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i Tech ni ków Bu dow nic twa

i ko lej nych uczest ni ków „Fo rum Bu dow nic twa l skie go”,

wspó pra cu j cym fir mom,

pra cow ni kom ad mi ni stra cji pa stwo wej

i sa mo rz do wej wszel kich szcze bli 

oraz przy ja cio om

y czy
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Sza now ni Pa stwo!
Zbli a j ce si wi ta i ko niec ro ku to czas na pod su mo wa nie, y cze nia i pla ny na na -

stp ny rok.
Prze ka zu je my Pa stwu ko lej ny nu mer na sze go cza so pi sma.
Ze bra li my w nim w syn te tycz ny spo sób prze bieg wy da rze, któ re or ga ni zo wa li -

my, w któ rych uczest ni czy li my.
Wszyst kim tym, któ rzy ob cho dzi li ju bi le usze, ser decz nie gra tu lu je my i y czy my dal -

szych suk ce sów w dzia al no ci. Dzi ku je my, e mo gli my by uczest ni ka mi i wiad -
ka mi tych wy da rze.

Z przy kro ci przy j li my in for ma cj o mier ci Ho no ro we go Pre zy den ta l skiej Izby
Bu dow nic twa – Ta de usza Wnu ka.

Z god no ci po e gna li my go na XXI Ga li Bu dow nic twa. Dzi ku j o nie i sy nom
. P. Ta de usza Wnu ka za mo li wo pu blicz ne go po e gna nia Go i po dzi ko wa nia
za du go let nie kie ro wa nie Izb.

Ga la Bu dow nic twa by a tak e po dzi ko wa niem dla wy ró nia j cych si pod mio tów
go spo dar czych, in sty tu cji pu blicz nych i oso bo wo ci i przy ja ció bu dow nic twa. Wszyst -
kim wy ró nio nym i na gro dzo nym ser decz nie gra tu lu j.

Przed na mi no wy rok, ko lej ny rok zmian w usta wo daw stwie. Nie zna my skut ków
tych zmian, ale b dzie my je nie ustan nie mo ni to ro wa.

Ak tu al nie nie zna ne s skut ki uwasz cze nia – li kwi da cji, wie czy ste go uyt ko wa nia
dla spó dziel ni miesz ka nio wych.

Brak jest ja sne go sta no wi ska rz du na te mat OZE – co da lej z bia y mi cer ty fi ka ta -
mi? 

Wal ka ze smo giem to wy zwa nie, któ re rzd sta wia na pierw szym miej scu w naj -
bli szych la tach, ale wy da je si, e do te go za gad nie nia mu si my po dej sys te mo -
wo, dzi siaj w ob li czu za po wie dzia nych pod wy ek za ener gi elek trycz n, bo j si, e
po g bi si ubó stwo ener ge tycz ne, a tym sa mym wal ka ze smo giem b dzie wal k z wia -
tra ka mi.

Z nie po ko jem przyj mu je my, e pro gram „Miesz ka nie +” zre ali zo wa ok. 500 miesz -
ka, na to miast po zy tyw nie przyj mu je my, e de we lo pe rzy, TBS -y, spó dziel nie miesz -
ka nio we ok. 150.000 miesz ka.

Ma my g bo k na dzie j, e tak ocze ki wa ne ta nie mie sza nia dla mo dych lu dzi b -
d re ali zo wa ne w no wym ro ku.

W no wym ro ku pla nu je my wie le se mi na riów, szko le spe cja li stycz nych, kon fe ren -
cji, Fo rum Bu dow nic twa l skie go i in ne wy da rze nia, któ re b dzie my or ga ni zo wa
ra zem ze l sk Okr go w Izb In y nie rów Bu dow nic twa. Na te wszyst kie wy da rze -
nia go r co pa stwa za pra szam.

Z oka zji nad cho dz cych wit Bo e go Na ro dze nia, y cz Pa stwu ra do ci, nie -
za po mnia nych po god nych chwil, wie lu pik nych upo min ków i pre zen tów. Na no wy
rok 2019 na dziei, po myl no ci i szcz cia w re ali za cji ce lów.

Ma riusz Czy szek

Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa

W NU ME RZE:
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WSPOMNIENIE

Ta de usz Wnuk uro dzi si 24 lu te -
go 1945 ro ku w So snow cu. Uko czy stu -
dia w Wy szej Szko le Eko no micz nej
w Ka to wi cach. 

Pra c za wo do w roz po cz w przed si -
bior stwach prze my su me ta lo we go
i szklar skie go. W la tach 1971-1979 – prze -
wod ni czy miej skiej ko mi sji pla no wa nia
w So snow cu, by dy rek to rem Okr go wej
Dy rek cji Roz bu do wy Miast w So snow cu,
wi ce pre zy den tem So snow ca i pre zy den -
tem So snow ca.

Pro wa dzi pla no wa nie i fi nan so wa nie
oraz ko or dy na cj kom plek so wej prze bu -
do wy urba ni stycz nej, ko mu ni ka cyj nej
i ko mu nal nej miast Za g bia D brow skie -
go oraz ko lej nych in we sty cji to wa rzy -
sz cych bu do wie Hu ty „Ka to wi ce”.

W la tach 1979-1985 pe ni funk cj I wi -
ce wo je wo dy ka to wic kie go, a w ma ju 1985
ro ku zo sta po wo a ny na sta no wi sko wo -
je wo dy ka to wic kie go. Zaj mo wa t funk -
cj do ma ja 1990 ro ku. 

By wspó twór c i ko or dy na to rem pro -
gra mu roz wo ju wo je wódz twa ka to wic kie -
go, któ ry obej mo wa opra co wa nie „Pla nu
Re gio nal ne go”, „Zin te gro wa ne go sys te -
mu ko mu ni ka cji zbio ro wej”, „Wie lo let nie -
go pro gra mu ochro ny i kszta to wa nia

ro do wi ska” na la ta 1986-1990 i 1991-
1995. Na pod sta wie tych pla nów roz po -
cz to bu do w zbior ni ka wod ne go „win -
na -Po r ba”, wo do ci gu gru po we go
„Dzie ko wi ce”, Dro go wej Tra sy red ni co -
wej Ka to wi ce – Gli wi ce, Ko le jo we go Ru -
chu Re gio nal ne go Gli wi ce – Za wier cie,
oczysz czal ni cie ków np. „Cen trum”
w Ka to wi cach, „Ra do cha” w So snow cu,
„Klim zo wiec” w Cho rzo wie, ró de cie pa
np. EC „a gi sza”, EC Ja worz no, ja ko in -
we sty cji ob j tych uchwa  Ra dy Mi ni strów.

W la tach 1990-2007 by dy rek to rem Od -
dzia u In vest -Bank S.A. w Ka to wi cach,
pre ze sem Za rz du Gór no l skie go Ban -
ku Go spo dar cze go S.A. w Ka to wi cach,
dy rek to rem Re gio nal ne go Od dzia u PKO
BP w Ka to wi cach.

Od 2001 do 2005 ro ku spra wo wa
man dat Se na to ra V ka den cji Se na tu
Rzecz po spo li tej Pol skiej. By czon kiem
Ko mi sji Go spo dar ki i Fi nan sów Pu blicz -
nych oraz Ko mi sji Sa mo rz du Te ry to rial -
ne go i Ad mi ni stra cji Pa stwo wej.

By ini cja to rem utwo rze nia Ra dy Par la -
men tar no -Sa mo rz do wej Za g bia i Ja -
worz na, a tak e Fun du szu Po r cze
Kre dy to wych z udzia em 7 sa mo rz dów
te ry to rial nych i GBG Bank S.A. w Ka to -

wi cach. By za o y cie lem Fun da cji
– „Otwar ty Za g biow ski Fun dusz Sty pen -
dial ny”, któ ra w la tach 2003-2007 zor ga -
ni zo wa a 6 edy cji pro gra mu sty pen dial ne -
go dla 130 stu den tów, gro ma dzc na ten
cel po nad 200 tys. z.

Wspó za o y ciel utwo rzo nej w 1990
ro ku Re gio nal nej Fun da cji Po mo cy Nie -
wi do mym w Cho rzo wie, prze wod ni cz cy
jej Ra dy Fun da to rów.

Przez wie le lat kie ro wa l skim Okr -
go wym Zwiz kiem Ko szy ków ki i na le a
do Ra dy Go spo dar czej Te atru l skie go.

Od zna czo ny Krzy em Ka wa ler skim
i Ko man dor skim Or de ru Od ro dze nia Pol -
ski oraz Zo t Od zna k Ho no ro w „Za Za -
su gi dla Wo je wódz twa l skie go” i Od -
zna k „Za su o ny dla Mia sta So snow ca”,
Lau re at Pla ty no we go i Zo te go Lau ra
„Umie jt no ci i Kom pe ten cji”, Na gro dy
„Oskar Ser ca” Ra dy Fun da cji Roz wo ju
Kar dio chi rur gii im. prof. Z. Re li gii.

W sku pie niu i za du mie, z a lem w ser -
cach po e gna li my Go 16 li sto pa da na so -
sno wiec kim cmen ta rzu. Od szed od nas
na za wsze, ale pó ki pa mi o Nim b dzie
y wa – b dzie po ród nas. 

Ta de usz Wnuk 
1945-2018

11 li sto pa da, w rocz ni c 100-le cia
Nie pod le go ci Pol ski, Pol ski dla któ rej tak

wie le zro bi, zmar w wie ku 73 lat
Ta de usz Wnuk. By czo wie kiem pra wym,

o nie zwy kej kul tu rze oso bi stej.
Wy kszta ce nie, ta lent, pra co wi to,

pe dan tycz ne wrcz trak to wa nie ka de go
po wie rzo ne go mu za da nia

by y ró dem je go awan sów i suk ce sów. 
Ostat nie la ta po wi ci pra cy

na rzecz ro do wi ska bu dow la nych.
Czo nek -za o y ciel l skiej Izby Bu dow nic twa.

Przez dwie ka den cje, w la tach 2007 – 2017
pe ni funk cj Pre zy den ta

l skiej Izby Bu dow nic twa w Ka to wi cach,
od 2008 ro ku rów nie Prze wod ni cz ce go

Fo rum Bu dow nic twa l skie go.
W 2018 ro ku zo sta mu nada ny ty tu

Ho no ro we go Pre zy den ta
l skiej Izby Bu dow nic twa.
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DZIAANIA RZDU

– Ja ka jest obec nie kon dy cja pol skie -
go ryn ku miesz ka nio we go? Jak na tym
tle przed sta wia si woj. l skie?

– Miesz ka w Pol sce bu du je si co raz
wi cej. W ubie gym ro ku od da no ich
pra wie 180 tys. i mam na dzie j, e
w tym ro ku b dzie jesz cze le piej. S te
ogrom ne po trze by – szcze gó o wo opi su -
je to przy j ty przez nasz rzd Na ro do wy
Pro gram Miesz ka nio wy. Bra ku je oko -
o 1 mi lio na miesz ka, a wród nich naj -
bar dziej miesz ka na wy na jem. Dla te go
uru cho mi li my pro gram bu do wy na za sa -
dach ryn ko wych miesz ka na wy na jem
z opcj do ce lo we go na by cia na wa sno
i prze zna czy li my po nad 6 mld z do 2025
r. na wspar cie bu dow nic twa ko mu nal ne -

go. Miesz ka Plus jest ju po -
nad 480 – w Bia ej Pod la skiej, Ja ro ci nie
i Kp nie, a ko lej ne bu du j si w Ja ro ci -
nie, Gdy ni, K pi cach, Wa brzy chu i co naj -
bar dziej ucie szy wo je wódz two l -
skie – w Ka to wi cach. Wspó pra ca
z Ka to wi ca mi pla no wa na jest du go fa lo -
wo przez obie stro ny – sa mo rzd i PFR
Nie ru cho mo ci. Za tem ten du y ju pro -
jekt, prze wi du j cy kil ka set miesz ka b -
dzie – je stem pew ny – w przy szo ci jesz -
cze roz wi ja ny.

– Jak prze bie ga re ali za cja pro gra mu?
Ile no wych, ta nich miesz ka mo e
po wsta i w ja kich re jo nach Pol ski i jak
przed sta wia si wspó pra ca sa mo rz -
du i rz du w tej kwe stii? 

– PFR Nie ru cho mo ci ana li zu je po -
nad 400 pro jek tów w po nad 200 ró nych
lo ka li za cjach na po nad 100 tys. miesz ka.
Spó ka pro wa dzi ana li zy ko lej nych lo ka -
li za cji zgo szo nych przez sa mo rz dy,
spó ki Skar bu Pa stwa oraz pod mio ty pry -
wat ne, któ re cz nie umo li wia j bu do w
miesz ka o cz nej war to ci po nad 30 mld
z. Na eta pie przy go to wa jest pra wie 10
tys. miesz ka w D bi cy, Gda sku, Kra ko -
wie, o wi czu, Pel pi nie, Ra do miu, Ska wi -
nie, wid ni ku, To ru niu, Ty cu Ma ym,
War sza wie, Wro ca wiu, Za kli czy nie i Za -
mo ciu. Je ste my bar dzo za in te re so wa -
ni do br wspó pra c z sa mo rz da mi.
One ma j bar dzo wa n ro l w pro gra -
mie Miesz ka nie Plus. Da li my gmi nom

Miesz ka nie Plus 
szan s dla ca e go
ryn ku miesz ka nio we go
w Pol sce 

Rozmowa
z wiceministrem

w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju 

ARTUREM SOBONIEM
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DZIAANIA RZDU

do dys po zy cji pro gram do pat do naj mu
„Miesz ka nie na start”. W r kach sa mo rz -
dów jest na bór cht nych na miesz ka nia
na wy na jem w tym z opcj wy ku pu
na wa sno. To sa mo rz dy po zy sku j in -
we sto rów za in te re so wa nych bu do w
do stp nych ce no wo miesz ka, a dla
ocze ku j cych na miesz ka nia pro gram
ozna cza zmniej sze nie czyn szu na wet
przez 15 lat. Ra dy miast i gmin okre la -
j kry te ria pierw sze stwa na bo ru cht nych
na miesz ka nia. Do pa ty ru sz od 1 stycz -
nia 2019 r. wic za in te re so wa nie sa mo -
rz dow ców pro gra mem wzro nie.

– Pra wo. Mi ni ster stwo In we sty cji
i Roz wo ju wpro wa dza ua twie nia w po -
zy ski wa niu nie ru cho mo ci pod Miesz -
ka nie Plus. Tzw. spe cu sta wa miesz ka -
nio wa obo wi zu je od lip ca br. Co
zmie ni a i na czym b d po le ga ko lej -
ne no we li za cje pra wa w tej kwe stii?

– Po spe nie niu usta wo wych kry te riów
urba ni stycz nych, za zgo d sa mo rz du b -
dzie mo na a twiej udo stp nia dzia ki
pod bu dow nic two miesz ka nio we. Sa mo -
rzd b dzie móg te za ostrzy usta wo -
we kry te ria w okre lo nych gra ni cach – je -
li b dzie chcia na o y wy sze
wy ma ga nia wo bec in we sto ra. Ale te prze -
pi sy b d dzia a przez 10 lat – ta ki okres
za pi sa no w usta wie. Przy go to wy wa ne
przez ze spó eks per tów przy mi ni strze
in fra struk tu ry zmia ny spo wo du j uprosz -
cze nie, skró ce nie oraz zmniej sze nie re -
pre syj no ci pro ce su in we sty cyj no -bu -
dow la ne go oraz po pra wi funk cjo no wa nie
sys te mu pla no wa nia i za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Wpro wa dzi my no we
me cha ni zmy pro ro zwo jo we i przy ja zne
in we sto ro wi, jed no cze nie chro nic kon -
sty tu cyj ne pra wa in nych uczest ni ków
pro ce sów in we sty cyj no -bu dow la nych.
Szcze gó y b d pre zen to wa w naj bli -
szych mie si cach.

– Pro gram „Czy ste po wie trze”, cie -
szy si wiel kim za in te re so wa niem. Czy
po bu dzi ry nek bran y bu dow la nej?

– Wie le ele men tów pro gra mu „Czy ste
po wie trze” b dzie dzia a pro in we sty -
cyj nie, cho by od daw na po stu lo wa na
ulga re mon to wa. Bar dzo du e zna cze nie
dla in we sto rów b dzie te mia fakt, e na -
sze mu rz do wi na se rio za le y na po pra -
wie efek tyw no ci ener ge tycz nej bu dow -
nic twa i stwo rzy sze ro k pa le t
roz wi za, któ re in spi ru j tak e sa mo rz -
dy do wpro wa dza nia wa snych fi nan so -
wych za cht do wy mia ny pie ców, ró de
cie pa czy pod  cze nia si do sie ci. To co
naj bar dziej przy czy ni si do zmniej sze nia
ni skiej emi sji – po za edu ka cj, któ r
pro wa dzi my ra zem z dzia a nia mi in we sty -
cyj ny mi – to tak e pro mo wa nie kom plek -
so wej ter mo mo der ni za cji i re mon tów.
Je li w pro gram „Czy ste po wie trze” jesz -

cze moc niej za an ga u je si bran a bu -
dow la na, to pro eko lo gicz ny efekt b dzie
tak e go spo dar czym suk ce sem pol skich
firm. W Pol sce po wsta n fir my in we stu -
j ce w na jem nie ru cho mo ci – FINN, pol -
skie RE IT -y, aby po bu dzi bu dow nic two
na wy na jem. Przy kad PGNiG, któ ra pro -
wa dzi pro gram przy spie szo nej ga zy fi -
ka cji Pol ski oraz in nych pol skich firm ener -
ge tycz nych, któ re re orien tu j swo je
stra te gie w zwiz ku ze zmie nia j cy mi si
po trze ba mi klien tów to po zy tyw ny sy gna
dla ca ej go spo dar ki, w któ rej bran a bu -
dow la na za wsze idzie na cze le po zy tyw -
ne go tren du.

– W swo im expo se pre mier Ma te usz
Mo ra wiec ki za po wie dzia sze ro ki Pro -
gram dla l ska. W ja ki spo sób je go
za o e nia wpi su j si w roz wój dzie dzi -
ny bu dow nic twa i miesz kal nic twa re -
gio nu?

– Pro gram dla l ska i trans for ma cja
do ko na na w Ka to wi cach uwy dat nia j
atu ty re gio nu. W Ka to wi cach od b dzie si
szczyt kli ma tycz ny CO 24 i zgo si li my je
ja ko pol skie go kan dy da ta do or ga ni za -
cji IX wia to we go Fo rum Miej skie go
UN -HA BI TAT w 2022 r. Ka to wi ce po ka zu -
j jak kre atyw nie wy ko rzy sta po ten cja
mia sta po prze my so we go, zna ko mi cie
po o o ne go i sko mu ni ko wa ne go. To mia -
sto dys po nu j ce ogrom nym za ple czem
na uko wym, kul tu ral nym, z osi gni cia mi
w za kre sie re wi ta li za cji do któ re go ci -
ga j z na dzie ja mi na atrak cyj n pra c
i roz wój ka rie ry cht ni z ca ej Pol ski.
Na l sku dzia a pierw szy w Pol sce
zwi zek me tro po li tal ny (Gór no l sko -
-Za g biow ska Me tro po lia) i do stp ne
miesz ka nia s z pew no ci atu tem dla
osób, któ re przy je cha y tu na tro ch
po po zo sta nia na sta e. Nie ukry wa li my
te go, e na szym ce lem jest te two rze nie
wa run ków do po wro tów Po la ków z za gra -
ni cy. Bo ju te raz s w Pol sce miej sca pra -
cy, w któ rych za rob ki s ta kie sa me jak
tam, gdzie do wy jaz du pchn a zdol -
nych lu dzi y cio wa po trze ba. Ta kie miej -
sca pra cy s w Ka to wi cach i na l sku.
Dzi nie zma ga my si ju, tak jak kie dy
z wy so kim bez ro bo ciem, tyl ko z bra -
kiem rk do pra cy i pra co daw cy kon ku -
ru j o pra cow ni ków. Wa nym ele men tem
tej kon ku ren cji jest mo li wo za ofe ro wa -
nia miesz ka na wy na jem i ta kie miesz -
ka nia po wsta j w pro gra mie Miesz ka nie
Plus. Do stp ne ce no wo miesz ka nia
na wy na jem z opcj wy ku pu b d prze -
wa g dla miast, re gio nów i Pol ski. W ten
spo sób mo e my za trzy ma pra cow ni ków
w kra ju i mam na dzie j ua twi ro da kom
po wrót do Pol ski.

Roz ma wia a: 
Agniesz ka Zie li ska
Zdj cie: mat. pra so we

AR TUR SO BO, 7 lu te go 2018 r. zo sta po -
wo a ny na sta no wi sko se kre ta rza sta nu
w Mi ni ster stwie In we sty cji i Roz wo ju.
Od 2001 r. zwi za ny z Urz dem Mia sta wid -
nik, po czt ko wo kie ro wa Wy dzia em Stra te -
gii i Roz wo ju, na stp nie od 2006 r. pe ni funk -
cj se kre ta rza mia sta. W la tach 2006-2010
by rad nym po wia tu i spo ecz nym czon kiem
za rz du po wia tu wid nic kie go. W okre -
sie 2010-2015 by rad nym sej mi ku wo je wódz -
twa lu bel skie go.
Od 2015 r. po se na Sejm RP. W ra mach ak -
tyw no ci po sel skich pe ni funk cj prze wod ni -
cz ce go Par la men tar ne go Ze spo u ds. Re in du -
stria li za cji Pol ski oraz prze wod ni cz ce go
Par la men tar ne go Ze spo u Przy ja ció Lot ni -
ków Pol skich. Czo nek ko mi sji obro ny na ro do -
wej i fi nan sów pu blicz nych.
Ab sol went stu diów ma gi ster skich Wy dzia u
Na uk Hu ma ni stycz nych Ka to lic kie go Uni -
wer sy te tu Lu bel skie go oraz Ko le gium Na uk
o Przed si bior stwie Szko y Gów nej Han dlo -
wej w War sza wie, a tak e stu diów po dy plo -
mo wych z za kre su pra wa Unii Eu ro pej skiej
na UMCS oraz ra chun ko wo ci i fi nan sów
na KUL.
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6 – 7 czerw ca br. na Wy dzia le Ar chi tek -
tu ry Po li tech ni ki l skiej w Gli wi cach od by -
o si X l skie Fo rum In we sty cji, Bu dow -
nic twa, Nie ru cho mo ci. Or ga ni za to ra mi
te go rocz nej kon fe ren cji by a l ska Izba Bu -
dow nic twa, Po li tech ni ka l ska w Gli wi cach,
l ska Okr go wa Izba In y nie rów Bu dow -
nic twa, Pol ski Zwi zek In y nie rów i Tech ni -
ków Bu dow nic twa Od dzia Ka to wi ce, l ska
Izba Pra co daw ców w Gli wi cach oraz Pol ski
Zwi zek In y nie rów i Tech ni ków Bu dow nic -
twa Od dzia w Gli wi cach, In sty tut Tech ni ki
Bu dow la nej Od dzia l ski i Re gio nal ny
Zwi zek Re wi zyj ny Spó dziel czo ci Miesz -
ka nio wej w Ka to wi cach.

Otwar cia Fo rum do ko na li Ma riusz Czy -
szek – Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic -
twa i Ro man Kar wow ski – Prze wod ni cz -
cy Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów
Bu dow nic twa.

W cza sie dwóch pierw szych ro bo czych se -
sji kon fe ren cji mó wio no m.in. o ma ej ar chi -
tek tu rze ja ko ele men cie do stp no ci prze -
strze ni miej skiej – dr hab. in. arch.
Jo an na Tym kie wicz, dr in. arch. An -
na Szew czen ko, o pro jek to wa niu zrów no wa -
o ne mu w re wi ta li za cjach – dr in. arch. An -
na Gu mi ska, (d) ocie ple niu ele wa cji
ocie plo nych w tech no lo gii ETICS i wpy wie
wad wy ko naw czych i ma te ria o wych na trwa -
o sys te mu – Ra do saw Mar ci niec – Kie -
row nik R&D – Gów ny Tech no log Ar sa nit Sp.
z o.o., ocie ple niu na ocie ple nie – re no wa cji
ty pu mi kro i ma kro – Pa we Ga usz ka Far -
by Ka be Pol ska Sp. z o.o. i re no wa cji ist nie -
j cych ocie ple – Ma ciej No co Qu ick Mix
sp. z o.o.

O tym czy war to umie ra w wan nie? – mó -
wi mgr in. Ma riusz Czy szek

Po ru szo no rów nie pro ble my: „Bez pie -
cze stwo i ener go osz czd no – pra wi do -
wa wen ty la cja i od pro wa dza nie spa lin – sys -
tem VBP FOG” – Ma ciej Ja nic ki Aere co
Wen ty la cja Sp. z o.o., „Sys tem ela stycz nych
wka dów ko mi no wych Fu ran Flex” – An drzej
Wn trzak Ter mo Ko min.

X LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

No wo cze sne roz wi za nia
w bu dow nic twie
po wszech nym
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X LSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOCI

Na za ko cze nie pierw sze go dnia ob rad
po ru szo no fu tu ry stycz ne te ma ty: „Pro gram
ba daw czy ar chi tek tu ry ko smicz nej” na Wy -
dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki l skiej
– dr hab. in. arch. Klau diusz Fross
i „Ci ty on Mars – Jed nost ki ko lo ni za cyj ne
na in nych pla ne tach z mo li wo ci wy ko rzy -
sta nia ich w eks tre mal nych wa run kach”,
z pre zen ta cj Vir tu al Re ali ty – dr in. arch.
Ma ria Bie lak -Za sadz ka, mgr in. arch. Ka -
mil Lis.

W dru gim dniu ob rad za j to si m. in. pro -
ble mem RO DO – Jak po zmia nach nad zo -
ro wa prze twa rza nie da nych?

O za rz dza niu bu dyn ka mi in te li gent ny -
mi – mó wi dr hab. in. arch. Klau diusz
Fross, a o ana li zie na so necz nia nia i za cie -
nie nia obiek tów mgr in. arch. Mi cha Kor -
nac ki.

Od po wie dzial no za rzd cy z ty tu u wad
bu dyn ku; Od po wie dzial no in we sto ra
za wa dy pro jek tu to te mat, któ ry po ru szy To -
masz Su kow ski – Kan ce la ria Praw -
na GRA VIS LE GAL GRO UP.

Na za ko cze nie dr hab. in. arch. Klau -
diusz Fross i dr hab. in. arch. Do ro ta
Win nic ka – Ja sow ska wy go si li re fe rat: l -
ska Szko a Ba da Ja ko cio wych – 20 lat do -
wiad cze.

Pro wa dz cy mi, mo de ra to ra mi se sji by li:
Ma riusz Czy szek – Pre zy dent l skiej
Izby Bu dow nic twa i Ma riusz Ryb ka – Wi -
ce pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa, Dy -
rek tor De le ga tu ry Izby w Gli wi cach.
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19 pa dzier ni ka br. w pik nym zre wi ta li -
zo wa nym pa a cy ku w Sie mia no wi cach l -
skich – miej scu, gdzie w po przed nich la tach
mia y miej sce im pre zy ro do wi ska zwi za -
ne go ze l skim bu dow nic twem – od by o si
te go rocz ne wi to l skich bu dow la -
nych – Dzie Bu dow nic twa.

Przy by ych go ci re pre zen tu j cych kie row -
nic two firm sku pio nych w l skiej Izbie
Bu dow nic twa, przed sta wi cie li ro do wi ska na -
uko we go, spó dziel ni miesz ka nio wych, sa -
mo rz dow ców po wi ta Pre zy dent Izby Ma -
riusz Czy szek, któ ry pod kre li, e na zwa
„Dzie Bu dow nic twa” do brze okre la sze ro -
kie ro do wi sko, w któ rym obec nie dzia a
Izba. W swo im wy st pie niu Pre zy dent Czy -
szek mó wi w ja kiej kon dy cji ma my dzi bu -
dow nic two. Czy ma my dzi bum bu dow la -
ny, czy ma my sta bi li za cj czy te za pa?
Z do nie sie me dial nych mo na od nie wra -
e nie, e jest wiel ki bum, ale da ne sta ty -
stycz ne – m. in. spa dek za trud nie nia w bu -
dow nic twie, ma a licz ba od da nych miesz ka
w tym ro ku (mi mo, e od 3 lat ma my pro -
gram Miesz ka nie +) – ni jak ma j si
do rze czy wi sto ci. Kon dy cja fi nan so wa firm
bu dow la nych jest ci le zwi za na z tym, e
wszyst kie umo wy zo sta y „ozu so wa ne”,
ina czej opo dat ko wa ne w zwiz ku z tym
wzra sta j nam kosz ty pro duk tu bu dow la ne -
go. Jed no cze nie wzra sta j kosz ty ma te ria -
ów bu dow la nych, zwi za ne m.in. z tym, e
wzra sta j ce ny ener gii. W efek cie fir my bu -
dow la ne s bar dzo za du o ne, na ok 50 mi -
liar dów z. Jak to wpy nie na kon dy cje firm?
Czy b d one ban kru to wa y? 

Z da nych GUS -owskich wy ni ka, e dzi
de we lo pe rzy ma j pro blem ze zby ciem
miesz ka. Wy ni ka z te go, e go spo dar ka zo -
sta a prze grza na w za kre sie po trzeb miesz -
ka nio wych.

Przed na mi wiel kie wy zwa nia zwi za ne
z re wi ta li za cja spo ecz n – osie dli, miast. Te
wszyst kie wy zwa nia chcie li by my w ra -
mach l skiej Izby i Fo rum Bu dow nic twa
l skie go re ali zo wa.

An na Za sa da -Cho rab, za stp ca pre zy -
den ta Sie mia no wic l., wi ta jc go ci przed -
sta wi a plan i pod j te dzia a nia zwi za ne
z od no wie niem pa a cu, w któ rym od by wa

si Dzie Bu dow nic twa, przed sta wi a rów -
nie dzia a nia i stra te gi zwi za ne z pla na -
mi re wi ta li za cji ca e go mia sta do 2030 ro -
ku. – To co sta o si na prze strze ni
ostat nich 4 lat w Sie mia no wi cach l skich
uwa a my, e jest suk ce sem – mó wi a. – Po -
nad 300 zre ali zo wa nych ro nych za da in -
we sty cyj nych wik szych i mniej szych. Ta -

kim wio d cym zna cz cym, któ rym mo e my
si po chwa li cho jest to in we sty cja pry wat -
na, jest rów nie od bu do wa Pa ac Don ner -
smarc ków, któ ry mam na dzie j, wkrót ce b -
dzie Pa stwa go ci i b dzie wi zy tów ka
Sie mia no wic.

An to ni Fa li kow ski Wi ce pre zes Kon fe -
de ra cji Bu dow nic twa i Nie ru cho mo ci

LSKI DZIE BUDOWLANYCH 2018

W ja kiej kon dy cji
jest dzi bran a?
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i Pre zes Za rz du l skiej Izby Pra co daw -
ców i To masz Go lis Wi ce pre zes Izb wr -
czy li wy ró nie nie – Zo t Od zna k im. Kró -
la Ka zi mie rza Wiel kie go – przy zna ne
na wnio sek Izby przez Kon fe de ra cj Bu -
dow nic twa i Nie ru cho mo ci, Dzie ka no wi
Wy dzia u Ar chi tek tu ry dr hab. Klau diu szo -
wi Fros so wi.

– Pan Dzie kan Klau diusz Fross, za swo -
j pra c, za wie lo let ni dzia al no, za po -
nad prze cit ne za su gi, za wzo ro we pro jek -
ty, zy ska po wszech ne uzna nie, w tym
tak e sza cu nek spo ecz no ci ar chi tek to nicz -
nej i bu dow la nej.

Uczy przy szych ar chi tek tów aby my le li
i pro jek to wa li dla lu dzi, a my bu dow la cy dla
lu dzi b dzie my bu do wa li i re ali zo wa li wa sze
pro jek ty.
l ska Izba Pra co daw ców oraz ota cza -

j ce nas ro do wi sko bar dzo wy so ko so bie
ce ni dzia al no na rzecz bu dow nic twa Po -
li tech ni k l sk oraz Wy dzia Ar chi tek tu -
ry oraz sze fa pa na dok to ra ha bi li to wa ne go
Klau diu sza Fross.

Ka pi tu a Kon fe de ra cji Bu dow nic twa i Nie -
ru cho mo ci w War sza wie na wnio sek IP
przy zna a Pa nu dr hab. in. arch. „Zo ta od -
zna k Kró la Ka zi mie rza Wiel kie go” a Wy -
dzia o wi Ar chi tek tu ry „Sta tu et k im. Kró la Ka -
zi mie rza Wiel kie go” – m.in. po wie dzia
pod czas wr cza nia wy ró nie nia To masz
Go lis.

Pro fe sor Fross dzi ku jc za wy ró nie nie
sam z ko lei prze ka za spe cjal ne wy ró nie -
nie dzie ka na, sym bo licz n tu b, za wspie -
ra nie i wkad w roz wój Wy dzia u Ar chi tek -
tu ry Po li tech ni ki l skiej Pre zy den to wi
l skiej Izby Bu dow nic twa Ma riu szo wi
Czysz ko wi.

Na za ko cze nie Dnia Bu dow nic twa Mar -
cin Jad czyk Pre zes Za rz du fir my SOR -
-DREW S.A. mó wi o wa lo rach drew nia ne -
go bu dow nic twa szkie le to we go.

LSKI DZIE BUDOWLANYCH 2018
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LSKI DZIE BUDOWLANYCH 2018



Katowicka Spódzielnia

Mieszkaniowa

ul. Klonowa 35 c

40-168 Katowice 

K a to wic ka Spó dziel nia Miesz ka nio wa nie -
prze rwa nie od lat jest jed nym ze spó dziel -

czych sym bo li Ka to wic. 
 czy tra dy cj z no wo cze sno ci, a wiel ko

za rz dza nych za so bów (po nad 1 mln m2 po -
wierzch ni uyt ko wej lo ka li) spra wia, i za li cza
si do naj wik szych w bran y.

Po ten cja go spo dar czy i ludz ki Spó dziel ni, po -
sia da ne do wiad cze nie oraz umie jt ne za rz dza -
nie sprzy ja j per ma nent ne mu jej roz wo jo wi, co
po twier dza si mi dzy in ny mi w tym, e – ja ko
jed na z nie licz nych – na dal kon se kwent nie bu -
du je no we miesz ka nia.

Obec nie, Spó dziel nia ma jesz cze w swo jej
ofer cie do na by cia w Ka to wi cach no we lo ka le
w ele ganc kim, pik nie po o o nym ze spo le
miesz kal nym przy ul. Pu a skie go (ko ców ka)
w naja trak cyj niej szym miej scu w cen trum Ka -
to wic, a za ra zem w rod ku 4-mi lio no wej aglo -
me ra cji. Nie opo dal znaj du je si 400-hek ta ro wy
Ka to wic ki Park Le ny. Bu dyn ki, zlo ka li zo wa -
ne w s siedz twie Do li ny Trzech Sta wów, s trzy -
pi tro we, z win da mi i pod ziem ny mi ga ra a mi. 

Nad to w Murc kach przy ul. Do mey ki Ka to -
wic ka Spó dziel nia Miesz ka nio wa z wa snych in -
we sty cji udo stp ni a – w zre ali zo wa nym w ro -
ku 2017/2018 4-kon dy gna cyj nym bu dyn ku
– 20 no wych miesz ka (wy bu do wa nych w tech -

no lo gii tra dy cyj nej, z win d, cen tral nym ogrze -
wa niem i cie p wo d z wa snej ko tow ni ga zo -
wej). S to lo ka le o po wierzch ni od ok. 40 m2

do 114 m2. Miesz ka nia pre zen tu j bar dzo do bry
stan dard wy ko na nia. S udo stp nia ne w tzw. sta -
nie de we lo per skim lecz na y cze nie klien ta
mo g by rów nie wy ko czo ne pod „klucz”.
Murc ki to ka to wic ka dziel ni ca s sia du j ca
z du ym kom plek sem par ko wo-le nym oraz do -
god ny mi po  cze nia mi ko mu ni ka cyj ny mi za -
rów no w kie run ku cen trum mia sta, jak i miast
ocien nych (Ty chy, Mi ko ów, My so wi ce). Bu -
dy nek usy tu owa ny jest w kwar ta le ulic – Boh -
da no wi cza i od cho dz cych od niej, ku ul. Do -
mey ki, czte rech ulic – To kar skie go, Cze czot ta,
Bu dry ka. 

Za miesz ka nie w za so bach Ka to wic kiej Spó -
dziel ni Miesz ka nio wej ozna cza nie tyl ko wej cie
w po sia da nie „wa sne go M”, ale rów nie gwa -
ran cj rze tel ne go i efek tyw ne go eko no micz nie
za rz dza nia nie ru cho mo cia mi, mo li wo czyn -
ne go i bier ne go uczest ni cze nia w y ciu Spó dziel -
ni, jej dzia al no ci spo ecz no-kul tu ral nej (ua twia -
j cej roz wój i re ali za cj oso bi stych pa sji
i za in te re so wa oraz in te gra cj miesz ka ców),
wpyw na de cy zje do ty cz ce funk cjo no wa nia
Spó dziel ni – so wem y cie w bez piecz nym,
atrak cyj nym i przy ja znym ro do wi sku.

Os. Murcki, Domeyki

Rekreacyjna Dolina
May Staw
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XXI GALA BUDOWNICTWA

Na po czt ku Ga li ro dzi nie zmar e go o -
nie Kry sty nie i sy nom prze ka za ny zo sta
przez Pre zy den ta l skiej Izby Bu dow nic -
twa Ma riu sza Czysz ka, Prze wod ni cz ce -
go Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie -
rów Bu dow nic twa Ro ma na Kar wow skie go
i Pre ze sa Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby In.
Bud. Zbi gnie wa Kle dy skie go Ty tu Ho no -
ro wy wraz Me da lem „Oso bo wo Bu dow nic -
twa l skie go” oraz Me dal Ho no ro wy Pol -
skiej Izby In y nie rów Bu dow nic twa, któ ry mi
uho no ro wa ny zo sta Ta de usz Wnuk.

Na strój re flek sji, wia do mo, e nie ma
ju wród nas czo wie ka tak bar dzo w ostat -
nich la tach zwi za ne go ze ro do wi skiem bu -
dow la nych, tak bar dzo za su o ne go. to wa -
rzy szy nam przez ca y czas trwa nia
uro czy sto ci. 

W Ga li wzi li udzia przed sta wi cie le
wadz sa mo rz do wych miast i po wia tów na -
sze go re gio nu oraz kra jo wych i re gio nal -
nych or ga ni za cji po za rz do wych bu dow nic -
twa. Ga le otwo rzy li Pre zy dent l skiej
Izby Bu dow nic twa Ma riusz Czy szek i Prze -
wod ni cz cy Ra dy l skiej Okr go wej Izby
In y nie rów Bu dow nic twa Ro man Kar -
wow ski. W imie niu or ga ni za to rów, licz nych

wspó or ga ni za to rów i Ra dy Pa tro nac kiej po -
wi ta li przy by ych go ci Lu cy n Ek -
kert – Rad n Wo je wódz twa l skie go,
Mi ro sa wa Se ku  – Po sa po przed nich ka -
den cji, Pre ze sa NIK i Mar sza ka Wo je wódz -
twa w la tach 2013 – 2014.

Ska da jc ser decz ne po dzi ko wa nia
za do tych cza so w wspó pra c po wi ta no re -
pre zen tu j cych wa dze sa mo rz do we wo -
je wódz twa: Mar ci na Kru p – Pre zy den ta
Mia sta Ka to wi ce, Ma go rza t Ma k -Szu -
lik – Pre zy dent Mia sta Za brze, Mi cha a
Bie d – I Za stp c Pre zy den ta Mia sta By -
tom, Zdzi sa wa Ba na sia – Bur mi strza
Mia sta i Gmi ny Sie wierz, Ma ria na Ba chu -
ta – Bur mi strza Cze cho wic -Dzie dzic,
An drze ja Ka ra si skie go – Se kre ta rza
Mia sta Gli wi ce, Ro ma na Ol szew skie -
go – Na czel ni ka Wy dzia u Bu dow nic twa
Urz du Mia sta Ka to wi ce.

– XXI Ga la Bu dow nic twa jest kon ty nu acj
na szych tra dy cji i war to ci, jed no cze nie po -
dzi ko wa niem za ci k pra c wszyst kim
któ rzy two rz i re ali zu j in we sty cje, wszyst -
kim któ rzy nas ucz przy go to wy wa no we
ka dry – mó wi Pre zy dent Czy szek otwie ra -
jc uro czy sto.

– Nie b d mó wi o zmia nach pra wa, pro -
gra mach rz do wych oraz o bra ku pra cow -
ni ków w fir mach – to wszyst ko przed na -
mi – przy go to wu je my si do te go na bie  co.
Dzi siaj chc po dzi ko wa wszyst kim któ rzy
uczest ni czy li i or ga ni zo wa li X Fo rum In we -
sty cji Bu dow nic twa i Nie ru cho mo ci, któ re
od by o si w czerw cu na Wy dzia le Ar chi tek -
tu ry Po li tech ni ki l skiej. Dzi ku j wszyst -
kim, któ rzy za pro si li nas na swo je ju bi le usze
dzia al no ci. I y cz dal szych suk ce sów.
Dzi ku j or ga ni za to rom II Kon gre su Ko mi -
nia rzy, któ ry od by si w Ryb ni ku. Po ru sza -
no tam wa n te ma ty k wal ki ze smo -
giem. B dzie my ra zem wspó pra co wa.
Dzi ku j wszyst kim któ rzy uczest ni czy li
w na szych se mi na riach i szko le niach spe -
cja li stycz nych. B dzie my to kon ty nu owa.
Dzi ku j wszyst kim, któ rzy Wspie ra j dzia -
al no l skiej Izby Bu dow nic twa i Fo rum
Bu dow nic twa.

W ko lej nym punk cie Ga li od by o si wr -
cze nie na gród i me da li.

Uro czy sto uwiet ni i za ko czy wspa -
nia y wy stp ar ty stów Ope ry l skiej w By -
to miu. Ca  Ga l jak zwy kle wspa nia le
pro wa dzi Piotr Kar ma ski. 

Laureaci konkursu „lskie Budowanie 2018”

Kontynuacja naszych
tradycji i wartoci,
podzikowania
za budowlany trud 
23 li sto pa da 2018 r. w Ope rze l skiej w By to miu od by a si dwu dzie sta pierw sza edy cja Ga li Bu dow nic twa.
Mia a ona w tym ro ku szcze gól ny cha rak ter. Za le d wie przed ty go dniem po e gna li my na so sno wiec kim cmen -
ta rzu zmar e go 11 li sto pa da p. Ta de usza Wnu ka. Czo wie ka pra we go, o nie zwy kej kul tu rze oso bi stej.
Wy kszta ce nie, ta lent, pra co wi to, pe dan tycz ne wrcz trak to wa nie ka de go po wie rzo ne go mu za da nia by y
ró dem je go awan sów i suk ce sów. Ostat nie la ta po wi ci pra cy na rzecz ro do wi ska bu dow la nych. By czon -
kiem -za o y cie lem l skiej Izby Bu dow nic twa. Przez dwie ka den cje, w la tach 2007 – 2017 pe ni funk cj Pre -
zy den ta l skiej Izby Bu dow nic twa w Ka to wi cach, od 2008 ro ku rów nie Prze wod ni cz ce go Fo rum Bu dow -
nic twa l skie go. W 2018 ro ku zo sta mu nada ny ty tu Ho no ro we go Pre zy den ta l skiej Izby Bu dow nic twa.
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XXI GALA BUDOWNICTWA

Zmary Tadeusz Wnuk uhonorowany zosta zaszczytnym Tytuem Honorowym
wraz Medalem „Osobowo Budownictwa lskiego” oraz Medalem
Honorowym Polskiej Izby Inynierów Budownictwa

Prezydent laskiej Izby Budownictwa Mariusz Czyszek i Przewodniczcy laskiej
Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa Roman Karwowski powitali goci

Ga la od by wa a si w pik nych po miesz cze niach Ope ry l skiej w By to miu Lau re aci l skiej Wiel kiej Na gro dy Bu dow nic twa

Pa mit ko we zdj cie uho no ro wa nych Na gro d z Ty tu em „Au to ry tet – Bu dow -
nic twa i Go spo dar ki l skiej”

W imie niu na gro dzo nych Ty tu em „Au to ry tet – Bu dow nic twa i Go spo dar ki
l skiej” gos za bra a prof. dr hab. in. Jo an na Bzów ka – Dzie kan Wy dzia u
Bu dow nic twa Po li tech ni ki l skiej w Gli wi cach
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XXI GALA BUDOWNICTWA

Ty tu ho no ro wy wraz z Me da lem Oso bo wo
Bu dow nic twa l skie go otrzy ma w tym ro ku Jó zef
Ku klok -Opol ski – Pre zes Za rz du Ar chi tek to nicz ne -
go Biu ra Pro jek tów AB – Pro jekt Sp. z o.o.

W prze rwie uro czy sto ci w ku lu arach mo na by o dzie li si wra e nia mi z Ga li
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XXI GALA BUDOWNICTWA

W cz ci ar ty stycz nej wy st pi ze spó Ope ry l skiej w By to miu



22 Forum Budownictwa lskiego (53) 2018

XXI GALA BUDOWNICTWA

Ga l za ko czy ban kiet
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LSKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

2018

AKORD SP. Z O.O. W TY CHACH 

• za pro fe sjo nal ne przy go to wa nie i re ali za cj przed si wzi cia
in we sty cyj ne go przy ul. No wej w Ty chach

Na gro d ode bra:
Je rzy No wic ki – Pre zes

25-let nia dzia al no fir my Akord nie jest przy pad ko wa. 700 do -
mów i miesz ka od da nych do uyt ku oraz po wra ca j cy klien ci,
to du ma dla na szej spó ki. Od wie lu lat je ste my pio nie rem na l -
sku w za kre sie wdra a nia no wo cze snych tech no lo gii i roz wi za
tech nicz nych w bu dow nic twie.

Pro wa dzi my ak tyw n dzia al no na te re nie Aglo me ra cji l skiej
w re ali za cji po nad cza so wych, wy bie ga j cych w przy szo in we -
sty cji. Akord od za wsze sta wia na no wo cze sno, ja ko oraz za -
do wo le nie klien tów, do któ rych ma in dy wi du al ne po dej cie.
Akord to eko lo gicz ne bu dow nic two, wspie ra j ce wy ko rzy sta nie od -
na wial nych ró de ener gii. Jest pre kur so rem w wy zna cza niu
tren dów w bu dow nic twie. In we sty cje wy ró nia dba o o ka dy
szcze gó i wy ko na nie na naj wy szym po zio mie. Akord nie zwal -
nia tem pa, ak tu al nie ru szy a no wa in we sty cja Osie dle Pa no ra ma
w Ty chach w dziel ni cy ród mie cie przy al. Pi sud skie go. Jest to
naj no wo cze niej szy w po u dnio wej Pol sce kom pleks miesz ka nio -
wo – usu go wy dla naj bar dziej wy ma ga j cych klien tów. In we sty -
cja b dzie wy po sa o na w:

– sta cje a do wa nia sa mo cho dów i ro we rów elek trycz nych;
– tech no lo gie po zwa la j ce oszcz dza do 70% ener gii (np. naj -

now sze na p dy win do we);
– sys te my wspie ra j ce in te li gent ne bu dyn ki;
– ar chi tek ci kra jo bra zu ju pra cu j nad pro jek ta mi zie le ni i oto -

cze niem in we sty cji tak, e by prze nie miesz ka ców w nie -
sa mo wi ty kli mat.

Ce lem Kon kur su l skie Bu do wa nie jest pro mo cja atrak cyj no ci in we sty cyj nej i go spo dar czej oraz
mo li wo ci eks por to wych wo je wódz twa l skie go. Na gra dza my oso by i fir my, któ rych za wo do we suk -
ce sy, wy ni ki go spo dar cze, przed si bior czo i ta lent sta no wi przy kad do na la do wa nia.

De cy zj Ka pi tu y Kon kur su „l skie Bu do wa nie” l sk Wiel k Na gro d Bu dow nic twa,
któ r wr cza li Ma riusz Czy szek – Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa

i Ro man Kar wow ski – Prze wod ni cz cy Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa,
otrzy ma y fir my:

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2018
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GRE IN PLAST SP. Z O.O. Z SIE DZI B W KRA SNEM

• za no wo cze sn pro duk cj ma te ria ów i sys te mów ocie ple
oraz osi gni t po zy cj fi nan so w i ryn ko w w sek to rze bu -
dow nic twa re gio nu i kra ju

Na gro d ode bra: 
Ar ka diusz Sa bat – Pre zes Od dzia u Prim

Gre in plast Sp. z o.o. jest pol sk fir m ro dzin n, któ ra od po nad
20 lat umac nia swo j po zy cj na ryn ku che mii bu dow la nej. W ofer -
cie fir my znaj du je si po nad 160 pro duk tów. Wród nich du ym uzna -
niem cie sz si: sys te my ocie ple, tyn ki, oka dzi ny ele wa cyj ne, far -
by fa sa do we oraz we wntrz ne, szpa chle i ga dzie, kle je do py tek,
sys te my de ko ra cyj ne do wntrz i wie le in nych. Za kad pro duk cyj ny
zlo ka li zo wa ny jest w Kra snem k. Rze szo wa, na to miast sprze da pro -
duk tów od by wa si po red nic twem sa lo nów fir mo wych i sie ci au to -
ry zo wa nych dys try bu to rów na te re nie Pol ski oraz za gra ni c. Pro -
duk ty Gre in pla stu de dy ko wa ne s dla pro fe sjo na li stów – wia do mych
i wy ma ga j cych wy ko naw ców bu dow la nych. Ich atu tem jest wy so -
ka ja ko, któ ra osi ga na jest dzi ki uy wa nym su row com oraz za -
an ga o wa niu ze spo u eks per tów do sko na l cych re cep tu ry pro duk -
tów w no wo cze snym, fir mo wym la bo ra to rium. Fir ma roz wi ja
i do sko na li wa sne tech no lo gie pro duk cji oraz za sto so wa nia in no wa -
cyj nych ma te ria ów dla bu dow nic twa. Dys try bu cja od by wa si
za po red nic twem sie ci od dzia ów i przed sta wi cie li na te re nie ca e -
go kra ju. Fir ma Gre in plast na co dzie bli sko wspó pra cu je z wy ko -
naw ca mi ofe ru jc wspar cie tech nicz ne oraz do radz two w za kre sie
naj now szych tech no lo gii. Dzi ki te mu cie szy si za ufa niem pro fe -
sjo na li stów, któ rzy do ce nia j in dy wi du al n ob su g oraz re ko men -
du j swo im klien tom pro duk ty z ó wiem w lo go. 

KA TO WIC KIE TO WA RZY STWO BU DOW NIC TWA
SPO ECZ NE GO SP. Z O. O. W KA TO WI CACH

• za przy go to wa nie i re ali za cj przed si wzi in we sty cyj nych
w za kre sie bu do wy miesz ka i osie dli, pro fe sjo nal ne za rz -
dza nie nie ru cho mo cia mi, wraz z ak tyw nym po zy ski wa niem
rod ków fi nan so wych

Na gro d ode bra a:
Agniesz ka Ko zie o -Po klew ska – Wi ce pre zes Za rz du 

Ka to wic kie TBS Sp. z o.o. – 22 la ta na ryn ku, jest lo kal nym
li de rem w sek to rze miesz ka na wy na jem. w stan dar dzie
pod klucz, ja ko zna ko mi t al ter na ty w dla ofert  z pry wat ne -
go ryn ku czy za ku pu nie wy ko czo nych miesz ka od de we -
lo pe rów. Naj wa niej sz za le ta ofer ty Ka to wic kie go TBS
Sp. z o.o. jest du o ni szy koszt wy naj mu w po rów na niu
do miesz ka o po dob nym stan dar dzie w seg men cie miesz -
ka na wy na jem. Spó ka w b.r. ro ku od da do uyt ko wa nia ko -
lej ne 2 bu dyn ki miesz kal ne w dziel ni cy Ka to wi ce -Ni ki szo wiec
w ra mach in we sty cji p.: Osie dle Ró a ne. No wo cze sna ar chi -
tek tu ra osie dla i funk cjo nal ne roz wi za nia  cz si tu taj ze
l sk tra dy cj. No wym przed si wzi ciem jest bu do wa
osie dla w dziel ni cy Ka to wi ce -Gi szo wiec. „Osie dle Pod Kasz -
ta na mi” to pierw sza in we sty cja TBS w ra mach pro gra mu
„Miesz ka nie na wy na jem z doj ciem do wa sno ci”.
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MIL LE NIUM IN WE STY CJE SP. Z O.O.
W KA TO WI CACH

• za pro fe sjo nal ne przy go to wa nie i re ali za cj przed si wzi -
cia in we sty cyj ne go: „Miesz ka nia dla Se nio rów w En kla wie
Krysz ta o wej”

Na gro d ode bra:
Krzysz tof La so – Pre zes Za rz du

Mil le nium In we sty cje Sp. z o.o. – bo ga te do wiad cze nia
na ryn ku de we lo per skim, no wa tor skie po dej cie do wy zwa
urba ni stycz nych. Ba an to wo to prze strze two rzo na z pa sj.
Na te re nie bli sko 20 ha, w opar ciu o prze my la ny plan urba -
ni stycz ny Mil le nium In we sty cje Sp. z o.o. od 13 lat kon se kwent -
nie re ali zu je pro jekt roz bu do wy osie dla o cha rak te rze „mia -
sta w mie cie”. Ba an to wo  czy w so bie funk cje: miesz kal ne,
han dlo wo -usu go we, spor to we, edu ka cyj ne i re kre acyj ne. Zor -
ga ni zo wa na struk tu ra osie dla two rzy we wntrz ne En kla wy
o zró ni co wa nej ska li i pro por cjach ar chi tek to nicz nych. Ka -
da z nich wy ró nia si wa snym cha rak te rem i sty lem. Ja sna
ko lo ry sty ka ele wa cji z do dat ka mi ele men tów drew na i ka mie -
nia na da je bu dyn kom cie pa i lek ko ci.

MO STO STAL WAR SZA WA S.A.

• za pro fe sjo nal n re ali za cj ro bót oraz wkad wy ko naw czy
i in y nier ski w bu do w Wod ne go Par ku Ty chy

Na gro d ode bra:
Jor ge Ca la bu ig -Fer re – Wi ce pre zes Za rz du

Mo sto stal War sza wa SA jest jed n z naj wik szym firm bu -
dow la nych w Pol sce. Wy st pu je w ro li ge ne ral ne go wy ko naw -
cy, re ali zu je in we sty cje we wszyst kich klu czo wych sek to rach
ryn ku bu dow la ne go w kra ju i za gra ni c. 

Ostat nia de ka da dzia al no ci na l skim ryn ku bu dow nic -
twa: Ga le ria Ja strz bie Zdrój, Ha la Spor to wo -Wi do wi sko wa
Ja strz bie Zdrój, Cen trum No wo cze snych Tech no lo gii In for -
ma tycz nych Ka to wi ce, Sa la Kon cer to wa So sno wiec, roz bu -
do wa l skie Uni wer sy te tu Me dycz ne go w So snow cu, roz -
bu do wa Uni wer sy te tu l skie go w Cho rzo wie, Sta dion
Pi kar ski Ty chy oraz Wod ny Park Ty chy. Obiekt Wod ny Park
Ty chy jest w sta nie ob su y 1200 klien tów w ci gu go dzi -
ny. Tyl ko w pierw szym ty go dniu dzia a nia od wie dzi o go po -
nad 12500 osób a wci gu 50 dni 58 tys. klien tów.
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PRZED SI BIOR STWO
ENER GE TY KI CIEPL NEJ SP. Z O.O. W BY TO MIU

• za pro fe sjo nal ne przy go to wa nie i re ali za cj przed si wzi -
cia in we sty cyj ne go „Mo der ni za cja Go spo dar ki Ciepl nej
dla gmin: By tom i Ra dzion ków”

Na gro d ode bra:
Hen ryk Do lew ka – Pre zes Za rz du, Dy rek tor Spó ki

W la tach 2011-2015 w ra mach pro jek tu in we sty cyj ne go pn.
„Mo der ni za cja Go spo dar ki Ciepl nej dla gmin: By tom i Ra dzion -
ków”, wspó fi nan so wa ne go przez Uni Eu ro pej sk Przed si -
bior stwo zmo der ni zo wa o i wy bu do wa o 36.5 km sie ci cie pow -
ni czych. W 2015 ro ku za ko czo no 3 etap mo der ni za cji
Cie pow ni Ra dzion ków. 25 ty si cy miesz ka ców By to mia i Ra -
dzion ko wa ko rzy sta z usug PEC Sp. z o.o. Od 2017 ro ku re -
ali zu j dwa wie lo let nie pro jek ty in we sty cyj ne do fi nan so wa -
ne z UE pn.: „Mo der ni za cja go spo dar ki ciepl nej dla gmin:
By tom i Ra dzion ków – 2015-2020”. Dru g in we sty cj z UE
ak tu al nie re ali zo wa n przez Spó k jest: „Wdra a nie pro gra -
mu ogra ni cza nia ni skiej emi sji przez PEC By tom – ucie pow -
nie nie za bu do wy wie lo ro dzin nej”. Do naj wa niej szych ko rzy -
ci na le y li czy: za pew nie nie bez piecz nych do staw Cie pa
s sys te mo we go, ogra ni cze nie po zio mu ni skiej emi sji oraz wy -
eli mi no wa nie za gro e nia wy st po wa nia cza du w pod  czo -
nych bu dyn kach.

RE GIO NAL NE CEN TRUM
GO SPO DAR KI WOD NO -CIE KO WEJ S.A.

W TY CHACH

• za or ga ni za cj fi nan so wa nia i ko or dy na cj bu do wy Wod -
ne go Par ku Ty chy

Na gro d ode bra:
Zbi gniew Gie le ciak – Pre zes

Re gio nal ne Cen trum Go spo dar ki Wod no -cie ko wej S.A.
zaj mu je si kom plek so wym od pro wa dza niem i oczysz cza niem
cie ków z te re nu mia sta Ty chy. Od 2006 ro ku jest pro du cen -
tem ener gii elek trycz nej i cie pa ze ró de od na wial nych – eko -
lo gicz ne go pa li wa, ja kim jest bio gaz. W 2009r. zde cy do wa -
o si roz sze rzy za kres swej dzia al no ci pro po nu jc
no wo cze sny obiekt spor to wo -re kre acyj ny Park Wod ny Ty chy.
Za sto so wa no w nim sze reg roz wi za ma j cych wy ko rzy sty -
wa m.in. ener gi so necz n oraz od zy ski wa ener gi uzna -
wa n za stra t. Po wo dze nie in we sty cji bu do wy i eks plo ata -
cji Wod ne go Par ku Ty chy opar te jest na trzech fi la rach: WPT
ja ko zor ga ni zo wa na i wy dzie lo na cz pra cow ni ków przed -
si bior stwa spó ki RCGW S.A., umo wa re kom pen sa ty z Pre -
zy den tem Mia sta Ty chy na 10 lat funk cjo no wa nia obiek tu, wy -
ko rzy sta nie bio ga zu pro du ko wa ne go na Oczysz czal ni
cie ków Ty chy -Urba no wi ce do pro duk cji ener gii elek trycz nej
i cie pa.

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2018
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SCHICK AR CHI TEK CI SP. Z O. O. SP. K.
Z SIE DZI B W RU DZIE L SKIEJ

• za pro fe sjo nal ne przy go to wa nie i opra co wa nie kon cep cji ar -
chi tek to nicz no -funk cjo nal nej Wod ne go Par ku Ty chy

Na gro d ode bra li:
An drzej Trusz czy ski – arch.

oraz
Pa we Ko bie rzew ski – arch.

Schick Ar chi tek ci by TKHol ding. l ska pra cow nia ar chi -
tek to nicz na wy ko rzy stu j ca w swo jej pra cy naj no wo cze niej -
sze tech no lo gie ta kie jak wir tu al na rze czy wi sto oraz mo -
de lo wa nie kom pu te ro we. Au to rzy mi dzy in ny mi Wod ne go
Par ku Ty chy, Naj wy sze go na l sku Biu row ca Ra dius
oraz kom plek su edu ka cyj no re kre acyj ne go „Fa bry ka Wo dy
w Szcze ci nie”. Mot tem ki lu dzie si cio oso bo we go ze spo u pro -
jek tan tów jest „out of the box”. Pra cow nia obec nie wcho dzi
w skad gru py TKHol ding za rz dza nej przez arch. An drze ja
Trusz czy skie go oraz arch. Paw a Ko bie rzew skie go. cz -
na war to pro jek tów wy ko ny wa nych przez ze spó wy no si mi -
liard zo tych. Na szcze gól n uwa g w port fo lio ar chi tek tów,
za su gu je od da ny w tym ro ku do uyt ku naj no wo cze niej szy
oraz naj bar dziej ener go osz czd ny aqu apark w Pol sce – Wod -
ny Park Ty chy. 

SPÓ DZIEL NIA MIESZ KA NIO WA „MI LE NIUM”
W GLI WI CACH

• za pro fe sjo nal ne za rz dza nie nie ru cho mo cia mi, or ga ni zo -
wa nie ich kom plek so wych re mon tów i mo der ni za cji wraz
z ak tyw nym po zy ski wa niem rod ków fi nan so wych

Na gro d ode bra a:
Gra y na Fle szar – Pre zes Za rz du

Dzia al no Spó dziel ni: W swo jej po nad 27-let niej dzia al -
no ci zwi za nej z za rz dza niem nie ru cho mo cia mi sta le za -
spa ka ja po trze by miesz ka nio we czon ków, ich ro dzin oraz
wszyst kich osób za miesz ku j cych w za so bach Spó dziel ni.
Kon se kwent nie wdra a ne s i sku tecz nie re ali zo wa ne pro -
gra my, przy no sz ce wy mier ne efek ty eko no micz ne i spo ecz -
ne ko rzy ci miesz ka com, jak:

– ra cjo na li za cja kosz tów eks plo ata cji
i utrzy ma nia nie ru cho mo ci,

– wzrost bez pie cze stwa uyt ko wa nia lo ka li,
– po pra wa es te ty ki i stan dar dów bu dyn ków

oraz ich oto cze nia.

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2018
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SPÓ DZIEL NIA MIESZ KA NIO WA „STA RE GLI WI CE”
W GLI WI CACH

• za pro fe sjo nal ne za rz dza nie nie ru cho mo cia mi, or ga ni zo -
wa nie ich kom plek so wych re mon tów i mo der ni za cji wraz
z ak tyw nym po zy ski wa niem rod ków fi nan so wych

Na gro d ode bra:
Wi told Szcze ci ski – Pre zes Za rz du

Nie za le nie od za a twia nia skom pli ko wa nych spraw te re -
no wo-praw nych, Spó dziel nia po dej mu je ró ne dzia a nia
ma j ce na ce lu po pra w ja ko ci w za so bach spó dziel ni. Suk -
ce syw nie mo der ni zu je bu dyn ki, po wik sza par kin gi, dba o es -
te ty k oto cze nia, wspie ra dzia a nia po li cji i stra y miej skiej,
su  ce po pra wie bez pie cze stwa. Ak tu al nie na osie dlu
mo na ko rzy sta z sie ci han dlo wej, ga bi ne tów me dycz nych,
den ty stycz nych, pocz ty, ajen cji ban ko wej, przy chod ni zdro -
wia, a dzie ci cie sz si za ba w na za go spo da ro wa nych pla -
cach za baw.

WY DZIA AR CHI TEK TU RY PO LI TECH NI KI L SKIEJ
W GLI WI CACH

• za two rze nie sys te mo wych wa run ków kszta ce nia pro fe sjo -
nal nych kadr tech nicz nych dla ar chi tek tu ry i bu dow nic twa
kra ju i re gio nu oraz oso bi sty wy mier ny wkad w roz wój Po -
li tech ni ki l skiej

Na gro d ode bra:
dr hab. in. arch. Klau diusz Fross

– Dzie kan Wy dzia u

Zna cz cy w kra ju oro dek na uko wo -dy dak tycz ny kszta -
c cy ar chi tek tów na dwóch kie run kach: Ar chi tek tu ra i Ar chi -
tek tu ra Wntrz oraz pro wa dz cy ba da nia na uko we w za kre -
sie ar chi tek tu ry i urba ni sty ki. Je den z naj lep szych Wy dzia ów
Ar chi tek tu ry w Pol sce. Ab sol wen ci Wy dzia u s sza no wa ni
i ce nie ni na ryn ku pra cy. s nie tyl ko uta len to wa ni, ale udo -
wod ni li wie lo krot nie, e pro jek tu j na wia to wym po zio mie.
Wy dzia by i jest pio nie rem w wie lu dzie dzi nach. Wdra a -
ne s rów nie naj now sze ten den cje w pro jek to wa niu i na -
ucza niu.

Wy dzia kon ty nu uje tra dy cje Wy dzia u Ar chi tek tu ry Po li tech -
ni ki Lwow skiej. Pa mi ta jc o swo ich ko rze niach, pra cow ni -
cy Wy dzia u z du m, ra do ci i na dzie j pa trz w przy szo,
kon se kwent nie bu du j je go do bre imi.

LAUREACI KONKURSU „LSKIE BUDOWANIE” – 2018
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„AUTORYTET  BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI LSKIEJ” 

Laureaci tej nagrody wyróniaj si indywidualizmem, kreatywnoci, kompetencjami i profesjonalizmem – cechy te buduj
powszechny szacunek i autorytet.

JOLANTA BAKOWSKA
Zastpca Dyrektora ds. Technicznych Komunalnego Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

NAGROD I TYTU „AUTORYTET  BUDOWNICTWA I GOSPODARKI LSKIEJ 2018” OTRZYMALI:

XXI GALA BUDOWNICTWA

za pro fe sjo nal ne i wy so ce efek tyw ne za rz dza nie dzia al no ci kie ro wa ne go Za ka -
du Go spo dar ki Miesz ka nio wej oraz za oso bi sty wkad w roz wój bu dow nic twa i go -
spo dar ki re gio nu l skie go

Pa ni Jo lan ta Ba kow ska. 28 lat pra cy za wo do wej. Spraw ne spa ja nie za da, do pa so -
wa nie ich do trud nych pro ce dur fi nan so wych wa run ko wa nych go spo dar k fi nan sów pu -
blicz nych, a tak e ko niecz no po dej mo wa nia trud nych de cy zji to do me na Pa ni Jo lan ty
Ba kow skiej. Ce chy oso bo wo cio we Pa ni Jo lan ty jak obo wiz ko wo, skru pu lat no, otwar -
to i dba o o szcze gó y, a tak e umie jt no osi ga nia kom pro mi su przy jed no cze snej
dba o ci o in te re sy re pre zen to wa nej jed nost ki, znacz nie ua twia y nam osi gni cie za mie -
rzo nych ce lów.
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MARIAN BACHUT
Bur mistrz Cze cho wic -Dzie dzic

za kre atyw no i pro fe sjo na lizm w or ga ni zo wa niu fi nan so wa nia i re ali za cji pro gra -
mu roz wo ju in we sty cyj ne go Mia sta Cze cho wi ce -Dzie dzi ce

Dwu na sto let nia pra ca Ma ria na Ba chu ta na sta no wi sku bur mi strza wnio sa ca ko wi cie
no w ja ko w za rz dza niu Gmi n. Cze cho wi ce -Dzie dzi ce sta y si mia stem no wo cze snym,
przy ja znym dla miesz ka ców. Po wsta y tu no we pod mio ty go spo dar cze wy pe nia j ce lu -
k po zli kwi do wa nych za ka dach prze my so wych. Tam gdzie nie by o mo li we daw ne te -
re ny po prze my so we uda o si pod da re wi ta li za cji, znacz nie po pra wia j c prze strze miej -
sk. Mia sto otwo rzy o si rów nie na po zy ski wa nie rod ków ze wntrz nych z UE i w pe ni
wy ko rzy stu je szan se roz wo jo we. Zna ko mi ta wik szo gmin nych in we sty cji w ostat nich
la tach, w tym naj wik sza - bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej – zre ali zo wa na zo sta a w Cze cho -
wi cach -Dzie dzi cach. Jest zdo byw c i lau re atem licz nych na gród i od zna cze. Wzo ro wy
go spo darz.

XXI GALA BUDOWNICTWA
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za two rze nie sys te mo wych wa run ków kszta ce nia pro fe sjo nal nych kadr tech nicz nych
dla bu dow nic twa kra ju i re gio nu oraz oso bi sty wy mier ny wkad w roz wój Po li tech -
ni ki l skiej

Pa ni Pro fe sor jest au tor k lub wspó au tor k po nad 150 pu bli ka cji w cza so pi smach kra -
jo wych i za gra nicz nych, w tym wie lu re fe ra tów opu bli ko wa nych na kon fe ren cjach w Pol -
sce i za gra ni c. Pro mo tor ka 116 prac dy plo mo wych in y nier skich i ma gi ster skich,
6 za ko czo nych oraz 5 roz po cz tych prze wo dów dok tor skich, re cen zent ka po nad 240 prac
dy plo mo wych i po nad 190 ar ty ku ów i re fe ra tów kon fe ren cyj nych, 10 prze wo dów dok tor -
skich, 1 po st po wa nia ha bi li ta cyj ne go oraz 3 pod rcz ni ków aka de mic kich.

Po sia da Cer ty fi kat Pol skie go Ko mi te tu Geo tech ni ki oraz upraw nie nia bu dow la ne
do pro jek to wa nia i kie ro wa nia ro bo ta mi bu dow la ny mi bez ogra ni cze w spe cjal no ci dro -
go wej. Jest wspó au tor k pod rcz ni ka aka de mic kie go Geo tech ni ka ko mu ni ka cyj na.

prof. dr in. JOANNA BZÓWKA
Dzie kan Wy dzia u Bu dow nic twa Po li tech ni ki l skiej w Gli wi cach

XXI GALA BUDOWNICTWA
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JERZY DZIEREWICZ
Czo nek Ra dy lO IIB, rzecz nik ko or dy na tor lO IIB w la tach 2002-2010,

prze wod ni cz cy Okr go we go S du Dys cy pli nar ne go lO IIB w la tach 2010-2018

XXI GALA BUDOWNICTWA

za wie lo let nie za an ga o wa nie w pro ble ma ty k od po wie dzial no ci za wo do wej czon ków
sa mo rz du za wo do we go in y nie rów bu dow nic twa oraz cen ne kon sul ta cje tech nicz ne udzie -
la ne przez wie le lat czon kom Izby

60-let ni sta pra cy za wo do wej w pro jek to wa niu i re ali za cji in we sty cji. Od ro ku 2002 jest rze -
czo znaw c bu dow la nym. W trak cie ca ej ka rie ry za wo do wej wy ko na wie le pro jek tów bu do wy
lub mo der ni za cji wa nych obiek tów prze my so wych i bu dow nic twa ogól ne go, nie tyl ko na te re -
nie l ska. Przez 14 lat pro wa dzi wa sn pra cow ni pro jek to w. Wy ko na kil ka dzie sit eks per -
tyz i ocen tech nicz nych. Spo ecz nik, od po czt ku swo jej dzia al no ci za wo do wej  czy j z pra -
c spo ecz n na rzecz ro do wi ska in y nie rów bu dow nic twa.  Ze l sk Okr go w Izb In y nie rów
Bu dow nic twa jest zwi za ny od po czt ku jej ist nie nia: w la tach 2002-2010 ja ko Okr go wy Rzecz -
nik Od po wie dzial no ci Za wo do wej – Ko or dy na tor, w la tach 2010-2018 ja ko Prze wod ni cz cy Okr -
go we go S du Dys cy pli nar ne go, a obec nie czo nek Ra dy. Za wsze go to wy su y po mo c tech -
nicz n ko le gom in y nie rom. 
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ZBIGNIEW DZIEREWICZ
Prze wod ni cz cy Okr go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej lO IIB w la tach 2002-2010,

Se kre tarz Okr go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej lO IIB w la tach 2010-2018.
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za tro sk o za cho wa nie wy so kie go po zio mu za wo do we go in y nie rów bu dow nic twa, za wie -
lo let ni wkad or ga ni za cyj ny w dzia al no ko mi sji kwa li fi ka cyj nej na szcze blu kra jo wym
i wo je wódz kim oraz za szcze gól ne za su gi w pra ce zwi za ne z te ma ty k upraw nie bu -
dow la nych oraz ich in ter pre ta cj.

Pan Zbi gniew Dzier e wicz jest ab sol wen tem Wy dzia u Bu dow nic twa Ogól ne go i Prze my so -
we go Po li tech ni ki l skiej w Gli wi cach. Po sia da upraw nie nia bu dow la ne wy ko naw cze i pro jek -
to we, ty tu au dy to ra ener ge tycz ne go, do rad cy ener ge tycz ne go oraz ty tu rze czo znaw cy bu dow -
la ne go, jest znaw c pra wa bu dow la ne go, prze pi sów tech nicz no-bu dow la nych oraz tech nicz nych
za sad pro ce sów pro jek to wa nia i bu do wa nia.

W la tach 1996 – 2005 by wy ka dow c na Po li tech ni ce l skiej. Jest wspó au to rem wa nych
opra co wa ksi ko wych: „Sys te my bu dow nic twa wiel ko py to we go w Pol sce w la tach 1970 – 1985”
oraz „Upraw nie nia bu dow la ne w la tach 1928-2011 wy ni ka j ce z Pra wa bu dow la ne go i prze pi -
sów wy ko naw czych”. Ze l sk Okr go w Izb In y nie rów Bu dow nic twa w Ka to wi cach zwi -
za ny od po czt ku jej ist nie nia, pe nic wa ne i od po wie dzial ne funk cje,
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ANTONI FALIKOWSKI
Prezes Zarzdu lskiej Izby Pracodawców w Gliwicach
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za wie lo let nie, ak tyw ne kie ro wa nie sa mo rz dem go spo dar czym oraz za oso bi sty wkad
w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki re gio nu l skie go

Pan An to ni Fa li kow ski pra cu je w bu dow nic twie od po nad 50 lat. Oprócz za an ga o wa nia w pra -
cy za wo do wej bar dzo ak tyw nie udzie la si w ró nych or ga ni za cjach zwi za nych z bu dow nic -
twem. To nie oce nio ny ak ty wi sta i spo ecz nik. Jest jed nym z za o y cie li sto wa rzy sze nia Zwiz -
ku Pra co daw ców Bu dow nic twa w Gli wi cach, or ga ni za cji któ ra pr nie dzia a ju od pra wie 25
lat. Pan Pre zes Fa li kow ski na wi za ci s wspó pra c z kra jo wy mi or ga ni za cja mi ad mi ni stra -
cji rz do wej i sa mo rz do wej, ze zwiz ka mi pra co daw ców i in ny mi or ga ni za cja mi o po dob nym
cha rak te rze. Pe ni wie le funk cji... jest Wi ce pre ze zem Kon fe de ra cji Bu dow nic twa i Nie ru cho mo -
ci i Re gio nal nej Izby Prze my so wo -Han dlo wej w Gli wi cach. Pro wa dzi te sze ro k wspó pra c
z Okr go w In spek cj Pra cy w Ka to wi cach. Jest czon kiem Ko mi sji Ochro ny Pra cy i l skiej Ra -
dy ds. Bez pie cze stwa Pra cy w Bu dow nic twie. Pan An to ni Fa li kow ski spon so ru je tak e ró no -
rod ne przed si wzi cia lo kal nej spo ecz no ci mi dzy in ny mi To wa rzy stwo Bra ta Al ber ta i ak cje
cha ry ta tyw ne. Wspie ra Ho spi cjum w Gli wi cach i Fun da cj Na dzie ja Dzie ci. 
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JÓZEF KLUSKA
Czo nek Kra jo wej Ra dy/Pre zy dium, Ra dy PIIB od 2006 ro ku, Z -ca Prze wod ni cz ce go Ra dy lO IIB od 2002 ro ku
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za two rze nie po zy tyw ne go kli ma tu dzia al no ci sa mo rz do wej i jej po pu la ry za cj wród
in y nie rów bu dow nic twa zrze szo nych w sa mo rz dzie za wo do wym oraz oso bi sty
wkad w roz wój bu dow nic twa elek tro ener ge tycz ne go na Pod be ski dziu

Pan Jó zef Klu ska. Od kil ku dzie si ciu lat zwi za ny za wo do wo z bu dow nic twem elek tro ener -
ge tycz nym. Wy so ko wy kwa li fi ko wa ny spe cja li sta w za kre sie ener ge ty ki i elek tro tech ni ki prze -
my so wej. 

Czyn nie dzia a w sa mo rz dzie za wo do wym in y nie rów bu dow nic twa na szcze blu wo je wódz -
kim i ogól no pol skim oraz sto wa rzy sze niach bran o wych. Wie lo let ni Z -ca Prze wod ni cz ce go
Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa obec nie czo nek Pre zy dium Ra dy PIIB.
W la tach 2002-2010 Pre zes biel skie go Od dzia u Sto wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich.
wspó or ga ni za tor szko le za wo do wych, po my so daw ca wie lu cen nych ini cja tyw w dzia al no -
ci izby na rzecz czon ków – in y nie rów bu dow nic twa np. kon kur su wie dzy tech nicz nej. Za pra -
c za wo do w i spo ecz n wie lo krot nie na gra dza ny i wy ró nia ny.



38 Forum Budownictwa lskiego (53) 2018

doc. dr in. STEFAN MERCIK
Pre zes Sto wa rzy sze nia Wy cho wan ków Po li tech ni ki l skiej w Gli wi cach – Od dzia Bu dow nic twa
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za wie lo let nie, ak tyw ne kie ro wa nie Sto wa rzy sze niem Wy cho wan ków Po li tech ni ki l -
skiej oraz za oso bi sty wkad w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki re gio nu

Ju W ro ku 1954, b dc stu den tem III ro ku, roz po cz pra c na uko wo -dy dak tycz n w Ka -
te drze Geo de zji Po li tech ni ki l skiej. Dzia al no na uko wa ukie run ko wa na by a gów nie
na za gad nie nia geo de zji in y nie ryj nej. Jest au to rem, bd wspó au to rem, 65 pu bli ka cji,
10 pa ten tów i wzo rów uyt ko wych, 20 re cen zji oraz wie lu eks per tyz i prac ba daw czych.
Li cen cjo no wa ny rze czo znaw ca ma jt ko wy i za rzd ca nie ru cho mo ci. Wie lo let ni Pre zes Sto -
wa rzy sze nia Wy cho wan ków Wy dzia u Bu dow nic twa. Au tor, wspó au tor i re dak tor sied miu
mo no gra fii o cha rak te rze hi sto rycz no-wspo mnie nio wym zwi za nych z dzie ja mi Wy dzia u
Bu dow nic twa. Za osi gni cia w dzie dzi nie na uko wej, dy dak tycz nej i or ga ni za cyj nej od zna -
cza ny i wy ró nia ny.



Forum Budownictwa lskiego (53) 2018 39

JANUSZ OLESISKI
Pre zes Za rz du Ka to wic kiego To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo ecz ne go Sp. z o.o. w Ka to wi cach
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za pro fe sjo nal ne i wy so ce efek tyw ne za rz dza nie dzia al no ci kie ro wa ne go To wa -
rzy stwa Bu dow nic twa Spo ecz ne go oraz za oso bi sty wkad w roz wój bu dow nic twa
i go spo dar ki re gio nu l skie go

Bo ga ta dro ga za wo do wa. M.in. Od 1999 r. pe ni funk cj wi ce pre ze sa za rz du Spó ki „No -
we Cen trum” Sp. z o.o. b d cej in we sto rem naj wik sze go w po u dnio wej Pol sce cen trum
han dlo wo -roz ryw ko we go „Si le sia Ci ty Cen ter” w Ka to wi cach. Od 2006 ro ku pe ni funk cj
wi ce pre ze sa za rz du Spó ek ce lo wych b d cych in we sto rem 3 eta pów osie dla miesz ka -
nio we go „D bo we Ta ra sy” jed ne go z naj bar dziej pre sti o wych i po pu lar nych in we sty cji miesz -
ka nio wych w Ka to wi cach. Zre ali zo wa ne osie dle miesz ka nio we „D bo we ta ra sy” otrzy ma -
o pre sti o w na gro d „Best De ve lop ment” w kon kur sie CNBC Eu ro pen Pro per ty Awards
oraz Wiel k Na gro d Pre zy den ta Izby Bu dow nic twa w Ka to wi cach. Od 2014 r. na dal pe -
ni funk cj pre ze sa za rz du Ka to wic kie go To wa rzy stwa Bu dow nic twa Spo ecz ne go Sp. z o.o.
Spó ka jest li de rem na ryn ku miesz ka na wy na jem.
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BEATA SPAEK
Dy rek tor Ze spo u Szkó Bu dow la no -Ce ra micz nych w Gli wi cach
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za two rze nie sys te mo wych wa run ków kszta ce nia przy szych kadr tech nicz nych
bu dow nic twa re gio nu oraz oso bi sty wkad w pro mo cj i roz wój szkol nic twa za wo -
do we go

Z jej ini cja ty wy sta le po sze rza na jest ofer ta edu ka cyj na szko y po przez wpro wa dze nie
no wych za wo dów bu dow la nych, de fi cy to wych na ryn ku pra cy. Po zy sku je wa nych part -
ne rów i spon so rów spo ród gro na przed si bior ców i pra co daw ców, co znacz nie przy czy -
nia si do uno wo cze nie nia ba zy dy dak tycz nej pla ców ki. Z jej ini cja ty wy ucznio wie i na -
uczy cie le uczest ni cz w pro gra mach pro jek tów unij nych np. Era sm sus+- za wo do we prak ty ki
za gra nicz ne dla uczniów. Roz wi ja rów nie wspó pra c ze szko a mi wy szy mi, dzi ki
któ rej ucznio wie i na uczy cie le mo g bra udzia w za j ciach la bo ra to ryj nych, po ka zach
i wy ka dach na uko wych. Za osi gni cia w pra cy za wo do wej pa ni Be ata Spa ek otrzy ma -
a w 2016 r. na gro d I stop nia Pre zy den ta Mia sta Gli wi ce.
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ILONA WILCZEK
Zastpca Prezesa Zarzdu, Zastpca Dyrektora ds. ekonomicznych,

Gówny Ksigowy Zabrzaskiej Spódzielni Mieszkaniowej

za pro fe sjo nal ne i wy so ce efek tyw ne za rz dza nie dzia al no ci kie ro wa nej Spó dziel -
ni oraz za oso bi sty wkad w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki re gio nu l skie go

Od 1993 ro ku zwi za na za wo do wo z Za brza sk Spó dziel ni Miesz ka nio w. Do wiad -
czo na w dzie dzi nie go spo dar ki fi nan so wej i ra chun ko wo ci przed si bior stwa. Wspie ra i nad -
zo ru je sta ra nia o do dat ko we ró da fi nan so wa nia in we sty cji re mon to wych po dej mo wa nych
przez ZSM, w tym ci le wspó pra cu je z Wo je wódz kim Fun du szem Ochro ny ro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach. Jest au to rem wie lu roz wi za po zwa la j cych
na zwik sze nie bez pie cze stwa, es te ty ki oraz wy go dy za miesz ki wa nia na za so bach spó -
dziel ni. Mi dzy in ny mi dzi ki Ilo nie Wil czek Za brza ska Spó dziel nia Miesz ka nio wa w tak
wiet nej kon dy cji fi nan so wej mo e w bie  cym ro ku ob cho dzi swo je 60. uro dzi ny.
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WALDEMAR WOJTASIK
Za stp ca Dy rek to ra ds. Tech nicz nych Ka to wic kiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej
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za pro fe sjo nal ne i wy so ce efek tyw ne za rz dza nie dzia al no ci kie ro wa nej Spó dziel -
ni oraz za oso bi sty wkad w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki re gio nu l skie go

In. Wal de mar Woj ta sik jest za trud nio ny w Ka to wic kiej Spó dziel ni Miesz ka nio wej od li -
sto pa da 1992 r., po czt ko wo pra co wa na sta no wi sku Kie row ni ka Dzia u Re mon tów, obec -
nie pe ni funk cj Za stp cy Dy rek to ra ds. Tech nicz nych. Po sia da li cen cj Za wo do we go Za -
rzd cy Nie ru cho mo ci – wy da n przez Pre ze sa Urz du Miesz kal nic twa i Roz wo ju Miast
w ro ku 2001. Opra co wu je za o e nia do stra te gii w za kre sie re mon tów i mo der ni za cji. Wspó -
pra cu je z or ga na mi sa mo rz do wy mi Spó dziel ni. Jest ini cja to rem dzia a pro eko lo gicz nych
i ener go osz czd nych m.in. po przez ocie ple nie bu dyn ków Spó dziel ni.
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JÓZEF KUKLOK-OPOLSKI
PRE ZES ZA RZ DU AR CHI TEK TO NICZ NE GO BIU RA PRO JEK TÓW

AB-PRO JEKT SP. Z O.O.

AR CHI TEKT – BIZ NES MEN – PRZY JA CIEL

Ab sol went Wy dzia u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki l skiej
w Gli wi cach. Do wiad cze nie za wo do we zdo by wa
w biu rze „MIA STO PRO JEKT – NO WE TY CHY” od pro -
jek tan ta do kie row ni ka ze spo u pro jek to we go.

W 1988 ro ku za ka da wa sne biu ro pro jek to we
„AB -PRO JEKT Sp. z. o.o.”. Obej mu je funk cj pre ze sa
za rz du, or ga ni zu je wo kó sie bie pro fe sjo nal ny ze spó
pro jek to wy – to wiel ki ka pi tan.

Po 30 la tach dzia al no ci to jed no z naj wik szych i naj -
bar dziej re no mo wa nych biur pro jek to wych.

Kil ka lat te mu z wiel ki suk ce sem roz sze rza swo j ofer -
t w sys te mie ge ne ral ne go re ali za to ra in we sty cji. Je go
sze ro ka wspó pra ca z in we sto ra mi za gra nicz ny mi w za -
kre sie re ali za cji i przed si wzi pro jek to wych i bu dow -
la nych to naj lep szy spo sób pro mo cji pol skie go przed -
si bior cy w Eu ro pie.

Ak tyw nie uczest ni czy w bu dow la nym i spo ecz nym y -
ciu re gio nu, za rów no pry wat nie jak i po przez dzia al no
swo jej fir my. 

Jest lau re atem wie lu in dy wi du al nych na gród, wy ró -
nie w bran y ar chi tek to nicz nej i bu dow la nej, po sia da
kil ka od zna cze pa stwo wych,

Od 1997 ro ku ak tyw ny czo nek pre zy dium l skiej Izby
Bu dow nic twa. Obec nie jest wi ce pre zy den tem Izby.

Przez ostat nie 10 lat by or ga ni za to rem se mi na riów,
spo tka wi tecz no -no wo rocz nych na szej Izby i Fo rum
Bu dow nic twa za co mu ser decz nie dzi ku je my.

Ma riusz Czy szek
Pre zy dent 

l skiej Izby Bu dow nic twa

LAU DA CJA

Ty tu  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WOBU DOW NIC TWA L SKIE GO

Bu dow nic two, je go hi sto ria i tra dy cja to do ko na nia, y cio ry sy lu dzi, któ rzy
te bran  two rzy li, ka dli przy so wio we fun da men ty, cz sto do sow nie. Ty tu nada -
wa ny jest wy bit nym po sta ciom za ich wkad we wspó cze sne ob li cze bran y,
ich wie lo let ni pra c
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Nagroda Prezydenta lskiej Izby Budownictwa
w kategorii spoecznej odpowiedzialnoci biznesu

W tym ro ku po raz pierw szy wr czo na zo sta a Na gro da Pre zy den ta l skiej Izby Bu dow nic twa w ka te go rii
spo ecz nej od po wie dzial no ci biz ne su.  W tej Ka te go rii wy ró nia ne s fir my, in sty tu cje i oso by ofiar nie

wspo ma ga j ce ob szar po trzeb spo ecz nych, oraz te, któ re po tra fi efek tyw nie da ro wa ne rod ki wy ko rzy sta
w swo jej dzia al no ci w pe ni po wi ca jc si spo ecz nej pra cy.

Na le  do nich:

Ks. Bog dan Pe 
Dy rek tor Fun da cji Dom Na dziei, 

mi sjo narz wi tej Ro dzi ny, spe cja li sta te ra pii uza le nie, psy cho te ra peu ta
Z po wo du wy jaz du ks. Pe nie móg by obec ny na Ga li i oso bi cie ode bra na gro dy.

Fun da cji Dom Na dziei pro wa dzi je dy ny na Gór nym l sku oro dek, któ ry po ma ga mo dzie y uza le nio nej, w tym ze
zdia gno zo wa ny mi za bu rze nia mi psy chicz ny mi. To szcze gól ne miej sce. Tu na praw d wie le si zmie nia. W ci gu 23 lat
dzia al no ci orod ka ze wspar cia sko rzy sta o po nad 2300 osób.

Po nie wa wa run ki tech nicz ne obec ne go bu dyn ku orod ka Fun da cji w By to miu nie po zwa la y na je go roz bu do w i po -
wik sze nie po wierzch ni uyt ko wej chcc za pew ni god ne wa run ki swo im pod opiecz nym oraz wszyst kie po trzeb ne do te -
ra pii po miesz cze nia Fun da cja w 2017 ro ku po zy ska a bu dy nek po za mkni tej szko le w Gli wi cach na Osie dlu a b dy, któ -
ry po re mon cie, mo der ni za cji i przy sto so wa niu do wy ma ga pla có wek te ra peu tycz nych b dzie no wym Do mem Na dziei.

Ilo na So mian
Pre zes Spo ecz ne go Sto wa rzy sze nia Ho spi cjum im. w. Ka lik sta w Ty chach

W tym ro ku Spo ecz ne Sto wa rzy sze nie Ho spi cjum im. w. Ka lik sta I w Ty chach wi tu je Ju bi le usz 25-le cia dzia al -
no ci, na to miast w ubie gym ro ku, po 8 la tach sta ra o je go po wsta nie, w ma ju otwar to Dom Ho spi cyj ny im. w. Ka lik -
sta I. W orod ku cho rzy mo g zna le fa cho w opie k. Jest to dom ulgi w cier pie niu dla pa cjen tów, u któ rych zo sta o
za ko czo ne le cze nie on ko lo gicz ne.

Pra ce przy bu do wie ho spi cjum roz po cz y si w grud niu 2009 ro ku. Bu do wa pro wa dzo na by a eta pa mi, w za le no -
ci od uzy ska nych rod ków fi nan so wych. Po czt ko wo koszt sza co wa no na 10,5 mln z. Osta tecz nie jed nak wy da no po -
nad 12,7 mln z, z cze go prze szo 7 mln z po cho dzi o gmin nej do ta cji.
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MARCIN KRUPA
PREZYDENT KATOWIC

UKASZ GOIK
DYREKTOR OPERY LSKIEJ W BYTOMIU

Tytu 
„PRZYJACIEL 

LSKIEGO BUDOWNICTWA”

„Przy ja ciel Bu dow nic twa l skie go” – ty tu ten przy zna wa ny jest za przy chyl no i wspie ra nie ini cja tyw ro do wi ska
bu dow la nych, wy ra a po dzi ko wa nie i wdzicz no. Wy ró nia ne s oso by, dla któ rych pro ble my bran y s wa ne, któ -
re w mia r mo li wo ci sta ra j si po móc me ry to rycz nie i or ga ni za cyj nie.
l ska Izba Bu dow nic twa oraz Fo rum Bu dow nic twa l skie go mo e li czy na Przy ja ció. Jest ich ju spo re gro no. W tym

roku o  czy li do te go gro na:

XXI GALA BUDOWNICTWA



46 Forum Budownictwa lskiego (53) 2018

Zna cz cy w kra ju oro dek na uko wo -
-dy dak tycz ny kszta c cy ar chi tek tów
na dwóch kie run kach: Ar chi tek tu ra i Ar -
chi tek tu ra Wntrz oraz pro wa dz cy ba -
da nia na uko we w za kre sie ar chi tek tu ry
i urba ni sty ki. Po sia da kie ru nek w j. an giel -
skim oraz akre dy ta cj mi dzy na ro do w
KAUT. Je den z naj lep szych Wy dzia ów
Ar chi tek tu ry w Pol sce. wiad czy o tym
ka te go ria na uko wa A, oraz ran kin gi:
1 miej sce – pu bli ka cje, 1 miej sce – in -
deks, 3 miej sce – stu dia in y nier skie,
3 miej sce – cy to wal no, 3 miej sce – pre -
fe ren cje pra co daw ców (w Pol sce wg
ran kin gu PER SPEK TY WY 2017). Wy -
dzia kszta ci stu den tów na dwóch kie run -
kach: ar chi tek tu ra i ar chi tek tu ra wntrz,
Suk ce sy mi dzy na ro do we stu den tów
ar chi tek tu ry s co dzien no ci. Ab sol wen -
ci Wy dzia u s sza no wa ni i ce nie ni
na ryn ku pra cy, na to miast wy bit ni twór -
cy ar chi tek tu ry two rz dzie a ar chi tek tu -
ry, z któ rych mo e my by dum ni. Ab sol -

wen ci Wy dzia u s nie tyl ko uta len to wa -
ni, ale udo wod ni li wie lo krot nie, e pro jek -
tu j na wia to wym po zio mie. l ska
Szko a Ar chi tek tu ry to 40-lat (1977-
2017), l ska Szko a Ar chi tek tu ry Ener -
go osz czd nej 22-la ta (1995-2017), a l -
ska Szko a Ba da Ja ko cio wych 20-lat
do wiad cze (1997-2017). Wy dzia by
i jest pio nie rem w wie lu dzie dzi nach jak
np. tu po wsta y pod wa li ny: ar chi tek tu ry
ener go osz czd nej i eko lo gicz nej (pierw -
szy skrypt w Pol sce 1995), ba da ja ko -
cio wych w ar chi tek tu rze, stwo rzo no
roz po zna wal n l sk Szko  Ar chi tek -
tu ry (któ ra ma 40 lat), l sk Szko  Ba -
da Ja ko cio wych (któ ra ma 20 lat,
od 1997, przed mio ty: POE, Fa ci li ty
Ma na ge ment, Stra te gie Pro jek to wa nia,
Me to do lo gie Pro jek to wa nia itp. wy pra co -
wa no sku tecz n i efek tyw n me to do lo -
gi pro jek to wa nia z wy ko rzy sta niem ba -
da ja ko cio wych). W 2017 ro ku
wdro o no in no wa cyj ne obo wiz ko we

stan dar dy pro wa dze nia za j pro jek to -
wych oraz Pro gram Ba daw czy Ar chi tek -
tu ry Ko smicz nej. Wdra a ne s rów nie
naj now sze ten den cje w pro jek to wa niu
i na ucza niu (m.in. pro jek to wa nie uni wer -
sal ne, pro jek to wa nie pa ra me trycz ne,
Vir tu al Re ali ty, PBL (Pro blem Ba sed
Le ar ning) itp.). Wy dzia sta le si roz wi -
ja, chce by no wo cze sny i in no wa cyj ny
w no wej stra te gii roz wo ju na la ta 2016-
2020 wska za no po nad 100 za da do re -
ali za cji. Wy dzia ma wie lu part ne rów
m.in. l ska Izba Bu dow nic twa, IARP,
SARP, TUP, PTE, PAN, Gór no l sko -Za -
g biow ska Me tro po lia.

W 2017 ro ku ob cho dzo no 40-le cie
sa mo dziel ne go Wy dzia u (1977-2017).
By to czas kszta to wa nia si l skiej
Szko y Ar chi tek tu ry. Ugrun to wa a si
po zy cja Wy dzia u w kra ju i Eu ro pie. 

Od ro ku 1945. Wy dzia Ar chi tek tu ry
kon ty nu uje tra dy cje Wy dzia u Ar chi tek -
tu ry Po li tech ni ki Lwow skiej. Po dru giej

Bu dyn ki Wy dzia u Ar chi tek tu ry przy ul. Aka de mic kiej 7 i ul. Strzo dy 10

Wy dzia Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki l skiej

Wy dzia
Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki

l skiej
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woj nie wia to wej pro fe so ro wie ar chi -
tek ci Ta de usz Teo do ro wicz -To do row ski,
Zyg munt Ma jer ski i Wo dzi mierz Bu
wspó two rzy li Od dzia Ar chi tek tu ry w ra -
mach Wy dzia u In y nie ryj no -Bu dow la ne -
go utwo rzo ne go w 1945 ro ku. W 1971
ro ku po wo a no tu In sty tut Ar chi tek tu ry,
co do pro wa dzi o do zmia ny na zwy wy -
dzia u na Wy dzia Bu dow nic twa i Ar chi -
tek tu ry. Dzie ka nem zo sta prof. arch.
Zyg munt Ma jer ski. W dniu 23 wrze -
nia 1977 ro ku Mi ni ster Na uki, Szkol nic -
twa Wy sze go i Tech ni ki wy da roz po -
rz dze nie po wo u j ce do y cia Wy dzia
Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki l skiej.
Od 1987 ro ku Wy dzia Ar chi tek tu ry po -
sia da pra wo nada wa nia stop nia na -
uko we go dok to ra na uk tech nicz nych.
Od po czt ku ist nie nia Wy dzia u je go ka -
dr na uko w i dy dak tycz n sta no wi li wy -

bit ni ar chi tek ci i urba ni ci. Wy dzia wy -
kszta ci wie lu zna mie ni tych twór ców
ar chi tek tu ry, któ rych dzie a sta no wi
dzie dzic two na szej kul tu ry. Dzie ka na mi
by li ko lej no pro fe so ro wie: Zyg munt Ma -
jer ski (1977), J. Ta de usz Gaw ow ski
(1978-1986), Sta ni saw To ma szek
(1987-1993), An drzej Nie za bi tow ski
(1993-1999), Ni na Ju zwa (1999-2005),
Krzysz tof Ga si do (2005-2012), Zbi -
gniew J. Ka mi ski (2012-2016), (Klau -
diusz Fross (od 2016). Pa mi ta jc
o swo ich ko rze niach, si ga j cych
cza sów Po li tech ni ki Lwow skiej oraz po -
wo jen nej ak tyw no ci w ra mach Wy dzia -
u In y nie ryj no -Bu dow la ne go oraz Bu -
dow nic twa i Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
l skiej – pra cow ni cy Wy dzia u z du m,
ra do ci i na dzie j pa trz w przy szo,
kon se kwent nie bu du j je go do bre imi. 

Dzie kan wy dzia u
dr hab. in. arch. Klau diusz Fross.
In au gu ra cja ro ku aka de mic kie go
2018/2019.
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Zote Honorowe Odznaki
Za zasugi dla Województwa lskiego

Zo ta Od zna ka Ho no ro wa za Za su gi dla Wo je wódz twa l skie go
jest wy ra zem uzna nia za dzia al no na te re nie wo je wódz twa l skie go, za re ali za cj za da,
któ re przy czy nia j si do go spo dar cze go, kul tu ral ne go i spo ecz ne go roz wo ju wo je wódz twa. 

Na gro dy wr cza li:
Rad na Wo je wódz twa la skie go Lu cy na Ek kert, Pre zy dent IB Ma riusz Czy szek

i Prze wod ni cz cy lO IIB Ro man Kar wow ski.

Od zna ki otrzy ma li: 
Hen ryk An ders

czo nek Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa w la tach 2010-2018,
czo nek Okr go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa od 2018 ro ku.

Cze sa wa Bel la
czo nek Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa od ro ku 2002,

skarb nik l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa w la tach 2006-2014,
za stp ca prze wod ni cz ce go Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa w la tach 2014-2018.

Grze gorz Bo ja now ski
czo nek Ra dy l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa od 2014 ro ku.

Zbi gniew He risz
czo nek Okr go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa w la tach 2006-2018,

se kre tarz Okr go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa od 2018 ro ku.

Ja ro saw Pa lu szy ski
czo nek Okr go wej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa od 2006 ro ku.

An na Po li sie wicz
czo nek Okr go wej Ko mi sji Re wi zyj nej l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa od 2010 ro ku.

Od zna k uho no ro wa no tak e Sta ni sa wa Kru sza
Pre ze sa Za rz du Ka to wic kich Wo do ci gów S.A., któ ry nie móg uczest ni czy w Ga li.

XXI GALA BUDOWNICTWA
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Zote Honorowe Odznaki
Polskiej Izby Inynierów Budownictwa

Wy ró nie nia przy zna ne zo sta y za szcze gól ne osi gni cia w spo ecz nej pra cy na rzecz Izby.

Od zna ki wr cza li:

Pre zes Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby In y nie rów Bu dow nic twa – Zbi gniew Kle dy ski
i Prze wod ni cz cy lO IIB Ro man Kar wow ski

Wy ró nie nia otrzy ma li

Ka zi mierz Ja no cha
czo nek Okr go wej Ko mi sji Re wi zyj nej

l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa od 2010 ro ku

Agniesz ka Kru pa -Brzo zow ska
czo nek Okr go wej Ko mi sji Re wi zyj nej

l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa od 2010 ro ku

An na Po li sie wicz
czo nek Okr go wej Ko mi sji Re wi zyj nej

l skiej Okr go wej Izby In y nie rów Bu dow nic twa od 2010 ro ku

XXI GALA BUDOWNICTWA
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Medal lskiej Okrgowej Izby
Inynierów Budownictwa

XXI GALA BUDOWNICTWA

Medal laskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa ustanowiony przez Rad Izby przyznawany jest przez Kapitu
osobom i instytucjom za wybitne zaangaowanie w dziaaniach na rzecz samorzdu zawodowego inynierów
budownictwa. Medal zosta zaprojektowany przez znanego lskiego artyst rzebiarza Bogumia Burzyskiego, autora
wielu rzeb i pomników m.in. Karola Stryji, Stanisawa Hadyny czy Zbigniewa Cybulskiego.

Medalem uhonorowani zostali:

Franciszek Buszka – Przewodniczcy Rady lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa w latach 2010-2018,
Przewodniczcy Okrgowej Komisji Kwalifikacyjnej lskiej Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa od 2018 roku, czonek
Rady Polskiej Izby Inynierów Budownictwa od 2010 roku

Barbara Malec – Przewodniczca Rady lskiej Okrgowej Izby In. Bud. IV i V kadencji, Przewodniczca Rady ódzkiej
Okrgowej Izby Inynierów Budownictwa, wieloletni czonek Rady Polskiej Izby Inynierów Budownictwa.
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Nagroda Galicyjskiej Izby
Budownictwa

Na gro d Ga li cyj skiej Izby Bu dow nic twa
otrzy ma Fran ci szek Busz ka – iko na bran y bu dow nic twa, oso ba nie zwy kych za sug,

o ogrom nych do wiad cze niach, wie dzy, kul tu rze oso bi stej, eru dy cji i suk ce sach za wo do wych.

Na gro d wr czy li:

Pre zy dent Ga li cyj skiej Izby Bu dow nic twa – Piotr Hra bia
i Wi ce pre zes Ga li cyj skiej Izby Bu dow nic twa – Ta de usz Za jc

XXI GALA BUDOWNICTWA
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„Bez piecz na Bu do wa”
Kon kurs „Bu duj Bez piecz nie 2018” to ju wie lo let nia tra dy cja na l sku. Co ro ku bie rze w nim udzia kil -

ka do kil ku na stu bu dów zga sza nych przez in we sto rów lub gów nych wy ko naw ców. Ce lem kon kur su jest
upo wszech nia nie bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run ków pra cy na bu do wach, a tak e pro mo wa nie wy -
ko naw ców ro bót bu dow la nych, za pew nia j cych bez piecz ne sta no wi ska pra cy w pro ce sie re ali za cji obiek -
tów bu dow la nych.

Ko mi sja kon kur so wa po za po zna niu si z ma te ria a mi z prze pro wa dzo nych kon tro li oraz po wy su cha niu
opi nii in spek to rów pra cy, któ rzy kon tro lo wa li bu do wy bio r ce udzia w kon kur sie wy o ni a zwy ciz ców kon kur -
su i tak lau re ata mi zo sta li:

I miej sce 

STRA BAG Sp. z o.o. w Prusz ko wie
Na gro d ode bra li: Ro bert Klasz czyk – Kie row nik Pro jek tu i Woj ciech Adam – Kie row nik Bu do wy 

II miej sce 

ER BUD -IN DU STRY Sp. z o.o. w To ru niu
Na gro d ode bra li: u kasz Fi rut – Dyr. ds re ali za cji i Mi cha Skro ski – Kie row nik Bu do wy 

III miej sce

ENER GO TERM Sp. z o.o. Re gion Gór no l ski – Ka to wi ce
Na gro d ode bra Je rzy Wosz czyk – Kie row nik bu do wy w Przed si bior stwie Spe cja li stycz nym 

Na gro dy wr cza li pe ni ce go obo wiz ki z -cy Okr go we go In spek to ra Pra cy ds. nad zo ru
– Ja nusz Gry gier czyk oraz Prze wod ni cz cy l skiej Ra dy ds. Bez pie cze stwa Pra cy w Bu dow nic twie
przy Okr go wym In spek to ra cie Pra cy w Ka to wi cach – To ma sza Go lis

LAUREACI KONKURSU „BUDUJ BEZPIECZNIE 2018”
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Ar chi tek tu ra za wsze pe ni a ro l ma ni -
fe stu In we sto rów, któ rzy po trze bo wa li
for my wy ra zu dla swo ich pro duk tów
i mo li wo ci biz ne so wych. Ar chi tek ci po -
przez awan gar do we po my sy wcie la li te
wi zje w y cie na da jc im rze czy wi st for -
m, jed nak za wsze do da jc in no wa cyj ne
roz wi za nia tech nicz ne lub funk cjo nal ne,
któ re za pew nia y suk ces. Cza sa mi jest to
kwe stia eko no micz ne go i eko lo gicz ne go
wy ko rzy sta nia za so bów In we sto ra jak
w sie dzi bie Com merz ban ku we Frank fur -
cie, czy w Wod nym Par ku w Ty chach. 

Opty ma li za cja bry y bu dyn ku, ener go -
osz czd ne pro jek to wa nie, od zysk i pro -
duk cja ener gii w ra mach za o o ne go bu -
de tu sta a si re cep t na triumf
eko no micz ny – w przy pad ku ban ku sta -
no wic sym bol oszczd no ci wy ra o ny
w ar chi tek tu rze, a w przy pad ku Aqu -
apar ku prze ka da jc si na bez po red ni
zysk. Du e in we sty cje w dy na micz nie roz -
wi ja j cym si wie cie wy ma ga j in no wa -
cyj nych roz wi za za rów no tech nicz -
nych jak i me to do lo gii pra cy ar chi tek ta.
Pra cow nia pro jek to wa Schick Ar chi tek ci
wcho dz ca w skad gru py TKHol -
ding – Trusz czy ski & Ko bie rzew ski, ba -
zu jc na swo im au tor skim mo de lu pra cy
sta wia na na st pu j ce pi cech ar chi tek -
tu ry biz ne so wej ju tra:  

1. Uni ka to wy di zajn – roz po czy na jc
dys ku sj o ar chi tek tu rze, nie mo -

na za prze czy, i wy gld obiek tu to je den
z naj wa niej szych ele men tów. To mar ke -
tin go wa wi zy tów ka przed si wzi cia dum -
nie wy bi ja j ca si z tkan ki miej skiej. Fi -
lo zo fia na sze go pro jek to wa nia opie ra
si na two rze niu obiek tów uni kal nych, jed -
no ra zo wych, do sto so wa nych do miej -
sca i po trzeb oraz te ma tu. Za pro jek to wa -
ne przez nas bu dyn ki, nie mo gy by sta n

w in nych miej scach, gdy stra ci by swój
kon tekst, cha rak ter. Nie bo imy si od wa -
nych, krzy wo li nio wych form, ale nie stro -
ni my te od mi ni ma li zmu – wa ne, aby
przy j te roz wi za nie re ali zo wa o po wie -
rzo n mi sj In we sto ra. D y my do nie go
tak du go, a uzy ska my sa tys fak cjo nu j -
cy efekt, sta no wi cy za ra zem sym bol na -
szych cza sów.

2. No wo cze sne tech no lo gie czy li BIM
(Bu il ding In for ma tion Mo de ling)

i VR (Vir tu al Re ali ty) – tak jak kie dy po -
ja wie nie si ob li cze sta tycz nych umo -
li wi o bu do w co raz to wy szych obiek -
tów a za ra zem opty ma li za cj kosz tów ich
re ali za cji, tak dzi dzi ki no wo cze snym
na rz dziom ar chi tek ci na szej fir my uka -
zu j In we sto rom pro jek to wa ne roz wi za -
nia. Dzi ki te mu mo g oni po dej mo wa
bar dziej wia do me de cy zje, cz sto do ty -
cz ce se tek mi lio nów zo tych. TKHol ding
i jej gru pa firm nie tyl ko sto su je in no wa -
cje, ale rów nie za po mo c dzia u ba da
i roz wo ju pra cu je i wdra a no we. Stan dar -
dem pod czas two rze nia na szej do ku men -
ta cji wie lo bran o wej, jest wy ko rzy sta nie
sys te mów BIM. Cy fro wy mo del przy sze -
go obiek tu, po  czo ny z set ka mi baz da -
nych po cho dz cych od wszyst kich bran
in y nier skich, umo li wia po wsta nie naj bar -
dziej wy ma ga j cych form ar chi tek to nicz -
nych, któ re jesz cze przed ich wy bu do wa -
niem mo na do zna w VR. Ta mo da
i pr nie roz wi ja j ca si ga  tech ni ki,
umo li wia two rze nie ar chi tek tu ry w spo -
sób, ja ki do tej po ry by za re zer wo wa ny
je dy nie dla wia ta fan ta sty ki na uko wej.

3. Eko no mia – ad ne przed si wzi cie
nie od nie sie suk ce su, je e li nie

b dzie fi nan so wo uza sad nio ne, je e li
nie b dzie mie ci si w za o o nym bu -
de cie. Z te go po wo du, ka de roz wi za -

arch. Andrzej Truszczyski

arch. Pawe Kobierzewski 

SUK CES W BIZ NE SIEDZI KI IN NO WA CJOM W AR CHI TEK TU RZE

In no wa cyj na
ar chi tek tu ra
– suk ce sem
w biz ne sie
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nie pro jek to we, po czy na jc od pro gra mu
in we sty cji, przy j te funk cje, a po for m
wy stro ju jest ele men tem wie lu ana liz
i uzgod nie tak, aby osta tecz ne roz wi -
za nie, by o tym naj bar dziej efek tyw nym.

4. Ener go osz czd no – zrów no wa -
o ny roz wój to prio ry tet nie tyl ko

eko lo gicz ny, ale rów nie eko no micz ny,
gdy ro sn ce kosz ty eks plo ata cji cz sto
unie mo li wia j suk ces fi nan so wy. Je go
osi gni cie jest mo li we ju sa m for m
bu dyn ku, usy tu owa niem wzgl dem stron
wia ta, nie mó wic o wy ko rzy sta niu lo -
kal nych uwa run ko wa. W na szym pro jek -
to wa niu wy ko rzy stu je my wszyst kie z tych
ele men tów. Wod ny Park Ty chy nie tyl ko
wy ko rzy stu je ener gi elek trycz n i ciepl -
n wy pro du ko wa n z bio ga zu, ale przede
wszyst kim wy ko rzy stu je ar chi tek to nicz -
ne rod ki wy razu, ta kie jak wie tlik z fo li
ET FE. Od po wied nie za pro jek to wa nie
struk tu ry da chu za pew nia na tu ral ne
owie tle nie przez ca y dzie bez uy cia
ener gii, przy jed no cze snym ogra ni cze niu
prze grza nia. Pe ne tra cja pro mie ni wietl -
nych zo sta a zop ty ma li zo wa na dzi ki
wni kli wym ana li zom prze pro wa dzo nym
przy za sto so wa niu mo de lu BIM. Ar chi tek -
ci z na szej pra cow ni za wsze wy ko rzy stu -
j po ten cja miej sca, jak w przy pad ku geo -
ter mii kom plek su Ter mal no -Ho te lo we go
w Trz sa czu.  

5. Do wiad cze nie – in no wa cja, to
nie tyl ko no wo cze sne tech no lo -

gie. Za in no wa cyj no ci kro czy wie dza
i do wiad cze nie. Po czt ki na szej wie lo -
po ko le nio wej pra cow ni si ga j 1975 r.
Od te go cza su uda o si nam zre ali zo -
wa po nad 100 obiek tów uy tecz no ci
pu blicz nej w ca ej Unii Eu ro pej skiej. Na -
sze za ple cze to mi dzy na ro do wy ze -
spó po nad 100 spe cja li stów, w tym ar -
chi tek tów i in y nie rów wszyst kich
bran. Wraz z roz wo jem tech nik cy fro -
wych, nasz ze spó wspie ra j in for ma -
ty cy oraz au to ma ty cy, przez co je ste -
my wsta nie opra co wa in dy wi du al ne,
in no wa cyj ne roz wi za nia dla ka de go
ty pu obiek tów.

Gru pa TKHol ding – Trusz czy ski
& Ko bie rzew ski zrze sza gru p pra cow ni
pro jek to wych mi dzy in ny mi Schick Ar chi -
tek ci oraz Dre am Worlds re ali zu j cych ta -
kie przed si wzi cia jak: Fa bry ka Wo -
dy – No wa Gon tyn ka w Szcze ci nie,
Wod ny Park Ty chy, Chem ski Park Wod -
ny, Aqu adrom Ru da l ska, Kom pleks
Ter mal no -Ho te lo wy Trz sacz, wy so ko -
cio wiec Ra dius przy DT i wie le in nych
obiek tów uy tecz no ci pu blicz nej.

SUK CES W BIZ NE SIEDZI KI IN NO WA CJOM W AR CHI TEK TU RZE
Au to rzy:
An drzej Trusz czy ski
i Pa we Ko bie rzew ski

Za pra sza my do wspó pra cy:
Nie dur ne go 99C Ru da l ska
tel. 32 240 00 09

of fi ce@tkhol ding.pl

Hala basenu sportowego Wodnego Parku Tychy 

Fabryka Wody w Szczecinie

Ra dius Si le sian Bu si ness Cen ter – naj wy szy bu dy nek na l sku

Fo
t. 
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W zwiz ku ze zbli a j c si 50. rocz -
ni c mier ci Pro fe so ra Wo dzi mie rza
Bu rzy skie go Wa dze Wy dzia u Bu dow -
nic twa i Za rzd Sto wa rzy sze nia Wy -
cho wan ków Po li tech ni ki l skiej w Gli -
wi cach pod j y ini cja ty w wy da nia
mo no gra fii pt. „Wo dzi mierz Bu rzy ski
y cie i Dzie a”.

Wo dzi mierz Sta ni saw Trzyw dar Bu -
rzy ski (1900-1970), ab sol went Wy dzia -
u In y nie rii L do wej, pó niej pro fe sor Po -
li tech ni ki Lwow skiej (1934-1939),
Lwow skie go Po li tech nicz ne go In sty tu tu
(1939-1941, 1944-1946), kon spi ra cyj nej
Po li tech ni ki Lwow skiej przy nie miec kiej
szko le pod na zw Sta atli che Tech ni sche
Fach kur se (1942-1944) oraz Po li tech ni -
ki l skiej (1946-1962), przez swo je
osi gni cia na uko we po zo sta wi trwa y
lad w me cha ni ce teo re tycz nej i sto so wa -
nej. B dc uczniem saw ne go, lwow -
skie go uczo ne go Mak sy mi lia na Ty tu sa
Hu be ra i kon ty nu ato rem ba da na uko -
wych w za kre sie hi po tez wy t e nio wych,
przy czy ni si do opra co wa nia ogól ne go
kry te rium wy t e nio we go, obej mu j ce go
pra wie wszyst kie ma te ria y izo tro po we
i ani zo tro po we. Pra ce na uko we W. Bu -
rzy skie go w tym za kre sie do pro wa dzi -
y do stwo rze nia kry te rium na zwa ne go hi -
po te z nie zmien ni ków sta nu na pr e nia,
któ rej zgod no z do wiad cze nia mi zo sta -
a po twier dzo na w od nie sie niu do wie lu
ma te ria ów, w tym kru chych, a zwasz cza
e li wa. In ne cen ne pra ce W. Bu rzy skie -
go do ty czy y teo rii spr y sto ci, teo rii pr -
tów pro stych, za gad nie pyt ko o wych
i po wok cien ko cien nych. Je go do ro bek

na uko wy zna laz wa ne miej sce w li te ra -
tu rze eu ro pej skiej.

W. Bu rzy ski mi dzy in ny mi dzie a mi in -
y nier ski mi by tak e pro jek tan tem i bu -
dow ni czym mo stu u ko we go el be to we go
na rze ce So le w Tre snej – Czer ni cho wie
o naj wik szej wów czas w Pol sce roz pi -
to ci 76.054 m. Most ten, zbu do wa ny
w 1936 ro ku i nie ste ty zbu rzo ny przez woj -
ska nie miec kie w 1945 ro ku, wg pro fe so -
ra Ma ria na Ja nu sza sta no wi ko ro n dzia -
al no ci in y nier skiej Pro fe so ra. Je dy nym
re lik tem za cho wa nym po mo cie jest je -
go przy czó ek na le wym brze gu rze ki So -
y. Pra gnc za cho wa pa mi o tym pik -
nym mo cie i je go bu dow ni czych
Sto wa rzy sze nie Wy cho wan ków pod j o
ini cja ty w ufun do wa nia mo nu men tu i ta -
bli cy pa mit ko wej usy tu owa nych na tym
przy czó ku, któ re upa mit nia b d hi sto -
ri bu do wy mo stu oraz na zwi ska pro jek -
tan ta i bu dow ni czych. Kul mi na cja tych uro -
czy sto ci przy pad nie na la ta 2019 i 2020

W ni niej szej mo no gra fii, w pit na stu roz -
dzia ach i na 480 stro nach omó wio no wie -
le cha rak te ry stycz nych okre sów z y cia
Wo dzi mie rza Bu rzy skie go; prze bieg
je go ka rie ry za wo do wej w po  cze niu ze
szki cem je go do ko na na uko wych, dy dak -
tycz nych, in y nier skich i or ga ni za cyj -
nych.

Ja ko „zna mie ni cie uzdol nio ny” pod j
On pra c na Po li tech ni ce Lwow skiej
jesz cze w cza sie stu diów w 1923 ro ku
u bo ku swo je go mi strza -pro fe so ra Me cha -
ni ki Mak sy mi lia na Ty tu sa Hu be ra. Wo dzi -
mierz Bu rzy ski by tak e bar dzo do brym
strzel cem, wy ka zu jc si t umie jt no ci

szcze gól nie w cza sie su by woj sko wej,
pe nio nej z prze rwa mi na stu dia w la -
tach 1918-1921 i w III Po wsta niu l skim.
Przy st pu jc do pra cy nad mo no gra fi
„Wo dzi mierz Bu rzy ski y cie i Dzie a”, au -
to rzy – W. J. B ba i Ste fan Mer cik, mie li
za miar uka za Pro fe so ra nie tyl ko ja ko
uzna ne go uczo ne go i wiet ne go in y nie -
ra, ale tak e ja ko oj ca ro dzi ny, m a, o -
nie rza i pa trio t, obro c Lwo wa, wi nia
NKWD, uczest ni ka III Po wsta nia l -
skie go, któ ry nie wa ha si prze ry wa stu -

STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI LSKIEJ

Profesor
Wodzimierz Burzyski
uczony, inynier,
wspóorganizator
Politechniki lskiej

Okad ka mo no gra fii
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Most u ko wy el be to wy na So le w Tre snej – Czer ni cho wie. Pro jek tant i nad zór au tor ski Prof. in. Wo dzi mierz Bu rzy ski (1936-1945)

diów, gdy Oj czy zna by a w nie bez pie cze -
stwie. Chcie li my tak e po ka za je go wa -
lo ry oso bi ste ja ko na uczy cie la aka de mic -
kie go, któ ry ce ni ro l eks pe ry men tu
na uko we go, wiet ne go wy ka dow c i pu -
ry st j zy ka pol skie go, uzna ne go or ga ni -
za to ra y cia aka de mic kie go, ty ta na pra -
cy, czo wie ka, ycz li we go i ob da rzo ne go
po czu ciem hu mo ru. Za mia rem Wadz
Wy dzia u Bu dow nic twa oraz Sto wa rzy sze -
nia jest uro czy ste od so ni cie mo nu -
men tu i ta bli cy pa mit ko wej w li sto pa -
dzie 2020 ro ku.

* * *

Mo no gra fi mo na na by w sie dzi -
bie Sto wa rzy sze nia w Gli wi cach
przy ul. Aka de mic kiej 5, pok. 10 na par -
te rze bu dyn ku Wy dzia u Bu dow nic twa,
po uprzed nim kon tak cie te le fo nicz -
nym: 605-961-724, 501-331-342 lub
na za mó wie nie z ad re sem za ma wia j -
ce go. Ce na na by cia mo no gra fii wy no -
si 50 z + koszt prze sy ki.

Wie saw J. B ba
Ste fan Mer cik

OD WY DAW CY

Pra gnie my po in for mo wa Sza now nych Czy tel ni ków, e Sto wa rzy sze nie Wy -
cho wan ków Po li tech ni ki l skiej Od dzia Bu dow nic twa oprócz wspó pra cy z Wa -
dza mi Wy dzia u, dzia al no ci in for ma cyj no-in te gra cyj nej ro do wi ska aka de mic -
kie go (biu le tyn, zjaz dy ko le e skie, sa la hi sto rii Wy dzia u) oraz in ny mi
dzia a nia mi sta tu to wy mi, pro wa dzi in ten syw n dzia al no wy daw ni cz o cha -
rak te rze hi sto rycz no wspo mnie nio wym. Jej efek tem jest 11 po zy cji wy daw ni -
czych (mo no gra fie, aneg do ty i wspo mnie nia o pro fe so rach, hi sto ria Wy dzia u,
al bum ab sol wen tów Wy dzia u Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry, al bum ka ry ka tur pro -
fe so rów i pra cow ni ków Wy dzia u), z któ ry mi chcie li by my do trze do mo li wie
sze ro kie go gro na czy tel ni ków. Dla te go te z za do wo le niem przyj mu je my za pro -
sze nie do sta e go ko rzy sta nia z a mów cza so pi sma l skiej Izby Bu dow nic twa
„Fo rum Bu dow nic twa l skie go”.

STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW POLITECHNIKI LSKIEJ
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W tech no lo gii ocie ple ma my ten den cj
do funk cjo no wa nia w ska li ma kro, co ozna cza,
e my lc prze strzen nie, po su gu je my si
mia ra mi ty pu metr, cen ty metr. No we tech no -
lo gie s jed nak jesz cze bar dziej eks cy tu j ce,
gdy ma j nie ba ga tel ny wpyw na wy daj no
i trwa o, a ich si a opie ra si na kwe stiach,
któ re roz gry wa j si w bar dzo ma ej ska li – mo -
wa o na no tech no lo gii. 

W prze my le bu dow la nym sto so wa ne s
bar dzo ró ne for my na no struk tur. Aby omó wi
t gru p cz stek, na le y naj pierw zde fi nio wa
po j cie na no cz stek. Naj cz ciej s one okre -
la ne ja ko mi kro sko pij ne czst ki, któ rych wy -
mia ry mie rzo ne s w na no me trach. Zwy kle ja -
ko mak sy mal n war to gra nicz n wy mia rów
przyj mu je si 200 nm, cho co raz cz ciej mó -
wi si tak e o wy mia rach mniej szych ni
100 nm. Po nad 10 lat ba da po zwo li o nam do -
gb nie po zna i se lek tyw nie wpy n na prze -
bieg pro ce sów wi za nia w ta ki spo sób, by istot -
nie po pra wi za rów no wa ci wo ci fi zycz ne, jak
i me cha nicz ne wy ro bów oraz za cho wa opty -
mal ny ich spo sób uy cia. W ze sta wie wy ro bów
THER MA+na noFX, na no tech no lo gia ozna cza
przede wszyst kim na no struk tu ry, któ re two rz
si w trak cie wi za nia che micz ne go (hy dra ta -
cja spo iw) i wi za nia fi zycz ne go (od pa ro wa nie
wo dy). W two rze niu tych pro duk tów nie ogra -
ni cza li my si do mo dy fi ka cji ma te ria ów na -
no -do dat ka mi (na no cz stecz ka mi), lecz pod -
da li my je gb szej mo dy fi ka cji – in ge ru jc
w struk tu ry. Tak wic na no tech no lo gia znacz -
nie przy czy nia si do za pew nie nia efek tów, któ -
re kil ka lat te mu by y jesz cze nie do stp ne. Przy -
ka dem mo e by tu mo dy fi ka cja struk tu ry e lu
krze mia nu wap nia C -S -H, któ ry jest od po wie -
dzial ny za fi zycz ne i me cha nicz ne wa ci wo -
ci uka du ce men to we go, ta kie jak skurcz, pe -
za nie, po ro wa to, prze pusz czal no czy
od kszta cal no. Dzi mo e my ju bar dzo
sku tecz nie zwik sza trwa o po  cze nia
i je go wy trzy ma o na roz ci ga nie a nie któ -
re pa ra me try, jak na przy kad przy czep no
oraz od kszta cal no, mo e my zwik szy
wie lo krot nie. Przy ka do wo w przy pad ku
ETICS – efekt znacz nie zwik szo nej udar no -
ci osi gnie my dzi ki wkom po no wa niu w struk -
tu zbro je azbe sto po dob nych. Azbe sty ser -

pen ty no we to gru pa mi ne ral nych wó kien
o sto sun ku du go ci do red ni cy wók na co naj -
mniej 100:1 a azbe sty pod da wa ne ob rób ce mo -
g roz pa da si na mniej sze czst ki (tzw. fi -
bry le). Stwier dzo no, e wy mia ry po je dyn czych
wó kien po roz drob nie niu mo g si zmie nia
w bar dzo sze ro kim za kre sie: od na no me trów
(nm) i mi kro me trów (m) do mi li me trów. Do mi -
ne ra ów azbe sto po dob nych na le : at ta pul git,
se pio lit, talk wók ni sty, wol la sto nit, ser pen ty nit
wók ni sty, ze oli ty wók ni ste. Nie któ re z nich zo -
sta y za sto so wa ne w na szych no wych e lo -
wych za pra wach kle jo wych. 

Na no tech no lo gia to bar dzo bo ga te ró do
wie dzy i na rz dzia dla in y nie rii ma te ria ów bu -
dow la nych – mp. do miesz ki na no cz stek
dwu tlen ku ty ta nu, któ re po sia da j wa ci wo ci
fo to ka ta li tycz ne, a tak e na no sre bro, któ re chro -
ni po wierzch nie przed roz wo jem bak te rii i grzy -
bów. Z po mo c la bo ra to rium bu dow la ne mu
przy cho dzi rów nie sa ma mat ka na tu ra – ob -
ser wa cja w ska li na no np. fe no me nu wy trzy -
ma o ci sie ci pa j czej, wa ci wo ci lo to su, czy
tzw. efek tu ge ko na da j wie le in spi ra cji i wska -
zó wek co i jak ro bi, by te uni ka to we wa ci -
wo ci za adap to wa do no wych pro duk tów.
Wród prze o mo wych no wo ci na ryn ku po ja -
wia si ostat nio tynk na no si li ko no wy fir my AR -
SA NIT. Pro dukt ten  czy w so bie wa ci wo ci
wy so ko war to cio we go tyn ku na no krze mia -
no we go (czy li otwar te po ry, do bre pa ra me try
dy fu zyj ne, trwa o) oraz naj now sze osi -
gni cia la bo ra to rium ba daw cze go fir my.
Na no struk tu ra po wo ki zbu do wa na jest z fa zy
nie orga nicz nej i or ga nicz nej po przez zmi ni ma -
li zo wa nie ter mo pla stycz no ci spo iwa, co za -
pew nia opty mal n pro por cj po mi dzy twar -
do ci po wo ki i jej ela stycz no ci. Ta ka
kon struk cja pro duk tu, dzi ki zre du ko wa nej
na po zio mie na no kle isto ci, umo li wia znacz -
n re duk cj ten den cji osa dza nia si cz stek
bru du na po wierzch ni i wpy wu in nych nie ko -

rzyst nych czyn ni ków na ele wa cj. Mak sy mal -
nie zre du ko wa na wo do chon no war stwy
wierzch niej oraz opty mal ny opór dy fu zyj ny two -
rz szyb ko wy sy cha j c po wierzch ni, z któ -
r wik szo za bru dze nie ma szans trwa le
zwi za si. Za bru dze nia od ry wa j si od po -
wierzch ni tyn ku i s usu wa ne dzi ki czyn ni kom
at mos fe rycz nym (deszcz, wiatr), a w zwiz ku
z tym, e usu ni ta zo sta je po yw ka dla alg
i grzy bów, to tak e do mi ni mum re du ku j si
nie bez pie cze stwo ich in wa zji. 

Dnia 30.11.2018 r. In sty tut Ce ra mi ki i Ma te -
ria ów Bu dow la nych stwier dzi po zy tyw n oce -
n wa ci wo ci uyt ko wych wy ro bu bu dow la -
ne go do za mie rzo ne go za sto so wa nia: Ze staw
wy ro bów do wy ko ny wa nia ocie ple cian
ze wntrz nych bu dyn ków THER MA+na -
noFX, w skad któ re go wcho dzi owy tynk na -
no si li ko no wy AR SA NIT. Od por no mi kro bio -
lo gicz na w Kra jo wej Oce nie Tech nicz nej
zo sta a po raz pierw szy po twier dzo na ba da nia -
mi na nor m eu ro pej sk z do dat ko wym wy my -
wa niem sub stan cji ak tyw nych. Tynk w swo im
ska dzie po sia da rów nie naj no wo cze niej szy
na ryn ku bio cyd kap su o wa ny, któ ry sw obec -
no ci w po wo ce za pew nia jej trwa  ochro -
n przed ko ro zj mi kro bio lo gicz n, dzi ki du -
gie mu cza so wi uwal nia nia si trzech gów nych
skad ni ków ak tyw nych, któ re za pew nia j od -
por no na wy my wa nie oraz na wie tla nie
UV. Ko rzy es te tycz na jest za tem nie za -
prze czal na, gdy ele wa cja za cho wu je swo je
wy jt ko we wa ci wo ci przez znacz nie du szy
czas, ni gwa ran tu j to in ne ro dza je dzi siej -
szych tyn ków. W du szej per spek ty wie cza -
su, ta kie wa ci wo ci tyn ku ma j rów nie
istot ny wpyw na re duk cj kosz tów kon ser wa -
cji ele wa cji, co cz sto jest po mi ja ne pod czas
two rze nia kosz to ry sów za bu do wy i eks plo ata -
cji ele wa cji.

Tynk na no si li ko no wy AR SA NIT na no -SN do -
stp ny jest w struk tu rze ty pu ba ra nek oraz ja -
ko drob ny tynk mo de lo wa ny. W wer sji do mo -
de lo wa nia mo li wa do osi gni cia jest
przy ka do wo struk tu ra mo de lo wa na na wzór na -
tu ral ne go drew na, be to nu ar chi tek to nicz ne go,
ale mo li wo ci s w za sa dzie nie ogra ni czo -
ne – za le  rów nie od wy obra ni i cier pli wo -
ci wy ko naw cy. 

AR SA NIT ETICS THER MA+na noFX
Ko lej na wiel ka rzecz w ocie ple niach – nie jest ta ka du a.
Tynk na no si li ko no wy ja ko naj now sze roz wi za nie dla no wo cze snej ele wa cji.
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44-100 Gli wi ce, ul. Spó dziel cza 33
www.smmi le nium.pl

Oso bo wo pra w Spó dziel nia uzy ska a w dniu 10 kwiet nia 1991r. Na mo -
cy uchwa y Wal ne go Zgro ma dze nia Spó dziel nia „Mi le nium” prze j a w za rz -
dza nie nie ru cho mo ci zlo ka li zo wa ne w dziel ni cy Gli wic Za to rze, zlo ka li zo wa -
ne w ob r bie osie dla Mi le nium, wy bu do wa ne w la tach od 1960 do 1980 r.

Do za so bów Spó dziel ni na le  lo ka le miesz kal ne o po -
wierzch ni ok. 37 000 m2 za bu do wa ne w 23 wie lo ro dzin nych  bu -
dyn kach miesz kal nych oraz lo ka le nie miesz kal ne sta no wi ce in -
fra struk tu r uzu pe nia j ca za so by tj.  ga ra e wol no sto j ce
o po wierzch ni 1 375 m2. Spó dziel nia jest te wa ci cie lem lo -
ka le han dlo wo-usu go wych  po wierzch ni ok. 2 200 m2.

W swo jej po nad 27-let niej dzia al no ci zwi za nej z za rz -
dza niem nie ru cho mo cia mi sta le za spa ka ja po trze by miesz ka -
nio we czon ków, ich ro dzin oraz wszyst kich osób za miesz ku -
j cych w za so bach Spó dziel ni. 

Na szcze gól n uwa g i uzna nie za su gu je dzia al no Spó dziel -
ni w okre sie ostat nich lat, kie dy to  kon se kwent nie wdra a ne s  i sku -
tecz nie re ali zo wa ne pro gra my, przy no sz ce wy mier ne efek ty eko -
no micz ne i spo ecz ne ko rzy ci miesz ka com, jak:

– ra cjo na li za cja kosz tów eks plo ata cji i utrzy ma nia
nie ru cho mo ci, 

– wzrost bez pie cze stwa uyt ko wa nia lo ka li,
– po pra wa es te ty ki i stan dar dów bu dyn ków oraz ich oto cze nia.
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I. PRO BLEM WAD PRO JEK TO WYCH 

Ar ty ku zo sta po wi co ny kwe stii od po -
wie dzial no ci wy ko naw cy bu dow la ne go
za wa dy do ku men ta cji pro jek to wej. W umo -
wach o ro bo ty bu dow la ne, za rów no w za -
mó wie niach pu blicz nych, jak rów nie na ryn -
ku pry wat nym, po ja wia si co raz wi cej
za pi sów sta no wi cych klau zu le roz sze -
rza j ce od po wie dzial no wy ko naw cy
wzgl dem za ma wia j ce go po za gra ni ce
wska za ne w art. 647 ko dek su cy wil ne go1
(da lej „k.c.”). Cho dzi o ta kie klau zu le umow -
ne, któ rych skut kiem mia o by by przy j cie
przez wy ko naw c obo wiz ków, któ rych
na pod sta wie prze pi sów usta wy (ko deks cy -
wil ny) nie mu si on spe nia. Ja ko zna cz -
ce mo na tu taj wska za klau zu le do ty cz -
ce owiad cze nia wy ko naw cy o do ko na niu
we ry fi ka cji do ku men ta cji pro jek to wej i nie -
zgo sze niu w zwiz ku z tym ad nych za -
strze e przed za war ciem umo wy. Co raz
cz ciej za ma wia j cy wi  sku tek w po -
sta ci przy j cia od po wie dzial no ci przez
wy ko naw c za wa dy pro jek to we, nie zgo -
szo ne przed za war ciem umo wy (a tak e
za kon se kwen cje w po sta ci m.in. nie ter mi -
no we go wy ko na nia kon trak tu i kosz tów
z tym zwi za nych) wa nie z te go ty pu klau -
zu la mi umow ny mi. 

Wszel kie bra ki, nie do kad no ci i ko -
niecz ne do uzu pe nie nia ele men ty do ku -
men ta cji pro jek to wej ujaw nia j ce si w trak -
cie re ali za cji prac ma j istot ne zna cze nie dla
ryn ku usug bu dow la nych. Jak wska zu j ba -
da nia2 w kra jach roz wi ni tych opó nie nie

w re ali za cji prac bu dow la nych jest po -
wszech nym i jed nym z naj cz ciej po wta -
rza j cych si pro ble mów przy re ali za cji in -
we sty cji bu dow la nych. Naj wa niej sze je go
przy czy ny wy od rb nio ne we dug kry te rium
wa gi i cz sto tli wo ci to wa nie b dy i nie -
zgod no ci w do ku men ta cji pro jek to we j3. 

II. SKUT KI WAD PRO JEK TO WYCH

Na le y tu taj mie na wzgl dzie fakt, i
ujaw nio ne w to ku re ali za cji prac bu dow la -
nych wa dy pro jek tu ma j wie le ne ga tyw -
nych skut ków dla wy ko naw cy. W szcze gól -
no ci je li cho dzi o mo li wo do trzy ma nia
ter mi nu re ali za cji kon trak tu i wa run ki fi nan -
so we je go wy ko na nia. Wa dy pro jek to we
mo g bo wiem sta si przy czy n wstrzy -
ma nia prac w ca o ci lub w cz ci, co mo -
e do pro wa dzi do nie ter mi no we go wy ko -
na nia kon trak tu. Kon se kwen cj nie któ rych
wad pro jek to wych np. w po sta ci po mi ni -
cia pew nych prac (de fac to ko niecz nych
do wy ko na nia – bez któ rych osi gni cie ce -
lu za mó wie nia jest nie mo li we) przez biu -
ro pro jek to we jest ujaw nia j ca si w to ku
re ali za cji prac ko niecz no wy ko na nia
prac nie uj tych w za kre sie wiad cze nia wy -
ko naw cy. Szcze gól nie pro ble ma tycz ne
w ta kiej sy tu acji jest to, e wy ko naw ca do -
wie dziaw szy si o ko niecz no ci wy ko na nia
prac, nie uj tych w za kre sie je go wiad cze -
nia na pod sta wie za war tej umo wy, mu si
zde cy do wa o ich wy ko na niu cza sa mi
jesz cze za nim za ma wia j cy osta tecz nie za -
ko mu ni ku je, czy za mie rza za ta kie pra ce

za pa ci. Dzie je si tak zwasz cza w sy tu -
acjach zbli a j ce go si ter mi nu za ko cze -
nia prac, któ ry jed no cze nie jest ter mi nem
gra nicz nym roz li cze nia fi nan so wa nia ze -
wntrz ne go, od któ re go z ko lei za le y
utrzy ma nie lub utra ta do ta cji. Za ma wia j -
cy co raz cz ciej zaj mu je sta no wi sko, e
pra ce do dat ko we, któ re wprost nie wy ni ka -
j z tre ci za war tej umo wy na le a o prze -
wi dzie i uj w za kre sie wy na gro dze nia.
Sa mo za wy ko na nie prac nie uj tych
w za kre sie wiad cze nia wy ko naw cy sta je
si przy czy n nie ter mi no we go wy ko na nia
kon trak tu bu dow la ne go. W ta kiej sy tu acji
skom pli ko wa ne mo e oka za si roz strzy -
gni cie kwe stii na le no ci kar umow nych,
za strze o nych prze cie na wy pa dek nie wy -
ko na nia zo bo wi za nia gów ne go lub je go
nie wy ko na nia w ter mi nie. 

Nie za le nie od przy czyn, zmian lub wad
do ku men ta cji pro jek to wej, w przy pad ku ich
wy st pie nia cz sto do cho dzi do mo dy fi ka -
cji wa run ków re ali za cji zo bo wi za nia wy ko -
naw cy z ty tu u umo wy o ro bo ty bu dow la ne.
W ta kich sy tu acjach istot ne dla obu stron
kon trak tu jest usta le nie od po wie dzial no ci
za za ist nia  sy tu acj. Na su wa si za tem py -
ta nie czy, a je li tak, to jak da le ce wy ko naw -
ca ro bót bu dow la nych od po wia da za we ry -
fi ka cj do ku men ta cji pro jek to wej? 

III. ROZ SZE RZE NIE OD PO WIE DZIAL -
NO CI WY KO NAW CY 

Roz sze rze nie od po wie dzial no ci du ni -
ka w re la cji zo bo wi za nio wej jest mo li we

PRAWO W BUDOWNICTWIE

Od po wie dzial no
wy ko naw cy
ro bót bu dow la nych
za wa dy do ku men ta cji
pro jek to wej
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na pod sta wie ar ty ku u 473 § 1 k.c. sta no wi -
ce go, i du nik mo e przez umo w przy j
od po wie dzial no za nie wy ko na nie lub
za nie na le y te wy ko na nie zo bo wi za nia
z po wo du ozna czo nych oko licz no ci, za któ -
re na mo cy usta wy od po wie dzial no ci nie
po no si. Mo wa tu taj o du ni ku po nie wa
w umo wie o ro bo ty bu dow la ne obie stro ny
s wzgl dem sie bie wie rzy cie la mi i du ni -
ka mi w za kre sie ró nych obo wiz ków (co
z ko lei wy ni ka z ar ty ku u 487 § 2 k.c.).
W orzecz nic twie prze no sze nie od po wie dzial -
no ci na wy ko naw c bu dow la ne go za skut -
ki wad pro jek to wych co do pro jek tów opra -
co wa nych (lub zle ca nych in nym pod mio tom)
przez za ma wia j ce go spo ty ka si z kry ty -
k. Ta kie sta no wi sko za j a rów nie Kra jo -
wa Izba Od wo aw cza stwier dza jc, i „nie
po dzie la si po gl du, i wy ko naw ca do bro -
wol nie mo e prze j wszel kie obo wiz ki
usta wo we, spo czy wa j ce na dru giej stro nie
umo wy, a wic i od po wie dzial no, gdy
skraj nie pro wa dzi o by to do za war cia umo -
wy jed no stron nie zo bo wi zu j cej. Prze pis
art. 473 § 1 k.c. nie do ty czy prze j cia od po -
wie dzial no ci przez wy ko naw c za pro jek -
tan ta i za wa dy opra co wa nej przez pro jek -
tan ta do ku men ta cji (w sy tu acji, gdy
pro jek tant nie jest stro n da nej umo wy
i dzia a na zle ce nie za ma wia j ce go) i z wy -
ko naw c ro bót nie wi e go a den sto su -
nek umow ny, w opar ciu o któ ry wy ko naw -
ca móg by po szu ki wa re kom pen sa ty,
z ty tu u przy j tej wo bec in we sto ra od po wie -
dzial no ci za skut ki wad pro jek tu” 4.

IV. OD PO WIE DZIAL NO WY KO NAW -
CY BU DOW LA NE GO Z ART. 647 K.C.

W art. 647 k.c. usta wo daw ca za war
de fi ni cj umo wy o ro bo ty bu dow la ne z któ -
rej wy ni ka j wspo mnia ne po wy ej obo wiz -
ki stron tej umo wy a mia no wi cie: przez umo -
w o ro bo ty bu dow la ne wy ko naw ca
zo bo wi zu je si do od da nia prze wi dzia ne -
go w umo wie obiek tu, wy ko na ne go zgod -
nie z pro jek tem i z za sa da mi wie dzy tech -
nicz nej, a in we stor zo bo wi zu je si
do do ko na nia wy ma ga nych przez wa ci we
prze pi sy5 czyn no ci zwi za nych z przy go -
to wa niem ro bót, w szcze gól no ci do prze -
ka za nia te re nu bu do wy i do star cze nia pro -
jek tu, oraz do ode bra nia obiek tu i za pa ty
umó wio ne go wy na gro dze nia. Za tem jak wy -
ni ka z po wy sze go obo wiz kiem wy ko naw -
cy jest od da nie obiek tu wy ko na ne go zgod -
nie z pro jek tem i za sa da mi wie dzy
tech nicz nej nie na to miast we ry fi ka cja pro -
jek tu, któ ry ma zo sta przy go to wa ny zgod -
nie z szcze gó o wy mi prze pi sa mi przez
oso by od po wied nich kom pe ten cjach za kre -
sie pro jek to wa nia. 

V. OBO WI ZEK Z ART. 651 K.C. A WE -
RY FI KA CJA PRO JEK TU

W tym miej scu na le y wska za, e
zgod nie z ar ty ku em 651 k.c. je e li do star -
czo na przez in we sto ra do ku men ta cja,
te ren bu do wy, ma szy ny lub urz dze nia nie
na da j si do pra wi do we go wy ko na nia ro -
bót, al bo je e li zaj d in ne oko licz no ci, któ -
re mo g prze szko dzi pra wi do we mu wy -
ko na niu ro bót, wy ko naw ca po wi nien
nie zwocz nie za wia do mi o tym in we sto -
ra. W ob li czu po wy sze go za ma wia j cy
bd nie pod no sz, e sko ro wy ko naw ca
ma po in for mo wa za ma wia j ce go o prze -
szko dach w tym prze szko dach zwi za -
nych z do star czo n przez in we sto ra do -
ku men ta cj, to wy ko naw ca ma do ko na
we ry fi ka cji do star czo nej do ku men ta cji
pod k tem jej pra wi do wo ci (a na stp nie
zgo si uwa gi zgod nie z tre ci ww. prze -
pi su). W tym miej scu po ja wia si za tem
py ta nie, jak wy ko naw ca mia by do ko na
we ry fi ka cji do ku men ta cji pro jek to wej, sko -
ro w za kre sie kom pe ten cji wy ko naw cy bu -
dow la ne go zwy kle brak jest kom pe ten cji
upraw nio ne go pro jek tan ta. Ta kie py ta -
nie jest szcze gól nie istot ne, gdy istot nym
skad ni kiem do ku men ta cji pro jek to wej s
ob li cze nia kon struk cyj no -wy trzy ma o cio -
we i in ne szcze gó o we opra co wa nia ma -
j ce cha rak ter pro fe sjo nal ny wy ko ny wa -
ny zwy kle przez oso by o od po wied nich
upraw nie niach np. ba da nia geo de zyj ne (co
zda rza si nie mal e za wsze). Sko ro za -
tem wy ko naw ca mia by do ko ny wa we ry -
fi ka cji do ku men ta cji pro jek to wej – to w za -
kres owe go spraw dze nia mia o by
wcho dzi rów nie we ry fi ko wa nie np. ba -
da no no ci te re nu oraz jak mia y by te
ba da nia wy gl da. Wy da je si bo wiem, e
we ry fi ka cja te go ty pu da nych szcze gó o -
wych mu sia by po le ga na po wtó rze niu
ba da nia geo tech nicz ne go. Czy za tem
umo wa o ro bo ty bu dow la ne z tak da le ko
roz bu do wa ny mi obo wiz ka mi w za kre sie
we ry fi ka cji do ku men ta cji pro jek to wej b -
dzie na dal umo w o ro bo ty bu dow la ne,
czy mo e prze ro dzi si ju w umo w z ele -
men ta mi au dy tu pro jek to we go? Przy tak
ro zu mia nych obo wiz kach z art. 651 k.c.
w za kre sie we ry fi ka cji pro jek tu wy da je si,
i na ryn ku za mó wie pu blicz nych na le -
a o by, wszyst kim pod mio tom ubie ga j -
cym si o za mó wie nie na ro bo ty bu dow -
la ne po sta wi wa ru nek udzia u
w po st po wa niu w po sta ci po sia da nia
kom pe ten cji i upraw nie w za kre sie pro -
jek to wa nia. Czy na ta kim ryn ku wy ko naw -
ca bu dow la ny na dal b dzie wy ko naw c,
czy mo e b dzie wy ko naw c – au dy to rem
pro jek to wym?

VI. GRA NI CA OD PO WIE DZIAL NO CI
WY KO NAW CY ZA WE RY FI KA CJ PRO -
JEK TU

Gra ni ca od po wie dzial no ci wy ko naw cy
w oma wia nym za kre sie zo sta a wska za na
wy ro ku S du Naj wy sze go z dnia 27 mar -
ca 2000 r., w któ rym Sd ten wska za, e
wy ko naw ca nie ma obo wiz ku szcze gó o -
we go spraw dze nia do star czo ne go pro jek -
tu w ce lu wy kry cia je go wad (art. 651
k.c.) 6. U uza sad nie niu wska za no, i ana -
li zu jc t kwe sti na le y przede wszyst kim
za uwa y, e z brzmie nia art. 651 k.c. nie
spo sób wy pro wa dzi wnio sku, i wy ko naw -
ca ma obo wi zek do ko ny wa w ka dym
przy pad ku szcze gó o we go spraw dze nia
do star czo ne go pro jek tu w ce lu wy kry cia je -
go ewen tu al nych wad. Wy ko naw ca ro bót
bu dow la nych nie mu si bo wiem dys po no wa
spe cja li stycz n wie dz z za kre su pro jek to -
wa nia; mu si je dy nie umie od czy ta pro jekt
i re ali zo wa in we sty cj zgod nie z tym pro -
jek tem oraz za sa da mi sztu ki bu dow la nej.
Obo wi zek na o o ny na wy ko naw c
przez art. 651 k.c. na le y ro zu mie w ten
spo sób, e mu si on nie zwocz nie za wia do -
mi in we sto ra o nie mo li wo ci re ali za cji in -
we sty cji, na pod sta wie otrzy ma ne go pro jek -
tu lub te o tym, e re ali za cja do star czo ne go
pro jek tu spo wo du je po wsta nie obiek tu wa -
dli we go. W tym ostat nim przy pad ku cho dzi
jed nak tyl ko o sy tu acje, w któ rych stwier dze -
nie nie pra wi do wo ci do star czo nej do ku -
men ta cji nie wy ma ga spe cja li stycz nej wie -
dzy z za kre su pro jek to wa nia. 

Po dob nie stwier dzi Sd Naj wy szy
w orze cze niu z dnia 26 czerw ca 2008 r.,
w któ rym stwier dzi, i z prze pi su art. 651
k.c. nie wy ni ka, aby wy ko naw ca w ka dym
przy pad ku mia obo wi zek szcze gó o we go
spraw dze nia do star czo nej mu przez in we -
sto ra do ku men ta cji w ce lu wy kry cia jej
ewen tu al nych wad. Obo wi zek wy ko naw -
cy okre lo ny w art. 651 k.c. na le y ro zu mie
w ten spo sób, i mu si on nie zwocz nie za -
wia do mi in we sto ra o nie mo li wo ci re ali -
za cji in we sty cji na pod sta wie otrzy ma ne go
pro jek tu lub o tym, e re ali za cja ro bót
zgod nie z do star czo nym pro jek tem spo wo -
du je po wsta nie obiek tu wa dli we go. W tym
ostat nim wy pad ku cho dzi jed nak o ta kie sy -
tu acje, w któ rych stwier dze nie nie pra wi do -
wo ci do star czo nej do ku men ta cji nie wy ma -
ga spe cja li stycz nej wie dzy z za kre su
pro jek to wa nia7.

Jak wy ni ka z po wy sze go gra ni ca od po -
wie dzial no ci wy ko naw cy wy st pu je w przy -
pad ku ta kich wad pro jek to wych, do któ rych
stwier dze nia wy ma ga na jest wie dza spe cja -
li stycz na z za kre su pro jek to wa nia któ rej wy -
ko naw ca nie po sia da i nie mu si po sia da
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a za tem b d to m.in. za gad nie nia do ty cz -
ce ob li cze kon struk cyj nych, ba da, in for -
ma cji i da nych szcze gó o wych, któ re zo sta -
y udo stp nio ne do pro jek to wa nia a któ rych
wy ko naw ca nie po sia da i in ne in for ma cje
o cha rak te rze spe cja li stycz nym.

VII. KLAU ZU LE PRZE NO SZ CE OD -
PO WIE DZIAL NOC ZA WA DY PRO JEK -
TO WE NA WY KO NAW C

W ob li czu po wy szych ar gu men tów na -
le a o by roz wa y, czy w ogó le mo na
sku tecz nie za wrze w umo wie klau zu l
umow n do ty cz c od po wie dzial no ci wy -
ko naw cy z ty tu u ka ry umow nej za nie ter -
mi no we wy ko na nie kon trak tu, pod czas
gdy przy czy na owej nie ter mi no wo ci tkwi
w wa dach pro jek to wych do ku men ta cji, ja -
k opra co wa sam za ma wia j cy. W tym ce -
lu na le y przy wo a tre orze cze nia S du
Naj wy sze go z dnia 27 wrze nia 2013 r.,
w któ rym wska za no, i: „roz sze rza jc
na pod sta wie art. 473 § 1 k.c. od po wie dzial -
no du ni ka z ty tu u ka ry umow nej
(art. 483 § 1 k.c.), stro ny mu sz w umo wie
wy ra nie okre li, za ja kie in ne – ni wy ni -
ka j ce z usta wy – oko licz no ci du nik
ma po no si od po wie dzial no. Nie mo g to
by oko licz no ci ob ci a j ce wie rzy cie la
(art. 3531 k.c.).”8 Co istot ne SN w tre ci
uza sad nie nia zwró ci uwa g na fakt, i zgod -
nie z art. 56 k. c., czyn no praw na wy wo -
u je nie tyl ko skut ki w niej wy ra o ne, lecz
rów nie te, któ re wy ni ka j z usta wy, z za -
sad wspó y cia spo ecz ne go i usta lo nych
zwy cza jów, a w wie tle art. 3531 k.c. swo -
bo da umów ogra ni czo na jest wa ci wo cia -
mi (na tu r) sto sun ku praw ne go, prze pi sa -
mi usta wy oraz za sa da mi wspó y cia
spo ecz ne go. Stro ny za tem nie mo g
w umo wie tak roz sze rzy od po wie dzial no -
ci du ni ka z ty tu u nie wy ko na nia lub nie -
na le y te go wy ko na nia zo bo wi za nia ani do -
ty cz cej ka ry umow nej, by jej za kres by
sprzecz ny z isto t (na tu r) od po wie dzial no -
ci du ni ka za nie wy ko na nie zo bo wi za nia
oraz z na tu r ka ry umow nej. Nie mo na
wic przy j, e du nik b dzie zo bo wi za -
ny do za pa ty ka ry umow nej tak e wte dy,
gdy nie wy ko na nie lub nie na le y te wy ko na -
nie zo bo wi za nia jest spo wo do wa ne oko -
licz no cia mi, za któ re od po wie dzial no po -
no si wie rzy ciel (za ma wia j cy). 

Po wy sze orze cze nie i usta le nia w nim
za war te wy da j si by istot ne dla uczest -
ni ków ob ro tu bu dow la ne go al bo wiem jak
wska zu je Sd Naj wy szy nie do pusz czal ne
s klau zu le, wsku tek któ rych wy ko naw ca
mia by po no si od po wie dzial no z ty tu u
ka ry umow nej, w wy pad ku, gdy do jej po -
wsta nia do pro wa dzi y dzia a nia lub za nie -

cha nia za ma wia j ce go ta kie jak wa dli we
przy go to wa nie do ku men ta cji pro jek to wej,
za któ re od po wie dzial ny jest zgod nie
z art. 647 k.c. za ma wia j cy nie za le nie ko -
mu zle co no jej opra co wa nie. Skut ki uchy -
bie nia obo wiz kom wy ni ka j cym z art. 647
k.c. mo g by oce nia ne wy cz nie w pasz -
czy nie pod mio to wej sto sun ku praw ne go,
któ re go ró dem po wsta nia jest umo wa o ro -
bo ty bu dow la ne za war ta z wy ko naw c.
W tej re la cji to za ma wia j cy po no si od po -
wie dzial no wzgl dem wy ko naw cy za skut -
ki wad pro jek to wych, na to miast je go re gres
do jed nost ki pro jek to wa nia jest kwe sti
zu pe nie od rb n.

POD SU MO WA NIE

Jak wy ni ka z po wy sze go na le y stwier -
dzi, i jak kol wiek mo dy fi ka cje usta wo wej
od po wie dzial no ci wy ko naw cy umo wy o ro -
bo ty bu dow la ne s mo li we, tak na le y mie
na wzgl dzie, i nie ka da wpi sa na do umo -
wy klau zu la i nie ka de owiad cze nie, ja -
kie wy ko naw ca pod pi sze jest sku tecz ne
wprost (w ta ki spo sób na ja ki wska zy wa a -
by ich li te ral na tre). 

Po dob nie jest z owiad cze niem wy ko -
naw cy, i do ko na we ry fi ka cji pro jek to wej
i przyj mu je od po wie dzial no za wszel kie
skut ki jej wad lub bra ków. Tak te przed sta -
wia si po ten cjal na ka ra umow na, ja k by -
wa j ob ci e ni wy ko naw cy w sy tu acji, gdy
do nie ter mi no we go wy ko na nia zo bo wi za -
nia do szo na sku tek mo dy fi ka cji sto sun ków
stron (prze sto je ro bót bu dow la nych w ocze -
ki wa niu na zmia ny i uzu pe nie nia do ku men -
ta cji pro jek to wej) wa nie z uwa gi na zmia -
ny ja kie oka za y si ko niecz ne
do wpro wa dze nia w do ku men ta cji pro jek -
to wej. 

Po wy sze ma istot ne zna cze nie za rów -
no dla za ma wia j cych, jak rów nie dla
wy ko naw ców. Za ma wia j cy po win ni zna
za kres swo jej od po wie dzial no ci z ty tu u
przy go to wa nia do ku men ta cji, aby mo gli
sku tecz nie i w od po wied ni spo sób do ko na
zle ce nia do ku men ta cji pro jek to wej pod -
mio to wi o od po wied nich kwa li fi ka cjach.
Po win ni mie przy tym wia do mo, e
w pó niej szym cza sie wa dy i bra ki tej do -
ku men ta cji, ob ci a j wa nie za ma wia j -
ce go (za rów no pod czas trwa nia pro ce su in -
we sty cyj ne go jak rów nie ju po je go
za ko cze niu). Dla wy ko naw ców istot ne
jest, aby z ko lei dzia a li ze wia do mo ci,
e ich od po wie dzial no mie ci si w za -
kre sie, w któ rym bez wia do mo ci spe cjal -
nych s zo bli go wa ni za po zna si z do ku -
men ta cj, od czy ta j i zgo si nie zwocz nie
ta kie wa dy, któ re w za kre sie swo ich kom -

pe ten cji s w sta nie stwier dzi. Do brze, aby
wy ko naw cy rów nie zna li gra ni ce swo jej od -
po wie dzial no ci i by li wia do mi ja kich
wiad cze za ma wia j cy mo e od nich wy -
ma ga oraz, któ rych  da nie sta no wi o by
na ru sze nie prze pi sów i za sad oma wia -
nych po wy ej. 

TO MASZ SU KOW SKI

WSPÓL NIK ZA RZ DZA J CY 
KAN CE LA RIA PRA WA

GO SPO DAR CZE GO 
GRA VIS LE GAL GRO UP
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Przed si bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej Sp. z o.o. w By to miu
od 45 lat do star cza cie po dla miesz ka ców By to mia i Ra dzion ko -
wa. Od 2017 r. Spó ka re ali zu je dwa pro jek ty do fi nan so wa ne z UE
w ra mach PO Ii 2014 – 2020, dzi ki któ rym do tych czas cz nie wy -
bu do wa no ok. 13,7 km sie ci cie pow ni czych oraz 197 in dy wi du al -
nych w zów ciepl nych, a tak e zli kwi do wa no 7 gru po wych sta cji
wy mien ni ków.

Pierw szy pro jekt pn.: „Mo der ni za cja go spo dar ki ciepl nej dla
gmin: By tom i Ra dzion ków – 2015 – 2020” do fi nan so wa ny z Fun du -
szu Spój no ci (FS) obej mu je: 

 wy mia n ist nie j cych sie ci cie pow ni czych o cz nej du go -
ci ok. 17 km, 

 li kwi da cj 10 gru po wych sta cji wy mien ni ków oraz bu do -
w 200 in dy wi du al nych w zów ciepl nych.

Pla no wa ne na ka dy fi nan so we to ok. 46 mln z (w tym do ta cja
unij na wy nie sie po nad 16 mln z). Re ali za cja – la ta 2017 – 2020. 

Dru ga in we sty cja do fi nan so wa na z UE pn.: „Wdra a nie pro -
gra mu ogra ni cza nia ni skiej emi sji przez PEC By tom – ucie pow nie -
nie za bu do wy wie lo ro dzin nej” obej mu je bu do w:

 5 km no wych sie ci cie pow ni czych,
 54 in dy wi du al nych w zów ciepl nych, któ re gów nie za st -

pi pie ce i ko tow nie w glo we.
Pla no wa ne na ka dy fi nan so we to ok. 13 mln z (w tym do ta cja

z FS: po nad 8 mln z). Re ali za cja – la ta 2017 – 2018. 

Pod sta wo we efek ty re ali za cji ww. pro jek tów to:
 zmniej sze nie zu y cia ener gii ko co wej: 33 933 GJ/rok,
 unik ni te emi sje CO2 ok.: 4 314 Mg/rok,
 zmniej sze nie emi sji py ów ok.: 20 Mg/rok,
 bez piecz ne do sta wy Cie pa Sys te mo we go,
 ogra ni cze nie po zio mu ni skiej emi sji,
 wy eli mi no wa nie za gro e nia wy st po wa nia cza du w pod  -

czo nych bu dyn kach.

Rów no le gle Spó ka pro wa dzi kam pa nie in for ma cyj no-pro mo -
cyj ne ww. pro jek tów. Dzia a nia obej mu j m. in.: spo tka nia edu ka -
cyj ne w przed szko lach i szko ach oraz in for ma cje pra so we i w In -
ter ne cie. W trak cie spo tka dzie ci po zna y: ele men ty in fra struk tu -
ry cie pow ni czej, me to dy wy twa rza nia i spo so by oszcz dza nia
cie pa, do wie dzia y si co to jest zja wi sko ni skiej emi sji oraz jak
mo na ogra ni czy je go wy st po wa nie.

Ko lej ne dwie in we sty cje pla no wa ne s do re ali za cji od 2019 ro ku.
WFO iGW w Ka to wi cach po zy tyw nie oce ni wnio sek o do fi -

nan so wa nie ze rod ków FS dla in we sty cji pn.: „Mo der ni za cja Cie -

pow ni Ra dzion ków po przez bu do w wy so ko spraw nej ko ge ne ra -
cji wraz z mo der ni za cj sys te mu za opa trze nia mia sta By to mia
w cie po na po trze by c.w.u. z sie ci cie pow ni czej”. Pla no wa na re -
ali za cja – la ta 2019 – 2022. Pro jekt obej mu je: 

 roz bu do w Cie pow ni Ra dzion ków o ukad ko ge ne ra cyj ny, 
 bu do w sie ci cie pow ni czej o cz nej du go ci ok. 5 km,
 roz bu do w pom pow ni sie cio wej w Cie pow ni Ra dzion ków.
Pla no wa ne na ka dy fi nan so we na ten pro jekt wy nio s ok.

100 mln z (w tym do ta cja unij na wy nie sie ok. 32 mln z). 

Naj wa niej sze ko rzy ci to: 
 ogra ni cze nie zu y cia ener gii pier wot nej: 135 996 GJ/rok,
 zmniej sze nie emi sji ga zów cie plar nia nych: 20 584 Mg/rok.

W zwiz ku ze spo rym za in te re so wa niem miesz ka ców By to -
mia zwi za nym z ogra ni cze niem wy st po wa nia zja wi ska ni skiej
emi sji, w Spó ce opra co wa no za kres ko lej ne go pro jek tu pn.: „Mo -
der ni za cja sys te mu cie pow ni cze go wraz z li kwi da cj ni skiej emi -
sji na te re nie mia sta By tom w la tach 2019 – 2023”, któ re go re ali -
za cja pla no wa na jest w la tach 2019 – 2022. Za kres in we sty cji
obej mo wa b dzie:

 wy mia n izo la cji ter micz nej od cin ków ist nie j cej sie ci na po -
wietrz nej, wy mia n ist nie j cych oraz bu do w no wych sie ci cie -
pow ni czych o cz nej du go ci ok. 5,2 km, 

 li kwi da cj gru po wej sta cji wy mien ni ków oraz bu do w 55 in -
dy wi du al nych w zów ciepl nych, któ re gów nie za st pi pie ce
i ko tow nie w glo we.

Pla no wa ne na ka dy fi nan so we to ok. 18,7 mln z (w tym do ta cja
unij na wy nie sie po nad 10,6 mln z). Re ali za cja – la ta 2019 – 2022. 

Ce lem gów nym pro jek tu jest zmniej sze nie emi sji ga zów cie -
plar nia nych, py ów i in nych za nie czysz cze po wie trza oraz ogra -
ni cze nie strat cie pa na prze sy le.

Szcze gó o we in for ma cje: www.pec.by tom.pl

Unij ne in we sty cje by tom skie go PEC -u
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– Jak fir ma oce nia ak tu al n sy tu -
acj na ryn ku bu dow la nym?

– Je ste my wia do mi dys ku sji, któ ra
obec nie to czy si w me diach, czy ta my
wy po wie dzi na szych part ne rów i kon ku -
ren tów dot. wy zwa, przed któ ry mi stoi
ca a bran a bu dow la na. Zga dza my si:
my rów nie ob ser wu je my gwa tow ny
wzrost cen pod sta wo wych ma te ria ów
bu dow la nych i usug pod wy ko naw ców.
Te wy zwa nia nie po ja wia j si jed nak
na ry ku po raz pierw szy i – mo im zda -
niem – wpi su j si w cy klicz no ko -
niunk tu ry w bran y bu dow la nej. To sta -
e wy zwa nie nie tyl ko dla firm
bu dow la nych, ale rów nie dla ad mi ni -
stra cji. Sy tu acja, w któ rej ca e ry zy ko lub
wik sza je go cz jest po stro nie wy -
ko naw cy jest nie ko rzyst na tak e dla za -
ma wia j ce go, dla któ re go pew no re -
ali za cji in we sty cji po win na by
prio ry te tem. Do ty czy to zwasz cza in we -
sty cji o cha rak te rze stra te gicz nym.
Uwa am, i z tym twier dze niem zgo dz
si in ni ge ne ral ni wy ko naw cy, e
w zwiz ku z tym, e w ogól nym port fe -
lu za mó wie ca ej bran y du  cze
sta no wi za mó wie nia pa stwo we i sa -
mo rz do we, obec ne pod wy szo ne ry -
zy ko mo go by by po dzie lo ne mi dzy
za ma wia j cych i wy ko naw ców. 

– Co wg Pa stwa jest przy czy n
ak tu al nych pro ble mów w bran y? 

– To ra czej kom pleks przy czyn, któ -
re ma j je den efekt: nie kon tro lo wa ny
wzrost po py tu na usu gi bu dow la ne
przy sta ej po da y mo cy pro duk cyj nych
firm bu dow la nych i tych, któ re wy twa -
rza j ma te ria y. To z ko lei po wo du je la -
wi no wy wzrost cen: usug, pra cy, ma -
te ria ów i do ty czy nie tyl ko kon trak tów,
któ rych re ali za cja do pie ro ma si za cz
(tu ob ser wu je my za ko czo ne kl sk
prze tar gi, w któ rych ad na ofer ta nie
mie ci si w bu de cie in we sto ra), ale

rów nie ju re ali zo wa nych (w tych brak
sku tecz ne go me cha ni zmu re wa lo ry -
za cji cen kon trak to wych mo e po wo do -
wa upa do ci wy ko naw ców i gi gan tycz -
ne pro ble my in we sto rów). Oprócz ww.
przy czyn, któ re mo na na zwa sys te -
mo wy mi, ob ser wu je my przy czy ny cha -
rak te ry stycz ne dla ostat nich kil ku lat: od -
pyw si y ro bo czej zwi za ny
z ob ni e niem wie ku eme ry tal ne go
(a w efek cie – spa dek po da y pra cy
i wy szy jej koszt), na war stwie nie in we -
sty cji wy ni ka j ce z har mo no gra mu wy -
dat ko wa nia rod ków unij nych, a tak e
utrzy my wa nia ni skich stóp pro cen to -
wych.

– W ja ki spo sób fir ma ra dzi so bie
ze wzro stem cen ma te ria ów bu -
dow la nych? Czy pro blem ten jest dla
Pa stwa moc no od czu wal ny? 

– Nie ba ga te li zu je my te go wy zwa nia,
jed nak ma my na nie sku tecz n od po -
wied, któ ra za wie ra si w po li ty ce dy -
wer sy fi ka cji na sze go port fe la za mó wie.
To dy wer sy fi ka cja dwu to ro wa: po pierw -
sze po zy sku je my kon trak ty ze sta bil ny -
mi mar a mi we wszyst kich klu czo -
wych ob sza rach bu dow nic twa,
po dru gie – dy wer sy fi ku je my port fel rów -
nie pod wzgl dem cha rak te ry sty ki in -
we sto rów, wród któ rych ma my za rów -
no pod mio ty pa stwo we, jak i pry wat ne,
za rów no pol skie, jak i za gra nicz ne. 

– Jak wy gl da u Pa stwa za po trze -
bo wa nie na si  ro bo cz? Czy fir -
mie – tak jak wie lu przed si bior -
stwom w bran y – bra ku je za so bów?
Czy pro blem ten wi e si z wy szy -
mi ni do tych czas ocze ki wa nia mi fi -
nan so wy mi pra cow ni ków? Je li tak,
jak fir ma so bie z tym pro ble mem ra -
dzi?

Nie bra ku je nam za so bów ka dro wych.
S dz, e to wy zwa nie do ty czy nas

mniej ni in nych firm z bran y. Mo g po -
wie dzie, e dzi siaj – w trud nej dla pra -
co daw ców sy tu acji na ryn ku pra -
cy – zbie ra my owo ce sku tecz nej
i kon se kwent nie pro wa dzo nej po li ty ki
ka dro wej. W Mo sto sta lu War sza wa
pra cow ni cy s do ce nia ni, co oczy wi cie
nie ozna cza tyl ko od po wied nie go po zio -
mu wy na gro dze, ale rów nie in ne
czyn ni ków ska da j cych si na ogól n
sa tys fak cj z wy ko ny wa nej pra cy.
Wiem, e w tym za kre sie je ste my
w awan gar dzie pol skie go ryn ku pra cy
i w efek cie – pro blem bra ku rk do pra -
cy do ty czy nas mniej ni in nych. 

– Ja kie s Pa stwa ocze ki wa nia ja -
ko wy ko naw ców – wzgl dem in we -
sto rów, ale te rz du – w kon tek cie
ew. zmian na ryn ku, w pra wie nor mu -
j cych re ali za cj kon trak tów bu -
dow la nych? 

– Ob ser wu je my pro wa dzo ne przez
kil ka re sor tów pra ce zwi za ne z usta -
le niem sku tecz ne go me cha ni zmu re wa -
lo ry za cji cen za war tych w prze szo ci
kon trak tów – to do bra dro ga. ta kim dzia -
a niem rz du i bez po red nio – in we sto -
rów – po win no by przy spie sze nie
pro ce dur prze tar go wych, tak, e by
skró ci czas mi dzy zo e niem ofer ty
w prze tar gu a przy st pie niem do prac.
Po zwo li to ogra ni czy ry zy ko zwi za -
ne ze wzro stem cen pra cy i ma te ria ów.
War to rów nie za sta no wi si
nad uprosz cze niem pro ce dur zwi za -
nych z za trud nia niem ob co kra jow ców,
co po win no zwik szy po da pra cy
i w efek cie ob ni y jej koszt.
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Je ste my w awan gar dzie
pol skie go ryn ku pra cy 






