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21 i 22 czerw ca br. w Cen trum Edu ka -
cyj no -Kon gre so wym, a tak że na Wy dzia -
le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli -
wi cach od by ło się IX Ślą skie Fo rum
In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo -
ści. Tym ra zem dwu dnio wa kon fe ren cja 
po świę co na by ła PRO GRA MO WI
„MIESZ KA NIE +” W BU DOW NIC TWIE;
ASPEK TOM TECH NICZ NYM BU DO -
WA NIA I RE MON TO WA NIA; RE WI TA LI -
ZA CJI MIA STA, OSIE DLI I TE RE NÓW
PO PRZE MY SŁO WYCH w ra mach przed -
się wzię cia pro gra mo we go WSPÓŁ CZE -
SNE I IN NO WA CYJ NE ROZ WIĄ ZA NIA
W BU DOW NIC TWIE PO WSZECH NYM.

W imie niu or ga ni za to rów i współ or ga -
ni za to rów oraz licz nych part ne rów me -
ry to rycz nych otwar cia ko lej ne go „IX Ślą -
skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa,
Nie ru cho mo ści” do ko na li Ta�de�usz
Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa i 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,
dzię ku jąc przy by łym za przy ję cie wspól -
ne go za pro sze nia do udzia łu w tym
przed się wzię ciu.

Pro gram te ma tycz ny kon fe ren cji zo -
stał sfor mu ło wa ny wspól nie z wła dza -
mi i ka drą na uko wą Wy dzia łu Bu dow -
nic twa i Wy dzia łu Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki Ślą skiej. W imie niu Izb Bu -
dow nic twa, a tak że po zo sta łych or ga -

Pro�gram�
Miesz�ka�nie�+�
szansą�
dla�mieszkańcow�
i�budownictwa

ni za to rów go spo da rze kon fe ren cji zło -
ży li ser decz ne po dzię ko wa nia Pro fe so -
ro wi Ar�ka�diu�szo�wi� Mę�ży�ko�wi
– Rek to ro wi Po li tech ni ki Ślą skiej,
za ob ję cie swym Pa tro na tem Ho no ro -
wym tej kon fe ren cji i moż li wość jej zor -

ga ni zo wa nia w kie ro wa nej Uczel ni,
oraz Pro fe sor Jo�an�nie�Bzów�ce – Dzie -
ka no wi Wy dzia łu Bu dow nic twa wraz
z Pro dzie ka na mi i Pro fe so ro wi Klau�-
diu�szo�wi�Fros�so�wi – Dzie ka no wi Wy -
dzia łu Ar chi tek tu ry, za uży tecz ną i kon -

Otwar�cia�ko�lej�ne�go�„IX Ślą�skie�go�Fo�rum�In�we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�ści”�do�ko�na�li�Ta�de�usz
Wnuk�–�Pre�zy�dent�Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�i 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



6 Forum Budownictwa Śląskiego (51) 2017

IX ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI

struk tyw ną współ pra cę przy tym wspól -
nym przed się wzię ciu.

Pa tro nat Ho no ro wy IX Ślą skie go Fo -
rum ob ję li: Mi ni ster In fra struk tu ry i Roz -
wo ju – An�drzej�Adam�czyk, Wo je wo da
Ślą ski – Ja�ro�sław�Wie�czo�rek, Mar sza -
łek Wo je wódz twa Ślą skie go – Woj�-
ciech�Sa�łu�ga.

Tra dy cyj nie „IX Ślą skie Fo rum” jest
wy da rze niem po prze dza ją cym VII Eu -
ro pej ski Kon gres Ma łych i Śred nich
Przed się biorstw, któ ry od bę dzie się
w dniach 18-20 paź dzier ni ka br. w Mię -
dzy na ro do wym Cen trum Kon gre so -
wym w Ka to wi cach. Ini cja to rem i or ga -
ni za to rem te go Kon gre su jest Ta�de�usz
Do�no�cik – Mi ni ster w Rzą dzie Je�rze�-
go�Buz�ka, Pre zes Re gio nal nej Izby Go -
spo dar czej w Ka to wi cach i I Wi ce pre -
zes Kra jo wej Izby Go spo dar czej
w War sza wie. Współ or ga ni za to ra mi
Ślą skie go Fo rum by ły, tak jak w po -
przed nich la tach, głów ne kra jo we or ga -
ni za cje po za rzą do we bu dow nic twa:
Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic -
twa – re pre zen to wa na przez Wal�de�ma�-
ra�Szle�pe�ra – Kra jo we go Rzecz ni ka
Od po wie dzial no ści Za wo do wej – Ko or -
dy na to ra, Pol skie To wa rzy stwo Miesz -
ka nio we – re pre zen to wa ne przez Pre -
ze sa Za rzą du Głów ne go Zbi�gnie�wa
Ja�now�skie�go, Prze wod ni czą ce go ZZ
„Bu dow la ni” i Ra dy Ochro ny Pra cy
Sej mu RP, Pol ski Zwią zek In ży nie rów
i Tech ni ków Bu dow nic twa, któ ry re pre -
zen tu je An�drzej�No�wak – Wie lo let ni
Prze wod ni czą cy Od dzia łu Ka to wic kie -
go te go Związ ku.

We wspól nym imie niu, Or ga ni za to -
rów i Współ or ga ni za to rów, Ta de usz
Wnuk i Fran ci szek Busz ka ser decz nie
po wi ta li, dzię ku jąc za przy ję cie za pro -
sze nia i uczest nic twie w po przed nich
kon fe ren cjach: To�ma�sza� Żu�chow�-
skie�go�– pod se kre ta rza sta nu w Mi ni -
ster stwie In fra struk tu ry i Bu dow nic -
twa, od po wie dzial ne go za sek tor
bu dow nic twa, Wo je wo dę Ślą skie -
go – Ja�ro�sła�wa�Wie�czor�ka.
Jac�ka�Sze�ra – Mi ni stra, Głów ne go In -

spek to ra Nad zo ru Bu dow la ne go, dzię -
ku jąc za oso bi sty udział tak że w po -
przed nich na szych kon fe ren cjach
i oka zy wa ne w tej for mie za in te re so wa -
nie dzia łal no ścią Ślą skie go Fo rum, Elż�-
bie�tę�Oczko�wicz – p.o. Ślą skie go Wo -
je wódz kie go In spek to ra Nad zo ru
Bu dow la ne go oraz To�ma�sza�Ra�dziew�-
skie�go – Za stęp cę Ślą skie go Wo je -
wódz kie go In spek to ra Nad zo ru Bu dow -
la ne go, Bo�że�nę� Gol�da�mer�-Ka�pa�łę
– Dy rek tor Wy dzia łu In fra struk tu ry Ślą -
skie go Urzę du Wo je wódz kie go, Ada�ma

Neu�man�na – Za stęp cę Pre zy den ta
Mia sta Gli wi ce, Agniesz�kę�Ko�zieł�ło�-Po�-
klew�ską – Wi ce pre zes Za rzą du Ka to -
wic kie go TBS Sp. z o.o., in we sto ra jed -
ne go z pierw szych w Pol sce osie dli
pro gra mu „Miesz ka nie +” oraz re pre zen -
tu ją cych ko lej ne sa mo rzą dy te ry to rial ne
re gio nu: Ire�nę�Ży�lak – Za stęp cę Pre zy -
den ta Mia sta Ra ci bo rza, Krzysz�to�fa
Le�wan�dow�skie�go – Za stęp cę Pre zy -
den ta Mia sta Za brze iAne�tę�Mo�rel – re -
pre zen tu ją cą Sie mia no wi ce Ślą skie.

Po wi ta no współ pra cu ją cych z Fo -
rum i kie ru ją cych ko lej ny mi sa mo rzą da -
mi go spo dar czy mi oraz spo łecz ny mi re -
gio nu: Wik�to�ra� Paw�li�ka – Pre ze sa
Re gio nal nej Izby Prze my sło wo -Han dlo -
wej w Gli wi cach oraz Pio�tra�Ku�kur�-
bę – Prze wod ni czą ce go Ra dy tej Izby,

Pro fe so ra Je�rze�go�Bar�gli�ka – Pre ze -
sa Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol -
skich Od dzia łu Za głę bia Wę glo we go, dr.
Ja�na�Sar�nę – Dy rek to ra Ge ne ral ne go
Fun da cji Roz wo ju Kar dio chi rur gii im.
prof. Zbi gnie wa Re li gi w Za brzu, Pro -
fe so ra Lu�cja�na�Ku�rza�ka – Kie row ni ka
Ka te dry Me cha ni ki Tech nicz nej Wy -
dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni ki Czę -
sto chow skiej, Człon ka Ra dy Ślą skiej
Izby Bu dow nic twa.

Go spo da rze po wi ta li rów nież licz ne
gro no Ko le ża nek i Ko le gów Ślą skiej
Izby In ży nie rów Bu dow nic twa oraz
Okrę go wych Izb, a wśród nich: Ada�ma
Ra�ka – Prze wod ni czą ce go Ra dy Opol -
skiej OIIB, Zbi�gnie�wa� Pa�stusz�kę
– Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo -
do wej – Ko or dy na to ra Opol skiej OIIB,
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Ewę�Się�ka�łę�-Kar�bo�wicz – Se kre ta rza
Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej Opol skiej
OIIB a tak że Przed sta wi cie li Wy dzia łów:
Bu dow nic twa, Elek trycz ne go oraz In fra -
struk tu ry i Śro do wi ska Po li tech ni ki
Czę sto chow skiej.

Obec na kon fe ren cja jest ko lej nym
wspól nym przed się wzię ciem więk szo -
ści sa mo rzą dów za wo do wych i go spo -
dar czych bu dow nic twa re gio nu ślą skie -
go, któ re w 2008 ro ku za war ły
do bro wol ne po ro zu mie nie o utwo rze -
niu plat for my wza jem ne go współ dzia -
ła nia ja ko Fo rum Bu dow nic twa Ślą skie -
go. Uzna no wów czas, że za cho wu jąc
sta tu to wą au to no mię dzia ła nia każ de -
go z na szych sa mo rzą dów, wska za ne
jest for mu ło wa nie i zaj mo wa nie wspól -
ne go sta no wi ska, zwłasz cza wo bec
naj waż niej szych pro jek tów le gi sla cyj -
nych Rzą du i Sej mu, re gu lu ją cy ry nek
in we sty cji i bu dow nic twa, eko lo gii i za -
rzą dza nia nie ru cho mo ścia mi. Po każ -
dej ko lej nej kon fe ren cji Ślą skie go Fo -
rum for mu ło wa ne jest „Sta no wi sko
koń co we” i „Re ko men da cje”, któ re
prze ka zy wa ne jest do wła ści wych ko -
mi sji sej mo wych re sor tów Rzą du,

Kon�fe�ren�cja�od�by�wa�ła�się�w Cen�trum�Edu�ka�cyj�no�-Kon�gre�so�wym�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej�w Gli�wi�cach
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Pro�fe�sor�Ar�ka�diusz�Mę�żyk�–�Rek�tor�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej

To�masz�Żu�chow�ski�–�pod�se�kre�tarz�sta�nu�w Mi�ni�ster�stwie�In�fra�struk�tu�ry�i Bu�-
dow�nic�twa

Pro�fe�sor�Jo�an�na�Bzów�ka�–�Dzie�kan�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa

władz wo je wódz twa i sa mo rzą dów te ry to rial nych. Ca ło ścio -
wa oce na w re ali za cji do tych cza so wych po stu la tów do ko -
na na zo sta nie na dru giej kon fe ren cji obec ne go „IX Ślą skie -
go Fo rum” w dniu 19 paź dzier ni ka br. w Sa li Sej mu
Ślą skie go w ra mach Ju bi le uszy 20-le cia Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa i 15-le cia Ślą skiej Okrę go wej Izby In ży nie rów Bu -
dow nic twa. Jest wstęp ne za pew nie nia kie row nic twa Mi ni -
ster stwa In fra struk tu ry i Bu dow nic twa, że na kon fe ren cji tej
zo sta nie przed sta wio ny koń co wy pro jekt Ko dek su urba ni -
stycz no -bu dow la ne go, któ ry sta no wić bę dzie speł nie nie wie -
lo let nie go po stu la tu o ko niecz no ści kom plek so we go ure gu -
lo wa nia praw ne go pro ce sów in we sty cyj no -bu dow la nych.
Pro wa dzo ne są tak że pra ce, nad ak tu ali za cją ocen koń co -
wych i wnio sków: VI Ślą skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow -
nic twa, Nie ru cho mo ści w 2014 ro ku z te ma tem „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”, VII Ślą skie go Fo -
rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo ści w czerw cu
i paź dzier ni ku 2015 r. „Aspek ty tech nicz ne i eko no micz ne
do sto so wa nia efek tyw no ści ener ge tycz nej bu dyn ków
miesz kal nych i uży tecz no ści pu blicz nej do obo wią zu ją cych
norm i wy mo gów”.

– Ślą�ska�Izba�Bu�dow�nic�twa,�któ�rą�re�pre�zen�tu�ję – mó wił Ta�-
de�usz�Wnuk – prze�wod�ni�czy�dzia�łal�no�ści�„Fo�rum�Bu�dow�-
nic�twa�Ślą�skie�go”,�a wraz�ze�Ślą�ską�Okrę�go�wą�Izbą�In�ży�nie�-
rów� Bu�dow�nic�twa� i O/K� PZITB,� sta�no�wią� Ko�le�gium� te�go
„Po�ro�zu�mie�nia”�sa�mo�rzą�dów�za�wo�do�wych�i go�spo�dar�czych
bu�dow�nic�twa�re�gio�nu.�Kil�ka�mie�się�cy�te�mu�dr�inż.�Ire�ne�usz
Jóź�wiak przy�jął�na�szą�wspól�ną�pro�po�zy�cję�peł�nie�nia�spo�łecz�-
nej�funk�cji�Dy�rek�to�ra�Wy�ko�naw�cze�go�Fo�rum�Bu�dow�nic�twa
Ślą�skie�go,�a któ�re�mu�dzię�ku�je�my�za współ�udział�w przy�go�-
to�wa�niu� obec�nej� kon�fe�ren�cji,� re�pre�zen�tu�jąc� Po�li�tech�ni�kę
Ślą�ską.

Ma miej sce już wie lo let nia współ pra ca Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa z Wiel ko pol ską Izbą Bu dow nic twa w Po zna niu
i Ga li cyj ską Izbą Bu dow nic twa w Kra ko wie. Nie za leż nie od tej
bu dow la nej współ pra cy bran żo wej, każ da z or ga ni za cji Fo -
rum ini cju je współ dzia ła nie z ko lej ny mi sa mo rzą da mi go spo -
dar czy mi re gio nu ślą skie go w wie lu wspól nych ob sza rach
te ma tycz nych, np.: sta łej po pra wy wa run ków dzia łal no ści
praw nej i fi nan so wej przed się biorstw pro wa dzą cych dzia -
łal ność go spo dar czą, for mu ło wa nia wspól nych wnio sków sys -
te mo wych w tym za kre sie, ja ko po stu la tów wo bec Rzą du
i Sej mu, kształ ce nia i do sko na le nia za wo do we go, i wie lu ko -
lej nych. Wy kład ni kiem te go są za war te przez Ślą ską Izbę
Bu dow nic twa „Po ro zu mie nia o współ pra cy” np. z: Re gio nal -
ną Izbą Go spo dar czą w Ka to wi cach w 2012 ro ku, Za kła dem
Do sko na le nia Za wo do we go w 2012 ro ku Ślą skim Re gio nal -
nym Fun du szem Po rę cze nio wym oraz wie lo ma ko lej ny mi.

Kie ru jąc się wy so ce po zy tyw ną oce ną władz sta tu to -
wych i przed się biorstw człon kow skich Ślą skiej Izby Bu dow -
nic twa w ra mach tych „Po ro zu mień” oraz ta ką sa mą oce ną
władz sta tu to wych i przed się biorstw człon kow skich Re gio -
nal nej Izby Prze my sło wo -Han dlo wej w Gli wi cach, na stą pi -
ły wspól ne uzgod nie nia o ce lo wo ści pod pi sa nia „Po ro zu mie -
nia o współ pra cy” mię dzy na szy mi Izba mi w trak cie
kon fe ren cji w sie dzi bie Po li tech ni ki Ślą skiej. Dzię ku ję Wik -
to ro wi Paw li ko wi – Pre ze so wi Re gio nal nej Izby Prze my słow -
-Han dlo wej w Gli wi cach i Pio tro wi Ku kur bie – Prze wod ni czą -
ce mu Ra dy, za apro ba tę tej wspól nej ini cja ty wy.

Głos na stęp nie za brał Pro fe sor Ar�ka�diusz�Mę�żyk – Rek -
tor Po li tech ni ki Ślą skiej: Wi�tam�wszyst�kich�w mu�rach�na�szej
uczel�ni.�To�dla�nas�wiel�ki�za�szczyt�ale�i szan�sa�na współ�pra�-
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cę,�na na�wią�za�nie�kon�tak�tów,�któ�re�bę�-
dą�owo�co�wa�ły�przez�wie�le�lat.�Po�li�tech�-
ni�ka� od wie�lu� lat� sta�ra� się� roz�wi�jać
współ�pra�ce�z oto�cze�niem�spo�łecz�no�-go�-
spo�dar�czym.�Szcze�gól�nie�w ostat�nim
okre�sie� in�ten�sy�fi�ku�je�my� te� dzia�ła�nia,
a te�mat�tej�kon�fe�ren�cji�jest�dla�nas�nie�-
zwy�kle� waż�ny.� To� nie� tyl�ko� szan�sa
na współ�pra�ce�w ra�mach�dzia�łal�no�ści
na�uko�wo�-ba�daw�czej,� ale� to� przede
wszyst�kim�jest�to�mi�sja�na rzecz�roz�wo�-
ju�re�gio�nu.
To�masz�Żu�chow�ski�–�pod se kre tarz

sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
i Bu dow nic twa, od po wie dzial ny za sek -
tor bu dow nic twa za bie ra jąc głos po wie -
dział: Dzię�ku�ję�za za�pro�sze�nie�na to�Fo�-
rum,�któ�re�zo�sta�ło�ob�ję�te�pa�tro�na�tem
Mi�ni�stra�In�fra�struk�tu�ry�i Bu�dow�nic�twa.
Te�ma�ty,�któ�ry�mi�bę�dzie�my�się�zaj�mo�wać
i dys�ku�to�wać� w trak�cie� kon�fe�ren�cji
mnie�oso�bi�ście�są�bli�skie�z punk�tu�wi�-
dze�nia�mo�ich�za�in�te�re�so�wań,�jak�rów�-
nież�pra�cy,�któ�rą�mam�za�szczyt�wy�ko�-
ny�wać.

Czas�za�cząć�dzia�łać�re�al�nie�i prak�-
tycz�nie�wy�ko�rzy�stać�nasz�do�ro�bek�in�-

te�lek�tu�al�ny,�for�mal�no�-praw�ny�i za�cząć
re�ali�zo�wać�to,�o czym�od mie�się�cy�i lat
dys�ku�tu�je�my.�Ma�te�ria�łów�kon�fe�ren�cyj�-
nych�jest�du�żo,�są�bar�dzo�cen�ne,�ale
bez�re�al�ne�go�dzia�ła�nia�nie�bę�dzie�my
roz�wi�jać�Pol�ski.�My�ślę,�że�jest�spo�ro�lu�-
dzi� z cha�ry�zmą� i chę�cią� dzia�ła�nia,
aby�prze�bi�jać�„szkla�ne�mu�ry”�i pro�pu�-
bli�co�bo�no�re�ali�zo�wać�zmia�ny,�wie�dząc
jak�trud�no�przejść�od słów�do czy�nów.
Li�czę,� że� lu�dziom� do�brej� wo�li� to� się
uda,�a na Ślą�sku�na pew�no�ta�kich�lu�-
dzi�nie�bra�ku�je.

W swo im wy stą pie niu wi ce mi ni ster
To masz Żu chow ski pod kre ślił, że MIB
przy go to wu je pa kiet zmian ustaw wy -
ni ka ją cych z przy ję te go w ubie głym ro -
ku przez rząd Na ro do we go Pro gra mu
Miesz ka nio we go. Naj waż niej sza część
NPM to pa kiet Miesz ka nie Plus, obej -
mu ją cy do stęp ne bu dow nic two miesz -
ka nio we z prze zna cze niem na wy na -
jem, zmia ny uła twia ją ce po wsta nie
więk szej licz by lo ka li so cjal nych oraz
miesz kań w ra mach spo łecz ne go bu -
dow nic twa czyn szo we go, a tak że zmia -
ny umoż li wia ją ce wspar cie dzia łań

pod no szą cych stan dard ta kich miesz -
kań i lo ka li, jak rów nież wspar cie pań -
stwa dla osób chcą cych oszczę dzać
na róż ne ce le miesz ka nio we (In dy wi du -
al ne Kon ta Miesz ka nio we). Przy po -
mniał, że miesz ka nia na wy na jem bę -
dą ofe ro wa ne za wsze z opcją doj ścia
do wła sno ści lo ka lu, lecz oso by nie za -
in te re so wa ne wła sno ścią miesz ka nia
nie tyl ko bę dą mo gły wy na jąć miesz ka -
nie bez ko rzy sta nia z tej opcji, ale
tak że, w każ dym cza sie trwa nia umo -
wy naj mu, bę dą mo gły zmie nić umo wę
na na jem z opcją doj ścia do wła sno ści.

Wi ce mi ni ster pod kre ślił rów nież, że
MIB przy go to wu je wpro wa dze nie me -
cha ni zmów zwięk sza ją cych ochro nę
na jem cy przed nie uza sad nio nym roz -
wią za niem umo wy naj mu, czy zwięk -
sza niem sta wek czyn szu, po twier dza -
jąc jed no cze śnie, że mak sy mal ne
staw ki czyn szu naj mu, w tym czyn szu
z opcją doj ścia do wła sno ści, bę dą ure -
gu lo wa ne prze pi sa mi po wszech nie
obo wią zu ją cy mi, a więc bę dą jaw ne
i zna ne za rów no de we lo pe rom, jak
i na jem com.

Pod�pi�sa�nie�„Po�ro�zu�mie�nia�o współ�pra�cy”�po�mię�dzy�Re�gio�nal�ną�Izbą�Prze�my�sło�wo�-Han�dlo�wej�w Gli�wi�cach,�a Ślą�ską�Izbą�Bu�dow�nic�twa
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–�Miesz�ka�nia�re�ali�zo�wa�ne�w ra�mach
pro�gra�mu�Miesz�ka�nie�Plus�nie�bę�dą�od�-
bie�ga�ły� od miesz�kań� ofe�ro�wa�nych
na ryn�ku�ko�mer�cyj�nym.�Co�wię�cej,�za�-
kła�da�się�wpro�wa�dze�nie�roz�wią�zań�za�-
po�bie�ga�ją�cych�bu�do�wie�miesz�kań�na te�-
re�nach� do te�go� nie�do�sto�so�wa�nych,
np.�ob�sza�rach�szcze�gól�ne�go�za�gro�że�-
nia�po�wo�dzią,�czy�w po�bli�żu�elek�trow�-
ni�wia�tro�wych – pod kre ślił Wi ce mi ni ster
To masz Żu chow ski.

Pro gram nie wąt pli wie po zwo li
na efek tyw ne wy ko rzy sta nie nie uży wa -
nych dziś grun tów, bę dą cych w po sia -
da niu m.in. Skar bu Pań stwa. Do dat ko -
wym efek tem pro gra mu bę dzie
uła twie nie po zy ski wa nia nie ru cho mo -
ści, któ re bę dą mo gły być przed mio -
tem za mia ny, np. w miej sce od szko do -
wa nia w przy pad ku wy własz cze nia
bę dzie moż na za ofe ro wać miesz ka nie
lub grunt, co np. umoż li wi kon ty nu owa -
nie do tych cza so we go spo so bu za -
rob ko wa nia zwią za ne go z pro wa dze -
niem go spo dar stwa rol ne go, czy
za pew ni miej sce za miesz ka nia.

Wi ce mi ni ster To masz Żu chow ski
po in for mo wał, że ak tu al ne pra ce MIB
sku pia ją się tak że na osa dze niu re wi -
ta li za cji w sys te mie za rzą dza nia 
roz wo jem kra ju. Na stą pi to m.in. w ra -
mach prac nad ko dek sem urba ni -
stycz no -bu dow la nym, któ ry stwo rzy
kom plek so we ra my praw ne dla prze -
kie ro wa nia stru mie nia in we sty cji
na ob sza ry już zur ba ni zo wa ne (brown -

fields). Wi ce mi ni ster To masz Żu chow -
ski przy po mniał, że pro wa dzo ne 
w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Bu dow -
nic twa pra ce nad ko dek sem urba ni -
stycz no -bu dow la nym to pro po zy cja
sys te mo we go ure gu lo wa nia go spo da -
ro wa nia prze strze nią, w tym kształ to -
wa nia i re ali za cji po li ty ki prze strzen -
nej oraz pro wa dze nia pro ce su
in we sty cyj no -bu dow la ne go. Pro jekt
jest już po po głę bio nych, po nad trzy -
mie sięcz nych kon sul ta cjach pu blicz -
nych i do koń ca te go ro ku no wy 
pro jekt zo sta nie przed sta wio ny rzą do -
wi i skie ro wa ny do prac par la men tar -
nych.

T. Żu chow ski wie lo krot nie pod kre ślał,
że pro ces re wi ta li za cji to nie tyl ko re -
mont obiek tów bu dow la nych, ich bu do -
wa czy re wa lo ry za cja te re nów zie lo -
nych, ale przede wszyst kim to
roz wią za nie pew nych pro ble mów spo -
łecz nych i go spo dar czych. Głów ny mi
be ne fi cjen ta mi pro ce sów re wi ta li za cji są
wła śnie miesz kań cy ob sza rów ni mi
ob ję tych i spo łecz ność, na któ rą od dzia -
łu ją one w spo sób po śred ni.

Mó wił też, że w MIB od by wa ją się
spo tka nia eks perc kie z za kre su BIM,
któ re sta no wią fo rum opi nii przed sta wi -
cie li róż nych za in te re so wa nych śro do -
wisk. Dia log pod ję ty przez re sort 
z in te re sa riu sza mi ma umoż li wić za pre -
zen to wa nie za let, jak i wąt pli wo ści
zwią za nych z wpro wa dze niem me to dy -
ki BIM w Pol sce – za rów no zwo len ni -

kom, jak i scep ty kom jej wdro że nia. MIB
za pro po no wa ło zre ali zo wa nie pro jek tu
pi lo ta żo we go z wy ko rzy sta niem me to -
dy ki BIM Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad oraz PKP Pol -
skim Li niom Ko le jo wym.

Pro fe sor Jo�an�na�Bzów�ka – Dzie kan
Wy dzia łu Bu dow nic twa ży cząc owoc -
nych ob rad stwier dzi ła m.in.: Ja�ko
re�pre�zen�tant�ka�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa
w imie�niu�swo�im,�ko�le�gium�dzie�kań�-
skie�go�rów�nież�pra�cow�ni�ków�Wy�dzia�-
ły�Bu�dow�nic�twa�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej
ser�decz�nie� wszyst�kich� wi�tam� w mu�-
rach�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej.�Cie�sze�się
bar�dzo,�że�ob�ra�dy IX Ślą�skie�Fo�rum�In�-
we�sty�cji,�Bu�dow�nic�twa,�Nie�ru�cho�mo�-
ści�ma�ją�miej�sce� tu�taj,�w Gli�wi�cach.
Nie�da�le�ko�jest�Wy�dział�Bu�dow�nic�twa
je�den�z naj�star�szych�wy�dzia�łów�Po�li�-
tech�ni�ki.�Wła�śnie�bio�rąc�pod uwa�gę�po�-
ten�cjał�Pań�stwa�i po�ten�cjał�pra�cow�ni�-
ków� Wy�dzia�łu� chcia�łam� za�chę�cić
wszyst�kich�i za�pro�sić�do współ�pra�cy
do roz�wią�zy�wa�nia�wszel�kich�za�gad�nień
i pro�ble�mów�bu�dow�nic�twa.

Zwień cze niem se sji in au gu ra cyj nej
kon fe ren cji by ło pod pi sa nie „Po ro zu mie -
nia o współ pra cy” po mię dzy Re gio nal -
ną Izbą Prze my sło wo -Han dlo wej w Gli -
wi cach, re pre zen to wa ną przez Pre ze sa
Wik�to�ra�Paw�li�ka i Prze wod ni czą ce go
Pio�tra�Ku�kur�bę a Ślą ską Izbą Bu dow -
nic twa re pre zen to wa ną przez Pre zy -
den ta Ta�de�usza�Wnu�ka i Wi ce pre zy -
den ta Ma�riusz�Czysz�ka.
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◗ przed się bior ca o sta bil nej po zy cji
na ryn ku nie ru cho mo ści

◗ rze tel ny part ner
◗ przed się bior ca o sta bil nej po zy cji

na ryn ku nie ru cho mo ści
◗ od bli sko 60 lat re ali zu je cel, któ ry

przy świe cał za ło ży cie lom – za spo ka ja
po trze by miesz ka nio we i spo łecz no -
-go spo dar cze lo kal nej spo łecz no ści

◗ in we stu je w no wo cze sne, przy ja zne
dla śro do wi ska tech no lo gie, z suk ce -
sem po zy sku je do dat ko we źró dła fi -
nan so wa nia

◗ in we stu je w no wo cze sne, przy ja zne
dla śro do wi ska tech no lo gie, z suk ce -
sem po zy sku je do dat ko we źró dła fi -
nan so wa nia

◗ ob słu gu je 214 bu dyn ków miesz kal -
nych oraz 132 lo ka le użyt ko we

◗ zrze sza po nad 12 ty się cy człon ków
◗ zdo byw ca licz nych na gród i wy róż -

nień za efek tyw ne za rzą dza nie i go -
spo da ro wa nie po sia da ny mi za so ba mi

◗ ob słu gu je 214 bu dyn ków miesz kal -
nych oraz 132 lo ka le użyt ko we

◗ zrze sza po nad 12 ty się cy człon ków

◗ zdo byw ca licz nych na gród i wy róż -
nień za efek tyw ne za rzą dza nie i go -
spo da ro wa nie po sia da ny mi za so ba mi

ZABRZAŃSKA�
SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA��
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SESJA II:

„MIESZKANIE +” W BUDOWNICTWIE

Pro wa dzą cy, mo de ra cja:
Ta�de�usz�Wnuk – Pre zy dent Ślą skiej

Izby Bu dow nic twa, 
Jo�an�na�Koch�-Ku�bas – Pre zes Za rzą -

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

Ce lem pro gra mo wym tej czę ści kon -
fe ren cji – mó wił Ta�de�usz�Wnuk – jest
za ję cie przez jej uczest ni ków, a więc
przez sa mo rzą dy te ry to rial ne z miej -
ski mi przed się bior stwa mi go spo dar ki
miesz ka nio wej oraz spół dziel czość
miesz ka nio wą „Sta no wi ska” do pro jek -
tu usta wy o zmia nie usta wy o nie któ -
rych for mach po pie ra nia bu dow nic twa
miesz ka nio we go wraz z nie któ ry mi
in ny mi usta wa mi. Jest to pro jekt usta -
wy, któ ry zo stał przy ję ty przez Ra dę
Mi ni strów 9 ma ja br. i skie ro wa ny
do dal szych prac w or ga nach Sej mu. 

Spo śród bar dzo wie lu ar gu men tów
eko no micz nych i spo łecz nych uza sad nia -
ją cych wy bór te go wła śnie te ma tu, ja ko
wio dą cej se sji kon fe ren cji, po zwo lę so -
bie przy to czyć tyl ko trzy naj waż niej sze:

• po nad mi lion pol skich ro dzin nie ma
szans na wy na jem lub kup no wła sne go
miesz ka nia i mu si je dzie lić z in ny mi go -
spo dar stwa mi do mo wy mi,

• co siód ma pol ska ro dzi na
miesz ka w nie od po wied nich wa run -

kach – w miesz ka niach o ni skim lub
skraj nie ni skim stan dar dzie,

• Pol ska zaj mu je 24. miej sce w UE
pod wzglę dem po wierzch ni miesz ka -
nio wej na oso bę (26,7 m2 w Pol sce,
przy śred niej UE nie mal 40 m2).

O pro gra mie Miesz ka nie + na tle Na -
ro do we go Pro gra mu Miesz ka nio we go
mó wił Ja�ro�sław�Ko�ło�dziej�czyk – do rad -
ca Za rzą du ds. bu dow nic twa BGK Nie -
ru cho mo ści S.A. 

Na ro do wy Pro gram Miesz ka nio wy
w sfe rze re gu la cyj nej prze wi du je kom -
plek so we zmia ny praw ne uspraw nia -
ją ce pro ces in we sty cyj no-bu dow la ny.
Roz wój spół dziel czo ści miesz ka nio wej
w seg men cie do stęp nych miesz kań
oraz zmia nę re gu la cji okre śla ją cych
za sa dy funk cjo no wa nia ryn ku naj mu.

Pa kiet MIESZ KA NIE + do ty czy zin te -
gro wa ne go wspar cia spo łecz ne go bu -
dow nic twa czyn szo we go. Bu do wę do -
stęp nych ce no wo miesz kań na wy na jem
z opcją doj ścia do wła sno ści, a tak że
wspar cie sys te ma tycz ne go oszczę dza -
nia na ce le miesz ka nio we.

Po zo sta łe in stru men ty pro gra mu to
wspie ra nie mniej za moż nych ro dzin
w po no sze niu wy dat ków miesz ka nio -

wych. Po pra wa sta nu tech nicz ne go ist -
nie ją cych za so bów miesz ka nio wych
i wa run ków za miesz ka nia. Po li ty ka se -
nio ral na: ja ko ścio wa i ilo ścio wa opty ma -
li za cja za so bów miesz ka nio wych.

BGK Nie ru cho mo ści S.A. jest spół ką
za leż ną Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we -
go, któ re go za da niem jest wspie ra nie
roz wo ju go spo dar cze go kra ju i pod no -
sze nie ja ko ści ży cia Po la ków. BGK
Nie ru cho mo ści S.A. wzmac nia po ten cjał
ogól no pol skie go ryn ku miesz ka nio we -
go po przez re ali za cję in we sty cji o istot -
nym zna cze niu dla lo kal nych spo łecz -
no ści. Na szą mi sją jest zwięk sze nie
do stęp no ści miesz kań na wy na jem,
tak że dla sła biej upo sa żo nych ro dzin.
Dzia ła my na za sa dach ko mer cyj nych,
bez an ga żo wa nia pie nię dzy po dat ni ków.

Ko mer cyj ny cha rak ter in we sty cji bę -
dzie miał miej sce na każ dym eta pie re -
ali za cji od mo men tu po zy ska nia grun tu
do cza su ewen tu al ne go wy ku pu miesz -
ka nia przez na jem cę w ra mach opcji doj -
ścia do wła sno ści

Opty ma li za cja kosz tów bez utra ty ja -
ko ści miesz kań miesz ka nia bę dą speł -
niać współ cze sne stan dar dy urba ni -
stycz ne, ar chi tek to nicz ne i tech nicz ne,
w tym wy so kie nor my ener ge tycz ne.Jarosław�Kołodziejczyk
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In we sty cje re ali zo wa ne bę dą na grun -
tach po cho dzą cych z trzech źró deł bę dą -
cych w po sia da niu Jed no stek Sa mo rzą -
du Te ry to rial ne go; Skar bu Pań stwa i spół ek
z je go udzia łem oraz in we sto rów pry wat -
nych. Jest to pro gram po wszech ny, skie -
ro wa ny do wszyst kich grup spo łecz -
nych w spo sób szcze gól ny pro gram ma
za za da nie za chę cić pol skie ro dzi ny
do po sia da nia więk szej licz by dzie ci.

Jed nost ki Sa mo rzą du Te ry to rial ne go
to klu czo wi part ne rzy pro gra mu Miesz -
ka nie plus. Wsłu chu je my się w in dy wi -
du al ne po trze by sa mo rzą dów i to
do nich do sto so wu je my szcze gó ły po -
szcze gól nych pro jek tów. Na szym ce lem
jest, by sa mo rzą dy by ły be ne fi cjen ta mi
pro gra mu MIESZ KA NIE + za rów no
w per spek ty wie krót ko okre so wej, po -
przez moż li wość zy ska nia no we go źró -
dła do cho dów czy od zy ska nia war to ści
po sia da nych grun tów, jak i w per spek -
ty wie stra te gicz nej, po przez upo rząd ko -
wa nie urba ni sty ki oraz za pew nie nie
lep szej ja ko ści ży cia oby wa te li na do -
brze za pro jek to wa nej prze strze ni. 

Miesz ka nia bu do wa ne w ra mach pro -
gra mu Miesz ka nie plus bę dą speł niać
wszyst kie współ cze sne stan dar dy urba -
ni stycz ne, ar chi tek to nicz ne i tech nicz ne,
w tym wy so kie nor my ener ge tycz ne.
Miesz ka nia bę dą też uwzględ niać naj -
now sze tren dy eko lo gicz ne, np. z za kre -
su wy ko rzy sta nia OZE. Wy naj mu ją cy
miesz ka nia bę dą mie li do stęp do od po -
wied niej licz by miejsc par kin go wych.

In we sty cje bę dą re ali zo wa ne z wy ko -
rzy sta niem in no wa cyj nych tech no lo gii,
któ re za pew nią za rów no ni ski koszt
bu do wy, jak i od po wied nią ja kość tech -
nicz ną bu dyn ków w dłuż szym okre sie
eks plo ata cji. Opty ma li za cja kosz tów
bu do wy bę dzie moż li wa bez utra ty ja ko -
ści miesz kań.

Obec nie trwa kon kurs na dom mo de -
lo wy w pro gra mie MIESZ KA NIE +. Ce -
lem kon kur su jest stwo rze nie wy so kiej
ja ko ści bu dyn ków, przy ja znych ro dzi -
nom, speł nia ją cych ry go ry stycz ne stan -
dar dy tech nicz ne i urba ni stycz ne. Osią -
gnię cie moż li wie ni skich kosz tów
bu do wy, co po zwo li ofe ro wać czynsz
do stęp ny tak że dla osób sła biej upo sa -
żo nych. Za pew nie nie im pul su do sze -
ro kie go wy ko rzy sta nia no wo cze snych
tech no lo gii w bu dow nic twie miesz ka nio -
wym w przy szło ści. Ogło sze nie wy ni -
ków kon kur su 12 wrze śnia br. 

Zbi�gniew�Ja�now�ski�– Pre zes Za rzą -
du Głów ne go Pol skie go To wa rzy stwa
Miesz ka nio we go

Mó wi my o klu czo wym pro gra mie rzą -
do wym, być mo że naj waż niej szym od lat
w ob sza rze miesz kal nic twa. Śro do wi sko

miesz ka nio we jest ostroż ne. Trud no,
że by by ło ina czej. Od kil ku dzie się ciu lat
zma ga my się z po waż nym pro ble mem
miesz ka nio wym, na któ ry do tej po ry nie
zna leź li śmy do bre go roz wią za nia sys te -
mo we go. Nie któ rzy na zy wa ją go kry zy -
sem Grze chem wie lu ekip rzą do wych
od 1989 ro ku by ło to, że po pro stu ta kich
roz wią zań sys te mo wych nie po szu ki wa -
ły za do wa la jąc się roz wią za nia mi cząst -
ko wy mi. Do ty czy to tak że po przed niej
eki py rzą do wej, któ ra pro gra mo wo zre -
zy gno wa ła z ta kich roz wią zań. Mó wię
o tzw. Za ło że niach przy ję tych przez
Sejm po przed niej ka den cji. 

By ły co praw da do bre pro gra my Ro dzi -
na na Swo im i dzia ła ją cy jesz cze Miesz -
ka nie dla Mło dych, ale to nie są roz wią -
za nia sys te mo we. Pa mię tam jak Adam
Gla piń ski, mi ni ster bu dow nic twa na po -
cząt ku lat dzie więć dzie sią tych wpro wa -
dzał kre dyt hi po tecz ny. I na kry ty kę, że
to roz wią za nie cząst ko we, głów nie dla
bo ga tych od po wia dał, że od cze goś
trze ba za cząć. To praw da. Ale ko lej ne
kro ki sys te mo we nie na stą pi ły.

Pro blem miesz ka nio wy nie do ty czy
dziś wszyst kich. Do ty czy jed nak więk szo -
ści, któ ra nie po sia da wy star cza ją cych
do cho dów, wy star cza ją cej zdol no ści
kre dy to wej na za kup wła sne go miesz ka -
nia. Do ty czy to mło dych, mło dych ro dzin.
To pro blem nie tyl ko czy sto miesz ka nio -
wy, ale de mo gra ficz ny, mi gra cyj ny, do -
ty czą cy tak że roz wo ju go spo dar cze go. 

Pro gram Miesz ka nie + nie jest pro gra -
mem miesz kań so cjal nych. Ale do ty czy
też, co na le ży pod kre ślić, lu dzi ma ją cych
ogra ni czo ne moż li wo ści oso bi ste go roz -
wo ju a tak że lu dzi mniej za rad nych ży -
cio wo, co nie zna czy, że ma ją cych
mniej sze pra wa.

Dla cze go roz wią za nie sys te mo we
nie po wsta ło? Je stem by łym po słem kil -
ku ka den cji. Wiem jak funk cjo nu ją me -
cha ni zmy ka den cyj ne. Po li tycz na, sys -
te mo wa in we sty cja w miesz kal nic two
mo że nie być opła cal na, bo to in we sty -
cja dłu go trwa ła, nie da ją ca gwa ran cji
spek ta ku lar nych wy ni ków w trak cie
jed nej ka den cji, przed ko lej ny mi wy bo -
ra mi. Tym bar dziej trze ba do ce nić obec -
ną ini cja ty wę pro gra mo wą. Nikt roz sąd -
ny w na szym śro do wi sku nie bę dzie
kry ty ko wał kon cep cji Miesz ka nia +.
Mo że my co naj wy żej kry ty ko wać skrom -
ne upo wszech nia nie i pro pa go wa nie tej
kon cep cji.

Je stem przed sta wi cie lem Pol skie go To -
wa rzy stwa Miesz ka nio we go, or ga ni za cji
z tra dy cja mi, kie ru ją cej się ra cjo nal ną
ana li zą sy tu acji w miesz kal nic twie. Za -
pre zen to wa ne w ze szłym ro ku w wy stą -
pie niach Pre mier Szy dło i Mi ni stra Adam -
czy ka za ło że nia przy go to wy wa ne go
przez Rząd Pro gra mu MIESZ KA NIE +
od czy tu je my ja ko:

– uzna nie, iż sy tu acja miesz ka nio wa
lud no ści w Pol sce jest da le ka od stan dar -
dów eu ro pej skich, a po dej mo wa ne do -
tych czas pró by roz wią za nia tzw. kwe stii
miesz ka nio wej nie przy nio sły za do wa la -
ją cych efek tów,

– ja ko zro zu mie nie, iż trak to wa nie
na kła dów na bu dow nic two miesz ka nio -
we je dy nie ja ko wy dat ków kon sump cyj -
nych jest po dej ściem nie upraw nio nym,
opar tym na na iw nym neo li be ra li zmie,

– ja ko wska za nie, że sto pień i ja kość
za spo ko je nia po trzeb miesz ka nio wych
spo łe czeń stwa ma zwią zek za rów no
z sy tu acją de mo gra ficz ną, jak też okre -
śla moż li wo ści wzro stu go spo dar cze go
i po stę pu kul tu ro we go,

– oraz przy ję cie, iż pań stwo nie mo że
po zo sta wić miesz kal nic twa wy łącz nie
„nie wi dzial nej rę ce wol ne go ryn ku”, zaś
włą cze nie władz pu blicz nych w roz wią -
zy wa nie pro ble mu miesz ka nio we go po -
win no uwzględ niać moż li wo ści fi nan -
so we róż nych grup spo łecz nych;
ro zu mieć to na le ży ja ko dą że nie do seg -
men ta cji roz wią zań po przez po dział
na ele men ty wol no ryn ko we re gu lo wa ne
przez pań stwo i so cjal ne,

– ja ko wska za nie na po trze bę odej ścia
od for so wa nia wła sno ści miesz kań i po -
wrót do bu do wy miesz kań lo ka tor skich,
czyn szo wych – do stęp nych przez ro dzi -
ny śred nio za ra bia ją ce, w tym mło dych
roz po czy na ją cych ży cie za wo do we,

– oraz po szu ki wa nie moż li wo ści róż -
nych form oszczę dza nia na miesz ka nie
i współ fi nan so wa nia bu dow nic twa miesz -
ka nio we go, w tym uwzględ nie nie ulg po -
dat ko wych dla wy dat ków na ce le miesz -
ka nio we.

Zbigniew�Janowski
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Pol skie To wa rzy stwo Miesz ka nio we,
kon ty nu ator dzia ła ją ce go w okre sie mię -
dzy wo jen nym Pol skie go To wa rzy stwa
Re for my Miesz ka nio wej, od wie lu lat za -
bie ga o nada nie wła ści wej ran gi roz wią -
zy wa niu kwe stii miesz ka nio wej w Pol sce.
Wspól nie z in ny mi śro do wi ska mi dzia ła -
ją cy mi w ob sza rze miesz kal nic twa, sta -
ra my się zmie nić fi lo zo fię my śle nia
o miesz kal nic twie oraz je go ro li i miej scu
w go spo dar ce na ro do wej. Zde cy do wa -
nie prze ciw sta wia my się nisz cze niu spo -
łecz nych form miesz kal nic twa, w tym
spół dziel czo ści miesz ka nio wej. Z sa -
tys fak cją przyj mu je my, iż sy gna li zo wa -
ne przez Rząd kie run ki roz wią zań są
w szcze gól nie w tym ob sza rze zbież ne
z po stu la ta mi Pol skie go To wa rzy stwa
Miesz ka nio we go.

Zda je my so bie spra wę z te go, że pre -
zen to wa ne przez Rząd za ło że nia ma ją
cha rak ter de kla ra cji po li tycz nych. Bę dzie -
my jed nak przy glą dać się roz wią za -
niom prak tycz nym. Ocze ku je my po -
twier dze nia pro po zy cji w szcze gó ło wych
roz wią za niach Rzą do we go Pro gra mu
Miesz ka nio we go. Uzna je my jed no cze -
śnie, że istot na w tym za kre sie jest
kwe stia upo rząd ko wa nia spraw le gi sla -
cji do ty czą cej spół dziel czo ści miesz ka -
nio wej, a przede wszyst kim umoż li wie -
nie bu do wy spół dziel czych miesz kań
lo ka tor skich na za sa dzie „non pro fit”. Bez
włą cze nia do Pro gra mu MIESZ KA NIE +
naj spraw niej sze go obec nie za rząd cy
za so bów miesz ka nio wych, ja kim są
spół dziel nie miesz ka nio we, istot ny po stęp
w po zio mie za spo ka ja nia po trzeb miesz -
ka nio wych spo łe czeń stwa bę dzie nie zwy -
kle trud ny.

Mó wi łem, że pro gram Miesz ka nie +
jest zbyt skrom nie pro pa go wa ny. Szko -
da. Bo prze cież jest re ali zo wa ny. Pod pi -
sa no umo wy na po nad 5 ty się cy miesz -
kań. Tyl ko w dwóch wo je wódz twach
do tych czas nie pod pi sa no umów. Szko -
da, że do pro gra mu do tych czas nie zo -
sta ły włą czo ne spół dziel nie. 

Ki bi cu je my te mu pro gra mo wi, de kla -
ru je my na sze wspar cie i li czy my na na -
stęp ne kro ki włą cza ją ce w je go re ali za -
cję ko lej ne pod mio ty z ob sza ru
miesz kal nic two. 

Za bie ra jąc głos Jo�an�na� Koch�-Ku�-
bas – Pre zes Za rzą du Re gio nal ne go
Związ ku Re wi zyj ne go Spół dziel czo ści
Miesz ka nio wej w Ka to wi cach or ga ni za -
cji sku pia ją cej więk szość spół dziel ni
miesz ka nio wej re gio nu, stwier dzi ła, że
py ta no człon ków Związ ku czy są za in -
te re so wa ni pro gra mem MIESZ KA NIE+
i czy po sia da ją te re ny in we sty cyj ne.
Część spół dzielń opo wie dzia ła na oba
py ta nia tak. Część spół dzielń po wie dzia -

ła – nie ma my te re nów in we sty cyj nych
ale je ste śmy za in te re so wa ni bu do wa -
niem no we go spół dziel cze go za so bu
na wspól nie zna le zio nym te re nie. Spół -
dziel czość miesz ka nio wa, w każ dym ra -
zie na sze go re gio nu, już od po wia da po -
zy tyw nie na te pierw sze sy gna ły, któ re
zo sta ły za war te w tym naj now szym
pro jek cie zmia ny usta wy o nie któ rych for -
mach po pie ra nia bu dow nic twa miesz ka -
nio we go.

Po twier dzam, że na sze śro do wi sko
spół dziel czo ści miesz ka nio wej rze czy -
wi ście do strze ga zmia nę po dej ścia
rzą du do spół dziel czo ści miesz ka nio -
wej. Bra ku je nam jed nak tych szcze gó -
ło wych roz wią zań i bra ku je im ple men -
ta cji za my słu do ustaw spół dziel czych,
po to że by spół dziel cy mo gli po czuć się
bez piecz nie, że po dej mu jąc ta ką ini cja -
ty wę za cią ga ją zo bo wią za nia za rów no
w sto sun ku do przy szłych człon ków, po -
ten cjal nych po sia da czy lo ka tor skich
praw do lo ka li, jak rów nież wo bec ban -
ków kre dy tu ją cych te go ty pu in we sty -
cje, że bę dą mia ły pra wo do spo koj ne,
sta bil nej pra cy. Ta blo ka da jest pod sta -
wa, któ ra na le ża ło by usnąć po mię dzy
usta wo daw cą, rzą dem a spół dziel czo -
ścią miesz ka nio wa. Trze ba spró bo -
wać za pew nić moż li wość sta bil ne go
funk cjo no wa nia. Za sad ni czy po stu lat to
prze ciw dzia ła nie za gro że niom usta -
wo daw czym, aby spół dziel nie nie ba -
ły się, że zo sta ną zli kwi do wa ne, a ich
ma ją tek roz drob nio ny. 

Adam� Neu�mann – Wi ce pre zy dent
Mia sta Gli wi ce

Tak jak spół dziel czość miesz ka nio wa
po zy tyw nie od no si się do pro gra mu
MIESZ KA NIE + i wręcz ocze ku je

na ofer ty rzą do we to sa mo rzą dy te ry to -
rial ne już tą ofer tę otrzy ma ły i Gli wi ce tak
jak wie le in nych miast po zy tyw nie od po -
wie dzia ły na za pro sze nie do współ pra -
cy, ale dia beł, jak we wszyst kim, tkwi
w szcze gó łach. 

Po gram i ofer ta ban ku BGK to jest je -
dy ny kon kret, któ ry w pa kie cie MIESZ KA -
NIE + zo stał wy po wie dzia ny i prze ka za -
ny ja ko ofer ta i jest to ofer ta ko mer cyj na.
We dług mnie nie upraw nio ne jest mó wie -
nie, że w ślad za tą ofer tą ko mer cyj ną my
wy bu du je my w part ner stwie z BGK N
miesz ka nia o ni skich czyn szach z opcją
doj ścia do wła sno ści. Spół ka BGK N mó -
wi, że te czyn sze bę dą wy no sić 20-
30 zł w za leż no ści od mia sta, a mo że
jesz cze wię cej za metr kwa dra to wy mie-
sięcznie, oprócz me diów i in nych kosz -
tów. Je śli bę dzie to opcja doj ścia do wła -
sno ści to trze ba bę dzie jesz cze spła cać
ka pi tał, że by wy ku pić tą wła sność. To nie
jest ofer ta dla ro dzin o naj niż szych do cho -
dach. Dziś w Gli wi cach TBS ma ją czyn -
sze na pozio mie 11 -13 zł m kw. mie sięcz -
nie plus opła ty za me dia. Ja przez rok
roz ma wiam z BGK N, ana li zu je my róż ne
for my. Wszyst ko w osta tecz nym ra chun -
ku spro wa dza się do eko no mii. Wy cho -
dzi we dług mo ich wy li czeń, ten czynsz bę -
dzie wy no sił 17 – 18 zł za m kw. Ist nie je
py ta nie czy bę dą chęt ni na ta kie miesz -
ka nie. 

Być mo że ko lej ne pro po zy cje rzą du,
za po wia da ne w ra mach Na ro do we go
Pro gra mu Miesz ka nio we go, bę dą in ne.
One spro wa dzą się do do płat, któ re bu -
dżet pań stwa zde cy du je się do sy te mu
do rzu cić. Wte dy być mo że po ja wi się
ofer ta dla tych ro dzin naj go rzej upo sa -
żo nych, któ re bę dzie stać na pła ce nia
czyn szu rzę du 5-7 zł a nie 20 zł.
Do te go do cho dzi pro blem bie żą cej
pra cy, z któ rym się spo ty kam. Na zy -
wam to roz bu dzo ny mi emo cja mi.
Od chwi li kie dy Gli wi ce zo sta ły po ka -
za ne w TVP ja ko jed no z miast, któ re
przy stą pi ły ak tyw nie do pro gra mu
MIESZ KA NIE + ury wa ją się te le fo ny
w mo im se kre ta ria cie z py ta niem czy
już moż na się za pi sy wać na miesz ka -
nia, gdzie jest li sta i dla cze go nie, sko -
ro w te le wi zji po wie dzie li, że tak bę -
dzie. I tą są pre ten sje wy ra ża ne
pod ad re sem sa mo rzą du te ry to rial ne -
go, a pro blem jest gdzie in dziej. 

Dru ga spra wa to zmia na usta wy o nie -
któ rych for mach wspie ra nia bu dow nic twa
miesz ka nio we go. To jest zmia na ocze -
ki wa na. Po kil ku let niej za pa ści w fi nan -
so wa niu przed się wzięć TBS -owskich
wszyst kie To wa rzy stwa ocze ku ją na tą
zmia nę i na le ży się zgo dzić, że jest to do -
bra zmia na ale zno wu dia beł tkwi
w szcze gó łach i na pew no dziś pro po no -Adam�Neumann
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wa ne za pi sy usta wo we nie są ide al ne.
Nad mier ne są re gu la cje w tej usta wie je -
śli cho dzi np. o usta le nie czyn szu dla
osób, ro dzin, któ re sko rzy sta ją z miesz -
kań wy bu do wa nych w opar ciu o przy ja -
zną ofer tę BGK. Cho dzi o in ter pre ta cje,
róż ni co wa nie lu dzi w za leż no ści od do -
cho dów, pro ble my z któ ry mi każ dy TBS
bę dzie mu siał się zmie rzyć. 

Ko lej na rzecz to re wi ta li za cja. W Me -
tro po lii Ślą sko -Za głę biow skiej ist nie ją
po rzu co ne, zde gra do wa ne te re ny po -
prze my sło we, w głów nej mie rze wła sno -
ści Skar bu Pań stwa. Pre zy den ci miast
na pra wach po wia tu, któ rzy go spo da -
ru ją ty mi te re na mi ma ją z tym pro blem
i chcie li by bar dzo coś z tym zro bić, bo
to rzu tu je na wy gląd mia st. Te te re ny są
za nie dba ne, nie słu żą roz wo jo wi, nie
słu żą in we sty cjom. Pró bu je my po zy -
skać środ ki Unij ne, ale nie jest to pro -
ste. I tu taj ocze ku je my wspar cia cen tral -
ne go, a je go wciąż nie ma. 

Ostat nia rzecz to Ko deks urba ni -
stycz no-bu dow la ny. Jest to an ti do tum
na brak pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go w Pol sce. My w Gli wi -
cach ma my jed nak pla ny i bo imy się, że
są to nad mier ne re gu la cje. Ten ko -
deks łą czy w so bie po ję cia pra wa ad mi -
ni stra cyj ne go i cy wil ne go pró bu je w jed -
nej usta wie wszyst kie moż li we przy pad ki
prze wi dzieć i nadać ścież ki po stę po wa -
nia w do cho dze niu do uzy ski wa nia po -
zwo le nia na bu do wę. Ma my tu taj oba -
wy, chce my uczest ni czyć w dys ku sji
nad tą usta wą i je ste śmy da le cy od tego,
by dziś ją chwa lić. 

Agniesz�ka� Ko�zieł�ło-Po�klew�ska
– Wi ce pre zes Za rzą du Ka to wic kie go
TBS Sp. z o.o. re pre zen tu jąc ka to wic ki
TBS jak rów nież szer sze śro do wi sko
TBS ja ko oso ba któ ra współ pra co wa ła
na kształ tem zmian do usta wy omó wi -
ła te naj waż niej sze zmia ny.

Usta wa któ ra po wsta ła 1995 ro ku re -
gu lo wa ła spo sób fi nan so wa nia bu dow -
nic twa miesz ka nio we go re ali zo wa ne go
przez TBS jak rów nież dzia łal ność TBS
jak i for my wy naj mów. W 2015 ro ku do -
cze ka ła bar dzo grun tow nych zmian
zmian, któ re wskrze si ły dzia łal ność
TBS -ów po li kwi da cji Kra jo we go Fun du -
szu Miesz ka nio we. 

Pro gram, któ ry po wstał po zmia nie tej
usta wy prze wi du je bu do wę ok. 30 tys
miesz kań Rząd prze zna czył na to 4,5
mld zł. Jest to kro pla w mo rzu po trzeb
miesz ka nio wych, ale za wsze mo że my
coś do bre go zro bić dla spo łe czeń -
stwa. 

Po pierw szej edy cji, któ ra mia ła miej -
sce 2015 ro ku rząd do strzegł po trze by
zmian, któ re już wcze śniej sy gna li zo wa -

li śmy. Dzię ki na szym ape lom su ge -
stiom pod ję to de cy zje o zmia nach. 

Głów na zmia ną by ło wpro wa dze nie
do usta wy moż li wo ści fi nan so wa nia
bu dow nic twa dla osób star szych (po wy -
żej 60 ro ku ży cia). Do tej po ry nie by -
ło nie by ło ta kie bu dow nic two fi nan so -
wa ne. Mi ni ster stwo do strze gło ta ka
po trze bę i bę dzie my mo gli z tych środ -
ków bu do wać miesz ka nia dla osób
star szych wraz z in fra struk tu ra, któ ra
bę dzie to wa rzy szy ła tym nie ru cho mo -
ściom. Jak wia do mo trze ba za bez pie -
czyć dla osób star szych od po wied nie
po ło że nie te re nu, win dy dla plat form dla
wóz ków. Rów nież mu szą być ja kieś klu -
by se nio rów, któ re za pew nią wspól ne
spę dza nie cza su. Trze ba za pew nić
opie kę me dycz ną, a tak że wy po sa że -
nie miesz kań w od po wied nie urzą dze -
nia alar mo we. To wszyst ko bę dzie
moż na fi nan so wać dzię ki te mu, że
usta wa zo sta ła zmie nio na. 

Mam za szczyt dziś re pre zen to wać rów -
nież Zwią zek Re wi zyj ny Spół dziel ni Miesz -
ka nio wych RP – mó wił Piotr�Po�lis – Pre -
zes Za rzą du Ty skiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej OSKARD – Zwią zek
od wie lu lat po stu lu je wpro wa dze nie
do po li ty ki miesz ka nio wej rzą du bu do wę
ta nich miesz kań czyn szo wych. Po stu lat ten
zo stał uwzględ nio ny w ak tu al nym Na ro do -
wym Pro gra mie Miesz ka nio wym i jest suk -
ce syw nie re ali zo wa ny przez rząd. W ostat -
nich ty go dniach ru szy ły pra ce le gi sla cyj ne
zwią za ne z re ali za cją pro gra mu MIESZ -
KA NIE +. Bar dzo istot ne dla spół dziel czo -
ści miesz ka nio wej zmia ny usta wo we zo -
sta ły za war te w pro jek cie zmia ny usta wy
o nie któ rych for mach po pie ra nia bu dow -
nic twa miesz ka nio we go.

W Pol sce bra ku je obec nie ok 2 mln
miesz kań. Ta dia gno za jest bar dzo nie -
po ko ją ca i uka zu je ska lę za nie chań
w za kre sie kształ to wa nia po li ty ki miesz -
ka nio wej pań stwa na prze strze ni ostat -
nich 20 lat. Środ ki fi nan so we w ra mach
bu dże tu pań stwa wy dat ko wa ne by ły
do tej po ry na róż no rod ne pro jek ty,
jed nak ich sku tecz ność by ła dys ku syj -
na. Bar dzo czę sto osta tecz nym be ne -
fi cjen tem pań stwo wej po mo cy nie by ły
ro dzi ny, któ re bo ry ka ją się z trud no ścia -
mi miesz ka nio wy mi lecz de we lo pe rzy.
Skut kiem ta kich nie prze my śla nych roz -
wią zań by ły zna czą ce wzro sty i wa ha -
nia cen na ryn ku nie ru cho mo ści miesz -
ka nio wych. Szcze gól nie uwi docz ni ło
się to w cza sie kry zy su fi nan so we -
go 2008-10. I wła śnie jed nym 
z ele men tów te go kry zy su by ło prze war -
to ścio wa nie ryn ku miesz ka nio we go.
Kry zys ten udo wod nił, że li be ral na go -
spo dar ka miesz ka nio wa nie speł ni ła po -
kła da nych w niej ocze ki wań. 

Tak istot na kwe stia spo łecz na, ja ką
jest za pew nie nie god nych wa run ków
miesz ka nio wych, nie mo że być kształ -
to wa na tyl ko i wy łącz nie „nie wi dzial ną
rę ką ryn ku”. Zwią zek Re wi zyj ny Spół -
dziel ni Miesz ka nio wych RP re pre zen -
tu je od lat sta no wi sko, że po li ty kę
miesz ka nio wą moż na i na le ży kształ to -
wać tak, aby re ali zo wać okre ślo ne ce -
le spo łecz ne, a do pie ro w dal szej ko -
lej no ści ce le go spo dar cze. 

Wpro wa dze nie do pro gra mu MIESZ -
KA NIE + moż li wo ści fi nan so wa nia zwrot -
ne go jest od po wie dzią na po stu la ty
śro do wi ska. Chciał bym pod kre ślić, ze
Zwią zek Re wi zyj ny jed no znacz nie po -
pie ra ta kie roz wią za nie. 

Piotr�Polis

Agnieszka�Koziełło-Poklewska
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Pro wa dzą cy, mo de ra cja:
dr hab. inż. Jo�an�na�Bzów�ka, prof.

w Pol. Śl. – Dzie kan Wy dzia łu Bu dow -
nic twa Po li tech ni ki Ślą skiej,

dr hab. inż. Ma�riusz�Ja�śniok, prof.
nzw. w Pol. Śl. – Pro dzie kan ds. dy dak -
ty ki Wy dzia łu Bu dow nic twa Po li tech ni -
ki Ślą skiej

O zróż ni co wa niu kom for tu ciepl no -wil -
got no ścio we go w po miesz cze niach
miesz kal nych i trwa łość do cie plo nych
ele wa cji mó wił w swym re fe ra cie dr�inż.
Pa�weł�Krau�se – Wy dział Bu dow nic twa
Po li tech ni ki Ślą skiej

Kom fort ciepl no -wil got no ścio wy po -
miesz czeń jest mia rą za do wo le nia czło -
wie ka z ota cza ją ce go go śro do wi ska we -
wnętrz ne go. Mi kro kli mat po miesz czeń
two rzy ze spół czyn ni ków cha rak te ry -
stycz ny dla da nej prze strze ni. Czyn ni ka -
mi wpły wa ją cy mi na opty mal ny kom fort
ciepl no -wil got no ścio wy po miesz cze nia
są: tem pe ra tu ra po wie trza, tem pe ra tu -
ra ota cza ją cych prze gród bu dow la nych,
wil got ność po wie trza oraz pręd kość
prze pły wu po wie trza. Istot nym za gad nie -
niem jest dy na mi ka zmian ww. czyn ni -
ków w trak cie użyt ko wa nia bu dyn ków.
Za le ży ona za rów no od roz wią zań ma -
te ria ło wo -kon struk cyj nych bu dyn ku, je -
go sta nu tech nicz ne go, ale tak że od spo -

so bu eks plo ata cji i użyt ko wa nia po -
miesz czeń oraz aran ża cji wnętrz.

Nie pra wi dło wo ści w za kre sie ochro ny
ciepl no -wil got no ścio wej bu dyn ków, wy -
ni ka ją ze zróż ni co wa nych błę dów wy ko -
naw czych. Mo gą być zwią za ne z nie wła -
ści wym przy go to wa niem pod ło ża
pod wy ko ny wa ne ter mo izo la cje, złym po -
łą cze niem ele men tów ter mo izo la cji
z prze gro dą bu dow la ną, uży ciem nie wła -
ści wych ma te ria łów ter mo izo la cyj nych
lub in nych skła do wych ma te ria łów prze -
gro dy bu dow la nej. In ny mi wa da mi są im -
per fek cje wy ko naw cze zwią za ne z nie -
pra wi dło wo przy go to wa nym pod ło żem,
złym kle je niem izo la cji ter micz nej
do ścian ze wnętrz nych i wa dli wym mo -
co wa niem łącz ni ków me cha nicz nych.
Czę ste nie pra wi dło wo ści re ali za cyj ne są
zwią za ne z wy ko na niem war stwy zbro -
jo nej, bra kiem war stwy sczep nej lub np.
po cie nia niem wy pra wy tyn kar skiej. Trwa -
łość ocie pla nych prze gród bu dow la -
nych za le ży tak że od ro dza ju sto so wa -
nych sys te mów ocie pleń oraz wią że się
bez po śred nio wa run ka mi pro wa dze nia
ro bót bu dow la nych. Czyn ni ki te mo gą

ne ga tyw nie wpły wać na wła ści wo ści
użyt ko we prze gród ze wnętrz nych oraz
na in ten syw ność prze bie gu nie ko rzyst -
nych zmian. Od dzia ły wa nia śro do wi ska
przy spie sza ją pro ce sy de struk cyj ne
w sys te mach ocie pleń.

Dr�inż.�Jan�An�to�ni�Ru�bin z Po li tech -
ni ki Ślą skiej, Wy dział Bu dow nic twa,
re pre zen tu ją cy tak że Pol skie Sto wa rzy -
sze nie My ko lo gów Bu dow nic twa we
Wro cła wiu, prze sta wił re fe rat „Grzy by
ple śnio we w mi kro śro do wi sku miesz kal -
nym czło wie ka”.

Grzy by ple śnio we to okre śle nie po -
tocz ne, a obej mu ją ce grzy by z kla sy wor -
kow ców, z wy od ręb nio nej gru py grzy bów
nie do sko na łych oraz z kla sy ple śnia ków
(Zy go my co ti na, Asco my co ti na, Deu te ro -
my co ti na). Grzy by te roz wi ja ją się w za -
sa dzie na wszyst kich pod ło żach or ga -
nicz nych i nie orga nicz nych w wa run kach
sil ne go ich za wil go ce nia. Źró dłem po ży -
wie nia dla oma wia nych grzy bów są
wszel kie go ro dza ju ma te ria ły or ga nicz -
ne (przede wszyst kim ce lu lo zo we), ale
tak że za nie czysz cze nia po wierzch ni

Dr�hab.�inż.�Jo�an�na�Bzów�ka,�dr�hab.�inż.�Ma�riusz�Ja�śniok

SESJA III: PO PRA WA KOM FOR TU UŻYT KO WA NIA BU DYN KÓW 
– ASPEK TY PRAK TYCZ NE

Dr�inż.�Pa�weł�Krau�se
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py ła mi or ga nicz ny mi. Grzy by ple śnio we
roz mna ża jąc się na po wierzch niach
prze gród bu dow la nych, two rzą ko lo ro -
we na lo ty grzyb ni.

Naj częst szy mi przy czy na mi za ist nie -
nia grzy bów ple śnio wych w miesz ka -
niach, są:

Wy stę pu ją ce w bu dyn kach tzw. most -
ki ter micz ne. W miej scach most ków
oraz w ich po bli żu ob ser wu je się niż szą
tem pe ra tu rę po wierzch ni we wnętrz nej,
co pro wa dzi m.in. do po wsta wa nia wy -
kwi tów grzy bów ple śnio wych.

Wy stę po wa nie w miej scu most ków ter -
micz nych zja wi ska tzw. punk tu ro -
sy – czy li tem pe ra tu ry, w któ rej pa ra wod -
na za war ta w po wie trzu sta je się
na sy co na, a po ni żej tej tem pe ra tu ry
sta je się prze sy co na i wy kra pla się.

Brak efek tyw nej wen ty la cji miesz kań,
co pro wa dzi do nad mier nej wil got no ści
po wie trza we wnętrz ne go.

Za gro że nia dla zdro wia, ja kie nio są ze
so bą grzy by ple śnio we roz wi ja ją ce się
w na szym mi kro śro do wi sku miesz kal -
nym, wy ni ka ją z 3-ch po wo dów: sta no -
wią one pod sta wę aler ge nów in ha la cyj -
nych, wy twa rza ją tok sycz ne me ta bo li ty
(mi ko tok sy ny) i wy dzie la ją do oto cze nia
spek trum szko dli wych związ ków lot -
nych.

Ro�bert�Ob�cow�ski – Re gio nal ny Dy -
rek tor Sprze da ży fir my Diehl Me te -
ring Sp. z o.o. za pre zen to wał za le ty wo -
do mie rzy ob ję to ścio wych Al taïr

Po łą cze nie, któ re go efek tem jest po -
wsta nie moc nej mię dzy na ro do wej mar -
ki Diehl Me te ring do ko na ło się na prze -
ło mie lat 2014/2015. Już od ro ku 2010
je ste śmy czę ścią kon cer nu gru py Diehl.

Ja ko ofe rent roz wią zań i usług ty pu mul ti
uti li ty kon cen tru je my na sze spek trum
usług na ryn kach stra te gicz nych – i je -
ste śmy przy go to wa ni na wy zwa nia mię -
dzy na ro do wej bran ży ener ge tycz nej.
Dzię ki te mu, że na sze fi lie roz miesz czo -
ne są na ca łym świe cie, mo że my zdo -
by wać no we ryn ki oraz do pa so wać na -
sze spraw dzo ne tech no lo gie do ich
wy ma gań

My śle nie oraz dzia ła nie ma ją ce
na ce lu do bro śro do wi ska na tu ral ne go
to je den z fi la rów po li ty ki na sze go
przed się bior stwa. Sta ra my się za tem
w spo sób kom plek so wy i zin te gro wa -
ny chro nić śro do wi sko na tu ral ne i tym
sa mym przy czy nić się do zrów no wa żo -
ne go roz wo ju oraz ochro ny za so bów
na tu ral nych.

Po sia da my go to we roz wią za nie dla
każ dej kon kret nej po trze by prze my słu
do sta wy wo dy w za kre sie miej skim
i pry wat nym. Pra wie wszyst kie pro du ko -
wa ne przez nas wo do mie rze wy po sa żo -
ne są w in ter fejs do au to ma tycz ne go od -
czy tu (AMR) – ist nie je rów nież
moż li wość po łą cze nia za po mo cą OMS
(Open Me te ring Stan dard). Dla na szych
klien tów ofe ru je my pod sta wę do przy -
szło ścio wej struk tu ry od czy tu au to ma -
tycz ne go.

O re mon tach i utrzy ma nie po kryć da -
cho wych mó wił mgr�inż.�Ma�riusz�Czy�-
szek,�Wi ce pre zy dent Ślą skiej Izby Bu -
dow nic twa.

Te ma ty ka re mon tów i utrzy ma nia po -
kryć da cho wych jest pew ne go ro dza ju
pro wo ka cją dla te go, że od wie lu lat nie
ma my wa run ków tech nicz nych wy ko na -
nia i od bio ru ja ko ob li ga to ryj nych do ku -

men tów po zwa la ją cych na okre śle nie
tzw. sztu ki bu dow la nej.

Pre le gent za pre zen to wał w swo im
wy stą pie niu po ję cia i de fi ni cje do ty czą -
ce okre śle nia: bu do wy, prze bu do wy,
re mon tu, prac kon ser wa tor skich, re -
stau ra tor skich oraz ro bót bu dow la nych.

Do wy ko na nia po kryć da cho wych
uży wa ne są ma te ria ły: bi tu micz ne, ma -
te ria ły z two rzyw sztucz nych. Ma te ria ły
do wy ko ny wa nia i re mon tów po kryć
da cho wych – emul sje as fal to we, fo lie
PVC (ma te ria ły ro lo we), płyn ne fo lie
uszczel nia ją ce. Ma te ria ły mi ne ral ne,
izo la cyj ne ma sy as fal to we, la mi na ty
po li me ro wo-bi tu micz ne, pa py – tra dy cyj -
ne lub ter mo zgrze wal ne, da chów ki ce -
ra micz ne, da chów ki ce men to we, łup ki.

Ma te ria ły me ta lo we: bla cha sta lo -
wa – pła ska lub tra pe zo wa, bla cha ty ta -
no wo-cyn ko wa, bla cho da chów ka, pły ty
war stwo we, bla cha alu mi nio wa. 

Gon ty bi tu micz ne, mem bra ny EPDM,
bla cha cyn ko wa, bla cha mie dzia na, le -
pi ki as fal to we, roz two ry as fal to we, pian -
ka na try sko wa PUR / PIR.

Przy kła dy roz wią zań pro jek to wych
za pre zen to wa ne w wy stą pie niu do ty czy -
ły Stro po da chu dwu dziel ne go z płyt ko -
ryt ko wych ukła da nych na mu ro wa nych
ścian kach ażu ro wych. Stro po da chu
dwu dziel ne go o kon struk cji drew nia -
nej. Stro po da chu peł ne go na stro pie be -
to no wym. Po praw ne go roz wią za nie ob -
rób ki oka pu. Me cha ni zmu po wsta wa nia
prze cie ków przy oka po wych, a tak że
sche ma tu ob ró bek bla char skich gzym -
su i od pro wa dze nia wo dy desz czo wej
w stro po da chu peł nym.

W dal szej czę ści re fe ra tu zo sta ły
przed sta wio ne na róż nych przy kła dach

Dr�inż.�Jan�An�to�ni�Ru�bin Mgr�inż.�Ma�riusz�Czy�szek

Ro�bert�Ob�cow�ski
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ilu stro wa nych do ku men ta cją zdję cio -
wą błę dy w wy ko naw stwie po kryć da cho -
wych.

W pod su mo wa niu pre le gent stwier -
dził, ze re mont da chu wy ma ga opra co -
wa nia do ku men ta cji pro jek to wej. Prze -
bu do wa da chów z za bu do wa ną izo la cją
ter micz ną wy ma ga opra co wa nia pro jek -
tu z ana li zą ciepl no-wil got no ścio wą
i kon struk cyj ną. Sto so wa nie tech nik
re mon to wych wy ma ga opra co wa nia
przez pro du cen tów za sad ich za bu do -
wy. Za le ca się opra co wa nie pro ce dur
ba da nia ja ko ści i trwa ło ści po kryć da cho -
wych do stęp nych i de dy ko wa nych dla
wy ko nu ją cych oce ny tech nicz ne i prze -
glą dy okre so we. Na pra wy i kon ser wa -
cja po win ny być ele men tem świa do mej
po li ty ki re mon to wej za rząd ców nie ru cho -
mo ści.

No wo cze sne po li me ro we, bez spo -
ino we, płyn ne po kry cia da cho we pol skiej
pro duk cji – HY DRO NY LON przed sta wił
w swym wy stą pie niu Adam� Ko�ryc�ki
z fir my Pro of-Tech Sp. z o.o.

HY DRO NY LON to no wo cze sne spo -
so by re no wa cji i uszczel nia na ist nie ją -
cych po kryć da cho wych. Są ła twe
w sto so wa niu, nie wy ma ga ją zry wa nia
i uty li za cji ist nie ją cych po kryć da cho -
wych, a przy tym da ją sku tecz ną, dłu -
go let nią ochro nę. Nie wy ma ga ją sto so -
wa nia otwar te go ognia, cha rak te ry zu ją
się ni ską za war to ścią lot nych związ ków
or ga nicz nych, są bez piecz ne dla lu dzi
i śro do wi ska. Mo gą być na kła da ne
pędz lem, wał kiem lub me to dą na try sko -
wą, po wy schnię ciu two rzą jed no li tą,
trwa le ela stycz ną, od por ną na dzia ła -
nie wil go ci po wło kę ochron ną. Za -

pew nia ją ide al ną ochro nę da chów
o skom pli ko wa nym kształ cie cha rak te -
ry zu ją się do sko na łą przy czep no ścią
do na pra wia nych pod ło ży, wy so ką roz -
cią gli wo ścią, pa mię cią kształ tu oraz
wo dosz czel no ścią. Są od por ne na du -
że am pli tu dy tem pe ra tu ry oraz na pro -
mie nio wa nie UV.

Bal ko ny i log gie – do dat ko wa po -
wierzch nia miesz kal na? – to te mat pre -
zen ta cji mgr.� inż.� Ja�ku�ba� Hla�wicz�ki
z fir my Alu mistr SE

Spół ka ALU MISTR SE we szła na ry -
nek cze ski ja ko fir ma bu dow la na zaj mu -
ją ca się pro duk cją i mon ta żem ra mo we -
go sys te mu oszkle nia. Dla ce lów
dys try bu cji ko rzy sta z sie ci han dlo wej
oko ło 30 sprze daw ców -cer ty fi ko wa nych
part ne rów han dlo wych i sa ma świad czy
mon taż na te re nie Kra ju Po łu dnio wo -mo -
raw skie go. Sie dzi ba fir my, po dob nie
jak ha le pro duk cyj ne, ma ga zy ny i biu ra
znaj du je się w miej sco wo ści Hrušova ny
u Brna.

ALU MISTR pro du ku je sys te my alu mi -
nio we dla bu dow nic twa i spe cja li zu je się
zwłasz cza w kon struk cji ba lu strad i sys -
te mów oszkle nia bal ko nów i log gii.
Ofe ru je sys tem w wer sji ra mo wej i bez -
ra mo wej. Czę ścią pro gra mu pro duk cji
jest kon struk cja al tan, ogro dów zi mo -
wych i gan ków dla do mów jed no ro dzin -
nych, we wnętrz ne prze szklo ne ścian ki
i ścian ki dzia ło we a tak że kon struk cje
nie ty po we z pro fi li alu mi nio wych przy -
sto so wa ne do kon kret nych ocze ki wań
klien ta.

Pro duk ty są dys try bu owa ne po przez
sieć prze szko lo nych part ne rów han dlo -
wych na ca łym te ry to rium Re pu bli ki

Cze skiej, Sło wa cji, Szwe cji i Nor we gii
obec nie rów nież na te re nie Pol ski i na -
sze go wo je wódz twa. Nie ustan na dzia łal -
ność na rzecz roz wo ju i uno wo cze śnia -
nia pro duk tów wła snych do pro wa dzi ła
do stop nio we go roz sze rza nia port fe la fir -
my. No wo ścią jest usłu ga in dy wi du al nej
bu do wy bal ko nów.

Mgr�inż.�Ma�rek�Gaw�ron z Przed się -
bior stwa Re no plast Sp. z o.o. za pre zen -
to wał przy go to wa ny wspól nie z dr�inż.
Zo�fią�Szwe�dą z Wy dzia łu Bu dow nic twa
Po li tech ni ki Ślą skiej re fe rat „Utrzy ma nie
i na pra wa ele men tów kon struk cyj nych
bal ko nów i ta ra sów”.

Ta ra sy i bal ko ny są nie od łącz nym ele -
men tem bu dyn ków, a ich awa rie po wo -
du ją ogrom ne stra ty. W przy pad ku wy -
koń cze nia ich po sadz ką ce ra micz ną,
ukła da ną na mi ne ral nej za pra wie kle -
jo wej, głów ną przy czy ną awa rii jest ko -
ro zja okap ni ków oraz de struk cja warstw
po sadz ko wych w wy ni ku prze ni ka ją cej
wil go ci. Sta lo wa bla cha, po wle ka na
po wło ką cyn ko wą, jest naj czę ściej sto -
so wa nym ma te ria łem, z któ re go wy ko -
nu je się okap ni ki. Pro du cen ci blach,
gwa ran tu ją od por ność po wło ki cyn ko -
wej i ochron nej la kier ni czej, nie
uwzględ nia jąc bez po śred nie go kon -
tak tu bla chy w miej scu za mo co wa nia
z za pra wa mi kle jo wy mi, cze go kon se -
kwen cją jest utra ta szczel no ści pro wa -
dzą ca do de struk cji warstw po sadz ko -
wych.

Fir ma RE NO PLAST roz wią za ła pro -
blem, pro po nu jąc pro fi le oka po we
z alu mi nium z chro mo wą po wło ką
kon wer syj ną i ochron no -de ko ra cyj ną
po wło ką po lie stro wą, na kła da ną tech -

Adam�Korycki

Mgr�inż.�Ja�kub�Hla�wicz�ka

Mgr�inż.�Ma�rek�Gaw�ron
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ni ką prosz ko wą z peł ną od por no ścią
an ty ko ro zyj ną.

Ko lej nym pro ble mem jest wo da zbie -
ra ją ca się pod war stwą pły tek, wni ka ją -
ca przez spę ka nia spo in mię dzy płyt ko -
wych lub nie szczel no ści ob ró bek
bla char skich. Za sto so wa nie war stwy
dre na żo wej wy ko na nej z fo lii ku beł ko wej
nie roz wią zu je pro ble mu wil go ci, gdyż fo -
lia ta pod wpły wem ob cią żeń sku pio nych
ule ga od kształ ce niu, wy wo łu jąc ugię cie
i spę ka nie war stwy kle jo wej, oraz nie po -
zwa la na od pa ro wa nie wil go ci znaj du ją -
cej się w war stwie za pra wy kle jo wej
pod nią.

Fir ma RE NO PLAST za pro po no wa ła
roz wią za nie w po sta ci ma ty dre na żo wej,
wy ko na nej z ma te ria łu kom po zy to we go
o du żej prze pusz czal no ści wil go ci i od -
por no ści na de for ma cje spo wo do wa ne
ob cią że niem od sił sku pio nych, któ rej za -
sto so wa nie skut ku je od pro wa dze niem
wil go ci z warstw pod po sadz ko wych
na ze wnątrz oraz kom pen sa cją na prę żeń
spo wo do wa nych róż ni cą tem pe ra tur.

Na za koń cze nie se sji Adam�Wilsz re -
pre zen tu ją cy fir mę UNI QA To wa rzy -
stwo Ubez pie czeń S.A. mó wił o pro fe -

sjo nal nych ubez pie cze niach za so bów
miesz kal nic twa.

Mar ka UNI QA jest obec na na pol skim
ryn ku ubez pie cze nio wym od 15 lat. Dzię -
ki prze ję ciu w ro ku 2000 ZU iR PO LO NIA,
naj star sze go pol skie go ubez pie czy cie la,
czer pie z je go 25 lat do świad czeń.

Je ste śmy 6. ubez pie czy cie lem ma jąt -
ko wym na ryn ku i li de rem sek to ra ubez -
pie czeń de dy ko wa nych wspól no tom,
spół dziel niom miesz ka nio wym oraz ich
miesz kań com. Obec nie ubez pie cza -
my 50 proc. spół dziel ni miesz ka nio -
wych, 40 proc. wspól not miesz ka nio wych
oraz po nad 500 tys. miesz kań. W su mie
pro dukt z lo go UNI QA ma po nad 1 mln
klien tów.

Choć seg ment ubez pie czeń dla
miesz kal nic twa sta no wi waż ną część
biz ne su UNI QA, to je ste śmy fir mą uni -
wer sal ną. Za kres na sze go dzia ła nia
obej mu je ca łe spek trum ry zyk: od ubez -
pie czeń dla osób pry wat nych zwią za -
nych z po sia da ny mi po jaz da mi, miesz -
ka nia mi i do ma mi, po przez spół dziel nie
i wspól no ty miesz ka nio we, aż po naj -
więk sze przed się bior stwa prze my sło we.
Na sze pro duk ty zdo by ły wie le na gród.
Wy star czy wspo mnieć ty tu ły: Laur Kon -
su men ta, Do bra Po li sa czy Wy bór Kon -
su men ta.

Dzię ki roz bu do wa nej sie ci sprze da ży,
w ra mach któ rej dzia ła po nad 3000
agen tów, je ste śmy bli sko klien tów, za -
pew nia jąc im pro fe sjo nal ne do radz two
i po moc w wy bo rze ubez pie cze nia.

Adam�Wilsz

PATRONATY�MEDIALNE

PRZEGLĄD

PRASA, RADIO, TELEWIZJA REGIONALNA

KRAJOWE WYDAWNICTWA NAUKOWO-TECHNICZNE
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Sza�now�ni�Pań�stwo,

Za pra sza my do udzia łu w XVI edy�cji�Kon�kur�su�„Eko�lau�ry�Pol�skiej�Izby�Eko�lo�gii”, któ re go ce lem jest
wy róż nia nie pod mio tów za an ga żo wa nych w edu ka cję eko lo gicz ną oraz pro mo wa nie no wa tor skich roz -
wią zań ma ją cych istot ny wpływ na po pra wę sta nu śro do wi ska. Tra dy cyj nie, pa tro nem ho no ro wym Kon -
kur su zo stał Mi ni ster Śro do wi ska.

Eko�lau�ry�i wy�róż�nie�nia�zo�sta�ną�przy�zna�ne�w ka�te�go�riach:
• Go spo dar ka wod no -ście ko wa

• Ochro na po wierzch ni zie mi, go spo dar ka od pa da mi
• Ochro na po wie trza, od na wial ne źró dła ener gii

• Eko pro dukt, zie lo ne tech no lo gie
• Edu ka cja eko lo gicz na, ochro na przy ro dy

• Ener go osz częd ność, efek tyw ność ener ge tycz na
• Gmi na, zwią zek gmin ny przy ja zny śro do wi sku

• Ca ło kształt dzia łal no ści na rzecz ochro ny śro do wi ska
• oraz – po raz pierw szy:

Czyst sza Pro duk cja (dla naj cie kaw szych pro jek tów/in we sty cji 
zwią za nych z dzia ła nia mi za po bie ga ją cy mi u źró dła 

po wsta wa niu od pa dów, za nie czysz czeń i mar no traw stwu za so bów, 
w tym m.in. roz wią zań z za kre su za my ka nia obie gów ma te ria ło wych 

w myśl idei go spo dar ki obie gu za mknię te go). 

Wię�cej�in�for�ma�cji�o Kon�kur�sie:�http://www.pie.pl/eko lau ry.html

Z wy ra za mi sza cun ku
Grze�gorz�Pa�sie�ka

Pre zes Za rzą du PIE
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Pro wa dzą cy, mo de ra cja:
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,
dr�hab.�inż.�Ma�rek�Sa�la�mak, prof.

nzw. w Pol.Śl.
Da�riusz�Kasz�nia – Pre zes Fun da cji

Eu ro pej skie Cen trum Cer ty fi ka cji BIM
Piotr�Miecz�ni�kow�ski – pre zes Sto -

wa rzy sze nia BIM dla pol skie go Bu dow -
nic twa

Otwie ra jąc se sje 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 stwier dził:

Chcie li śmy dzi siaj za pre zen to wać
nie zwy kle cie ka wy przy szło ścio wy te -
mat: BIM – Bu il ding In for ma tion Mo de -
ling po pol sku Mo de lo wa nie In for ma cją
o Bu do wie. My się go uczy my. Dla cze -
go jest tak waż ny? Po nie waż eli mi nu -
je czy też mo że eli mi no wać przy pad ko -
wość w sa my pro ce sie po wsta wa nia
bu dow li od ele men tów pla no wa nia,
pro jek to wa nia, wy ko naw stwa, a co
waż ne użyt ko wa nia. Wy ma ga na to -
miast wie dzy umie jęt no ści i na po cząt -
ku pie nię dzy, by to zro bić, że by w ra -
chun ku cią gnio nym osią gnąć efek ty
eko no micz ne, któ re są nie pod wa żal ne.

W 2014 ro ku ogło szo na zo sta ła eu -
ro pej ska Dy rek ty wa 2014/24/EU
w spra wie za mó wień pu blicz nych. Jej
wdro że nie mo że dia me tral nie zmie nić
ca ły eu ro pej ski ry nek w ob sza rze in we -
sty cji pu blicz nych. Cho dzi mię dzy in ny -
mi o sto so wa nie elek tro nicz nych na rzę -
dzi mo de lo wa nia da nych bu dow la nych.
Na rzę dzia mi ty mi są, co raz czę ściej sto -
so wa ne w pro jek to wa niu, tech no lo gie
Bu il ding In for ma tion Mo del ling. Zgod -
nie z in ten cją Usta wo daw cy, za sto so -
wa nie BIM mo że przy czy nić się mię dzy
in ny mi do opty ma li za cji pla no wa nia
i re ali za cji bu dow la nych in we sty cji pu -
blicz nych, po przez zin te gro wa nie pro -
ce su pro jek to wa nia i bu do wy oraz
uspraw nie nie za rzą dza nia go to wy mi
obiek ta mi.

Prof.�Ma�rek�Sa�la�mak�na po cząt ku
swej wy po wie dzi zada ł py ta nie: Skąd ta -
kie za mie sza nie wo kół te go BIM?

Prze cież kie dyś jak wpro wa dza li -
śmy CAD nie by ło o tym tak gło śno. Ci
któ rzy pa mię ta ją jak prze sia da li się
z de ski kre ślar skiej do kom pu te ra, kto
o tym mó wił? My ślę, że na ro sło spo ro

nie po ro zu mień wo kół BIM. Wie lu z nas
wy da je się, że to tyl ko roz wi nię cie
tech ni ki CAD do trój wy mia ro wej i nic
wię cej. Ta se sja ma nam wy ja śnić te
wszyst kie wąt pli wo ści.

To źró dło za mie sza nia tkwi w eu ro -
pej skiej dy rek ty wie z 2014 ro ku, któ -
ra – mo im zda niem – na praw dę grun -
tow nie zmie ni ca łe pol skie, i nie tyl ko
pol skie, bu dow nic two zwłasz cza
w sek to rze za mó wień pu blicz nych.
W dy rek ty wie mó wi się m.in. o wpro -
wa dze niu tzw. elek tro nicz ne go za pi su
do ku men ta cji bu dow la nej, nie mó wi się
o tym wprost, jed nak na le ży ro zu mieć,
że cho dzi wła śnie o BIM – Bu il ding In -
for ma tion Mo de ling. We dług usta wo -
daw cy wdro że nie tej tech no lo gii po -
zwo li na opty ma li za cję pla no wa nia
i re ali za cji in we sty cji, zwłasz cza w sek -
to rze pu blicz nym, po przez zin te gro wa -
nie pro ce su pro jek to wa nia i bu do wy
oraz za rzą dza nie go to wy mi już obiek -
ta mi. We dług Ko mi sji Eu ro pej skiej ma
to do pro wa dzić w ca łej Unii
do oszczęd no ści do cho dzą cej do 20
proc. To są oczy wi ście sza cun ki urzęd -
ni ków, po li ty ków. Mu si my jed nak wie -Prof.�Ma�rek�Sa�la�mak

Fran�ci�szek�Busz�ka�i Ma�rek�Sa�la�mak

SESJA IV: BIM I POSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ W BUDOWNICTWIE
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dzieć, że ta kie kra je jak Wiel ka Bry ta -
nia, Ho lan dia, kra je skan dy naw skie
wpro wa dzi ły obo wiąz ko wy BIM już
od 2016 ro ku w swo ich za mó wie -
niach pu blicz nych, a nie są to prze cież
wca le ta cy eu ro en tu zja ści, Wiel kiej
Bry ta nii nie już dziś w Unii. Rów nież
na sza ostat nia no we li za cja o za mó wie -
niach pu blicz nych wpro wa dza ta kie
prze pi sy. BIM jesz cze nie jest u nas
obo wiąz ko wy, ale co raz wię cej prze -
tar gów ma my z od po wied ni mi za pi sa -
mi do ty czą cy mi BIM.

Da�riusz�Kasz�nia – Pre zes Fun da cji
Eu ro pej skie Cen trum Cer ty fi ka cji BIM
i Piotr�Miecz�ni�kow�ski – pre zes Sto wa -
rzy sze nia BIM dla pol skie go Bu dow nic -
twa w swych in te re su ją cych pre zen ta -
cjach i wy po wie dziach przy bli ży li
uczest ni kom se sji pro ble ma ty kę BIM.

Z cze go wy ni ka ją te sza co wa ne
oszczęd no ści, te 20 proc. o któ rych mó -
wi dy rek ty wa UE?

BIM in we sto ra i wy ko naw cy. Naj -
więk szym be ne fi cjen tem BIM jest in we -
stor. On mo że naj wię cej zy skać, sto su -
jąc tę me to do lo gię pod czas re ali za cji
swo jej in we sty cji. Ale że by sto so wać
BIM, in we stor mu si wie dzieć, jak ten
pro ces ma wy glą dać i cze go ma pra wo
ocze ki wać od in nych uczest ni ków.

Z dru giej stro ny po wi nien mieć pew -
ność, że in ni uczest ni cy pro ce su (pro -
jek tan ci, wy ko naw cy, do staw cy) rów nież
po sia da ją wy star cza ją cą wie dzę, ko -
niecz ną do sku tecz ne go wy ko rzy sta nia
BIM.

W 2017 ro ku naj mod niej szym sło wem
w pol skim bu dow nic twie sta ło się sło -
wo „BIM”. BIM, czy li Bu il ding In for ma -
tion Mo del lub Bu il ding In for ma tion
Mo de ling lub wresz cie Bu il ding In for ma -
tion Ma na ge ment. To kom plet na zmia -
na w po dej ściu do bu do wy no wych
obiek tów i mo der ni za cji obiek tów ist nie -
ją cych. Bu il ding In for ma tion Mo del – to
mo del cy fro wy obiek tu. Bu il ding In for -
ma tion Mo de ling – to two rze nie, edy to -
wa nie i ko rzy sta nie z te go mo de lu. Bu -
il ding In for ma tion Ma na ge ment – to
za rzą dza nie in for ma cją i pro ce sa mi
zwią za ny mi z dwo ma wcze śniej szy mi
de fi ni cja mi.

BIM jest roz wi ja ny na świe cie od kil -
ku na stu lat, a od kil ku lat ko lej ne kra -
je wdra ża ją BIM na szcze blu rzą do wym
ja ko głów ną stra te gię roz wo ju bu dow -
nic twa. Naj kró cej re wo lu cję BIM w bu -
dow nic twie moż na przy rów nać do re -
wo lu cji, ja ka kil ka dzie siąt lat te mu
mia ła miej sce w prze my śle mo to ry za -
cyj nym: pod sta wo wą czę ścią pro ce su

pro duk cji sa mo cho dów stał się świat
cy fro wy. Naj pierw two rzy się w kom pu -
te rze cy fro wy mo del pro jek to wa ne go
sa mo cho du, dzię ki sy mu la cjom ba da
się za cho wa nie wszyst kich je go czę ści
w róż nych wa run kach, sy mu lu je się
upływ cza su, zu ży wa nie się pod ze spo -
łów, od por ność na ko ro zję itd. Jed no -
cze śnie pro jek tu je się har mo no gram
mon ta żu, ana li zu je kosz ty… Na pod -
sta wie uzy ska nych da nych moż na
pod jąć de cy zje, dzię ki któ rym zmniej -
sza się ry zy ko róż no rod nych błę dów,
ja kie mo gły by po ja wić się w pro ce sie
pro duk cji lub użyt ko wa nia. I do pie ro
na sa mym koń cu po dej mu je się de cy -
zję o uru cho mie niu pro duk cji da ne go
mo de lu.

Jak dzia ła BIM? Za nim coś zbu du -
jesz w rze czy wi sto ści, „zbu duj” to
w kom pu te rze i sprawdź, jak Two je
dzie ło za cho wu je się na wszyst kich eta -
pach swo je go ży cia: pod czas bu do wy,
eks plo ata cji, mo der ni za cji czy re mon -
tu, z uwzględ nie niem róż nych aspek -
tów. Do pie ro po spraw dze niu w kom -
pu te rze, czy uzy ska ny efekt jest
za do wa la ją cy, roz pocz nij rze czy wi stą
bu do wę. 

BIM jest po strze ga ny ja ko le kar stwo
na wie le cho rób, ja kie tra pią współ cze -
sne bu dow nic two. I fak tycz nie jest ta -
kim le kar stwem. Ale jak to by wa z le -
kar stwa mi, nie umie jęt ne uży cie mo że
nie tyl ko nie przy nieść żad nych efek tów,
ale wręcz za szko dzić.

Naj więk szym be ne fi cjen tem BIM jest
in we stor. On mo że naj wię cej zy skać,
sto su jąc tę me to do lo gię pod czas re ali -
za cji swo jej in we sty cji. Ale że by sto so -
wać BIM, in we stor mu si wie dzieć, jak
ten pro ces ma wy glą dać, cze go ma pra -
wo ocze ki wać od in nych uczest ni ków,
ja kich efek tów po wi nien spo dzie wać się
na koń cu. Z dru giej stro ny po wi nien
mieć pew ność, że in ni uczest ni cy pro -
ce su (pro jek tan ci, wy ko naw cy, do staw -
cy) rów nież po sia da ją wy star cza ją cą
wie dzę, ko niecz ną do sku tecz ne go
wy ko rzy sta nia BIM.

Re ali za cja więk szo ści in we sty cji bu -
dow la nych prze kra cza pla no wa ny bu -
dżet lub har mo no gram, a czę sto oby -
dwa te pla ny. Spo ry tra fia ją przed są dy,
a in for ma cje o wy so kich rosz cze niach
stron co dzien nie za peł nia ją na głów ki
pra so we.

Głów nym źró dłem tych pro ble mów
jest od dzie la nie eta pu pro jek to wa nia
od eta pu re ali za cji in we sty cji oraz
sztyw ny po dział ról, któ re go wy ni kiem
jest brak rze czy wi stej współ pra cy.

Pod su mo wu jąc se sje prof.�Ma�rek�Sa�-
la�mak stwier dził m.in. że da le ko idą ce
zmia ny w bu dow nic twie zwią za ne
z tech no lo gią BIM do ty czą pro jek tan tów,
wy ko naw ców i przede wszyst kim za ma -
wia ją cych. Ko rzy ści z wią za ne z BIM bę -
dą rów nież dla wła ści cie li i za rząd ców
obiek tów bu dow la nych.

Głów ne trud no ści we wdro że niu
BIM przy pro jek tach to brak zro zu mie -
nia po trze by sto so wa nia BIM wśród in -
we sto rów, wy so kie kosz ty wdro że nia
tech no lo gii w biu rach pro jek tów i u wy -
ko naw ców, ogra ni cze nia zwią za ne
z nie do sko na ło ścią ak tu al nych apli ka -
cji z gru py BIM oraz brak stan da ry za -
cji i trud ne kwe stie praw ne do ty czą ce
wła sno ści mo de lu BIM.Piotr�Miecz�ni�kow�ski

Da�riusz�Kasz�nia
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SESJA V: UTRZY MA NIE I NA PRA WA 
ELE MEN TÓW KON STRUK CYJ NYCH BU DYN KÓW

Pro wa dzą cy, mo de ra cja:
dr�hab.� inż.� To�masz�Po�ni�kiew�ski, 
prof. nzw. w Pol. Śl. – Pro dzie kan ds.

Na uki i Or ga ni za cji Wy dzia łu Bu dow nic -
twa Po li tech ni ki Ślą skiej
dr�inż.�To�masz�Ja�śniok – Pro dzie kan

ds. ogól nych Wy dzia łu Bu dow nic twa
Po li tech ni ki Ślą skiej

Dr�hab.�inż.�Ja�cek�Hu�lim�ka, prof. Po -
li tech ni ka Ślą ska mó wił o „Pro ble mach
szczel no ści w ga ra żach pod ziem nych
na wy bra nym przy kła dzie”. 

W skró cie przed sta wio ny zo stał ja ko
po glą do wy, przy pa dek luk su so we go
apar ta men tow ca, w któ rym błę dy pro jek -
to we (a wśród nich zwy kły brak wy obraź -
ni) i to wa rzy szą ce im wa dy wy ko naw cze
do pro wa dzi ły do za la nia ga ra żu pod -
ziem ne go.

Bu dy nek zo stał wznie sio ny w 2007r.
w od le gło ści oko ło 700 m od li nii brze -
go wej du żej rze ki, na te re nie pła skim
bez po śred nio za wa łem prze ciw po -
wo dzio wym. Pod dwo ma od dziel ny mi
czę ścia mi nad ziem ny mi usy tu owa no
wspól ną kon dy gna cję pod ziem ną,
miesz czą cą ga raż i po miesz cze nia
tech nicz ne. Pod zie mie za pro jek to wa -
no ja ko kon struk cję mo no li tycz ną, ze
ścia ną ob wo do wą, ścia na mi szy bów

ko mu ni ka cyj nych i ukła dem słu pów
no śnych. W sto sun ku do po zio mu te -
re nu wo kół bu dyn ku po sadz kę ga ra żu
zlo ka li zo wa no w po zio mie -2,0 m, po -
sa do wie nie ele men tów no śnych w po -
zio mie od -2,5 m do -3,30 m, dno se -
pa ra to ra koń czą ce go od wod nie nie
li nio we w po zio mie -3,5 m i pod szy bia
wind w po zio mie -3,8 m.

Po mi mo usy tu owa nia bu dyn ku w bez -
po śred nim są siedz twie rze ki izo la cję
prze ciw wod ną fun da men tów i pły ty
po sadz ko wej za pro jek to wa no ja ko fo -
lię PE o gru bo ści 0,3 mm uło żo ną
na chu dym be to nie. W miej scach lo kal -
nych prze głę bień (szy by win do we, se -
pa ra tor) prze wi dzia no wy ko na nie hy dro -
izo la cji po zio mych i pio no wych
w po sta ci pa py as fal to wej ter mo zgrze -
wal nej, na to miast hy dro izo la cję pio no -
wą ścian fun da men to wych na le ża ło
wy ko nać dwo ma war stwa mi Abi zo lu
(rzad ki i gę sty). 

Pod czas po wo dzi w 2010 r. do szło
do pod to pie nia kon dy gna cji piw nicz nej
obiek tu na głę bo kość kil ku na stu cen ty -
me trów. 

Ana li za od wier tów geo tech nicz nych,
wy ko na nych na po trze by oce ny sy tu acji,
wy ka za ła na sy py an tro po ge nicz ne za -
le ga ją ce do głę bo ko ści 1,4 ÷ 2,0 m ppt,
na stęp nie grun ty spo iste (gli ny) się ga -

ją ce do głę bo ko ści 2,5 ÷ 2,7 m ppt, a da -
lej grun ty syp kie (pia ski). Swo bod ne
zwier cia dło wo dy grun to wej na mie rzo -
no na głę bo ko ści 2,8 ÷ 2,9 m ppt, to jest
bez po śred nio pod spą giem war stwy
grun tów spo istych. 

Już pro sta ana li za geo me trii bu dyn ku
wy ka za ła, że sto py fun da men to we scho -
dzą po ni żej po zio mu swo bod ne go zwier -
cia dła wo dy, a lo kal ne prze głę bie nia
(pod szy bia wind, stu dzien ka se pa ra to -
ra) spro wa dzo ne są do wo do no śnej
war stwy pia sków. W okre sie pod wyż szo -
ne go po zio mu wód grun to wych skut ku -
je to na ra że niem ele men tów kon dy -
gna cji pod ziem nej na czyn ne par cie
wód grun to wych, któ re mo gą swo bod -
nie mi gro wać pod po sadz kę bu dyn ku,
prak tycz nie na ca łej jej po wierzch ni.
W opi sa nej sy tu acji za pro jek to wa nie
izo la cji ty pu lek kie go by ło kar dy nal nym
błę dem.

Jed nak nie tyl ko błę dy pro jek to we
przy czy ni ły się do za ist nia łej sy tu acji. Du -
ży udział mia ły tu taj tak że wa dy wy ko -
naw cze.

Pod czas oglę dzin obiek tu za le co no
wy ko na nie od kry wek po sadz ki. Stwier -
dzo no w nich za sto so wa nie czar nej
fo lii bu dow la nej o gru bo ści 0,2 mm
(po ni żej wy mo gów po sta wio nych w pro -
jek cie), uło żo nej bez wy pro wa dze niaDr�hab.�inż.�Ja�cek�Hu�lim�ka

Dr�inż.�Tomasz�Jaśniok,�dr�hab.�inż.�Tomasz�Ponikiewski
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na pio no we ele men ty kon struk cyj ne,
a więc nie zgod nie z pro jek tem. Po bra -
ne prób ki fo lii by ły sil nie sper fo ro wa ne,
co do dat ko wo ob ni ża ło szczel ność i tak
zbyt sła bej izo la cji.

Znacz nie istot niej szą wa dą wy ko -
naw czą by ło nie sta ran ne wy ko na nie
pod ziem nych czę ści bu dyn ku. 

Naj wła ściw szym roz wią za niem pro ble -
mów by ło by wy ko na nie pra wi dło wych
izo la cji two rzą cych szczel ne „opa ko -
wa nie” pod ziem nej czę ści bu dyn ku, 
by ło to jed nak nie moż li we w sy tu acji
użyt ko wa nia ist nie ją ce go obiek tu. Zde -
cy do wa no się za tem na za sto so wa nie lo -
kal nych roz wią zań w po sta ci in iek cyj ne -
go do szczel nie nia stref wa dli wie
wy ko na ne go be to nu, wy ko na nia pły ty
den nej stu dzien ki se pa ra to ra (z be to nu
wo dosz czel ne go, ze zmo no li ty zo wa -
niem ze ścian ka mi) oraz wy ko na nia
szczel nej izo la cji po zio mej na ca łej po -
wierzch ni par kin gu (z ro ze bra niem po -
sadz ki i in iek cją wszyst kich sty ków).
Roz wią za nia te, acz kol wiek dro gie i bar -
dzo in wa zyj ne, prak tycz nie za gwa ran -
to wa ły uzy ska nie peł nej szczel no ści
kon struk cji piw ni cy, przy zmi ni ma li zo wa -
niu prac roz biór ko wych.

Za le co ne pra ce zo sta ły wy ko na ne
w ro ku 2011 i do dnia dzi siej sze go piw -
ni ce po zo sta ją su che – jed nak w opi sy -
wa nym okre sie w re jo nie obiek tu nie no -
to wa no prze kro cze nia do pusz czal ne go
po zio mu wo dy w są sia du ją cej rze ce.

Na le ży mieć peł ną świa do mość, że
moż li we do wy ko na nia pra ce na praw -
cze nie są w sta nie od two rzyć peł nej
szczel no ści kon dy gna cji piw nicz nej, ja -
ka by ła by za pew nio na w przy pad ku pra -
wi dło we go do bo ru i wy ko na nia ory gi nal -
nych izo la cji prze ciw wod nych. Za le co ne
pra ce po zwo li ły jed nak na usu nię cie
pod sta wo wych wad bu dyn ku i za pew -
nie nie moż li wo ści ko rzy sta nia z kon dy -
gna cji piw nicz nej nie za leż nie od okre -
so we go wzro stu po zio mu wód
grun to wych.

„Drga nia w bu dow nic twie. Po mia ry
oraz okre śla nie wpły wu drgań na obiek -
ty – przy kła dy” to te mat wy kła du dr.�hab.
inż.�Krzysz�to�fa�Gro�my�sza z Po li tech -
ni ki Ślą skiej

Obiek ty bu dow la ne znaj du ją ce się
na te re nie gór ni czym oraz oso by w nich
prze by wa ją ce mo gą od bie rać drga nia
wy wo ła ne wstrzą sa mi gór ni czy mi oraz
in ny mi wpły wa mi ta ki mi jak pra ce geo -
tech nicz ne czy drga nia wy wo ła ne ru -
chem po jaz dów szy no wych. Moż li wość
po rów na nia drgań od bie ra nych z róż -
nych źró deł da je ana li za struk tu ry czę -
sto tli wo ścio wej od bie ra nych sy gna łów.

W pra cy przed sta wio no wy ni ki ba dań
do świad czal nych obej mu ją ce po mia ry
drgań wy wo ła nych pod ziem ną eks plo -
ata cją wę gla ka mien ne go oraz czte re -
ma in ny mi czyn ni ka mi: dy na micz nym za -
gęsz cza niem pod ło ża, za gęsz cza niem
pod ło ża przy po mo cy wal ca wi bra cyj ne -
go, ru chem tram wa jo wym oraz ru chem
ko le jo wym.

Struk tu ra czę sto tli wo ścio wa drgań
wy wo ła nych przez wstrząs te re nu gór -
ni cze go od bie ra nych przez bu dyn ki róż -
ni się istot nie od struk tu ry drgań wy wo -
ła nych pra ca mi geo tech nicz ny mi
i ru chem po jaz dów szy no wych. Drga nia
wy wo ła ne wstrzą sem ce chu ją się ni ski -
mi czę sto tli wo ścia mi, co ma wpływ
na nie ko rzyst ny od biór tych drgań przez
oso by prze by wa ją ce w bu dyn kach.

Pod ziem na eks plo ata cja wę gla ka -
mien ne go, oprócz wpły wów zwią za -
nych z niec ką osia dań, wy wo łu je wstrzą -
sy te re nu, któ re są od bie ra ne przez
obiek ty bu dow la ne i oso by na po -
wierzch ni w po sta ci drgań. Na obiek ty
bu dow la ne zlo ka li zo wa ne na te re nie
gór ni czym oraz lu dzi od dzia ły wu ją tak -
że drga nia wy wo ła ne in ny mi czyn ni ka -
mi ta ki mi jak pra ce geo tech nicz ne czy
ruch po jaz dów szy no wych. O wpły wie
drgań na obiek ty bu dow la ne i lu dzi de -
cy du je, po za mak sy mal ny mi am pli tu da -
mi, czę sto tli wo ścio wa struk tu ra drgań,
któ rej wpływ uwzględ nia ją sto so wa ne
w bu dow nic twie nor my. 

W pra cy przed sta wio no wy ni ki ba dań
do świad czal nych obej mu ją ce po mia ry
drgań wy wo ła nych pod ziem ną eks plo -
ata cją wę gla ka mien ne go oraz czte re -
ma in ny mi czyn ni ka mi: dy na micz nym za -
gęsz cza niem pod ło ża, za gęsz cza niem

pod ło ża przy po mo cy wal ca wi bra cyj ne -
go (pra ce geo tech nicz ne) oraz ru chem
tram wa jo wym i ko le jo wym (ruch po jaz -
dów szy no wych). Po mia ry pro wa dzo no
w róż nych od le gło ściach od źró deł
drgań oraz w jed nym przy pad ku pro wa -
dzo no do dat ko wo re je stra cję drgań
grun tu.

Opra co wa ne wy ni ki po mia rów da ły
moż li wość po rów na nia drgań po cho dzą -
cych z róż nych źró deł, a tak że wy cią -
gnię cia wnio sków do ty czą cych zmia ny
struk tu ry drgań za cho dzą cej wraz z od -
da le niem się źró dła drgań od ana li zo wa -
ne go obiek tu. Po nad to po czy nio no spo -
strze że nia do ty czą ce tłu mie nia drgań
za cho dzą ce go na kon tak cie bu dyn ku
z grun tem.

Koń co wo, opie ra jąc się na ter cjal nej
ana li zie zre ali zo wa nych po mia rów, prze -
ana li zo wa no wpływ drgań na obiek ty bu -
dow la ne w za leż no ści od źró dła drgań.

Przed sta wio ne wy ni ki po mia rów do ty -
czą jed ne go wstrzą su te re nu gór ni cze -
go oraz po je dyn czych przy pad ków drgań
wy wo ła nych pra ca mi geo tech nicz ny mi
i ru chem po jaz dów szy no wych. Jed nak
ob ser wo wa na re gu lar ność zja wisk po -
zwa la na wy cią gnię cie wnio sków o cha -
rak te rze ogól niej szym.

W prze ba da nym za kre sie od le gło ści
od epi cen trum wstrzą su, wy no szą cym
od 444 m do 1949 m, za kres czę sto tli -
wo ści drgań od bie ra nych przez bu dyn -
ki wy no si od ok. 1,5 Hz do ok. 8 Hz,
przy czym czę sto tli wo ścio wa struk tu ra
tych drgań jest ta ka sa ma. Ozna cza to,
że wszyst kie czę sto tli wo ści, z któ rych
zbu do wa ne jest od bie ra ne wid mo
wstrzą su są tłu mio ne tak sa mo.

Je że li źró dło drgań znaj du je się bli sko
obiek tu i wy mu sza ne jest sze ro kie pa -
smo czę sto tli wo ścio we, jak ma to miej -
sce na przy kład przy dy na micz nym za -
gęsz cza niu grun tu, wraz z od da la niem
się źró dła drgań od obiek tu ob ser wu je
się za nik wy so kich czę sto tli wo ści. Przy -
kła do wo upa dek dwu na sto to no we go
ubi ja ka z wy so ko ści 12 m w od le gło -
ści 7,5 m od obiek tu wy wo ły wał drga nia
fun da men tu o czę sto tli wo ściach od 1 Hz
do 90 Hz. Upa dek te go sa me go ubi ja -
ka w od le gło ści 16,5 m od obiek tu wy -
wo ły wał drga nia fun da men tu o czę sto -
tli wo ściach od 1 Hz do 30 Hz.

Po dob ne zja wi sko ob ser wo wa no
przy prze jeź dzie po jaz dów szy no wych.
O ile bu dy nek znaj du ją cy się 10 m
od to rów od bie rał drga nia o czę sto tli wo -
ści do 120 Hz, to bu dy nek znaj du ją cy się
w od le gło ści 32 m od bie rał drga nia
o czę sto tli wo ści do 50 Hz.

W przy pad ku drgań o czę sto tli wo -
ściach 28 Hz i 56 Hz wy wo ły wa nych

Dr.�hab.�inż.�Krzysz�to�f�Gro�my�sz
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przez wa lec wi bra cyj ny ob ser wo wa no
du że tłu mie nie drgań na kon tak cie bu -
dyn ku z grun tem, przy czym wyż sze czę -
sto tli wo ści by ły tłu mio ne sil niej. Am pli -
tu dy przy spie sze nia drgań po mie rzo ne
na ścia nie fun da men to wej w przy pad ku
wy mu sze nia wal cem wi bra cyj nym by ły
o rząd mniej sze od am pli tud drgań
grun tu.

Struk tu ra czę sto tli wo ścio wa drgań
wy wo ła nych przez wstrząs te re nu gór -
ni cze go od bie ra nych przez bu dyn ki
róż ni się istot nie od struk tu ry drgań wy -
wo ła nych pra ca mi geo tech nicz ny mi
i ru chem po jaz dów szy no wych. Drga -
nia wy wo ła ne wstrzą sem ce chu ją się
ni ski mi czę sto tli wo ścia mi, co ma wpływ
na nie ko rzyst ny od biór tych drgań
przez oso by prze by wa ją ce w bu dyn -
kach.

„Sta ny awa ryj ne kon struk cji no śnych
bu dyn ków miesz kal nych – przy czy ny,
na pra wa za po bie ga nie” to te mat pre lek -
cji dr.�inż.�Zbi�gnie�wa�Pa�ją�ka z Aka de -
mii Tech nicz no -Hu ma ni stycz nej w Biel -
sku -Bia łej

Nie po wo dze nia bu dow la ne, jak uszko -
dze nia, awa rie, ka ta stro fy obiek tów bu -
dow la nych wy ni ka ją z błę dów ludz kich
po peł nia nych w cza sie pro jek to wa nia,
wy ko naw stwa i użyt ko wa nia, oraz ze
zda rzeń lo so wych – hu ra ga no we wia try,
po wo dzie, po ża ry, osu wi ska, wy bu chy
ga zu, in ten syw ne opa dy, wy ła do wa nia
at mos fe rycz ne, wstrzą sy, wy pad ki ko mu -
ni ka cyj ne. 

Awa ria bu dow la na de fi nio wa na jest ja -
ko uszko dze nie, naj czę ściej kon struk cji
no śnej, po wo du ją ce za bu rze nie w eks -
plo ata cji, a tak że za gro że nie dla ży cia

ludz kie go. Awa ria wy ma ga z re gu ły
pod ję cia sto sow nych dzia łań w ce lu li -
kwi da cji jej skut ków, za bez pie cze nia, na -
pra wy, a cza sem wzmoc nie nia ca łe go
obiek tu lub je go ele men tów.

Ana li zy przy pad ków awa rii a tak że ka -
ta strof sta no wą cen ny ma te riał dla two -
rze nia na stęp nie sto sow nych pro ce dur
i prze pi sów tech nicz nych, po zwa la ją cych
na co raz sku tecz niej sze za po bie ga nie
tym nie po żą da nym zda rze niom. Dla
pro jek tan tów, in we sto rów i użyt kow ni ków
są źró dłem wie dzy dla uni ka nia błę dów
w róż nych fa zach pro ce su in we sty cyj ne -
go i eks plo ata cji. 

Re fe rat po świę co ny jest przy kła dom
sta nów awa ryj nych, po wsta łych z błę dów
ludz kich, któ re wy stą pi ły w bu dyn kach
miesz kal nych w cza sie ich wzno sze nia
oraz użyt ko wa nia. Omó wio no przy czy -
ny awa rii, spo so by za bez pie cze nia kon -
struk cji i na pra wy po wsta łych uszko dzeń.
W szcze gól no ści przed sta wio no:

• awa rię bu dyn ku miesz kal ne go po -
wsta łą pod czas wzno sze nia żel be to wej
szkie le to wej kon struk cji pię cio kon dy -
gna cyj ne go bu dyn ku miesz kal ne go
z pod ziem nym ga ra żem. Ze wzglę du
na nie rów no mier ne osia da nia skrzy ni
fun da men to wej ko niecz ne by ło wzmoc -
nie nie po sa do wie nia z wy ko rzy sta niem
pa li in iek cyj nych. Opi sa no prze bieg re -
ali za cji bu dyn ku i spo sób wzmoc nie nia
kon struk cji;

• awa rię mu ro wej kon struk cji ist nie ją -
ce go miesz kal ne go bu dyn ku po ło żo ne -
go w bez po śred nim są siedz twie no wej
in we sty cji. Opi sa no prze bieg zda rze nia,
uszko dze nia bu dyn ku, pod ję te do raź ne
i do ce lo we dzia ła nia za bez pie cza ją ce.
Prze ana li zo wa no przy czy ny awa rii, oraz
przed sta wio no spo sób na pra wy uszko -
dzeń;

• awa rię ist nie ją cych bu dyn ków miesz -
kal nych, po ło żo nych w są siedz twie głę -
bo kich wy ko pów za bez pie cza nych opo -
ro wy mi ścia na mi szcze li no wy mi.
Opi sa no prze bieg zda rze nia, uszko -
dze nia bu dyn ków, prze ana li zo wa no
przy czy ny awa rii, oraz przed sta wio no
spo sób na pra wy po wsta łych uszko -
dzeń.

• awa rię no śnej ścia ny trój war stwo -
wej w wiel ko pły to wym bu dyn ku, od któ -
rej ode rwa ła się war stwa fak tu ro wa.
Prze ana li zo wa no przy czy ny awa rii.
Stwier dzo no, że przy czy na mi znisz cze -
nia by ła mię dzy kry sta licz na ko ro zja
wie sza ków ze sta li nie rdzew nej
H13N4G9 i ukry te wa dy wy ko naw cze
ele men tu. Wska za no na ko niecz ność
wy ko ny wa nia do dat ko wych wzmoc -
nień po łą czeń warstw be to no wych
ścian trój war stwo wych, w któ rych za -

sto so wa no wie sza ki ze sta li nie rdzew -
nych;

• awa rię stro pu w bu dyn ku wiel ko pły -
to wym spo wo do wa ną ukry tą wa dą wy -
ko naw czą stre fy opar cia stro pu na ścia -
nie. Opi sa no spo sób wzmoc nie nia
kon struk cji;

• awa rie stro po da chów w pre fa bry ko -
wa nych bu dyn kach wiel ko pły to wych.

W pod su mo wa niu re fe ra tu pre le gent
omó wił za gad nie nia do ty czą ce za po bie -
ga niu awa riom obiek tów bu dow la nych.

ETICS nie jed no ma imię – od po li -
sty re nu do izo la cji ty pu VIP to te mat pre -
zen ta cji Paw�ła�Ga�łusz�ki z fir my Far by
KA BE Pol ska Sp. z o.o.

No wo cze sne spo so by na praw
i wzmoc nień kon struk cji mu ro wych mó -
wił dr�hab.�inż.�Łu�kasz�Dro�biec, prof.
P.Śl. Po li tech ni ka Ślą ska. Re fe rat zo stał
przy go to wa ny wspól nie z dr.�inż.�Ra�do�-
sła�wem�Ja�siń�skim z Po li tech ni ki Ślą -
skiej.

Ry sy w kon struk cjach mu ro wych są
zja wi skiem czę stym. Mo gą one świad -
czyć o nad mier nym wy tę że niu kon -
struk cji, lecz czę ściej są wy ni kiem od -
kształ ceń mu ru wy wo ła nych wpły wa mi
ze wnętrz ny mi lub we wnętrz ny mi. Przy -
czyn uszko dzeń mu rów mo że być wie -
le. Naj czę ściej po wsta wa nie za ry so -
wań jest zwią za ne z:

• pod ło żem i spo so bem po sa do wie nia
(nie jed no rod ność pod ło ża, nie rów no -
mier ne osia da nie grun tu, utra ta sta -
tecz no ści pod ło ża, ru chy pod ło ża
w grun tach wy sa dzi no wych, wpły wy
od eks plo ata cji gór ni czej, zmia na wa run -
ków wod nych w grun cie),

Paweł�Ga�łusz�ka
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Dr.�inż.�Zbi�gnie�w�Pa�ją�k
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• prze cią że niem (wy wo ła nym wa dli -
wym pro jek to wa niem, wy ko na niem, mo -
der ni za cją lub zmia ną funk cji obiek tu),

• czyn ni ka mi ter micz ny mi (nie rów no -
mier na pra ca ma te ria łów o róż nych
współ czyn ni kach roz sze rzal no ści ciepl -
nej w miej scu ich po łą cze nia, nie rów no -
mier ne na grze wa nie się frag men tów
kon struk cji),

• skur czem i pęcz nie niem mu ru lub
ele men tów kon struk cji po wią za nych
z mu rem,

• wpły wa mi dy na micz ny mi i wy jąt ko -
wy mi (wstrzą sy gór ni cze, drga nia wzbu -
dza ne przez ruch po jaz dów i ma szyn
prze my sło wych, wstrzą sy wy wo ła ne ro -
bo ta mi bu dow la ny mi).

Ry sy w kon struk cjach mu ro wych moż -
na na pra wiać na wie le spo so bów. Me -
to da na pra wy, a co za tym idzie jej sku -
tecz ność, za le ży od przy czy ny
wy wo łu ją cej za ry so wa nia, za się gu
uszko dze nia, lo ka li za cji ry sy w obiek cie
i moż li wo ści tech nicz nych oraz eko no -
micz nych wy ko na nia na pra wy. Ry sy
moż na na pra wiać przez: prze mu ro wa -
nie, zszy cie zbro je niem, an kro wa nie
(ko twie nie) lub za sto so wa nie wień cy
roz pro szo nych, in iek cję, wzmoc nie nia
po wierzch nio we.

W prak ty ce czę sto wy ko rzy stu je się
jed no cze śnie kil ka me tod na pra wy. Wy -
bór spo so bu na pra wy po wi nien uwzględ -
niać efek tyw ność eko no micz ną i tech -
nicz ną moż li wość wy ko na nia, w tym
tak że pod czas eks plo ata cji obiek tu.
Nie pra wi dło wo wy ko na na na pra wa mo -
że po gar szać stan tech nicz ny obiek tu,
a na wet do pro wa dzić do awa rii. 

W re fe ra cie sta ra no się szcze gó ło wo
scha rak te ry zo wać wy bra ne me to dy na -

praw i wzmoc nień. Po ka za no za sa dy
współ pra cy da ne go wzmoc nie nia/na -
pra wy z ist nie ją cym mu rem, przed sta -
wio no me to dy ana liz ob li cze nio wych
oraz tech no lo gię wy ko na nia. Za pre -
zen to wa no spo so by na praw za ry so -
wań wy stę pu ją cych w kon struk cjach
mu ro wych oraz po da no przy kła dy na -
praw ta kich uszko dzeń. Róż no rod ność
sto so wa nych me tod i tech nik na praw -
czych po ka zu je, że wy bór sku tecz ne go
spo so bu na pra wy za ry so wa nia wca le nie
jest ła twy. O ta kim wy bo rze po win ny de -
cy do wać moż li wo ści tech nicz ne re ali za -
cji, po par te szcze gó ło wą ana li zą eko no -
micz ną opła cal no ści ro bót. Każ de
uszko dze nie po win no być roz pa try wa -
ne in dy wi du al nie. Przed wy bo rem me -
to dy na pra wy na le ży za wsze okre ślić
przy czy nę po wsta nia za ry so wa nia,
a przy ję ty spo sób na pra wy po wi nien
w pierw szej ko lej no ści eli mi no wać lub
przy naj mniej mi ni ma li zo wać tą przy -
czy nę. W mia rę moż li wo ści przy ję ta
me to da wzmoc nie nia lub na pra wy po -
win na być spraw dza na ob li cze nio wo.

Dr�hab.�inż.�Ma�riusz�Ja�śniok, prof.
Po li tech ni ka Ślą ska za pre zen to wał „Nie -
kon wen cjo nal ne spo so by za bez pie cze -
nia i re ge ne ra cji za gro żo nych ko ro zją
kon struk cji z be to nu”.

Kon struk cje be to no we są na ra żo ne
na od dzia ły wa nie agre syw nych czyn ni -
ków, któ re z cza sem mo gą wy wo łać roz -
wój ko ro zji zbro je nia. Za naj bar dziej po -
wszech ne i nie bez piecz ne uzna je się
dwu tle nek wę gla oraz chlor ki. Naj więk -
sze stę że nia dwu tlen ku wę gla wy stę pu -
ją w cen trach miast, na te re nach za kła -
dów prze my sło wych, a tak że w stre fach

ko mu ni ka cyj nych. Na to miast naj więk sze
za gro że nie chlor ka mi po ja wia się w stre -
fach nad mor skich, a tak że w obiek tach
ko mu ni ka cyj nych ze wzglę du na sto so -
wa nie w okre sie zi my środ ków do to pie -
nia lo du.

Tra dy cyj nie sto so wa ne spo so by na -
pra wy uszko dzo nych ko ro zyj nie kon -
struk cji po le ga ją na usu nię ciu sko ro do -
wa ne go be to nu, oczysz cze niu prę tów
z rdzy, a na stęp nie na re pro fi la cji po -
wsta łych ubyt ków sys te ma mi na praw -
czy mi na ba zie sys te mów PCC. Ist nie -
ją jed nak nie kon wen cjo nal ne spo so by
za bez pie cze nia ire ge ne ra cji za gro żo -
nych ko ro zją kon struk cji z be to nu. Za -
li cza się do nich ochro nę ka to do wą zbro -
je nia oraz me to dę elek tro che micz nej
re al ka li za cji i eks trak cji chlor ków. We
wszyst kich wy mie nio nych me to dach
sto su je się przy kła da ne do kon struk cji
ze wnętrz ne po le elek trycz ne. Na po -
wierzch ni be to nu umiesz cza się me ta -
lo wą siat kę w kon tak cie elek tro li tem.
Zbro je nie pod łą cza się do ujem ne go bie -
gu na prą du sta łe go, na to miast me ta lo -
wą siat kę do bie gu na do dat nie go.
W wy ni ku od dzia ły wa nia po la elek -
trycz ne go w be to nie za cho dzą pro ce sy
che micz ne, któ rych skut kiem jest przy -
wró ce nie wy so kie go pH be to nu oraz wy -
cią gnię cie z be to nu chlor ków. Naj więk -
szą ko rzy ścią wy mie nio nych me tod
jest usu nię cie przy czyn ko ro zji zbro je -
nia i za trzy ma nie jej roz wo ju.

Na za koń cze nie Se�ba�stian�Cze�kan
z fir my Ko el ner Pol ska Sp. z o.o. mó wił
o ter mo mo der ni za cji bu dyn ków wiel ko pły -
to wych wraz ze wzmoc nie niem war stwy
fak tu ro wej sys te mem CO PY – ECO.

Se�ba�stian�Cze�kan

Dr�hab.�inż.�Ma�riusz�Ja�śniok

Dr�hab.�inż.�Łu�kasz�Dro�biec
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SESJA VI: REWITALIZACJA MIASTA, OSIEDLI 
I TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

Se sja od by ła się na Wy dzia le Ar chi tek -
tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej 

Pro wa dzą cy, mo de ra cja:
Mał�go�rza�ta�Pi�lin�kie�wicz – Prze wod ni -

czą ca Ra dy Ślą skiej Okrę go wej Izby Ar -
chi tek tów
Ma�riusz� Czy�szek – Wi ce pre zy dent

Ślą skiej Izby Bu dow nic twa

Ba da nia ja ko ścio we – wpływ na efek -
tyw ność i atrak cyj ność bu dyn ków oraz
oto cze nia to te mat re fe ra tu Klau�diu�sza
Fros�sa – Po li tech ni ka Ślą ska, Wy dział Ar -
chi tek tu ry, Ka te dra Pro jek to wa nia i Ba dań
Ja ko ścio wych w Ar chi tek tu rze

Pod sta wo wym za ło że niem jest to, że
śro do wi sko zbu do wa ne sta no wi bez -
po śred nie źró dło cen nej wie dzy do pro -
jek to wa nia czy li wie dzy o bu dyn kach
i użyt kow ni kach. Ma jąc do dys po zy cji ła -
twe, szyb kie i sku tecz ne w sto so wa niu

me to dy moż na po tę wie dzę się gnąć.
Funk cjo nu ją w nim za rów no wy bit ne
dzie ła ar chi tek tu ry, do brze za pro jek to wa -
ne, funk cjo nal ne, eko no micz ne, ener go -
osz częd ne, przy ja zne dla użyt kow ni -
ków obiek ty, jak rów nież źle
za pro jek to wa ne i funk cjo nu ją ce, nie -
efek tyw ne, tzw. „cho re bu dyn ki”. „Cho -
rym bu dyn kiem” nie mu si być sta ry
i znisz czo ny obiekt, mo że nim być tak -
że no wy, no wo cze sny, „de si gner ski”,
czy in te li gent ny bu dy nek. 

Moż na za uwa żyć, że w śro do wi sku zbu -
do wa nym po ja wia się znacz na ilość nie -
efek tyw ny, nie eko no micz nych, nie speł -
nia ją cych po trzeb użyt kow ni ków
bu dyn ków, w tym tak że prze strze ni pu -
blicz nych. Są to czę sto obiek ty, o wy so -
kiej ja ko ści tech nicz nej i es te tycz nej.
War to so bie uświa do mić, że każ dy nie
speł nia ją cy ocze ki wań i po trzeb użyt kow -
ni ków obiekt to na wie le lat stra ta szan -Klaudiusz�Fross



sy na lep szy. Błę dy pro jek to we, nie efek -
tyw ne, nie eko no micz ne roz wią za nia, któ -
re ma ją po waż ne kon se kwen cje na eta -
pie użyt ko wa nia. Czę sto ukry te
pod płasz czy kiem cie ka we go i mod ne go
de sign z cza sem po wo du ją ol brzy mie stra -
ty fi nan so we pod czas eks plo ata cji. Drob -
ne błę dy są ła twe do usu nię cia, ale błę -
dy za sad ni cze zwią za ne z ge ne ral ny mi
dys po zy cja mi prze strzen ny mi, są póź niej
nie moż li we do sko ry go wa nia. Wte dy bu -
dy nek pod czas ca łe go okre su funk cjo no -
wa nia po zo sta je „cho ry”.

Ist nie je wie le zna nych me tod ocen ja -
ko ścio wych słu żą cych do po zy ski wa nia
wie dzy i oce ny śro do wi ska zbu do wa ne -
go. Jed ną z po pu lar niej szych jest me to -
da: POE – Post Oc cu pan cy Eva lu ation
(Pre iser W., Ra bi no witz H., Whi te E. 1988)
oraz jej kon ty nu acja – me to da: BPE – Bu -
il ding Per for man ce Eva lu ation (Pre iser W.,
Vi scher J. C. 2005). Ba da nia ja ko ścio we
(w tym POE) są ele men ta mi in nych me -
tod ba daw czych, jak: BRE EAM (1990),
Bu il ding Re se arch Es ta bli sh ment Envi ron -
men tal As ses sment Me thod (Uni ted King -
dom), HK -BE AM and LE ED (1998) (Hong
Kong and the USA), BE EPAC (1994) (Ca -
na da), ECO Qu an tum (1998) (Ne ther -
lands), ECO -PRO (1998) (Ger ma ny),
ESCA LE, EQU ER (1998) (Fran ce), ECO -
EF FECT (1998), (Swe den), Eco pro fi le
(1998) (Nor way).

Wśród ar chi tek tów (w Pol sce) po pu lar -
ny jest po gląd, że ar chi tek ci -prak ty cy
pro jek tu ją, ar chi tek ci -na ukow cy zaj mu ją
się teo rią, a so cjo lo go wie wy ko nu ją ba -
da nia (an kie ty, wy wia dy, ob ser wa cje itp.).
Po wszech nie uwa ża się tak że, że ba da -
nia są cza so chłon ne, skom pli ko wa ne i…
dro gie, oraz przy dat ne tyl ko teo re ty kom,
a nie prak ty kom… bo prze cież ar chi tek -
ci wie dzą le piej jak pro jek to wać…

W od po wie dzi na ten stan rze czy au -
tor opra co wał ła twe, szyb kie i sku tecz ne
me to dy ba dań przed pro jek to wych oraz
w trak cie użyt ko wa nia dla we ry fi ka cji
pod ję tych de cy zji pro jek to wych ba zu ją ce
na upro szo nej me to dzie POE oraz wła -
snych do świad cze niach. Me to dy te są do -
pa so wa ne do pol skich wa run ków. War to
za zna czyć, że de cy zje za wsze po dej mu -
je pro jek tant, a ba da nia sta no wią je dy nie
po moc. 

Ar chi tek ci pro jek tu ją bu dyn ki…, a użyt -
kow ni cy je użyt ku ją i oce nia ją… Moż na
za dać py ta nia: czy ar chi tek tów in te re su -
je: ja ka jest opi nia użyt kow ni ków o za pro -
jek to wa nym bu dyn ku, jak funk cjo nu je
bu dy nek, ja kie pro ble my sy gna li zu je za -
rząd ca obiek tu? Czy ar chi tek ci otrzy mu -
ją in for ma cje zwrot ne od za rząd ców (tzw.
fa ci li ty ma na ge rów) za pro jek to wa nych
przez nich bu dyn ków?… W pro jek to wa -
niu nor ma tyw nym (tra dy cyj nym) brak in -

for ma cji zwrot nej o użyt ko wa niu i za rzą -
dza niu obiek tem. Na to miast w lan so wa -
nym przez au to ra pro jek to wa niu z wy ko -
rzy sta niem ba dań na stę pu je peł na
wy mia na wie dzy i do świad czeń. Ale skąd
wie my, że bu dy nek jest efek tyw ny, przy -
ja zny, czy speł nia ocze ki wa nia (po trze by)
funk cjo nal ne, or ga ni za cyj ne, czy be ha wio -
ral ne? Mo że my to po znać wy ko nu jąc
ba da nia ja ko ścio we. Pa trząc na śro do wi -
sko zbu do wa ne oraz ma jąc do dys po zy -
cji tech ni ki i me to dy ba daw cze po win ni -
śmy wi dzieć: źró dło wie dzy o bu dyn kach
i ich użyt kow ni kach oraz ba zę in for ma cji
do pro jek to wa nia. 

Na le ży przy zwy cza ić się do stwier -
dze nia, że: użyt kow ni cy ma ją pra wo
do oce nia nia obiek tów, któ re użyt ku ją.

Dla pro jek to wa nia er go no micz ne go
czy li ja ko ścio we go au tor pro po nu je mo -
del ar chi tek ta -ba da cza, któ ry pro jek tu je
wy ko rzy stu jąc ba da nia. Def.: AR CHI -
TEKT -BA DACZ lub PRO JEK TANT -BA -
DACZ to mo del pro jek tan ta, w któ rym oso -
bi ście lub pod swo im kie row nic twem
wy ko nu je on po trzeb ne ba da nia przed pro -
jek to we (ja ko ścio we, ob ser wa cyj ne)
obiek tów o po dob nej funk cji. Na ich pod -
sta wie wy cią ga wnio ski i for mu łu je wy tycz -
ne do pro jek to wa nia. Po zre ali zo wa niu
obiek tu kon ty nu uje oce ny i ob ser wa cje
w ce lu we ry fi ka cji pod ję tych de cy zji pro -
jek to wych oraz wy cią gnię cia wnio sków dla
no wych pro jek tów. Mo del ten prze dłu ża
za in te re so wa nie pro jek tan ta na fa zę użyt -
ko wa nia za pro jek to wa ne go dzie ła. Jest to
uzu peł nie nie tra dy cyj ne go po dej ścia
do pro jek to wa nia o wy ko rzy sta nie ba dań
(Fross K., 2012). Isto tę rze czy od da je tak -
że cy tat S. Brand z 1995 ro ku:... wy da je
się, że nie ma ni cze go no we go w tych ide -
ach i że więk szość z te go jest oczy wi sta.
Oczy wi ście, lu dzie wie dza spo ro o bu dyn -
kach, któ rych uży wa ją. Oczy wi ście, jest
sen sow ne ucze nie się z do świad cze nia
i prze ka zy wa nie in for ma cji z po wro tem
do lu dzi, któ rzy pro jek tu ją bu dyn ki, aby
mo gli to ro bić jesz cze le piej na stęp nym
ra zem...

Po win no za koń czyć się wy łącz nie po -
dej ście ar ty stycz ne czy in tu icyj ne po -
dej ście do pro jek to wa nia, ukie run ko wa -
nie wy łącz nie na mod ny de sign, cie ka wy
de tal, atrak cyj ne in spi ra cje, ideę pro jek -
tu, a roz po cząć pro jek to wa nie w opar ciu
o wie dzę, po trze by i prio ry te ty, z do brze
przy go to wa nym pro gra mem i ba da nia mi
ja ko ścio wy mi przed pro jek to wy mi, co
prze cież nie wy klu cza wy so kiej ja ko ści es -
te tycz nej. 

Pod su mo wu jąc moż na stwier dzić, że
ba da nia ja ko ścio we są efek tyw nym spo -
so bem po zy ski wa nia wie dzy ze śro do wi -
ska zbu do wa ne go i od je go użyt kow ni ków.
Ba da nia ja ko ścio we są war to ścio wym

uzu peł nie niem tra dy cyj ne go po dej ścia
do pro jek to wa nia ba zu ją ce go głów nie
na in spi ra cjach, ana li zach czy wy tycz nych.
Jest to zgod ne z naj now szy mi, świa to wy -
mi ten den cja mi w pro jek to wa niu – pro jek -
to wa nia z wy ko rzy sta niem ba dań Re se -
arch by De sign and De sign by Re se arch.

„Bu dow nic two se nio ral ne. Wy zwa nia
i ten den cje” to te mat wy stą pie nia Iwo�ny
Be�nek – Wy dział Ar chi tek tu ry, Po li tech -
ni ka Ślą ska w Gli wi cach / Fun da cja La -
bo ra to rium Ar chi tek tu ry 60+ (LA B60+)

Wa run ki miesz ka nio we osób star szych,
na tle ogól nej sy tu acji miesz ka nio wej
w na szym kra ju, moż na uwa żać za trud -
ne. Je dy nie bar dzo zni ko ma gru pa ko rzy -
sta z ada pto wa nych form miesz kal nic twa.
Pre zen to wa ne ba da nia wła sne są pró bą
szu ka nia od po wied nich roz wią zań dla
miesz kań zaj mo wa nych przez oso by
star sze, któ re mo gły by za pew nić go dzi -
wy po ziom eg zy sten cji i usług, a jed no -
cze śnie pe wien sto pień sa mo dziel no ści
i in te gra cję z oto cze niem. 

Prze pro wa dzo no ana li zę ist nie ją cej
prze strze ni miesz ka nio wej wie lo ro dzin nej,
w ce lu okre śle nia uwa run ko wań prze -
strzen nych de cy du ją cych o in te gra cji ze
śro do wi skiem gru py osób star szych oraz
prze ana li zo wa nie tech nicz nych moż li -
wo ści ada pta cji.

Za sad ni czym pro ble mem by ło py ta nie
w ja kim stop niu miesz ka nia (ich układ
prze strzen ny, sys tem kon struk cyj ny, wiel -
kość) i struk tu ry bu dyn ków, de cy du ją
o moż li wo ści ich przy sto so wa nia dla po -
trzeb osób o ogra ni czo nej spraw no ści ru -
cho wej?

Prze ana li zo wa no rów no le gle na stę pu -
ją ce ele men ty po szcze gól nych obiek -
tów: oto cze nie bu dyn ku, bu dy nek oraz
miesz ka nie. W aspek cie in te gra cji osób
star szych ze śro do wi skiem je dy nie spój -
ne roz wią za nie tych trzech ele men tów da -
je gwa ran cje uzy ska nia pew nych efek tów
ada pta cyj nych. 

Iwo�na�Be�nek
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Ba da nia oto cze nia do ty czy ły ana li zy
naj bliż sze go są siedz twa bu dyn ku i dą żo -
no w nich do eli mi na cji prze szkód ze -
wnętrz nych. Do stęp ne oto cze nie ozna cza
przede wszyst kim wła ści wy te ren, moż -
li wość ko rzy sta nia z od po wied niej ko mu -
ni ka cji oraz ist nie nie miejsc umoż li wia ją -
cych kon tak ty i pod trzy mu ją cych
ak tyw ność ży cio wą osób star szych.

Ba da nia do ty czą ce bu dyn ku opar to
na ana li zie po rów naw czej sta nu ist nie ją -
ce go i pro po zy cji ada pta cji po szcze gól -
nych czę ści bu dyn ku (ze szcze gól nym
uwzględ nie niem wej ścia). 

Sfor mu ło wa no na stę pu ją ce wnio ski
do ty czą ce bu dyn ku:

1. Scho dy są pod sta wo wym i nie -
zbęd nym ele men tem ko mu ni ka cji pio no -
wej i nie odzow ną czę ścią dro gi ewa ku -
acyj nej, dla te go po win ny być
za pro jek to wa ne w od po wied ni i po praw -
ny spo sób. Jed nak ko rzy sta nie ze scho -
dów jest dla wie lu osób star szych nie bez -
piecz ne, a tak że nie moż li we. Na le ży
więc prze wi dzieć do dat ko we dźwi gi lub
po chyl nie, któ re uła twią po ko na nie róż -
nic wy so ko ści.

2. Zna cze nie prze strzen ne po chyl ni
po win no zbli żać się do prze strzen ne go
sen su scho dów, przy czym jed ną z głów -
nych wad po chyl ni jest jej prze strze nio -
chłon ność, zaś głów ną za le tą moż li wość
ko rzy sta nia nie tyl ko przez oso by star sze,
ale i in ne oso by ma ją ce kło po ty z po ko -
ny wa niem róż nic po zio mów (oso by
na wóz kach in wa lidz kich, o ku lach, nie -
wi do me, mat ki z wóz kiem itp.).

3. Prze pro wa dzo na ana li za po twier dzi -
ła peł ną sku tecz ność ada pta cyj ną dźwi -
gów oso bo wych, przy czym ten spo sób
ada pta cji wy ma ga wy so kich na kła dów fi -
nan so wych. Do wad za li czyć trze ba fakt,
że dźwi gi nie mo gą być sa mo dziel nym
ele men tem pio no wej dro gi ewa ku acyj nej
(są bar dziej za wod ne niż scho dy, po któ -
rych w osta tecz no ści oso bę na wóz ku
moż na znieść) oraz wy ma ga ją sta łe go
nad zo ru tech nicz ne go.

Ba da nia miesz kań opie ra ły się na ana -
li zie po rów naw czej miesz kań wy stę pu ją -
cych w bu dyn kach wie lo ro dzin nych. Pod -
czas prób ada pta cji przy ję to na stę pu ją ce
za sa dy:

– nie na ru sza no kon struk cji ba da nych
bu dyn ków – czy li nie wy bu rza no ścian
kon struk cyj nych;

– wy bu rze nia do ty czy ły przede wszyst -
kim ścian dzia ło wych;

– nie zmie nia no miej sca usy tu owa nia
ko mi nów i głów nych in sta la cji.

Po prze pro wa dze niu ba dań oka za ło się,
że na stę po wa ły zmia ny po wierzch nio we
w miesz ka niach, któ re po win ny być re ali -
zo wa ne, gdy wpły wa to na cał ko wi te
udo stęp nie nie bu dyn ku dla osób nie peł -

no spraw nych ru cho wo. Moż li wa jest rów -
nież ada pta cja miesz ka nia po przez zmia -
nę spo so bu wej ścia do bu dyn ku, a za ra -
zem do miesz ka nia (np. przez bal kon
po łą czo ny z po chyl nią).

Zmia ny spo so bu wej ścia do miesz ka -
nia nie przy no szą jed nak więk szych ko -
rzy ści z punk tu wi dze nia ada pta cji ca łe -
go obiek tu. W związ ku z tym roz wią za nie
ta kie mo że być bra ne pod uwa gę pod czas
ada pta cji in dy wi du al nej miesz ka nia lub
par te ru bu dyn ku.

Prze pro wa dzo na pró ba ada pta cji
miesz kań wy ka za ła, że prio ry te to we zna -
cze nie w kształ to wa niu prze strze ni miesz -
kal nej dla osób star szych ma część hi gie -
nicz no – sa ni tar na i ku chen na.
Na kształ to wa nie po miesz czeń wpływ
ma rów nież po wierzch nia ma new ro wa
i ko mu ni ka cyj na, zmia ny wy po sa że nia
czę ści sa ni tar nej oraz przy ję ta za sa da jed -
no prze strzen no ści w czę ści dzien nej,
a tak że sto so wa nie mo bil ne go wy po sa -
że nia.

„Aspek ty przy rod ni cze w kon tek ście za -
so bów miesz ka nio wych” to te mat re fe ra -
tu dr.�hab.�inż.�arch.�Krzysz�to�fa�Ro�stań�-
skie�go, prof. nzw. w Pol. Śl. – Ka te dra
Pro jek to wa nia Ar chi tek to nicz ne go, Wy -
dział Ar chi tek tu ry, Po li tech ni ka Ślą ska

Kwe stią pre sti żu jest utrzy my wa nie
swo je go naj bliż sze go oto cze nia w sta nie
upo rząd ko wa nym. Wią że się to zwy kle ze
sto so wa niem cie ka wych, ozdob nych ro -
ślin i wy szu ka nych na wierzch ni ście żek.
Wy ma ga to znacz nych środ ków fi nan so -
wych i du żo pra cy. Ła twość utrzy ma nia
jest moż li wa przy za sto so wa niu ga tun ków
szcze gól nie od por nych na wa run ki miej -
skie. Wy bór nie jest tu du ży, więc gro zić
to mo że mo no to nią. Skraj ny for ma lizm lub
je go zu peł ny brak ce chu je zwy kle prze -
strze nie pu blicz ne. Tu, pod wpły wem
pew nych lot nych idei eks pe ry men tu je
się z przy ro dą, trak tu jąc ją jak obiekt bu -
dow la ny – ele ment prze strzen ny o kon -

kret nych ga ba ry tach i miej scu w kom po -
zy cji. Utrzy ma nie tych ga ba ry tów ro dzi
znacz ne kosz ty. Cza sem głos de cy du ją -
cy ma ją zwo len ni cy eko lo gii ro zu mia nej
ja ko zu peł ny brak in ge ren cji w zie leń. Wte -
dy es te ty ka ta kich obiek tów jest szcze gól -
nie su ro wa i ro bi wra że nie za nie dba nej.
Z dru giej stro ny do brze utrzy ma ny traw -
nik jest jed nak pod wzglę dem eko lo -
gicz nym pu sty nią. 

Zie leń mo że wspie rać roz róż nie nie
stref o róż nym stop niu do stęp no ści. Mo -
wa tu o stre fach: pry wat nej, pół pry wat nej,
pół pu blicz nej i pu blicz nej. Ele men ta mi
ma łej ar chi tek tu ry moż na uczy tel niać
roz po zna wa nie tych stref. Na gro ma dze -
nie ele men tów su ge ru je trud ność pe ne -
tra cji, a więc znie chę ca przy pad ko we oso -
by do wcho dze nia w te stre fy. Ele men ta mi
zie le ni ak cen tu je się rów nież pew ne
miej sca waż ne, ta kie jak wej ścia, skrzy -
żo wa nia, skwe ry z po mni ka mi. Te re ny
otwar te są też miej scem gry for mal nej,
sztu ki i pu bli cy sty ki. Ta ostat nia się ga cza -
sem po kon tro wer syj ne środ ki wy ra zu, by
zwró cić na szą uwa gę na waż ne, zda niem
ar ty sty, za gad nie nia. Tak jest w przy pad -
ku Kat ten bro ek, gdzie Jo seph Se mah po -
przez swo je in sta la cje w zie le ni osie dlo -
wej oskar ża ludz kość o za bi ja nie
zwie rząt. 

Zie leń mo że słu żyć po czu ciu in tym no -
ści i sta no wić prze sło nę po mię dzy bli sko
usy tu owa ny mi bu dyn ka mi. Pa sma z róż
mo gą funk cjo no wać ja ko na tu ral ne ogro -
dze nia, któ re nie prze sła nia ją wi do ku
i na tu ral nie wta pia ją się w kra jo braz.
Kol ce czy cier nie mo gą jed nak być pew -
nym za gro że niem dla dzie ci.

Po szu ku je my la tem chło du i cie nia. Nie
za wsze zda je my so bie spra wę, że cień
rzu ca ny przez obiek ty bu dow la ne nie
przy no si tak efek tyw ne go chło du, jak
trans pi ru ją ce wo dę li ście drzew. Ostat -
nio po pu lar ne sta ło się bu do wa nie wi szą -
cych ogro dów. Mi mo, iż zie lo ne da chy
i ro śli ny na bal ko nach by ły czymś zwy -
czaj nym, to po wsta nie 1986 ro ku Hun -
der twas ser haus w Wied niu by ło im pul -
sem do fe sti wa lu po dob nych roz wią zań,
któ re wręcz ukry wa ją do my pod osło ną
zie le ni. 25 Ver de w Tu ry nie jest ma te ria -
li za cją ma rzeń o dom ku na drze wie. Bo -
sco Ver ti ca le w Me dio la nie jest, jak sa -
ma na zwa wska zu je, uoso bie niem
do mów w pio no wym le sie. Każ de
z miesz kań ma za pew nio ny dzię ki te mu
wi dok po przez drze wa na pa no ra mę
mia sta. Moż na się tyl ko za sta no wić, co
bę dzie, gdy drze wa uro sną, a miesz ka -
my na 24 pię trze. Za wsze też, gdy mó -
wi my o zie le ni w kra jach pół noc no -środ -
ko wej Eu ro py, ist nie je pro blem zi my
i bra ku w tym cza sie zie le ni. Mo ni ka Go -
ra za pro po no wa ła w 2007 ro ku ogród zi -Dr.�hab.�inż.�arch.�Krzysz�to�f�Ro�stań�ski
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mo wy dla miesz kań ców osie dla Bo 01
(Va stra Ham nen) w Malmö. Trud no jest
twier dzić, że jest to roz wią za nie po -
wszech nie do stęp ne, ale świad czy
o moż li wo ści speł nia nia ma rzeń. 

Ar chi tek tu ra se nio ral na, gdy nie za pew -
nia eme ry tom po czu cia, że wciąż są po -
trzeb ni, by wa trud na do ak cep ta cji. W Am -
star da mie, na osie dlu ja kie wy bu do wa no
na daw nym te re nie miej skiej ga zow ni,
moż na zna leźć mię dzy blo ka mi miesz kal -
ny mi ogro dy przy do mo we. Czę sto upra -
wia ją je wła śnie eme ry ci. Dzię ki te mu są
już wła ści wie eks per ta mi w upra wie kwia -
tów i wa rzyw, i chęt nie udzie la ją rad
tym, któ rzy wciąż jesz cze są za bie ga ni.
Zie leń ce osie dlo we są więc zwy kle ich do -
me ną a tak że ma łych dzie ci. Wie czo ra -
mi w prze strze ni te re nów otwar tych gosz -
czą czę sto lu dzie, któ rzy nie ra dzą so bie
z wy zwa nia mi ży cia co dzien ne go. Stwa -
rza ją oni za gro że nie dla in nych użyt kow -
ni ków. Ko rzyst ne jest więc, by zie leń ce
mia ły peł ną pe ne tra cję wzro ko wą, są
wte dy bez piecz niej sze. 

Po dej ście w peł ni eko lo gicz ne
do miejsc za miesz ka nia wy ma ga zgo dy
miesz kań ców na nie ła twą es te ty kę, ja -
ka jest z tym zwią za na. Lu dzie zwy kle
wy ma ga ją, by miej sce ich za miesz ki wa -
nia re pre zen to wa ło pe wien po ziom es -
te ty ki. W Cu lem bor gu, w Ho lan dii po go -
dzo no to w osie dlu Eva -La nxme er
mie sza jąc ga tun ki po spo li tych, ro dzi -
mych ro ślin z ro śli na mi ozdob ny mi ja ko
ak cen ta mi. W wie lu miej scach buj ne ro -
śli ny two rzą gąsz cze wy cho dzą ce na dro -
gi i ścież ki. Nie jest to zie leń ozdob na
w for mie, ja ką zwy kli śmy oglą dać. Jest
tu jed nak zgo da na ta ki typ zie le ni, wy -
ni ka ją cy z par ty cy pa cji spo łecz nej i du -
żej świa do mo ści eko lo gicz nej miesz -
kań ców. Cie ka wym po dej ściem jest
przy kład osie dla Mil le nium Vil la ge w Gre -
en wich w An glii. Te ren o ce chach na tu -
ral ne go łę gu ota cza ze spół za bu do wy
miesz ka nio wej. Lu dzie ży ją tu w bli sko -
ści pta ków wod nych, któ re nie da ją się
ła two pło szyć. Mi mo, iż kra jo braz ten wy -
glą da tak na tu ral nie, to jed nak po wstał
ja ko efekt pro jek tu i świa do mej bu do wy
zgod nie z za sa da mi, ja kie okre śla się ja -
ko kre ację sie dlisk (ha bi tat cre ation). Po -
dob ny efekt „dzi ko ści” uzy ska no w osie -
dlu Mo ni ken ho izen w Arn hem,
w Ho lan dii. Tu jed nak po dej ście by ło bar -
dziej skraj ne. Za ło żo no, że przy ro da
„wie naj le piej” i po zo sta wio no jej swo bo -
dę roz prze strze nia nia się po te re nie,
aran żu jąc je dy nie wy bra ne miej sca ga -
tun ka mi po spo li tych ro ślin ro dzi mych.
Uzy ska na w ten spo sób zie leń wy glą da
rze czy wi ście jak by by ła za pusz czo nym
nie użyt kiem. Nie jest po mysł wy jąt ko wy.
Na przy kład w Lon dy nie w par ku Re -

gent’s wpro wa dza no spe cjal nie pa sma
z po spo li tych ro ślin ziel nych, da jąc im ta -
blicz ki wy ja śnia ją ce, że są to za mie rzo -
ne na sa dze nia eko lo gicz ne. Dba łość
o przy ro dę zy sku je obec nie szcze gól ny
wy miar, któ ry wi dać po po wszech no ści
bu do wa nia dom ków dla nie to pe rzy i pta -
ków oraz w two rze niu miejsc zwią za nych
z ma łą re ten cją i zbie ra niem wód desz -
czo wych. Co raz po wszech niej sze są
ogro dy desz czo we, po lde ry i sys te my
rynsz to ków zbie ra ją cych i roz pro wa -
dza ją cych wo dę po osie dlu. Obo wią zek
bu do wy ta kiej in fra struk tu ry już nie dłu -
go sta nie się i w Pol sce czymś po -
wszech nym. Na ra zie ma my bar dzo
ogól ne za sa dy za pew nia nia od po wied -
nie go pro cen tu po wierzch ni bio lo gicz nie
czyn nej w pro ce sie in we sty cyj nym. Z jed -
nej stro ny to do brze, bo wli czać moż na
w tą po wierzch nię tyl ko to, co fak tycz nie
ma zna cze nie dla przy ro dy. Z dru -
giej – nie ma me cha ni zmu na ci sku
na róż ni co wa nie sie dli sko we zie le ni
zwią za nej z bu dyn ka mi tak, jak to jest
prak ty ko wa ne np. w Ber li nie, Malmö
czy Se at tle. Idea ochro ny bio róż no rod -
no ści ka że uwzględ niać w pro jek tach tak
du żo z ro ślin no ści ro dzi mej, ile tyl ko jest
moż li we. W do bie po wszech nej glo ba li -
za cji idea ta wy da je się być ostat nią
szan są na ory gi nal ność przy ro dy. Ina czej
na stęp ne po ko le nia bę dą uwa ża ły ży wo -
płot z tui za coś na tu ral ne go.

O „Mo delach in ten syw nej za bu do wy
miesz ka nio wej” mó wił dr�inż.�arch.�To�-
masz� Bra�dec�ki – Ka te dra Urba ni sty ki
i Pla no wa nia Prze strzen ne go, Wy dział Ar -
chi tek tu ry, Po li tech ni ka Ślą ska.

Czyn ni kiem w istot ny spo sób wpły wa -
ją cym na ob raz śro do wi ska miesz ka nio -

we go w mia stach przy szło ści bę dzie
zróż ni co wa nie po trzeb miesz kań ców
miast i zwią za na z nim róż no rod ność form
prze strzen nych, w któ rych te po trze by bę -
dą re ali zo wa ne. Schne ider -Skal ska
G., 2012.

Sy tu acja miesz ka nio wa w Pol sce ule -
ga po wol nej po pra wie, jed nak moż na ją
uznać za jed ną z naj słab szych Eu ro pie.
Zmia nom pod le ga ją pre fe ren cje lu dzi
w za kre sie miej sca za miesz ka nia oraz
pre fe ren cje co do form za bu do wy miesz -
ka nio wej. Wg ba dań pre fe ren cji Po la cy
w więk szo ści wo le li by za miesz kać w do -
mu jed no ro dzin nym, niż w do mu wie lo ro -
dzin nym. Po mi mo to, mo da na lo fty, ad-
a pta cje ist nie ją cych bu dyn ków czy tez
re wi ta li za cje ist nie ją cych ob sza rów śród -
miej skich do pie ro się roz po czy na i zy sku -
je na po pu lar no ści, mię dzy in ny mi dzię -
ki no wym nie za wsze ty po wym for mom
prze strzen nym.

Przy kład osie dla Dę bo we Ta ra sy i Si -
le sia Ci ty Cen ter w Ka to wi cach mo że to
po twier dzać. Ze spół za bu do wy skła da ją -
cy się z cen trum han dlo we go oraz ze spo -
łu miesz ka nio we go po wstał w ści słym
cen trum Ka to wic na te re nie by łej ko pal -
ni Got twald. Re ali zo wa ny w la tach 2005-
2017 i na dal ze spół miesz ka nio wy Dę bo -
we Ta ra sy to obec nie trzy kwar ta ły
za bu do wy o nie spo ty ka nej in ten syw no -
ści za bu do wy ok 150 miesz kań/ha, łącz -
nej ilo ści po nad 800 miesz kań zlo ka li zo -
wa nych w bu dyn kach od 5 do 11
kon dy gna cji.

Każ dy ze spół za bu do wy miesz ka nio -
wej moż na opi sać za po mo cą mo de lu 3d
i jed no cze śnie da nych cha rak te ry stycz -
nych – po przez wskaź ni ki urba ni stycz -
ne. Ce lem two rze nia mo de li in ten syw -
nej za bu do wy miesz ka nio wej jest
ilo ścio wa, obiek tyw na ana li za ich struk -
tu ry. Idee fix mo de lo wa nia to usys te ma -
ty zo wa na pre zen ta cja obiek tów, któ re są
już zre ali zo wa ne bądź pro jek to wa ne.
Istot ne wy da ją się wskaź ni ki in ten syw -
no ści za bu do wy (ilo ści miesz kań na hek -
tar) oraz ilo ści miejsc par kin go wych.
Wskaź ni ki te (czę sto o skraj nie róż nych
war to ściach) bar dzo rzu tu ją na pro po -
no wa ne roz wią za nia urba ni stycz no -ar -
chi tek to nicz ne.

Mo de le zre ali zo wa nych już ze spo łów
za bu do wy po zwa la ją na obiek tyw ną oce -
nę osią gnię tych wskaź ni ków i su biek tyw -
ną oce nę re ali za cji. Mo de le są przy dat -
ne w two rze niu eks pe ry men tal nych
pro jek tów de mon stru ją cych po ten cjal ną
mak sy ma li za cję in ten syw no ści za bu do -
wy oraz ma ją na ce lu po ka za nie ich
moc nych i sła bych stron. In ny mi sło wy
mo gą być przy dat ne w roz wa ża niach
nad dal szy mi kie run ka mi roz wo ju miesz -
kal nic twa.

dr�inż.�arch.�To�masz�Bra�dec�ki

IX ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI







Szanowni Państwo!

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

VII edycja Konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE – 2017”
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

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:

• uroczystych obchodów „Śląskiego Dnia Budowlanych – 2017” w dniu 19 października 2017 r.
wraz z drugą konferencją „IX Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”

w ramach „VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw”,
• uroczystej JUBILEUSZOWEJ XX GALI BUDOWNICTWA w dniu 18 listopada 2017 r.

w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Szczegółowe informacje o Konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej www.izbabud.pl

„Deklaracje Zgłoszeniowe” przystąpienia do konkursu „ŚLĄSKIE BUDOWANIE – 2017”
prosimy przekazywać do Biura Śląskiej Izby Budownictwa na adres 

– ul. Szeligiewicza 20 / lok. I, Katowice 40-074 bądź mailowo – izbabud@izbabud.pl
w pierwszym terminie do 4 września br. i w drugim terminie do 2 października 2017 r.


