to re ali zo wa ne przez za rząd ców
i wła ści cie li),

– oce ny mo co wa nia bal ko nów,
– oce ny sta nu ścian ze wnętrz nych z uwzględ -

nie niem ewen tu al nej wy mia ny warstw lub
wzmoc nie nia łącz ni ków (wie sza ków),

– wy ko ny wa nia bie żą cych na praw i kon -
ser wa cji wy ni ka ją cych z pro gra mu utrzy ma -
nia. 

3.4. Re wi ta li za cja czy mo der ni za cja
Nie zbęd nym przed się wzię ciem jest mo der -

ni za cja prze strze ni miesz kal nej tzn. prze -
kształ ce nia funk cjo nal no -prze strzen ne miesz -
kań oraz prze strze ni wspól nej (we wnątrz
i na ze wnątrz bu dyn ku). 

Wa da mi miesz kań któ re okre śla ją ich użyt -
kow ni cy są [9]:

– za ma ła po wierzch nia,
– brak ci szy i spo ko ju,
– brak moż li wo ści se pa ra cji, 
– brak do dat ko wych po miesz czeń, 
– brak od po wied nie go przed po ko ju,
– zły roz kład po miesz czeń i nie od po wied nie

ich wy mia ry, 
– źle za pro jek to wa ny po kój dzien ny i po ko -

je sy pial nia ne, 
– zbyt ma łe kuch nie,
– brak po ko ju do pra cy.
Czy coś od róż nia bu dyn ki wiel ko pły to we

od obec nie bu do wa nych we dług in nych tech -
no lo gii? Nie wie le. 

Kto za tem po wi nien być za in te re so wa ny mo -
der ni za cją – od po wiedź pro sta – miesz kań cy. 

Istot nym pro ble mem spo łecz nym jest rów -
nież struk tu ra wła sno ścio wa. 

Stąd pro sty wnio sek – w in te re sie za rów no
miesz kań ców jak i pań stwa jest, aby bu dyn ki
moż na by ło eks plo ato wać jak naj dłu żej. Jest
to więc za da nie tech nicz ne – upo ra nie się z pro -
ble ma mi opi sa ny mi w p. 3. Uwzględ nia jąc moż -
li wo ści fi nan so we miesz kań ców i ewen tu al nej
po mo cy pań stwa, moż li we i za sad ne jest
w naj bliż szym cza sie pro wa dze nie na stę pu ją -
cych przed się wzięć:

– usu nię cia wy ro bów azbe sto wo -ce men to -
wych z ele wa cji i zsy pów,

– wzmoc nie nia łącz ni ków warstw ścian trój -
war stwo wych, w miej scach gdzie jest to nie -
zbęd ne,

– wy ko na nia do dat ko wych warstw ocie -
pleń i in nych przed się wzięć dla po lep sze nia bi -
lan su ener ge tycz ne go bu dyn ków,

– sta łej mo der ni za cji in sta la cji we wnętrz nych,
– mo ni to rin gu sta nu złą czy w bu dyn -

kach – w przy pad ku stwier dzo nych uszko dzeń
wy ko ny wa nia bie żą cych na praw,

– na praw lub wy mia ny bal ko nów i log gi,
– pro wa dze nia na praw w przy pad kach po -

ja wie nia się uszko dzeń.
Pod su mo wu jąc na le ży stwier dzić, że nie ma

od wro tu od użyt ko wa nia miesz ka nia w bu dyn -
kach wiel ko pły to wych. Nie jest ła twym zde cy -
do wa nie, że roz bie ra ne bę dą bu dyn ki. A co
w za mian? Waż nym za gad nie niem jest nie do -
pusz cza nie do po wsta nia dziel nic slum sów (za -
nie dba nych), jak to ma miej sce w nie któ rych
kra jach Eu ro py za chod niej.

5. Pod su mo wa nie
Re ali zo wa ne w Pol sce bu dyn ki wy ko ny wa -

ne w tech no lo giach uprze my sło wio nych by ły
pro jek to wa ne pra wi dło wo (z uwa gi na bez pie -
czeń stwo kon struk cji), bez okre śla nia cza su
eks plo ata cji. W trak cie wy ko ny wa nia ele -
men tów w za kła dach pre fa bry ka cji oraz mon -
ta żu na bu do wie po peł nio no sze reg błę dów,
jed nak ich wpływ na bez pie czeń stwo kon struk -
cji nie wy da je się być zna czą cy. Wła ści wy nad -
zór nad bu dyn ka mi, mo ni to ring sta nu złą czy,
pro wa dze nie nie zbęd nych na praw i wzmoc -
nień po zwa la ją na oce nę, że trwa łość kon struk -
cji bu dyn ków moż na okre ślić na co naj -
mniej 100 lat. 

Waż nym aspek tem jest rów nież czyn nik spo -
łecz ny. Sza cu je się, że ok. 25% lud no ści Pol -
ski za miesz ku je bu dyn ki wy ko na ne w tech no -
lo giach uprze my sło wio nych. Za da niem
wła ści cie li, za rząd ców a tak że służb pań stwa
jest opra co wa nie pro gra mów utrzy ma nia bu -
dyn ków w do brym sta nie tech nicz nym jak
i wdra ża nie w prak ty ce ta kich pro gra mów. Py -
ta nie, co jest waż niej sze przy do stęp nych środ -
kach: utrzy ma nie na obec nym po zio mie czy do -
dat ko we przed się wzię cia (zmia na ele wa cji,
do bu do wa bu dyn ków itp.), jest py ta niem otwar -
tym.

Ze wzglę du na ko rzyst ne po ło że nie wie lu
osie dli bu dyn ków wiel ko pły to wych w du żych
aglo me ra cjach, za in te re so wa nie mo der ni za cją,
na wet sto sun ko wo ma łych miesz kań jak
i miesz kań są sia du ją cych, mo że wzro snąć. Do -
stęp ność no wych ma te ria łów i wy ro bów umoż -
li wia szyb kie re mon ty. Sta ra nia wła ści cie li
(spół dziel nie, wspól no ty) sprzy ja ją do sto so wa -
niu lo ka li i prze strze ni wspól nych do współ cze -
snych ocze ki wań miesz kań ców.

Bu dyn ki wiel ko pły to we i wiel ko blo ko we mi -
mo swej „brzy do ty” ma ją pe wien wa lor, są bu -
dyn ka mi zwar ty mi o nie wiel kiej po wierzch -
ni ze wnętrz nej w sto sun ku do ku ba tu ry.
Stąd „na da ją się” do wdra ża nia przed się -
wzięć dla oszczęd no ści ener gii na ce le
grzew cze. Moż li we jest in sta lo wa nie urzą -
dzeń do re ku pe ra cji cie pła na wy lo tach ko -
mi nów wen ty la cyj nych, mon to wa nie na ele -
wa cji ogniw wy ko rzy stu ją cych ener gię
sło necz ną itp.

Pod su mo wu jąc, moż na stwier dzić, że
wiel ka pły ta to pro blem za rów no tech nicz ny
jak i spo łecz ny. Mu si my przy jąć do wia do mo -
ści, że nie zbyt uro dzi we bu dyn ki na szych
osie dli po wsta łych w 2-giej po ło wie ubie głe -
go stu le cia by ły, są i bę dą ele men tem kra jo -
bra zu na szych miast, być mo że na wet w XXII
wie ku.

Li te ra tu ra
1. Prze gląd sys te mów wiel ko pły to wych – ra -

port dla Mi ni stra Bu dow nic twa i Prze my słu Ma -
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Stresz cze nie

Ba da nia spo łecz ne po świę co ne te ma ty ce
mo der ni za cji czy re ha bi li ta cji za so bów miesz -
kal nych w Pol sce wy ko ny wa no już w koń cu lat
osiem dzie sią tych [1], a tak że w po ło wie lat dzie -
więć dzie sią tych [2 i 3] XX wie ku. Jed nak
po raz pierw szy wie lo aspek to we ba da nia spo -
łecz ne słu żą ce re wi ta li za cji osie dli z pre fa bry -
ko wa ną za bu do wą prze pro wa dzo no w Lu bi nie
na po cząt ku XXI wie ku w ro ku 2004 [4, 5, 6].
Po raz pierw szy też kon ty nu owa no je w in nych
sys te mach i cy klicz nie w la tach 2009 i 2014 (5
i 10 lat po pierw szych ba da niach) na te re nie Lu -
bli na oraz roz po wszech nio no na te re nie lu bel -
skie go i in nych wo je wództw (lu bu skie, ślą skie).

W ar ty ku le przed sta wio no wy ni ki ba dań an -
kie to wych, prze pro wa dzo nych wśród miesz kań -
ców pol skich osie dli w la tach 2004, 2009
i 2012, w dwóch wo je wódz twach, trzech osie -
dlach za bu do wa nych bu dyn ka mi pre fa bry ko wa -
ny mi wy ko na ny mi w sys te mach wiel ko blo ko -
wym lub wiel ko pły to wych. Ana li zę
prze pro wa dzo no w trzech aspek tach: ro dza ju
sys te mu, lo ka li za cji bu dyn ku i upły wu cza su.
W każ dej ana li zie za da no te sa me py ta nia, 

a po rów na nie wy ni ków w po szcze gól nych
aspek tach po zwo li ło usta lić czy na opi nie
miesz kań ców ma ją one wpływ. 

Ta kie ana li zy mo gą być po moc ne w opra co -
wa niu pro gra mu re wi ta li za cji, do któ rych pol skie
spo łe czeń stwo wy da je się „doj rze wać”. Do te -
go nie zbęd ne są cy klicz ne ba da nia spo łecz ne
peł nią ce rów nież ro lę edu ka cyj ną. Ideę au tor -
skich ba dań spo łecz nych przed sta wio no
na rys. 1. 

Po le ga ona w pierw szym kro ku na wy bo rze
ob sza ru ba dań (mia sto, osie dle). A na stęp nie
w kro ku dru gim (wy ko na nym wspól nie z za rząd -
cą) wy bo ru obiek tów re fe ren cyj nych i okre śle -
nia za kre su py tań w opra co wy wa nym sza blo -
nie an kie ty, ja kie wy ty po wa no do
prze pro wa dze nia an kie to wa nia. W kro ku trze -
cim re ali zo wa ne są wła ści we ba da nia spo łecz -
ne za po mo cą wy wia du bez po śred nie go i z po -
mo cą do te go ce lu utwo rzo ne go ze spo łu
an kie to we go. Wy ni ki ba dań w kro ku czwar tym
są wpro wa dza ne do sza blo nu w pro gra mie
Excel, a z nich w kro ku pią tym z uzy ska nej ba -
zy da nych ge ne ro wa ne wy kre sy, we dług kry -
te rium wie ku lub wy kształ ce nia. Tak uzy ska ne
wy ni ki ba dań pod da wa ne są szcze gó ło wej

ana li zie w kon tek ście wy bra ne go za kre su py -
tań, dzia łań i aspek tów. Na tej pod sta wie mo -
gą być obie ra ne kie run ki dzia łań na praw czych
w pla no wa nych do re wi ta li za cji ob sza rach
z eks plo ato wa ną w Pol sce za bu do wą re ali zo -
wa ną w sys te mach pre fa bry ko wa nych. Waż na
jest też cy klicz ność an kie to wa nia i mo ni to ro wa -
nie zmian pre fe ren cji miesz kań ców, np. co 5 lat.

Opi nia miesz kań ców bu dyn ków pre fa bry ko -
wa nych win na być jed nym z ele men tów pla no -
wa nia i re ali za cji w pierw szej ko lej no ści pil nych
ak tu al nie dzia łań na praw czych, a w dru giej dą -
że nia do uru cho mie nia pro gra mów re wi ta li za -
cji. Dzia ła nia ta kie słu żyć mo gą nie tyl ko po -
pra wie funk cjo nal no ści i sta nu tech nicz ne go
bu dyn ków, ale rów nież zmniej sze niu kosz tów
zu ży cia ener gii i eks plo ata cji, sko re lo wa nej
z utrzy ma niem opłat eks plo ata cyj nych na po -
dob nym po zio mie, mi mo wzro stu cen me diów.
W przy pad ku pod ję cia dia lo gu spo łecz ne go
stwier dzo no, na pod sta wie do świad czeń in nych
kra jów, że w więk szym stop niu moż na li czyć
na współ pra cę miesz kań ców. Do wo dzą te go
też pro wa dzo ne od dzie się ciu lat ba da nia an -
kie to we [4-12]. Ich pod sta wę sta no wi au tor ski
trój a spek to wy al go rytm opra co wy wa nia pro gra -
mów re wi ta li za cji [4]. Szcze gól nym je go ele -
men tem są ba da nia spo łecz ne [4, 5, 6 i 7].
Od 2004r. prze pro wa dzo no an kie ty w wy wia -
dzie bez po śred nim na te re nie Lu bli na w Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej Cze chów: na osie dlu im.
St. Mo niusz ki w ro ku 2004 [4 i 6], któ re po wtó -
rzo no po 5. la tach [8]. A na stęp nie na te re nie
ko lej nych lu bel skich osie dli, m.in. im.: M. Kar -
ło wi cza w ro ku 2009 [9] i K. Szy ma now skie go
[10] oraz w wo je wódz twie lu bel skim (Lu bar tow -
ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa 2010, rys. 1).
Do dat ko wo na wzór idei an kiet z 2004 ro ku [4]
i z 2009 ro ku [9-10], kła dąc więk szy na cisk
na ener go osz częd ność opra co wa no sza blon
i prze pro wa dzo no, we współ pra cy z Uni wer sy -
te tem Zie lo no gór skim na zle ce nie NCBiR,
w la tach 2010-2011 ba da nia spo łecz ne na te -
re nie: Lu bli na (A. Ostań ska), Zie lo nej Gó ry (R.
Al sa bry) i Gu bi na (P. So bie ra je wicz). W ko lej -

Społeczne aspekty
budownictwa 
z wielkiej płyty
– mieszkańcy o budynkach
prefabrykowanych

dr inż. aNNa oStaŃSka
Politechnika Lubelska

doStoSoWaNiE WiELkoPłYtoWEgo bUdoWNictWa MiESZkaNioWEgo 
do WSPółcZESNYch WYMagaŃ i PotRZEb 

Ry su nek 1. Idea ba dań spo łecz nych w pol skich osie dlach miesz ka nio wych 2004-2014.
Ba da nia i opra co wa nie A. Ostań ska 2014 
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nym eta pie ba dań, na ba zie wzo ru an kie ty
z 2009 ro ku [9-10], w ro ku 2012 na Ślą sku pod -
da no ba da niom Czę sto chow ską Spół dziel nię
Miesz ka nio wą „Na sza Pra ca” [11]. Na rys. 2
ozna czo no do tych cza so wy udział pol skich
wo je wództw w ba da niach spo łecz nych wg idei
za pro po no wa nej przez A. Ostań ską (rys. 1).
Na ba zie ana li zy wy ni ków do tych czas prze pro -
wa dzo nych ba dań an kie to wych stwier dzo no,
że po win ny one być pro wa dzo ne cy klicz ne, po -
nie waż pre fe ren cje miesz kań ców się zmie nia -
ją, co po zwa la na ich uchwy ce nie i na tej pod -
sta wie wy spe cy fi ko wa nie ak tu al nych
prio ry te tów dzia łań do pla no wa nia prac na praw -
czych w ska li miesz kań, bu dyn ków i pla no wa -
nia pro ce su re wi ta li za cji ta kich osie dli.

Ana li za wy ni ków ba dań w wy bra nych aspek -
tach po twier dzi ła, że przy ję ta me to do lo gia,
opar ta na idei opra co wa nej przez au tor kę
w 2004 ro ku, spraw dzi ła się. Na jej pod sta wie
stwier dzo no, że:

Ro dzaj sys te mu pre fa bry ko wa ne go w ana -
li zo wa nych przy kła dach bu dyn ków (OWT
i WBLŻ) ma nie znacz ny wpływ na opi nie
miesz kań ców o bu dyn kach pre fa bry ko wa nych.
Naj więk szą roz bież ność (o 50%) za uwa żo no
przy od po wie dziach na py ta nie o wy ko rzy sta -
niu od na wial nych źró deł ener gii, mie szań cy
OWT -67 bar dziej za uwa ża ją ta ką moż li wość. 

Lo ka li za cja wiel ko pły to we go sys te mu W -70
w ana li zo wa nych przy kła dach Lu bli na i Czę -
sto cho wy nie ma wpły wu na opi nie miesz kań -
ców o bu dyn kach pre fa bry ko wa nych Na to miast
za uwa ża się róż ni ce w pre fe ren cjach miesz -
kań ców wy ni ka ją ce m.in. z po zio mu edu ka cji
eko lo gicz nej lo ka to rów i za an ga żo wa nia za -
rząd ców.

Czas eks plo ata cji sys te mu wiel ko pły to we go
OWT ma wpływ na opi nie miesz kań ców o bu -
dyn kach pre fa bry ko wa nych. Za uwa żo no wpływ
cy klicz no ści ba dań (5 lat) an kie to wych na po ziom
edu ka cji na te mat moż li wych dzia łań na praw -
czych za rów no miesz kań ców jak i za rząd ców.

Re asu mu jąc prze wa ża ją ca więk szość an kie -
to wa nych miesz kań ców ma po zy tyw ną opi nię
oraz kon kret ne ocze ki wa nia wzglę dem dal sze -
go użyt ko wa nia bu dyn ków pre fa bry ko wa nych,

de kla ru ją oni też chęć par ty cy pa cji w kosz tach
pla no wa nych prac. 

Efek tem współ pra cy z miesz kań ca mi mo że
być wy od ręb nie nie ta kie go ob sza ru dzia łań na -
praw czych, któ ry przy czy ni się do zwięk sze nia
trwa ło ści roz wią zań tech nicz nych, oszczęd no -
ści ener ge tycz nych i fi nan so wych słu żą cych za -
rząd com, miesz kań com i ochro nie śro do wi ska.
Dla te go nie zbęd na jest kon ty nu acja i roz sze -
rze nie na ca łą Pol skę cy klicz nych ba dań an kie -
to wych w ce lu uak tu al nie nia po trzeb użyt kow -
ni ków osie dli z bu dyn ka mi pre fa bry ko wa ny mi.

Au tor ka zwra ca uwa gę, że na osie dlach po -
zo sta je co raz mniej osób za in te re so wa nych in -
we sto wa niem. Miesz kań cy ba da nych osie dli Lu -
bli na i Czę sto cho wy, to w więk szo ści oso by
po 45 ro ku ży cia. Wie lu z nich jest obec nie bez -
ro bot nych lub ma ją świad cze nia ZUS, to
w przy szło ści zmniej sza moż li wość wspar cia ze
stro ny te go nie do ce nio ne go ka pi ta łu ludz kie go.
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ny 9/2012, mie sięcz nik PZiTB, ss. 36-41.

[12] OSTAŃ SKA A., PA STER NAK A.: Przy -
kła dy udo stęp nia nia oso bom nie peł no spraw nym
wiel ko pły to wych bu dyn ków miesz kal nych, In -
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Ry su nek 2. Udział pol skich wo je wództw w ba da niach spo łecz -
nych prze pro wa dzo nych w la tach 2004-2014. Ba da nia (po za wo -
je wódz twem lu bu skim 2010) i opra co wa nie A. Ostań ska 2014 

dr inż. An na oSTAŃ SKA – ab sol went ka Po -
li tech ni ki Lu bel skiej na Wy dzia le In ży nie rii Bu -
dow la nej i Sa ni tar nej, kie ru nek: Bu dow nic two,
spe cjal ność: Kon struk cje bu dow la ne i in ży nier -
skie. Ab sol went ka stu diów po dy plo mo wych
Po li tech ni ki War szaw skiej na Wy dzia le Ar chi -
tek tu ry. Dok to rant ka Po li tech ni ki Wro cław skiej
na Wy dzia le Ar chi tek tu ra, dys cy pli na: Ar chi tek -
tu ra i urba ni sty ka, spe cjal ność: Ar chi tek tu ra. 
Pra cu je w Po li tech ni ce Lu bel skiej, na Wy dzia -
le Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry, w Ka te drze ar -
chi tek tu ry, urba ni sty ki i pla no wa nia prze -
strzen ne go, ja ko ad iunkt. 
Po sia da upraw nie nia bu dow la ne do kie ro wa -
nia ro bo ta mi bu dow la ny mi i pro jek to wa nia 
bez ogra ni czeń w spe cjal no ści kon struk cyj no -
-bu dow la nej oraz prac w obiek tach za byt ko -
wych. Jest rze czo znaw cą bu dow la nym 
z li sty GINB. Czło nek Lu bel skiej Okrę go wej Izby
In ży nie rów Bu dow nic twa, obec nie trze cią
ka den cję Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial no -
ści Za wo do wej. Czło nek Pol skie go Sto wa rzy -
sze nia Bu dow nic twa Eko lo gicz ne go (PLGBC). 
Jest au to rem lub współ au to rem po nad 60 opra -
co wań tech nicz nych, po nad 40 pu bli ka cji na -
uko wych, w tym 2 mo no gra fii.
W pra cy na uko wej od 10 lat zaj mu je się cy -
klicz ny mi ba da nia mi, miesz kań ców bu dyn -
ków wie lo ro dzin nych, ukie run ko wa ny mi na re -
wi ta li za cję osie dli miesz ka nio wych i po pra wę
ja ko ści ży cia w bu dyn kach pre fa bry ko wa -
nych skie ro wa ną na re mon ty, mo der ni za cję,
ener go osz częd ność i eko lo gię. Wy ko naw ca
pro jek tów dla NCBiR (2010-2011), któ rych
efek tem był m.in. „Ener ge tycz ny Au dyt Miej -
ski dla Lu bli na”.



44 Forum Budownictwa Śląskiego - wydanie specjalne 2014

Wiel ka pły ta roz wi ja ła się w Pol ska w la -
tach 50 XX wie ku i aż do po ło wy lat 90 sta -
no wi ła pod sta wo wą tech no lo gię bu dow nic twa
wiel ko pły to we go. Upływ cza su, sta rze nie się
ma te ria łów kon struk cyj nych i in sta la cyj nych,
zmia na wy ma gań i upodo bań spo wo do wa ło
wy raź ne ob ni że nie jej war to ści użyt ko wej. Ak -
tu al ne pro ble my bu dow nic twa wiel ko pły to we -
go  zo sta ły ukie run ko wa ne przez Ko mi sję Sej -
mo wej In fra struk tu ry w dniu 8 ma ja 2013 r.
oraz po twier dzo ne przez Mi ni ster stwa Bu dow -
nic twa [1] w spra wie wdro że nia pro gra mu
oce ny i ba dań sta nu tech nicz ne go (trwa�-
ło�ści)wiel kiej pły ty i jej prze bu do wy (re�wi�-
ta�li�za�cji) – zo sta ły one omó wio ne w ni niej -
szym wy kła dzie pro gra mo wym.

1. Bu dow nic two  wiel ko pły to we zre ali zo wa -
ne w la tach 1970 – 90 (wg da nych GUS)
Za so by miesz ka nio we sta no wią w kra ju

ok. 12.500 tys. miesz kań w la tach 1946 ÷ 80

zre ali zo wa no 3.900,0 tys. miesz kań w tym
2.636,7 tys. miesz kań w bu dyn kach wie lo -
ro dzin nych a w tech no lo giach bu dow nic twa
wiel ko pły to we go 1.471,8 tys. miesz kań [6];

SESJA II: BudoWnicTWo WieLkoPŁYToWe ReaLizoWane
W PoLsce W LaTacH 1970-1990 z cHaRakTeRYsTYkĄ

MaTeRiaŁoWo-konsTRukcYJnĄ i ocenĄ TRWaŁoŚci konsTRukcJi

bu dow nic two wiel ko pły to we re ali zo wa ne
w Pol sce w la tach 1970 – 1990, 
cha rak te ry sty ka ma te ria ło wo -kon struk cyj na,
oce na trwa ło ści kon struk cji 
oraz dostosowanie do współczesnych
wymagań i potrzeb

prof. dr hab. inż. 
Wło dZi MiERZ Sta Ro SoL Ski

mgr inż. 
Zbi gNiEW dZiER ŻE WicZ 

Okres

Bu dyn ki wiel ko pły to we
licz ba miesz kań

w tys.%
ku ba tu ra
w tys. m3

pow. użytkowa
w tys. m2

1971-75 23,5 71.372 16,300 346,0

1976-80 41,4 155.173 33,970 595,3

1980-85 35,1 125.161 26,963 503,8

Ra zem 100,0 351.706 77.233 1.471.8

Bu dow nic two wiel ko pły to we w kra ju



W ra nach ty pi za cji kra jo wej w la -
tach 1960 – 1975 opra co wa no i wdro żo no
sys te my: 

– ty pi za cji cen tral nej OTWAR TEJ W – 70
i Wk – 70

– ty pi za cji cen tral nej ZA MKNIĘ TEJ
OWT – 67, WUF i Szcze ciń ski

– ty pi za cji re gio nal nej ZA MKNIĘ TEJ W -
-70/SG, WK – 70/SG, OWT -75, SZCZE -
CIŃ SKI/SG, FT/MG/SG, Do mi no – 63/SG
i in ne.

2. Cha rak te ry sty ka tech nicz na sys te mów
wiel ko pły to wych

Ogól ne in for ma cje o sys te mach wiel ko pły -
to wych re ali zo wa nych w la tach 1970 ÷ 1985
z za kre sie roz wią zań ma te ria ło wych, tech no -
lo gicz nych i kon struk cyj nych bu dyn ków
z wiel kiej pły ty w kra ju oma wia wy daw nic two
au to rów: Zbi gnie wa Dzier że wi cza i Wło dzi -
mie rza Sta ro sol skie go: „SYS TE MY BU -
DOW NIC TWA WIEL KO PŁY TO WE GO
W POL SCE W LA TACH 1970 ÷ 1985” wyd.
Wol ters Klu wer, 2010, War sza wa [6]. 

3. Usu wa nie wad tech no lo gicz nych w bu -
dyn kach wiel ko pły to wych w la tach 1970
do 2002 r.

Wa dy i uszko dze nia (cha rak te ry stycz ne)
dla bu dyn ków z wiel kiej pły ty moż na po dzie -
lić na dwie gru py [5]:

1. wa dy i uszko dze nia ty po we – wy stę pu -
ją ce w bu dow nic twie tra dy cyj nym zwią za ne
z ro bo ta mi wy koń cze nio wy mi,   po kry cia mi
da chów i ob rób ka mi bla char ski mi.

2. wa dy tech no lo gicz ne – wy ni ka ją ce
z za sto so wa nych ma te ria łów, pro ce sów
tech no lo gii pro duk cji i trans por tu ele men tów
oraz ich mon ta żu a tak że po łą czeń kon struk -
cyj nych i szczel no ści (złą czy) oraz ja ko ści ro -
bót wy koń cze nio wych z któ rych wy róż nić
moż na:

• nie szczel ność złą czy, za ry so wa nia i spę -
ka nia ścian  ze wnętrz nych   

• uszko dze nia spo in (ubyt ki na kra wę dziach
war stwy  fak tu ro wej, brak uszczel nie nia
spo in, brak wkład ki w ka na le de kom pre sji)

• uszko dze nia ele men tów ścian we wnętrz -
nych (ry sy, pęk nię cia,) nie rów no mier ne osia -
da nia (mon taż swo bod ny), roz war cie sty ków
z po wo du skur czu be to nu

•  kla wi szo wa nie płyt stro po wych oraz wa -
dy  pod ło ży pod po sadz ko wych (spę ka nia, od -
spo je nia, za pa da nia);

• ni ska ja kość i wa dy sto lar ki okien nej
i drzwi bal ko no wych  (nie szczel no ści, ni ska
izo la cyj ność ciepl na, uszko dze nia me cha -
nicz ne);

•  wa dli wie dzia ła ją ca wen ty la cja gra wi -
ta cyj na, co fa nie się spa lin w bu dyn -
kach  ze zbior czy mi prze wo da mi spa li no -
wy mi.

Usu wa nie wad w bu dyn kach z wiel kiej pły -
ty w la tach 1970 ÷ 2002 na stę po wa ło eta -
po wo:

– Etap I usu wa nie wad ty po wych dla bu -
dow nic twa (1970 ÷ 1980) przez  wy ko naw -
ców w ra mach rę koj mi,

– Etap II usu wa nie wad tech no lo gicz -
nych ścian ze wnętrz nych (od 1980) przez
mon taż ele wa cji z płyt azbe sto wo -ce men to -
wych, w ra mach pro gra mu fi nan so wa ne go
przez Rząd

– Etap III usu wa nie wad tech no lo gicz nych
bu dyn ków (od 1990) przez ter mo re no wa cję
(ocie pla nie sty ro pia nem ele wa cji) fi nan so wa -
nych do ta cja mi Rzą du dla spół dziel ni miesz -
ka nio wych oraz od 1998 r. na pod sta wie usta -
wy o ter mo mo der ni za cji, w po sta ci spła ty
czę ści kre dy tu w for mie pre mii  ter mo mo der -
ni za cyj nej. 

4. Oce na sta nu bez piecz ne go użyt ko wa -
nia bu dyn ków z wiel kiej  pły ty (kon tro -
le okre so we zgod nie z art. 61 i 62 Pra wo
bu dow la ne),

Bu dyn ki wiel ko pły to we w cza sie ich
eks plo ata cji na le ży utrzy mać w na le ży tym
sta nie tech nicz nym dla za pew nie nia 
bez pie czeń stwa użyt ko wa nia i bez pie -
czeń stwa kon struk cji zgod nie z prze pi sa -
mi Pra wa bu dow la ne go i wa run ka mi tech -
nicz ny mi (WT2002) [3] za pew nia jąc
speł nie nie wy ma gań pod sta wo wy mi (art. 5
ust. 1) [2].

Wła ści ciel lub za rząd ca ma obo wią zek
utrzy ma nia w na le ży tym sta nie tech nicz nym
obiek ty bu dow la ne w cza sie ich użyt ko wa nia
(art. 61) oraz w świe tle art. 62 ust. 1 [2] 
tak że obo wią zek prze pro wa dza nia kon tro -
li okre so wej,  po le ga ją cej na oce nie  sta nu
tech nicz ne go  ele men tów  bu dyn ku i in sta la -
cji  w za kre sie:

a) bez pie czeń stwa  użyt ko wa nia bu dyn ków
na ra żo nych na szko dli we wpły wy at mos fe -
rycz ne i nisz czą ce dzia ła nia  czyn ni ków
pod czas  użyt ko wa nia: 

• pkt. 1 kon tro la co naj mniej raz w ro ku, 

• pkt. 3 kon tro le (do dat ko we od 2008 r.)
co naj mniej dwa ra zy do ro ku w za kre sie
pkt. 1 dla bu dyn ków o za bu do wie po wy -
żej 2000 m2,

b) bez pie czeń stwa kon struk cji bu dyn ków
na ra żo nych na od dzia ły wa nie w cza sie czyn -
ni ków zmien nych z uwa gi na nie bez pie -
czeń stwo prze kro cze nia sta nu gra nicz ne go
przy dat no ści do użyt ko wa nia względ nie sy -
tu acji za gro że nia wy stą pie nia awa rii  lub ka -
ta stro fy po stę pu ją cej:

• pkt. 2  kon tro la co naj mniej raz na
5 lat,

• pkt. 4  kon tro le do dat ko wa każ do ra zo -
wo w przy pad ku wy stą pie nia po nadnor ma -
tyw nych sił na tu ry (od dzia ły wa nia śro do wi -
sko we) nisz czą cych obiekt (wi chu ry, opa dy
desz czu i śnie gu, eks plo zja ga zu, po wo dzie)
ce lem za pew nie nia bez pie czeń stwa użyt ko -
wa nia  obiek tu bu dow la ne go.

Spra wy prze glą dów tech nicz nych bu dyn -
kow i prze pro wa dze nia na praw i re mon tów
re gu lu ją prze pi sy [2] [4].

Oce na sta nów  gra nicz nych  przy dat no ści
do użyt ko wa nia kon struk cji (§ 204 ust. 3
WT2002) [3] w przy pad kach ich prze kro cze -
nia (ry sy, pęk nię cia, ugię cia, wy brzu sze -
nia) w wy ni ku, któ rych na stę pu je uszko dze -
nie ele men tów lub obiek tu bu dow la ne go,
wy ma ga  e k s p e r  t y  z y  bu dow la nej (art. 62
ust. 3) [2] opra co wa nej na żą da nie  wła ści -
we go or ga nu. 

Oce nę bu dyn ków wiel ko pły to wych w ra -
mach kon tro li okre so wej po le ga ją cą
na spraw dze niu sta nu tech nicz ne go ele men -
tów na ra żo nych na szko dli we wpły wy at mos -
fe rycz ne i nisz czą ce dzia ła nia czyn ni ków
pod czas użyt ko wa nia, [2], [4] szcze gól nie
ścian ze wnętrz nych be to no wych war stwo -
wych, na le ży prze pro wa dzić zgod nie z In -
struk cji ITB Nr 360/99 [5] w za kre sie oce ny
tech nicz nej ele wa cji bu dyn ków wiel ko pły to -
wych na pod sta wie kon tro li: 

A. Kon tro li okre so wej raz w ro ku ścian ze -
wnętrz nych na pod sta wie ob ser wa cji ma kro -
sko po wej w cza sie wi zji lo kal nej w za kre sie
oce ny:1. Uszko dzeń war stwy ele wa cyj nej
w po sta ci wy stę po wa nia rys lub spę kań, 

2. Uszko dze nia be to nu (ra ki) lub od pa da -
ją ce go be to nu, 

3. Bra ku otu le nia be to nem wie sza ków
lub siat ki  zbro je nio we war stwy fak tu ro wej (wi -
docz ne ozna ki ko ro zji),

4. Sta nu i ewen tu al nych uszko dzeń złą czy
mię dzy pły ta mi,

5. Sta nu ob ró bek bla char skich okien i at -
ty ki da chu.

B. Kon tro li peł nej pro wa dzo nej w przy pad -
ku stwier dze nia uszko dze nia ele wa cji bu dyn -
ku  wiel ko pły to we go w za kre sie:

1. In wen ta ry za cji wad i uszko dzeń  war -
stwy fak tu ro wej, 

2. Ba dań nie nisz czą cych ścian ze wnętrz -
nych 

3. Od kry wek kon tro l nych dla okre śle nia sta -
nu warstw be to no wych i zbro je nia,

4. Ba dań la bo ra to ryj nych cech fi zycz nych
i che micz nych  be to nu, sta li oraz ma te ria łu
ocie pla ją ce go.
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Ze sta wie nie zbior cze i udział w % sys te mów wiel ko pły to wych

Okres 
p.u. 

tys. m
2 w tym sys te my wiel ko pły to we 

W -70 Wk -70 OWT WUF S – Sz Re gion. 

1970 1.149 583 566

1971-75 16.300 1.548 1.767 5.071 583 2.798 5.533

1976-80 33.970 5.692 7.699 9.181 760 4.422 6.216

1981-85 26.963 5.637 5.602 7.343 888 3.454 4.114

Ra zem 77.233 12.877 15.068 21.598 2.231 10.674 14.863

udział % 100,0 16,3 19,6 27,9 2,5 13,7 20,0 



5. Stop nie zu ży cia tech nicz ne go bu dyn -
ków wiel ko pły to wych oraz oce na sta -
nu po łą czeń kon struk cyj nych ele men -
tów wiel ko pły to wych

Bu dyn ki wiel ko pły to we zre ali zo wa ne w la -
tach 1960-1990 cha rak te ry zu ją się ni skim
kom for tem użyt ko wym miesz kań, nad -
mier ną prze wod no ścią ciepl ną przez prze -
gro dy ze wnętrz ne oraz ni ską es te ty ką ele -
wa cji.

Na stan tech nicz ny i na war tość użyt ko wą
bu dyn ku ma wpływ  zu ży cie:

– tech nicz ne (fi zycz ne), 
– funk cjo nal ne (użyt ko we) 
– śro do wi sko we.
(1) Zu ży cie tech nicz ne wy ni ka ją ce z wie -

ku obiek tu bu dow la ne go, trwa ło ści za sto -
so wa nych ma te ria łów, spo so bu pro wa -
dzo nej go spo dar ki re mon to wej [4] okre śla
się pro cen to wo (%) wzglę dem  s t a n u 
t e c h  n i c z n e g o pier wot ne go sto su -
jąc 

– me to dę cza so wą Ros sa,
– me to dę śre dnio wa żo ną zu ży cią ca łe go

obiek tu;
(2) Zu ży cie funk cjo nal ne to zu ży cie wy ni -

ka ją ce z po rów na nia roz wią zań funk cjo nal -
nych oraz wy po sa że nia bu dyn ków  wiel ko -
pły to wych w la tach 1970 ÷ 85 (wg nor ma ty wu
pro jek to we go NTP74) do ak tu al nych prze -
pi sów (wg WT2014) [3] oraz współ cze snych
wy ma gań i po trzeb. 

(3) Zu ży cie śro do wi sko we ma wpływ
na wa run ki sa ni tar no -hi gie nicz ne oraz mo -
że po wo do wać za gro że nia dla hi gie ny
i zdro wia użyt kow ni ków (za wil go ce nia, ple -
śni i za grzy bie nia, źle  dzia ła ją ca  wen ty la -
cja) lub zu ży cie śro do wi sko we w oto cze niu
bu dyn ku (na osie dlu) przez za nie czysz cze -
nie po wie trza, ha łas z au to stra dy, drga nia
wy wo ła ne po jaz da mi ko ło wy mi, od dzia ły -
wa nie za kła dów prze my sło wych,  wpły wy
eks plo ata cji gór ni czej 

6. Na pra wy i prze bu do wy (mo der ni za cje)
oraz kie run ki do sto so wa nia w la -
tach 2014 do 2021 r. bu dyn ków  wiel ko -
pły to wych do współ cze snych wy ma gań
i po trzeb

Spe cy fi ka kon struk cji bu dyn ków wiel ko -
pły to wych, po 50 la tach eks plo ata cji wy -
ma ga pod ję cia prac re mon to wych oraz
mo der ni za cyj nych, w ce lu wy eli mi no wa -
nia po zo sta łych wad wy ko naw czych oraz
wbu do wa nych ma te ria łów o ni skiej ja ko -
ści, ma ją cych na ce lu wdro że nie w la -
tach 2014 – 2021 ak tu al nych prze pi sów
(WT2014) [3] w na stę pu ją cym za kre sie:

a) mo der ni za cji bu dyn ków wiel ko pły to wych
do współ cze snych wy ma gań:

1)  de mon taż ele wa cji z płyt azbe sto wo -ce -
men to wych na ist nie ją cych bu dyn kach i wy -
ro bów z azbe stem (ba lu stra dy, ścian ki log -
gii,  prze wo dy  ko mi no we) wraz z uty li za cją
azbe stu, 

2)  ter mo mo der ni za cja bu dyn ków wiel ko -
pły to wych, w przy pad ku  li kwi da cji ele wa cji
azbe sto wo -ce men to wych bu dyn ków,  któ -
rych mon taż zo stał za koń czo ny do 31 grud -

nia 1981 r. (li kwi da cja za le gło ści) oraz bu -
dyn ków re ali zo wa nych w la tach od 1990
do 2002,

3) wy mia na sto lar ki okien nej w miesz ka -
niach i na kla tach scho do wych na ener go osz -
częd ną w bu dyn kach ob ję tych ter mo mo der -
ni za cją po 2014 r.,

4) wy mia na sko ro do wa nych prze wo dów in -
sta la cji wod nej, ga zo wej i grzew czej, 

5) mo der ni za cja sys te mu ogrze wa nia
i przy go to wa nia cie płej wo dy użyt ko wej, 

6) wy mia na w miesz ka niach alu mi nio wej
in sta la cji  elek trycz nej,

7) re zy gna cja z ga zu w bu dyn kach wy so -
kich i wy so ko ścio wych i przej ście na za si la -
nie elek trycz ne 3-fa zo we urzą dzeń ku chen -
nych i ła zien ko wych,

8) mo der ni za cja wen ty la cji na tu ral nej gra -
wi ta cyj nej i me cha nicz nej  po ter mo -mo der -
ni za cji bu dyn ków w do sto so wa niu do wy ma -
gań (WT2014) [3],

9)  r e n o w a c j a (do cie ple nie ocie plo -
nych ele wa cji) bu dyn ków po da nych ter mo re -
no wa cji w la tach od 1990 do 2002 do ak tu -
al nych wy ma gań (WT2014) przez sto so wa nie
sys te mów fir mo wych z dru gim ukła dem  ter -
mo izo la cji dla re no wa cji (BO LIX, BU MIT, CE -
RE SIT, łącz ni ki KO EL NER);

b) kie run ków prze bu do wy (re wi ta li za cji) bu -
dyn ków wiel ko pły to wych 

1) prze bu do wa (prze kształ ce nie) struk -
tu ry miesz kań (pro jek to wa nych wg NTP -
-74) po le ga ją ca m.in. na łą cze niu lo ka li
(dwóch miesz kań) dla po pra wa ich funk -
cjo nal no ści,

2) 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 oraz  ogród ków
przy do mo wych,

3) li kwi da cja sko ro do wa nych be to no wych
bal ko nów i log gii oraz za stą pie nie ich no wy -
mi przy kła do wo do sta wia ny mi log gia mi z ele -
men tów żel be to wych lub  sta lo wych, ko twio -
nych w po zio mie stro pów, opar tych na
wła snych fun da men tach,

4)  do sto so wa nie bu dyn ków 5-kon dy gna -
cyj nych do wy ma gań współ cze snych
(WT2009) przez  przy bu do wa nie od ze -
wnątrz do ele wa cji  dźwi gów oso bo wych
umoż li wia ją cych ko rzy sta nie z bu dyn ków
wiel ko pły to wych przez oso by  nie peł no -
spraw ne, szcze gól nie po ru sza ją ce się
na wóz kach in wa lidz kich.

Przy pi sy:

[1] Pi smo Mi ni ster stwa Bu dow nic twa z 27
mar ca 2013 r. na de zy de rat nr 5 Sej mo wej
Ko mi sji In fra struk tu ry znak BP -4s -0701-
05/2013

[2] Usta wa Pra wa bu dow la ne z 7 lip -
ca 1994 r., (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409)

[3] Roz po rzą dze nia wa run ki tech nicz ne
(WT2002) ze zmia ną (WT2014) z dnia 5 lip -
ca 2013 r. w spra wie wa run ków tech nicz nych
ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki (Dz.U.
z 2013 r. poz. 926)

[4] Roz po rzą dze nie z dnia 16 sierp -
nia 1999 r. w spra wie wa run ków tech nicz -
nych użyt ko wa nia bu dyn ków miesz kal -

nych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 
ze zm.) 

[5] In struk cja ITB Nr 360/99 Ba da nia
i oce na be to no wych płyt war stwo wych w bu -
dyn kach miesz kal nych (wiel ko pły to wych),
wyd. ITB, 1999 r.

[6] Z. Dzier że wicz, W. Sta ro sol ski: „Sys te -
my bu dow nic twa wiel ko pły to we go w Pol sce
w la tach 1070 – 1985” wyd. Wol ters Klu -
wer, 2010, War sza wa 
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Mgr inż. Zbi gniew dZieR że WicZ po sia da
upraw nie nia bu dow la ne do kie ro wa nia ro bo -
ta mi i do pro jek to wa nia, rze czo znaw ca bu dow -
la ny PZITB i GINB nr 791/96 au dy tor ener ge -
tycz ny KA PE SA nr 0065, wy kła dow ca
Po li tech ni ki Ślą skiej (w la tach 1996 – 2005),
tre ner pro wa dzą cy szko le nia otwar te z za kre -
su pra wa bu dow la ne go, pro ce su bu dow la ne -
go, utrzy ma nia i kon tro li okre so wych obiek -
tów bu dow la nych, ja ko ści i cha rak te ry sty ce
ener ge tycz nej bu dow nic twa ogól ne go, au tor
licz nych pu bli ka cji w cza so pi smach tech -
nicz nych

Wło dzi mierz STA Ro SoL SKi uro dził się w ro -
ku 1933 w War sza wie. Po II woj nie świa to wej
za miesz kał w By to miu. W ro ku 1956 ukoń czył
Wy dział Bu dow nic twa Prze my sło we go i Ogól -
ne go Po li tech ni ki Ślą skiej. Po stu diach roz po -
czął pra cę ja ko asy stent na uczel ni oraz w biu -
rze pro jek to wym Kok so pro jekt. W 1962 ro ku
uzy skał sto pień na uko wy dok to ra (te mat pra -
cy dok tor skiej: „Stu dium bel ki sprę żo nej
przy do wol nej zmien no ści kształ tu i pa ra me -
trów sprę ża nia”), w ro ku 1963 upraw nie nia bu -
dow la ne, w 1968 ha bi li ta cję (na pod sta wie pra -
cy „Z za gad nień pła skich stro pów
bez gło wi co wych”). W la tach 1980 pra co wał
w biu rze pro jek to wym Mia sto pro jekt w Za brzu,
zaj mu jąc się mię dzy in ny mi ba da nia mi pre fa -
bry ka tów wiel ko pły to wych. W ro ku 1986
otrzy mał ty tuł na uko wy pro fe so ra nada ny
przez Ra dę Pań stwa. W 1989 ro ku uzy skał
upraw nie nia rze czo znaw cy. Przez dwie ka den -
cje był człon kiem Ko mi te tu In ży nie rii Lą do wej
i Wod nej Pol skiej Aka de mii Na uk. W dzia łal -
no ści na uko wej zaj mu je się kon struk cja mi żel -
be to wy mi, w tym pre fa bry ko wa ny mi, oraz mu -
ro wy mi – pro jek to wa niem oraz ba da niem
ist nie ją cych kon struk cji. Jest człon kiem za rzą -
du biu ra pro jek to we go Uni dom.
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1. Wstęp
Wie lo ro dzin ne bu dow nic two miesz ka nio we

swój roz wój za wdzię cza in du stria li za cji kra ju, dą -
że niu do za miesz ka nia bli sko miej sca pra cy
i szczu pło ścią te re nów prze zna czo nych na bu -
dow nic two. Po wsta ją ce wów czas ośrod ki prze -
my sło we wy ma ga ły znacz nej licz by pra cow ni -
ków, któ rzy wspól nie z ro dzi na mi szu ka li
wła sne go lo kum. Znacz nie bar dziej ma so wy roz -
wój bu dow nic twa miesz ka nio we go w Pol sce roz -
po czął się po II woj nie świa to wej, a w la tach
sześć dzie sią tych ubie głe go wie ku wpro wa dzo -
no do wy ko naw stwa ele men ty pre fa bry ko wa ne.
Mi mo ni skie go stan dar du, bu dyn ki wiel ko pły to -
we bę dą eks plo ato wa ne przez wie le lat, głów -
nie z po wo dów eko no micz nych.

2. Trwa łość bu dyn ków – wy ma ga nia
ogól ne

W róż nych do ku men tach i pu bli ka cjach z po -
ję ciem trwa ło ści bu dyn ku czy bu dow li zwią za -
ne są: trwa łość wy ro bu oraz okres użyt ko wa nia
(pro jek to wa ny i prze wi dy wa ny). 

Trwa łość. Kon struk cje na le ży w ta ki spo sób
pro jek to wać, aby zmia ny na stę pu ją ce w pro jek -
to wym okre sie użyt ko wa nia, z uwzględ nie -
niem wpły wów śro do wi ska i prze wi dy wa ne go po -
zio mu utrzy ma nia, nie ob ni ża ły wła ści wo ści
użyt ko wych kon struk cji po ni żej za mie rzo ne go
po zio mu.

Pra ce zwią za ne z trwa ło ścią kon struk cji bu -
dow la nych pod ję to w ITB na po cząt ku lat dzie -
więć dzie sią tych [1]. 

Przy ję to, że pod sta wo we ele men ty kon -
struk cyj ne de cy du ją ce o bez pie czeń stwie bu dyn -
ku oraz ele men ty nie do stęp ne, po win ny speł -
niać swo je funk cje w ca łym wy ma ga nym okre sie
użyt ko wa nia bu dow li, a więc ich trwa łość po win -
na być rów na trwa ło ści bu dyn ku.

Nie któ re czę ści bu dyn ku lub wy ro by wcho dzą -
ce w je go skład mo gą mieć mniej szą trwa łość.
Dla uzy ska nia wy ma ga ne go okre su użyt ko wa -
nia mu szą być wy mie nia ne, na pra wia ne lub kon -
ser wo wa ne. 

Z punk tu wi dze nia trwa ło ści, czę ści bu dyn ku
moż na po dzie lić na trzy ka te go rie.

Do ka te go rii l za li cza się wszyst kie czę ści bu -
dyn ku, któ rych czas użyt ko wa nia jest mniej szy
od cza su użyt ko wa nia bu dyn ku. 

Do ka te go rii 2 za li cza się te czę ści bu dyn ku,
któ rych okres użyt ko wa nia jest krót szy niż bu -
dyn ku, ale ist nie je moż li wość utrzy ma nia ich wła -
ści wo ści użyt ko wych na wy ma ga nym po zio mie
przez za sto so wa nie pew nych za bie gów umoż -
li wia ją cych prze dłu że nie okre su użyt ko wa nia.

Do ka te go rii 3 za li czo no te ele men ty, któ rych
uszko dze nie lub znisz cze nie mo że za gra żać
bez pie czeń stwu bu dyn ku, a ich na pra wa po cią -
ga za so bą nad mier ne kosz ty. Te ele men ty po -
win ny mieć trwa łość rów ną trwa ło ści bu dyn ku.

3. Wa run ki eks plo ata cji
Po stęp de struk cji ele men tów kon struk cyj nych

bu dyn ków miesz kal nych za le ży w znacz nym
stop niu od wa run ków eks plo ata cji.

• Za sad ni czy wpływ na trwa łość obiek tów ma -
ją od dzia ły wa nia at mos fe rycz ne w tym: opa dy,
tem pe ra tu ra i jej wa ha nia, za ma rza nie i od mra -
ża nie, od dzia ły wa nie skro plo nej pa ry, ga zów i py -
łów agre syw nych. Naj bar dziej na ra żo ne
na wpływ tych czyn ni ków są ele men ty ze -
wnętrz ne bu dyn ków tj. ścia ny ele wa cyj ne, bal -
ko ny, log gie, po kry cia da cho we oraz sys te my
od wod nień da chów i ścian. 

• Fun da men ty i ścia ny piw nic są na ra żo ne
na dzia ła nie wód grun to wych i grun tów. Po win -
ny być sku tecz nie izo lo wa ne od wpły wu śro do -
wi ska grun to we go, gdyż na wet wo dy o ni skiej
agre syw no ści po wo du ją de struk cję be to nu.
Izo la cje prze ciw wil go cio we ścian piw nicz nych
są czę sto w złym sta nie. 

• We wnątrz bu dyn ków tem pe ra tu ra i wil got -
ność są na ogół na sta łym po zio mie i nie ob ser -
wu je się roz wo ju ko ro zji w tych wa run kach. Pro -
ble my wy stę pu ją w przy pad kach, gdy ścia ny
ze wnętrz ne w pew nych stre fach prze ma rza ją lub
są za wil go co ne, wów czas we wnątrz bu dyn ku
mo gą wy stą pić nie ko rzyst ne zja wi ska. 

Kon struk cje bu dyn ków wy ko na no ja ko be to -
no we (w tym z ke ram zy to be to nu) oraz żel be to -
we. Stąd wa run ki śro do wi sko we eks plo ata cji
okre śla się wg PN -EN 206-1.

4. Pro gno zo wa na trwa łość ele men tów
kon struk cyj nych

4.1. Stro py
W bu dow nic twie wiel ko pły to wym sto so wa no

po wszech nie pły to we ka na ło we stro py żel be to -
we. W nie któ rych re ali za cjach sto so wa no
(na nie wiel ką ska lę) stro py ka na ło we sprę żo ne
splo ta mi. 

Je dy ne ob ser wo wa ne uszko dze nia do ty czą
spę kań tyn ku w miej scach sty ku są sied nich płyt.
Stwier dza się rów nież pęk nię cia płyt stro po wych
wzdłuż ścian ze wnętrz nych osło no wych (pęk -
nię cia rów no le głe do zbro je nia głów ne go) spo -
wo do wa ne ugię ciem eks plo ata cyj nym płyt
przy nie wła ści wym wy ko na niu złą cza: pły ta stro -
po wa – war stwa no śna ścia ny osło no wej. 

Pęk nię cia te nie ma ją wpły wu na no śność
stro pów. Trwa łość stro pów moż na oce nić na co
naj mniej 100 lat.

4.2. Ścia ny we wnętrz ne (kon struk cyj ne
i dzia ło we)

Ścia ny kon struk cyj ne (no śne i usztyw nia ją -
ce) wy ko ny wa no z be to nu. Ścia ny by ły zbro jo -
ne w nie wiel kim stop niu, głów nie sto so wa no
zbro je nie przy otwo rach (zbro je nie nad pro ży)
i na ob wo dzie płyt. Ilość zbro je nia w za sa dzie
nie prze kra cza ła 1% prze kro ju be to no we go.

Uszko dze nia ścian kon struk cyj nych jak i nie -
kon struk cyj nych (dzia ło wych) są wi docz ne
w wie lu bu dyn kach. Naj czę ściej wy stę pu ją ce są
pęk nię cia bie gną ce w róż nych kie run kach.
Uszko dze nia te nie ma ją więk sze go wpły wu
na bez pie czeń stwo i trwa łość kon struk cji bu dyn -
ków. Oglę dzi ny i ba da nia wy ka za ły brak ob ja -
wów ko ro zji be to nu, głę bo kość kar bo na ty za cji
wy no si ła kil ka – kil ka na ście mi li me trów. Nie
stwier dzo no rów nież ob ja wów ko ro zji zbro je nia
czy od spo je nia otu li ny. 
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Trwa łość ścian be to no wych moż na okre ślić
na co naj mniej 100 lat. Po dob ną trwa łość moż -
na oce nić dla ścian dzia ło wych mu ro wa nych
z ce gły, ga zo be to nu, pu sta ków pom po wa nych,
blocz ków gip so wych. Ścia ny lek kie np. z płyt gip -
so wo -kar to no wych czy tzw. „pla ster mio du”
ma ją mniej szą trwa łość eks plo ata cyj ną, jed nak
są to ele men ty wy mie nial ne, w każ dej chwi li ist -
nie je moż li wość de mon ta żu ścia ny i wy ko na nie
no wej z po dob nych lub in nych ma te ria łów.

4.3. Ścia ny no śne piw nic
Ścia ny piw nic, ana lo gicz nie jak ścia ny kon -

struk cyj ne kon dy gna cji na ziem nych wy ko na no
z be to nu. Zbro je nie usy tu owa no za zwy czaj
wzdłuż obrze ży, przy nad pro żach i przy ha kach
trans por to wych. Gru bość ścian wy no si ła śred -
nio oko ło 20 cm. Ob ser wa cje i prze glą dy okre -
so we po twier dza ją bar dzo nie wiel kie ob sza ry
uszko dzeń, mi mo nie za wsze sku tecz nej izo la -
cji po zio mej i pio no wej oraz lo kal nych uszko dzeń
warstw ze wnętrz nych co ko łów. Trwa łość ścian
be to no wych piw nic moż na okre ślić na co naj -
mniej 100 lat.

4.4. Ścia ny ze wnętrz ne
W bu dyn kach wiel ko pły to wych sto so wa no

głów nie trzy ro dza je ścian:
– ścia ny ke ram zy to be to no we (sys tem szcze -

ciń ski),
– ścia ny osło no we z dy li ga zo be to no wych,
– ścia ny be to no we trój war stwo we.
Ścia ny ke ram zy to be to no we wy ko ny wa no

ja ko sa mo no śne (o gru bo ści 36 cm) i no śne (gru -
bość 40 cm) z fak tu rą ze wnętrz ną z be to nu
na gru bym żwi rze. Pre fa bry ka ty by ły ele men ta -
mi be to no wy mi (z wy jąt kiem nad pro ży) zbro jo -
ne ob wo do wo. Jed nak ob ser wa cje sta nu bu dyn -
ków po twier dza ją dość do bry stan ścian,
a trwa łość ele men tów moż na oce nić na co naj -
mniej 100 lat.

Ścia ny z dy li ga zo be to no wych wy ko na no
ja ko zbro jo ne. Stal zbro je nio wa w ga zo be to nie
nie jest chro nio na przed ko ro zją, stąd nie -
zbęd ne by ło jej do dat ko we za bez pie cze nie. Na -
le ży oce niać że okres trwa ło ści ścian wła ści wie
mi nął lub mi ja, brak jest jed nak wia ry god nych
da nych na ten te mat. Na uwa gę za słu gu je fakt,
że są to ele men ty wy mie nial ne, a ich uszko dze -
nie lub wy mia na nie wpły wa na bez pie czeń stwo
bu dyn ku. Ścia ny te moż na w ła twy spo sób wy -
mie nić de mon tu jąc wspor ni ki i cię gna na któ rych
są za wie szo ne i wy ko nać no we ścia ny osło no -
we w lek kiej kon struk cji.

Ścia ny trój war stwo we
Ścien ne pły ty war stwo we skła da ją się z trzech

wza jem nie po łą czo nych warstw:
– war stwy ze wnętrz nej wy ko na nej z be to nu

zbro jo ne go,
– war stwy ocie pla ją cej z weł ny mi ne ral nej lub

sty ro pia nu,
– war stwy no śnej z be to nu zbro jo ne go.
Ja ko łącz ni ki sto su je się wie sza ki i szpil ki, któ -

re to ele men ty są naj bar dziej na ra żo ne na de -
gra da cję a jed no cze śnie one de cy du ją o trwa -
ło ści ca łej ścia ny. Te ele men ty są prak tycz nie
nie wy mie nial ne i dla te go po win ny być sta ran -
nie wy ko na ne z trwa łych ma te ria łów [2]. Od pad -
nię cie ze wnętrz nej pły ty be to no wej o ma sie 1-
2,5 to ny sta no wi za gro że nie dla lu dzi.

Z po wo du nie pra wi dło wo ści wy ko na nia oraz
sto so wa nia nie od po wied nich ma te ria łów wmon -
to wy wa no w pły ty łącz ni ki o trwa ło ści 20-80 lat.

Ko ro zja wie sza ków jak i wa dy wy ko naw cze
wska zu ją na ko niecz ność wzmoc nień po łą czeń

warstw płyt w nie któ rych sys te mach bu dow nic -
twa wiel ko pły to we go.

Ob ser wo wa ne uszko dze nia nie sta no wią
jed nak za gro że nia bez pie czeń stwa bu dyn ku.
Spę ka nia i uszko dze nia w re jo nie nad pro ży, na -
wet z jed no stron nym „wy pchnię ciem” ścia ny
na ze wnątrz bu dyn ku nie sta no wią za gro że nia
bez pie czeń stwa kon struk cji no śnej [3]. Rów nież
współ pra ca ścian osło no wych z kon struk cją no -
śną bu dyn ków wiel ko pły to wych w sys te mie W -
-70 nie jest istot na dla za cho wa nia bez pie czeń -
stwa kon struk cji no śnej [3].

Pro blem od pa da nia warstw fak tu ro wych sta -
no wi po ten cjal ne nie bez pie czeń stwo dla lu dzi
ak tu al nie prze by wa ją cych w stre fie upad ku. Lo -
kal ny brak tej war stwy mo że być uzu peł nio ny
np. kon struk cją lek ką. Od pad nię cie war stwy fak -
tu ro wej lub jej prze miesz cze nie jest sy gna łem
świad czą cym o nie wła ści wej ja ko ści wie sza ków
i szpi lek i zo bo wią zu ją cy wła ści cie la do pod ję -
cia na tych mia sto wych kro ków dla uzu peł nie nia
mo co wa nia ścian. 

Trwa łość ścian (po roz po zna niu ja ko ści ko twie -
nia warstw i ewen tu al nym wzmoc nie niu) mo że
być oce nio na na nie mniej niż 60 lat. Do dat ko -
we do cie ple nie (osło na płyt przed od dzia ły wa -
nia mi śro do wi sko wy mi oraz zmniej sze nie ob cią -
że nia wie sza ków na sku tek od kształ ceń
ter micz nych) w spo sób za sad ni czy wpły nie
na zwięk sze nie okre su trwa ło ści.

4.5. Bal ko ny i log gie
Bal ko ny żel be to we rów nież pod le ga ją pro ce -

som ko ro zyj nym. Skut kiem od dzia ły wań at mos -
fe rycz nych przy nie do sta tecz nej izo la cji prze ciw -
wod nej, jest nisz cze nie me cha nicz ne jak
i che micz ne.

Bal ko ny są ele men ta mi któ re co rocz nie po -
win ny być pod da wa ne prze glą dom, a stwier dzo -
ne uszko dze nia po win ny być przez wła ści cie li
(za rząd ców) na pra wia ne. Trwa łość bal ko nów jest
trud no oce nić, za le ży przede wszyst kim od utrzy -
ma nia – a więc sku tecz nej izo la cji po zio mej pły -
ty i wła ści wych war stwach na wierzch nio wych [4].

Pły ty log gii ule ga ją ta kiej sa mej de struk cji jak
bal ko ny. Waż nym czyn ni kiem de cy du ją cym
o ich trwa ło ści jest fakt, że są wol no pod par ty -
mi pły ta mi, a ich pod par cie na ścia nach nie bu -
dzi tech nicz nych za strze żeń. Trwa łość pra wi dło -
wo eks plo ato wa nych i cy klicz nie na pra wia nych
log gii moż na oce nić na co naj mniej 100 lat.

4.6. Złą cza ele men tów kon struk cyj nych
Pre fa bry ka ty be to no we i żel be to we wy ko ny -

wa no w wy twór niach sta cjo nar nych i po li go no -
wych, w któ rych moż li wy był nad zór nad pro duk -
cją. Mi mo te go stwier dza się wie le wad,
szcze gól nie w ścia nach war stwo wych. Na to -
miast mon taż ele men tów wy ko ny wa no na bu -
do wie, czę sto przy nie do sta tecz nym nad zo rze
kie row ni ka bu do wy i in spek to ra nad zo ru. O trwa -
ło ści po łą czeń (a więc i ca łe go bu dyn ku) de cy -
do wa ły dwa ele men ty: do kład ność mon ta żu oraz
do kład ność i ja kość wy ko na nia po łą czeń.

Moż na więc stwier dzić, że śred nio lub dość
do brze wy ko na ne złą cza nie ule ga ją de struk cji
(spo wo do wa nej ko ro zją) po kil ku dzie się ciu la -
tach. Oce nia jąc stan złą czy te go bu dyn ku,
moż li wość dal szej ko ro zji wy wo ła nej przede
wszyst kim kar bo na ty za cją, trwa łość moż na
okre ślić na co naj mniej 100 lat. Jed nak sy tu acja
jak opi sa na wy żej nie za wsze ma miej sce.
Stwier dza się wy stę po wa nie spę kań złą czy pio -
no wych np. po je dyn cze ry sy w na ro żach ścian
o roz war to ści od 0,5 na wet do 4 mm, na po łą -

cze niu ścian we wnętrz nych [5]. Pęk nię cia i wy -
stę po wa nie szcze lin są spo wo do wa ne: błę da -
mi mon ta żo wy mi oraz spe cy fi ką prze strzen nej
pra cy kon struk cji bu dyn ku. Waż nym ele men tem
jest oce na mo men tu po wsta nia ry sy oraz mo -
ni to ring jej roz war to ści. 

4.7. Pod su mo wa nie
O trwa ło ści bu dyn ku de cy du ją te ele men ty

któ rych trwa łość jest naj niż sza, a ich na pra wa
po cią ga za so bą nad mier ne kosz ty. Ele men ty
ka te go rii 3, któ rych znisz cze nie mo że za gra żać
bez pie czeń stwu bu dyn ku to: ścia ny no śne
(we wnętrz ne i ze wnętrz ne), stro py oraz złą cza
kon struk cyj ne. 

O ile stan tech nicz ny pre fa bry ka tów moż na
ła two oce nić me to da mi eks perc ki mi nie nisz czą -
cy mi, to stan złą czy jest trud ny do oce ny bez wy -
ko na nia od kry wek. Stąd w li te ra tu rze brak jest
opi su zna czą cych ba dań złą czy. Pra wi dło wo wy -
ko na ne złą cza po win ny mieć trwa łość rów ną
trwa ło ści pre fa bry ka tów, ale ich ja kość nie jest
zna na w stop niu wy star cza ją cym do jed no znacz -
nej oce ny.

Bal ko ny moż na za li czyć do ka te go rii trwa ło -
ści 2, ich okres użyt ko wa nia (z uwa gi na od dzia -
ły wa nie at mos fe rycz ne) mo że być krót szy niż
bu dyn ku, ale ist nie je moż li wość sto so wa nia za -
bie gów re mon to wych dla utrzy ma nia wła ści wo -
ści użyt ko wych ana lo gicz nie jak ca łe go bu dyn -
ku. Ścia ny osło no we moż na za li czyć
do ka te go rii 2 lub do 1 (ele men ty wy mie nial ne).
Wy stę pu ją tu dwie moż li wo ści – na pra wy
i wzmoc nie nia mo co wa nia ścian lub ich wy mia -
ny. Wy mia na jest tech nicz nie moż li wa, na le ży
jed nak po prze dzić ją ob li cze nia mi sta tycz ny mi,
gdyż w nie któ rych przy pad kach mo gą peł nić
funk cję usztyw nia ją cą bu dy nek.

Do tych cza so we ob ser wa cje za cho wa nia się
bu dyn ków wska zu ją, że nie na stę pu je ich de -
struk cja w ta kim stop niu, aby za gra ża ła bez pie -
czeń stwu kon struk cji [6]. Wła ści wa eks plo ata -
cja tzn. do ko ny wa nie prze glą dów, nie zbęd nych
na praw, do cie pla nie itp. w spo sób zna czą cy
wpły wa na trwa łość i bez pie czeń stwo bu dyn ków.
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Re flek sje czo ło we go wy ko naw cy 
osie dli miesz ka nio wych z wiel kiej pły ty

mgr inż. Ma REk ZY ga
prak tyk i eks pert, 
by ły na czel ny in ży nier
ds. prefabrykacji „Fa bud”

mgr inż. Wa LE RiaN Wi taS
by ły na czel ny dy rek tor
kom bi na tu „Fa bud”

W na wią za niu do to czą cej się ogól no kra jo -
wej dys ku sji na te mat dal szych lo sów osie dli
wy ko na nych w tech no lo gii wiel ko pły to wej, po -
czu wa my się ja ko du ży wy ko naw ca te go ty pu
obiek tów do za bra nia gło su uwa ża jąc to
za nasz obo wią zek.

Prze my śle nia i pod su mo wa nia po sta ra my się
przed sta wić w trzech pod sta wo wych po dzia -
łach te ma tycz nych:

– jak or ga ni zo wa no po ten cjał pro duk cyj no-
wy ko naw czy i do ja kich zna czą cych wiel ko ści
re ali za cyj nych to do pro wa dzi ło

– ja kie po dej mo wa no istot ne dzia ła nia w za -
kre sie pod no sze nia ja ko ści wiel kiej pły ty w na -
szym przed się bior stwie

– i na ko niec ja kie są na sze wnio ski i su ge -
stie w sto sun ku do obec ne go sta nu tech nicz -
ne go bu dyn ków i osie dli, z uwa gi na la ta ich eks -
plo ata cji i ko niecz no ści wpro wa dza nia zmian
od po wia da ją cych no wym cza som.

Kom bi nat Bu dow nic twa Wę glo we go w Sie -
mia no wi cach Ślą skich or ga ni zo wa ny z po cząt -
kiem lat sie dem dzie sią tych, roz po czął pro duk -
cję i mon taż bu dyn ków miesz kal nych
w tech no lo gii wiel ko pły to wej w 1974 ro ku. Efek -
ty dzia łal no ści kom bi na tu to po nad 50 tyś.
miesz kań dla oko ło 180 tyś. miesz kań ców, to
licz ne osie dla tęt nią ce ży ciem.

Wy mie nia my te więk sze wy bu do wa ne przez
Kom bi nat FA BUD:

• w Ka to wi cach:
– Za łę ska Hał da (osie dle W. Wi to sa)
– Bo gu ci ce (osie dle J. Ku kucz ki)
– Zgrzeb nio ka (osie dle XXXV le cia)
– Gi szo wiec (osie dle Sta szic)

• w Sie mia no wi cach:
– Osie dle Wę zło wiec
– Osie dle Mło dych
– Osie dle Bań gów
• w So snow cu:
– Osie dle Sie lec
– Osie dle Niw ka
– Osie dle Ka zi mierz

• w Bę dzi nie: 
– Osie dle Ksa we ra

• w Dą bro wie Gór ni czej:
– Osie dle Cen trum
– Mic kie wi cza
– Ogro do wa
Dziś na więk szo ści na szych osie dli wi dać so -

lid nych go spo da rzy. Osie dla są za dba ne, po -
sia da ją no we ko lo ro we ele wa cje, zmo der ni zo -
wa ną ma łą ar chi tek tu rę i pięk ną zie leń.

W la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go wie -
ku me to da wiel ko pły to wa zdo mi no wa ła, a na -
wet eli mi no wa ła in ne tech no lo gie bu do wy do -
mów miesz kal nych. Spo wo do wa ne by ło to sil ną
pre sją spo łecz ną na bu do wę miesz ka nia dla

każ dej ro dzi ny. W tam tych la tach udział tech -
no lo gii wiel ko pły to wej w ca ło ści bu dow nic twa
wy no sił oko ło 80%. Przy kła dem i wzo rem był
dla nas wte dy za chod ni są siad: Nie miec ka Re -
pu bli ka De mo kra tycz na.

Kom bi nat FA BUD po wo ła ny zo stał przez Re -
sort Gór nic twa i Ener ge ty ki. Wte dy dal sze
zwięk sza nie wy do by cia wę gla by ło ści śle zwią -
za ne z bu do wą no wych ko palń i mo der ni za cją
ist nie ją cych. Wy ma ga ło to za pew nie nia co raz
więk szej licz by ludzi do pra cy w no wych za kła -
dach, a to z ko lei po wo do wa ło, że pręż ny re -
sort pod jął się or ga ni zo wa nia kom bi na tów bu -
dow nic twa miesz ka nio we go gwa ran tu ją cy
no we miesz ka nia dla no wych pra cow ni ków.

FA BUD w krót kim cza sie stał się wio dą cym
w tech no lo gii wiel ko pły to wej za rów no je że li cho -
dzi o wiel kość pro duk cji i mon ta ży, jak rów nież
sta łe mo der ni zo wa nie kon struk cji i ar chi tek tu -
ry pro du ko wa nych i wzno szo nych bu dyn ków
miesz kal nych i in fra struk tu ry spo łecz nej.

W tym cza sie w skład Kom bi na tu wcho dzi -
ły: trzy no we fa bry ki, biu ro pro jek to we, dzia ły
wy ko naw cze bu dow la no-mon ta żo we i in ży nie -
ryj ne.

W ska li kra ju by ło to naj więk sze przed się bior -
stwo bu dow la ne bu dow nic twa ogól ne go. 

Te raz, po la tach użyt ko wa nia na szych bu -
dyn ków je ste śmy prze ko na ni, że w tam tym
okre sie ma so wej mi gra cji Po la ków ze wsi
do miast w po szu ki wa niu pra cy w prze my śle,
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w pra gnie niu zna le zie nia lep sze go ży cia, nie
by ło szyb szej dro gi do eli mi na cji gło du miesz -
ka nio we go.

Bu dyn ki miesz kal ne wzno szo ne przez nas
w cza sach PRL -u, mi mo trud no ści ma te ria ło -
wych i sprzę to wych by ły w cią głym i znacz nym
stop niu mo der ni zo wa nia w za kre sie sta łe go
pod wyż sza nia trwa ło ści kon struk cji, ochro ny
ciepl nej oraz szczel no ści i es te ty ki ele wa cji.

Szu ka li śmy no wych roz wią zań ar chi tek to nicz -
nych w wy glą dzie osie dli o czym świad czą zmia -
ny w wy glą dzie ko lej nych re ali zo wa nych osie dli.

Kon struk cja bu dyn ków

W Sie mia no wic kim Przed się bior stwie FA -
BUD do ro ku 1977 do pro wa dzi li śmy kon -
struk cje bu dyn ków z wiel kiej pły ty do peł
nej od por no ści na ru chy i wstrzą sy spo wo do -
wa ne eks plo ata cją gór ni czą. Wpro wa dzo ne
w sys te mie F -T roz wią za nia kon struk cyj ne by -
ły po rów ny wal ne do mo de lu bu dyn ków pro jek -
to wa nych po trzę sie niach zie mi na Bał ka nach.
Pod kre śla my tę szcze gól na ce chę na szych bu -
dyn ków z uwa gi na po sa do wie nie ich na te re -
nach in ten syw nej, w tam tym cza sie, eks plo ata -
cji gór ni czej Ślą ska i Za głę bia.

Sta ny ze ro we bu dyn ków pro jek to wa no i wy -
ko ny wa no róż ni cu jąc je we dług wy stę pu ją cej
na kon kret nym te re nie lo ka li za cji osie dla ka -
te go rii szkód gór ni czych od I do IV.

Na te re nie I ka te go rii fun da men ty bu dyn ków
żel be to wych wy ko ny wa ne by ły w tech no lo gii ław
fun da men to wych, dla ka te go rii wyż szych fun -
da men to wa nie wy ko ny wa no w po sta ci płyt
żel be to wych, skrzyń żel be to wych otwar tych oraz
skrzyń żel be to wych za mknię tych dla IV ka te -
go rii szkód. W wie lu przy pad kach sto so wa li śmy
pre fa bry ko wa ny sys tem sta nów ze ro wych.

Na to miast gór na część na szych bu dyn ków,
zlo ka li zo wa na po nad sta nem ze ro wym, nie za -
leż nie od fak tycz nej ka te go rii wy stę pu ją cych
szkód gór ni czych jest za wsze za pro jek to wa -
na i wy ko na na jak dla IV ka te go rii. Da je to wy -
so ką sztyw ność ku ba tu ry obiek tu, gwa ran cje
trwa ło ści i wie lo let niej ży wot no ści.

Pod kre śla my rów nież, że stro py za sto so wa -
ne w na szym sys te mie ma ja roz pię tość 6 m i są
to ele men ty stru no be to no we.

Waż nym ele men tem gwa ran tu ją cym trwa łość
i bez pie czeń stwo pły ty osło no wej (war stwo wej)
jest sys tem po łą cze nia war stwy ze wnętrz nej po -
przez war stwę izo la cyj na z weł ny mi ne ral nej
z czę ścią kon struk cyj ną (no śną) pły ty. 

Ele men ty te go łą cze nia (wie sza ki) wy ko ny -
wa ne by ły za wsze ze sta li nie rdzew nej, a pro -
ces łą cze nia od by wa ją cy się w fa zie pro duk -
cji pły ty pro wa dzo ny był pod szcze gól nym
nad zo rem i od ręb nym od bio rem. Wła ści we wy -
ko naw stwo tych ele men tów po twier dził czas ich
użyt ko wa nia na na szych obiek tach.

Przy kła dem trwa ło ści na szych roz wią zań
niech bę dzie hi sto ria je de na sto kon dy gna cyj -
ne go bu dyn ku, któ ry pod czas eks plo ata cji
gór ni czej od chy lił się od pio nu o po nad 60 cm.
W dru gim eta pie eks plo ata cji gór ni czej bu dy -
nek po wró cił do pio nu bez wy stą pie nia naj -
mniej szych uszko dzeń kon struk cyj nych.

Wpro wa dzi li śmy do na sze go sys te mu
uspraw nie nie roz wią za nia da chów. Na sze da -
chy ma ją spa dek do we wnątrz 9% co gwa ran -
tu je do sko na łe od wod nie nie. Pod war stwę pa -
py wpro wa dzo na zo sta ła szczel na che micz nie
wy lew ka be to no wa utrwa la ją ca szczel ność po -
kry cia da cho we go.

Sie mia no wi ce Osie dle Młodych. Lata 70.

Sie mia no wi ce Osie dle Bań gów. Lata 80.

Ka to wi ce Zgrzeb nio ka (osie dle XXXV le cia)
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Wpro wa dzi li śmy ażu ro we pod par cie po ła ci
da cho wej o wy so ko ści 1,75 m. Prze strzeń ta -
kie go pod da sza umoż li wi ła lep sze do cie ple nie,
a obec nie mo że być wy ko rzy sty wa na do mon -
ta żu no wo cze snych roz wią zań in sta la cji wen -
ty la cji i kli ma ty za cji.

Izo la cja ter micz na bu dyn ków

Izo la cyj ność ter micz na i prze ciw wil go cio wa
na szych bu dyn ków by ła dla nas przed mio tem
szcze gól nych dzia łań i za bie gów. Pier wot ne wy -
tycz ne do pro jek to wa nia na ka zy wa ły sto so wa -
nie weł ny mi ne ral nej o gru bo ści war stwy
do 6 cm. Po krót kim okre sie użyt ko wa nia bu -
dyn ków z wiel kiej pły ty z za sto so wa niem weł -
ny mi ne ral nej pro du ko wa nej w kra ju wy ka zy -
wa ły one spo re stra ty cie pła.

Pod ję li śmy dzia ła nia wspól nie z Po li tech ni ką
Ślą ską i po wy ko na niu ba dań ter mo wi zyj nych
uda ło nam się prze ko nać In sty tut Tech ni ki Bu dow -
la nej w War sza wie o nie sku tecz no ści ta kiej izo -
la cji. Uzy ska li śmy zgo dę w/w In sty tu tu i wpro wa -
dzi li śmy ja ko pierw si w kra ju 12 cm gru bość weł ny
mi ne ral nej do pro du ko wa nych w FA BUD płyt.

Dla ko lej ne go wy eli mi no wa nia most ków
ter micz nych wpro wa dzi li śmy no wy bez most -
ko wy sys tem mo co wa nia bal ko nów i osa dza -
nia sto lar ki okien nej.

Pod czas mo der ni za cji ścian osło no wych pod -
da sza wpro wa dzi li śmy gzym sy ochron ne za bez -
pie cza ją ce pe ne tra cję wo dy opa do wej do warstw
weł ny mi ne ral nej ocie pla ją cej pły ty zlo ka li zo wa -
ne po ni żej. Wpro wa dzi li śmy do dat ko we do cie -
pla nie ścian szczy to wych na go to wych obiek tach.
Osią gnę li śmy w ten spo sób cią głość war stwy izo -
la cji ter micz nej na ca łym rzu cie ścian ze wnętrz -
nych bu dyn ku.

Ele wa cje

Sto so wa na przez nas ko lo ry sty ka na szej ele -
wa cji po dyk to wa na by ła ogra ni czo ną do stęp -
no ścią ma te ria łów ele wa cyj nych. Jed nym ze
sto so wa nych przez nas z do sko na łym skut kiem
by ły ele wa cje szkla ne z tzw. wi tro mo zai ki (pro -
du ko wa nej w Wał brzy chu).

War stwa ta by ła bar dzo ko rzyst na dla
szczel no ści, ła twa w mon ta żu, ła two zmy wal -
na i ład na ko lo ry stycz nie. Ścia ny po kry te wi -
tro mo zai ką wy ka zu ją się trwa ło ścią w dłu gim
cza sie użyt ko wa nia. Nie ste ty ze wzglę du
na brak po py tu pro du cent wy co fał się z do staw
w/w ma te ria łu, pod czas kie dy je go do sko na -
le nie w za kre sie ko lo ry sty ki wska zy wa ło
na znacz ną moż li wość poprawy atrak cyj no ści
na szych ele wa cji.

Wen ty lo wa nie bu dyn ków

Pier wot nie wy ko ny wa no wy łącz nie wen ty la -
cje gra wi ta cyj ne. Wpro wa dzi li śmy wen ty la cję
me cha nicz ną eks plo ato wa ną w pew nym stop -
niu do dzi siaj. Czę ścio wo wen ty la cję tą wy co -
fy wa no z uwa gi na gło śność wen ty la to rów, gdyż
by ły to urzą dze nia prze zna czo ne dla wen ty la -
cji prze my sło wych, gdyż w okresie realizacji
naszych obiektów tylko takie urządzenia istniały.

Tyn ki wewnętrzne

Do ło ży li śmy mak si mum sta rań dla wy ko ny -
wa nia es te tycz nych wy praw tyn kar skich. Nie -
ste ty ry nek w tam tym cza sie po zwa lał na sto -
so wa nie głów nie tyn ków ce men to wych, któ re

nie wy ka zy wa ły się sa tys fak cjo nu ją cą nas ja -
ko ścią. Do ko na li śmy wie lu prób za sto so wa nia
mas tyn kar skich na ba zie do staw z im por tu, ale
ich ce ny unie moż li wia ły eko no mi kę na szej
dzia łal no ści pro duk cyj nej.

WNIO SKI

– bu dyn ki przez nas wy bu do wa ne są bez -
piecz ne kon struk cyj nie. By ły za pro jek to wa ne
i zo sta ły wznie sio ne na ak tyw nych gór ni czo te -
re nach na sze go re gio nu.

Obec nie pra wie za ni kła dzia łal ność ko palń
wę gla. W Za głę biu koń czy wy do by cie ostat nia
ko pal nia. Pa mię ta my, że mi mo trud no ści eko -
no micz nych w PRL -u więk szość wy ro bisk po -
wę glo wych zo sta ła wy peł nio na pod sadz ką
pia sko wa aby unik nąć osia dań za bu do wa nych
te re nów.

Pod sta wo wa więc od po wiedź na py ta nie czy
in we sto wać po przez mo der ni za cję w osie dla
z wiel kiej pły ty jest jed no znacz nie na tak.

– bu dyn ki i osie dla wy bu do wa ne w la tach
osiem dzie sią tych ma ją ład niej szą ar chi tek tu -
rę z ład ny mi i atrak cyj ny mi ele wa cja mi, bal ko -
na mi, ta ra sa mi i no wą do brze za pro jek to wa -
ną zie le nią. Te obiek ty na szym zda niem
wy ma ga ją mniej szej in ge ren cji ar chi tek tów. 

Przy kła dem niech bę dą na sze osie dla Bań -
gów lub Zgrzeb nio ka.

– ewen tu al ną zmia nę ukła du we wnętrz ne -
go miesz kań umoż li wia 6-me tro wa roz pię tość
płyt stro po wych.

– jed ną z istot nych do kucz li wo ści wy stę pu -
ją cą w bu dyn kach ni skich jest brak wind oso -
bo wych. Na sze spo łe czeń stwo sta rze je się
i szcze gól nie dla tych lu dzi jest to wy jąt ko wa
uciąż li wość lub na wet nie moż li wość po ru sza -
nia się po za swo je miesz ka nia.

– ma my na dzie ję, że służ by ad mi ni stra cyj -
ne sta łą kon tro lę nad sta nem tech nicz nym
bal ko nów i ta ra sów zwłasz cza tych wy ko ny -
wa nych w wer sjach sta lo wych ba lu strad.

– sta łej kon tro li wy ma ga ją sie ci we wnętrz -
ne bu dyn ków. Głów ne sie ci pro wa dzo ne są w
sto sun ko wo prze strzen nych szach tach in sta -
la cyj nych i tu zwra ca my uwa gę, że ist nie je peł -
na re zer wa na ich mo der ni za cję lub wpro wa -
dza nie no wych roz wią zań zwłasz cza
w za kre sie wen ty la cji lub kli ma ty za cji.

*  *  *

FA BUD re ali zo wał osie dla kom plek so wo
wraz z kom plet ną in fra struk tu rą spo łecz -
na i tech nicz ną. Szko ły, przed szko la, przy chod -
ne zdro wia bu do wa li śmy z wła snych pre fa bry -
ka tów. Kon struk cja tych obiek tów opie ra ła
się na tzw. tech no lo gii „Krzy ży ko wej” jest to kon -
struk cja bar dzo sta bil na, na to miast wy ma ga za -
pew ne re no wa cji ścian osło no wych i wnętrz.

Przy stę pu jąc do mo der ni za cji bu dyn ków
miesz kal nych z wiel kiej pły ty i obiek tów in fra -
struk tu ry spo łecz nej nie moż na za po mnieć
o da le ko zu ży tej sie ci in fra struk tu ry tech nicz -
nej. Sie ci te wy ko ny wa ne by ły nie jed no krot -
nie 40 lat te mu, w tech no lo giach tam te go okre -
su i na ba zie ma te ria łów o sła bej ja ko ści.

Istot nym man ka men tem bu do wa nych przez
nas osie dli jest obec nie brak miejsc par kin go -
wych dla zwięk sza ją cej się licz by po sia da nych
sa mo cho dów. Roz wią zu jąc mo der ni za cje osie -
dli nie moż na te go pro ble mu po mi nąć.

FA BUD pod ko niec lat 80 rów nież pod jął pró -
by roz wią za nia te go pro ble mu. Wy ko na li śmy

pro jek ty wie lo kon dy gna cyj nych osie dlo wych ga -
ra ży z na szych pre fa bry ka tów. Nie ste ty uda -
ło nam się wy ko nać tyl ko nie licz ne obiek ty ze
wzglę du na brak za in te re so wa nia in we sto rów.
Uwa ża my, że do te go pro ble mu na le ży bez -
względ nie po wró cić.

Pra gnie my rów nież za uwa żyć, że re ali zu jąc
na sze osie dla nie jed no krot nie zmu sze ni by li śmy
wy ko nać bo ga tą in fra struk tu rę tech nicz ną ty pu:
prze pom pow nie, oczysz czal nie, ka na li za cje
i in ne me dia w ilo ści znacz nie prze wyż sza ją -
cej po trze by re ali zo wa nych jed no stek.

Przy kła dem ta kim mo że być pe ry fe ryj ne
osie dle Bań gów, Wę zło wiec. Uwa ża my, że po -
wsta łe w ten spo sób re zer wy in fra struk tu ry bez -
względ nie na le ży wy ko rzy stać do po sze rze nia
za kre su re ali za cji.

Koń cząc, jesz cze raz pra gnie my pod kre ślić,
że za bie ra my głos w dys ku sji nad wiel ką pły -
tą z sen ty men tem i z obo wiąz ku.

Ma my na dzie ję, że przed sta wio ne przez nas
re flek sje bę dą przy dat ne w ko niecz nej mo der -
ni za cji osie dli wy ko na nych w ta kiej tech no lo gii.

Je ste śmy też do dys po zy cji w przy pad ku dal -
szych dzia łań w tym za kre sie.
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Wa le rian Wi TAS więk szość ży cia za wo do we -
go prze pra co wał w Prze my śle Wę glo wym
od In ży nie ra bu do wy w Przed się bior stwie Ro -
bót In ży nie ryj nych w Ka to wi cach do Dy rek to -
ra Kom bi na tu Bu dow nic twa Wę glo we go w Sie -
mia no wi cach Ślą skich. W 1974 r. mgr inż.
Wa le rian Wi tas zo stał skie ro wa ny w ra mach re -
sor tu gór nic twa na waż ny od ci nek bu dow nic -
twa miesz ka nio we go w no wym Kom bi na cie
Bu dow nic twa Wę glo we go „Fa bud” w Sie mia -
no wi cach Ślą skich. Z ra cji du że go ta len tu or ga -
ni za cyj ne go szyb ko awan so wał i w la tach 1978
do 1981 r. był Dy rek to rem Tech nicz nym Kom -
bi na tu „Fa bud”, a w la tach 1981-1993 Dy rek -
to rem Kom bi na tu. W okre sie kie ro wa nia „Fa bu -
dem” by ło to naj więk sze przed się bior stwo
bu dow nic twa miesz ka nio we go w Pol sce.
W 1993 r. inż. Wa le rian WI TAS za ło żył wraz ze
swo imi współ pra cow ni ka mi spół kę z o.o. wte -
dy pod je go bez po śred nim kie row nic twem po -
wsta ły wiel kie cen tra han dlo we (Au chan So sno -
wiec, Mi ko łów; Te sco Ru da Ślą ska, My sło wi ce;
Pla za w Ru dzie Ślą skiej), fa bry ki (Se ku rit w Dą -
bro wie Gór ni czej, Ma pei w Gli wi cach (fa bry ka
che mii bu dow la nej).

Ma rek ZY GA ukoń czył Po li tech ni kę Ślą ską w Gli -
wi cach na wy dzia le Bu dow nic twa i Ar chi tek tu -
ry w 1970 r. Pra cę roz po czą łem w 1970 r. w In -
sty tu cie Eko no mi ki, Za rzą dza nia i Or ga ni za cji
Bu dow nic twa w War sza wie, od dział w Kra ko wie.
Od 1973 r. w Przed się bior stwie Ro bót
Bu dow la nych Prze my słu Wę glo we go w Ka to wi -
cach ja ko głów ny tech no lo ga – sze fa przy go to -
wa nia pro duk cji w no wo za ku pio nej w RFN wy -
twór ni ele men tów pre fa bry ko wa nych „Ke sting”.
Od 1976 r. w Kom bi na cie Bu dow nic twa Wę glo -
we go „FA BUD” w Sie mia no wi cach Ślą skich, gdzie
ja ko na czel ny in ży nier do spraw fa bryk i mon ta -
ży. Nad zo ro wa łem dwie fa bry ki pre fa bry ko wa nych
ele men tów bu dyn ków oraz fa bry kę drew nia nych
ścian osło no wych i wy twór nię kon struk cji sta lo -
wych. Od ro ku 2011 zaj mu ję się nad zo ra mi in we -
stor ski mi w Spół dziel czo ści Miesz ka nio wej.
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Pro blem bez pie czeń stwa i kom for tu użyt ko -
wa nia bu dow li wzno szo nych w tech no lo gii pre -
fa bry ko wa nej z żel be to wych ele men tów wiel -
ko wy mia ro wych sta no wi w chwi li obec nej
te mat dys ku sji wie lu śro do wisk. Za in te re so wa -
nie pro ble ma ty ką „wiel kiej pły ty” jest uza sad -
nio ne z uwa gi na znacz ny, ok. 30% udział te -
go ty pu bu dow nic twa w za so bach
miesz ka nio wych Pol ski oraz ak tu al ne wy ma -
ga nia nor mo we, we dług któ rych wszyst kie bu -
dyn ki miesz kal ne po win ny speł niać kry te -
rium pro jek to we go okre su użyt ko wa nia 50 lat,
czę sto błęd nie utoż sa mia ne go z tzw. „okre sem
ży cia” obiek tu. W śro do wi sku in ży nier skim po -
wszech na jest rów nież ne ga tyw na oce na ja -
ko ści bu dyn ków wiel ko pły to wych wy ni ka ją ca
ze sto so wa nych roz wią zań tech no lo gicz nych,
ma te ria ło wych oraz funk cjo nal no -użyt ko wych,
bę dą cych skut kiem obo wią zu ją ce go w cza -
sach PRL tzw. nor ma ty wu pro jek to wa nia.

Ko niecz ność dzia łań dia gno stycz nych bu -
dyn ków wiel ko pły to wych wy ni ka głów nie
z prze pi sów o utrzy ma niu obiek tów bu dow la -
nych i obo wiąz ku ich okre so wych kon tro li oraz
w wy ni ku obo wią zy wa nia co raz bar dziej ry go -
ry stycz nych po sta no wień nor mo wych. 

Do ko nu jąc oce ny sta nu tech nicz ne go i bez -
pie czeń stwa kon struk cji bu dyn ków wiel ko pły -
to wych na le ży przede wszyst kim stwier dzić

speł nie nie wy ma gań pod sta wo wych w za kre -
sie nie za wod no ści, z uwzględ nie niem za -
gad nień no śno ści i użyt ko wal no ści, izo la cyj -
no ści ciepl nej, aku sty ki i pro ble ma ty ki
hi gie nicz no -zdro wot nej. W dzia ła niach dia gno -
stycz nych po za oce ną ma kro sko po wą sto su -
je się wie le róż nych me tod ba daw czych z wy -
ko rzy sta niem spe cja li stycz nej apa ra tu ry
po mia ro wej, z oczy wi stych wzglę dów pre fe -
ru jąc sto so wa nie w oce nie me tod nie nisz czą -
cych. 

Moż li wa a tak że czę sto uza sad nio na me -
ry to rycz nie i funk cjo nal nie, mo der ni za cja bu -
dow nic twa wiel ko pły to we go, ma ją ca wpływ
na kon struk cję no śną, do ty czy w szcze gól no -
ści:

• prze kształ ce nia ukła dów funk cjo nal nych
miesz kań i ich łą cze nia przy za cho wa niu
bez pie czeń stwa kon struk cji (ko niecz ność wy -
ko ny wa nia otwo rów),

• nad bu do wy do dat ko wych kon dy gna cji,
• do bu do wy log gi i obu do wy bal ko nów,
• zmian kształ tu da chu (no we po wierzch nie

miesz kal ne, miesz ka nia dwu po zio mo we),
• prze bu do wy wejść do bu dyn ków i kla tek

scho do wych z uwzględ nie niem po trzeb osób
nie peł no spraw nych,

• zmian prze zna cze nia par te rów i piw nic bu -
dyn ków,

• zwięk sze nia sztyw no ści bu dyn ków zwłasz -
cza wy so kich po przez za sto so wa nie od po -
wied nich ścią gów w po zio mach stro -
pów – Rys. 1.

Stop nio wo za ostrza ją ce się wy ma ga nia
w za kre sie izo la cyj no ści ciepl nej prze gród wy -
mu sza ją sto so wa nie do cie pleń bu dyn ków
ele men ta mi o co raz więk szym opo rze ciepl -
nym. 

Z uwa gi na ko niecz ność zmniej sze nia strat
cie pła oraz zwią za nych z ni mi czę ści kosz tów
eks plo ata cyj nych, wie le bu dyn ków wiel ko pły -
to wych zmo der ni zo wa no w ostat nich la tach
sto su jąc, w róż nym za kre sie i ko lej no ści, do -
cie ple nia prze gród, wy mia nę okien i drzwi oraz
wy mia nę lub uspraw nie nia in sta la cji grzew -
czych. Jed no cze śnie zmia nom ule gły po zy tyw -
ne za cho wa nia użyt kow ni ków pro wa dzą ce
do mniej sze go wy ko rzy sta nia ener gii, na wet
kosz tem kom for tu ciepl ne go i ja ko ści po wie -
trza w po miesz cze niach. 

Mo der ni za cja bu dyn ków wiel ko pły to wych
przez zwięk sze nie izo la cyj no ści ciepl nej prze -
gród umoż li wia ogra ni cze nie strat cie pła i czę -
ści zwią za nych z ni mi kosz tów eks plo ata cyj -
nych. Do dat ko wo po zy tyw nie wpły wa ona
na stan ciepl no -wil got no ścio wy prze gród,
a przez to na ich trwa łość oraz kom fort ciepl -
ny i ja kość śro do wi ska w po miesz cze niach. Jed -

prof. dr hab. inż. LEoNaRd RUNkiEWicZ

dr hab. inż. baRbaRa SZUdRoWicZ, prof. itb

dr inż. haLiNa PREjZNER

dr inż. RobERt gERYło 

dr inż. jaRoSłaW SZULc

mgr inż. jaN SiEcZkoWSki, instytut techniki budowlanej
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nak no we wy ma ga nia izo la cyj no ści ciepl nej
prze gród w od nie sie niu do bu dyn ków pod da -
wa nych prze bu do wom wy mu sza ją sto so wa nie
no wych zło żo nych sys te mów izo la cji ciepl -
nych ścian ze wnętrz nych o znacz nie więk szym
opo rze ciepl nym niż do tych czas, co w przy pad -
ku wy ko rzy sta nia tra dy cyj nych ma te ria łów
do izo la cji ciepl nych ozna cza ko niecz ność
zwięk sze nia gru bo ści warstw do cie pla ją cych.

Mo der ni za cja bu dyn ków wiel ko pły to wych,
je że li bę dzie pro wa dzo na w spo sób kom plek -
so wy, mo że, w więk szo ści przy pad ków, do pro -
wa dzić do uzy ska nia izo la cyj no ści aku stycz -
nej w bu dyn ku, zgod nej z ak tu al ny mi
wy ma ga nia mi. Za kres, nie zbęd nej z punk tu wi -
dze nia aku stycz ne go, in ge ren cji w ist nie ją ce
roz wią za nia w kon kret nych bu dyn kach bę dzie
róż ny, za leż ny od wy stę pu ją cych ewen tu al nych
man ka men tów aku stycz nych, cha rak te ry -
stycz nych dla da ne go sy te mu. Waż ne jest, aby
przy pro jek to wa niu prze bu dów bu dyn ków
zwią za nych ze zmia na mi funk cji nie któ rych po -
miesz czeń, nad bu do wa mi lub wy mia na mi
sys te mów in sta la cyj nych uwzględ nia ne by ły
od sa me go po cząt ku czyn ni ki aku stycz ne, bo -
wiem za sto so wa nie za bez pie czeń aku stycz -
nych wy ma ga za pew nie nia od po wied nie go
miej sca, jak rów nież mo że po wo do wać do dat -
ko we ob cią że nie kon struk cji. War to rów nież
za zna czyć, że w od czu ciu spo łecz nym bu dyn -
ki wiel ko pły to we nie są gor sze pod wzglę dem
aku stycz nym (wg nie któ rych wy po wie dzi są na -

wet lep sze) od obec nie wzno szo nych bu dyn -
ków szkie le to wych żel be to wych.

Do ko nu jąc obec nie oce ny wła ści wo ści hi -
gie nicz no -zdro wot nych bu dyn ków wiel ko pły -
to wych na le ży zwró cić uwa gę na dwa pod sta -
wo we za gad nie nia: ja kość po wie trza
we wnętrz ne go oraz obec ność w nich wy ro bów
za wie ra ją cych azbest. Mo der ni za cja obiek tów
wiel ko pły to wych po win na po le gać na wy eli mi -
no wa niu wy ro bów nie speł nia ją cych obec nie
obo wią zu ją cych wy ma gań hi gie nicz nych 

Wie lo let nie ob ser wa cje za cho wa nia się
bu dyn ków z ele men tów wiel ko wy mia ro wych,
pod da nych na wet ob cią że niom wy jąt ko wym
wska zu ją, że nie na stę pu je ich de struk cja w ta -
kim stop niu, aby sta no wi ła ona czyn nik ini cju -
ją cy po wsta nie za gro że nia bez pie czeń stwu
użyt ko wa nia te go ty pu bu dyn ków. 

W chwi li obec nej nie ma więc wy star cza ją -
ce go uza sad nie nia me ry to rycz ne go, rów nież
moż li wo ści fi nan so wych, by po dej mo wać
dzia ła nia zmie rza ją ce do ma so wej roz biór ki
obec nie użyt ko wa nych bu dyn ków wy ko na nych
w tech no lo gii wiel ko pły to wej. 

Bez względ nie na le ży jed nak opra co wać
(w spo sób in sty tu cjo nal ny):

• szcze gó ło we pro ce du ry dia gno stycz ne
i me to dy mo ni to rin gu sta nu tech nicz ne go
użyt ko wa nych bu dyn ków (rów nież z uwzględ -
nie niem spe cy fi ki ob sza rów gór ni czych),

• me to dy oce ny sta nu tech nicz ne go kon -
struk cji po zwa la ją cych na osza co wa nie stop -

nia zu ży cia tech nicz ne go i bez pie czeń stwa
użyt ko wa nia bu dyn ków,

• roz wią za nia kon struk cyj ne i tech no lo -
gicz ne umoż li wia ją ce mo der ni za cję bu dyn ków
i słu żą ce po pra wie wa run ków funk cjo nal no -
-użyt ko wych.

Za tem mo der ni za cje bu dyn ków wiel ko pły -
to wych po win ny sta no wić o po pra wie ak tu al -
nych wy ma gań pod sta wo wych wg Pra wa
Bu dow la ne go i prze pi sów tech nicz nych.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je spra wa
mo der ni za cji ścian ze wnętrz nych, za rów no
z po trze by zmniej sze nia ener go chłon no ści bu -
dyn ków, jak też i dla te go, że ścia ny te są ele -
men ta mi naj bar dziej „wraż li wy mi” na moż li -
wość wy stą pie nia ko ro zji i awa rii. 

Oce na war to ści miesz kań w bu dyn kach
wiel ko pły to wych ule gła w ostat nich la tach
ewo lu cji, pew nym pa ra dok sem jest, iż po mi mo,
że miesz ka nia są ma łe, o niż szej wy so ko ści po -
miesz czeń niż w obec nie bu do wa nych, uży te
ma te ria ły i wy ko naw stwo by ły niż szej ja ko ści to
na ryn ku nie ru cho mo ści na dal jest ni mi za in te -
re so wa nie. Uza sad nio ne jest to tym, że osie -
dla wiel ko pły to we są bli żej po ło żo ne i do brze
sko mu ni ko wa ne z cen tra mi miast, zwy kle dys -
po nu ją wy star cza ją cą in fra struk tu rą spo łecz ną
i han dlo wo-usłu go wą. Po nad to, po mi mo, że
urba ni sty ka tych osie dli czę sto bu dzi za strze -
że nia to za gęsz cze nie tych bu dyn ków na po -
wierzch ni te re nu jest mniej sze niż w osie dlach
współ cze śnie bu do wa nych.

Rys. 1. Przy kła do wy efekt dzia łań dia gno stycz nych (ścią gi sta lo we) przed pla no wa ną ter mo mo der ni za cją ty po we go bu dyn ku wiel ko pły to we go

ściąg stalowy
...iniekcja ciśnieniowa

• •
○



56 Forum Budownictwa Śląskiego - wydanie specjalne 2014

ocENa StaNU tEchNicZNEgo iStNiEjĄcYch bUdYNkóW 
WiELkoPłYtoWYch W PoLScE

ocena efektów
energetycznych
termomodernizacji
budynków
z wielkiej płyty

dr inż. kRZYSZtoF
kaSPERkiEWicZ
prof. nadzw. instytut techniki
budowlanej

1. Wpro wa dze nie

Od cza su uryn ko wie nia cen ener gii i cie -
pła w Pol sce pod sta wo wym ce lem prze pro -
wa dza nia dzia łań ter mo mo der ni za cyj nych
sta ło się zmniej sze nie kosz tów eks plo ata -
cji bu dyn ków, co osią ga się przez ogra ni cze -
nie zu ży cia ener gii na ogrze wa nie. Przed -
mio tem ter mo mo der ni za cji są bu dyn ki
wznie sio ne w okre sie przed prze mia na mi
ustro jo wy mi, głów nie wy ko na ne w tech no -
lo gii wiel ko pły to wej.

2. Struk tu ra oszczęd no ści ener ge tycz -
nych w pro ce sie ter mo mo der ni za cji

Ogra ni cze nie zu ży cia cie pła do ogrze wa -
nia w użyt ko wa nych bu dyn kach osią ga się
dzię ki zmniej sze niu strat cie pła do oto cze nia
oraz uży tecz ne mu wy ko rzy sta niu zy sków cie -
pła ge ne ro wa nych w ogrze wa nych po miesz -
cze niach. Wziąw szy pod uwa gę fakt, że
zmniej sze nie zu ży cia cie pła na ogrze wa nie
bu dyn ku w oby dwu przy pad kach osią ga ne
jest przy za sto so wa niu in nych środ ków tech -
nicz nych moż na je roz pa try wać od dziel nie: 

gdzie:

∆QHK1

zmniej sze nie zu ży cia cie pła do ogrze wa -
nia w wy ni ku zmniej sze nia strat cie pła,
kWh/rok,

∆QHK2

jw. w wy ni ku wy ko rzy sta nia zy sków cie -
pła, kWh/rok. 

Pierw sza część oszczęd no ści ener ge -
tycz nych ∆QH K1 nie za le ży od spo so bu
użyt ko wa nia bu dyn ku, na to miast ich re al -
na war tość za le ży od za kre su ko rek ty re -
gu la cji in sta la cji ogrzew czej. Oszczęd no ści
ener ge tycz ne ∆QH K1a są za wsze osią ga -
ne, za tem moż na je okre ślić ja ko gwa ran -
to wa ne. 

Na oszczęd no ści ∆QH K2 wpływ ma ją
tem pe ra tu ra i in ten syw ność wen ty la cji
w ogrze wa nych po miesz cze niach, za tem ich
wiel kość kształ to wa na jest przez użyt kow -
ni ków po miesz czeń. 

Gwa ran to wa ne oszczęd no ści ener ge -
tycz ne ∆QH K1 są naj więk sze przy ni skich
tem pe ra tu rach po wie trza ze wnętrz ne go,
a ocze ki wa ne ∆QH K2 w okre sach przej ścio -
wych se zo nu ogrzew cze go. Przy kła do we

war to ści tych oszczęd no ści ob li czo ne dla ty -
po we go pię cio kon dy gna cyj ne go bu dyn ku
miesz kal ne go wie lo lo ka lo we go w przy pad -
ku ko rek ty re gu la cji ja ko ścio wej in sta la cji
ogrzew czej w źró dle cie pła po ka za no
na rys 1, a w przy pad ku kom plek so wej re -
gu la cji uzu peł nio nej o ko rek tę re gu la cji hy -
drau licz nej na ry sun ku 2.

3. Pod su mo wa nie

Wy ka za no, że istot ną ro lę dla uzy ska -
nia gwa ran to wa nych oszczęd no ści ener -
ge tycz nych ma do sto so wa nie mo cy ciepl -
nej in sta la cji do zmniej szo nych strat cie pła
re ali zo wa ne przez kom plek so wą ko rek tę
re gu la cji in sta la cji ogrzew czej obej mu ją -
cą re gu la cję hy drau licz ną. War tość tych
oszczęd no ści po win na być ob li cza na
w ana li zach opła cal no ści ener ge tycz nej
przed się wzięć ter mo mo der ni za cyj nych.
Brak prze pro wa dze nia kom plek so wej ko -
rek ty re gu la cji in sta la cji ogrzew czej jest
przy czy ną zmniej sze nia efek tów ener ge -
tycz nych ter mo mo der ni za cji, a w bu dyn -
kach miesz kal nych z in dy wi du al nym
roz li cza niem kosz tów ogrze wa nia wy stę -
po wa nia znacz nych róż nic kosz tów ogrze -
wa nia po szcze gól nych lo ka li. 

∆QHK  = ∆QHK1 + ∆QHK2

kWh/rok
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Rys. 1.   Oszczęd no ści ener ge trycz ne uzy ski wa ne w wy ni ku ter mo mo der ni za cji obu do wy bu dyn ku i re gu la cji
ja ko ścio wej in sta la cji ogrzew czej w źró dle cie pła

Rys. 2.   Oszczęd no ści ener ge trycz ne uzy ski wa ne w wy ni ku ter mo mo der ni za cji obu do wy bu dyn ku i kom plek so wej
re gu la cji hy drau licz nej in sta la cji ogrzew czej
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Wy bra ne pro ble my
re mon to we 
i mo der ni za cyj ne 
w bu dyn kach 
z wiel kiej pły ty

dr hab. inż. WiESłaW LigĘZa
– prof. nad zwy czaj ny Po li tech ni ki kra kow skiej 

Za kład bu dow nic twa i Fi zy ki bu dow li, 
in sty tut Ma te ria łów i kon struk cji bu dow la nych, 

Wy dział in ży nie rii Lą do wej, Po li tech ni ka kra kow ska.
Za kład bu dow nic twa,

Pań stwo wa Wyż sza Szko ła tech nicz no -Eko no micz na w ja ro sła wiu 

Po wszech nie jest wia do mo, że bu dyn -
ki wiel ko pły to we wy bu do wa ne w la -
tach 1960-1990 są obiek ta mi z po -
przed niej epo ki, któ re wy ma ga ją
mo der ni za cji z uwa gi na współ cze sne
wy ma ga nia użyt ko we i od mien ne za po -
trze bo wa nie ryn ku. Nie bez zna cze nia
jest tak że to, że wy ko naw cy tych bu dyn -
ków nie za wsze prze strze ga li wy so -
kich wy ma gań tech no lo gicz nych,
a na bu do wie obo wią zy wał „pry mat ilo -
ści nad ja ko ścią”. Stan tech nicz ny czę -
ści ist nie ją cych bu dyn ków wznie sio -
nych me to da mi uprze my sło wio ny mi
wska zu je, że nie wszyst kie zo sta ły wy -
ko na ne zgod nie z wy ma ga nia mi pro jek -
to wo -tech no lo gicz ny mi. Dla kon struk cji
pre fa bry ko wa nych ma to zna cze nie
szcze gól ne, z uwa gi na więk szą ich
wraż li wość na wa dy wy ko naw cze skut -
ku ją ce uszko dze nia mi w: złą czach pio -
no wych po mię dzy ścia na mi no śny mi

oraz ścia na mi no śny mi i osło no wy mi,
złą czach po zio mych (wień ce), po łą cze -
niu war stwy fak tu ro wej z war stwą no śną
pre fa bry ka tów ścien nych za po mo cą sta -
lo wych wie sza ków i szpi lek. Do ty czy to
zwłasz cza obiek tów zre ali zo wa nych
w sys te mach (W -70, Wk -70) o wy so kim
stop niu go to wo ści bu dyn ku bez po śred -
nio po mon ta żu pre fa bry ka tów. W kon -
se kwen cji te go ist nia ły/ist nie ją bu dyn ki
z uster ka mi i wa da mi wy ko naw czy mi ob -
ni ża ją cy mi stan dard użyt ko wy miesz kań,
a spo ra dycz nie tak że za gra ża ją cy mi
bez pie czeń stwu. Licz ba bu dyn ków z wa -
da mi bu dow la ny mi jest nie zna na i mo -
że być bar dzo zróż ni co wa na w ska li
osie dla, mia sta i kra ju. Za tem sto pień
i za kres uszko dzeń nie mo że być uogól -
nia ny na ca łość ist nie ją ce go bu dow nic -
twa wiel ko pły to we go, bo wiem za le ży
od ja ko ści ele men tów pre fa bry ko wa nych
oraz do kład no ści ich mon ta żu. Ba da nia

in si tu oko ło 2500 złącz w 10 bu dyn kach,
prze pro wa dzo ne przez IMiKB Po li tech -
ni ki Kra kow skiej wy ka za ły, że licz ba
wad (złą cza wy ma ga ją ce wzmoc nie -
nia) za le ży od ja ko ści ro bót mon ta żo -
wych. W bu dyn kach te go sa me go ty pu
wy ko na nych przez dwóch róż nych wy -
ko naw ców stwier dzo no około 3-krot ną
róż ni cę w ilo ści złącz pio no wych wy ma -
ga ją cych wzmoc nie nia. 

Współ cze sne ocze ki wa nia spo łecz ne
oraz wy ma ga ne bez pie czeń stwo użyt ko -
wa nia do pro wa dzi ły do roz po czę cia ak -
cji mo der ni za cji ist nie ją cej sub stan cji
bu dow la nej w za kre sie: trwa ło ści i ter mo -
mo der ni za cji bu dyn ków oraz kon struk cyj -
nych moż li wo ści po pra wy roz wią zań ar -
chi tek to nicz no -funk cjo nal nych. Ak cja ta
przy ję ła w kra jach za chod nich (np. Niem -
cy, Fran cja) for mę kom plek so wych pro -
gra mów rzą do wych już od 1990 r. W Pol -
sce je dy nie ter mo mo der ni za cja jest
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ob ję ta od 1996 r. „Rzą do wym pro gra mem
wspie ra nia in we sty cji ener go osz częd -
nych”, wkom po no wa nym w me cha nizm
go spo dar ki ryn ko wej. Na to miast teo re -
tycz no -tech nicz ny pro blem bez pie czeń -
stwa użyt ko wa nia i mo der ni za cji bu dow -
nic twa wiel ko pły to we go w uję ciu
glo bal nym zo stał zde fi nio wa ny przez In -
sty tut Tech ni ki Bu dow la nej już w 1999 r.
Kie run ko we wy tycz ne w za kre sie pro ble -
ma ty ki bu dyn ków wiel ko pły to wych (w tym
wiel ko blo ko wych), wzno szo nych w Pol -
sce głów nie w la tach 1960-1980, a obec -
nie wy ma ga ją cych do sto so wa nia do
współ cze snych wy ma gań tech nicz nych
zo sta ły sfor mu ło wa ne w la tach 2002
i 2003 w 12 ze szy tach Po rad ni ka ITB.
Jed nost ko we pra ce do ty czą ce oce ny
i me to dy ki ba da nia sta nu tech nicz ne go
ist nie ją cych za so bów bu dow nic twa wiel -
ko pły to we go, na pra wy i wzmoc nie nia, ter -
mo mo der ni za cji i mo der ni za cji funk cjo nal -
nej by ły tak że przed mio tem wie lu
pu bli ka cji z róż nych ośrod ków na uko -
wych.

Do tych cza so we do świad cze nia eks -
plo ata cyj ne i wy ni ki jed nost ko wych ba -
dań wska za ły na ist nie nie sze re gu nie -
pra wi dło wo ści po wsta łych w róż nych
fa zach in we sty cyj nych bu dow nic twa
wiel ko pły to we go, któ re nie wąt pli wie ob -
ni ża ją kom fort użyt ko wa nia miesz kań,
ale nie ma ją istot ne go wpły wu (z wy jąt -
kiem przy pad ków eks tre mal nych) na po -
ziom bez pie czeń stwa kon struk cji no śnej
tych bu dyn ków. Fakt, że miesz ka nia
w bu dyn kach wiel ko pły to wych nie speł -
nia ją obec nych wy ma gań użyt ko wych,
ter mo izo la cyj nych a cza sa mi tech nicz -
nych nie jest ich nie od wra cal ną wa dą.
Stan ten nie po wi nien być uogól nia ny
na ca łość za so bów miesz kal nych w bu -
dyn kach z wiel kiej pły ty.

Wszyst kie obiek ty bu dow la ne, w tym
bu dyn ki wiel ko pły to we, ist nie ją ce od kil -
ku dzie się ciu lat nie wąt pli wie wy ma ga ją
mo der ni za cji zwią za nej z pod no sze -
niem wa lo rów es te tycz nych i użyt ko wych
bu dyn ku a przede wszyst kim przy wró -
ce niem ich spraw no ści tech nicz no -eko -
no micz nej. Mo der ni za cja obiek tów bu -
dow la nych wy ma ga mię dzy in ny mi
re mon tów, któ re na le ży ro zu mieć tak że,
ja ko ele ment kom plek so wej i zin te gro -
wa nej re wi ta li za cji ob sza rów zde gra do -
wa nych.1

Na le ży jed no znacz nie pod kre ślić, że
w ist nie ją cych za so bach miesz ka nio -
wych ist nie ją bu dyn ki wiel ko pły to we,
któ rych kon struk cja no śna zo sta ła wy -
ko na na zgod nie z pro jek tem i wy ma ga -
nia mi tech no lo gicz ny mi (speł nia wy ma -
ga nia ak tu al nych norm) i za pew nia ich
dłu go trwa łe użyt ko wa nie. Na to miast
bu dyn ki w któ rych wy stę pu ją wa dy wy -
ko naw cze (ich licz ba jest nie zna na)
wpły wa ją ce na ob ni że nie bez pie czeń -
stwa ich użyt ko wa nia wy ma ga ją re -

mon tów obej mu ją cych mię dzy in ny mi
za gad nie nia:

1) po ten cjal nych uszko dzeń po łą cze -
nia ścian no śnych i osło no wych – dia gno -
sty ka i spo so by na praw i wzmoc nień,

2) moż li wo ści i wa run ki mo der ni za cji
funk cjo nal nej,

3) po ten cjal nych uszko dzeń po łą cze -
nia warstw w ścia nach trój war stwo -
wych – dia gno sty ka i spo so by na praw,

4) wpły wu re mon tów na zmia nę wa run -
ków ciepl no -wil got no ścio wych,

5) no wych za gad nień re mon to wych
w aspek cie wy ko na ne go ocie ple nia bu -
dyn ków.

Do świad cze nia wła sne au to ra oraz do -
nie sie nia li te ra tu ro we wska zu ją, że pla -
no wa nie re mon tów po win no uwzględ niać
sze reg ele men tów wy mie nio nych po ni -
żej, uwzględ nia ją cych ist nie ją cy stan
tech nicz ny oraz za kres pla no wa nej mo -
der ni za cji.2

A. Za gad nie nia re mon to we w świe tle
uszko dzeń w złą czach pio no wych
i po zio mych

• Naj słab szy mi miej sca mi w bu dyn kach
wiel ko pły to wych – wraż li wy mi na wa dy
bu dow la ne (zła ja kość za sto so wa nych
ma te ria łów i pre fa bry ka tów oraz wa dli we
wy ko naw stwo) – są: a) złą cza pio no we
i po zio me po mię dzy ścia na mi no śny mi
oraz ścia na mi no śny mi i osło no wy mi, b)
po łą cze nie war stwy fak tu ro wej z war stwą
no śną pre fa bry ka tów ścien nych.

• Ba da nia (eks per ty zy) sta nu tech -
nicz ne go bu dyn ków wznie sio nych me to -
da mi uprze my sło wio ny mi wska zu ją, że
nie wszyst kie zo sta ły wy ko na ne zgod nie
z wy ma ga nia mi pro jek to wo -tech no lo -
gicz ny mi. 

• W pol skich za so bach miesz kal nych
z wiel kiej pły ty ist nia ły (ist nie ją?) bu dyn -
ki, w któ rych wy stę pu ją uszko dze nia
wy ma ga ją ce na pra wy lub wzmoc nie nia.
Uszko dze nia te są spo wo do wa ne naj czę -
ściej przez nie wła ści wą pro duk cję ele -
men tów oraz wa dli we wy ko naw stwo
złącz pio no wych i po zio mych po mię dzy
ścia na mi no śny mi i osło no wy mi.

• Licz ba bu dyn ków z wa da mi bu dow -
la ny mi jest nie zna na i mo że być bar dzo
zróż ni co wa na w ska li osie dla, mia sta
i Pol ski. Sto pień i za kres po ten cjal -
nych uszko dzeń za le ży od ja ko ści wy -
ko na nia i nie mo że być uogól nia ny
na ca łość bu dow nic twa wiel ko pły to -
we go.

Do tych cza so we ob ser wa cje za cho -
wa nia się bu dyn ków wska zu ją, że nie
na stę pu je ich de gra da cja w ta kim stop -
niu, aby za gra żał bez pie czeń stwu kon -
struk cji no śnej. A prio ri moż na przy jąć,
że po wie lo let niej eks plo ata cji ist nie ją -
cych bu dyn ków ujaw ni ły się już wszyst -
kie wa dy wy ko naw cze sta no wią ce po -
ten cjal ne za gro że nia awa rią i stan ten
zo stał już zli kwi do wa ny.

Za tem na le ży za dać py ta nia:
a) czy pro blem uszko dze nia złącz

wsku tek wad wy ko naw czych jesz cze
ist nie je?

b) ja ka mo że być ska la tych uszko dzeń
w ist nie ją cych za so bach miesz ka nio -
wych?

• Obec nie mo że my mieć do czy nie nia
tyl ko z bu dyn ka mi (nie ob ję ty mi do tych -
czas re mon ta mi), w któ rych po ten cjal nie
mo gą wy stę po wać: 

a) za ry so wa nia w pio no wych złą czach
ZWO -W -ZWO oraz złą czach ZWS -ZWO
i ZWL -W -ZWO (wa da wy ko naw cza),

b) oraz uszko dze nia w złą czach po zio -
mych ZWO -S -ZWO w stre fie nad pro ża
okien z jed no cze snym „wy pchnię ciem”
ścia ny na ze wnątrz bu dyn ku (wa da eks -
plo ata cyj na).

Wstęp ną oce nę w tym za kre sie moż -
na wy ko nać przy mi ni mal nym na kła dzie
środ ków fi nan so wych, np. w try bie kom -
pe tent nie przy go to wa nych an kiet wy -
peł nio nych przez miesz kań ców. Zbiór ta -
kich in for ma cji po zwo li na osza co wa nie
ska li i ro dza ju pro ble mu, a na stęp nie pod -
ję cie dzia łań eks perc kich w za kre sie
oce ny stop nia za gro że nia oraz ko niecz -
nych na praw i wzmoc nień. 

• Za sa dy dia gno sty ki (me to dy ka oce -
ny sta nu tech nicz ne go) kon struk cji bu dyn -
ków wiel ko pły to wych zo sta ły opi sa ne
w In struk cji ITB 371/2002. Do te go na le -
ży do dać, że ba da nia sta nu tech nicz ne -
go po win ny obej mo wać nie tyl ko stan za -
cho wa nia war stwy fak tu ro wej ścian
ze wnętrz nych, jak to prze wi du ją in struk -
cje ITB 360/1999 i 374/2002, ale rów nież
stan złą czy pio no wych i po zio mych
(od we wnątrz bu dyn ku). Waż nym ele -
men tem dia gno sty ki jest oce na mo men -
tu po wsta nia ry sy (mo że po wsta ła w cza -
sie bu do wy, a ujaw ni ła się po pęk nię ciu
tyn ku) oraz mo ni to ring jej roz war to ści.

• Za ry so wa nia w złą czach pio no wych
umo no li tycz nia ją cych ścia ny osło no we ze
ścia na mi no śny mi, je śli nie są „ak tyw ne”,
nie sta no wią za gro że nia dla kon struk cji
no śnej bu dyn ku. Za ry so wa nia te wy ma -
ga ją je dy nie stan dar do wych na praw. Za -
ry so wa ne złą cza ZWO -W -ZWO wy ma ga -
ją wzmoc nie nia (np. przez ko twie nie
me cha nicz ne [1, 2]), je śli ry sy są „ak tyw -
ne” lub pla no wa ne jest wy ko na nie no we -
go otwo ru w ścia nie no śnej W.

W przy pad ku „wy pchnię cia” ścia ny
ZWO na ze wnątrz bu dyn ku (wa da eks -
plo ata cyj na) ko niecz ne jest wzmoc nie nie
złą cza ZWO -W -ZWO, np. przez ko twie -
nie me cha nicz ne [1,2].

B. Za gad nie nia re mon to we w świe tle
mo der ni za cji funk cjo nal nej 

• Mo der ni za cja funk cjo nal na (wy ko na -
nie no wych otwo rów w ścia nach no -
śnych W) wy ma ga in dy wi du al nej ana li -
zy ob li cze nio wej z uwzględ nie niem
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wpły wu war stwy no śnej ścian ze wnętrz -
nych ZWO na sztyw ność ścian we -
wnętrz nych no śnych, w któ rych pla no wa -
ne jest wy ko na nie no wych otwo rów. 

• Uwzględ nie nie współ pra cy ścia ny
osło no wej zwięk sza no śność ścia ny
no śnej W i da je moż li wość wy ko na nia
no wych otwo rów o więk szej sze ro ko ści
oraz po zo sta wie nia węż sze go przy -
kra wę dzio we go pa sma ścia ny no śnej
[2]. Za tem w szcze gól nych przy pad kach
ko rzyst na mo że oka zać się na pra wa
(wzmoc nie nie) za ry so wa ne go złą cza
w ce lu usztyw nie nia kra wę dzi ścia ny no -
śnej W, w któ rej pla no wa ny jest otwór
w są siedz twie ścia ny ze wnętrz nej ZWO.

C. 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 no śnych i osło -
no wych

• Ana li za ist nie ją cych ele wa cji w bu dyn -
kach wy ko na nych w tech no lo gii wiel ko -
pły to wej wy ka zu je, ze na eta pie pro jek -
to wa nia i wy ko na nia pre fa bry ka tów ścian
trój war stwo wych po peł nio no pew ne błę -
dy po wo du ją ce za ni że nie ja ko ści i trwa -
ło ści [1,2].

• Uszko dze nia po łą cze nia (wie sza ki,
szpil ki) war stwy fak tu ro wej z war stwą no -
śną pre fa bry ka tów ścien nych ZWS
i ZWO nie są po wią za ne z uszko dze nia -
mi (za ry so wa nia mi) w złą czach i nie sta -
no wią za gro że nia bez pie czeń stwa dla
kon struk cji no śnej bu dyn ku. Na to miast
stwa rza ją po ten cjal ne za gro że nie bez -
pie czeń stwa użyt ko wa nia wsku tek moż -
li wo ści de struk cji war stwy fak tu ro wej,
a w skraj nych przy pad kach na wet jej od -
pa da nie, co sta no wi po ten cjal ne nie bez -
pie czeń stwo dla lu dzi ak tu al nie prze by -
wa ją cych w stre fie upad ku.

• Za gro że nie bez pie czeń stwa dla war -
stwy fak tu ro wej sta no wią wa dy tech no -
lo gicz ne po wsta łe w za kła dzie pre fa bry -
ka cji, bar dzo trud ne do iden ty fi ka cji.
Na dzień dzi siej szy, zda niem au to ra,
nie moż na wska zać sku tecz nych me tod
nie in wa zyj nej iden ty fi ka cji wad w po łą cze -
niu war stwy fak tu ro wej z war stwą no śną
ele men tu ścien ne go. 

• Za gro że nie bez pie czeń stwa war stwy
fak tu ro wej wzra sta po jej do cią że niu cię -
ża rem warstw do dat ko we go ocie ple nia,
któ ry nie był uwzględ nia ny w ob li cze niach
no śno ści wie sza ków i szpi lek.

• Pod sta wo wy pro blem na dzień dzi siej -
szy sta no wią od po wie dzi na py ta nia:

a) Ja kie jest rze czy wi ste za gro że nie
bez pie czeń stwa dla war stwy fak tu ro -
wej? 

b) Co z bez pie czeń stwem war stwy fak -
tu ro wej w bu dyn kach ocie plo nych?

c) Któ re me to dy ba dań nie in wa zyj nych
[7] mo gą być sku tecz ne (przy iden ty fi ka -
cji wad w ele men tach usy tu owa nych
na znacz nych wy so ko ściach)?

d) Czy na le ży je oce niać przez ba da -
nia in wa zyj ne (nie in wa zyj ne), a na stęp -
nie sta ty stycz nie pro gno zo wać ro dza je
wad i stop nień za gro że nia?

e) A mo że wła ści wym jest re zy gna cja
z iden ty fi ka cji wad po łą cze nia war stwy
fak tu ro wej z war stwą no śną i za de cy do -
wa nie, że war stwy te na le ży ob li ga to ryj -
nie po łą czyć me cha nicz nie przed ocie ple -
niem bu dyn ku (a mo że war stwy te
usu nąć i wy ko ny wać ocie ple nie na war -
stwie no śnej)?

D. Wpływ re mon tów na zmia nę wa run -
ków ciepl no -wil got no ścio wych [2]

• Nie wła ści wie za pro jek to wa ne i/lub wy -
ko na ne ocie ple nia mo że do pro wa dzić
do lo kal ne go po gor sze nia wa run ków
ciepl no -wil got no ścio wych prze gród i po -
miesz czeń.

• Most ki ciepl ne ist nie ją ce (sys te mo we)
i no we po wsta łe np. po za sto so wa niu
wzmoc nie nia ma ją istot ny wpływ ma
war tość współ czyn ni ka strat cie pła Htr.

• Przy ję cie w ob li cze niach prze gro dy
jed no rod nej oraz po mi nię cie most ków (li -
nio wych, punk to wych) po wo du je nie do -
sza co wa nie gru bo ści izo la cji w miej -
scach ich wy stę po wa nia, a to z ko lei
pro wa dzi do lo kal ne go ob ni że nia tem pe -
ra tu ry i w kon se kwen cji do po ja wie nia się
ple śni i grzy bów.

• Pro blem po wsta wa nia ple śni w bu -
dyn kach z wiel kiej pły ty do ty czy rów nież
bu dyn ków, w któ rych tra dy cyj na drew nia -
na sto lar ka okien na zo sta ła za stą pio na
no wą, szczel ną wy ko na ną z PCV. Bar -
dziej szczel ne okna pod wyż sza ją wil got -
ność względ ną po wie trza we wnętrz ne go,
a na we wnętrz nych po wierzch niach
most ków ciepl nych, tem pe ra tu ra spa da
po ni żej tem pe ra tu ry kry tycz nej po wo du -
jąc za grzy bie nie.

• W kom plek so wym bi lan sie ener ge -
tycz nym bu dyn ku, wpływ wy stę po wa nia
most ków ter micz nych jest więk szy
w przy pad ku bu dyn ków po do cie ple niu.
W skraj nych przy pad kach most ki mo gą
zwięk szyć stra ty cie pła przez prze ni ka -
nie na wet dwu krot nie w sto sun ku do strat
ob li czo nych z po mi nię ciem most ków.

• Ter mo mo der ni za cja (do cie ple nie)
bu dyn ków wiel ko pły to wych po win na
być po prze dzo na nie tyl ko ana li zą ter -
micz ną, ale rów nież ana li zą wpły wu pro -
jek to wa nych zmian na kom fort ciepl ny
po szcze gól nych miesz kań. Prze pro -
wa dzo ne ana li zy (zwe ry fi ko wa ne ba da -
nia mi „in si tu”) wy ka za ły, że do cie ple -
nie bu dyn ku mo że nie ko rzyst nie
wpły wać na kom fort ciepl ny miesz kań
w okre sie let nim. Za tem na le ża ło by
pod czas pro jek to wa nia do cie ple nia,
uwzględ nić za sto so wa nie ze wnętrz -
nych oraz we wnętrz nych osłon za cie nia -
ją cych ce lem zmi ni ma li zo wa nia efek tu
prze grza nia, a to w znacz nym stop niu

zmie nia uwa run ko wa nia eko no micz ne
ca łej in we sty cji.

E. No we pro ble my re mon to we
w aspek cie wy ko na ne go ocie ple nia

• Ba da nia wła sne au to ra oraz do nie -
sie nia li te ra tu ro we wska zu ją, że nie ste -
ty wy stę pu ją licz ne przy pad ki uszko dze -
nia wy ko na nych ocie pleń spo wo do wa ne
od stęp stwa mi od wa run ków tech nicz -
nych i tech no lo gicz nych wy ko na nia
ocie ple nia.

• Pro jek tu jąc obec nie do cie ple nie
w opar ciu o obo wią zu ją ce nas prze pi sy,
na ra że ni je ste śmy na nie eko no micz ne
po dej ście w sto sun ku do cze ka ją cych nas
ko lej nych, no wych wy ma gań izo la cyj no -
ści ciepl nej, któ re okre śla ją no we
mak sy mal ne do pusz czal ne war to ści
współ czyn ni ka prze ni ka nia cie pła:3

Uc(max) = 0.25 [W/m2K]
od 1 stycz nia 2014 r.,
Uc(max) = 0.23 [W/m2K]
od 1 stycz nia 2017 r.
oraz Uc(max) = 0.20 [W/m2K]
od 1 stycz nia 2021 r.
Ozna cza to, że w na stęp nych la tach,

cy klicz nie co 3-4 la ta, bę dzie zwięk szać
się licz ba bu dyn ków nie speł nia ją cych
nor mo wych wy ma gań ciepl no -wil got no -
ścio wych, któ re bę dą ist nia ły jesz cze, co
naj mniej kil ka dzie siąt lat. Dys ku syj nym
wręcz sta je się pla no wa nie na „dzi siaj” ja -
kich kol wiek za bie gów do cie ple nio wych
w opar ciu o obo wią zu ją ce nas wa run ki
tech nicz ne, al bo wiem koszt wy ko na nia
po now ne go do cie ple nia w nie dłu gim
cza sie bę dzie nie współ mier ny do ocze -
ki wa nych zy sków z re duk cji strat cie pła.
Wo bec po wyż sze go, pro jek to wa nie obec -
nych do cie pleń po win no opie rać się
na wy mo gach obo wią zu ją cych nas do pie -
ro za 7 lat, tj. od 2021 ro ku.

Py ta nie: Czy cze ka nas ko lej ny pro -
gram na praw czy te go, co zro bi li śmy do -
tych czas w za kre sie ter mo mo der ni za cji?
Od po wiedź jest na tak, bo wiem Sto wa -
rzy sze nie na Rzecz Sys te mów Ocie -
pleń (SSO) już w 2012 r. opra co wa ło za -
le ce nia do dia gno zo wa nia i in wen ta ry za cji
uszko dzeń ocie pleń ist nie ją cych oraz
wy ko na nia na ich po wierzch ni no wych
ocie pleń.

Na za koń cze nie py ta nie do in we sto rów
i wy ko naw ców: czy za kil ka lat bę dzie my
zno wu na pra wiać „na pra wio ne ocie ple -
nia”?
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ska Kon fe ren cja „Warsz tat Pra cy Pro jek -
tan ta Kon struk cji”, t. II. Wyd. PZITB Od -
dział w Gli wi cach, 2006, 217-259.

[2] Li gę za W., Dę bow ski J., No wak -
-Dziesz ko K., Ro jew ska -War chał M. Za -
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gad nie nia re mon to we i mo der ni za cyj ne
w bu dyn kach z „Wiel kiej Pły ty”, XXIX
Ogól no pol skie Warsz ta ty Pra cy Pro jek -
tan ta Kon struk cji, t. II. Wyd. PZITB Od -
dział w Gli wi cach, 2014, s. 341-441.

[3] Li gę za W.: O bez pie czeń stwie
trój war stwo wych ele men tów ścien nych
w bu dow nic twie wiel ko pły to wym, Kon -
fe ren cja Na uko wa Kon struk cje Ze spo -
lo ne 2014. Zie lo na Gó ra, 26-27 czerw -
ca 2014, s. 15.

[4] Li gę za W.: Bu dow nic two wiel ko pły -
to we po la tach. Wy bra ne pro ble my re -
mon to we, Kon fe ren cja Na uko wa Kry ni -
ca 2014. Lu blin -Kry ni ca, 14-19 wrze śnia
2014, s. 10.

[5] Run kie wicz L., Szu dro wicz B.,
Prej zner H., Ge ry ło R., Szulc J., Siecz -
kow ski J.: Dia gno sty ka i mo der ni za cja
bu dyn ków wiel ko pły to wych, XIII Kon fe -
ren cja Na uko wo -Tech nicz na „Warsz tat
pra cy rze czo znaw cy Bu dow la ne go”.
Kiel ce -Ce dzy na, 21-23 ma ja 2014, 420-
443.

[6] Pio trow ski J. Z.: Pro ble my eks plo -
ata cji i za kre sy prac re mon to wych i mo -
der ni za cyj nych bu dow nic twa miesz ka nio -
we go sys te mo we go, XIII Kon fe ren cja
Na uko wo -Tech nicz na „Warsz tat pra cy

rze czo znaw cy Bu dow la ne go”. Kiel ce -
-Ce dzy na, 21-23 ma ja 2014, 455-465.

[7] Pod ho rec ki A., Sob czak -Piąst ka
J.: O po trze bie dia gno zo wa nia i re wi ta -
li za cji bu dyn ków wiel ko pły to wych,
XIII Kon fe ren cja Na uko wo -Tech nicz na
„Warsz tat pra cy rze czo znaw cy Bu dow la -
ne go”. Kiel ce -Ce dzy na, 21-23 ma -
ja 2014, 400-419.

[8] Wój to wicz M.: Trwa łość bu dyn ków
wiel ko pły to wych w świe tle ba dań,
XIII Kon fe ren cja Na uko wo -Tech nicz na
„Warsz tat pra cy rze czo znaw cy Bu dow la -
ne go”. Kiel ce -Ce dzy na, 21-23 ma -
ja 2014, 444-454.

1 Re wi ta li za cja ob sza rów zde gra do wa -
nych – za ło że nia Na ro do we go Pla nu Re wi -
ta li za cji za pre zen to wa ne przez MIiR na Kon -
gre sie Re wi ta li za cji, któ ry od by wał się
w dniach 4-6 czerw ca w Kra ko wie.

2 Za gad nie nia re mon to we 1) – 5) zo sta -
ną zi lu stro wa ne i omó wio ne (na przy kła dzie
bu dyn ków zre ali zo wa nych w sys te mie W -
-70 i Wk -70) na wy kła dzie w IV Se sji pt. „Re -
mon ty, na pra wy i ter mo mo der ni za cja bu dyn -
ków z wiel kiej pły ty w ce lu pod nie sie nia

kom for tu użyt ko we go i ogra ni cze nia strat
ener gii ciepl nej” – VI Ślą skie Fo rum In we -
sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści. Kon -
fe ren cja „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” w dniach 24-25
wrze śnia 2014 r. 

3 Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu,
Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z dnia 5
lip ca 2013 r. zmie nia ją ce roz po rzą dze nie
w spra wie wa run ków tech nicz nych, ja kim
po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu -
owa nie (Dz.U. z 13 sierp nia 2013 r., poz.
926).
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Dr hab. inż. Wie sław Li GĘ ZA ukoń czył Wy dział
Bu dow nic twa Lą do we go Po li tech ni ki Kra kow -
skiej. Pra cu je w Za kła dzie Bu dow nic twa i Fi zy -
ki Bu dow li na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj -
ne go. Za wo do wo zaj mu je się bu dow nic twem
ogól nym i prze my sło wym, kon struk cja mi war -
stwo wy mi i ze spo lo ny mi, dia gno sty ką i oce ną
bez pie czeń stwa kon struk cji, mo der ni za cją
i wzmac nia niem kon struk cji, re wi ta li za cją ist -
nie ją cych obiek tów bu dow la nych. Jest au to rem
i współ au to rem 104 pu bli ka cji na uko wych
i na uko wo -tech nicz nych. 
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Wstęp
Bu dow nic two miesz ka nio we re ali zo wa -

ne w tech no lo gii wiel ko blo ko wej i wiel ko -
pły to wej na te re nie obec ne go wo je wódz -
twa po mor skie go moż na po dzie lić wy raź nie
na dwa okre sy re ali za cji tych bu dyn ków.
Pierw szy okres obej mu je la ta od ro ku 1961
do ro ku 1975 kie dy re ali zo wa no bu dyn ki
we dług tzw. ze sta wu gdań skie go w ra mach
Re gio nal ne go Sys te mu Bu dow nic twa (bu -
dyn ki ty pu Mo rek – MBY -V oraz MBP -
-V oraz ty pu MBY 110z) opra co wa ne go
przez Biu ro Pro jek tów Bu dow nic twa Ogól -
ne go MIA STO PRO JEKT -GDAŃSK i dru gi
okres od po ło wy lat 70-tych do po ło wy
lat 80-tych ubie głe go wie ku, kie dy wpro wa -
dzo no Zu ni fi ko wa ne Sys te my Bu dow nic twa
i w sys te mie na ka zo wo -roz dziel czym za -
bro nio no re ali za cji bu dyn ków we dług ze sta -
wu gdań skie go, a na rzu co no re ali za cje
obiek tów miesz kal nych w wo je wódz twie
we dług sys te mu szcze ciń skie go, Wk -70
i WUFT.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją bu dyn -
ki ozna czo ne w ze sta wie gdań skim sym bo -
la mi MBY -V oraz MBY 110z. Bu dy nek 5-kon -
dy gna cyj ny MBP -V za pro jek to wa no
w ro ku 1961, a więc na dłu go przed usta -
no wie niem w ro ku 1970 nor my PN/B -03253:
Pro jekt do do świad czal ne go sto so wa nie:
Kon struk cje bu dyn ków wiel ko pły to wych.
Ob li cze nia stycz ne i pro jek to wa nie, jak
rów nież przed wpro wa dze niem w ro ku 1974
nor my BN -74/8812-01: Kon struk cje bu dyn -
ków wiel ko pły to wych. Pro jek to wa nie i ob li -

cze nia sta tycz no -wy trzy ma ło ścio we (wraz
z póź niej szą zmia ną w ro ku 1978).

Opis uszko dzeń i nie do sko na ło ści roz -
wią zań kon struk cyj nych bu dyn ków re ali -
zo wa nych w tech no lo gii pre fa bry ko wa nej

Bu dyn ki miesz kal ne we dług Re�gio�-
nal�ne�go� Sys�te�mu� Bu�dow�nic�twa� (tzw.
ze�sta�wu�gdań�skie�go)

Bu dy nek ty pu Mo�rek�
Uwzględ nia jąc ilość zre ali zo wa nych bu -

dyn ków ty pu Mo rek na le ży za uwa żyć, że
uster ko wość te go ty pu bu dyn ków jest
do chwi li obec nej nie wiel ka. Do głów nych
nie do sko na ło ści pod sta wo we go roz wią za -
nia pro jek to we go na le żą:

• za pro jek to wa nie do cie ple nia nad pro ży
okien nych w ścia nach ze wnętrz nych z be -
to nu ko mór ko we go (ga zo be to nu) O4 o gru -
bo ści 6 cm, co na prze strze ni wie lu lat eks -
plo ata cji wę zła stro po wo -ścien ne go
w ob sza rze nad pro ży jest miej scem lo ka li -
za cji uszko dzeń o cha rak te rze ciepl no -wil -
got no ścio wym, 

• ni ska ter mo izo la cyj ność ścian ze wnętrz -
nych oraz stro po da chu: ścia ny ze wnętrz ne
za pro jek to wa ne zo sta ły z be to nu ko mór ko -
we go o gru bo ści 24 cm, na to miast stro po -
dach ja ko stro po dach nie wen ty lo wa nych,
ocie plo ny be to nem ko mór ko wym o gru bo -
ści 24 cm z za syp ką z ke ram zy tu, w ce lu wy -
pro fi lo wa nia spad ku po ła ci da cho wej,

• lo kal ne za ry so wa nia ścian ze wnętrz nych
po dłuż nych w miej scu sty ku pre fa bry ka tów

śre dnio wy mia ro wych z be to nu ko mór ko we -
go – bez po śred nią przy czy ną po wsta wa nia
tych uszko dzeń jest brak za cho wa nia re żi -
mu tech no lo gicz ne go w cza sie wy ko naw -
stwa prac bu dow la nych. Uster ki te ma ją jed -
nak cha rak ter je dy nie es te tycz ny i w chwi li
obec nej po zo sta ją w prak ty ce bez wpły wu
na bez pie czeń stwo użyt ko wa nia i bez pie -
czeń stwa kon struk cji bu dyn ków ty pu Mo rek. 

Bu dy nek ty pu MBY 110z
Bu dyn ki ty pu MBY 110z zre ali zo wa ne

w wo je wódz twie po mor skim nie wy ka zu ją
uste rek kon struk cyj nych, a spo sób ich użyt -
ko wa nia nie po wo du je uciąż li wo ści eks plo -
ata cyj nych. W bu dyn kach tych nie za ob ser -
wo wa no do tych czas rys i pęk nięć kon struk cji
ścian ze wnętrz nych i we wnętrz nych. 

Bu dyn ki miesz kal ne we dług Zu�ni�fi�ko�-
wa�nych�Sys�te�mów�Bu�dow�nic�twa

Sys te my: szcze�ciń�ski, Wk�-70, WUFT
Bu dyn ki zre ali zo wa ne w okre sie mi nio nym

w wo je wódz twie po mor skim we dług roz wią -
zań sys te mów szcze ciń skie go, Wk -70 oraz
WUFT nie wy ka zu ją uste rek kon struk cyj -
nych, a spo sób ich użyt ko wa nia nie po wo -
du je istot nych uciąż li wo ści eks plo ata cyj nych.

Spo ra dycz nie wy stę pu ją błę dy wy ko -
naw cze z okre su bu do wy po le ga ją ce na bra -
ku pio no wo ści ścian ze wnętrz nych, co skut -
ku je bra kiem od po wied nie go pod par cia
płyt stro po wych i wy ma ga za sto so wa niu do -
dat ko we go sto li ka me ta lo we go. Zna ne są
rów nież przy pad ki spo ra dycz nych uste rek

Problemy remontowe i modernizacyjne 
budownictwa mieszkaniowego 
realizowanego w technologii
prefabrykowanej na przykładzie budynków
wykonanych w  województwie pomorskim

dr inż. LESZEk NiEdoStatkiEWicZ
dr hab. inż. MaciEj NiEdoStatkiEWicZ

Politechnika gdańska, 
Wydział inżynierii Lądowej i Środowiska

katedra budownictwa i inżynierii Materiałowej 
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zwią za nych z nie cią gło ścią pod le wek
pod pre fa bry ka ta mi oraz nie peł nym wy -
peł nie niem złą czy. Te go ty pu uster ki wy ni -
ka ły z wy jąt ko wo nie sta ran ne go mon ta żu
i nie ma ją wpły wu na ogól ną oce nę nie za -
wod no ści sys te mów pre fa bry ka cji. 

W Zu ni fi ko wa nych Sys te mach Bu dow nic -
twa prak tycz nie we wszyst kich 3 przy pad -
kach sto so wa no ścia nę ze wnętrz ną trój war -
stwo wą – ak tu al nie po waż ne za strze że nia
wzbu dza bez pie czeń stwo użyt ko wa nia
pre fa bry ko wa nych ścian ze wnętrz nych ze
wzglę du na stan tech nicz ny war stwy osło -
no wej (fak tu ro wej), któ ra w więk szo ści
zre ali zo wa nych pre fa bry ka tów po łą czo na
jest z war stwą kon struk cyj ną za po mo cą
wie sza ków i szpi lek wy ko na nych z nie wła -
ści wej sta li.

Za gad nie nie za pew nie nia bez pie czeń -
stwa pre fa bry ka tów ścian trój war stwo -
wych

Złą cza kon struk cyj ne bu dyn ków re ali zo -
wa nych z za sto so wa niem tech no lo gii pre -
fa bry ko wa nej w wo je wódz twie po mor skim
nie bu dzą za strze żeń co do no śno ści złą cza. 

Błę dy mon ta żo we i trans port ele men tów
ścien nych by ły czę sto po wo dem wy szczer -
bień kra wę dzi i na ro ży pre fa bry ka tów trój -
war stwo wych, na prze strze ni lat eks plo ata -
cji pro wa dzi ło do ko niecz no ści wy peł nie nia
ka na łów de kom pre syj nych i pro gów prze ciw -
desz czo wych ki tem trwa le pla stycz nym.

W sys te mach ścien nych pre fa bry ka tów
trój war stwo wych po wszech nie wy stę po wa -
ły i wy stę pu ją na dal wa dy po łą cze nia war -
stwy osło no wej (fak tu ro wej) z czę ścią no śną
pre fa bry ka tu, któ re mia ło być re ali zo wa ne
za po mo cą sta lo wych wie sza ków i szpi lek.
W bu dow nic twie ma kro re gio nu pół noc ne go
nie sto so wa no wie sza ków jed no - i dwu garb -
nych, sto so wa no na to miast po wszech nie
wie sza ki z uko śnym ra mie niem roz cią ga -
nym. Przy ma so wo re ali zo wa nych w la tach
mi nio nych w obiek tach z „wiel kiej pły ty” bra -
ko wa ło do świad cze nia w roz wią zy wa niu
pro ble mu łą cze nia war stwy osło no wej z war -
stwą kon struk cyj ną pre fa bry ka tów ścien -
nych, co spo wo do wa ło, że w wie lu re gio nach
Pol ski, w tym rów nież na te re nie wo je wódz -
twa po mor skie go po wsta wa ły róż ne sys te -
my łą cze nia płyt, a do wy ko na nia wie sza ków
sto so wa no róż ne ro dza je sta li. 

Nie prze strze ga nie pod czas pro duk cji pre -
fa bry ka tów trój war stwo wych wy ma gań tech -
nicz nych w za kre sie łącz ni ków war stwy
osło no wej z czę ścią kon struk cyj ną no śną do -
pro wa dzi ło, w wie lu przy pad kach do po wsta -
nia bez po śred nie go za gro że nia bez pie -
czeń stwa kon struk cji w za kre sie
ze wnętrz nych prze gród ścien nych o kon -
struk cji trój war stwo wej. In sty tut Tech ni ki
Bu dow la nej w War sza wie już w ro ku 1997
wy dał Apro ba tę Tech nicz ną na łącz nik sys -
te mu WSS (me cha nicz ny) fir my EJOT, na -
stęp nie wy da no jesz cze Apro ba ty na łącz -
ni ki sys te mów FVK (me cha nicz ny) oraz
FWS (me cha nicz no -che micz ny) fir my FI -
SCHER, HWB (me cha nicz no -che micz ny) fir -
my HIL TI oraz CO PY -ECO (me cha nicz no -
-che micz ny) fir my Ko el ner. Na pod sta wie

po sia da nych in for ma cji, ob ser wa cji wła -
snych oraz do dat ko wo po twier dzo nych in -
for ma cji uzy ska nych z fir my Ko el ner moż -
na sfor mu ło wać te zę, że roz wią za nie
łącz ni ków wkle ja nych do wzmoc nie nia be -
to no wych ścian war stwo wych dla któ re go
wy da no Apro ba te Tech nicz ną AT -15-
6916/2009 jest obec nie naj po pu lar niej -
szym, pod wzglę dem ilo ści zre ali zo wa nych
in we sty cji roz wią za niem w za kre sie wzmoc -
nie nia po łą cze nia war stwy osło no wej i czę -
ści kon struk cyj nej pre fa bry ka tu trój war -
stwo we go – w ostat nim 10-cio le ciu
za sto so wa no łącz ni ki CO PY -ECO w 3000
bu dyn ków, a na po zo sta łe sys te my w tym
sa mym cza sie przy pa dło 200 bu dyn ków.

Pod su mo wa nie 
W wo je wódz twie po mor skim stan tech -

nicz ny bu dyn ków re ali zo wa nych w tech no -
lo gii pre fa bry ko wa nej okre śla nych po -
wszech nie ja ko „wiel ka pły ta” nie wzbu dza
istot nych za strze żeń. Z uwa gi na stan tech -
nicz ny ele men tów kon struk cyj nych z du żym
praw do po do bień stwem moż na stwier dzić,
że bu dyn ki te bę dą na dal użyt ko wa ne ja ko
bu dyn ki miesz kal ne, za spo ka ja jąc po trze -
by miesz ka nio we. Na le ży jed nak mieć świa -
do mość o ob ni żo nym stan dar dzie funk cjo -
nal no – użyt ko wym tych bu dyn ków
w po rów na niu do wie lo ro dzin nych bu dyn ków
miesz kal nych re ali zo wa nych współ cze śnie
przez de we lo pe rów.

Je dy nym re al nym za gro że niem bez pie -
czeń stwa jest trwa łość łącz ni ków war stwy
osło no wej z czę ścią kon struk cyj ną ze -
wnętrz nych pre fa bry ka tów ścien nych pre fa -
bry ka tów – pro blem ten mu si być roz wią za -
ny wpro wa dze niem ob li ga to ryj ne go
obo wiąz ku za pew nie nia do dat ko we go po -
łą cze nia tych warstw. Nie moż na po zo sta -
wiać tej de cy zji Wspól no tom Miesz ka nio -
wym, Spół dziel niom Miesz ka nio wym, jak
rów nież Pro jek tan tom, któ rzy przed ocie ple -
niem ścian po dej mu ją de cy zje ma ją ce
na ce lu ob ni że nie kosz tów re ali za cji ocie ple -
nia, a nie za pew nie nia bez pie czeń stwa
kon struk cji. Uwzględ nia jąc uwa run ko wa -
nia eko no micz ne (koszt) oraz tech nicz ne (ła -
twość mon ta żu) do po łą cze nia war stwy
no śnej z war stwą fak tu ro wą pre fa bry ka tów
ścien nych na le ży pre fe ro wać sto so wa nie sy -
te mu CO PY -ECO fir my Ko el ner. Na le ży
zwró cić uwa gę na ko niecz ność opra co wa -
nia szcze gó ło wych wy tycz nych do ty czą cych
wy ko ny wa nia ocie pleń bu dyn ków już do cie -
plo nych.

Za le ce nia 
W od nie sie niu do bu dyn ków zre ali zo wa -

nych w okre sie mi nio nym na te re nie obec -
ne go wo je wódz twa po mor skie go w tech no -
lo gii pre fa bry ko wa nej moż na sfor mu ło wać
na stę pu ją ce za le ce nia: 

• po zwo le nia na wy ko ny wa nie otwo rów
w ścia nach no śnych dla po łą cze nia lo ka li
miesz kal nych w jed ną ca łość nie mo że
od by wać się na pod sta wie tzw. zgło sze nia
re mon to we go, ale po win no być re ali zo wa -
ne na pod sta wie de cy zji ad mi ni stra cyj nej
w po sta ci tzw. po zwo le nia na bu do wę wy -

da ne go przez wła ści wy te ry to rial nie or gan
ad mi ni stra cyj ny. Pod sta wą wy da nia po -
zwo le nia na bu do wę po wi nien być pro jekt
bu dow la ny (branż ar chi tek tu ra oraz kon struk -
cja), uwzględ nia ją cy pra cę ścia ny ja ko tar -
czy ścien nej. Wska za ne jest aby w przy pad -
ku opra co wań od no szą cych się
do bu dyn ków re ali zo wa nych w tech no lo gii
pre fa bry ko wa nej pro jek ty kon struk cyj ne by -
ły we ry fi ko wa ne przez Rze czo znaw cę Bu -
dow la ne go,

• na le ży dą żyć do jed no znacz ne go ure -
gu lo wa nia pod wzglę dem praw nym czy
usu wa nie tok sycz nych pod ło ży w pod ło dze
pły wa ją cej i sznu ru ko nop ne go im pre gno -
wa ne go smo łą w uszczel nie niu okien, sto -
so wa nych po wszech nie w bu dyn kach re ali -
zo wa nych w tech no lo gii pre fa bry ko wa nej
na le ży do wad ukry tych i ma być usu wa ne
na koszt Gmi ny, Spół dziel ni Miesz ka nio wej
lub Wspól no ty Miesz ka nio wej, czy też
na koszt wła ści cie la lo ka lu miesz kal ne go,
któ ry naj czę ściej na był miesz ka nie ko mu nal -
ne uzy sku jąc bar dzo wy so ką bo ni fi ka tę
na za kup lo ka lu miesz kal ne go (do cho dzą -
ca do 90% war to ści miesz ka nia),

• na le ży dą żyć do jed no znacz ne go ure -
gu lo wa nia pod wzglę dem praw nym pro ble -
mu czy bal ko ny na le żą do czę ści wspól nych
bu dyn ku czy też są przy na leż ne do po szcze -
gól nych miesz kań,

• dą żyć do jed no znacz ne go ure gu lo wa -
nia pod wzglę dem praw nym, w za kre sie
za pi sów w tre ści Usta wy Pra wo bu dow la -
ne de fi ni cji re mon tu oraz mo der ni za cji bu -
dyn ku,

• ter mo mo der ni za cje bu dyn ków na le ży
prze pro wa dzać kom plek so wo, pod da jąc
ocie ple niu za rów no ścia ny, jak rów nież
stro po dach, strop nad piw ni cą, mo der ni zu -
jąc in sta la cje CO i wen ty la cje gra wi ta cyj ną.
W ra mach prac ter mo mo der ni za cyj nych
na le ży dą żyć do kom plek so wej wy mia ny sto -
lar ki okien nej na ener go osz częd ną, po -
nad to wska za na jest ze wzglę dów użyt ko -
wych li kwi da cja zsy pów na śmie ci,

• na le ży opra co wać tech no lo gie prze bu -
do wy szach tów in sta la cyj nych, po nie waż
w obec nej for mie są one źró dłem ha ła su i ob -
ni że nia izo la cyj no ści aku stycz nej lo ka li,

• pro wa dzić suk ce syw ną wy mia nę po sa -
dzek la stri ko wych w klat kach scho do wych
okła dzi ną z pły tek mro zo od por nych ty pu
gres lub wy kła dzi na dy wa no wą w przy pad -
ku tzw. „rę ka wów” w klat kach scho do wych,

• ty po we ba lu stra dy me ta lo we na bal ko -
nach i log giach ze wzglę dów es te tycz nych
za stą pić ba lu stra da mi z wy peł nie niem ta fla -
mi ze szkła har to wa ne go – pra ce na le ży ko -
or dy no wać z pra ca mi zwią za ny mi z ter mo -
re no wa cją bu dyn ków,

• dą żyć do pod nie sie nia stan dar du użyt -
ko wa nia w bu dyn kach 5-cio kon dy gna cyj -
nych po przez do bu do wa nie szy bów win do -
wych, bal ko nów i log gii re ali zo wa nych ja ko
do sta wia ne,

• dą żyć do bu do wy w te re nach ist nie ją -
cych osie dli miesz ka nio wych któ rych za bu -
do wę sta no wią bu dyn ki zre ali zo wa ne w tech -
no lo gii pre fa bry ko wa nej wie lo po zio mo wych
par kin gów na sa mo cho dy oso bo we.
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Problemy rewitalizacji i oceny
przydatności użytkowej budynków
wielkopłytowych 
do dalszej eksploatacji

prof. dr hab. inż
aNdRZEj łaPko
Politechnika białostocka

dr inż. Mikołaj MaLESZa
Politechnika białostocka

Wy bu do wa ne w la tach 1960–1990 bu dyn -
ki wiel ko pły to we sta no wią na dal je den z pod -
sta wo wych skład ni ków za so bów miesz ka nio -
wych w Pol sce (rów nież na płn. wsch.
ob sza rze kra ju). Mon taż kon struk cji bu dyn -
ków na pla cu bu do wy z go to wych pre fa bry -
ka tów od by wał się sto sun ko wo szyb ko i bar -
dzo czę sto ja kość ro bót bu dow la nych nie by ła
do sta tecz nie do bra. Bu dow nic two to ko ja rzo -
ne jest dzi siaj ra czej z ni ską ja ko ścią wy ko -
na nia. Brak jest kom plek so wych ba dań,
ana liz i sta ty styk, z któ rych wy ni ka ło by, któ -
re bu dyn ki znaj du ją się w do brym lub złym
sta nie tech nicz nym. Wia do mo jed nak, że
w dość licz nej gru pie mo gą znaj do wać się bu -
dyn ki z uszko dze nia mi, do ty czy to zwłasz -
cza złą czy (po łą czeń mię dzy po szcze gól ny -
mi pre fa bry ka ta mi).

Prze pro wa dzo ne pra ce mo der ni za cyj ne
w więk szo ści przy pad ków ogra ni cza ją się
do prac ter mo - mo der ni za cyj nych. Przy tym
wszyst kim nie do ko nu je się kom plek so wej oce -
ny sta nu tech nicz ne go tych bu dyn ków i okre -
śle nia stop nia ich zu ży cia. Jest to szcze gól -
nie istot ne, gdyż do pie ro na tej pod sta wie
po win ny być przyj mo wa ne kon cep cje i za kre -
sy rze czo we prac re mon to wo -na praw czych.

W obec nych wa run kach pol skich ma to fun -
da men tal ne zna cze nie, po nie waż z po wo dów
eko no micz nych nie ma moż li wo ści, aby w naj -
bliż szych kil ku dzie się ciu la tach bu dyn ki te zo -
sta ły za stą pio ne no wy mi obiek ta mi, tak jak się
to czy ni obec nie np. w Niem czech. Na pod -
sta wie prze pro wa dzo nych ba dań, ana liz i sy -
mu la cji kom pu te ro wych za de cy do wa no tam
o grun tow nej mo der ni za cji ta kich obiek tów
bądź ich roz biór ce. 

W Pol sce pro jek to wa no i prze wi dy wa no
cza so kres użyt ko wa nia bu dyn ków z wiel -
kiej pły ty na czas 50–60 lat. Zbli ża my się
więc do koń ca te go okre su. Kom plek so we
ba da nia i ana li zy, na pod sta wie któ rych bę -
dzie moż na usta lić ak tu al ny, rze czy wi sty
stan tech nicz ny bu dyn ków wiel ko pły to -
wych i na stęp nie wska zać nie zbęd ne pra -
ce na praw cze i mo der ni za cyj ne tych obiek -
tów sta ją się ko niecz no ścią. Ko niecz ność
wdra ża nia pro gra mów od no wy miast jest
zwy kle wy ni kiem kry zy sów go spo dar czych,
prze mian spo łecz nych oraz de gra da cją
nie któ rych dziel nic miast. W sta rych lub
o ni skim stan dar dzie za so bach miesz ka nio -
wych, nie do po sa żo nych tech nicz nie i nie -
speł nia ją cych no wych wy ma gań na stę pu -

je zu ży cie miesz kań i ca łych bu dyn ków
a w kon se kwen cji i osie dli. Efek tem te go zu -
ży cia jest opusz cza nie do mów i osie dli
i przej mo wa nie ich przez gru py bar dzo czę -
sto mar gi nal ne zna ne do brze rów nież
w na szych mia stach. Bu dyn ki miesz kal ne,
któ re w la tach 70-tych i 80-tych ubie głe go
wie ku by ły przed mio tem wes tchnień lu dzi
nie tyl ko mło dych po wo li umie ra ją i na stę -
pu je to w wie lu re gio nach kra ju, szcze gól -
nie tam gdzie na stą pił znacz ny wzrost
bez ro bo cia. 

To nie jest wi zja ka ta stro ficz na, to są już
rze czy wi ste, na szczę ście jesz cze nie ma -
so we „ob ra zy”, jak kol wiek w nie któ rych
kra jach jak w Niem czech, po mno że nie pu -
sto sta nów w wie lu osie dlach, rów nież wiel -
ko pły to wych np. we Frank fur cie czy w Ber -
li nie, po otwar ciu że la znej kur ty ny sta ło się
fak tem. Dłu go ter mi no we, wie lo fa zo we pro -
gra my re wi ta li za cyj ne sta ły się tam nie zbęd -
ne a ich wpro wa dze nie sta ło się ko niecz no -
ścią. Są to spo łecz ne aspek ty pro ce sów
re wi ta li za cyj nych. W ni niej szej pra cy omó -
wio no za gad nie nia de cy du ją ce o aspek tach
tech nicz nych pro ce sów re wi ta li za cji kra jo -
wych bu dyn ków z wiel kiej pły ty. 
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Za gad nie nia zwią za ne z sze ro ko po ję tą re -
wi ta li za cją bu dyn ków sys te mu OWT wpi su -
ją się w po ję cie prze kształ ce nia struk tur be -
to no wych. Prze kształ ce nia te ro zu mia ne
ja ko kon struk cje be to no we, jak i ukła dy
prze strzen ne o kon struk cji be to no wej nie ko -
niecz nie mu szą do ty czyć obiek tów prze my -
sło wych czy mi li tar nych, któ re pod le ga ją
zmia nom w wy ni ku struk tu ral nych zmian
po li tycz nych i go spo dar czych. Zmie nia ją ce
się po trze by użyt ko we oraz zmia ny eko no -
micz ne w ska li miast i ob sza rów zur ba ni zo -
wa nych mo gą być źró dłem zmian w kom po -
zy cji prze strzen nej i for mie ar chi tek to nicz nej
prze kształ ce nia bu dyn ków. Z sze ro ko po ję -
tym prze kształ ce niem struk tur bu dyn ków
OWT zwią za ne są na stę pu ją ce za gad nie nia:

• po więk sza nie i pod wyż sza nie bu dyn ków
ni skich,

• po sze rza nie bu dyn ków wą skich,
• bu do wa obok ist nie ją cych bu dyn ków ni -

skich bu dyn ków wy so kich i zwią za ne z tym za -
gad nie nia fun da men to wa nia,

• w bu dyn kach wiel ko pły to wych o war stwo -
wych ścia nach ze wnętrz nych wy ma gać bę dą
roz wią za nia cien kie war stwy ele wa cyj ne zwy -
kle moc no uszko dzo ne, spę ka ne i nie szczel -
ne. Usu nię cie tej war stwy ra zem z nie jed no krot -
nie nie efek tyw ną war stwą izo la cyj ną wy ma gać
bę dzie no wych roz wią zań ele wa cji trwa łych
w ko lej nym okre ślo nym okre sie użyt ko wa nia.

• ist nie ją cej war stwy ele wa cyj nej nie moż -
na uwa żać za do sta tecz nie bez piecz ną a jej
przy dat ność po 50 la tach użyt ko wa nia jest wąt -
pli wa, więc cho wa nie jej pod no wą war stwą
ele wa cyj ną nie jest naj lep szym roz wią za nie
z punk tu wi dze nia dłuż sze go okre su użyt ko -
wa nia. Sta ran nej ana li zy i ba dań wy ma gać
więc bę dą war stwy ele wa cyj ne w róż nych ty -
pach bu dyn ków wiel ko pły to wych.

• usu nię cie uszko dzo nych warstw ele wa cyj -
nych mo że być jed nym z roz wią zań po zwa -
la ją cym na moż li wość re ali za cji uroz ma ico nych
fa sad o róż nej kon struk cji,

• wy mia na okien nie mo że two rzyć nad mier -
nie szczel nych po miesz czeń z bra kiem wen -
ty la cji i moż li wo ścią wni ka nia pa ry w ścia ny
i stro py i two rze nia się za ląż ków grzy bów.
Wzrost wil got no ści do 80-85% pro wa dzi
do ka pi lar nej kon den sa cji pa ry w po rach
ścian w po bli żu okien,

• w ra mach re kon struk cji wy ma ga ne bę dzie
wpro wa dza nie wen ty la cji i prze bu do wa wszyst -
kich ist nie ją cych pio nów in sta la cyj nych,

• wy stę pu ją ce czę sto przy pad ki uszko dzeń
pio no wych złą czy, szcze gól nie w kon struk cji
pre fa bry ko wa nych pod zie mi mo że skut ko -
wać rów nież wzmoc nie nia mi fun da men tów.

Stra te gia na praw wy eks plo ato wa nych
bu dyn ków wie lo pły to wych po win na
uwzględ niać:

• usta le nie ka te go rii bu dyn ków wg okre ślo -
nych kry te riów np.: prze zna cze nie funk cjo nal -
ne, wiek, typ kon struk cji i bu dyn ku, przy szły
okres ży cia tech nicz ne go,

• usta le nie prio ry te tów róż nych ka te go rii bu -
dyn ków, ma jąc na uwa dze wła ści we me to dy
re ha bi li ta cji,

• usta le nie ko re la cji prio ry te tów ja ko funk -
cji przy szłe go cza so kre su użyt ko wa nia,

• pod ję cie de cy zji o na pra wie lub roz biór ce
(szcze gól nie na te re nach ob sza rów wiej -

skich, gdzie znacz ną ilość bu dyn ków re ali zo -
wa nych w tech no lo giach uprze my sło wio nych
jest bar dzo ni skiej ja ko ści, czę sto gro żą cych
awa ria mi).

Błę dy na praw bu dyn ków i ich skut ki:
• nie do sta tecz nie roz po zna ny roz wój uszko -

dzeń i nie do sza co wa ne kosz ty na praw,
• źró dła uszko dzeń nie do sta tecz nie wy ja -

śnio ne a wpro wa dzo ne na pra wy nie eli mi no -
wa ły błę dów, na pra wy nie się ga ją źró deł
uszko dzeń (źró dła czę sto po zo sta ją nie usu -
nię te),

• igno ro wa ny czyn nik bez pie czeń stwa kon -
struk cji róż nych ele men tów, 

czę sto nie wła ści we me to dy na praw (trwa -
łość skró co na w cza sie). Nie sku tecz ność na -
pra wy przy bar dzo złym sta nie kon struk cji po -
win na być czyn ni kiem de cy du ją cym
o roz biór ce.

In sta lo wa nie no wych źró deł ener gii:
• in sta lo wa nie ba te rii sło necz nych,
• wy ko rzy sta nie cie pła zie mi (szcze gól nie

na ob sza rach pod miej skich i rol ni czych).

Ba da nia z punk tu wi dze nia kon struk cji
bu dyn ków po win ny być pro wa dzo ne
w aspek cie:

• no śno ści i sta tecz no ści kon struk cji,
• ognio od por no ści,
• od dzia ły wań śro do wi sko wych,
• od por no ści aku stycz nej,
• bez pie czeń stwa użyt ko wa nia tym rów nież

osób nie peł no spraw nych,
• ener go osz częd no ści od zy sku cie pła.

War stwa cie pło chron na za mknię ta po mię -
dzy war stwa mi kon struk cyj ny mi z be to nu
pra cu je w zło żo nych wa run kach ciepl no wil -
got no ścio wych, cha rak te ry stycz nych dla kli ma -
tu w na szym kra ju. Z po wo du zmien nych ter -
micz nych i wil got no ścio wych od dzia ły wań
w ma try cy ma te ria łu izo la cyj ne go wy stę pu ją
o zmien nych zna kach od kształ ce nia i na prę -
że nia zmę cze nio we, któ re pro wa dzą do na ra -
sta nia uszko dzeń zmie nia ją cych struk tu rę
i ter mo fi zycz ne wła ści wo ści izo la cji. W efek -
cie na ra sta nia ta kich uszko dzeń w pły tach ele -
wa cyj nych mo że wy stą pić utra ta wła ści wo ści
ter mo izo la cyj nych da ne go obiek tu. 

Jest oczy wi ste, że z po wo du zmien nych ter -
micz no wil got no ścio wych na ra sta kon cen -
tra cja mi kro i ma kro rys w ma try cy war stwy izo -
la cyj nej. Po wsta ją ce w pro ce sie eks plo ata cji
ścian ele wa cyj nych bu dyn ków wiel ko pły to wych
mi kro ry sy po chła nia ją wo dę zwią za ną sorp -
cyj nie, któ rej stan za le ży od wil got no ści
względ nej po wie trza ota cza ją ce go ścia nę.
Wo da za mknię ta w mi kro po rach ogra ni czo -
na me ni ska mi swo bod ny mi jest wo dą wol ną,
za wy jąt kiem cien kiej mo no mo le ku lar nej war -
stew ki na ścian kach mi kro rys. Mi kro ry sy po -
chła nia ją wil goć nie tyl ko z po wie trza lecz tak -
że z ma kro rys lub więk szych po rów. Ma kro
ry sy sa me nie po chła nia ją wo dy, lecz na od -
wrót, prze ka zu ją ją do oto cze nia.

W war stwie izo la cyj nej me cha nizm wy peł -
nia nia się ma kro rys i in nych po rów wo dą mo -
że tak że wy stą pić przy przej ściu tem pe ra tu -
ry po wie trza przez 0°C. W tem pe ra tu rach
ujem nych, w po rach i ma kro po rach prze są -
cza ją ca się przez war stwę ocie ple nia wo da za -
mie nia się w lód lub szron. Na stęp nie, w wy -

ni ku wzro stu tem pe ra tu ry po wy żej ze ra po -
wsta ją przy top nie niu wo da za mie nia się
w lo du fa za cie kła zo sta je po chło nię ta przez
nie wy peł nio ne mi kro ry sy, a na stęp nie ma kro
ry sy i po ry. Ze wzro stem kon cen tra cji ma kro
rys wzra sta też prze wod ność ciepl na w tych
ry sach, z uwa gi na dy fu zję pa ry wod nej.

Aby prze śle dzić w funk cji cza su zmia ny
prze wod no ści ciepl nej war stwy ocie ple nia,
a tak że oce nić je go trwa łość i czas utra ty przy -
dat no ści użyt ko wej nie zbęd ne jest usta le nie
za leż no ści funk cyj nej mię dzy licz bą N cy klicz -
nych od dzia ły wań i cza sem t.

W ce lu okre śle nia trwa ło ści war stwy ocie -
pla ją cej w prze gro dach war stwo wych wy ko -
rzy stu je się ogól ne za sa dy zu ży wa nia się za -
pa su przy dat no ści użyt ko wej ana li zo wa ne go
ma te ria łu przy po mo cy tzw. me tod przy -
śpie szo nych. W da nym przy pad ku moż na za -
sto so wać po da ną ni żej re gu łę po zwa la ją cą
ana li zo wać efek ty zu ży cia ma te ria łu pod wpły -
wem róż nych cy klicz nych od dzia ły wań de -
struk cyj nych o am pli tu dzie σ

(1)
gdzie k - licz ba ro dza jów od dzia ły wań de -

struk cyj nych (wa run ków pra cy), N (σi) – licz -
ba cy kli, któ re prze nie sie ba da na prób ka izo -
la cji ciepl nej do przej ścia w stan nie przy dat no ści
użyt ko wej, przy wy stą pie niu i -te go ro dza ju od -
dzia ły wań po wta rzal nych o am pli tu dzie σi, n
(σi) – ogól na licz ba cy kli prze nie sio nych przez
prób kę w ba da niu od dzia ły wa nia i -te go ro dza -
ju, ω(σi) oraz ρ (σi) – współ czyn ni ki licz bo we.

Dr inż. Mi ko łaj MA Le SZA (72 l.) jest na uczy -
cie lem aka de mic kim na Wy dzia le Bu dow nic twa
i In ży nie rii Śro do wi ska Po li tech ni ki Bia ło stoc -
kiej. Po nad to jest Prze wod ni czą cym Ko mi sji
Kwa li fi ka cyj nej Pod la skiej Okrę go wej Izby In ży -
nie rów Bu dow nic twa dru gą ka den cję. Jest spe -
cja li stą w za kre sie kon struk cji bu dow la nych,
spe cja li zu jąc się od 20 lat w za gad nie niach
kształ to wa nia i ana liz zło żo nych kon struk cji
drew nia nych. Jest au to rem 90 pu bli ka cji i 3 mo -
no gra fii na uko wych. Za mo no gra fię wy da ną
w 2006 r. „Bu dyn ki o szkie le cie drew nia nym
z po szy ciem” do ty czą cą ba dań, mo de lo wa nia
kon struk cyj ne go i ana liz oraz pro jek to wa nia te -
go ty pu kon struk cji uzy skał na gro dę Mi ni stra In -
fra struk tu ry RP w 2008r. Jest upraw nio nym pro -
jek tan tem z 40-let nim do świad cze niem
pro jek to wym i wy ko naw czym. Pra cu jąc w okre -
sie lat 70 i 80tych ubie głe go wie ku w biu rze pro -
jek tów był au to rem m. in. sze re gu opra co wań
zwią za nych z mo dy fi ka cja sys te mu OWT 67 dla
po trzeb bu dow nic twa rol ni cze go. 6 lat pra cy za -
wo do wej za gra ni ca w kon sul tin gu i pro jek to -
wa niu róż no rod nych kon struk cji obiek tów bu -
dow nic twa prze my sło we go i spor to we go to
tak że istot ny do ro bek za wo do wy. Od sze re gu
lat zaj mu je się rów nież eks per ty za mi, ana li zą
i dzia łal no ścią pu bli ka cyj na w za kre sie bu -
dow li hi sto rycz nych i za byt ko wych 
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W ana li zach ob li cze nio wych me to dy ka ta
po zwa la ca ło ścio wo oce nić ubyt ki izo la cyj no -
ści ciepl nej prze gród war stwo wych i umoż li -
wia pro gno zo wa nie cza su osią gnię cia sta nu
ich nie przy dat no ści użyt ko wej.

Wy ko na nie do dat ko wej war stwy izo la cji
ciepl nej ścian po win no być prze pro wa dzo -
ne na pod sta wie in dy wi du al ne go pro jek tu
uwzględ nia ją ce go oce nę sta nu tech nicz -
ne go ze wnętrz nej czę ści ścian oraz sta nu ist -
nie ją ce go ocie ple nia wy ko na ne go w sys te -
mie bez spo ino wym. W przy pad ku ścian
trój war stwo wych szcze gól ne zna cze nie ma
po twier dze nie, że ze wnętrz na war stwa fak -
tu ro wa jest w bez piecz ny spo sób za ko twio -
na w war stwie no śnej ścia ny, czy li spraw dze -
nie sta nu tech nicz ne go mię dzy war stwo wych
łącz ni ków me ta lo wych. W tym ce lu ko niecz -
ne jest wy ko na nie od kry wek zgod nie z za -
sa da mi po da ny mi w in struk cji ITB
nr 447/2009. W przy pad ku stwier dze nia
utra ty no śno ści ko niecz ne jest za pro jek to wa -
nie i wy ko na nie wzmoc nie nia po łą cze nia
warstw be to no wych.

Pol skie bu dyn ki z wiel kiej pły ty są ocie pla -
ne i od na wia ne. Każ dą mo der ni za cję po win -
na po prze dzać szcze gó ło wa ana li za sta nu
tech nicz ne go bu dyn ku.

Po trze by mo der ni za cji bu dyn ków re ali -
zo wa nych w tech no lo giach uprze my sło wio -
nych wy ma ga ją na stę pu ją cych dzia łań:

• Osza co wa nie stop nia znisz czeń bu dyn ków
z uwzględ nie niem ro dza jów i ty pów ich kon -
struk cji.

• Za pew nie nie bez pie czeń stwa kon struk cji
i do dat ko we go za pa su trwa ło ści w aspek cie
koń czą ce go się 50-let nie go okre su użyt ko wa -
nia i prze dłu że nia je go na dal szy okres użyt -
ko wa nia po re no wa cji.

• Opra co wa nie pro gnoz kosz to wych i pla -
no wa nie na praw i re no wa cji.

• Opra co wa nie od po wied nich me tod na praw
i re ha bi li ta cji bu dyn ków wiel ko blo ko wych
i róż nych sys te mów bu dyn ków wiel ko pły to -
wych.

• Uwzględ nie nie w pro ce sie re wi ta li za cji
za sad fi zy ki bu dow li i oszczęd no ści ener -
gii w świe tle no wych Wa run ków Tech nicz -
nych.

• Opra co wa nie me tod sza co wa nia bez pie -
czeń stwa i re ha bi li ta cji ist nie ją cych bu dyn ków
uszko dzo nych w wy ni ku skut ków ob cią żeń
wy jąt ko wych, np. bę dą cych na stęp stwem
wy bu chu ga zu czy in nych zda rzeń dy na micz -
nych.

• Uwzględ nie nie w pro ce sach re wi ta li za cji du -
żych ist nie ją cych (w nie naj lep szym sta nie) za -
so bów miesz ka nio wych po zo sta łych po daw -
nych tzw. PGR gdzie re ali zo wa no rów nież
róż ne od mia ny bu dyn ków wiel ko pły to wych
(m.in. OWT) o wy jąt ko wo ni skim stan dar dzie
ro bót kon struk cyj nych. 

Prof. An drzej łAp Ko (61 l.) jest na uczy cie lem
aka de mic kim i kie row ni kiem Ka te dry Kon struk -
cji Bu dow la nych na Wy dzia le Bu dow nic twa i In -
ży nie rii Śro do wi ska Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej.
Jest prze wod ni czą cym Ko mi te tu Na uki Pol skie -
go Związ ku In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic -
twa, a tak że człon kiem Ko mi te tu In ży nie rii
Lą do wej i Wod nej PAN oraz wi ce prze wod ni czą -
cym Sek cji Be to nu w w/w Ko mi te cie. Jest po -
nad to eks per tem Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy -
ta cyj nej.
Jest spe cja li stą w za kre sie kon struk cji be to no -
wych, spe cja li zu je się w szcze gól no ści w za gad -
nie niach teo re tycz nych pro jek to wa nia zło żo nych
ustro jów kon struk cyj nych, ob li czeń zbior ni -
ków na ośrod ki syp kie, za gad nień kon struk cji
ze spo lo nych i za sto so wań be to nów wy so kiej
wy trzy ma ło ści, a tak że za sto so wań be to nu
re cy klin go we go.
Prof. An drzej Łap ko jest au to rem 190 pu bli ka -
cji a tak że 6 ksią żek na uko wych. Za swą dzia -
łal ność wy daw ni czą uzy skał na gro dę książ ko -
wą MNiSZW oraz dwu krot nie na gro dę Mi ni stra
In fra struk tu ry.
W swo im do rob ku na uko wym i za wo do wym ma
kie row nic two kil ku wie lo let nich pro jek tów ba -
daw czych (gran tów), a tak że au tor stwo i współ -
au tor stwo pro jek tów kon struk cyj nych oraz
licz nych eks per tyz bu dow la nych. 
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W świe tle za ostrza ją cych się prze pi sów
w za kre sie oszczęd no ści ener gii i izo la cyj no -
ści ciepl nej oraz zbli ża ją cej się da -
ty 31.12.2020, od któ rej w pań stwach człon -
kow skich UE wszyst kie no wo po wsta ją ce
bu dyn ki po win ny wy ka zy wać „nie mal ze ro we
za po trze bo wa nie na ener gię”, po wsta je py ta -
nie o moż li wość mo der ni za cji bu dyn ków ist -
nie ją cych. Wśród nich licz ną gru pę sta no wią
bu dyn ki wznie sio ne w tech no lo gii wiel ko pły -
to wej. 

W związ ku z za ostrza ją cy mi się prze pi sa -
mi w za kre sie oszczęd no ści ener gii i izo la cyj -
no ści ciepl nej oraz zbli ża ją cej się da ty
(31.12.2020), od któ rej w pań stwach człon kow -
skich UE wszyst kie no wo po wsta ją ce bu dyn -
ki po win ny wy ka zy wać „nie mal ze ro we za po -
trze bo wa nie na ener gię” kie run ki
ter mo mo der ni za cji bę dą po dą ża ły za pla no -
wa ny mi zmia na mi le gi sla cyj ny mi. Wy bie ga jąc
w przy szłość prze pro wa dzo no ana li zę moż li -
wych roz wią zań ter mo mo der ni za cyj nych
w naj bliż szych 10 la tach. 

W wy bra nym do ana li zy bu dyn ku, roz pa try -
wa no wpływ ty po wych za bie gów ter mo mo der -
ni za cyj nych na ob ni że nie za po trze bo wa nia
na ener gię użyt ko wą. Wie lo let nia prak ty ka wy -
ko ny wa nia au dy tów ener ge tycz nych wska zu -
je, że naj czę ściej In we stor de cy du je się

na ter mo mo der ni za cję bu dyn ku obej mu ją cą
przede wszyst kim ścia ny ze wnętrz ne oraz
strop nad ostat nią kon dy gna cją ogrze wa ną
(stro po dach/dach). Po zo sta łe, moż li we
uspraw nie nia, w tym do cie ple nie stro pu
nad piw ni cą czy wy mia na okien (po za czę ścia -
mi wspól ny mi bu dyn ku) są czę sto po mi ja ne
z uwa gi na trud no ści na tu ry tech no lo gicz nej
(nie wy star cza ją ca wy so kość prze strze ni piw -
nicz nej, unie moż li wia ją ca wy ko na nie do cie ple -
nia) lub wy ni ka ją ce ze struk tu ry wła sno ścio -
wej (w lo ka lach wła sno ścio wych wła ści cie le
wy mie nia ją okna in dy wi du al nie). 

W pierw szej ko lej no ści oce nio no ja kość
ener ge tycz ną sta nu ist nie ją ce go, a na stęp nie
do cie ple nie prze gród roz pa try wa no w czte rech
wa rian tach:

WT 2014/2017/2021 – do sto so wa nie ja ko -
ści ciepl nej (współ czyn nik prze ni ka nia cie pła
U) do wy ma gań wa run ków tech nicz nych obo -
wią zu ją cych od ro ku 2014,2017,2021 oraz no -
wy po ten cjal ny kie ru nek ko lej nej no we li za cji
WT przy ję ty ja ko ak tu al ny stan dard NF 15 wg
wy tycz nych Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej (NFO -
ŚiGW). 

Przy ję to do ana li zy bu dy nek miesz kal ny,
wol no sto ją cy, pię cio kon dy gna cyj ny, cał ko wi -
cie pod piw ni czo ny. Wy ko na ny w tech no lo gii

wiel ko pły to wej ty pu FA BUD -FT. W pierw szej
ko lej no ści do ko na no ana li zy ener ge tycz nej sta -
nu ist nie ją ce go bu dyn ku. 

Aby roz po znać po ten cjał po pra wy ja ko ści
ener ge tycz nej bu dyn ku po przez ter mo mo der -
ni za cję prze gród do ko na no ob li czeń strat
cie pła przez prze ni ka nie przez prze gro dy
ogra ni cza ją ce stre fę o re gu lo wa nej tem pe ra -
tu rze w bu dyn ku i na po trze by pod grza nia po -
wie trza wen ty la cyj ne go.

Uzy ska nie stan dar du bu dyn ku pa syw ne go
(zgod nie z wy tycz ny mi NFO ŚiGW) jest moż -
li we przy do cie ple niu ścian ze wnętrz nych
i stro po da chu od po wied nio 23 i 30 cm ma te -
ria łu ter mo izo la cyj ne go. Mo że to stwa rzać pew -
ne utrud nie nia tech no lo gicz ne jak do bór od -
po wied nio dłu gich łącz ni ków do za ko twie nia
płyt izo la cji ter micz nej do ścia ny ist nie ją cej i do -
dat ko we wzmoc nie nie jej war stwy fak tu ro wej
czy ko niecz ność zmia ny po ło że nia otwo rów
wen ty la cyj nych w stro po da chu wen ty lo wa nym
(za sło nię cie ist nie ją cych no wym ma te ria łem
izo la cyj nym o znacz nej gru bo ści). Wraz ze
zmniej sze niem za po trze bo wa nia na ener gię
ob ni ża się tak że war tość wskaź ni ka za po trze -
bo wa nia na ener gię użyt ko wą. Trze ba w tym
miej scu zwró cić uwa gę, że stan dard bu dyn -
ku ni sko ener ge tycz ne go to 40 kWh/m2rok
a pa syw ne go 15 kWh/m2rok! Po mi mo uzy ska -
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nia prze szło 28% zmniej sze nia za po trze bo wa -
nia na ener gię w sto sun ku do sta nu ist nie ją -
ce go (wa riant NF 15 przy do cie ple niu ścian
i stro po da chu), wskaź nik za po trze bo wa nia
na ener gię użyt ko wą jest 10 krot nie więk szy
od obo wią zu ją ce go dla stan dar du pa syw ne -
go! Za tem ty po we za bie gi ter mo mo der ni za cyj -
ne (do cie ple nie ścian ze wnętrz nych i stro po -
da chu), zgod nie z przy ję ty mi zmia na mi
w za kre sie wy ma gań izo la cyj no ści ter micz nej,
za sto so wa ne na bu dyn ku wiel ko pły to wym, mo -
gą nie przy nieść ocze ki wa nych efek tów ener -
ge tycz nych – zbli że nie bu dyn ku do stan dar -
du pa syw ne go. Tak że hi po te tycz ne
do sto so wa nie po zo sta łych prze gród (strop
nad piw ni cą i okna – zmu sze nie in dy wi du al -
nych wła ści cie li do wy mia ny) do wy ma gań
przy szłe go stan dar du (np. NF 15) nie da je wy -
star cza ją ce go efek tu ener ge tycz ne go. Na wet
za sto so wa nie wen ty la cji me cha nicz nej z od -
zy skiem cie pła o spraw no ści ok. 90% (wy ma -
ga ne 80%), w miej sce ist nie ją cej wen ty la cji gra -
wi ta cyj nej, nie po zwa la osią gnąć po zio mu
ener go chłon no ści dla stan dar du bu dyn ku pa -
syw ne go. Na le ży w tym miej scu zwró cić
uwa gę na nie bo tycz ne na kła dy fi nan so we ja -
kie trze ba by po nieść na wy ko na nie ta kiej in -
sta la cji i licz ne pro ble my tech no lo gicz ne
utrud nia ją ce jej wy ko na nie (z bra kiem tech nicz -
nych moż li wo ści włącz nie). 

W wy ni ku prze pro wa dzo nych ba dań i ana -
liz ener ge tycz nych dla wy bra ne go bu dyn ku
wiel ko pły to we go moż na sfor mu ło wać na stę -
pu ją ce wnio ski:

• ist nie je znacz ny po ten cjał zmniej sze nia
ener go chłon no ści bu dyn ków wiel ko pły to wych,

• ty po we za bie gi ter mo mo der ni za cyj ne (do -
cie ple nie ścian ze wnętrz nych i stro po da chu)
dla ana li zo wa ne go przy kła do we go bu dyn ku
przy no szą 28% zmniej sze nie za po trze bo wa -
nia na ener gię użyt ko wą w sto sun ku do sta -
nu ist nie ją ce go. Ob li czo ny wskaź nik Eu CO,
na po zio mie 151 kWh/m2rok jest 10-krot nie
wyż szy od wskaź ni ka gra nicz ne go dla stan -
dar du pa syw ne go, wy no szą ce go 15,0
kWh/m2rok;

• hi po te tycz ne do pro wa dze nie w ana li zo wa -
nym bu dyn ku ca łej obu do wy ogra ni cza ją cej
stre fę o re gu lo wa nej tem pe ra tu rze do stan dar -
du pa syw ne go i wpro wa dze nie sys te mu wy -
so ko spraw nej wen ty la cji me cha nicz nej z od -
zy skiem cie pła na po zio mie ok. 90%, nie
po zwo li na uzy ska nie gra nicz ne go wskaź ni -
ka dla stan dar du pa syw ne go (23,4 > 15,0
kWh/m2rok);

• moż li wość mo der ni za cji bu dyn ku w kie run -
ku stan dar du pa syw ne go jest ści śle zwią za -
na z je go orien ta cją wzglę dem stron świa ta
(pa syw ne zy ski cie pła od pro mie nio wa nia
sło necz ne go).

• ter mo mo der ni za cja obej mu ją ca je dy nie
obu do wę bu dyn ków wiel ko pły to wych mo że
być sku tecz na tyl ko do pew ne go mo men tu.
Dal sze zwięk sza nie gru bo ści izo la cji ter micz -
nej nie skut ku je znacz nym ob ni że niem za po -
trze bo wa nia na ener gię. 

• po ten cjał ter mo mo der ni za cji bu dyn ków
wiel ko pły to wych jest wy so ki, jed nak że do pro -
wa dze nie ich do stan dar du pa syw ne go mo że
być bar dzo trud ne lub wręcz nie moż li we
(wpro wa dze nie wen ty la cji me cha nicz nej z od -
zy skiem cie pła, zwięk sze nie stop nia prze szkle -
nia ścian ze wnętrz nych);

• za gad nie nia szczel no ści bu dyn ków wiel -
ko pły to wych, w od nie sie niu do obu do wy ze -
wnętrz nej, spo so bu mo co wa nia sto lar ki okien -
nej oraz roz wią zań w za kre sie wen ty la cji,
po win ny być pod da ne szcze gó ło wym ba da -
niom i ana li zom przy wy ko rzy sta niu me to dy
Blo wer Do or, w kon tek ście nie po gar sza nia mi -
kro kli ma tu wnętrz przy po pra wie ja ko ści ener -
ge tycz nej bu dyn ków, 

• je że li uwa run ko wa nia tech nicz ne i fi nan -
so we po zwa la ły by na kom plek so wą ter mo mo -
der ni za cję obu do wy bu dyn ku i wpro wa dze nie
wen ty la cji me cha nicz nej z od zy skiem cie pła
w miej sce ist nie ją cej wen ty la cji gra wi ta cyj nej,
moż li we jest osią gnię cie stan dar du ni sko ener -
ge tycz ne go (Eu CO MAX = 40 kWh/m2rok).

R E K L A M A
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nowoczesne materiały i technologie 
ciekawe realizacje, case study
aktualne normy i przepisy prawne

Prezentujemy:

oceny i perspektywy rozwoju rynku
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SESJA VI: PRzeBudoWa (ModeRnizacJa) BudYnkÓW
WieLkoPŁYToWYcH W dosTosoWaniu

do WsPÓŁczesnYcH WYMaGaŃ

aktualne wymagania,
nowoczesne
technologie
i specyfika
termomodernizacji
przegród budynków
wielkopłytowych

dr inż. RobERt gERYło
Zakład Fizyki cieplnej,
instalacji Sanitarnych 
i Środowiska
instytut techniki budowlanej

Kra jo we wa run ki tech nicz ne, ja kim
po win ny od po wia dać bu dyn ki w za kre sie
oszczęd no ści ener gii i izo la cyj no ści ciepl -
nej są usta na wia ne ze szcze gól nym
uwzględ nie niem re gu la cji eu ro pej skich
(Roz po rzą dze nie 305/2011 Par la men tu
Eu ro pej skie go i Ra dy z 9 mar ca 2011 r.
oraz Dy rek ty wa 2010/31/UE Par la men -
tu Eu ro pej skie go i Ra dy z 19 ma ja 2010
r. w spra wie cha rak te ry sty ki ener ge tycz -
nej bu dyn ków).

W ce lu do sto so wa nia pol skich prze pi -
sów tech nicz nych Roz po rzą dze nie Mi ni -
stra Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo -
dar ki Mor skiej z dn. 5 lip ca 2013 r.,
zmie nia ją ce roz po rzą dze nie w spra wie
wa run ków tech nicz nych, ja kim po win ny
od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie,
wpro wa dzi ło stop nio we za ostrza nie wy -
ma gań w la tach 2014 – 2021.

Zgod nie z wy mo ga mi dy rek ty wo wy mi
no we prze pi sy do ty czą rów nież bu dyn -
ków pod le ga ją cych prze bu do wie, przy
czym wy ma ga nia mi ni mal ne ogra ni czo -
ne są w ta kim przy pad ku do za pew nie nia
od po wied niej izo la cyj no ści ciepl nej. Speł -
nie nie wy ma gań mi ni mal nych do ty czą -
cych za po trze bo wa nia bu dyn ków na ener -

gię nie jest ob li ga to ryj ne w przy pad ku
prze bu do wy, moż na się na to miast ni mi
kie ro wać przy pla no wa niu kom plek so wej
ter mo mo der ni za cji obej mu ją cej spój ne
dzia ła nia w za kre sie roz wią zań kon struk -
cyj no -ma te ria ło wych i in sta la cyj nych. 

Współ cze sne wy ma ga nia sta wia ne
bu dyn kom w za kre sie izo la cyj no ści ciepl -

nej prze gród są znacz nie ostrzej sze niż
w prze szło ści. Osta tecz nie w 2021 r. do -
pusz czal ne war to ści współ czyn ni ków
prze ni ka nia cie pła ma ją być oko ło sze -
ścio krot nie niż sze niż w cza sach sto so -
wa nia sys te mów wiel ko pły to wych – rys. 1. 

W prak ty ce, speł nie nie no wych wy ma -
gań izo la cyj no ści ciepl nej w przy pad ku

Rys. 1. Wy ma ga nia w za kre sie współ czyn ni ka prze ni ka nia cie pła prze gród w ko lej nych wy da -
niach norm i prze pi sów kra jo wych
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prze gród nie prze zro czy stych wią że się
z ko niecz no ścią sto so wa nia warstw izo -
la cji ciepl nej o więk szym niż do tych -
czas opo rze ciepl nym, co moż na uzy skać
przez:

– zwięk sze nie gru bo ści war stwy izo -
la cji,

– za sto so wa nie wy ro bów o niż szej
war to ści współ czyn ni ka prze wo dze nia
cie pła.

Do tych czas wraz z za ostrza niem się
prze pi sów kra jo wych bar dziej po pu lar ny
był pierw szy spo sób, przy czym w przy -
pad ku prze bu do wy ist nie je na ogół mniej -
sza swo bo da sto so wa nia gru bych warstw
do cie ple nia. Głów ne ogra ni cze nia wy ni -
ka ją z gru bo ści prze gro dy pod le ga ją cej
do cie ple niu oraz spo so bu osa dze nia
okien i drzwi bal ko no wych.

Za kres do cie pleń prze gród bę dzie
róż ny, za leż ny od ich sta nu i cha rak te -
ry stycz ny dla po szcze gól nych sys te mów
wiel ko pły to wych, a w czę ści bu dyn -
ków ter mo mo der ni zo wa nych w prze -
szło ści obej mo wać mo że rów nież ko lej -
ne do cie ple nie. Waż ne jest rów nież, że
przy za sto so wa niu do stęp nych ma te ria -

łów ter mo izo la cyj nych o naj niż szych
war to ściach prze wod no ści ciepl nej moż -
li we jest ra cjo nal ne ogra ni cze nie gru bo -
ści do cie ple nia. 

War to ści gru bo ści izo la cji ciepl nej
o współ czyn ni ku prze wo dze nia cie -
pła 0,04 W/(m×K), przy przy ję ciu któ rych
uzy sku je się od po wied nie z uwa gi na no -
we wy ma ga nia zmniej sze nie war to ści
współ czyn ni ka prze ni ka nia cie pła ścia ny
bu dyn ków wiel ko pły to wych wy no szą
od oko ło 11 do 17 cm, a stro po da chów
od oko ło 11 cm do 22 cm.

W ce lu za sto so wa nia cień szej war stwy
do cie ple nia, mu si być ona wy ko na na
z ma te ria łu o niż szej war to ści współ czyn -
ni ka prze wo dze nia cie pła. Przy kła do -
wo, w przy pad ku czę sto sto so wa nych
w Pol sce płyt ze sty ro pia nu, do stęp ne są
wy ro by o war to ści te go współ czyn ni ka
od oko ło 0,032 W/(m×K). Spe cy ficz ne
roz wią za nia tech nicz ne nie roz po wszech -
nio ne do tych czas na ryn ku, ba zu ją na to -
miast na izo la cjach ciepl nych o współ -
czyn ni ku prze wo dze nia cie pła
po ni żej 0,025 W/(m×K), np. z płyt z pia -
nek po lii zo cy ja nu ro wych lub fe no lo wych.

W ter mo mo der ni zo wa nych bu dyn kach
wiel ko pły to wych z do dat ko wą izo la cją
o gru bo ści 5 cm i opo rze ciepl nym 1,25
m2×K/W mi ni mal ne w ce lu osią gnię cia
no wych wy ma gań gru bo ści do dat ko we -
go do cie ple nia z ma te ria łu o współ czyn -
ni ku prze wo dze nia cie pła 0,032 W/(m×K),
nie prze kra cza ją 10 cm. Do uzy ska nia
po do cie ple niu współ czyn ni ka prze ni ka -
nia cie pła prze gro dy o war to ści 0,15
W/(m2×K), re ko men do wa nej w stan dar -
dzie nie mal ze ro ener ge tycz nym, ko -
niecz ne na to miast sta je się za sto so wa -
nie war stwy gru bo ści 15 cm.

PRZEbUdoWa (ModERNiZacja) bUdYNkóW WiELkoPłYtoWYch
W doStoSoWaNiU do WSPółcZESNYch WYMagaŃ

Dr inż. Ro bert Ge RY ło – ab sol went Wy dzia -
łu In ży nie rii Bu dow la nej i Sa ni tar nej Po li tech ni -
ki Lu bel skiej. Ad iunkt w In sty tu cie Tech ni ki Bu -
dow la nej, w któ rym kie ru je La bo ra to rium
Izo la cji Ter micz nych oraz pro wa dzi dzia łal ność
eks perc ką w za kre sie dia gno sty ki ciepl nej bu -
dyn ków. Zaj mu je się za gad nie nia mi fi zy ki ciepl -
nej bu dow li oraz efek tyw nym do bo rem wy ro -
bów bu dow la nych i roz wią zań kon struk cyj nych
z uwa gi na cha rak te ry sty kę i ja kość ener ge tycz -
ną bu dyn ków.
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azbest 
w obiektach
„wielkiej płyty”

dr aNdRZEj obMiŃSki
adiunkt w Zakładzie 
Fizyki cieplnej, instalacji
Sanitarnych i Środowiska
itb Warszawie

Stresz cze nie
Ce lem ar ty ku łu jest wstęp na ana li za pro ble -

mu obec no ści wy ro bów z azbe stem w obiek tach
wiel kiej pły ty, do ko na na na pod sta wie po -
nad dwu dzie sto let nie go do świad cze nia ITB
w za kre sie:

– ba dań w eks plo ato wa nych obiek tach za nie -
czysz cze nia po wie trza we wnętrz ne go;

– ba dań za nie czysz cze nia po wie trza w tych
obiek tach przed i po za koń cze niu prac de mon -
ta żo wych azbe stu;

– wy ko ny wa nia in wen ta ry za cji i „ocen” sta nu
tech nicz ne go oma wia nych wy ro bów;

– pro wa dze nia nad zo ru tech nicz ne go, BHP
nad pro wa dzo ny mi pra ca mi de mon ta żo wy mi
oraz w wy ko ny wa nia opi nii do ty czą cych „Pla nu
BIOZ” i przy go to wa nia oraz re ali za cji ro bót de -
mon ta żo wych.

Oma wia ne wy ro by w obiek tach wiel kiej pły -
ty są nie w peł ni: roz po zna ne, zin wen ta ry zo wa -
ne, nie zak tu ali zo wa no ich w świe tle współ cze -
snych ba dań w za kre sie wpły wu na moż li wość
bez piecz ne go użyt ko wa nia i po ten cjal ne go lub
re al ne go przez nie za gro że nia użyt kow ni -
ków – miesz kań ców. Przed sta wio ne pro ble my
„azbe sto we” są czę ścią ogól nych za strze żeń
zgła sza nych pod ad re sem sta rych bu dyn ków
i słu żą pró bie od po wie dzi na py ta nie czy i na ile
sta no wią za gro że nie, czy jest ono istot ne, czy
i jak je zmniej szać, za ce nę ja kich kosz tów i kosz -
tem ja kie go ry zy ka.

Bu dow nic two wiel kiej pły ty jest przy kła dem
bu dow nic twa ogól ne go, za sto so wa ne go (po -
wszech nie) w Pol sce w okre sie po wo jen nym. Mi -
mo sze re gu ułom no ści i pro ble mów (ni ska ja -
ko ści ma te ria łów i wy koń cze nia bu dyn ków,
za strze żeń hi gie nicz nych (pro ble my za grzy bie -
nia, za nie czysz cze nie po wie trza ga za mi, pa ra -

mi sub stan cji szko dli wych, po cho dzą cych od im -
pre gna tów, czy azbe stu [1,5]), ni skie go wzglę -
dem no wych bu dyn ków stan dar du po wierzch -
ni i roz kła du miesz kań, sła bej ter mo izo la cyj no ści
ścian, za strze żeń zgła sza nych pod ad re sem
trwa ło ści po łą czeń ele men tów pły to -
wych – z uwa gi na ni ską (za ni żo ną) war tość lo -
ka li są one na dal przed mio tem po wszech nej
eks plo ata cji (ko rzy sta zeń w przy bli że niu
ok. 12 – 13 mil miesz kań ców) a lo ka le znaj du -
ją licz nych na byw ców. Przy glą da jąc się ułom -
no ściom tych obiek tów, na le ży pró bo wać oce -
nić w spo sób wia ry god ny nie do god no ści
i wy mie nio ne za gro że nia za nim de cy zje urzęd -
ni ków, ad mi ni stra to rów bu dyn ków, wło da rzy te -
re nu za pad ną co do pla nów dal sze go z ni mi po -
stę po wa nia. Pro blem azbe stu wy ma ga oce ny
me ry to rycz nej, uwzględ nie nia kosz tów re wi ta -
li za cji lub moż li wość za mia ny na in ny po -
wszech ny mo del obiek tów, któ rym moż na by za -
stą pić Wiel ką Pły tę (przy kła dy roz wią zań
fran cu skich czy nie miec kich). Trze ba pa mię tać
o de li kat nych róż ni cach w za moż no ści tych kra -
jów i Pol ski, róż ni cach tech no lo gicz nych (a tak -
że kli ma tycz nych). 

Azbest za sto so wa ny w du żych obiek tach wy -
ma ga rze tel nej oce ny, spo so bu po stę po wa nia
ade kwat nie do:

– wiel ko ści rze czy wi stych za gro żeń,
– moż li wej me to dy eli mi na cji z obiek tu w za -

leż no ści od lo ka li za cji wy ro bów z azbe stem,
– kosz tów spo łecz nych (w więk szo ści są to

bu dyn ki miesz kal ne, nie na da ją ce się do głę bo -
kie go re mon tu, pro wa dzo ne go w bu dyn ku „wy -
sie dlo nym”),

– środ ków, któ re mo gą być prze zna czo ne
na de mon taż (za rów no środ ki fi nan so we in we -
sto ra jak też środ ki tech nicz ne po stro nie wy ko -

naw cy). Oby dwa ro dza je środ ków na na szym
kra jo wym na „ryn ku de mon ta żo wym” azbe stu
są ogra ni czo ne. Po wyż sze kom pli ku je roz wią -
za nie pro ble mu azbe sto we go w wiel kiej pły cie.
Ist nie je bo wiem prak ty ka usank cjo no wa na pra -
wem (kra jo wym), do ko ny wa nia wy bo ru naj tań -
szych ofert wy ko naw czych. Po nad to od lat prze -
pi sy kra jo we cha rak te ry zu ją się li be ra li za cją
wy ma gań tech nicz nych, tech no lo gicz nych, or -
ga ni za cyj nych wo bec wy ko naw ców. Prak ty ka
do zo ru, kon tro li ro bót ma cha rak ter for mal ny
i rów nież opie ra się na mi ni ma li za cji środ ków
i kosz tów, przez co prze bie ga ma ło „wy dol nie”
do pusz cza jąc wy ko na nie ro bót w spo sób za nie -
czysz cza ją cy obiek ty pod czas de mon ta żu. Po -
miar za nie czysz czeń, po wsta łych po pra cach to
ko lej na li be ra li za cja (brak sto so wa nych kry te -
riów ja ko ści wy ko na nia ba dań, wy ma ga nej
licz by po mia rów od po wia da ją cych wy ma ga niom
re pre zen ta cyj no ści pró bek sta no wią pod sta wo -
we kry te rium wy bo ru wy ko naw ców). Mi mo za -
tem funk cjo no wa nia ogól nych kra jo wych prze -
pi sów do ty czą cych po stę po wa nia z azbe stem,
szcze gó ło we pro ce du ry wy ko naw stwa prac
i prak ty ka ich prze strze ga nia, któ re de cy du ją o ja -
ko ści ro bót i moż li wo ściach tech nicz nych usu -
wa nia azbe stu – na ryn ku kra jo wym są nie po -
rów ny wal ne mniej sze od wy mie nio nych kra jów
UE. Ja ko prze ko ny wu ją cy ar gu ment dla po wyż -
szej kon klu zji sta no wić mo że fakt, że na ryn ku
kra jo wym, nie dzia ła ją żad ne za gra nicz ne fir my
spe cja li stycz ne usu wa ją ce azbest po cho dzą ce
z UE, od wrot nie – żad na z kra jo wych firm,
upraw nio nych w kra ju do ta kiej dzia łal no ści nie
mo że re ali zo wać ta kich prac w in nych kra jach
UE. Dla cze go? – bo ro bi ła by to w spo sób nie -
do pusz czal ny, za gra ża jąc bez pie czeń stwu swo -
ich pra cow ni ków i przy szłych użyt kow ni ków
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oczysz czo nych z azbe stu bu dyn ków. Przy kła -
do wo: koszt de mon ta żu azbe stu z wnę trza bu -
dyn ku LIPSK si ła mi pol skich pra cow ni ków,
przy za sto so wa niu za bez pie czeń i tech no lo gii
fran cu skiej, oka zał się 10 x wyż szy od kosz tu
tej sa mej pra cy w ca ło ści re ali zo wa nej przez ty -
po wa fir mę pol ską. Wno sić moż na z po wyż sze -
go, że stan dar dy oby dwu po rów ny wa nych pro -
jek tów nie mo gły być so bie na wet w przy bli że niu
rów ne. 

Po ja wia ją się na stę pu ją ce kon klu zje do ty czą -
ce spo so bu kom plek so we go roz wią za nia pro ble -
mu „azbe stu w wiel kiej pły cie”, któ re ogól nie scha -
rak te ry zo wać moż na tak, że de mon taż azbe stu
w du żych, obiek tach, przy skom pli ko wa nych
pra cach wy ma ga ją cych wie dzy, tech no lo gii, sta -
ran no ści, wy so kich kosz tów i dłuż sze go cza su re -
ali za cji, w wy da niu kra jo wych firm nie sie czę sto
wię cej szko dy niż ko rzy ści. Wy mie nio nych wa run -
ków nie speł nia ją ani in we sto rzy ani wy ko naw cy. 

Ko lej ność i wa ga po niż szych su ge stii po win -
na być roz wa żo ne przez oso by o po ten cja le de -
cy zyj nym z uwa gi na per ma nent ny pro blem
z fun du sza mi na te pra ce, cze go au tor nie
uwzględ niał w ni niej szej pra cy. Po ni żej pro po -
no wa ne su ge stie przy bli ża ją ce roz wią za nie
pro ble mu: 

Utwo rze nie (na da nym te re nie np. wo je -
wódz twie, gmi nie, osie dlu, w da nej spół dziel ni)
re je stru obiek tów wiel ko pły to wych;

Prze gląd przez kom pe tent ne oso by po wy ko -
naw czej do ku men ta cji tech nicz nej po szcze gól -
nych bu dyn ków pod ką tem obec no ści azbe stu

i kon fron ta cja z „In for ma cją o wy ro bach za wie -
ra ją cych azbest” prze ka za ną do od po wied -
nich urzę dów, zgod nie z wy ma ga niem Roz po -
rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 13
grud nia 2010 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 8 poz. 31);

W wy pad ku bra ku ta kiej „In for ma cji”, na le ży
do ko nać roz po zna nia, czy wła ści ciel obiek tu dys -
po nu je do ku men tem „Oce na sta nu i moż li wo -
ści bez piecz ne go użyt ko wa nia wy ro bów za wie -
ra ją cych azbest” we dług za łącz ni ka nr 1
do Roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki,
z dnia 5 sierp nia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 162,
poz. 1089 i w wy pad ku je go bra ku na le ży zdia -
gno zo wać ewen tu al ną obec ność wy ro bów za -
wie ra ją cych azbest w kon kret nym obiek cie
w opar ciu o: do ku men ta cję ar chi tek to nicz ną po -
wy ko naw czą, oraz in wen ta ry za cję tych wy ro bów
do ko na ną w trak cie wi zji lo kal nej. Pod czas wi -
zji na le ży uwzględ nić wszyst kie miej sca i wy ro -
by mo gą ce za wie rać azbest wg in for ma cji o lo -
ka li za cji (opis w dal szej czę ści re fe ra tu).

W przy pad ku stwier dze nia obec no ści wy ro -
bów z azbe stem bę dą cych w kon tak cie z po wie -
trzem we wnętrz nym (ru ry opa do wej, le je zsy -
po we, ka na ły wen ty la cji i spa li no we,) na le ży
prze pro wa dzić po mia ry za nie czysz czea nia po -
wie trza we wnętrz ne go py ła mi azbe stu zgod nie
z wy ma ga nia mi stra te gii [10] i sko re lo wać
otrzy ma ne wy ni ki z wy ni ka mi „oce ny” [7]. 

Po twier dze nie ni skich war to ści za nie czysz -
cze nia wraz z wy ni kiem punk ta cji „oce ny” II -go
stop nia pil no ści i mniej 112 punk tów w punk ta -
cji koń co we – jest za le ce niem dal szej eks plo ata -

cji, przy jed no cze sne kon ty nu acji kon tro li sta nu
wy ro bów. Nie jest za le ce niem prze pro wa dze nia
de mon ta żu wy ro bów. 

W przy pad ku stwier dze nia obec no ści wy ro -
bów z azbe stem we wnątrz ścia ny osło no wej lub
pod war stwą do cie ple nia - w do brym sta nie tech -
nicz nym, na le ży po stą pić jak wg pkt. 5) (kon tro -
la od by wać się po win na po przez usta le nie po -
zio mu za nie czysz cze nia po wie trza
we wnętrz ne go i je go zmian rocz nych). 

Za le ca ny jest de mon taż wy ro bów do stęp nych,
wi docz nych, bę dą cych w złym sta nie tech nicz -
nym, lub gdy wy nik punk ta cji koń co wej w „oce -
nie” prze kra cza 112 punk tów, osią ga jąc I sto pień
pil no ści. W każ dym przy pad ku pla no wa ne go de -
mon ta żu, pod sta wo wym kry te rium wy bo ru wy -
ko naw cy po win ny być gwa ran cje po praw no ści
pla no wa nych prac de mon ta żo wych, za pew nie -
nie sta ran no ści za bez pie cze nia bu dyn ku
przed py ła mi, po twier dze nie wspo mnia nej sta -
ran no ści przez ba da nia po wie trza we wnętrz ne -
go, opra co wa nie wła ści we go „Pla nu ro bót”, je -
go we ry fi ka cja i kon tro la re ali za cji przez
kom pe tent nych spe cja li stów.

Oce na czy sto ści po wie trza po pra cach de mon -
ta żo wych po win na być re ali zo wa na zgod nie
z przy ję tą nor mą [10], wy ko na na przez la bo ra -
to ria akre dy to wa na przez PCA w za kre sie tych
ba dań. Ba da nia po win ny uwzględ niać ozna cza -
nie ja ko ścio we za nie czysz czeń. Kwa li fi ka cję
wy ni ków ba dań moż na wo bec bra ku kra jo wych
prze pi sów opie rać na za pro po no wa nych przez
ITB kry te riach [7]. 
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Mo de lo wa nie In for ma cji o Bu dyn ku
(z ang. Bu il ding In for ma tion Mo de -

ling – BIM) jest ak tu al nie naj bar dziej za awan -
so wa ną tech no lo gią prze zna czo ną do za rzą -
dza nia cy klem ży cia bu dow li – od wcze sne go
za ry su pro jek tu, przez ko lej ne eta py: de ta -
lo wa nia, pro duk cji, mon ta żu aż po roz biór -
kę. Ko rzy ści, któ re przy no si tech no lo gia
BIM, m.in. ła twa ko or dy na cja pra cy, wy mia -
na in for ma cji, kon tro la ko li zji i wie le in nych,
spra wia ją, że po wszech ną prak ty ką jest
sto so wa nie jej tak że przy kon struk cjach
żel be to wych. Dzię ki BIM ła twiej spro stać wy -
ma ga niom współ cze sne go ryn ku, któ re wią -
żą się z ko niecz no ścią spraw ne go przy sto -
so wa nia się do no wych wa run ków czy
szyb ko ścią i bez błęd no ścią przy re ali za cji
pro jek tu.

Te kla Struc tu res jest sa mo dziel nym sys -
te mem BIM, prze zna czo nym do two rze nia
a na stęp nie kon tro li i za rzą dza nia in for ma -
cja mi o bu dyn ku obej mu ją cym ca ły pro ces
struk tu ral ne go pro jek to wa nia. Pro gram
pro po nu je roz wią za nia nie tyl ko dla kon struk -
cji sta lo wych, lecz rów nież na rzę dzia
nie zbęd ne dla struk tur żel be to wych mon to -
wa nych z pre fa bry ka tów i ele men tów mo no -
li tycz nych zbro jo nych na bu do wie. Za po mo -

cą te go przy stęp ne go na rzę dzia w in tu icyj -
ny spo sób moż na pro jek to wać i de ta lo wać
kon struk cje róż ne go ro dza ju i prze zna cze -
nia: od blo ków miesz kal nych, struk tur prze -
my sło wych aż do bu dow li uży tecz no ści pu -
blicz nej czy obiek tów spor to wych. 

Przy pro jek to wa niu kon struk cji żel be to wych
bar dzo waż na jest od po wied nia pre zen ta cja
ele men tów. Przed sta wie nie zło żo nej siat ki
prę tów zbro je nio wych na pła skim ry sun ku
CAD jest czę sto utrud nio ne i ma ło czy tel ne.
Współ cze sne pro jek ty cha rak te ry zu ją się
wy so kim stop niem zło żo no ści co prze kła da
się na więk sze praw do po do bień stwo wy stą -
pie nia błę dów bę dą cych źró dłem kosz tow -

nych na praw czy opóź nień. Po dob nych sy -
tu acji moż na unik nąć wy ko rzy stu jąc do kład -
ny mo del 3D do stęp ny w Te kla. Prze strzen -
ny pod gląd kon struk cji aż do naj mniej sze go
ele men tu za wsze bę dzie prze ka zy wał wię cej
in for ma cji niż ry sun ki 2D. Mo del ten za wie -
ra wszyst kie geo me trycz ne i kon struk cyj ne da -
ne, co po zwa la wy ko nu ją ce mu pro jekt zo ba -
czyć szcze gó ły bu dow li, tak jak bę dą
wy glą da ły w rze czy wi sto ści i wy eli mi no wać
ewen tu al ne błę dy (rys. 1). Współ dzie ląc mo -
del z oso bą od po wie dzial ną za zbro je nia mo -
że my np. spraw dzić je go pra cę w 3D aby od -
na leźć pro ble ma tycz ne ob sza ry i za pla no wać
spo sób mon ta żu wir tu al nie w pro gra mie aby
spraw niej wy ko rzy stać go na pla cu bu do wy. 

W Te kla Struc tu res moż na pra co wać z wie -
lo ma róż ny mi ma te ria ła mi, łą cząc w jed nym
pro jek cie ele men ty sta lo we, żel be to we, alu -
mi nio we a tak że drew nia ne (rys. 2). W pro gra -
mie moż na ozna czać ele men ty be to no we ja -
ko go to we pre fa bry ka ty lub mo no li ty
wy twa rza ne i zbro jo ne bez po śred nio na pla -
cu bu do wy. Wy ko rzy stu je my do te go sze ro -
ki wa chlarz pro fi li – za czy na jąc od pro stych,
o prze kro ju pro sto kąt nym aż po bar dziej zło -
żo ne pro fi le RCXX, czy dźwi ga ry I lub SI.
Do wsta wia nia stro pów lub stro po da chów mo -
że my za sto so wać np. pro fi le TT lub pły ty ka -
na ło we (HC – Hol low Co re). 

De ta lo wa nie prę tów zbro je nio wych do -
wol ne go ty pu jest ko lej ną moc ną stro ną Te -
kla Struc tu res. Pro gram po zwa la na ręcz ne
do da wa nie zbro je nia do ele men tów, a tak że
udo stęp nia ob szer ną ba zę de dy ko wa nych
kom po nen tów. Znaj dzie my w niej m.in. roz -
wią za nia po zwa la ją ce na au to ma tycz ne
zbro je nie na wet skom pli ko wa nych pro fi li,
róż ne go ro dza ju po łą cze nia czy go to we kon -
struk cje jak be to no we scho dy czy szy by
wind oraz kla tek scho do wych. Uży tecz ny mi
są rów nież de ta le jak ha ki do pod no sze nia czy
róż ne go ro dza ju ko twy. Kom po nen ty prze zna -
czo ne dla żel be tu za wie ra ją przy kła do we usta -
wie nia zbro je nia dla słu pów, be lek, ścian czy
otwo rów ścien nych i wie le in nych. Cie ka wym
na rzę dziem są wzor ce roz sta wie nia strun
sprę ża ją cych, któ re moż na pre de fi nio wać we -
dług wy ma gań fir mo wych a na stęp nie au to -
ma tycz nie sto so wać w ele men tach kon -
struk cji oraz ścia ny wie lo war stwo we. Ka ta log
Te kla Struc tu res za wie ra rów nież au to ma tycz -
ne „ge ne ra to ry” zbro jeń z wy ko rzy sta niem
strun dla płyt HC i TT. Zbro je nia te są w peł -
ni mo dy fi ko wal ne przez użyt kow ni ka, któ ry
mo że do sto so wać m.in. gru bość otu li ny,

Mo de lo wa nie
In for ma cji o Bu dyn ku
w bran ży żel be to wej

Rys. 1. Przej rzy sty wi dok ele men tów kon struk cji w mo de lu po zwa la wy eli mi no wać ewen tu al ne ko li zje
jesz cze pod czas pro jek to wa nia. 

Rys. 2. Te kla Struc tu res po zwa la na bez pro ble mo we po łą cze nie ele men tów sta lo wych oraz żel be to -
wych – Cen trum Wy sta wien ni cze w Hel sin kach.



śred ni cę czy roz staw prę tów w ele -
men cie. Wsta wio ne prę ty au to ma -
tycz nie re agu ją na zmia ny, ada ptu jąc
się do no we go kształ tu be to no we go
pro fi lu, w któ rym się znaj du ją. Do łą -
cze nia ele men tów mo że my za sto so -
wać tak że róż ne go ty pu ze wnętrz ne
bi blio te ki pro du cen tów sys te mów
po łą czeń np. Pe ik ko, R -Ste el,
Mürmann i wie le in nych. 

Je że li zda rzy się sy tu acja, że
użyt kow nik bę dzie po trze bo wał spe -
cy ficz nych po łą czeń czy kom po -
nen tów, któ re nie są do stęp ne
w stan dar do wych bi blio te kach, Te kla
Struc tu res da je moż li wość ła twe go
two rze nia pa ra me trycz nych obiek -
tów, za rzą dza nia i wy ko rzy sty wa nia
ich w przy szło ści – bez skom pli ko wa -
ne go pro gra mo wa nia. Wszyst kie
po łą cze nia i de ta le au to ma tycz nie
do pa so wu ją się do no wych wa run -
ków, któ re mo gą wy stą pić przy zmia -
nach wpro wa dzo nych do mo de lu.
Wpły wa to na przy spie sze nie pro ce -
su mo de lo wa nia i za osz czę dza czas
po świę ca ny na pro jek to wa nie.

Na pod sta wie in for ma cji z mo de lu
pro gram au to ma tycz nie ge ne ru je do -
ku men ta cję róż ne go ty pu – od ry sun -
ków ze sta wie nio wych przez ry sun ki
sza lun ko we do nie ogra ni czo nych ra -
por tów ma te ria ło wych, tak że w pli kach
Excel. W Te kla bez pro ble mu spo rzą -
dzi my ry sun ki zbro je nia wraz z do kład -
ny mi wy mia ra mi, prze kro ja mi i de ta -
la mi. Peł ny do stęp do in for ma cji
o prę tach po zwa la np. szyb ko stwo -
rzyć ra port uka zu ją cy plan ich gię cia.
Zmia ny w mo de lu są au to ma tycz nie
uwzględ nia ne w do ku men ta cji przez
co jest ona za wsze ak tu al na. 

Mo de le Te kla za wie ra ją peł ny pa -
kiet in for ma cji nie zbęd nych np.
do ob li cze nia ilo ści po trzeb nych ma -
te ria łów, a tak że okre śle nia sta tu su
pro duk cji i mon ta żu. Do peł nie niem
ry sun ków i ra por tów jest do kład ny har mo no -
gram dla pro jek to wa nej kon struk cji, któ ry jest
ści śle po wią za ny z mo de lem i po ma ga np.
oce nić ry zy ko. Wy ko rzy sta nie har mo no gra -
mu oraz ak tu al nych in for ma cji z pla cu bu do -
wy po zwa la na bie żą co mo ni to ro wać stan
struk tu ry. Tak do kład ne da ne mo gą po słu żyć
do stwo rze nia wi zu ali za cji w 4D, czy li przed -
sta wie nia kon struk cji w okre ślo nym cza sie.
Jest to do sko na ły spo sób za pre zen to wa nia
al ter na tyw nych roz wią zań i ich wpły wu
na prze bieg bu do wy np. dla in we sto ra. Li sty
sza lun ków z przy pi sa ny mi da ta mi mo gą
być prze ka zy wa ne do za kła du pro duk cyj ne -
go z za cho wa niem wy ma ga nej ko lej no ści in -
sta la cji i trans por tu na plac bu do wy. Mo del
jest rów nież źró dłem da nych, któ re moż na
wy ko rzy stać do au to ma ty za cji pro duk cji,
prze ka zu jąc je np. do ma szyn gną cych prę -
ty BVBS, do apli ka cji dla krat zbro je nio wych
Uni tech nik czy opro gra mo wa nia do za rzą dza -
nia pro duk cją ELi PLAN (rys. 3). 

Za ło że niem Te kla Struc tu res jest do star -
cze nie od po wied nich na rzę dzi dla wszyst kich
bio rą cych udział w ca łym cy klu po wsta wa -
nia kon struk cji: od pro jek tan ta, in ży nie ra
po ge ne ral ne go wy ko naw cę i in we sto ra.
W mo de lu stwo rzo nym w Te kla moż na
umiesz czać in for ma cje ar chi tek to nicz ne,
struk tu ral ne czy me cha nicz ne. Wszyst kie te
mo de le do peł nia ją się wza jem nie i two rzą ca -
łość kon struk cji. Bar dzo istot na jest bez błęd -
na wy mia na i prze sy ła nie in for ma cji po mię -
dzy róż ny mi sys te ma mi (np. Au to CAD, Re vit,
Mi cro Sta tion, PDMS, PDS, Fra me works
Plus, sys te my ERP). Mo del BIM moż na
rów nież po łą czyć z sa mo dziel nym opro gra -
mo wa niem do ob li czeń sta tycz nych (Ro bot,
STA AD. Pro, Dlu bal, RSTAB, SA P2000,
GTStrudl, S -Fra me, Mi da sIT), ana li zo wać go
oraz do ko ny wać po trzeb nych zmian. 

Speł nia jąc za ło że nie Open BIM Te kla udo -
stęp nia swo je naj now sze, pro fe sjo nal ne na -
rzę dzie – Te kla BIM si ght, któ re po zwa la łą -

czyć mo de le po cho dzą ce z róż nych
sys te mów w jed nym pro jek cie aby
uła twić ko mu ni ka cję i wy mia nę da -
nych. Mo gą to być na przy kład mo -
de le ar chi tek to nicz ne, MEP, ry sun -
ki itp. Pra ca prze bie ga w pro stym
do na wi ga cji śro do wi sku 3D, w któ -
rym do stęp ne są róż no rod ne roz wią -
za nia do prze glą da nia mo de lu
a tak że na rzę dzia prze zna czo ne
do spraw dza nia ko li zji po mię dzy róż -
ny mi ele men ta mi oraz za rzą dza nia
ty mi ko li zja mi. Użyt kow nik mo że
rów nież do da wać ko men ta rze oraz
do ko ny wać po mia rów w róż nych
jed nost kach. Te kla BIM si ght jest
cał ko wi cie dar mo wa i moż na ją po -
brać ze stro ny in ter ne to wej www.te -
kla bim si ght.com. 

Do brym przy kła dem kom plek -
so we go za sto so wa nia BIM jest
pro jekt ho te lu Bel la Sky Com well
po ło żo nym przy lot ni sku w Ko -
pen ha dze (Rys. 4). Jest to ak tu al -
nie naj więk szy ho tel i cen trum
kon gre so we w Skan dy na wii. Wa -
run ki oto cze nia zmu si ły do za pro -
jek to wa nia je go kon struk cji w no -
wa tor skim i cha rak te ry stycz nym
kształ cie. Bu dy nek skła da się
z dwóch wież od chy lo nych od sie -
bie o 15°. Przed sta wi ciel wy ko naw -
cy – fir my Rambøll twier dzi, że nie
by ło by moż li wo ści zre ali zo wa nia
tak zło żo nej kon struk cji bez mo de -
lo wa nia 3D w Te kla Struc tu res.
Część nad ziem na ho te lu zo sta ła
zbu do wa na wy łącz nie z ele men tów
pre fa bry ko wa nych do star cza nych
przez jed ne go z naj więk szych duń -
skich pro du cen tów. Fir ma ta chwa li
moż li wo ści ja kie da je opro gra mo -
wa nie BIM w za kre sie wy mia ny
in for ma cji po mię dzy mo de lem
a pro duk cją. Wy ko rzy sta nie tej
tech no lo gii po zwo li ło na ła twiej sze
zro zu mie nie skom pli ko wa nych

struk tur oraz unik nię ciu wie lu ko li zji. Bar dzo
istot na by ła tak że opcja do kład ne go de ta -
lo wa nia i pod glą du w prze strze ni 3D zbro -
jeń nie zbęd nych do za pew nie nia sta bil no -
ści i prze no sze nia sił w tym pro jek cie. 

BIM to nie tyl ko mo del 3D, lecz ca ły pro -
ces po wsta wa nia kon struk cji, któ re są co raz
bar dziej skom pli ko wa ne i nie po wta rzal ne,
przez co trud ne lub nie moż li we do za pro jek -
to wa nia za po mo cą CAD. Efek tyw ne na rzę -
dzia Te kla Struc tu res wspo ma ga ją pra cę kon -
struk to ra, pro jek tan ta czy in ży nie ra
przy czy nia jąc się do szyb kiej re ali za cji pro -
jek tu. Opro gra mo wa nie jest przy sto so wa ne
za rów no do uni kal nych, żel be to wych ele men -
tów kon struk cyj nych jak i pro duk cji ma so wej
z utrzy ma niem wy so kie go po zio mu zauto ma -
ty zo wa nia, zmi ni ma li zo wa nia ilo ści błę dów
i co się z tym wią że, ob ni że niem kosz tów.

dr inż. To masz Ol szew ski
Con stru soft Sp. z o.o.

Rys. 3. In for ma cje z mo de lu mo gą być wy ko rzy sty wa ne m.in. na ma -
szy nach nu me rycz nych au to ma tycz nie gną cych prę ty zbro je nio we.

Rys. 4. Bu do wa ho te lu Bel la Sky Com well wraz z czę ścią mo de lu
Te kla Struc tu res.
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SESJA VII: kieRunki ReWiTaLizacJi BudYnkÓW
i osiedLi WieLkoPŁYToWYcH

Metodologia
programów
rewitalizacji 
osiedli mieszkaniowych
z budynkami
prefabrykowanymi1 dr inż. aNNa oStaŃSka

Politechnika Lubelska

STRESZ CZE NIE

Pro po zy cja al go ryt mu 
Pro gra mu  re wi ta li za cji dla osie dli 

z za bu do wą pre fa bry ko wa ną

Opra co wa ny al go rytm two rze nia pro gra -
mów re wi ta li za cji osie dli z bu dyn ka mi wznie -
sio ny mi w tech no lo gii pre fa bry ko wa nej okre -
śla po szcze gól ne eta py dzia łań nie zbęd nych
do kom plek so we go roz wią za nia pro ble mów
zwią za nych z utrzy ma niem ta kich ob sza rów.
Ad re so wa ny jest wpraw dzie do kon kret ne -
go osie dla, ale ma cha rak ter ogól ny. 

Aby da ne słu żą ce do for mu ło wa nia wy tycz -
nych by ły peł ne i wia ry god ne trze ba opra co -
wać pro ce du rę do sto so wa ną do wa run ków
kra jo wych. Sta no wi ją opra co wa ny al go rytm
re wi ta li za cji (Rys. 2) na pod sta wie, któ re go
okre ślo ne zo sta ją dzia ła nia pro wa dzą ce
do usta la nia wy tycz nych i pro gra mów re wi -
ta li za cji osie dli miesz ka nio wych wy bu do wa -
nych w tech no lo gii bu dow nic twa pre fa bry ko -
wa ne go (rys. 2.). 

Prze pro wa dzo ny al go rytm re wi ta li za cji
skła da się z sied miu eta pów, za je go pod sta -
wę przy ję to za kres trzech wy spe cy fi ko wa -
nych aspek tów ba dań. 

W pierw szym eta pie al go rytm re wi ta li za -
cji prze wi du je ogól ny opis osie dla, a w szcze -
gól no ści da ne do ty czą ce:

• ukła du urba ni stycz ne go ana li zo wa ne go
ob sza ru,

• wie ku obiek tów,
• ro dza ju za bu do wy miesz kal nej i pro ble -

mów z nią zwią za nych,
• za bu do wy to wa rzy szą cej i in fra struk tu -

ry osie dla, 

• co po zwo li na wy ty po wa nie pro ble mów spo -
łecz nych i po sta wie nie py tań miesz kań com. 

W dru gim eta pie wy ko nu je się ba da nia
dia gno stycz ne, spo rzą dzo ne na pod sta wie
aspek tów pod sta wo wych, pro wa dzo ne za -
rów no dla po szcze gól nych bu dyn ków
miesz kal nych jak i obiek tów to wa rzy szą -
cych (pa wi lo ny, ga ra że, śmiet ni ki, pla ce za -

baw, skwe ry, chod ni ki, jezd nie) oraz in fra -
struk tu ry (sie ci i przy łą cza):

1. ba da nia w aspek cie tech nicz nym sta -
no wią oce nę tech nicz ną i oce nę war to ści
użyt ko wej po szcze gól nych obiek tów. Ana li -
za do ku men ta cji ar chi wal nej, prze glą dów co -
rocz nych i pię cio let nich oraz ksią żek obiek -
tów wy ka za ła, że prze glą dy te czę sto są

Rys. 2. Al go rytm re wi ta li za cji2 du żych osie dli miesz ka nio wych z bu dyn ka mi pre fa bry ko -
wa ny mi Fig. 2. Al go ri thm of de fi ning the re vi ta li za tion pro gram me for a ho using es ta te of
pre cast con cre te bu il dings
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wy ko ny wa ne po bież nie, a książ ki obiek tów
pro wa dzo ne nie dba le i uzu peł nia ne nie -
pra wi dło wo. 

W za kres ba dań w aspek cie tech nicz nym
wcho dzą: 

• ana li za do ku men ta cji ar chi wal nej, 
• ana li za sta nu tech nicz ne go bu dyn ku

w cza sie do tych cza so we go użyt ko wa nia,
na pod sta wie kart prze glą du co rocz ne go sta -
nu spraw no ści tech nicz nej i prze glą du pię -
cio let nie go war to ści użyt ko wej – obiek tu bu -
dow la ne go, wg Usta wy PB [2],

• oce na sta nu ist nie ją ce go przez za sto so -
wa nie oce ny ska li war to ści użyt ko wej wg Nie -
za bi tow skiej i in. [1],

• okre śle nie stop nia zu ży cia bu dyn ków np.
me to dą kwa li fi ko wa nia obiek tów do re mon -
tów wg Len kie wi cza [3] lub me to dą re mon -
tu wa żo ne go wg Kny zia ka [4], 

Za kres aspek tu tech nicz ne go jest szer szy
od za ło żeń me to dy re mon tu wa żo ne go
o pla no wa nie dzia łań re mon to wych i pro po -
zy cję roz wią zań szcze gó ło wych.

2. ba da nia w aspek cie ener ge tycz nym
sta no wią ce oce nę ener go chłon no ści obej -
mu ją:

• ze sta wie nie da nych do ty czą cych wcze -
śniej szych prac ter mo mo der ni za cyj nych,

• ba da nia ter mo gra ficz ne po zwa la ją ce
oce nić re zul ta ty do tych cza so wych dzia łań ter -
mo mo der ni za cyj nych i okre ślić punk ty nie zli -
kwi do wa nych jesz cze pro ble mów uciecz ki
cie pła z bu dyn ku 

• ob li cze nia ter micz ne,
• oce na wskaź ni ka zu ży cia ener gii (E)

w ska li bu dyn ku,
• oce na zu ży cia ener gii w ska li osie dla;
• ba da nia w aspek cie spo łecz nym prze pro -

wa dzo ne me to dą wy wia du bez po śred nie go
po zwo lą:

• uzu peł nić in for ma cje o struk tu rze spo łecz -
nej osie dla,

• po znać opi nie miesz kań ców o de fi cy tach
osie dla,

• po znać opi nie mie szań ców na te mat po -
trzeb w ska li bu dyn ków i lo ka li miesz kal nych,

• uzy skać de kla ra cje miesz kań ców, co
do ich par ty cy pa cji w dzia ła niach mo der ni -
za cyj nych i re wi ta li za cyj nych,

• uzu peł nić in for ma cje o pra cach wy ko na -
nych w lo ka lach przez miesz kań ców. 

Ba da nia w aspek cie spo łecz nym po le ga -
ją na prze pro wa dze niu an kie ty wśród miesz -
kań ców w wy wia dzie bez po śred nim oraz
ana li zie jej wy ni ków z wy szcze gól nie niem
oce ny po trzeb miesz kań ców.

Na pod sta wie wy ni ków po wyż szych ba -
dań trój a spek to wych, al go rytm re wi ta li za -
cji prze wi du je wy pro wa dze nie wnio sków do -
ty czą cych po szcze gól nych bu dyn ków
miesz kal nych, obiek tów to wa rzy szą cych i in -
fra struk tu ry osie dla w aspek cie:

1. tech nicz nym – usta le nie wy ma ga nych
i za le ca nych prac re mon to wych i mo der ni -
za cyj nych do ty czą cych w szcze gól no ści: ele -
men tów kon struk cyj nych (fun da men ty, ścia -
ny, ko mi ny, stro py, dach), po kry cia
da cho we go, ele men tów od wod nie nia (ryn -
ny i ru ry, sys tem od pro wa dze nia wo dy
z bu dyn ku, ob rób ki bla char skie), ele wa cji
(uszko dze nia spo in i złą czy, prze ma rza nie

ścian, bal ko ny, log gie), sto lar ki okien nej
i drzwio wej, in sta la cji wod.-kan., c.w. i c.o.,
in sta la cji ga zo wej, wen ty la cji, in sta la cji
elek trycz nej, po sa dzek i pod łóg, ścia nek
dzia ło wych, tyn ków we wnętrz nych, kla tek
scho do wych, piw nic, po miesz czeń ogól -
nych i tech nicz nych, urzą dzeń dźwi go wych
i zsy po wych, ma łej ar chi tek tu ry, na wierzch -
ni te re nu, sprzę tu za ba wo we go i re kre acyj -
ne go.

2. ener ge tycz nym – usta le nie wy ma ga -
nych i za le ca nych prac ter mo mo der ni za -
cyj nych, za kwa li fi ko wa nie bu dyn ku
do kom plek so we go ocie ple nia lub wy -
spe cy fi ko wa nie ele men tów wy ma ga ją -
cych do cie ple nia (gli fy, wę zły, stro py, na -
ro ża, co ko ły, stro po dach).

3. spo łecz nym – wy spe cy fi ko wa nie pro ble -
mów i de fi cy tów zgło szo nych przez miesz kań -
ców w od nie sie niu do bu dyn ków i osie dla.

Na tej pod sta wie w eta pie trze cim ze sta -
wia się pro ble my w ska li osie dla, bu dyn ków 
i in nych obiek tów oraz ich ele men tów. Roz -
wa żo no na stę pu ją ce aspek ty:

1. tech nicz ny – ze sta wio no nie zbęd ne pra -
ce re mon to we i mo der ni za cyj ne w ska li
osie dla, 

2. ener ge tycz ny – ze sta wio no nie zbęd ne
pra ce ter mo mo der ni za cyj ne w ska li osie dla,

3. spo łecz ny – wy słu cha no po trzeb
miesz kań ców i usta lo no ich zdol no ści
do par ty cy pa cji.

W eta pie czwar tym do ko nu je się wy bo -
ru roz wią zań szcze gó ło wych opar tych na ze -
sta wio nych wy ni kach ba dań dia gno stycz nych
(aspek ty pod sta wo we) uwzględ nie niem
aspek tów do dat ko wych (wy ni ka ją cych ze
spe cy fi ki roz pa try wa ne go osie dla). 

Wy bór do ko ny wa ny jest przy uwzględ nia -
niu aspek tów do dat ko wych:

• kon struk cyj ny – roz wią za nia szcze gó ło -
we win ny być pra wi dło we i efek tyw ne
pod wzglę dem kon struk cyj nym,

• ar chi tek to nicz ny (w tym funk cjo nal -
ny) – roz wią za nia szcze gó ło we win ny
być ukie run ko wa ne na po lep sze nie funk -
cjo nal no ści miesz kań uwzględ nia jąc po -
trze by lo ka to rów i uwzględ niać po pra wę
es te ty ki ar chi tek to nicz no -urba ni stycz nej
osie dla, 

• eko no micz ny – wy bra ne roz wią za nia mu -
szą być szyb ko zwrot ne i efek tyw nie zmniej -
szać kosz ty eks plo ata cji miesz kań i osie dla,

• eko lo gicz ny – wy bra ne roz wia nia po win -
ny zmniej szać zu ży cie ener gii i być przy ja -
zne dla śro do wi ska.

Etap pią ty usta la wy tycz ne do pro gra mu
re wi ta li za cji osie dla, np. w czte rech kry te riach:

• bez względ ne go za cho wa nia,
• na pra wy, 
• wy mia ny,
• uzu peł nie nia,
bu dyn ków i in nych obiek tów oraz ich ele -

men tów.
Przy ję te kry te ria wy ni ka ją z usta leń wie -

lo dy scy pli nar ne go ze spo łu po wo ła ne go
do spraw re wi ta li za cji da ne go ob sza ru.

W eta pie szó stym na stę pu je opra co wa -
nie pro gra mu re wi ta li za cji osie dla. Pro gram
ta ki opar ty jest ho ry zon tal nie na wy mie nio -
nych sied miu eta pach dzia łań i wer ty kal nie

na kil ku do kil ku na stu ana li zo wa nych aspek -
tach.

Etap siód my – na pod sta wie przy ję te go
pro gra mu re wi ta li za cji osie dla, usta lo na zo -
sta je ko lej ność opty mal nych dzia łań.

Eta py I – III mo gą być opra co wa ne przez
przed sta wi cie la jed nej bran ży, ale przed sta -
wie nie jed no bran żo wych roz wią zań w eta -
pie IV jest nie wy star cza ją ce i wy ma ga
współ pra cy przed sta wi cie li in nych branż
(szcze gól nie w za kre sie kom plek so wych
pro po zy cji pro jek to wych i po da nych w nich
roz wią zań tech nicz nych), a eta py V – VII wy -
ma ga ją już współ pra cy wie lo dy scy pli nar ne -
go ze spo łu fa chow ców, nie tyl ko zwią za nych
z bran żą bu dow la ną i przed sta wi cie li wszyst -
kich za in te re so wa nych śro do wisk.

Opra co wa na pro ce du ra re wi ta li za cji prze -
zna czo na jest szcze gól nie dla spół dziel ni
miesz ka nio wych ma ją cych w swym za rzą -
dza niu osie dla z pre fa bry ko wa ną za bu do wą
miesz kal ną. Sys te mo we uję cie przed sta wio -
nej pro ce du ry mo że być uogól nio ne na in -
ne sys te my bu dyn ków pre fa bry ko wa nych
po uwzględ nie niu ich spe cy fi ki w za kre sie ba -
dań dia gno stycz nych. Za pro po no wa ny al go -
rytm mo że być za sto so wa ny w każ dym
kra ju, któ ry po sia da ob sza ry za bu do wa ne bu -
dyn ka mi z ele men tów wiel ko wy mia ro wych.
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Ma sły D.: War tość użyt ko wa bu dyn ku, Ver -
lag Daschöfer 2003, s. 10, 12.

[2] Usta wa pra wo bu dow la ne z dnia 7 lip -
ca 1994r. Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016
z póź niej szy mi zmia na mi (art. 61. ustęp: 1
i 2).

[3] Len kie wicz Wł.: Na pra wy i mo der ni za -
cja obiek tów bu dow la nych, Ofi cy na Wy -
daw ni cza PW, War sza wa 1998, s. 13.

[4] Kny ziak P., Wit kow ski M.: Oce na sta -
nu tech nicz ne go pre fa bry ko wa nych bu dyn -
ków miesz kal nych w War sza wie, „In ży nie ria
i Bu dow nic two” nr 12/2007, s. 639-641.

[5] OSTAŃ SKA  A.: Pod sta wy me to do lo -
gii two rze nia pro gra mów re wi ta li za cji du żych
osie dli miesz ka nio wych wznie sio nych w tech -
no lo gii uprze my sło wio nej na przy kła dzie
osie dla im. St. Mo niusz ki w Lu bli nie, Po li tech -
ni ka Lu bel ska, Mo no gra fie Wy dzia łu In ży nie -
rii Bu dow la nej i Sa ni tar nej Vol. 1, Wy daw nic -
twa Uczel nia ne Lu blin 2009, 1-173.
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ni ce Lu bel skiej przez Wy daw nic twa Uczel -
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wy tycz nych i pro gra mów re wi ta li za cji osie -
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kiERUNki REWitaLiZacji bUdYNkóW i oSiEdLi WiELkoPłYtoWYch
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kiERUNki REWitaLiZacji bUdYNkóW i oSiEdLi WiELkoPłYtoWYch

Bu dyn ki wiel ko pły to we re ali zo wa ne
w la tach 1960-90, sta no wią ce obec nie
pod sta wo wy skład nik za so bów miesz ka -
nio wych w Pol sce, są eks plo ato wa ne już
od kil ku dzie się ciu lat. Wia do mo, że po tak
dłu gim okre sie użyt ko wa nia, w zna czą co
licz nej gru pie mo gą znaj do wać się bu dyn -
ki z istot ny mi uszko dze nia mi. Nie ist nie -
ją kom plek so we ba da nia, ana li zy i sta ty -
sty ki, z któ rych wy ni ka ło by, któ re bu dyn ki
znaj du ją się w do brym lub złym sta nie
tech nicz nym.

Kil ka na ście lat te mu roz po czę to pra ce
mo der ni za cyj ne, któ re jed nak w więk -

szo ści przy pad ków ogra ni cza ją się do prac
ter mo mo der ni za cyj nych. Przy tym wszyst -
kim nie do ko nu je się kom plek so wej oce -
ny sta nu tech nicz ne go bu dyn ków i na stęp -
nie okre śle nia stop nia ich zu ży cia. Jest to
szcze gól nie istot ne, bo wiem na tej pod sta -
wie po win ny do pie ro być po dej mo wa ne
de cy zje tech nicz ne, m. in. do ty czą ce
kon cep cji i za kre su rze czo we go prac re -
mon to wo -na praw czych. Moż na za tem
skon sta to wać, że ist nie je po waż ny i ak tu -
al ny pro blem do ty czą cy dia gno zo wa nia
sta nu tech nicz ne go tych obiek tów oraz
okre śle nia spo so bów na praw, mo der ni za -

cji i przy sto so wa nia do współ cze snych
stan dar dów (re wi ta li za cja). 

WPRO WA DZE NIE

Wy bu do wa ne w okre sie 1960-90 bu dyn -
ki wiel ko pły to we sta no wią obec nie pod sta -
wo wy skład nik za so bów miesz ka nio wych
w Pol sce (rys. 1, 2, 3). Mon taż kon struk -
cji bu dyn ków na pla cu bu do wy z go to wych
pre fa bry ka tów od by wał się w szyb kim
tem pie, a czę sto ja kość ro bót bu dow la -
nych nie by ła do sta tecz nie do bra [1, 2, 3].
Bu dow nic two to ko ja rzo ne jest dzi siaj ra -

o po trze bie dia gno zo wa nia
i re wi ta li za cji bu dyn ków 
wiel ko pły to wych

dr inż. ju sty na Sob cZak -PiĄSt ka,
Uni wer sy tet tech no lo gicz no -Przy rod ni czy 

w byd gosz czy,
Wy dział bu dow nic twa, ar chi tek tu ry 

i in ży nie rii Śro do wi ska

prof. dr hab. inż. adam Pod ho REc ki,
Uni wer sy tet tech no lo gicz no -Przy rod ni czy

w byd gosz czy, 
Wy dział bu dow nic twa, ar chi tek tu ry 

i in ży nie rii Śro do wi ska
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Rys. 1. Osie dle bu dyn ków wiel ko pły to wych

Rys. 2. Przy kła do wy bu dy nek wiel ko pły to wy
czej z ni ską ja ko ścią wy ko na nia. Nie ist -
nie ją żad ne kom plek so we i wia ry god ne
ba da nia, ana li zy i sta ty sty ki, z któ rych wy -
ni ka ło by, któ re bu dyn ki znaj du ją się w do -
brym lub złym sta nie tech nicz nym. Wia -
do mo jed nak, że w zna czą co licz nej
gru pie mo gą znaj do wać się bu dyn ki
z istot ny mi uszko dze nia mi, do ty czy to
zwłasz cza złą czy (po łą czeń mię dzy po -
szcze gól ny mi pre fa bry ka ta mi) i wie sza ków
w ścia nach wie lo war stwo wych.

Pro wa dzo ne pra ce mo der ni za cyj ne
w więk szo ści przy pad ków ogra ni czy ły się
i na dal ogra ni cza ją się naj czę ściej do prac
ter mo mo der ni za cyj nych. Przy tym wszyst -
kim nie do ko ny wa no kom plek so wych ocen
sta nu tech nicz ne go tych bu dyn ków i na -
stęp nie okre śla nia stop nia ich zu ży cia. Jest
to szcze gól nie istot ne, bo wiem do pie ro
na tej pod sta wie po win ny być przyj mo wa -
ne kon cep cje i za kre sy rze czo we prac re -
mon to wo -na praw czych. 

Prof. dr hab. inż. Adam pod Ho Rec Ki – Prze -
wod ni czą cy Ra dy Ku jaw sko -Po mor skiej Okrę -
go wej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa wy bra ny
na ka den cję 2014–2018. Czło nek Kra jo wej Ra -
dy Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa.
Dzie kan Wy dzia łu Bu dow nic twa i In ży nie rii
Śro do wi ska Uni wer sy te tu Tech no lo gicz no -
-Przy rod ni cze go im. Ja na i Ję drze ja Śnia dec kich
w Byd gosz czy. Kie row nik Ka te dry Me cha ni ki
Kon struk cji Uni wer sy te tu Tech no lo gicz no -Przy -
rod ni cze go im. Ja na i Ję drze ja Śnia dec kich
w Byd gosz czy.
Jest ab sol wen tem Wyż szej Szko ły In ży nier skiej
w Byd gosz czy, w któ rej w 1972 r. uzy skał ty -
tuł in ży nie ra bu dow nic twa lą do we go. Na ukę
kon ty nu ował na Wy dzia le Bu dow nic twa Lą do -
we go Po li tech ni ki Po znań skiej, na któ rym ukoń -
czył stu dia ma gi ster skie. W 1981 r. Ra da Wy -
dzia łu In ży nie rii Lą do wej Po li tech ni ki
War szaw skiej przy zna ła mu ty tuł na uko wy
dok to ra na pod sta wie roz pra wy pt. Róż ne mo -
de le tłu mie nia w me to dzie skoń czo nych ele men -
tów cza so prze strzen nych. Sto pień dok to ra ha -
bi li to wa ne go zo stał mu nada ny w 1992 r.
przez tę sa mą Ra dę Wy dzia łu na pod sta wie roz -
pra wy ha bi li ta cyj nej pt. Me to da ele men tów cza -
so prze strzen nych w geo me trycz nie nie li nio -
wej lep ko sprę ży sto ści. Na to miast sto pień
na uko wy pro fe so ra otrzy mał w 2006 r. 

Dr inż. Ju sty na Sob cZAK -piĄST KA ukoń czy -
ła Aka de mię Tech nicz no -Rol ni czą w Byd gosz -
czy. Pra cu je na Wy dzia le Bu dow nic twa, Ar chi -
tek tu ry i In ży nie rii Śro do wi ska Uni wer sy te tu
Tech no lo gicz no -Przy rod ni cze go w Byd gosz czy
na sta no wi sku ad iunk ta, pełni również funkcję
prodziekana ds. nauki. Za wo do wo zaj mu je się
oce ną sta nu tech nicz ne go, bez pie czeń stwa, nie -
za wod no ści oraz trwa ło ści kon struk cji bu dow -
la nych i in ży nier skich. Jest au tor ką cy klu ar ty -
ku łów do ty czą cych dia gno zo wa nia sta nu
tech nicz ne go bu dyn ków wiel ko pły to wych. 

Rys. 2. Przy kła do wy bu dy nek wiel ko pły to wy
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Rys. 4. Przy kła dy prze bu do wy bu dyn ków wiel ko pły to wych w Niem czech [9]

W ak tu al nych wa run kach pol skich ma to
fun da men tal ne zna cze nie, po nie waż z nie -
kwe stio no wa nych po wo dów eko no micz -
nych nie ma moż li wo ści, aby w naj bliż -
szych kil ku dzie się ciu la tach bu dyn ki te
zo sta ły za stą pio ne in ny mi, no wy mi obiek -
ta mi, tak jak to czy ni się obec nie, np.
w Niem czech i Fran cji. Na pod sta wie
prze pro wa dzo nych ba dań, ana liz i sy mu -
la cji kom pu te ro wych, za de cy do wa no tam
o grun tow nej mo der ni za cji ta kich obiek tów,
bądź ich roz biór ce (rys. 4) [14, 15, 16].

Dość po wszech nie uwa ża się, że bu -
dyn ki z wiel kiej pły ty by ły prze wi dzia ne
(za pro jek to wa ne) na czas użyt ko wa nia
oko ło 50÷60 lat. Bra ku je wia ry god ne go
udo ku men to wa nia te go fak tu, ale jest to
za pew ne nie do sza co wa nie. Ozna cza to,
tak czy ina czej, że je ste śmy ak tu al nie bli -
sko koń ca te go okre su. Na le ży więc ko -
niecz nie do ko ny wać kom plek so wych ba -
dań i ana liz, na pod sta wie któ rych bę dzie
moż na usta lić ak tu al ny, rze czy wi sty stan
tech nicz ny bu dyn ków wiel ko pły to wych
i wska zać na tej pod sta wie nie zbęd ny za -
kres prac mo der ni za cyj nych tych obiek tów. 

Blo ki z wiel kiej pły ty są tań sze od in nych
bu dyn ków miesz kal nych wie lo ro dzin nych
i dla te go na dal cie szą się du żym za in te -
re so wa niem. Nic nie wska zu je na to, że
w naj bliż szych la tach, trend ten zmie ni się.
Ze spo ły bu dyn ków z wiel kiej pły ty sta no -
wią oko ło 35% wszyst kich za so bów miesz -
ka nio wych w Pol sce, Cze chach i Sło wa -
cji, 29% na Wę grzech, 26% w Ru mu nii
i 27% w Buł ga rii. W Pol sce w tak ukształ -
to wa nej prze strze ni funk cjo nu je oko ło 50%
go spo darstw do mo wych, gdy tym cza sem
w kra jach sta rej Unii obej mu je to nie wiel -
ki pro cent lud no ści.

Na tle wy żej przed sta wio nych oczy wi -
stych fak tów, wy ła nia ją się na stę pu ją ce
pro ble my do ty czą ce:

• prze glą du i do kład nej cha rak te ry sty ki
sys te mo we go bu dow nic twa wiel ko pły to we -
go w Pol sce re ali zo wa ne go w la tach
1960÷1990,

• opra co wa nia i wdro że nia efek tyw nych
sys te mów dia gno stycz nych, szcze gól nie
wy ko rzy stu ją cych me to dy nie nisz czą ce
(nie in wa zyj ne),

• opra co wa nia i wdro że nia me to do lo gii
okre śla nia skwan ty fi ko wa ne go stop nia
tech nicz no-użyt ko we go zu ży cia bu dyn -
ków wiel ko pły to wych,

• opra co wa nia i wdro że nia kom plek so -
wych tech no lo gii na praw, mo der ni za cji
i re wi ta li za cji bu dyn ków wiel ko pły to wych,

• opra co wa nia i wdro że nia sys te mu fi -
nan so wa nia w Pol sce kom plek so wych
na praw, mo der ni za cji i re wi ta li za cji bu dyn -
ków wiel ko pły to wych.
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Pro ble my do sto so wa nia 
wiel ko pły to we go bu dow nic twa
miesz ka nio we go na Ślą sku
do współ cze snych po trzeb 
i wy ma gań kar ty ateń skiej
w świe tle pol sko -nie miec kie go
pro jek tu ba daw cze go 
na te mat osie dli miesz ka nio wych 
z okre su so cja li zmu 
w ka to wi cach i Lip sku

prof. dr hab. inż. arch. 
ELŻ biE ta NiE Za bi toW Ska
prof. zw. 
Po li tech ni ki Ślą skiej

Wiel kie osie dla wiel ko pły to we z okre su so -
cre ali zmu ma ją dziś 20-40 lat i ze wzglę du
na ich trwa łość kon struk cyj ną oraz gro żą ce
im pro ce sy de po pu la cji wy ma ga ją do sto so -
wa nia do współ cze snych wy ma gań i zbu do -
wa nia stra te gii re wa lo ry za cyj nych na naj bliż -
sze 10-30 lat. Opra co wa nie ta kich stra te gii
wy ma ga dia gno zy sta nu ist nie ją ce go oraz bu -
do wy sce na riu szy roz wo jo wych. Pro jekt ba -
daw czy pol sko -nie miec ki z lat 2011-2012 miał
na ce lu oce nę ja ko ści ta kich osie dli na wy bra -
nych przy kła dach osie dli ka to wic kich i osie -
dla Grünau w Lip sku i zbu do wa nia wstęp nej
kon cep cji sce na riu szy roz wo jo wych eks plo -
ra cyj nych. Prze pro wa dzo ne w pro jek cie ba -
da nia, z jed nej stro ny po twier dzi ły sto sun ko -
wo wy so ką oce nę ja ko ści
urba ni stycz no -ar chi tek to nicz nej, ich znacz ną
spój ność spo łecz ną, śro do wi sko wą i prze -
strzen ną, wy ka za ły tak że za gro że nia i sła bo -
ści któ re mo gą sta no wić przy czy nę ich przy -
spie szo nej de po pu la cji z ca łym ba ga żem
za gro żeń z tym zwią za nych za rów no spo łecz -
nych jak i utrzy ma nia ja ko ści tech nicz nej.
W związ ku ze sto sun ko wo wy so ką ja ko ścią
i trwa ło ścią struk tu ry prze strzen nej tych osie -
dli na le ży wszel kie dzia ła nia re wa lo ry za cyj -
ne prze pro wa dzać w spo sób nie nisz czą cy ich
obec nych wa lo rów.

Bu do wa nie stra te gii za bez pie cza ją cych te -
go ty pu osie dla przed skut ka mi de po pu la cji wy -
ma ga jed nak że prze pro wa dze nia sze ro kich ba -
dań heu ry stycz nych trans -dys cy pli nar nych,
któ re mo gą stwo rzyć sce na riu sze nor ma -

tyw ne i stra te gie roz wo jo we speł nia ją ce wy ma -
ga nia Kar ty Ateń skiej z 2003 r. po stu lu ją cej in -
te gra cję spój no ści hi sto rycz nej, spo łecz nej, śro -
do wi sko wej i prze strzen nej w prze strze ni
urba ni stycz nej i ar chi tek to nicz nej. 

Wstęp

Wiel kie osie dla miesz ka nio we dru giej po ło -
wy XX wie ku sta no wią dziś od 15 do 50 pro -
cent sub stan cji miesz ka nio wej miast eu ro pej -
skich, w po je dyn czych przy pad kach na wet
po wy żej1 (van Kem pen i in ni 2005) Pro cent ten
jest szcze gól nie wy so ki w mia stach post so cja -
li stycz nych, w tym rów nież w Pol sce i w Niem -
czech Wschod nich.2 Z uwa gi na trwa łość te -
go ty pu kon struk cji ob li cza ną na 100 – 150 lat
na le ży li czyć się z ich dłu gą obec no ścią
w ist nie ją cym śro do wi sku zbu do wa nym. By -
ły bu do wa ne 20-40 lat te mu, w in nych wa run -
kach, nie tyl ko ustro jo wych, lecz tak że wy ma -
gań bu dow la nych i śro do wi sko wych.
W związ ku z tym re ali stycz na stra te gia roz wo -
ju opar ta na rze tel nych ba da niach ja ko ści te -
go ty pu miejsc za miesz ka nia je st pil nie po trzeb -
na dla sta bi li za cji roz wo jo wej miast.
Na wo ły wa nia nie któ rych ar chi tek tów do wy bu -
rze nia ca łej spu ści zny post so cja li stycz nej są
nie re al ne ze wzglę dów przede wszyst kim eko -
no micz nych, a tak że śro do wi sko wych. Z punk -
tu wi dze nia ochro ny śro do wi ska ce lo we jest
wy ko rzy sty wa nie zbu do wa nych struk tur tak
dłu go, jak dłu go za pew nia ją bez pie czeń stwo
ży cia i funk cjo no wa nia. 

W ostat nich 40-tu la tach na stą pi ły po waż -
ne zmia ny za rów no w sa mym śro do wi sku
prze strzen nym tych że osie dli jak i w ży ciu spo -
łecz no -po li tycz nym i eko no micz nym. Zmie ni -
ły się tak że wy ma ga nia w sto sun ku do śro -
do wi ska zbu do wa ne go i ocze ki wa nia ła du
prze strzen ne go. Bra ku jeu do ku men to wa nej
wie dzy na te mat re ali za cji wy ma ga nej przez
ko lej ne Kar ty Ateń skie spój no ści hi sto rycz ni,
spo łecz nej, eko no micz nej, śro do wi sko wej
i prze strzen nej tych waż nych dla ja ko ści ży -
cia spo łecz ne go ob sza rów pol skich miast. Aby
do sto so wać ist nie ją ce osie dla miesz ka nio we
z wiel kiej pły ty do tych wy ma gań na le ża ło by
za ini cjo wać szer sze ba da nia do ty czą ce pro -
ble mów zwią za nych wła śnie z ty mi wy ma ga -
nia mi.

Wstę pem do te go ty pu ba dań był pro jekt ba -
daw czy in ter dy scy pli nar ny re ali zo wa ny w la -
tach 2011 – 2012 na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po -
li tech ni ki Ślą skiej nr 2010-21 pt. Wczo�raj,�dziś
i ju�tro�pol�skich�i nie�miec�kich�wiel�kich�osie�-
dli�miesz�ka�nio�wych.�Stu�dium�po�rów�naw�-
cze�mo�de�li�roz�wo�ju�urba�ni�stycz�ne�go�i ich
ak�cep�ta�cji�na przy�kła�dzie�Ka�to�wic�i Lip�ska,
współ fi nan so wa ny przez Pol sko -Nie miec ką
Fun da cję na Rzecz Na uki z sie dzi bą we
Frank fur cie. Re ali za to ra mi pro jek tu by li pra -
cow ni cy Wy dzia łu Po li tech ni ki Ślą skiej z Wy -
dzia łu Ar chi tek tu ry w Gli wi cach3, Wy dzia łu Or -
ga ni za cji i Za rzą dza nia w Za brzu4 i Wy dzia łu
Na uk Spo łecz nych Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Ka to wi cach5 oraz Wy dzia łu Urba ni sty ki i So -
cjo lo gii Śro do wi sko wej z In sty tu tu Helm holt -

Skrót artykułu
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za w Lip sku6. Kie row ni kiem pro jek tu by ła au -
tor ka ni niej sze go tek stu. W ra mach te go
pro jek tu prze ba da no osie dle Grünau w Lip -
sku7, oraz osie dlą Ty siąc le cia, Pa de rew skie -
go i Zgrzeb nio ka w Ka to wi cach. 

Głów nym i im pul sem prze pro wa dze nia
ba dań by ła zła sła wa osie dli z okre su so cja -
li zmu i po wszech ne na rze ka nia w la tach 90-
tych na te go ty pu osie dla, z po wo du zbyt ma -
łych miesz kań, i ni skie go kom for tu
za miesz ki wa nia. Ze stro ny nie miec kiej do dat -
ko wo waż nym czyn ni kiem by ła po stę pu ją ca
de po pu la cja te go ty pu osie dli i pro wa dzo ne
wy bu rze nia. Gru pa na ukow ców z Lip ska
pro wa dzi ła od 1997 r. ba da nia an kie to we mo -
ni to rin go we do ty czą ce oce ny ja ko ści za -
miesz ki wa nia i ba da nia te wy ka za ły, że po ziom
nie za do wo le nia wraz z upły wem cza su
zmniej szał się.8

Dla gru py pol skiej in te re su ją ce by ło, czy
w na szych osie dlach rów nież zmie nia się oce -
na ja ko ści ży cia, a tak że czy cze ka je po dob -
na de po pu la cja i po dob ny los co osie dla we
wschod nich Niem czech. Złe do świad cze nia
z wy bu rzeń prze pro wa dza nych w Niem -
czech a tak że i w in nych kra jach za cho du,
uwraż li wi ły gru pę pol skich ba da czy na pro ble -
my spo so bu prze pro wa dza nia dzia łań pla ni -
stycz nych w ra zie wy stą pie nia zja wi ska de -
po pu la cji i pu sto sta nów w wa run kach pol skich. 

Ce lem pro jek tu by ło, więc z jed nej stro ny -
po szu ki wa nie od po wie dzi na py ta nie na ile ba -
da ne osie dla są na ra żo ne na de po pu la cję,
a z dru giej stro ny do ko na nie eks per ty zy ar -
chi tek to nicz no -urba ni stycz nej ba da nych osie -
dli i po rów na nie wy ni ków tej oce ny z opi nia -
mi o wa run kach za miesz ki wa nia sa mych
miesz kań ców oraz in nych ak to rów ryn ku
miesz ka nio we go (wła dze obu miast, ar chi tek -
ci – pro jek tan ci oma wia nych osie dli, de we lo -
pe rzy, po li cja, za rzą dy ba da nych osie dli).
Wnio ski z tak prze pro wa dzo nych ba dań mo -
gą być wy ko rzy sta ne do bu do wa nia stra te gii
re wi ta li za cji osie dli z okre su PRL -u.

Pro gno zy de mo gra ficz ne ONZ dla Pol ski
na la ta 2000-2050 oraz pro gno za GUS
z lat 2003 -2030 wska zu ją wy raź nie – a rze -
czy wi stość po twier dza prze wi dy wa nia – na po -

stę pu ją cą de po pu la cję Pol ski i zmniej sza nie
do 2050 r. po pu la cji z oko ło 40 mln w 2000 r.
do 32 mln w ro ku 2050 (A. Ptak -Chmie lew -
ska, M. Sto naw ski, M. Szczyt, M. Ko wal -
ska, 2004). Ba da nia gru py pol skiej oma wia -
ne go pro jek tu, a tak że eu ro pej skie go pro jek tu
Shrink Smart9 po twier dzi ły wy raź ne ten den cje
de po pu la cyj ne w ba da nych osie dlach Ślą ska
(R. Krzysz to fik, J. Run ge, 2011, 2012). W ba -
da nych osie dlach Ka to wic miesz ka nia po cząt -
ko wo za sie dla ne przez 4- i wię cej oso bo we ro -
dzi ny obec nie za miesz ki wa ne są w oko ło 70%
przez sin gli lub co naj wy żej dwie oso by. 

Z punk tu wi dze nia wy ma gań sta wia nych
w Kar cie Ateń skiej 2003oma wia ny pro jekt sta -
no wi wstęp ne roz po zna nie pro ble mów spój -
no ści hi sto rycz nej, spo łecz nej i śro do wi sko -
wej. Przed mio tem ba dań by ło po strze ga nie
ba da nych osie dli przez miesz kań ców w kon -
tek ście hi sto rii oraz współ cze snych po trzeb
cy wi li za cyj nych i spo łecz nych, a tak że speł -
nie nia wy ma gań śro do wi sko wych i oce na ich
szans roz wo jo wych w naj bliż szej przy szło ści. 

W związ ku z tak sze ro kim i in ter dy scy pli -
nar nym po dej ściem, wy ni ki ba dań da le ko wy -
kra cza ją po za wą skie po dej ście tech nicz ne
i uka zu ją moż li we kie run ki roz wo jo we, któ re
uza leż nio ne są od wie lu czyn ni ków bę dą cych
po za bez po śred ni mi moż li wo ścia mi sa mych
za rząd ców tych osie dli. 

1 W Europie 170 mln ludzi mieszka w wielkich
osiedlach 
2  W całych Niemczech jest 5 mln mieszkańców wielkich
osiedli, a w Polsce12 mln  (wg Ministerstwa
Budownictwa, 2013)
3 Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska, dr inż.
arch. Beata Komar, dr inż. arch. Beata Kucharczyk-
Brus
4 Dr Marek Niezabitowski
5 Dr hab. Adam Bartoszek – prof. UŚ
6 Prof. dr hab. SigrundKabisch kierownik Wydziału
Urbanistyki i Socjologii Środowiskowej UFZ, dr Katrin
Grossmann oraz supervisorAnnegretHasse
7 W Lipsku na 532 tys. mieszkańców aż 94 tys.
mieszka w wielkich osiedlach z okresu socjalizmu, w
tym 45 tys. w badanym osiedlu  Grunau w 30 tysiącach
mieszkań.

8 Omawiane badania monitoringowe miały miejsca w
latach 1979, 1981, 1983, 1987, 1992, 1995, 2000,
2004 i 2009
9 Projekt międzynarodowy Shrink Smart − Governance of
ShrinkagewithinanEuropeanContext koordynowany przez
UmweltforschungZentrum w Lipsku.  W projekcie
uczestniczyło siedem zespołów badawczych,
reprezentujących: Uniwersytet w Liverpoolu, Uniwersytet
La Sapienza w Rzymie, Ukraińską Akademię Nauk,
Uniwersytet w Ostrawie, Uniwersytet w Nottingham,
Uniwersytet w Timisoarze oraz Uniwersytet Śląski –
zespół pracowników naukowych Katedry Geografii
Ekonomicznej.

OsiedlaGrünau, Tysiąclecia, Paderewskiego i Zgrzebnioka – kompozycja urbanistyczna i charakterystyczna architektura 

elż bie ta Nie ZA bi ToW SKA – prof. dr hab. inż.
arch. – prof. zw. Po li tech ni ki Ślą skiej. Stu dia ukoń -
czy ła na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Kra -
kow skiej. Pra cę na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li -
tech ni ki Gli wic kiej roz po czę ła w 1973 po sta żu
na bu do wie i trzy let niej prak ty ce pro jek to wej. Pra -
cę dok tor ską obro ni ła w 1976 r., a w 1992 r. uzy -
ska ła sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go,
ty tuł pro fe so ra uzy ska ła w 1998 r. W la -
tach 1996-1999 peł ni ła ro lę ko or dy na to ra lo kal -
ne go w pro gra mie TEM PUS Pha re pt. „Qu ali ty
Ases sment Fa ci li ty Ma na ge ment in Ar chi tec tu -
re”, a w la tach 211-2012 by ła kie row ni kiem pro -
jek tu ba daw cze go mię dzy na ro do we go pt. „Wczo -
raj, dzi siaj i ju tro pol skich i nie miec kich osie dli
miesz ka nio wych. Stu dium po rów naw cze mo de li
roz wo ju urba ni stycz ne go i ich ak cep ta cji na przy -
kła dzie Lip ska i Ka to wic”. Jest au to rem sze re gu
ar ty ku łów i au to rem lub współ au to rem po zy cji
zwar tych, z któ rych waż niej sze to: „Bu dy nek In -
te li gent ny (red., 2005 r., na gro da Mi ni stra),
oraz „Oce ny ja ko ści śro do wi ska zbu do wa ne go
i ich zna cze nie dla roz wo ju kon cep cji bu dyn ku
zrów no wa żo ne go” (red., wspól nie z D. Ma -
sły, 2007r., wy róż nie nie Mi ni stra). Jest współ -
au to rem mo no gra fii wraz z A. Bar tosz kiem, B. Ku -
char czyk -Brus i M. Nie za bi tow skim pt.
Śro do wi sko za miesz ka nia pol skich se nio rów
w ba da niach in ter dy scy pli nar nych. Stu dia przy -
pad ku na wy bra nych przy kła dach, któ ra po wsta -
ła ja ko efekt współ pra cy w pro jek cie ogól no kra -
jo wym Pol Se nior. Jest tak że au to rem pod ręcz ni ka
aka de mic kie go, któ ry uka zał się w 2014 r. pt.
„Me to dy i tech ni ki ba daw cze w ar chi tek tu rze”.
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Przekształcenia
współczesnych,
wielkopłytowych osiedli
mieszkaniowych 
dla podniesienia 
ich atrakcyjności
i poprawy warunków
życia mieszkańców 

aNdRZEj gRZYboWSki
Wyższa Szkoła techniczna 
w katowicach

Po II Woj nie Świa to wej w wie lu kra jach po -
wsta ły po dob ne do sie bie, wiel kie ze spo ły
miesz ka nio we skła da ją ce się z po wta rzal -
nych, ma so wo pro du ko wa nych w tech no lo -
gii wiel ko pły to wej bu dyn ków wie lo ro dzin -
nych. Two rzą one spe cy ficz ny ro dzaj
śro do wi ska miesz ka nio we go okre śla ne go
w Pol sce ja ko „osie dla z wiel kiej pły ty” lub
„blo ko wi ska”. Sza cu je się, że miesz ka
w nich obec nie oko ło 20% Po la ków.

Po cząw szy od lat 70. XX wie ku na si la się
spo łecz na i pro fe sjo nal na kry ty ka ta kich
osie dli. Za rzu ty do ty czą ich war to ści użyt -
ko wej i es te tycz nej, uni for mi zmu i mo no to -
nii ufor mo wań a tak że wy stę pu ją cych
w nich nie ko rzyst nych zja wisk spo łecz -
nych. W związ ku z po wszech ną kry ty ką, po -
dej mo wa ne są w wie lu kra jach – szcze gól -
nie we Fran cji i w Niem czech – pró by
prze kształ ca nia wiel kich osie dli ce lem ich
hu ma ni za cji. Pierw sze pró by ulep sza nia
„blo ko wisk” pod ję to w Pol sce już pod ko niec
lat 70-tych w osie dlach Lu bel skiej Spół dziel -
ni Miesz ka nio wej. Do ty czy ły one naj prost -
szych dzia łań po le ga ją cych na po pra wie niu
es te ty ki ty po wych bu dyn ków miesz kal nych

i ich oto cze nia. Dla uzy ska nia wy raź nej, ja -
ko ścio wej po pra wy „blo ko wisk” po żą da ne
są prze kształ ce nia kom plek so we obej mu -
ją ce po pra wę struk tu ry prze strzen nej i spo -
łecz nej tych osie dli. Obej mu ją one prze bu -
do wę bu dyn ków, ich naj bliż sze go oto cze nia,
prze mia ny w ska li urba ni stycz nej i ich po -
wią zań z oto cze niem. 

Bio rąc pod uwa gę zwięk sza ją ce się,
tak że w Pol sce, wy ma ga nia w za kre sie ja -

ko ści śro do wi ska miesz ka nio we go, nie -
zbęd na bę dzie prze bu do wa ist nie ją cych
osie dli wy bu do wa nych w dru giej po ło -
wie XX. wie ku ce lem przy sto so wa nia ich
do no wych po trzeb. Przed sta wio ne spo so -
by prze kształ ceń wska zu ją kie run ki prze -
mian, któ re słu żyć bę dą two rze niu śro do -
wi ska miesz ka nio we go o więk szej niż
do tych czas war to ści.

Skrót artykułu

Ryc. 1 i 2. Swoisty krajobraz „osiedli blokowiskowych” złożony z budynków zrealizowanych w technologii
wielkopłytowej.
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Re wi ta li za cja bu dyn ków
wiel ko pły to wych 
– aspek ty 
ar chi tek to nicz ne 
– moż li wo ści 
i ogra ni cze nia

dr hab. inż. arch. 
kLaU diUSZ FRoSS
Po li tech ni ka Ślą ska

Ar ty kuł oma wia wy bra ne, istot ne zda -
niem au to ra za gad nie nia urba ni stycz no -
-ar chi tek to nicz ne do ty czą ce osie dli z wiel -
kiej pły ty. Po ru sza nur tu ją ce miesz kań ców
blo ków aspek ty jak: po dzia ły wła sno -
ścio we i ogro dze nia, pro ble my par kin go -
we, ter mo mo der ni za cje, es te ty ka ele wa -
cji, moż li wo ści roz bu do wy, do sto so wa nie
do obo wią zu ją cych prze pi sów bu dow la -
nych. Za gad nie nia zo bra zo wa no na wie -
lu fo to gra fiach po ka zu ją cych przy kła dy
mo der ni za cji blo ków oraz god ne do na -
śla do wa nia lub in spi ra cji naj now sze re ali -
za cje obiek tów.

Wstęp

Ar ty kuł po ru sza kil ka istot nych i nur tu ją -
cych miesz kań ców osie dli z wiel kiej pły ty
aspek tów urba ni stycz no -ar chi tek to nicz ny -
chjak: po dzia ły wła sno ścio we i ogro dze -
nia, par kin gi, ter mo mo der ni za cje, es te -
ty ka ele wa cji, roz bu do wy, do sto so wa nie
do obo wią zu ją cych prze pi sów bu dow -
la nych. Są one waż ne z punk tu wi dze nia
za do wo le nia miesz kań ców i ja ko ści ży cia
w blo kach i na osie dlach. Co wy da je się być
isto tą miesz ka nia we wspól no tach blo ko -
wych i osie dlo wych.

Ar ty kuł oma wia wy bra ne z po śród wie lu,
istot ne zda niem au to ra za gad nie nia. Po wyż -
sze te ma ty nie wy czer pu ją nie zwy kle ob szer -
nej pro ble ma ty ki ar chi tek to nicz no -urba ni -
stycz nej osie dli wiel ko pły to wych. Nie pod ję to
prio ry te to we go te ma tu eko lo gii z wy ko rzy -
sta niem od na wial nych źró deł ener gii. Ar ty -
kuł po wstał w opar ciu o ba da nia li te ra tu ro -
we prac na uko wych, ba da nia ja ko ścio we,
ob ser wa cyj ne, wy wia dy, do świad cze nia
pro jek to we, do świad cze nia au to ra z miesz -
ka nia przez wie le lat w blo kach na osie dlach.
Ar ty kuł pre zen tu je tak że oso bi ste po glą dy
au to ra w za kre sie te ma tu.

Ryc. 1. Blok miesz kal ny z wiel kiej pły ty ni gdy nie od da ny do użyt ku. Obec nie mo że po słu żyć ja ko po li gon ba daw czy w za kre sie „sys te mu wiel ko pły to we go” (fo -
to: K. Fross, 2014).

Skrót artykułu
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Ryc. 2. Blo ki miesz kal ne z wiel kiej pły ty na dal cze ka ją ce na mo der ni za cję, ZSM Za brze (fo to: K. Fross, 2014)

Ryc. 3. Przy kła dy ba dań ob ser wa cyj nych spo so bu użyt ko wa nia i za cho wa nia użyt kow ni ków pro wa dzo nych w dwóch par kach re kre acji „Tro pi kal na Wy spa” w Mar -
klo wi cach i „Ra fa” w Ry duł to wach (wg K. Fross, 2012)



Forum Budownictwa Śląskiego - wydanie specjalne 2014 93

kiERUNki REWitaLiZacji bUdYNkóW i oSiEdLi WiELkoPłYtoWYch

Miesz kań cy osie dli i bu dyn ków z wiel ko -
pły to wych sta no wią zróż ni co wa ną zbio ro -
wość pod róż ny mi wzglę da mi: wie ko wym,
ma jąt ko wym czy świa to po glą do wym, tak -
że w za kre sie po trzeb i ocze ki wań. Ży ją ra -
zem ja ko zbio ro wość skła da ją ca się z wie -
lu in dy wi du al no ści. 

Tak że do my z wiel kiej pły ty prze trwa ły
kil ka okre sów po cząw szy od cza sów so -
cja li zmu, po przez trans for ma cję sys te mu
po li tycz no -go spo dar cze go do de mo kra cji
ka pi ta li stycz nej (wol no ryn ko wej). Rów -
nież w za kre sie roz wią zań ar chi tek to -
nicz nych, po stę pu tech nicz ne go w dzie -
dzi nie bu dow nic twa, czy sa me go
po strze ga nia ar chi tek tu ry na stą pi ło wie le
zmian. Wiel ka pły ta opar ła się wszel kim
prze ciw no ściom i do tar ła do na szych
cza sów. Naj pierw ocze ki wa na ja ko wy raz
po stę pu bu dow nic twa i szan sa na szyb -
kie uzy ska nie miesz ka nia, na stęp nie wie -
lo krot nie kry ty ko wa na, wy śmie wa na, a dzi -
siaj zda niem au to ra sta no wi wiel ki
po ten cjał, war tość i ma ją tek. Istot ne jest
je dy nie umie jęt ne po dej ście do mo der ni -
za cji z wy ko rzy sta niem naj now szych tech -
no lo gii i po ten cja łu in te lek tu al ne go pro jek -
tan tów. Obec nie rów no le gle
do ar chi tek tu ry tra dy cyj nej (da chy wie lo -
spa do we) roz wi ja się styl neo -mo der ni -
stycz ny. Mod ne są za rów no w bu dow nic -
twie jed no ro dzin nym jak i wie lo ro dzin nym
ku bi stycz ne for my, pła skie da chy, jak
daw niej z cza sów po wsta wa nia pierw -
szych osie dli z wiel kiej pły ty. Jed nak za -
sad ni czą róż ni cą jest sto so wa nie no wo -
cze snych ma te ria łów okła dzi no wych oraz
wy so ka ja kość wy ko na nia. In ne też są pre -
fe ren cje w ukła dach miesz kań o więk szej
swo bo dzie wła sne go po dzia łu czy ro -
dza ju wy koń cze nia wnętrz (stan de we lo -
per ski). Roz wią za nia osie dli de we lo per -
skich na wią zu ją w for mach i bry łach
do cza sów mo der ni zmu. Dzi siaj wiel kość
miesz kań wy ni ka z ana li zy ten den cji ryn -
ko wych (po da ży i po py tu), a nie jak kie -
dyś z wy bo ru po mię dzy: M2, M3 czy M4.
Po mi mo „ma rzeń” z daw nych lat o więk -
szej prze strze ni miesz kal nej na dal naj le -
piej sprze da ją się miesz ka nia o mniej -
szych po wierzch niach (do 50 m2), co jest
oczy wi stą kon se kwen cją ce ny za 1m2
w sto sun ku do upo sa że nia na byw cy (a ra -
czej je go zdol no ści kre dy to wych). Rów no -
le gle do bu dyn ków wie lo ro dzin nych na stę -
pu je wie le mo der ni za cji do mów
jed no ro dzin nych z przed kil ku dzie się ciu lat
(tzw. „kloc pol ski”).

Wie le osie dli lub po je dyn czych bu dyn ków
z wiel kiej pły ty prze szło już swo je mo der -
ni za cje (ter mo mo der ni za cje ścian szczy to -
wych lub ca ło ści obiek tu z re mon tem da -
chu i wy mia ną okien, re mon ty kla tek
scho do wych, itp.), część jest w trak cie prac
re mon to wych, a resz ta cze ka na nie. Au -
tor od na lazł tak że bu dy nek z wiel kiej pły -
ty w sta nie su ro wym do dziś nie od da ny
do użyt ku, ni gdy nie do koń czo ny (Gli wi ce -
-So śni ca).

Ma jąc na uwa dze obec ny stan za so -
bów miesz ka nio wych z wiel kiej pły ty,

obo wią zu ją ce prze pi sy bu dow la ne oraz
po trze by i ocze ki wa nia moż na wy mie nić
kil ka istot nych i war tych omó wie nia
aspek tów urba ni stycz no -ar chi tek to nicz -
nych, jak: 

– po dzia ły wła sno ścio we i ogro dze -
nia – ja kość tech nicz na i be ha wio ral na,

– po trze by par kin go we – ja kość funk -
cjo nal na i or ga ni za cyj na,

– kosz ty ogrze wa nia i ter mo mo der -
ni za cje – ja kość eko no micz na i tech -
nicz na,

– wi ze ru nek ze wnętrz ny – es te ty ka
ele wa cji – ja kość tech nicz na i be ha wio -
ral na,

– moż li wo ści roz bu do wy, do sto so wa -
nie do obo wią zu ją cych prze pi sów 
– wzrost ja ko ści funk cjo nal nej i be ha -
wio ral nej.

Przy pi sa ne da nym aspek tom ja ko ści
wy ni ka ją z ba dań ja ko ścio wych wg zna nej
na świe cie i w Pol sce me to dy POE (Post
Oc cu pan cy Eva lu ation) słu żą cej do oce ny
śro do wi ska zbu do wa ne go wg pię ciu pod -
sta wo wych ka te go rii (ja ko ści: tech nicz -
nej, funk cjo nal nej, or ga ni za cyj nej, eko no -
micz nej i be ha wio ral nej) za po mo cą,
któ rych moż na oce nić każ dy obiekt wraz
z je go oto cze niem.

War to pa mię tać przy wszel kich dzia ła -
niach in we sty cyj nych, że osie dle sta no wi
je den or ga nizm. Wszel kie de cy zje in we sty -
cyj ne, re mon ty, mo der ni za cje, roz bu do wy -
war to roz po cząć od prze pro wa dze nia ba -
dań ja ko ścio wych z ana li zą po ten cja łu
nie ru cho mo ści. Ta kie po dej ście mo że dać
wy mier ne ko rzy ści oraz uza sad nić pra wi -
dło wość po dej mo wa nych de cy zji. Za le ca
się aby przy ter mo -re no wa cjach i zmia nie
wi ze run ku obiek tu sto so wać wszyst kie
do stęp ne ma te ria ły bu dow la ne i sys te my.
Ja kość es te tycz na za le ży głów nie od umie -
jęt nych ze sta wień ma te ria ło wych i ko lo ry -
stycz ny. Wy so ka ja kość es te tycz na ma
zna czą cy wpływ na za do wo le nie miesz kań -
ców, a tak że mo że mieć wpływ na wzrost
po py tu na miesz ka nie w da nym bu dyn ku,
a tym sa mym wzrost ce ny za 1 m2 miesz -
ka nia. Współ cze sna ar chi tek tu ra pol ska
pre zen tu je nie zli czo ne przy kła dy god nych
do na śla do wa nia re ali za cji w sty lu neo -mo -
der ni stycz nym. Mo gą one stać się cen ny -
mi in spi ra cja mi przy od na wia niu ele wa cji
i roz bu do wach. Wzrost ja ko ści funk cjo nal -
nej moż na uzy skać po przez do bu do wy
atrak cyj nych stref wej ścio wych, szy bów
wind, kla tek scho do wych speł nia ją cych
obo wią zu ją ce prze pi sy, do sta wie nie więk -
szych bal ko nów o nie za leż nej kon struk cji,
prze szklo nych oran że rii, czy do bu do wy do -
dat ko wej po wierzch ni miesz kal nych np.
w po sta ci du że go sa lo nu. Wie le dzia łań
zwięk sza ją cych ja kość funk cjo nal ną i or -
ga ni za cyj ną moż na tak że pod jąć w za kre -
sie za go spo da ro wa nia te re nu, prze bu do -
wy dróg do jaz do wych i par kin gów,
zwięk sze nia atrak cyj no ści te re nów zie lo -
nych, za ba wo wych, re kre acyj nych czy
spor to wych wy cho dząc na prze ciw współ -
cze snym, sta le ro sną cym po trze bom
miesz kań ców.

Dr hab. inż. arch. Klau diusz FRoSS – ab sol -
went Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą -
skiej w Gli wi cach. Upraw nie nia bu dow la ne
bez ogra ni czeń do pro jek to wa nia i kie ro wa -
nia ro bo ta mi bu dow la ny mi w spe cjal no ści ar -
chi tek to nicz nej upr. bud. nr 468/01. Czło nek
Ślą skiej Okrę go wej Izby Ar chi tek tów SL -
-0197, oraz Ślą skiej Izby In ży nie rów Bu dow -
nic twa SLK/BO/4408/06. Pra cow nik na uko wo -
-dy dak tycz ny Wy dzia łu Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki Ślą skiej od 1991 ro ku. Uzy ska nie
stop nia dok to ra na uk tech nicz nych w 1996 ro -
ku. Uzy ska nie stop nia dok to ra ha bi li to wa ne -
go w 2013 ro ku. Za gra nicz ne sta że na uko we:
Stratc ly de Gra du ate Bus si nes Scho ol w Glas -
gow, Chal mers Tech ni cal Uni ver si ty Fa cul ty
of Ar chi tec tu re w Ge te bor gu, Ein dho wen
Tech ni cal Uni ver si ty w Ein dho ven. Uczest nic -
two w pro gra mie TEM PUS Pha re pt. „Qu ali -
ty Ases sment and Fa ci li ty Ma na ge ment in Ar -
chi tec tu re” w la tach 1996-1999. Au tor wie lu
re fe ra tów i pu bli ka cji. Jed na z waż niej szych
to naj now sza mo no gra fia: „Ba da nia ja ko -
ścio we w pro jek to wa niu ar chi tek to nicz nym
na wy bra nych przy kła dach”, Wy daw nic two
Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach, 2012. Naj -
now sze re fe ra ty i pu bli ka cje na mię dzy na ro -
do wych kon fe ren cjach: AH FE 5th In ter na tio -
nal Con fe ren ce on Ap plied Hu man Fac tors and
Ero no mics with HFSI 1st In ter na tio nal Con -
fe ren ce on Hu man Fac tors Su sta ina ble In fra -
struc tu re: Ar chi tect -re se ar cher as a mo del
com bi na tion of re se arch and de sign prac ti ce
on exam ples, 19-23.07.2014 Kra ków, oraz HCI
Hu man -Com pu ter In te rac tion: Er go no mics
in the Prac ti ce of Pro ject Ar chi tect on Se lec -
ted Exam ples, 22-27.06.2014 He ra klion – Kre -
ta. Wła sna pra cow nia pro jek to wa Eu ro Pro -
jekt od 1991 ro ku. Licz ne pro jek ty i re ali za cje
obiek tów: miesz kal nych, biu ro wych, han -
dlo wo -usłu go wych, ga stro no micz nych, me -
dycz nych, re kre acyj nych. Naj waż niej sze to:
park wod ny „Tro pi kal na Wy spa”, ze wnętrz -
ne par ki re kre acji „Tro pi kal na Wy spa” w Mar -
klo wi cach i „Ra fa” w Ry duł to wach, bu dy nek
biu ro wy „Deut sche Bank” w Ryb ni ku, bu dy -
nek biu ro wo -han dlo wy „Ba stra” w Cho rzo wie,
fa bry ka i biu ra „Pa mas” w Ko lo now skie,
szpi tal „Ne fro lux -Sil bud Pro per ty” w Sie mia -
no wi cach Ślą skich, roz bu do wa daw ne go pa -
ła cu Don ner smarc ków w Sie mia no wi cach
Ślą skich.
Au tor w to ku 15 let nich ba dań ja ko ścio wych

bu dyn ków o róż nych funk cjach oraz do świad -
cze niach dy dak tycz nych w tym za kre sie ze stu -
den ta mi ar chi tek tu ry wy pra co wał wła sne me -
to dy oce ny (szyb kie, pro ste i sku tecz ne
w za sto so wa niu) opi sa ne w książ ce K. Fross:
„Ba da nia ja ko ścio we w pro jek to wa niu ar chi tek -
to nicz nym na wy bra nych przy kła dach”, Wy daw -
nic two Po li tech ni ki Ślą skiej, 2012. Wy da -
nie II – Wy daw nic two Eu ro Pro jekt, 2014 – pdf
do stęp ny dro gą e -ma ilo wą pod ad re sem:klau -
diusz.fross@wp.pl).
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Po li ty ka 
re wi ta li za cyj na 
spół dziel ni 
miesz ka nio wych

dr inż. arch. bEata koMaR
Wydział architektury
Politechniki Śląskiej, gliwice

Ar ty kuł sku pia się na przed sta wie niu
pro ble mu kom plek so wej re wi ta li za cji spół -
dziel czych osie dli miesz ka nio wych w Pol sce.
Po ka zu je jej aspek ty po li tycz ne i eko no micz -
ne od stro ny ze wnętrz nej, czy li ogól no kra -
jo wej oraz we wnętrz nej, czy li spół dziel -
czej. 

Waż nym ele men tem jest tak że przed sta -
wie nie au tor skiej me to dy Au dy tu Urba ni -
stycz ne go, ja ko na rzę dzia przy go to wu ją ce -
go do mo der ni za cji osie dli w myśl za sad
roz wo ju zrów no wa żo ne go oraz wska za nie
na tej pod sta wie kie run ków re wi ta li za cji
osie dli miesz ka nio wych w Pol sce z okre su
PRL -u.

Wpro wa dze nie

Ter min re wi ta li za cja po wstał dzię ki no wej
Kar cie Ateń skiej z 1998 ro ku. Re wi ta li za cja
w od róż nie niu od mo der ni za cji, re no wa cji,
re kon struk cji, re ha bi li ta cji, itp. ozna cza
kom plek so we dzia ła nia ma ją ce na ce lu
do pro wa dze nie do do bre go sta nu prze -
strze ni, bu dow li i przy ro dy, po pra wę wa run -
ków eg zy sten cji miesz kań ców i stwo rze nie
moż li wo ści roz wo ju ca łym osie dlom, dziel -
ni com, mia stom i re gio nom, nisz cze ją cym
i po pa da ją cym w ru inę lub za gro żo nym
upad kiem. 

W przy pad ku spół dziel czych osie dli miesz -
ka nio wych re wi ta li za cja po win na być zwią -
za na nie tyl ko z po pra wą sta nu tech nicz ne -
go bu dyn ków miesz kal nych, lecz rów nież
z mo der ni za cją prze strze ni osie dlo wych,
przy sto so wu ją cych ją do współ cze snych wy -
mo gów ży cia. Osie dla spół dziel cze sta no -

wią w Pol sce kon ku ren cję dla osie dli de we -
lo per skich, a za miesz ku je w nich cią gle oko -
ło 12 mln osób (we dług da nych Mi ni ster stwa
Bu dow nic twa, 2013), re wi ta li za cja ich za so -
bów i te re nów po win na więc prze bie gać
w spo sób jak naj bar dziej kom plek so wy.

Tym cza sem, czy tak się dzie je istot nie? 
Za re wi ta li za cję spół dziel czych osie dli

miesz ka nio wych od po wie dzial nych jest sze -
reg czyn ni ków, ta kich jak: po li tycz ne, eko -
lo gicz ne, eko no micz ne i spo łecz ne, za -
rów no ze wnętrz ne jak i we wnętrz ne. Stąd
pro blem ten jest pro ble mem trud nym i nie
za wsze da ją cym się prze pro wa dzić w spo -
sób kom plek so wy.

Spół dziel nie miesz ka nio we w spo sób
bar dzo róż ny pod cho dzą do pro ble mu re wi -
ta li za cji swo ich za so bów i w pra wie wszyst -
kich prze ba da nych przy pad kach nie jest to
po dej ście kom plek so we. 

Chcąc za pew nić ca ło ścio we po dej ście
do pro ble mu na le ży więc brać pod uwa gę
na stę pu ją ce czyn ni ki uzy ska ne na pod sta -
wie prze pro wa dzo nych ba dań:

Eko lo gia

1. za gad nie nia ko mu ni ka cyj ne:
a) do stęp ność osie dla we wnątrz:
– na le ży dbać o do stęp ność każ dej czę -

ści osie dla oraz cią gów ko mu ni ka cyj nych dla
wszyst kich użyt kow ni ków, w mia rę moż li wo -
ści fi nan so wych wy mie niać stop nio wo zu ży -
te po sadz ki, dbać o ich ja kość, do sto so wy -
wać dla osób nie peł no spraw nych,

– w tym sła bo wi dzą cych, wpro wa dzać
czy tel ne ozna ko wa nia; w kon tek ście tras ro -

we ro wych, o ile po zwa la na to struk tu ra osie -
dla, za pew nić po łą cze nia wszyst kich struk -
tur osie dlo wych oraz ak ces do miej skie go
sys te mu ście żek ro we ro wych;

– w świe tle do stęp no ści osie dla we -
wnątrz na le ży po ro zu mie wać się ze wszyst -
ki mi wła ści cie la mi grun tów osie dlo wych;

je śli osie dle zaj mu je du ży ob szar, na le ży
po sta rać się o wpro wa dze nie ko mu ni ka cji
miej skiej na te ren osie dla, je śli bra ku je jej
do tej po ry;

b) do stęp ność w re la cji osie dle -cen -
trum mia sta: 

– do stęp ność ta le ży za zwy czaj po za
kom pe ten cja mi spół dziel ni miesz ka nio wej,
mo że więc ona tyl ko zgła szać za po trze -
bo wa nie na miej skie po łą cze nia ko mu ni -
ka cyj ne, przy stan ki, czy tel ną in for ma cję
dro go wą dla użyt kow ni ków ko mu ni ka cji
wła snej (sa mo cho dów); w przy pad ku
osie dla no wo pro jek to wa ne go i bu do wa -
ne go przez spół dziel nię miesz ka nio wą, na -
le ży już w fa zie pro jek to wa nej za dbać
o wy god ne po łą cze nia dro go we osie dla
z mia stem; 

c) do stęp ność w re la cji osie dle -aglo -
me ra cja: 

– po stę po wa nie po win no prze bie gać tak
sa mo jak w punk cie (b) tyl ko w re la cji osie -
dle -aglo me ra cja;

2. se gre ga cja od pa dów
– wszyst kie pod struk tu ry osie dlo we po win -

ny być wy po sa żo ne w od po wied nie po jem -
ni ki do se gre ga cji od pa dów a miesz kań cy
od po wied nio edu ko wa ni w za kre sie 3R, czy -
li 1R: Re du ce – Re du kuj, 2R: Reu se – Użyj
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po now nie, 3R: Re cyc le – Pod daj re cyc lin -
go wi; po stę po wa nie po win no być prze pro -
wa dzo ne w ra mach obo wią zu ją cych wy ma -
gań praw nych; 

Eko no mia

3. ener go osz częd ność
– za pew nie nie ter mo mo der ni za cji osie dli

blo ko wych wy ni ka z prze pi sów praw nych,
stąd po win no być re ali zo wa ne na każ dym
osie dlu; w tym świe tle waż ne zna cze nie ode -
gra ją stra te gie mo der ni za cyj ne spół dziel ni
miesz ka nio wych uza leż nio ne od ich moż li -
wo ści eko no micz nych oraz pro wa dze nie
dzia łal no ści edu ka cyj nej dla miesz kań ców
w tym za kre sie; na osie dlu blo ko wym moż -
na też wpro wa dzać no wo cze sne roz wią za -
nia ener go osz częd ne (np. ogni wa fo to wol -
ta icz ne) wią że się to jed nak z więk szym
na kła dem fi nan so wym;

Spo łe czeń stwo i kul tu ra

4. par kin gi
– na le ży sta rać się o wzrost licz by miejsc

par kin go wych i ga ra ży (bu do wa wła sna, wy -
na jem, udo stęp nia nie par kin gów ze wnętrz -
nych – umo wy z ich wła ści cie la mi), tak aby
za pew nić ich ilość zgod ną z obo wią zu ją cym
prze pi sa mi i za po trze bo wa niem spo łecz nym;
wszyst kie miej sca par kin go we, a zwłasz cza
te dla po jaz dów osób nie peł no spraw nych po -
win ny być czy tel nie i zgod nie z prze pi sa mi
ozna czo ne;

5. za gad nie nia zwią za ne z kom po zy cją
ukła du urba ni stycz ne go osie dla

a) wnę trza osie dlo we 
– osie dla blo ko we w róż nym stop niu

i w róż nej for mie wy two rzy ły (lub też nie)
wnę trza osie dlo we; na le ży też roz róż nić
funk cję pier wot ną da ne go wnę trza od funk -
cji spra wo wa nej lub wy mu szo nej w trak cie
użyt ko wa nia – np. prze kwa li fi ko wa nie te re -
nów zie lo nych na funk cję par kin go wą; je śli
osie dle by ło pro jek to wa ne w la tach 70. XX w.
te re ny zie lo ne po win ny sta no wić 50 % je go
po wierzch ni, ist nie je więc 25 % re zer wa te -
re nu zie lo ne go w sto sun ku do współ cze -
snych wy mo gów; na le ży jed nak przed pod -
ję ciem de cy zji o zmia nie kwa li fi ka cji wnę trza
prze ana li zo wać szko dli wość i uciąż li wość
pro po no wa nej no wej funk cji w kon tek ście
zdro wia i ży cia miesz kań ców; 

– w każ dym wy pad ku na le ży zwró cić
uwa gę na za pew nie nie ci szy i spo ko ju dla
miesz kań ców, od dzie le nie funk cji par kin -
go wej od re kre acyj nej, po trze bę pry wat no -
ści i te ry to rial no ści, kon tro lę spo łecz ną i mo -
ni to ring; waż nym ele men tem jest tak że
ana li za na sy ce nia in fra struk tu ral ne go po -
szcze gól nych wnętrz (prze strze ni mię dzy -
blo ko wych) w ce lu za pew nie nia je go rów -
no mier nej lo ka li za cji;

c) te ry to rial ność wnętrz osie dlo wych
– te ry to rial ność po win na być lo gicz nie

okre ślo na w sto sun ku do wnętrz urba ni -
stycz nych, te re nów przy blo ko wych, pla ców
za baw, par kin gów; na le ży za dbać np.
o od po wied nie ozna cze nia w ro dza ju:

par king tyl ko dla miesz kań ców blo ku
(moż na po dać ad res), stre fa za miesz ka -
nia, dro ga pry wat na osie dla (po dać na zwę)
itp.; je śli na te re nie osie dla miesz ka nio we -
go znaj du ją się obiek ty wraz z po se sja mi
o in nej funk cji niż miesz kal na lub na le żą
one do in ne go wła ści cie la, na le ży dbać
o to, by by ły ja sno okre ślo ne w prze strze -
ni osie dlo wej po przez ogro dze nia sta łe lub
z zie le ni;

d) pry wat ność wnętrz osie dlo wych
– pry wat ność zwią za na jest z te ry to rial -

no ścią i za le ży od jej wła ści we go okre śle -
nia; 

– pry wat ność w kon tek ście osie dla
zło żo ne go z bu dyn ków wie lo ro dzin nych
prze ja wiać się mo że np. two rze niem
ogród ków przy blo ko wych przez miesz kań -
ców, moż na też za pro jek to wać np. spe -
cjal ny wzo ry na po sadz kach cha rak te ry -
stycz ne dla da ne go wnę trza osie dlo we go;
do brze okre ślo na pry wat ność wpły nie
też do dat nio na po czu cie swoj sko ści
i do mo wo ści, któ rej nie do syt mo gą od czu -
wać miesz kań cy wiel kich struk tur miesz -
ka nio wych;

e) czy tel ność ukła du prze strzen ne go
osie dla we dług teo rii Ke vi na Lyn cha

– teo ria po wsta ła w la tach 60. XX w., nie
by ła uwzględ nia na w pro ce sie pro jek to wa -
nia pe ere low skich osie dli miesz ka nio wych;
ma jąc jed nak świa do mość jej za sad, mo że
sta rać się je okre ślić lub wpro wa dzić na te -
ren osie dla, po przez:

– kla row ne wy róż nie nie w te re nie osie dla
(np. no wą po sadz ką) cią gów pie szych
– ście żek, któ re bez po śred nio od po wia da -
ją za po strze ga nie i za pa mię ty wa nie prze -
strze ni osie dlo wej przez miesz kań ców i in -
nych użyt kow ni ków;

– pod kre śle nie miejsc wę zło wych w prze -
strze ni osie dlo wej: je śli są w ma łej ska li, za -
pro po no wać no wą po sadz kę, ma łą ar chi tek -
tu rę, ja sne oświe tle nie, in te re su ją co
za pro jek to wa ną zie leń; a je śli są w więk szej
ska li, za pro po no wać np. no wą usłu gę lub no -
we ozna cze nie wę zła dro go we go, wy róż nia -
ją cą się ko lo ry sty kę bu dyn ków itp.

– wpro wa dze nie ja sne go i kla row ne go
po dzia łu na pod struk tu ry osie dlo -
we – dziel ni ce, np. po przez zróż ni co wa -
ną ko lo ry sty kę ele wa cji, ozna cze nia in for -
ma cji wi zu al nej;

– wy do by cie z prze strze ni osie dlo wej
zna czą cych land mar ki (je śli jest to bu dy nek
np. po przez no wy ko lor ele wa cji), po sta ra -
nie się o no we ele men ty zna czą ce np. pla -
ce za baw, miej sca re kre acji – out do or fit ness
itp., skwe ry wy po sa żo ne w ele men ty cha -
rak te ry stycz ne np. rzeź by z zie le ni itp., in -
te re su ją ce i wła ści we dla da ne go miej sca
oświe tle nie; 

wpro wa dze nie ele men tów wy zna cza ją -
cych kla row nie kra wę dzie osie dla np. zie leń;
pie lę gna cja te re nów po ło żo nych skraj nie;

6. zie leń 
– zie leń jest na ty le ele men tem zmien nym,

że moż na w nie go in ge ro wać w mia rę po -
trzeb; na le ży więc za dbać o wy star cza ją cą
ilość zie le ni izo lu ją cej od ha ła su ze wnętrz -

ne go oraz od za pa chów z po jem ni ków
na od pa dy, uzu peł niać na sa dze nia drzew,
krze wów i wy dep ta nej tra wy, za dbać o zie -
leń wy zna cza ją cą te ry to ria, tak aby pod kre -
ślać ich za sięg, pie lę gno wać za rów no zie -
leń urzą dzo ną np. na pla cach za baw
i skwe rach, jak i tę nie urzą dzo ną, przy ci nać
za wy so ko ro sną ce krze wy, tak aby nie za -
my ka ły per spek tyw cią gów pie szych i da wa -
ły szan sę kon tak tu wzro ko we go z oto cze -
niem, ko sić tra wę; ga tun ki na sa dzeń
do bie rać w kon tek ście ich kwit nie nia, ko lo -
ry sty ki i pór ro ku; przy i pod ław ka mi i in ny -
mi urzą dze nia mi ma łej ar chi tek tu ry sto so wać
na wierzch nie sta łe nie wy ma ga ją ce tak
czę stej re ge ne ra cji, jak tra wa oraz uła twia -
ją ce orien ta cję oso bom sła bo wi dzą cym (na -
wierzch nie do ty ko we); 

7. pla ce za baw i te re ny re kre acji dla
mło dzie ży i osób do ro słych
– ele men ta mi, któ re wpły wa ją na ja kość

miejsc re kre acji na osie dlu miesz ka nio -
wym, są na stę pu ją ce:

 – ilość i wiel kość pla ców za baw oraz
miejsc re kre acji dla osób do ro słych, ade -
kwat nie do roz mia rów osie dla i za po trze bo -
wa nia spo łecz ne go,

– od po wied nie ich roz miesz cze nie w po -
szcze gól nych pod struk tu rach osie dlo wych,
za pew nia ją ce bli ski do stęp miesz kań com,

– bez piecz ne po sadz ki,
– in te re su ją ca ofer ta no wo cze snych urzą -

dzeń do sto so wa na dla użyt kow ni ków w róż -
nym wie ku,

– mo ni to ring i ogro dze nia,
– przy sto so wa nie (cho ciaż w czę ści) dla

dzie ci nie peł no spraw nych;

8. in fra struk tu ra osie dlo wa
– in fra struk tu ra osie dlo wa mo że być za -

pro jek to wa na wraz osie dlem i wraz z nim wy -
bu do wa na lub też po wsta wać w mia rę za -
po trze bo wa nia spo łecz ne go, moż li wo ści
te re no wych i lo ka lo wych na osie dlu; ob ser -
wu je się dwa ro dza je in fra struk tu ry osie dlo -
wej: wol no sto ją cą sta łą lub se zo no wą
i w par te rach obiek tów miesz kal nych; na le -
ży dbać o za pew nie nie re ali za cji pod sta wo -
wych, co dzien nych po trzeb miesz kań ców,
oraz je śli to moż li we w świe tle po sia da nych
te re nów, lo ka li oraz uwa run ko wań fi nan so -
wych, tak że po trzeb po nad pod sta wo wych
w tym spo łecz nych (ośrod ki kul tu ry, ośrod -
ki spor to we, przed szko la i żłob ki); waż nym
ele men tem jest rów no mier ne roz miesz -
cze nie ele men tów in fra struk tu ry na ca łym
osie dlu, któ re po zwo li na re ali za cję usług
pod sta wo wych w gra ni cach za się gu 300-
800 m, czy li 5-10 min. doj ścia pie sze go oraz
pro wa dze nie jej mo ni to rin gu w ce lu za pew -
nie nia róż no rod no ści usług;

9. bez pie czeń stwo
– w ce lu ni we la cji miejsc nie przy ja znych

z te re nu osie dla (wy róż nio nych na pod sta -
wie ob ser wa cji wła snych, zgło szeń miesz -
kań ców, ze wnętrz nych ba dań na uko wych);
na le ży dbać o: zie leń (przy ci nać za wy so -
kie krze wy, po rząd ko wać miej sca z zie le nią
nie urzą dzo ną, pro jek to wać i bu do wać skwe -
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ry), ja sne oświe tle nie wszyst kich czę ści
osie dla, li kwi da cję graf fi ti lub in nych prze ja -
wów de wa sta cji, rów no cze śnie na le ży za -
pew nić mo ni to ring za rów no bu dyn ków jak
i ca łe go te re nu osie dlo we go; sta rać się tak -
że o wpro wa dze nie na te ren osie dla ko mi -
sa ria tów po li cji (je śli wiel kość osie dla na to
po zwa la i ist nie je za po trze bo wa nie spo łecz -
ne) lub pa tro li służb miej skich; 

10. pro jek to wa nie uni wer sal ne (ba rie ry
struk tu ral ne i nie struk tu ral ne)

– na le ży sta rać się li kwi do wać w spo sób
bez po śred ni (wła sny, spół dziel czy plan re -
mon to wy) lub po śred ni (ne go cja cje z in ny -
mi wła ści cie la mi lub za rząd ca mi te re nów
osie dlo wych) wszyst kie ba rie ry struk tu ral ne
i nie struk tu ral ne, któ re znaj du ją się

– w prze strze ni osie dla; do dat ko wo war -
to za dbać o wy so ki po ziom es te tycz ny
i me ry to rycz ny in for ma cji ad re so wej, o za -
pro jek to wa nie któ rej moż na wy stą pić do od -
po wied nich spe cja li stów;

11. es te tycz na i użyt ko wa ja kość prze -
strze ni osie dlo wych

– oprócz pod no sze nia ja ko ści es te tycz -
nej ele wa cji bu dyn ków miesz kal nych war -

to za pro po no wać kre owa nie wy so kiej
ja ko ści prze strze ni mię dzy blo ko wych, wy -
po sa ża nie ich w no wo cze sne i wy god ne me -
ble od po wied nie dla użyt kow ni ków w każ -
dym wie ku, wpro wa dza nie in te re su ją cych
roz wią zań ko lo ry stycz nych, dba łość o wy -
so ki sto pień utrzy ma nia ele men tów ar ty -
stycz nych i użyt ko wych wy stę pu ją cych
na osie dlu.1

Po wo dze nie kom plek so wej re wi ta li za cji
wiel ko blo ko wych osie dli miesz ka nio wych za -
le żeć tak że bę dzie od zro zu mie nia pro ble -
mu przez za rząd ców osie dlo wych i uzy ska -
nia kon sen su su po mię dzy re ali za cją ty pów
za dań mo der ni za cyj nych wy ni ka ją cych
z fun du szy spół dziel czych a rze czy wi ście ca -
ło ścio wym uję ciem te go za gad nie nia. Po -
nad to, co nie zo sta ło wy ab stra ho wa ne
w me to dzie urba ni stycz nej, na le ży pro wa -
dzić mo ni to ring licz by miesz kań ców oraz re -
jestr pu sto sta nów na da nym osie dlu miesz -
ka nio wym, aby mieć świa do mość sta nu
sub stan cji stric te za so bo wej.

Ogrom ne zna cze nie we wspar ciu prze pro -
wa dza nia kom plek so wej re wi ta li za cji bę dzie
mia ła tak że oczy wi ście eko no micz na po moc
pań stwa

1 B. Ko mar, Współ cze sna ja kość spół dziel -
czych prze strze ni osie dlo wej w świe tle za -
sad roz wo ju zrów no wa żo ne go na wy bra nych
przy kła dach, Wy daw nic two Po li tech ni ki Ślą -
skiej, Gli wi ce 2014, s. 244-247.
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Dr inż. arch. be ata Ko MAR – ad iunkt w Ka -
te drze Sztuk Pięk nych i Użyt ko wych Wy dzia -
łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi -
cach. Au tor ka m.in.: pra cy dok tor skiej: Par ter
i wej ście do bu dyn ku. Funk cja, for ma i od biór
wi zu al ny. Wy daw nic two W. A. Po li tech ni ki
Ślą skiej, Gli wi ce, 1999. mo no gra fii ha bi li ta cyj -
nej: Współ cze sna ja kość spół dziel czej prze -
strze ni osie dlo wej w świe tle za sad roz wo ju
zrów no wa żo ne go na wy bra nych przy kła dach,
Wy daw nic two Po li tech ni ki Ślą skiej, Gli wi -
ce, 2014, oraz wie lu pu bli ka cji nt. in for ma cji
wi zu al nej w obiek tach uży tecz no ści pu blicz nej
oraz ja ko ści prze strze ni pu blicz nej i pół pu blicz -
nej w du żych osie dlach wie lo ro dzin nych ze
szcze gól nym uwzględ nie niem pro jek to wa nia
uni wer sal ne go. 
Człon ki ni: KU iA O/PAN Ka to wi ce, IAPS – In ter -
na tio nal As so cia tion for Pe ople -Envi ron ment Stu -
dies, PPS – Pro ject for Pu blic Spa ces.

kiERUNki REWitaLiZacji bUdYNkóW i oSiEdLi WiELkoPłYtoWYch
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Postsocjalistyczne
osiedla wielorodzinne 
– budynki, mieszkania,
ich jakość i szanse
poprawy. 
Studia przypadku objęte
polsko-niemieckim
projektem badawczym

dr inż. arch. bEata
kUchaRcZYk-bRUS
Wydział architektury
Politechniki Śląskiej, gliwice

Wpro wa dze nie

Dru ga po ło wa XX wie ku to okres cha rak te -
ry zu ją cy się w Eu ro pie in ten syw nym pro ce sem
urba ni za cji, w szcze gól no ści przy ro stem tkan -
ki miesz ka nio wej wie lo ro dzin nej, ja ko od po wie -
dzi na znisz cze nia wo jen ne, ru chy mi gra cyj ne
lud no ści, znacz ny wzrost de mo gra ficz ny i zwią -
za ne z tym za po trze bo wa nie na no we miesz -
ka nia. W kra jach blo ku so cja li stycz ne go za gad -
nie nia te by ły jed nym z prio ry te tów po li ty ki
ustro jo wej, dla te go ge ne za, ja kość tech nicz -
na i funk cjo nal na, es te ty ka i struk tu ra spo łecz -
na no wo po wsta ją cych osie dli miesz ka nio wych
by ły bar dzo po dob ne. Prze pro wa dzo ny w la -
tach 2011-2012 pol sko -nie miec ki pro jekt ba -
daw czy po zwo lił wy ło nić ich si ły i sła bo ści, a tak -
że wy ka zał na ile osie dla i usy tu owa ne w nich
bu dyn ki miesz kal ne speł nia ją współ cze sne,
okre ślo ne pra wem wa run ki tech nicz ne, ja kie
po win ny speł niać bu dyn ki i lo ka le miesz kal ne,
jak wy peł nia ją po trze by i ocze ki wa nia użyt kow -
ni ków, ja kie stwa rza ją moż li wo ści dla dzia łań
re no wa cyj nych i ada pta cyj nych. 

Ana li zy sta nu ist nie ją ce go 
– oce ny eks perc kie i par ty cy pa cyj ne

Bu dyn ki miesz kal ne w ba da nych osie dlach
zo sta ły wznie sio ne w tech no lo giach uprze my -
sło wio nych, żel be to wych, więk szość wznie sio -
no sys te mem wiel ko pły to wym W -70. 

Lo ka le miesz kal ne w ba da nych pol skich
i nie miec kich bu dyn kach są zróż ni co wa nej wiel -
ko ści, co po zwa la użyt kow ni kom na opty mal -
ny do bór. Mi ni mal na po wierzch nia miesz ka nia
to 33 m

2
, a mak sy mal na to aż 103 m

2
. Po miesz -

cze nia nie za wsze speł nia ją obec ne nor my

prze strzen ne za le ca ne przez stan dard eu ro -
pej ski (za ma łe kuch nie i ła zien ki), ale wszyst -
kie pre zen tu ją od po wied ni stan dard cy wi li za -
cyj ny i peł ne wy po sa że nie w in fra struk tu rę
tech nicz ną. Ba da nia an kie to we wy ka za ły, że
miesz kań cy są za do wo le ni ze swo ich miesz -
kań. Szcze gól nie w Ka to wi cach po ziom za do -
wo le nia był bar dzo wy so ki. 

Sła bo ścią ana li zo wa nych bu dyn ków jest
żel be to wa, wiel ko pły to wa tech no lo gia, w któ -
rej zo sta ły wznie sio ne, któ rej zły wi ze ru nek do -
dat ko wo kre owa ny jest w me diach i utrwa la -
ny w opi nii spo łecz nej. Miesz ka nia są bar dzo
aku stycz ne – użyt kow ni cy skar żą się na dźwię -
ki z lo ka li są sied nich oraz stu ki roz cho dzą ce
się po ca łej żel be to wej struk tu rze w przy pad -
ku re mon tu któ re goś z miesz kań. W bu dyn kach
wy so kich brak od po wied niej wen ty la cji po -
miesz czeń ku chen nych i sa ni tar nych, gdyż ist -
nie ją cy sys tem gra wi ta cyj ny jest nie wy dol ny,
a bu dyn ki zo sta ły nad mier nie uszczel nio ne
po wy mia nie okien i drzwi wej ścio wych. Za pa -
chy z miesz kań po wią za nych tym sa mym
pio nem wen ty la cyj nym prze do sta ją się z lo ka -
lu do lo ka lu. Ła zien ki, ko ry ta rze i stre fy wej ścio -
we do miesz kań są wą skie, cia sne, nie ustaw -
ne, a ze wzglę du na tech no lo gię bu do wy
(żel bet, wiel ka pły ta) czę sto nie moż na do ko -
nać za sad ni czych zmian w lo ka lu po pra wia ją -
cych je go funk cjo nal ność.

W ba da nych bu dyn kach nie miec kich,
wszyst kie in sta la cje w miesz ka niach (prócz pio -
nów in sta la cyj nych, usy tu owa nych w spe cjal -
nych, mo du ło wych szach tach) pro wa dzo ne są
na wierz chu ścian, co zde cy do wa nie ob ni ża es -
te ty kę po miesz czeń. Bok sy ła zie nek mon to wa -
ne by ły ja ko go to we ele men ty pre fa bry ko wa -
ne w ca ło ści, dla te go po ziom pod ło gi

w ła zien kach jest o kil ka cen ty me trów wyż szy
(3-5 cm) niż w po zo sta łej czę ści miesz ka nia.
W miesz ka niach drzwi do ła zie nek oraz nie któ -
rych po koi są bar dzo wą skie, na wet o sze ro -
ko ści je dy nie 60 cm. W nie któ rych bu dyn kach,
sta no wią cych skraj ny, łącz ni ko wy ele ment
ukła du urba ni stycz ne go kwar ta ło we go lub
uko śne go, w miesz ka niach znaj du ją się po ko -
je miesz kal ne o nie ty po wym kształ cie, nie ko -
rzyst nym pod czas użyt ko wa nia – trój kąt ne lub
pro sto kąt ne, wą skie i wy dłu żo ne. 

W wie lu bu dyn kach wy so kich dźwi gi oso bo -
we za trzy mu ją się na pół pię trach, a tam gdzie
przy stan ki za pro jek to wa no na po zio mie kon -
dy gna cji miesz kal nych, win dy nie zjeż dża ją
do po zio mu przy zie mia bu dyn ku. Z te go po wo -
du oso by nie peł no spraw ne, star sze, z ma ły mi
dzieć mi, z za ku pa mi itp. ma ją du że pro ble my
aby swo bod nie do stać się do swo ich lo ka li
miesz kal nych. Tak że w miesz ka niach wy stę -
pu ją licz ne, trud ne do usu nię cia ba rie ry ar chi -
tek to nicz ne w po sta ci wą skich przejść, wą skich
bal ko nów, cia snych prze strze ni ko mu ni ka cyj -
nych, wy so kich pro gów w drzwiach. 

Sła bo ścią bu dyn ków post so cja li stycz nych
jest tak że ni ska ja kość uży tych ma te ria łów
wy koń cze nio wych oraz brak zróż ni co wa nia
ja ko ści miesz kań i ca łych bu dyn ków miesz -
kal nych – sys te mo wo wpro wa dzo ny ega li ta -
ryzm pro wa dzą cy do za tra ce nia po czu cia toż -
sa mo ści.

Pro ble ma ty ka lu dzi sta rych 
– ana li zy ada pta cji bu dyn ków 
i miesz kań dla lu dzi sta rych

Obec nie, prze mia ny de mo gra ficz ne i eko -
no micz ne w spo łe czeń stwie po wo du ją zmia -

Skrót artykułu



98 Forum Budownictwa Śląskiego - wydanie specjalne 2014

ny w struk tu rze spo łecz nej wiel kich osie dli
post so cja li stycz nych. Za rów no w Pol sce, jak
i w Niem czech od no to wa no zna czą cy wzrost
od set ka osób 55+. W la tach 70. i 80. XX wie -
ku w ba da nych osie dlach do mi no wa ła struk -
tu ra mło dych, roz wo jo wych ro dzin, pod -
czas gdy obec nie do mi nu ją go spo dar stwa
jed no - i dwu oso bo we osób w wie ku se nio -
ral nym. 

In te re su ją cym dla na jem ców udo god nie -
niem, ze stro ny nie miec kich spół dziel ni miesz -
ka nio wych, jest ak tu al na ofer ta de dy ko wa na
dla osób star szych, do ty czą ca miesz kań we
wszyst kich ty pach bu dyn ków na osie -
dlu – moż li wość do sto so wa nia wy naj mo wa -
ne go lo ka lu do po trzeb oso by sła bej lub nie -
peł no spraw nej. Ba da ne bu dyn ki miesz kal ne
na osie dlach ka to wic kich nie są przy sto so wa -
ne do po trzeb osób star szych. Wy ka zu ją obec -
ność wie lu ba rier ar chi tek to nicz nych: win dy
za trzy mu ją ce się na pół pię trach lub co trze -
cią kon dy gna cję, al bo ich brak, brak prze strze -
ni ma new ro wej przy wej ściu do bu dyn ku, cięż -
ko otwie ra ją ce się drzwi wej ścio we, brak
ła wek w oko li cach wej ścia, brak po rę czy
wzdłuż dłu gich ko ry ta rzy itp. Oso by star sze
w wy wia dach przy zna wa ły, że wiel kość miesz -
kań jest dla nich zu peł nie wy star cza ją ca, jak
rów nież lo ka li za cja, któ ra w wie lu przy pad kach
oka zy wa ła się ide al na. Star si miesz kań cy ce -
nią so bie peł ne wy po sa że nie lo ka li w in sta -
la cje. 

Ce lo wość dzia łań mo der ni za cyj nych 
– moż li wo ści i pro ble my w świe tle 

ure gu lo wań praw nych, 
sy tu acji eko no micz nej 

i prze mian de mo gra ficz nych

Ce chą cha rak te ry stycz ną pol skiej trans for ma -
cji ustro jo wej by ła pry wa ty za cja, któ ra spo wo -
do wa ła roz drob nie nie wła sno ści – po szcze gól -
ne lo ka le miesz kal ne zo sta ły wy ku pio ne przez
do tych cza so wych na jem ców i sta ły się od ręb -
ny mi nie ru cho mo ścia mi. Ta ka sy tu acja blo ku -
je kom plek so we dzia ła nia mo der ni za cyj ne
w bu dyn kach wie lo ro dzin nych. Nie sprzy ja tak -
że dzia ła niom ad mi ni stra cyj nym i pro wa dze niu
od po wied niej go spo dar ki re mon to wej bu dyn ków,
ro dzi sze reg pro ble mów w po zy ski wa niu środ -
ków na in we sty cje, utrud nia po dej mo wa nie
de cy zji oraz ścią ga nie za le gło ści fi nan so wych
od po szcze gól nych współ wła ści cie li. 

Za gro że niem dla post so cja li stycz nych, wiel -
kich osie dli jest ob ser wo wa ny już od kil ku lat
spa dek licz by miesz kań ców w du żych mia stach
i zwią za ny z tym słab ną cy po pyt na miesz ka -
nia. Wy raź nie wi docz nym pro ble mem osie dla
nie miec kie go, szcze gól nie je go pe ry fe ryj nych
czę ści, są pu sto sta ny miesz ka nio we. Ich du -
ża licz ba w bu dyn ku ge ne ru je po waż ne pro ble -
my z utrzy ma niem bi lan su eko no micz ne go, dla -
te go część wy so kich bu dyn ków miesz kal nych
na osie dlu wy bu rzo no, in ne prze bu do wa no ob -
ni ża jąc je i do sto so wu jąc lo ka le miesz kal ne

do ak tu al nych po trzeb na jem ców. W nie któ rych
bu dyn kach, ce lem ob ni że nia kosz tów utrzy ma -
nia, wpro wa dzo no tech no lo gie wy ko rzy stu ją -
ce wo dy opa do we oraz ba te rie sło necz ne
do pod grze wa nia wo dy użyt ko wej. Nie ste ty,
w ob li czu kur czą cej się po pu la cji mia sta Lipsk,
na wet in ten syw ne pra ce re mon to wo -mo der ni -
za cyj ne w ba da nych bu dyn kach osie dla
Grünau nie są w sta nie za trzy mać pro ce su pu -
sto sze nia miesz kań. 

Szan są dla ba da nych osie dli jest zwięk sza -
nie się po pu la cji osób star szych, u któ rych roz -
po zna no po pyt na nie wiel kie lo ka le miesz kal -
ne, o ni skich kosz tach eks plo ata cji, usy tu owa ne
w osie dlach z do brą in fra struk tu rą usłu go wo -
-ko mu ni ka cyj ną. Po dob nie z po pu la cją osób
mło dych, pro wa dzą cych czę sto go spo dar -
stwa jed no oso bo we, któ rych nie stać na du że
miesz ka nia. Szan są jest tak że kre acja no we -
go wi ze run ku ist nie ją cych osie dli, wy po sa żo -
nych w bo ga tą in fra struk tu rę usłu go wo -re kre -
acyj ną.

Dr inż. arch. be ata KU cHAR cZYK -bRUS ad -
iunkt w Ka te drze Sztuk Pięk nych i Użyt ko wych
Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej,
au tor ka licz nych pu bli ka cji i re fe ra tów na kon -
fe ren cjach kra jo wych i za gra nicz nych nt. ba da -
nia ja ko ści lo ka li i bu dyn ków miesz kal nych w du -
żych osie dlach wie lo ro dzin nych. 

kiERUNki REWitaLiZacji bUdYNkóW i oSiEdLi WiELkoPłYtoWYch
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Go spo dar ka re mon to wa i in we sty cyj -
na w Ty skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej
Oskard opar ta jest na wie lo let nich pla -
nach, suk ce syw nie do sto so wy wa nych
do bie żą cych po trzeb wy ni ka ją cych z co rocz -
nych kon tro li okre so wych bu dyn ków.

Z uwa gi na fakt, iż bu dyn ki z wiel kiej pły -
ty w sto so wa nej w Ty chach tech no lo gii
W70 i WK70 re ali zo wa ne by ły na prze strze -
ni wie lu lat stan tech nicz ny tych bu dyn ków
jest bar dzo zróż ni co wa ny. 

Pierw sze ter mo mo der ni za cje bu dyn ków
miesz kal nych mia ły miej sce w la tach 90
ubie głe go wie ku w ra mach usu wa nia wad
tech no lo gicz nych na któ re to ro bo ty spół -

dziel nia po zy ski wa ła do ta cje ce lo we. Nie
wszyst kie bu dyn ki kwa li fi ko wa ły się do tej po -
mo cy za tem ter mo mo der ni za cje ko lej nych
bu dyn ków mu sia ły być fi nan so wa ne ze
środ ków spół dziel ni.

Waż nym wy zwa niem sto ją cym przed służ -
ba mi tech nicz ny mi spół dziel ni by ło wzmoc -
nie nie po łą czeń ze wnętrz nych ścian osło no -
wych sys te mów W -70 ze ścia na mi no śny mi
w ce lu za bez pie cze nia przed ich od pa da niem
na sku tek de gra da cji ory gi nal nych łącz ni ków.
Po se rii awa rii bu dyn ków, któ re mia ły miej -
sce w ca łej Pol sce, In sty tut Tech ni ki Bu dow -
la nej wy dał od po wied nie za le ce nia dla pro -
jek tan tów do ty czą ce wzmac nia nia płyt

osło no wych spe cjal ny mi ko twa mi. Spół dziel -
nia przy ter mo mo der ni za cjach bu dyn ków
do ko nu je wzmoc nie nia mo co wań tych płyt
zgod nie z za le ce nia mi za war ty mi w Za łącz -
ni ku nr 1 pn. „Kon tro la sta nu łącz ni ków
w be to no wych pły tach war stwo wych
przed ocie ple niem” do In struk cji ITB
nr 334/2002 „Bez spo ino wy sys tem ocie pla -
nia ścian ze wnętrz nych bu dyn ków” z 2002 r.
i z In struk cją ITB nr 447/2009 „Zło żo ne sys -
te my izo la cji ciepl nej ścian ze wnętrz nych
bu dyn ków ETICS Za sa dy pro jek to wa nia
i wy ko ny wa nia” z 2009 r. oraz zgod nie z pro -
jek ta mi tech nicz ny mi opra co wa ny mi
z uwzględ nie niem tych za le ceń. 

Re wi ta li za cja bu dyn ków
wiel ko pły to wych
na przy kła dzie Ty skiej
Spół dziel ni Miesz ka nio wej
OSKARD w Ty chach

SM „Oskard” – ul. Uczniowska
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SPółdZiELcZoŚĆ MiESZkaNioWa

W la tach 2008-2013 Spół dziel nia na sze -
ro ką ska lę roz po czę ła pro gram ter mo mo -
der ni za cji bu dyn ków z wiel kiej pły ty fi nan -
so wa ny pre fe ren cyj ny mi po życz ka mi
z 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. Od 2008 ro ku w spół dziel ni pod da no
ter mo mo der ni za cji łącz nie po nad 131 tys.
me trów kwa dra to wych ele wa cji. Rów no cze -
śnie do ko na no do cie ple nia stro po da chów.
Ogól nie w la tach 1996 – 2013 na sku tek ro -
bót mo der ni za cyj nych uwzględ nia ją cych
tak że sys te my grzew cze ob ni żo no za po trze -
bo wa nie mo cy z 73 MW na 57 MW a więc
aż o 16 MW mo cy.

Jed nak że pro gram re wi ta li za cji to nie
tyl ko dą że nie do zwięk sze nia efek tyw no ści
ener ge tycz nej bu dyn ków ale rów nież po pra -
wa bez pie czeń stwa i kom for tu za miesz ki wa -
nia. Spo śród 212 sztuk dźwi gów oso bo wych
w bu dyn kach miesz kal nych zmo der ni zo wa -
no 92 pro cent dźwi gów. Za kres tych mo der -
ni za cji obej mu je wy mia nę wcią gar ki, ste ro -
wa nia, oli no wa nia, ukła dów bez pie czeń stwa,
re mont ka bi ny. Dźwi gi wy po sa ża ne są
w ukła dy ste ro wa nia z fa low ni kiem ob ni ża -

ją ce zu ży cie ener gii elek trycz nej, sys te my
do jaz du awa ryj ne go na wy pa dek prze rwy
w do sta wie ener gii elek trycz nej oraz sys te -
my przy wo ła nia w ra zie awa rii dźwi gu po -
przez mo duł ko mu ni ka cji gło so wej GSM.

Ko lej nym aspek tem jest do sto so wy wa nie
in sta la cji elek trycz nej bu dyn ków do zwięk -
szo ne go za po trze bo wa nia go spo darstw
do mo wych na ener gię elek trycz ną. In sta la -
cje elek trycz ne pro jek to wa ne do tych czas
na mo ce od 2kW do 4,5 kW przy pa da ją ce
na jed no miesz ka nie, zo sta ły zmo der ni zo -
wa ne i do sto so wa ne do mo cy 7 kW od po -
wia da ją cej ak tu al nym nor mom w tym za kre -
sie. Obec nie wy mia na in sta la cji zo sta ła
zre ali zo wa na w 75 bu dyn kach. 

Spół dziel nia in we stu je środ ki w roz bu do -
wę in fra struk tu ry osie dlo wej: bu do wę no -
wych dróg po ża ro wych, par kin gów, chod ni -
ków, pla ców za baw.

Łącz ne na kła dy fi nan so we na re mon ty
i mo der ni za cje spół dziel czych za so bów
miesz ka nio wych na prze strze ni lat 2008-
2013 wy nio sły 89 mi lio nów zł. 

Jed nak po trze by w za kre sie go spo dar -
ki re mon to wej i mo der ni za cji są jesz cze

nie za spo ko jo ne, stąd ko niecz ność ko rzy -
sta nia ze środ ków ze wnętrz nych, jak cho -
ciaż by ze środ ków unij nych z Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go na la ta 2007-2013 z któ rych
spół dziel nia po zy ska ła kwo tę 1,3 mln zło -
tych. Stan tech nicz ny bu dyn ków wy ma ga
w ko lej nych la tach wy dat ko wa nia du żych
środ ków fi nan so wych na ro bo ty ta kie jak
wy mia na in sta la cji ga zo wej, elek trycz nej,
wy po sa ża nie bu dyn ków w in sta la cję cen -
tral nie cie płej wo dy. Bez po mo cy ze -
wnętrz nych źró deł fi nan so wa nia w ra -
mach ta kich pro gra mów, jak Re gio nal ny
Pro gram Ope ra cyj ny Wo je wódz twa Ślą -
skie go na la ta 2014-2020 wy ko na nie
wszyst kich ko niecz nych prac bę dzie nie -
moż li we, gdyż sa mi człon ko wie spół dziel -
ni nie udźwi gną cię ża ru fi nan so we go tych
prac. Po zo sta je mieć na dzie ję i po stu lo wać
do władz sa mo rzą do wych i cen tral nych
o stwo rze nie od po wied nich pro gra mów
i prze zna cze nie w nich wy star cza ją cych
środ ków. 

Piotr Po lis

ty ska Spół dziel nia Miesz ka nio wa oSkaRd w ty chach
jest człon kiem ŚLĄ SkiEj iZbY bU doW Nic tWa

SM „Oskard” – Osiedle Regina
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SPółdZiELcZoŚĆ MiESZkaNioWa

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lo ka tor” ad mi -
ni stru je za so ba mi o po wierzch ni 931,1 tys. m2

z cze go 879,3 tys. m2 to po wierzch nia miesz -
kań, 39,6 tys. m2 – po wierzch nia lo ka li użyt -
ko wych, a 12,2 tys. m2 – po wierzch nia
ga ra ży. Za so by Spół dziel ni obej mu ją 228 bu -
dyn ków miesz kal nych, w któ rych znaj du je
się 17015 miesz kań, 370 lo ka li użyt ko wych
i 810 ga ra ży. Śred ni wiek bu dyn ków wy no si 34
la ta. Spraw ne ad mi ni stro wa nie ta kim ma jąt -
kiem wy ma ga dzia łań do sto so wu ją cych struk -

tu rę Spół dziel ni do wy mo gów go spo dar ki ryn -
ko wej, stąd utwo rze nie 10 Ad mi ni stra cji Osie -
dli Miesz ka nio wych, któ re znaj du ją się na osie -
dlach w róż nych czę ściach Dą bro wy
Gór ni czej. 

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lo ka tor” za -
ło żo na zo sta ła 7 stycz nia 1959 ro ku i od 55
lat wpi su je się w kra jo braz Dą bro wy Gór ni -
czej. Jej roz wój jest nie roz łącz nie zwią za -
ny z roz wo jem prze my sło wym mia sta i Za -
głę bia Dą brow skie go. W li sto pa dzie 1959

ro ku wy bu do wa ny zo stał pierw szy bu dy nek
przy ul. Nor wi da 29, a w stycz niu 1961 od -
da ny do za miesz ka nia dru gi, przy ul. Nor -
wi da 38. Od te go mo men tu szyb ko za czę -
ło przy by wać no wych człon ków, a co raz
wię cej osób pra gnę ło w ten spo sób zre ali -
zo wać ma rze nie o wła snym M. La ta sie dem -
dzie sią te przy nio sły dal szy dy na micz ny roz -
wój Spół dziel ni. Wią za ło się to mię dzy
in ny mi z roz bu do wą ist nie ją cych za kła dów
pra cy oraz re ali za cją naj więk szej kra jo wej in -

Pro gram ter mo mo der ni za cji
bu dyn ków wiel ko pły to wych 
w Spół dziel ni Miesz ka nio wa
„Lo ka tor” w Dą bro wie Gór ni czej

Bu dy nek przy ul. 1000-le cia przed do cie ple niem i po

Z oka zji 50-le cia dzia łal no ści w 2009 ro ku Spół dziel nia „Lo ka tor”
otrzy ma ła od zna kę ho no ro wą za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go,
od zna kę za Za słu gi dla Spół dziel czo ści
oraz Zło ty Laur in sty tu tu go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi.
Na to miast w 2011 ro ku Ślą ską Wiel ką Na gro dę bu dow nic twa. 
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SPółdZiELcZoŚĆ MiESZkaNioWa

we sty cji – bu do wy Hu ty Ka to wi ce. Tyl ko
w 1971 ro ku człon ko wie Spół dziel ni otrzy ma -
li 426 no wych miesz kań. Spół dziel nia w du -
żym stop niu kształ to wa ła no wy układ urba -
ni stycz ny mia sta, a w jej za so bach w 1973
ro ku za miesz ki wa ło 2685 człon ków. eko no -
micz ny moc no ude rzył w bu dow nic two. 

Trud nym cza sem dla ru chu spół dziel cze -
go w Pol sce by ły la ta dzie więć dzie sią te.
Zmia ny ustro jo we i eko no micz ne przy nio sły
sze reg no wych pro ble mów, z któ ry mi wcze -
śniej prak tycz nie nie mie li śmy do czy nie -
nia – wy so kie bez ro bo cie i za dłu że nia.
To rów nież czas wie lu zmian zwią za nych
z no we li za cja mi usta wy o spół dziel niach
miesz ka nio wych. De ter mi no wa ło to i na dal
de ter mi nu je w du żej mie rze bie żą ce za rzą -
dza nie Spół dziel nią.

Spół dziel nia od wie lu lat pro wa dzi dzia ła -
nia w za kre sie ter mo mo der ni za cji bu dyn ków.
Ostat nio na pod sta wie za twier dzo ne go
przez Ze bra nie Przed sta wi cie li w 2009 r. pro -

gra mu ter mo mo der ni za cji za so bów miesz -
ka nio wych na la ta 2010 – 2017. 

Co ro ku ocie plo nych jest kil ka na ście bu dyn -
ków miesz kal nych w tym rów nież bu dyn ki
z „wiel kiej pły ty”. Ich stan tech nicz ny oce nia -
ny jest w na szej Spół dziel ni co rocz nie przez
oso by po sia da ją ce sto sow ne upraw nie nia
i nie bu dzi on za strze żeń. Sta ra my się wy ko -
ny wać pra ce ter mo mo der ni za cyj ne kom -
plek so wo tj. de mon tu je my azbest, do cie pla -
my ścia ny ze wnętrz ne, stro po da chy, piw ni ce,
re mon tu je my bal ko ny, wy mie nia my sto lar kę
okien ną na klat kach scho do wych, drzwi
wej ścio we do kla tek scho do wych. Po wy ko -
na niu ca ło ści ro bót bu dyn ki zmie nia ją dia me -
tral nie swój wy gląd i es te ty kę a jed no cze śnie
uzy sku je my oszczęd no ści w zu ży ciu ener gii
ciepl nej. Na wy ko ny wa nie po wyż szych prac
Spół dziel nia po zy sku je środ ki fi nan so we
w ra mach po ży czek z WFO ŚiGW w Ka to wi -
cach, kre dy tów z BOŚ lub PKO z pre mią ter -
mo mo der ni za cyj ną.

W przy pad ku ter mo mo der ni za cji bu dyn -
ku miesz kal ne go przy ul. Ko ściusz ki 19
otrzy ma li śmy środ ki z Urzę du Mar szał kow -
skie go. Więk szość bu dyn ków ad mi ni stro wa -
nych przez Spół dziel nię po wsta ło w la -
tach 1970 – 1985 w róż nych tech no lo giach
tzw. „wiel kiej pły ty”. Z po dob ny mi pro ble ma -
mi j. w. bo ry ka ją się in ne dą brow skie spół -
dziel nie, wspól no ty czy gmi na.

Na szym zda niem bu dyn ki zre ali zo wa ne
w tech no lo gii z „wiel kiej pły ty” da lej bę dą słu -
żyć miesz kań com na szych osie dli jak rów -
nież miesz kań com bu dyn ków ad mi ni stro wa -
nych przez in ne spół dziel nie, wspól no ty czy
gmi nę. Bu dyn ki zre ali zo wa ne z „wiel kiej pły -
ty” zwłasz cza na Ślą sku i w Za głę biu zo sta -
ły do dat ko wo za bez pie czo ne kon struk cyj nie
przed szko da mi gór ni czy mi, co nie wąt pli wie
ma wpływ na moż li wość dłu go trwa łe go ich
użyt ko wa nia. W na szej Spół dziel ni bu dyn -
ki te pod le ga ją kom plek so wej ter mo mo der -
ni za cji.

Bu dy nek przy ul. To po lo wej 50 przed do cie ple niem i po re mon cie

Spół dziel nia Miesz ka nio wa „Lokator” w dąbrowie górniczej
jest człon kiem ŚLĄ SkiEj iZbY bU doW Nic tWa
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Naj waż niej sze pro ble my 
śro do wi ska in ży nie rów 
bu dow nic twa

– Co zda niem wi ce pre ze sa Kra jo wej
Ra dy PIIB znaj do wa ło się w cen trum uwa -
gi i dzia łań Kra jo wej Ra dy w mi nio nej ka -
den cji?

Ste fan Czar niec ki: Trze cia ka den cja Pol -
skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa, w la -
tach 2010 – 2014, to w Pol sce okres in ten syw -
nych dzia łań le gi sla cyj nych, do ty czą cych
bran ży bu dow la nej i bez po śred nio na sze go sa -
mo rzą du za wo do we go. W za kres tych dzia -
łań wcho dzi ły pra ce nad zmia na mi w usta wie
Pra wo bu dow la ne i nad pro jek tem usta wy
o uła twie niu do stę pu do nie któ rych za wo dów
re gu lo wa nych oraz pra ce Ko mi sji Ko dy fi ka cyj -
nej Pra wa Bu dow la ne go. Si łą rze czy spra wy
le gi sla cji zdo mi no wa ły mi nio ną ka den cję na -
sze go sa mo rzą du. Ak tyw ność Izby na tym po -
lu po le ga ła na zgła sza niu opi nii, uwag i po stu -
la tów do pro po no wa nych za pi sów w pro jek tach
wy mie nio nych ak tów praw nych. Kon ty nu -
owa li śmy tak że – wspól nie z in ny mi pod mio -
ta mi z dzie dzi ny bu dow nic twa – ak cje uświa -
da mia ją ce or ga nom de cy zyj nym i in we sto rom
szko dli wość sto so wa nia kry te rium naj niż szej
ce ny. Du że za an ga żo wa nie Izby do ty czy ło
zwłasz cza pro jek tu tzw. usta wy de re gu la cyj -
nej, ma ją cej na ce lu „uła twie nie i przy spie sze -

nie dro gi do uzy ska nia upraw nień bu dow la -
nych” oraz Ko dek su urba ni stycz no – bu dow -
la ne go. Nie wszyst kie zgła sza ne przez nas
słusz ne uwa gi zo sta ły uwzględ nio ne. W od -
nie sie niu do usta wy de re gu la cyj nej – któ ra zo -
sta ła pod pi sa na przez Pre zy den ta RP i nie dłu -
go wej dzie w ży cie – na sze za strze że nia
do ty czy ły zwłasz cza istot ne go skró ce nia prak -
ty ki za wo do wej oraz spo so bu jej od by wa nia.
Mo że to wpły nąć nie ko rzyst nie na przy go to -
wa nie za wo do we osób peł nią cych w przy szło -
ści sa mo dziel ne funk cje w bu dow nic twie.
Jest jed nak tak że po wód do za do wo le nia, bo -
wiem przy wró co no moż li wość uzy ski wa nia
upraw nień bu dow la nych w wy ko naw stwie
w ogra ni czo nym za kre sie przez tech ni ków oraz
w peł nym za kre sie przez in ży nie rów bu dow -
nic twa po I stop niu stu diów. Za bie ga ła o to
od lat na sza Izba wraz z Pol skim Związ kiem
In ży nie rów i Tech ni ków Bu dow nic twa.

Cie szy ro sną ca sta le ilość człon ków na sze -
go sa mo rzą du. Po 2002 ro ku eg za mi ny
na upraw nie nia bu dow la ne zda ło i w ślad
za tym ode bra ło de cy zję o nada niu tych
upraw nień przez okrę go we ko mi sje kwa li fi ka -
cyj ne oko ło 43 ty sią ce in ży nie rów. Prze czy to
roz po wszech nia nym opi niom, ja ko by sa mo -

rząd za wo do wy stwa rzał ba rie ry utrud nia ją ce
mło dym lu dziom peł nie nie sa mo dziel nych
funk cji w bu dow nic twie. 

Jed nym z waż niej szych za dań Kra jo wej Ra -
dy PIIB jest czu wa nie nad prze strze ga niem
stan dar dów za wo du in ży nie ra bu dow nic twa,
któ ry jest za wo dem za ufa nia pu blicz ne go. Te
stan dar dy są za war te w Ko dek sie za sad ety -
ki za wo do wej, obo wią zu ją cym każ de go człon -
ka na sze go sa mo rzą du. W za pi sach ko dek -
su znaj du je się m.in. obo wią zek roz wo ju
za wo do we go i pod no sze nia za wo do wych
kwa li fi ka cji. Od po cząt ku ist nie nia Izba wspie -
ra swo ich człon ków w tym za kre sie. Od lat
do każ de go z nas do cie ra nie od płat nie mie -
sięcz nik PIIB – In ży nier bu dow nic twa, pi smo
tech nicz ne re gu lar nie roz wi ja ne i wzbo ga ca -
ne o no we tre ści przy dat ne w wy ko ny wa niu za -
wo du i pod no sze niu kwa li fi ka cji za wo do -
wych. Ra da pro gra mo wa wraz z re dak cją
cza so pi sma sta ra się wy cho dzić na prze ciw
zgła sza nym przez człon ków pro po zy cjom
no wych te ma tów. 

W mi nio nej ka den cji zo sta ły uru cho mio ne
kur sy e -le ar nin go we, z któ rych mo gą ko rzy -
stać wszy scy człon ko wie na sze go sa mo rzą -
du po za lo go wa niu się na stro nie in ter ne to wej.

Roz mo wa ze StE Fa NEM cZaR NiEc kiM
– wi ce pre ze sem kra jo wej Ra dy Piib 

i WaL dE Ma REM SZLE PE REM
– kra jo wym Rzecz ni kiem 

od po wie dzial no ści 
Za wo do wej – ko or dy na to rem 

o przy bli że nie spraw, któ re są przed mio tem dzia ła nia kra jo wej Ra dy i kra jo we go Rzecz ni ka od po wie dzial -
no ści Za wo do wej po pro si li śmy ko le gów ze ślą skiej okrę go wej izby in ży nie rów bu dow nic twa, któ rzy zo sta li wy -
bra ni do peł nie nia waż nych funk cji w tych or ga nach przez ko lej ną ka den cję. 
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Zo stał rów nież uru cho mio ny bez płat ny do stęp
do ba zy norm PKN, a w tym ro ku uru cho mio -
ny bę dzie do stęp do usłu gi „Ser wis Bu dow la -
ny” i pu bli ka to ra in for ma cji o ce nach e -SE KO -
CEN BUD.

– Ja kie spra wy bę dą na pierw szym pla -
nie dzia łań w roz po czy na ją cej się czwar -
tej ka den cji?

Za kres pod sta wo wych za dań, któ re Pol ska
Izba In ży nie rów Bu dow nic twa bę dzie re ali zo -
wać w bie żą cej ka den cji zo stał uję ty w Pro gra -
mie dzia ła nia PIIB w okre sie ka den cji 2014-
2018, przy ję te go uchwa łą XIII Zjaz du
Spra woz daw czo – Wy bor cze go PIIB. Te za -
da nia moż na po dzie lić na dzia ła nia skie ro wa -
ne na ze wnątrz sa mo rzą du za wo do we go
oraz skie ro wa ne do człon ków sa mo rzą du
i na ich rzecz.

Dzia ła nia skie ro wa ne na ze wnątrz, to
w głów nej mie rze umac nia nie w świa do mo ści
spo łecz nej oraz or ga nów pań stwo wych i sa -
mo rzą do wych ro li na sze go sa mo rzą du za wo -
do we go w roz wo ju kra ju i kształ to wa niu ła du
prze strzen ne go, stu dio wa nie i opi nio wa nie pro -
jek tów ak tów nor ma tyw nych dot. spraw z za -
kre su bu dow nic twa, w szcze gól no ści Ko dek -
su urba ni stycz no – bu dow la ne go, któ re go
prze pi sy bę dą mia ły bez po śred ni wpływ
na dzia łal ność za wo do wą człon ków Izby.
Aby osią gnąć ocze ki wa ne efek ty, dzia ła nia
na płasz czyź nie le gi sla cyj nej po win ny od by -
wać się we współ pra cy z sej mo wy mi ko mi sja -
mi, Mi ni ster stwem In fra struk tu ry i Roz wo ju Re -
gio nal ne go oraz Głów ne go Urzę du Nad zo ru
Bu dow la ne go. Waż na jest tak że roz wi ja na
na po zio mie okrę gów współ pra ca z par la men -
ta rzy sta mi, ad mi ni stra cją ar chi tek to nicz -
no – bu dow la ną, nad zo rem bu dow la nym,
sa mo rzą dem za wo do wym ar chi tek tów, sto wa -
rzy sze nia mi na uko wo-tech nicz ny mi i in ny mi
pod mio ta mi z bran ży bu dow la nej. 

Dzia ła nia skie ro wa ne do człon ków, to
przede wszyst kim ak ty wi za cja sze ro kie go
ich gro na do pra cy na rzecz śro do wi ska in ży -
nie rów bu dow nic twa, ce lem wzmoc nie nia
po czu cia przy na leż no ści do Izby oraz po moc
w do sko na le niu za wo do wym po przez roz sze -
rze nie ofer ty szko le nio wej. W szcze gól no ści
do ty czy ona kur sów e -le ar nin go wych i roz bu -
do wy por ta lu PIIB o mo du ły przy dat ne w pra -
cy in ży nie rów oraz suk ce syw ne go zwięk sza -
nia do stę pu elek tro nicz ne go do norm,
prze pi sów i pro gra mów in ży nier skich.

Chcie li by śmy, aby bie żą ca ka den cja po ka -
za ła, ja ka jest ro la pol skie go in ży nie ra w roz -
wo ju pol skiej go spo dar ki oraz ja kie jest je go
zna cze nie i miej sce w spo łe czeń stwie. Zre ali -
zo wa nie pro gra mu dzia ła nia PIIB w IV ka den -
cji, któ ry jest pro gra mem otwar tym, bę dzie
moż li we przy su mien nej pra cy oraz wspar ciu
ze stro ny człon ków na sze go sa mo rzą du i po -
zwo li speł nić to ży cze nie.

– Czym się zaj mu je KROZ ko or dy na tor
i ja kie spra wy naj czę ściej są przed mio tem
dzia łań KROZ?

Wal de mar Szle per: Or ga ni za cję, za sa dy
i tryb dzia ła nia Kra jo we go Rzecz ni ka Od po -
wie dzial no ści Za wo do wej okre śla Re gu la -
min KROZ. Licz bę Kra jo wych Rzecz ni ków
usta la każ do ra zo wo Kra jo wy Zjazd. Peł nią cy
ro lę ko or dy na to ra KROZ przy dzie la spra wy

Kra jo wym Rzecz ni kom Od po wie dzial no ści
Za wo do wej i uczest ni czy w po sie dze niach Kra -
jo wej Ra dy PIIB oraz jej Pre zy dium. Kra jo wy
Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej or -
ga ni zu je tak że przy współ pra cy z Kra jo wym
Są dem Dys cy pli nar nym szko le nia dla or ga nu
KROZ i człon ków KSD oraz ko or dy na to rów
OROZ i prze wod ni czą cych OSD. W mi nio nym
ro ku ta kie szko le nia od by ły się dwu krot nie,
w tym jed no bar dzo istot ne z uwa gi na udział
w nim rów nież Wo je wódz kich In spek to rów
Nad zo ru Bu dow la ne go. 

Zgod nie z za pi sem Re gu la mi nu KROZ:
1) ja ko or gan pierw szej in stan cji pro wa dzi

po stę po wa nia wy ja śnia ją ce oraz spra wu je
funk cję oskar ży cie la w spra wach z za kre su od -
po wie dzial no ści za wo do wej i dys cy pli nar nej
człon ków or ga nów Kra jo wej Izby,

2) jest or ga nem wyż sze go stop nia w sto sun -
ku do okrę go wych rzecz ni ków od po wie dzial -
no ści za wo do wej, 

3) skła da od wo ła nia od orze czeń Kra jo we -
go Są du Dys cy pli nar ne go w spra wach, o któ -
rych mo wa w pkt 1, do wła ści we go są du ape -
la cyj ne go w za kre sie od po wie dzial no ści
dys cy pli nar nej lub skar gę do wła ści we go są -
du ad mi ni stra cyj ne go w za kre sie od po wie dzial -
no ści za wo do wej człon ków izb in ży nie rów bu -
dow nic twa, 

4) spra wu je nad zór nad dzia łal no ścią okrę -
go wych rzecz ni ków od po wie dzial no ści za wo -
do wej, 

5) skła da Kra jo we mu Zjaz do wi Izby spra -
woz da nia ze swo jej dzia łal no ści.

Po stę po wa nie wy ja śnia ją ce w spra wach
o prze wi nie nia dys cy pli nar ne człon ków izb in -
ży nie rów bu dow nic twa pro wa dzą rzecz ni cy
na pod sta wie usta wy o sa mo rzą dach za wo -
do wych wraz z wła ści wy mi prze pi sa mi wy ko -
naw czy mi, a w za kre sie nie ure gu lo wa nym ty -
mi prze pi sa mi sto su je się prze pi sy Ko dek su
po stę po wa nia kar ne go. Po stę po wa nie z za -
kre su od po wie dzial no ści za wo do wej w bu dow -
nic twie rzecz ni cy pro wa dzo ne są na to miast
na pod sta wie prze pi sów usta wy Pra wo bu dow -
la ne i ak tów wy ko naw czych do tej usta wy,
a w za kre sie nie ure gu lo wa nym ty mi prze pi sa -
mi sto su je się prze pi sy Ko dek su po stę po wa -
nia ad mi ni stra cyj ne go. 

Kil ka ra zy w ro ku od by wa ją się po sie dze -
nia KROZ, na któ rych roz wią zy wa ne są pro -
ble my or ga ni za cyj ne, m.in. od by wa się przy -
dzie la nie po szcze gól nym rzecz ni kom spraw
i kon sul to wa nie z ob słu gu ją cym or gan KROZ
praw ni kiem aspek tów tech nicz nych i praw nych
po dej mo wa nych de cy zji i po sta no wień. Po nad -
to KROZ peł ni w sie dzi bie PIIB dy żu ry
KROZ – w mi nio nym ro ku 63 ra zy. 

Każ dy z sze ściu obec nie wy bra nych Kra jo -
wych Rzecz ni ków Od po wie dzial no ści Za wo -
do wej spra wu je nad zór nad dzia łal no ścią
przy dzie lo nych or ga nów OROZ. W ra mach
nad zo ru prze pro wa dza co rocz nie wi zy ta cje
w Okrę go wych Izbach spraw dza jąc pra cę
OROZ, względ nie kon sul tu je spra wy te le fo nicz -
nie, oce nia dzia łal ność OROZ oraz ter mi no -
wość roz pa try wa nych bie żą cych spraw i pro -
wa dzi szcze gó ło wą ana li zę roz strzy gnięć –
uchy la je lub utrzy mu je w mo cy. 

Czę ściej tra fia ją do rzecz ni ków spra wy do -
ty czą ce od po wie dzial no ści za wo do wej niż

dys cy pli nar nej, a po stę po wa nia do ty czą naj -
czę ściej osób z bran ży BO, bo też naj wię cej
jest w Izbie człon ków z tej bran ży. 

– Jak uspraw nić pra cę rzecz ni ków
w IV ka den cji?

Rzecz ni ka mi są in ży nie ro wie, nie praw ni cy,
dla te go nie zbęd ne jest sys te ma tycz ne pro wa -
dze nie szko leń dla okrę go wych rzecz ni ków od -
po wie dzial no ści za wo do wej oraz za pew nie nie
przez ra dy okrę go wych izb ob słu gi te go or ga -
nu przez rad ców praw nych. Ak tyw ne uczest -
nic two w szko le niach człon ków OROZ oraz
kon sul ta cje z ob słu gu ją cy mi or gan praw ni ka -
mi, po zwo li unik nąć rzecz ni kom for mal nych
nie pra wi dło wo ści w pro wa dzo nych spra wach
z ty tu łu od po wie dzial no ści za wo do wej lub dys -
cy pli nar nej.

Na pew no na sku tecz ność dzia łań rzecz ni -
ków ma wpływ do bra współ pra ca okrę go wych
izb z przed sta wi cie la mi lo kal nych or ga nów nad -
zo ru bu dow la ne go. W tym ce lu na le ża ło by kon -
ty nu ować or ga ni zo wa nie wspól nych szko -
leń, któ re są oka zją do przed sta wie nia
i omó wie nia za ist nia łych pro ble mów. Do bra
współ pra ca wpły nie na po pra wę ter mi no wo -
ści prze ka zy wa nia wnio sków o wsz czę cie po -
stę po wa nia przez PINB do OROZ – co już
ostat nio ob ser wu je my. Umoż li wi to prze pro wa -
dze nie rze tel nych po stę po wań wy ja śnia ją cych
oraz wy klu czy lub zna czą co zmniej szy ilość
spraw skie ro wa nych do umo rze nia z po wo du
przedaw nie nia na sku tek nie do trzy ma nia
usta wo we go ter mi nu.

Roz ma wia ła: 
Ma ria Świer czyń ska

Ste fan cZAR Niec Ki zo stał wy bra ny na XIII Kra -
jo wym Zjeź dzie Spra woz daw czo – Wy bor czym PIIB
do Kra jo wej Ra dy PIIB na IV ka den cję dzia ła nia sa -
mo rzą du, a na pierw szym po sie dze niu KR w dniu
9 lip ca 2014 – do Pre zy dium KR, na sta no wi sko
wi ce pre ze sa. Tę funk cję peł nił tak że w III ka den -
cji, m.in. opie ku jąc się Ko mi sją Usta wicz ne go Do -
sko na le nia Za wo do we go KR oraz rów no le gle był
w ŚlO IIB wi ce prze wod ni czą cym Ra dy. W bie żą -
cej ka den cji wcho dzi rów nież w skład Pre zy dium
Ra dy ŚlO IIB – prze wod ni czył Ra dzie ŚlO IIB przez
pierw sze dwie ka den cje w la tach 2002-2010, bę -
dąc w tym cza sie tak że człon kiem Kra jo wej Ra dy
PIIB. Od kil ku lat de cy zją Ra dy Nad zor czej Wy daw -
nic twa PIIB Sp. z o.o. jest Ste fan Czar niec ki prze -
wod ni czą cym Ra dy Pro gra mo wej In ży nie ra bu dow -
nic twa – cza so pi sma, któ re co mie siąc do cie ra
do wszyst kich człon ków sa mo rzą du za wo do we -
go in ży nie rów bu dow nic twa w Pol sce.

Wal de mar Szle per zo stał wy bra ny na XIII Kra jo -
wym Zjeź dzie Spra woz daw czo-Wy bor czym PIIB
na Kra jo we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo -
do wej – ko or dy na to ra or ga nu KROZ, po dob nie jak
w III ka den cji PIIB, a w I i II ka den cji peł nił funk -
cję Kra jo we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za -
wo do wej. Rów no le gle przez 3 ka den cje dzia łał
w ŚlO IIB peł niąc funk cję wi ce prze wod ni czą ce go
Ra dy – rów nież w tej ka den cji zo stał wy bra ny
do peł nie nia tej funk cji.
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– Za kład Do sko na le nia Za wo do we go
w Ka to wi cach jest roz po zna wa ny przez wie -
le po ko leń i zna ny jest ja ko jed na z naj więk -
szych firm oświa to wych

– Rze czy wi ście, mo że my po szczy cić się
pięk ną tra dy cją. Dzi siej szy Za kład Do sko na le -
nia za wo do we go w Ka to wi cach to naj star sza te -
go ty pu pla ców ka oświa ty za wo do wej w re gio -
nie i jed na z naj star szych w Pol sce. Bli sko 90
lat na sze go do świad cze nia w edu ka cji sta no wi
zna ko mi te pod sta wy i po ten cjał do re ali za cji za -
dań na rzecz spo łe czeń stwa, go spo dar ki i zmie -
nia ją ce go się nie ustan nie ryn ku pra cy, da je moż -
li wość sta łe go roz wo ju i funk cjo no wa nia na wie lu
róż nych po lach ak tyw no ści. Ca ły czas zmie nia -
my się, do sto so wu jąc ofer tę do ak tu al nych po -
trzeb ryn ku pra cy – za rów no re gio nal ne go, jak
i kra jo we go. A dzi siaj moż na tak że po wie -
dzieć, że speł nia my ocze ki wa nia eu ro pej skie -
go ryn ku pra cy. 

– Do ko go ad re su je swo ją ofer tę ZDZ
w Ka to wi cach?

– Na szą ofer tę ad re su je my do wszyst kich za -
in te re so wa nych zdo by ciem wy kształ ce nia,
za wo du, upraw nień, pod wyż sza niem lub zmia -
ną umie jęt no ści i kwa li fi ka cji za wo do wych, do -
sko na le niem po zio mu wie dzy, roz wi ja niem

za in te re so wań. Od bior ca mi na szych usług
są ucznio wie, stu den ci i ab sol wen ci szkół
i wyż szych uczel ni, oso by pra cu ją ce, pla nu ją -
ce zmia nę pra cy, po szu ku ją ce pra cy, przed się -
bior stwa, in sty tu cje, or ga ni za cje, jed nost ki
sa mo rzą du te ry to rial ne go i in sty tu cje ryn ku pra -
cy. Dla te go na sza ofer ta edu ka cyj na jest bar -
dzo wszech stron na. Ofe ru je my kształ ce nie za -
rów no w sys te mie kur so wym w po nad 300
za wo dach i spe cjal no ściach, jak i w sys te mie
szkol nym na wszyst kich po zio mach edu ka cji
w bli sko 40 kie run kach kształ ce nia. 

– Czy za tem wśród tak sze ro kie go spek -
trum dzia ła nia moż na wska zać kie run ki cie -
szą ce się dziś naj więk szym za in te re so wa -
niem?

– Ry nek pra cy zmie nia się bar dzo dy na micz -
nie. W ślad za tym zmie nia ją się rów nież za -
in te re so wa nia i po trze by edu ka cyj ne. Kie dy mó -
wi my o za wo dach bar dzo po trzeb nych, ta kich,
któ re wa run ku ją spraw ne funk cjo no wa nie spo -
łe czeń stwa i go spo dar ki, to są to za wo dy zwią -
za ne z usłu ga mi, trans por tem lą do wym i po -
wietrz nym, bu dow nic twem, spa wal nic twem,
ener ge ty ką, in for ma ty ką. Naj wię cej kadr w tych
ob sza rach szko li my na kur sach, ale rów nież ty -
sią ce mło dych lu dzi ukoń czy ło na sze szko ły,

uzy sku jąc pierw sze kwa li fi ka cje za wo do we
i moż li wość wej ścia na ry nek pra cy.

– Wspo mniał Pan o bu dow nic twie. Ja ką
ofer tę mo że za pro po no wać ZDZ w tym ob -
sza rze?

– Na po trze by sek to ra bu dow la ne go ZDZ
Ka to wi ce ofe ru je sze ro ką ga mę kur sów w spe -
cjal no ściach bu dow la nych i po krew nych, re ali -
zo wa nych w opar ciu o pro gra my za wie ra ją ce
w prze wa ża ją cej mie rze za ję cia prak tycz ne, ce -
lem so lid ne go przy go to wa nia przy szłych fa -
chow ców. 

Wśród nich moż na wy mie nić min. ta kie, jak:
mu rarz, tyn karz, ma larz bu dow la ny, gla zur nik,
tech no log ro bót wy koń cze nio wych, cie śla,
zbro jarz, sto larz bu dow la ny, bru karz, de karz,
mon ter in sta la cji sa ni tar nych, ga zo wych, cen -
tral ne go ogrze wa nia, kli ma ty za cyj nych, wen -
ty la cyj nych i so lar nych oraz mon ter in sta la cji
z two rzyw sztucz nych i z rur mie dzia nych. Po -
nad to ofe ru je my kur sy, w wy ni ku któ rych moż -
na uzy skać upraw nie nia za wo do we, np.: kur -
sy ope ra to rów ma szyn do ro bót bu dow la nych,
ziem nych i dro go wych, re ali zo wa ne pod me -
ry to rycz nym nad zo rem In sty tu tu Me cha ni za -
cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go, kur sy
z za kre su ob słu gi urzą dzeń dźwi gni co wych,

Ofer ta dla wszyst kich
za in te re so wa nych 
zdo by ciem wy kształ ce nia,
za wo du, upraw nień

Roz mo wa z i Wi ce pre ze sem Za rzą du ZdZ
w ka to wi cach ja NU SZEM dU biE LEM
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z za kre su trans por tu, spa wal nic twa, a tak że
z za kre su elek tro ener ge ty ki.

Na le ży za zna czyć, że bez po śred nio po za -
koń czo nych kur sach ab sol wen ci mo gą te
upraw nie nia uzy skać na miej scu, bo wiem eg -
za mi ny pań stwo we przed ko mi sja mi eg za mi -
na cyj ny mi In sty tu tu Me cha ni za cji Bu dow nic twa
i Gór nic twa Skal ne go oraz Urzę du Do zo ru Tech -
nicz ne go or ga ni zu je my w miej scu szko le nia.

Po nad to, przy ZDZ Ka to wi ce funk cjo nu ją ko -
mi sje kwa li fi ka cyj ne.

Pierw sza z nich to po wo ła na przy ZDZ przez
Pre ze sa Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki Ko mi sja
Kwa li fi ka cyj na prze pro wa dza ją ca eg za mi ny
i wy da ją ca świa dec twa Kwa li fi ka cyj ne upraw -
nia ją ce do pra cy w za kre sie eks plo ata cji i do -
zo ru sie ci, urzą dzeń i in sta la cji elek tro ener ge -
tycz nych,

Ko lej ną jest Od dzia ło wa Ko mi sja Spa wal ni -
cza dzia ła ją ca pod me ry to rycz nym nad zo rem
In sty tu tu Spa wal nic twa w Gli wi cach, prze -
pro wa dza ją ca eg za mi ny i na da ją ca upraw nie -
nia we wszyst kich me to dach spa wa nia.

Dla bran ży bu dow la nej ZDZ przy go to wał
spe cjal ną ofer tę kształ ce nia w for mie Aka de -
mii Bu dow nic twa. Aka de mia umoż li wia zdo by -
wa nie, do sko na le nie i uzu peł nia nie wie dzy,
umie jęt no ści i upraw nień za wo do wych w spo -
sób upo rząd ko wa ny i sys te ma tycz ny oraz
zgod ny z wy ma ga nia mi i stan dar da mi sta wia -
ny mi przez ry nek. Oprócz kur sów i szko leń
dzia łal ność Aka de mii obej mu je rów nież sze reg
nie zbęd nych dzia łań to wa rzy szą cych i uzu peł -
nia ją cych ta kich jak po rad nic two za wo do we,
do radz two biz ne so we oraz wspo mnia ne eg za -
mi ny kwa li fi ka cyj ne. 

Po nad to, dla ab sol wen tów kur sów bu dow -
la nych oraz dla osób, któ re nie po sia da ją for -
mal ne go po twier dze nia umie jęt no ści na by tych
w to ku pra cy za wo do wej przy go to wa li śmy
spe cjal ną ofer tę. We współ pra cy ze Ślą ską
Okrę go wą Izbą In ży nie rów Bu dow nic twa, Ślą -
ską Izbą Bu dow nic twa oraz Pol skim Związ kiem
Pra co daw ców Bu dow nic twa po wo ła na zo sta -
ła Bran żo wa Ko mi sja Eg za mi na cyj na. Ko mi -

sja prze pro wa dza eg za mi ny w wy ni ku któ rych
ab sol wen ci otrzy mu ją Cer ty fi kat po twier dza ją -
cy po sia da nie umie jęt no ści za wo do wych w da -
nym za wo dzie bu dow la nym.

Na sza ofer ta w za kre sie bu dow nic twa skie -
ro wa na jest rów nież do mło dzie ży kształ tu ją -
cej do pie ro ścież kę swo jej ka rie ry za wo do wej.
Szko ły za wo do we i Tech ni ka Za kła du ofe ru ją
edu ka cję za wo do wą na kie run kach ta kich
jak: tech no log ro bót wy koń cze nio wych w bu -
dow nic twie, mu rarz -tyn karz, mon ter sie ci, in -
sta la cji i urzą dzeń sa ni tar nych, mon ter za bu -
do wy i ro bót wy koń cze nio wych w bu dow nic twie
oraz tech nik bu dow nic twa. 

No wą for mą kształ ce nia za wo do we go są or -
ga ni zo wa ne za rów no przez szko ły jak i ośrod -
ki Za kła du Kwa li fi ka cyj ne Kur sy Za wo do we,
dzię ki któ rym moż na przy go to wać się do eg -
za mi nu na uzy ska nie dy plo mu za wo do we go
w róż nych spe cjal no ściach bu dow la nych.

Dla kadr in ży nie ryj no -tech nicz nych w ra mach
Aka de mii pro po nu je my kur sy bu dow la ne, któ -
rych ce lem jest za rów no do sko na le nie w za -
wo dzie, jak i uzy ska nie sto sow nych upraw nień
za wo do wych, a wśród nich m.in.: kosz to ry so -
wa nie kom pu te ro we ro bót bu dow la nych, ob -
słu ga i pro gra mo wa nie ob ra bia rek ste ro wa nych
nu me rycz nie, pro jek to wa nie z wy ko rzy sta -
niem pro gra mu Au to CAD, spo rzą dza nie świa -
dectw cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej bu dyn ków,
przy go to wa nie do uzy ska nia upraw nień bu dow -
la nych, kur sy z za kre su ob słu gi użyt ko wych
pro gra mów kom pu te ro wych i wie le in nych.

– Re ali za cja tak zróż ni co wa nych i spe cja -
li stycz nych kur sów i szko leń nie na le ży
do ła twych za dań.

– Ja kość i efek tyw ność kur sów jest uza leż -
nio na od ka dry i ba zy dy dak tycz nej. Z te go
wzglę du szcze gól ną uwa gę sku pia my na za -
pew nie niu ka dry po sia da ją cej nie tyl ko przy go -
to wa nie me ry to rycz ne i do świad cze nie prak tycz -
ne, ale rów nież przy go to wa nie pe da go gicz ne,
bo wiem o sku tecz no ści pro ce sów kształ ce nia
de cy du je spo sób prze ka zy wa nia wie dzy i kształ -
to wa nia umie jęt no ści za wo do wych. 

Po nad to, jak wspo mnia łem wcze śniej szcze -
gól ną tro ską na kur sach obej mu je my za ję cia
prak tycz ne, któ re re ali zo wa ne są w wy po sa żo -
nych w spe cja li stycz ny sprzęt pra cow niach
i „po li go nach bu dow la nych”, umoż li wia ją cych re -
ali za cję za jęć nie za leż nie od wa run ków at mos -
fe rycz nych. Po li go ny zlo ka li zo wa ne są w ośrod -
kach kształ ce nia w Ty chach, Cho rzo wie,
By to miu, Żar kach iAn dry cho wie. Naj więk szy, no -
wo cze sny, wie lo za da nio wy i do sko na le wy po -
sa żo ny po li gon bu dow la ny w Ty chach zo stał ob -
ję ty pa tro na tem Ślą skiej Izby Bu dow nic twa. 

W pro ce sie kształ to wa nia umie jęt no ści za -
wo do wych nic jed nak nie za stą pi kon tak tu
z rze czy wi sty mi wa run ka mi pra cy. Uczest ni kom
na szych kur sów umoż li wia my go po przez za -
ję cia prak tycz ne or ga ni zo wa ne bez po śred nio
rów nież na pla cach bu dów. W tym ob sza rze
Za kład współ pra cu je z wie lo ma fir ma mi bran -
ży bu dow la nej. Współ pra ca ta obej mu je nie tyl -
ko udo stęp nie nie pla ców bu dów do re ali za cji
za jęć prak tycz nych, ale rów nież or ga ni za cję
kur sów i szko leń do sko na lą cych dla pra cow -
ni ków tych firm.

War to w tym miej scu pod kre ślić rów nież, iż
w pra cow ni in sta la tor skiej zlo ka li zo wa nej w na -
szym ośrod ku w Cho rzo wie przy sto so wa nej
do re ali za cji kur sów ta kich jak: mon ter in sta la -
cji so lar nych i fo to wol ta icz nych, mon ter in sta -
la cji kli ma ty za cyj nych i wen ty la cyj nych, mon -
ter in sta la cji z rur mie dzia nych, mon ter in sta la cji
z two rzyw sztucz nych, mon ter in sta la cji co, sa -
ni tar nych i ga zo wych, fi na li zu je my pra ce zwią -
za ne z przy go to wa niem do jej akre dy ta cji ja ko
or ga ni za to ra szko leń w za kre sie od na wial -
nych źró deł ener gii. 

To choć by je den z przy kła dów ela stycz no -
ści na szej ofer ty edu ka cyj nej i do sto so wa nia
jej do zmie nia ją cych się po trzeb i wy mo gów.

– Gra tu lu ję ta kiej ska li dzia łal no ści i wiel -
kie go pro fe sjo na li zmu. Ży czę wie lu dal -
szych suk ce sów w kształ ce niu kadr dla ryn -
ku pra cy.

Roz ma wiał: Da niel Bie nek

EdUkacja





Zadanie współfinansowane z budżetu
Samorządu Województwa Śląskiego

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 poszczególnych kategoriach określonych w Regulaminie Konkursu

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, Rektorów
Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Częstochowskiej, samorządy zawodowe i gospodarcze budownictwa, które
utworzyły „Forum Budownictwa Śląskiego” oraz eksperci w poszczególnych kategoriach konkursu.

Publiczna promocja Laureatów – poprzez wręczenie tych Nagród w postaci statuetki projektu Zygmunta Brachmańskiego
wraz z Dyplomem – odbędzie się podczas kolejnej, uroczystej XVII GALI BUDOWNICTWA w dniu 7 listopada
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 30 września br.


