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W NU ME RZE :



Sza now ni Pa# stwo 
Prze ka zu je my Pa# stwu ko lej ny nu mer na sze go cza so pi sma w no wej sza cie gra ficz nej. Mam g$% -

bo k& na dzie j%, 'e zna la z$a ona Wa sze za ufa nie i jest war to (ci& do da n& o wy so kim stan dar dzie
dla re pre zen to wa nia na sze go (ro do wi ska. 

Mi n% $y wa ka cje czas bez tro ski dla m$o dzie 'y, ale nie jest to czas spo koj ny dla na szej dzia $al -
no(). Mu si my kry tycz nie spoj rze) na za pew nie nia rz& dz& cych o bez pie cze# stwie ener ge tycz nym
kra ju i ka' de go z nas. Wi dzi my, 'e ad mi ni stra cja rz& do wa roz ra sta si% do nie spo ty ka nych roz mia -
rów w hi sto rii Pol ski. Kon cep cja Pa# stwa ste ro wa ne go cen tral nie (po li tycz nie i go spo dar czo) przez
nie prze bra ne za so by urz%d ni ków par tyj nych, wy pro wa dzi $a nas na skraj re ce sji go spo dar czej o g$% -
bo kim za si% gu i nie prze wi dy wal nej in fla cji oraz utra ty war to (ci pra cy i p$a cy. Kry zys ener ge tycz -
ny kra ju pro wa dzi do py ta nia eg zy sten cjal ne go – ko go b% dzie sta) na op$a ce nie ra chun ków za wo -
d% zim n&, wo d% pod grze wa n&, ogrze wa nie do mów, miesz ka#, biu row ców, szpi ta li itp. oraz mo' li wo()
przy go to wa nia cie p$e go po si$ ku? Jak w$a (ci cie le nie ru cho mo (ci, spó$ dziel nie miesz ka nio we, wspól -
no ty miesz ka nio we, za rz&d cy nie ru cho mo (ci, czy mia sta b% d& w sta nie po kry) zo bo wi& za nia fi -

nan so we wo bec monopolistycznego sys te mu dys try bu cji no (ni ków ener gii? Na sze Se mi na ria i kon fe ren cje do ty cz& ce al ter na tyw -
nych *ró de$ ener gii, no wo cze snych tech nik i tech no lo gii da j& nam na dzie j%, ale po trzeb ne s& od po wied nie (rod ki i czas na ich
wdro 'e nie. W(ród nas jest wie lu in no wa to rów, twór ców, na ukow ców, któ rzy two rz& in te re su j& ce roz wi& za nia praw ne i funk cjo -
nal na dla wy two rze nia od dol nie sa mo dziel no (ci ener ge tycz nej. Trzy ma my za te dzia $a nia kciu ki i pa trzy my z na dzie j&. Ty le mo -
ich roz te rek i kry ty cy zmu ja ko w$a (ci cie la nie ru cho mo (ci, przed si% bior cy i pra co daw cy. 

Ja ko na uczy ciel aka de mic ki spo ty kam si% z py ta nia mi stu den tów, ja ka jest per spek ty wa i mo' li wo() doj (cia do sa mo dziel no -
(ci miesz ka nio wej. Czy b% dzie ich sta) na za kup czy wy na jem miesz ka nia, czy ma j& emi gro wa)? Dy le mat m$o dych lu dzi nie mo -
'e by) po zo sta wio ny bez na szej od po wie dzi, to na nas spo czy wa obo wi& zek stwo rze nia mo' li wo (ci or ga ni za cyj nych – form praw -
nych, jak np. miesz ka nia ko mu nal ne, spó$ dziel cze, de we lo per skie czy in ne sys te my go spo dar cze. Po my s$ów mo 'e by) du 'o. 

Sys te ma tycz ne zmia ny usta wy Pra wo bu dow la ne ma j& na ce lu umo' li wie nie bu do wa nia in dy wi du al ne go bez po zwo le nia na bu -
do w%, ocze ku je my 'e ta kie bu do wy b% d& pod kie row nic twem kie row ni ka bu do wy oraz przez fir my bu dow la ne, któ re wy ka '& si%
np. cer ty fi ka tem kom pe ten cji oraz ja ko (ci dla sto so wa nia okre (lo nej tech no lo gii wzno sze nia np.:

– cer ty fi kat dla kon struk cji mu ro wa nej, 'el be to wej, pre fa bry ko wa nej, sta lo wej, drew nia nej itp.
– cer ty fi kat do mon to wa nia sto lar ki otwo ro wej
– cer ty fi kat dla wy ko na nia ele wa cji w okre (lo nej tech no lo gii
Nie zb%d ne sta n& si% roz bu do wa nia ka dro we i kom pe ten cyj ne Pa# stwo wych In spek to rów Nad zo ru Bu dow la ne go.
Przed na mi ko le je se mi na ria bu dow la ne o bar dzo in te re su j& cej te ma ty ce oraz po raz pierw szy, uro czy ste wr% cze nie no wych

sta tu etek „Am ba sa dor No wo cze snych Tech no lo gii”. Wszyst kich Pa# stwa ser decz nie za pra szam. 
Ko# cz&c za pra szam Pa# stwa na zbli 'a j& c& si% Ga le Bu dow nic twa w dniu 25 li sto pa da br. oraz sk$a dam z ca $e go ser ca 'y cze -

nia wszyst kim na uczy cie lom. Na ich bar kach jest przy sz$o() na sze go kra ju, o czym cz% sto za po mi na my. Nie mo' na za po mnie),
'e przed na mi ob cho dy Dnia Bu dow la# ca, któ rym sk$a da my 'y cze nia dal sze go roz wo ju, suk ce sów i zdro wia. Wszyst kim Pa# stwu
sk$a dam tak 'e 'y cze nia sa mych suk ce sów. 

Z wy ra za mi sza cun ku

Ma riusz Czy szek

Pre zy dent !l& skiej Izby Bu dow nic twa
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Z+O TA MY!L
„Ka! da ro dzi na mu si po sia da": nie ru cho mo#" od zie mi do nie ba i ka wa $ek zie mi do wy ko rzy sta nia ja ko ogród wa rzyw ny i ogród
wy po czyn ko wy”

Oj ciec Ot to ri no Mar co li ni 1897-1978 Bre scia. Bar dzo zna na i ce nio na po sta). Za kon nik. Za $o 'y ciel spó$ dziel ni La Fa mi glia.
Ce lem po pra wie nia wa run ków miesz ka nio wych ro dzin w$o skich 28 li sto pa da 1953
za $o 'y$ Spó$ dziel ni% Do ce lo w& „La Fa mi glia” tzn. RO DZI NA. Pro jekt zo sta$ zre -
ali zo wa ny na obrze 'ach miast. Dzi siaj s& to ju' dziel ni ce po ch$o ni% te przez
mia sta. By$ re ali zo wa ny bez po (red nio przez zrze szo nych tzn. sk$ad ka na ma -
te ria $y i bez po (red nia pra ca. Wo kó$ za pla no wa ne go cen trum tzn. Ko (cio $a,
(wie tli cy dla m$o dzie 'y spe$ nia j& cej rów nie' ro l% te atru, ki na by $y pod sta wo -
we skle py ro s$y dom ki jed no pi% tro we max dwu. W za bu do wie sze re go wej z ga -
ra 'em i ogród kiem.
Re ali za cja tych osie dli zna nych rów nie' pod na zw& Vil lag gio Pa dre Mar co li -
ni od po my s$o daw cy po pra wi $a sy tu acje ro dzin w po wo jen nych W$o szech zde -
cy do wa nie ob ni 'a j&c koszt bu do wy.
Pra co wa no g$ow nie z ban ka mi spó$ dziel czy mi ko rzy sta j&c rów nie' z do ta cji
pa# stwo wych.

,ród$o zdj%cia: https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/raccontateci-con-un-clic-i-villaggi-marcolini-1.1434010
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Europ! czeka
przyspieszona
ewolucja polityki
energetycznej!

Roz mo wa z JA NU SZEM
STE IN HOF FEM,
prze wod ni cz" cym Ra dy Re gio nal nej
Izby Go spo dar czej w Ka to wi cach
oraz m.in. w okre sie 1997–2001
– mi ni strem go spo dar ki,
w la tach 2000–2001
– wi ce pre ze sem Ra dy Mi ni strów
w rz" dzie Je rze go Buz ka

– Po na pa (ci na Ukra in% przez Fe de ra -
cj% Ro syj sk&, Pol ska i Eu ro pa w ra mach
sank cji wo bec Ro sji, od ci% $y si% od ro syj -
skich w% glo wo do rów. Ja kie to w pa na opi -
nii ro dzi skut ki dla Pol ski i Unii Eu ro pej -
skiej?

– To kwe stia na tu ry mo ral nej i po li tycz -
nej. Po la cy zwra ca li od lat uwa g%, 'e Ro -
sja jest nie de mo kra tycz nym kra jem, do -
sta wy no (ni ków ener gii trak to wa $a ja ko
sku tecz ne na rz% dzie pro wa dze nia im pe -
rial nej po li ty ki. Te raz na ru szy $a sta tus
quo in ne go pa# stwa. W Eu ro pie to si% nie

wy da rzy $o, w ta kim wy mia rze, po II woj -
nie (wia to wej. Ro sja zde cy do wa nie by $a
i jest nie wia ry god nym do staw c& no (ni ków
ener gii. D$u go fa lo we wi& za nie pla nów
z Fe de ra cj& Ro syj sk&, ja ko part ne rem
do wspó$ pra cy w za kre sie ener ge tycz nym
by $o by wiel kim b$% dem. Pol ska ro zu mia -
$a to od lat, dla te go te' od co naj mniej 20
lat bu do wa li (my in fra struk tu r% trans gra -
nicz n& prze sy $o w& ga zu. (Tak 'e Edward
Gie rek zbu do wa$ naf to port jesz cze w cza -
sach po przed nie go sys te mu). Dys po nu -
je my, wi%c in fra struk tu r&, któ ra umo' li wia

nam za rów no im port ro py jak i ga zu
ziem ne go z in nych kie run ków ni' ro syj ski.
Oczy wi (cie wy eli mi no wa nie im por tu ga -
zu ro syj skie go, b% dzie pro ce sem do()
trud nym. Ro sja eks por to wa $a na ry nek eu -
ro pej ski ok. 160 mld m sze(). ga zu ziem -
ne go rocz nie, to jest mniej wi% cej jed na trze -
cia, te go – co Eu ro pa zu 'y wa w ska li ro ku
(zu 'y cie wy no si po nad 500 mld m sze(c.
ga zu rocz nie). B% dzie my mu sie li przy spie -
szy) trans for ma cj% ener ge tycz n&, czy li
zde cy do wa nie pój() w kie run ku (za rów -
no Pol ska jak i Eu ro pa) od na wial nych *ró -

Kryzys energetyczny
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de$ ener gii, (s$o# ce – fo to wol ta ika, wia tra -
ki – ener ge ty ka wia tro wa, na l& dzie
i na mo rzu) i ogra ni czy) zu 'y cie ga zu. My -
(l%, 'e ele men tem sta bi li zu j& cym za rów -
no w pol skiej elek tro ener ge ty ce, jak i eu -
ro pej skiej, b% d& elek trow nie ato mo we.
Od cho dzi my oczy wi (cie od w% gla; dla te -
go 'e to ko niecz no(). W% giel jest bar dzo
emi syj nym pa li wem, spa la nym w elek trow -
niach czy cie p$ow niach. Eu ro p% cze ka
przy spie szo na ewo lu cja ca $ej po li ty ki
ener ge tycz nej.

– Co nas Po la ków cze ka zi m& te go ro -
ku, je (li cho dzi o do st%p no() i ce ny w% -
gla oraz ga zu? W jed nym z wy wia dów
wska zu je pan na mo' li wo() re gla men ta -
cji ga zu w Pol sce dla po trzeb prze my s$u.
Po roz ma wiaj my o tym sze rzej.

– Nie wy klu cza$ bym ta kich ogra ni cze#
dla prze my s$u. Nie po dzie lam jed nak
opi nii, któ re przed sta wia pol ski rz&d, 'e Pol -
ska jest za bez pie czo na, 'e nie b% dzie
'ad nych pro ble mów w do sta wach ga zu.
To s& nad mier nie opty mi stycz ne in for ma -
cje. To praw da ma my wy pe$ nio ne w 100
proc. ma ga zy ny ga zu, ale je (li cho dzi
o ich wiel ko() – w sto sun ku do na sze go
zu 'y cia – s& jed ny mi z naj mniej szych
w Eu ro pie. (Po jem no() ma ga zy nów to
ok. 3,2 mld m sze(c., a my zu 'y wa my
ok. 21 mld m sze(c. ga zu rocz nie). Ma my
w ma ga zy nach, mniej wi% cej ok. 15 proc.
po trzeb ne go ga zu. Niem cy zu 'y wa j&
rocz nie 90 mld m sze(c. ga zu; w ma ga -
zy nach mo g& zgro ma dzi) pra wie 23 mld,
czy li zde cy do wa nie wi% cej – ma j& ok.
25 proc. po trzeb nych za so bów, my
– ok. 15 proc. Wszyst kich Eu ro pej czy ków
cze ka ci%' ka zi ma, je 'e li cho dzi o za opa -
trze nie w gaz. Od bior cy in dy wi du al ni s&
na ostat nim miej scu ogra ni cze#, one do -
tkn& w pierw szej ko lej no (ci prze mys$. Ko -
niecz ne wi%c b% dzie wdro 'e nie dzia $a#

oszcz%d no (cio wych, za rów no je (li cho dzi
o ener gi% elek trycz n&, jak i gaz ziem ny.
Wi%k szo() kra jów Unii Eu ro pej skiej ju'
przy go to wu je, b&d* wdra 'a, dzia $a nia
oszcz%d no (cio we. Ro bi& to Niem cy, W$o -
si, Fran cu zi. My (l%, 'e rów nie' cze ka to Pol -
sk%. Mu si my prze 'y) zi m% oszcz% dza j&c
ener gi% elek trycz n&, i oczy wi (cie wszyst -
kie no (ni ki ener gii.

– Po moc pa# stwa pol skie go dla od bior -
ców in dy wi du al nych. Jak na le 'y oce nia)
wspar cie do za ku pu w% gla oraz in nych pa -
liw sta $ych i ga zu LPG?

– Zde cy do wa nie ne ga tyw nie oce niam
me cha nizm, któ ry przy j% to, 'e by uchwa -
la) osob no usta wy do ty cz& ce kon su -
men tów w% gla ka mien ne go, i osob no
do ty cz& ce in nych no (ni ków ener gii. Uwa -
'am, 'e po win na by) jed na usta wa, któ -
ra otwo rzy dro g% do po mo cy dla lu dzi do -
(wiad czo nych, tak wy so ki mi ce na mi ga zu
i ener gii elek trycz nej. My (l%, 'e by $o by le -
piej, gdy by wszyst kie te kwe stie (rów nie'
do sta wy cie p$a sie cio we go) re gu lo wa) jed -
n& usta w&. Po trzeb ne jest te' kry te rium
do cho do we. Po moc po win na by) kie ro -
wa na, do tych od bior ców in dy wi du al nych,
któ rzy do (wiad cza j& bra ku pie ni% dzy
na opa$, w stop niu naj wy' szym w sto sun -
ku do swo ich do cho dów. Ina czej mó wi&c,
któ rzy od czu wa j& ubó stwo ener ge tycz ne.
Po moc jest ko niecz na, po nie wa' ce ny
ener gii elek trycz nej s& wy j&t ko wo wy so -
kie. Przy znam, 'e nie ro zu miem, dla cze -
go ce ny ener gii elek trycz nej w Pol sce tak
wzro s$y. Gór ni cy twier dz&, 'e do star cza -
j& w% giel po ce nach nie eu ro pej skich
(czy (wia to wych), tyl ko po ce nach, któ -
re zo sta $y wy ne go cjo wa ne du 'o wcze (niej.
Apa na 'e pra cow ni ków elek tro ener ge ty -
ki te' za tym nie prze ma wia j&, nie wzro -
s$y zna cz& co. Ce ny ener gii elek trycz nej
w Pol sce s& wy j&t ko wo wy so kie, my (l% i'

funk cjo nu j& ce na to wa ro wej gie$ dzie ener -
gii ce no twór stwo jest u$om ne. O ce nie
ener gii elek trycz nej bo wiem w istot nym
za kre sie de cy du je ener gia naj dro' sza – wy -
two rzo na z ga zu ziem ne go. Dla te go te ce -
ny tak po szy bo wa $y, a spó$ ki elek tro ener -
ge tycz ne ge ne ru j& tak wy so kie zy ski.

– Po roz ma wiaj my o pol skim gór nic twie.
Roz wi# my my(l, 'e Pol ska w% glem stoi.

– To po pu li stycz ny slo gan, któ ry ab so -
lut nie nie przy sta je do obec nej rze czy wi -
sto (ci. Pa mi% taj my o tym, 'e w Pol sce
wi%k szo() ko pal# ma bar dzo wy so kie
kosz ty wy do by cia. Oczy wi (cie ce na w% -
gla, któ ra obec nie jest na ryn kach Eu ro -
py – to ok. 360 do la rów. Stwo rzy $o to sy -
tu acj%, w któ rej wszyst kie ko pal nie
w Pol sce s& ren tow ne. Ta ce na nie utrzy -
ma si% jed nak zbyt d$u go. Fak tem jest, 'e
w Eu ro pie od cho dzi my od w% gla. Je (li po -
wa' nie trak tu je my po li ty k% kli ma tycz n&
oraz ener ge tycz n& Unii Eu ro pej skiej, pro -
gram re duk cji emi sji dwu tlen ku w% gla wy -
ni ka j& z te go okre (lo ne wnio ski. Pol skie
gór nic two po wo li b% dzie od cho dzi $o
do hi sto rii. Oczy wi (cie nikt ren tow nych ko -
pal ni nie za mie rza za my ka), na to miast gdy
ce ny wró c& do nor mal no (ci; (b% d&
na wcze (niej szym po zio mie) ko pal nie
b% d& wy ma ga $y sub wen cjo no wa nia przez
bu d'et pa# stwa, tak jak mia $o to miej sce
w prze sz$o (ci. B% dzie kon ty nu owa ny pro -
gram, któ ry zo sta$ przy j% ty wcze (niej
przez rz&d z apro ba t& zwi&z ków za wo do -
wych – li kwi da cji ko pal# do ro ku 2049.
Wi& za nie z obec nym kry zy sem ener ge -
tycz nym kon cep cji roz wo ju gór nic twa
w% gla ka mien ne go w Pol sce, nie jest
opar te na rze tel nych ana li zach eko no micz -
nych.

Roz ma wia $a:
Agniesz ka Zie li! ska

Dr in'. JA NUSZ STE IN HOFF jest spe cja li st& z za kre su prze rób ki ko pa lin sta $ych, gór nic twa, ochro ny (ro do wi ska, pro ce sów re -
struk tu ry za cji gór nic twa i ab sol wen tem Po li tech ni ki !l& skiej. W okre sie 1974–1975 pra co wa$ w Za k$a dach Kon struk cyj no -Me cha -
ni za cyj nych Prze my s$u W% glo we go w Gli wi cach, a w la tach 1976–1989 oraz 1994–1997 by$ pra cow ni kiem na uko wo -dy dak tycz -
nym Wy dzia $u Gór ni cze go po li tech ni ki.
Ja nusz Ste in hoff w trak cie ob rad Okr& g$e go Sto $u pe$ ni$ z ra mie nia „So li dar no (ci” funk cj% eks per ta w za kre sie gór nic twa i ochro -
ny (ro do wi ska.
W la tach 1990–1994 by$ pre ze sem Wy' sze go Urz% du Gór ni cze go, na to miast w la tach 1996–1997 wi ce pre ze sem Re gio nal nej Izby
Go spo dar czej w Ka to wi cach. Od 31 pa* dzier ni ka 1997 r. do 19 pa* dzier ni ka 2001 r. pia sto wa$ urz&d mi ni stra go spo dar ki w rz& -
dzie Je rze go Buz ka; od czerw ca 2000 r. by$ rów nie' wi ce pre mie rem, a od lip ca 2001 r. rów nie' tym cza so wym
kie row ni kiem Mi ni ster stwa +&cz no (ci. W la tach 2002–2007 by$ pre ze sem za rz& du Cen trum Ban ku !l& skie go w Ka to wi cach. W 2010
r. pre zy dent RP Lech Ka czy# ski po wo $a$ go na cz$on ka Na ro do wej Ra dy Roz wo ju. W la tach 2012-2020 pe$ ni$ rów nie' funk cj%
prze wod ni cz& ce go Ra dy Kra jo wej Izby Go spo dar czej. Obec nie jest prze wod ni cz& cym Ra dy Re gio nal nej Izby
Go spo dar czej w Ka to wi cach oraz sze fu je Go spo dar cze mu Ga bi ne to wi Cie ni Bu si ness Cen tre Club.
Ja nusz Ste in hoff jest lau re atem wie lu na gród i wy ró' nie# pol skich i za gra nicz nych, m.in. zo sta$ od zna czo ny Krzy 'em Ofi cer skim
oraz Krzy 'em Wol no (ci i So li dar no (ci. Otrzy ma$ tak 'e m.in. Ho no ro w& Z$o t& Sta tu et k% BCC, Dia men to wy Laur Umie j%t no (ci Re -
gio nal nej Izby Go spo dar czej oraz Per $% Ho no ro w& Pol skiej Go spo dar ki. Otrzy ma$ rów nie' Od zna k% Ho no ro w& Za s$u 'o ne go dla
Bez pie cze# stwa w Gór nic twie. W 2015 r. nada no mu ho no ro we oby wa tel stwo mia sta Gli wi ce.
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– Ma my kry zys ener ge tycz ny. Jak
to wp$y wa na pol sk& go spo dar k%,
na po ziom in fla cji, ru chy wa lut?

– Ener gia jest pod sta wo wym ele -
men tem go spo dar ki w pa# stwach cy -
wi li zo wa nych! Gdy ce ny no (ni ków
ener gii ro sn& – si $& rze czy ma to prze -
$o 'e nie na ce ny pro duk tów i us$ug
na ryn ku. Gdy ro sn& ce ny ro (nie

tak 'e in fla cja. Ta za le' no() jest bar -
dzo pro sta, oczy wi (cie ge ne za wzro -
stu cen ma cha rak ter (wia to wy. Nie
po tra fi my si% przed tym sku tecz nie
bro ni). Jest to ten den cja ogól no (wia -
to wa, zw$asz cza je (li cho dzi o ta kie
su row ce jak gaz, czy ro pa naf to wa, bo
ich nie wy do by wa my w Pol sce. Na -
to miast ma my ab so lut nie spo re spek -

trum obro ny, je 'e li cho dzi o w% giel,
ale go nie wy ko rzy stu je my. W przy -
pad ku w% gla naj prost sz& spra w& jest
zwi%k sze nie po da 'y su row ca wy do -
by wa ne go w Pol sce. To wy ni ka z pro -
stej za le' no (ci: to na w% gla w Pol sce
kosz tu je 70 do la rów, to na w% gla
spro wa dzo ne go zza gra ni cy kosz tu -
je 370 do la rów, czy li jest to pi% cio krot -

W Pol sce
za st" pi li #my
w! giel #l" ski
ro syj skim
i ma my te go skut ki!

Roz mo wa z JE RZYM
MAR KOW SKIM,
eks per tem ds. ener ge ty ki,
pre ze sem Sto wa rzy sze nia
In #y nie rów i Tech ni ków Gór nic twa
w Ka to wi cach,
wi ce mi ni strem re sor tów
go spo dar czych w rz" dach
Jó ze fa Olek se go
i W$o dzi mie rza Ci mo sze wi cza
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Dr in'. JE RZY MAR KOW SKI jest ab sol wen tem Po li tech ni ki !l& skiej, w tej sa mej uczel ni obro ni$ dok -
to rat w za kre sie na uk tech nicz nych. Przez 27 lat pra co wa$ tak 'e pod zie mi&, w ko pal niach w% gla ka -
mien ne go. Przez wie le lat by$ zwi& za ny z KWK „Bu dryk” w po wie cie mi ko $ow skim, gdzie spra wo -
wa$ m.in. funk cj% dy rek to ra. (Przez czter na (cie lat by$ tak 'e czyn nym ra tow ni kiem gór ni czym).
Je rzy Mar kow ski od 20 mar ca 1995 r. do 31 grud nia 1996 r. pe$ ni$ funk cj% se kre ta rza sta nu
w Mi ni ster stwie Prze my s$u i Han dlu, od lip ca 1995 r. jed no cze (nie by$ pe$ no moc ni kiem rz& du
ds. re ali za cji re struk tu ry za cji gór nic twa w% gla ka mien ne go. Od stycz nia do pa* dzier ni ka 1997 r. by$
wi ce mi ni strem go spo dar ki w ran dze pod se kre ta rza sta nu. W la tach 1997–2005 przez dwie ka den -
cje pe$ ni$ man dat se na to ra, w 1997 r. zo sta$ wy bra ny w wo je wódz twie ka to wic kim, w 2001 r. wy bra -
ny w okr% gu gli wic kim. W Se na cie V ka den cji prze wod ni czy$ Ko mi sji Go spo dar ki i Fi nan sów Pu blicz -
nych.
W 1995 r. otrzy ma$ Krzy' Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Od lu te go 2020 r. jest pre ze sem Sto wa rzy sze nia In 'y nie rów i Tech ni ków Gór nic twa w Ka to wi cach.
Je rzy Mar kow ski jest ce nio nym przez me dia eks per tem ds. gór nic twa i ener ge ty ki.

nie dro 'ej. Kie ru nek dzia $a nia wy ni -
ka z ma te ma ty ki, jest jed no znacz ny.
Trze ba zwi%k szy) wy do by cie w% gla
w Pol sce!

– Co jest mo' li we...
– Pol skie gór nic two mo 'e to osi& -

gn&). Nie w obec nej sy tu acji, bo nie
mo' na w ci& gu jed ne go ro ku zwi%k -
szy) wy do by cia o po trzeb nych 2-3
mln ton, (wte dy ko lej ne 6 mln mo g$o -
by by) wy do by wa ne ju' dzi% ki in we -
sty cjom). Trze ba jed nak te in we sty -
cje pod j&), bo ten den cje, je (li cho dzi
o w% giel, b% d& trwa $e.

– Jak na le 'y obec nie oce nia) pol -
skie gór nic two?

– Ono p$a wi si% w suk ce sie wy ni -
ka j& cym z wy so kich cen, ale ono nie
ma zdol no (ci za spo ko je nia po trzeb
su row co wych na sze go kra ju. Wy do -
by wa my w% gla za ma $o, st&d je go ol -
brzy mi im port. Pol ska ma za ma $&
zdol no() wy do byw cz&.

– Unia Eu ro pej ska pro po nu je, by
roz wi& za) kry zys ener ge tycz ny sta -
wia j&c na OZE. Czy to do bry trop?

– Oczy wi (cie, 'e tak. W Pol sce
ju' 16 proc. ener gii po cho dzi z od na -
wial nych *ró de$. Ty le tyl ko, 'e OZE
jest *ró d$em nie sta bil nym, za le 'y
od wa run ków kli ma tycz nych, m. in.
od wia tru i ener gii s$o necz nej. A trze -
ba pa mi% ta) o tym, 'e w Pol sce jest
tyl ko 11 proc. dni w ci& gu ro ku efek -
tyw nych ener ge tycz nie z punk tu wi -
dze nia s$o# ca i nie wie le wi% cej jak 20
proc. dni efek tyw nych z punk tu wi -
dze nia ener gii wia tro wej. Resz ta po -

trzeb nej ener gii mu si sk&d( po cho -
dzi). Jej *ró d$a mi mo g& by) w% giel
bru nat ny, czy ka mien ny, al bo mu si to
by) ener ge ty ka j& dro wa. Ale ener gii
j& dro wej, te' jesz cze nie ma my...

– Zmie# my te mat roz mo wy. Rz&d
pro po nu je do p$a ty do za ku pu w% gla
i in nych pa liw, m. in. pel le tu. Czy w pa -
na opi nii, to ura tu je sy tu acj%?

– Nie, nie zro bi te go. Ura to wa) sy -
tu acj% mo' na tyl ko zwi%k sza j&c po -
da'. Do p$a ta dla ku pu j& ce go ni cze -
go nie zwi%k sza, $a go dzi tyl ko kosz ty
za ku pu. Przy czym kosz ty za ku pu w% -
gla i tak po zo sta j& bar dzo wy so kie,
dzi siaj to na w% gla na ryn ku, to jest
ok. 3 tys. z$. Do p$a ty nie roz wi& zu j&
de fi cy tu w% gla, po ma ga j& go ku pi)
od bior com in dy wi du al nym i to w nie -
wiel kim pro cen cie je go $&cz nej ce ny.
Je (li cho dzi o in ne ce ny pa liw sy tu -
acja wy gl& da tak sa mo. Te do p$a ty
ma j& sku tek spo $ecz ny! Nie ma j&,
za to 'ad ne go skut ku po da 'o wo -eko -
no micz ne go.

– Czy cze ka nas trud ne zi ma, je (li
cho dzi o brak w% gla, ga zu?

– Tak, je (li cho dzi o cie p$ow nic two,
zw$asz cza in dy wi du al ne, b% dzie pro -
blem z de fi cy tem w% gla gru be -
go. I b% dzie to znacz ny pro blem, któ -
ry za mie ni si% w rzecz bar dzo
szko dli w& eko no micz nie i eko lo gicz -
nie, po nie wa' lu dzie b% d& pa li li
wszyst kim, co nie jest w% glem, a co
si% pa li. Na to miast gaz praw do po dob -
nie da si% spro wa dzi) do Pol ski w ta -
kich ilo (ciach, ja kie b% d& po trzeb ne

do ce lów cie p$ow ni czych miesz ka# -
ców. (Za brak nie go dla prze my s$u).
Na to miast mu si by) roz wi& za na kwe -
stia ce ny ga zu. Je go dzi siej szy koszt
jest dzie si% cio krot nie wy' szy ni'
jesz cze rok te mu. Tu nie ma in ne go
spo so bu jak szu ka nie re kom pen sat
przez bu d'et pa# stwa. To s& na rz% -
dzia, któ re po win ny by) wy ko rzy sta -
ne. Po wtó rz% jed nak, mo im zda niem
nie b% dzie ba rie ry do st% pu do ga zu
ziem ne go dla in dy wi du al ne go od bior -
cy!

– Kry zys Ener ge tycz ny to g$ów nie
od ci% cie si% od w% glo wo do rów po -
cho dz& cych z Ro sji. Mie li (my ra cj% od -
ci na j&c si% od Pu ti na, po je go na pa -
(ci na Ukra in%?

– Em bar go jest za cho wa niem mo -
ral nym. Na to miast nie mo ral ne i g$u -
pie, by $o z pol skie go punk tu wi dze -
nia – od 15 lat zmniej sza nie wy do by cia
w% gla w Pol sce i opie ra nie si% na w% -
glu im por to wa nym. My w Pol sce za -
st& pi li (my w% giel (l& ski – w% glem ro -
syj skim i te raz ma my te go skut ki. I nie
ma ta kie go spo so bu, by w ci& gu
jed ne go ro ku, przed zi m&, zwi%k szy)
w Pol sce wy do by cie o 9 mln ton. Po -
zo sta je spro wa dza nie w% gla stam t&d,
gdzie jest wy do by wa ny, z Au stra lii czy
z Ame ry ki Po $u dnio wej, bo ju' nikt
w Eu ro pie w% gla nie wy do by wa.

Roz ma wia $a:
Agniesz ka Zie li! ska

Zdj! cie: mat. pra so we
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Bez pie cze$ stwo
ener ge tycz ne Pol ski
nie jest za gro %o ne!

Roz mo wa z ADA MEM GA W% D&,
po s$em, prze wod ni cz" cym
Pod ko mi sji Sta $ej ds. trans for ma cji re gio nów
za gro #o nych wy klu cze niem w zwi"z ku
z wdro #e niem „Zie lo ne go 'a du”;
wi ce mi ni strem ener gii (2019),
wi ce mi ni strem ak ty wów
pa( stwo wych (2019–2020)

– Roz pocz nij my roz mo w% od pol skie go
gór nic twa. W ja kiej jest obec nie kon dy cji?
Czy pu $ap 2049 r., gdy ma j& zo sta) za my -
ka ne pol skie ko pal nie jest ra cjo nal ny?

– Umo wa po mi% dzy stro n& spo $ecz n&,
a rz& dem przy ak cep ta cji Ko mi sji Eu ro pej -
skiej jest do ku men tem obo wi& zu j& cym.
Za k$a da ona stop nio we od cho dze nie od wy -
do by cia w% gla, ale to nie ozna cza, 'e w sy -
tu acji kry zy su pa li wo wo -ener ge tycz ne go
w Eu ro pie nie na le 'y pod da) g$%b szej
ana li zie przy j% tych roz wi& za#. Nie mo' na te'

wy klu czy), 'e w ob li czu nad zwy czaj nej sy -
tu acji wy wo $a nej kon flik tem na Ukra inie,
pew ne ele men ty nie mo g& by) re ne go cjo -
wa ne. Mo im zda niem, to w$a (nie naj wy' szy
czas, aby ce le zwi%k sze nia bez pie cze# stwa,
w tym rów nie' ener ge tycz ne go sta $y si% te -
ma tem nr 1 w Unii Eu ro pej skiej.

– Co cze ka miej sco wo (ci np. Gór ne go
!l& ska, któ re prze sta n& si% utrzy my wa)
z pra cy w ko pal niach.

– Trans for ma cja go spo dar cza Gór ne go
!l& ska da je wie le po wo dów do za do wo -

le nia. „Pro gram dla !l& ska” w ogrom nym
za kre sie ju' zo sta$ zre ali zo wa ny, a no we
pro jek ty uzu pe$ nia j& i zwi%k sza j& je go od -
dzia $y wa nie, cze go naj lep szym przy k$a -
dem jest roz wój przed si% biorstw bran 'y
au to mo ti ve oraz firm w no wych bran 'ach
tech no lo gicz nych. Bio r&c pod uwa g%
licz b% osób za trud nio nych w sa mym
gór nic twie, w prze my (le ener go ch$on nym
oraz po za nim, mo' na po wie dzie), 'e gór -
nic two ju' daw no – mó wi&c ko lo kwial -
nie – „spa d$o z pu d$a” je (li cho dzi o ry nek
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pra cy. Jest to na tu ral ny pro ces zgod ny
z ide& trans for ma cji re gio nów po gór ni -
czych. Jed nym z klu czo wych, wi docz nych
ele men tów trans for ma cji jest roz wój spe -
cjal nych stref eko no micz nych na te re nie
Gór ne go !l& ska. W tych ob sza rach znaj -
d& si% za k$a dy pro duk cyj ne oraz fir my
(wiad cz& ce us$u gi dla wie lu bran'.

– Zmie# my te mat roz mo wy. Ja ka sy tu -
acja pa nu je na eu ro pej skim ryn ku ener ge -
tycz nym? Ja kie ro dzi ona skut ki?

– 24 lu ty 2022 ro ku oka za$ si% prze $o -
mo wym dniem dla ca $ej Eu ro py, a na wet
(wia ta. Agre sja Fe de ra cji Ro syj skiej na pa# -
stwo ukra i# skie da $a po cz& tek nie tyl ko
woj nie trwa j& cej do dzi(, ale za po cz&t ko -
wa $a tak 'e po wa' ne trud no (ci w sek to -
rze ener ge tycz nym pa#stw eu ro pej skich.
Oczy wi stym dla pol skie go rz& du by $o
prze ciw sta wie nie si% zbrod ni czym dzia -
$a niom pu ti now skiej Ro sji po przez od ci% -
cie si% od ro syj skich su row ców. Szko da,
'e nie wszyst kie, pa# stwa ta kie jak Fran -
cja czy Niem cy, uzna wa ne za eu ro pej skie
po t% gi go spo dar cze z ade kwat n& do swo -
ich mo' li wo (ci si $& ude rza j& w zbrod ni cz&
ma chi n% Pu ti na, ogra ni cza j&c tym sa -
mym mo' li wo (ci fi nan so we ro syj skie go
sza le# ca. Po sta wa naj wi%k szych gra czy
Unii Eu ro pej skiej, w tym g$ów nie Nie miec,
za s$u gu je na od r%b n& roz mo w%... Rz&d
w Ber li nie uza le' ni$ si% ener ge tycz nie
od Ro sji w imi% za sa dy „Wan del durch
Han del”, czy li zmia na po przez wspó$ pra -
c% go spo dar cz&. Niem cy w swo jej na iw -
no (ci uwie rzy li (lub chcie li uwie rzy)), 'e
ro bi&c in te re sy z Pu ti nem ucy wi li zu j& go
i wci& gn& w za chod ni sys tem war to (ci.
Osi& gn% li co( od wrot ne go. Pie ni& dze ze
sprze da 'y ga zu do Nie miec po s$u 'y $y
krem low skie mu dyk ta to ro wi do sfi nan so -
wa nia na pa (ci na Ukra in%. Ber lin po pe$ ni$
ogrom ny, hi sto rycz ny b$&d, do któ re go nie
chce si% te raz przy zna). St&d ta wstrze -
mi%* li wo() Nie miec je (li cho dzi o wspar -
cie dla udr% czo ne go na ro du ukra i# skie go.
Kanc le rzo wi Schol zo wi jest obo j%t ne, czy
Ukra ina b% dzie wol na czy wpad nie pod ro -
syj ski dyk tat. Nie miec ki, po li tycz no -go spo -
dar czy es ta bli sh ment chce jak naj szyb sze -
go za ko# cze nia woj ny i po wro tu
do in te re sów z Mo skw&. Na szcz% (cie s&
jesz cze w Unii Eu ro pej skiej ta kie kra je, jak

Pol ska, któ rym do ra* ne in te re sy nie przy -
s$a nia j& szer szej per spek ty wy, gdzie staw -
k& jest na ro do we bez pie cze# stwo i po kój
nie tyl ko w wy mia rze kon ty nen tal nym, ale
tak 'e atlan tyc kim i glo bal nym. Po ro syj -
skiej agre sji na Ukra in% sta no wi sko Pol ski
by $o ja sne – nie zga dza my si% na be stial -
stwo i bar ba rzy# stwo, na nisz cze nie s& -
sied nie go kra ju i $a ma nie pod sta wo wych
eu ro pej skich war to (ci: wol no (ci i so li dar -
no (ci. Dzi% ki szyb kiej re ak cji na sze go
rz& du od ci% li (my do p$yw su row ców ze
Wscho du, a tym sa mym nie da li (my
przy zwo le nia, aby pol ska wa lu ta op$a ca -
$a zbrod nie Pu ti na. Dzi( dzia $a my tak sa -
mo szyb ko i zde cy do wa nie, aby w tym
trud nym okre sie mo' li wie wszyst kim za -
pew ni) do sta wy w% gla, cie p$a i ener gii.

– Czy w pol skich do mach nie za brak -
nie w% gla na opa$?

– Wraz z od ci% ciem do staw ro syj skich su -
row ców ener ge tycz nych po ja wi$ si% ich de -
fi cyt w Eu ro pie. Nie do bór pa liw, w% gla i ga -
zu ma jed nak nie co g$%b sze pod $o 'e, ni'
kry zys spo wo do wa ny woj n&. Od wie lu lat,
a na wet de kad – Pol ska zwra ca $a uwa g%
na ogrom ne uza le' nie nie Eu ro py od ro syj -
skie go ga zu, ro py i w% gla. Sy tu acja zro bi -
$a si% na praw d% nie bez piecz na, kie dy Unia
Eu ro pej ska za cz% $a re ali zo wa) swo j& za bój -
cz& po li ty k% kli ma tycz n&, opar t& na pro mo -
cji Od na wial nych ,ró de$ Ener gii i zmu sza -
niu pa#stw cz$on kow skich do re zy gna cji
z tra dy cyj nej ener ge ty ki. Ro sja przez wie -
le lat pro wa dzi $a po li ty k%, w któ rej su row -
ce ener ge tycz ne s$u 'y $y do uzy ska nia
prze wa gi nad Eu ro p&, ale tak na praw d% do -
pi% $a swe go do pie ro wte dy, kie dy Zie lo ny
+ad prze sta$ by) ro man tycz n& ide olo gi&,
a sta$ si% naj wa' niej sz& am bi cj& i po li tycz -
nym ce lem Unii Eu ro pej skiej. W do dat ku
w% giel spro wa dza ny do pa#stw Unii Eu ro -
pej skiej z Fe de ra cji Ro syj skiej by$ do to wa -
ny przez Mo skw% do p$a ta mi do trans por -
tu, dla te go by$ ta ni. Ta kie dzia $a nia
do pro wa dzi $y w la tach 2018 i 2019 do ol -
brzy miej nad po da 'y w% gla w Pol sce. (Ju'
pod ko niec ro ku 2019, ja ko wi ce mi ni ster od -
po wie dzial ny za gór nic two uru cho mi $em
ma ga zyn cen tral ny w% gla w Ostro wie
Wiel ko pol skim oraz spo wo do wa $em prze -
pro wa dze nie kon tro li w% gla ro syj skie go
na gra ni cy, by nie do pu (ci) do przy wo zu

su row ca, zw$asz cza z$ej ja ko (ci). Dzi( po -
no si my kon se kwen cje tej de re gu la cji na ryn -
ku w% glo wym, spo wo do wa nej – jesz cze raz
po wtó rz% – ra dy kal n& po li ty k& kli ma tycz -
n& Unii Eu ro pej skiej i bez wzgl%d nym wy -
ko rzy sta niem s$a bo (ci Eu ro py przez Ro sj%.
Dla te go dzi siaj ro bi my wszyst ko, co jest
mo' li we, aby do st%p no() w% gla w na szym
kra ju by $a na naj wy' szym po zio mie.
Na wnio sek Mi ni ster stwa Kli ma tu i !ro do -
wi ska spó$ ki PGE „Pa li wa” oraz „W% glo koks”
zo sta $y zo bo wi& za ne do za ku pu $&cz -
nie 4,5 mln ton w% gla do ko# ca pa* dzier -
ni ka br. Do sta wy zo sta $y ju' za kon trak to -
wa ne, w% giel b% dzie do star cza ny
do sk$a dów tak szyb ko, jak tyl ko to mo' -
li we, aby kon su men ci mo gli za ku pi) go
przed se zo nem grzew czym.

– W ja kim stop niu uda je si% po zy ska)
w% giel z pol skich ko pal#?

– Pol ska ja ko pierw sza w Unii Eu ro pej -
skiej od ci% $a si% od ro syj skich su row ców.
By$ to wy raz so li dar no (ci z Ukra in&, ale tak -
'e wa' ny, stra te gicz ny krok dla za pew nie -
nia bez pie cze# stwa w Eu ro pie. Pa mi% taj -
my, 'e ka' da to na w% gla nie ku pio na
od Pu ti na os$a bia ro syj ski po ten cja$ mi li -
tar ny, a tym sa mym od da la za gro 'e nie roz -
sze rze nia si% kon flik tu na in ne kra je. Oczy -
wi (cie, nie wszyst kie pa# stwa mo g$y
po zwo li) so bie na tak dra stycz ne od ci% -
cie si% od ro syj skich su row ców, Pol ska
na tym tle wy pa da naj le piej, cho) pro ble -
mów ener ge tycz no -su row co wych ca$ ko -
wi cie nie da si% unik n&). Na sze bez pie cze# -
stwo ener ge tycz ne nie jest za gro 'o ne.
Ro syj ski w% giel nie do cie ra do Pol ski
od 16 kwiet nia kie dy zo sta $o na $o 'o ne em -
bar go. Stra te gicz nym in te re sem Pol ski
jest sta bil ne wy do by cie w% gla ka mien ne -
go i bru nat ne go z ro dzi mych z$ó'. Po sia -
da my bar dzo du 'e z$o 'a tych su row ców,
dla te go po przez kon kret ne dzia $a nia mu -
si my zwi%k szy) po ten cja$ wy do byw czy. Do -
dat ko wo Pol ska im por tu je w% giel g$ów nie
z RPA, In do ne zji, Ko lum bii i in nych pa#stw
eks plo atu j& cych z$o 'a te go su row ca.

Roz ma wia $a:
Agniesz ka Zie li# ska

Zdj! cie: mat. pra so we/
Adam Gry cuk/wi ki pe dia

ADAM GA W- DA – pol ski po li tyk i sa mo rz& do wiec, gór nik (po sia da sto pie# ge ne ral ne go dy rek to ra gór nic twa), eks pert w za kre sie po li ty ki
su row co wej i ener ge tycz nej, po se$ na Sejm VI i IX ka den cji, se na tor IX ka den cji. W wy bo rach par la men tar nych w 2007 r. zo sta$ wy bra ny na po -
s$a VI ka den cji, a w 2015 r. zo sta$ wy bra ny na se na to ra IX ka den cji. W Se na cie ob j&$ funk cj% wi ce prze wod ni cz& ce go Ko mi sji Go spo dar ki
Na ro do wej i In no wa cyj no (ci. 15 lip ca 2019 r. zo sta$ se kre ta rzem sta nu w Mi ni ster stwie Ener gii, a tak 'e pe$ no moc ni kiem rz& du ds. re struk tu ry -
za cji gór nic twa w% gla ka mien ne go. W wy bo rach par la men tar nych w 2019 r. uzy ska$ man dat po s$a obec nej ka den cji Sej mu. W li sto pa dzie
2019 r., po prze kszta$ ce niach w struk tu rze mi ni sterstw, prze szed$ na funk cj% se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Ak ty wów Pa# stwo wych.
Pe$ ni$ funk cj% do 27 mar ca 2020 r.
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Naj mod niej sze dzi siaj *ró d$o OZE.
Czym jest i jak dzia $a
in sta la cja fo to wol ta icz na.

Ogni wa fo to wol ta icz ne (PV), zna ne
rów nie' ja ko ogni wa s$o necz ne, za mie -
nia j& ener gi% (wia t$a s$o necz ne go bez -
po (red nio na ener gi% elek trycz n&. Fo to -
wol ta ika bie rze swo j& na zw% od efek tu
po le ga j& ce go na prze kszta$ ca niu ener -
gii (wietl nej (fo to nów) w ener gi% elek -
trycz n&, co jest zna ne ja ko efekt fo to wol -
ta icz ny. Po je dyn cza jed nost ka
fo to wol ta icz na na zy wa na jest ogni wem
s$o necz nym. Ta kie po je dyn cze ogni wa
fo to wol ta icz ne s& na ogó$ ma $e, zwy kle
wy twa rza j& ce moc oko $o 1 lub 2 wa tów.
Aby zwi%k szy) moc wyj (cio w& ogniw fo -
to wol ta icz nych, $& czy si% je ze so b&
w $a# cu chy, two rz&c wi%k sze jed nost ki
iden ty fi ko wa ne ja ko mo du $y lub po -
wszech nie na zy wa ne pa ne la mi. Pa ne le
mo g& by) u'y wa ne nie za le' nie (po je dyn -

czo) lub mo' na je $& czy) w gru py two -
rz&c tzw. ta bli ce. W ty po wych in sta la -
cjach fo to wol ta icz nych gru py pa ne li
two rz& elek trow ni%, któ ra mo 'e by)
przy $& czo na do sie ci elek trycz nej. Dzi% -

ki tej mo du $o wej kon struk cji sys te my fo -
to wol ta icz ne mo g& by) mon to wa ne
w ce lu spe$ nie nia wy ma ga# do ty cz& cych
ilo (ci ener gii elek trycz nej ja ka jest po -
trzeb na od bior cy.

Al ter na tyw ne
&ró d'a ener gii 
w uj! ciu
d'u go okre so we go
bez pie cze$ stwa
ener ge tycz ne go

Sche mat in sta la cji fo to wol ta icz nej: 1 – od bior ni ki ener gii, 2 – pa ne le mon to wa ne na da chu lub grun -
cie, 3 – prze kszta!t nik DC/AC, 4 – licz nik ener gii, 5 – sie" elek tro ener ge tycz na.
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Kryzys energetyczny

In sta la cja fo to wol ta icz na z!o "o na jest
z kon struk cji no #nej (np. sys te mów ba -
la sto wych GRAM -BOX sta no wi$ cych
in no wa cyj ne roz wi$ za nie dla in sta la cji
mo du !ów PV), pa ne li fo to wol ta icz nych,
prze kszta!t ni ka DC/AC – fa low ni ka i licz -
ni ka. Ener gia wy two rzo na ze s!o% ca
jest do star cza na do od bior ni ków czy li
o#wie tle nia, urz$ dze% AGD, czy te" in -
no wa cyj nych i nie za wod nych urz$ dze%
grzew czych ja ki mi s$ ko t!y elek tro do we
ECO PO WER. 

Sys tem fo to wol ta icz ny czy li na sza
przy do mo wa elek trow nia mo "e pra co -
wa& na dwa spo so by: pierw szy z nich
to „Off Grid”, a dru gi ja ko „Grid Con nec -
ted”. „Off Grid” ja ko sys tem fo to wol ta -
icz ny jest sa mo dziel ny i nie za le" ny, co
ozna cza, "e   nie jest po wi$ za ny z g!ów -
n$ li ni$ za si la nia elek trycz ne go ani
z sys te mem dys try bu cji ener gii elek -
trycz nej. Tym sa mym u"yt kow nik jest
zmu szo ny wy ko rzy sty wa& aku mu la to -
ry – ma ga zy ny („ban ki ener gii”)
do prze cho wy wa nia wy two rzo nej ener -
gii elek trycz nej. Sys tem „Grid Con -
nec ted” jest po !$ czo ny z sie ci$ g!ów -
n$ lub fir m$ dys try bu cyj n$ ener gii
elek trycz nej, a nad wy" ka ener gii mo -
"e by& prze s!a na do sie ci elek trycz nej
lub zo sta& sprze da na fir mie zaj mu j$ cej
si' dys try bu cj$ ener gii elek trycz nej. Pa -
ne le fo to wol ta icz ne na le "y mon to wa&
w otwar tej prze strze ni, w miej scach nie -
za cie nio nych sta le lub cza so wo w ci$ -
gu dnia. Naj le piej do te go ce lu na da j$
si' da chy za rów no p!a skie jak i sko #ne
oraz grunt. W obec nym cza sie co raz
cz'st szym wi do kiem s$ po la i !$ ki po -
kry te in sta la cja mi fo to wol ta icz ny mi
wy twa rza j$ cy mi od kil ku dzie si' ciu
do kil ku set kW ener gii elek trycz nej.
Usta wie nie pa ne li s!o necz nych mo "e
by& wy ko ny wa ne w kie run ku po !u -
dnio wym lub w uk!a dzie wschód -za -
chód, oczy wi #cie jest to wa run ko wa ne
usy tu owa niem bu dyn ku lub uk!a dem
far my elek trycz nej. 

Fo to wol ta ika si' op!a ca wszyst kim,
przede wszyst kim nam ja ko od bior com
ener gii elek trycz nej jak i #ro do wi sku
czy li zno wu nam. Wie le osób ne ga tyw -
nie na sta wio nych do te go ty pu roz wi$ -
za% za rzu ca, "e s$ to pro duk ty wy twa -
rza ne na ska l' ma so w$ i ich pro duk cja
jest szko dli wa dla #ro do wi ska. Oczy wi -
#cie wy twa rza nie dzi siaj cze go kol wiek
ma wp!yw na #ro do wi sko na tu ral ne, jed -
nak je "e li b' dzie my ko rzy sta& z od na -
wial nych (ró de! i b' dzie my ogra ni cza&
emi sj' CO2 oraz py !ów za wie szo nych,

tym sa mym przy czy nia my si' do po pra -
wy kli ma tu, któ ry w ci$ gu ostat nich
dzie si' cio le ci zo sta! znisz czo ny. Kil ku -
let nie, kil ku dzie si' cio let nie lub kil ku set -
let nie drze wo prze twa rza CO2 i wy twa -
rza tlen, któ ry jest nam tak bar dzo
po trzeb ny do "y cia, sko ro na tu ra ro bi
tak wie le dla nas to mo "e my rów nie"
zro bi& co# dla niej przez ta kie dzia !a -
nia pro eko lo gicz ne przy za cho wa niu na -
sze go kom for tu "y cia.

Czy sek tor so lar ny
b' dzie rós! w si !'?

W 1839 r. Alek san der Ed mund Be cqu -
erel, ba da j$c za cho wa nia cia! sta !ych
w elek tro li cie, pod czas na #wie tle nia jed -
nej z nich za ob ser wo wa! zja wi sko po -
wsta wa nia na pi' cia po mi' dzy elek -
tro da mi za nu rzo ny mi w elek tro li cie.
Sa mi wi dzi my, "e po mi mo up!y wu po -
nad 180 lat, fo to wol ta ika i roz wój ogniw
fo to wol ta icz nych ma si' co raz le piej. Po -
wsta j$ no we roz wi$ za nia kon struk cyj -
ne ogniw, wpro wa dza ne s$ no we ma -
te ria !y i tech no lo gie, któ re pod no sz$ ich
spraw no#& a tym sa mym mo" li wo#&
pro du ko wa nia wi'k szej ilo #ci ener gii
elek trycz nej z jed ne go me tra kwa dra -
to we go po wierzch ni pa ne li. No wo cze -
sna tech no lo gia ogniw tan de mo wych,
w któ rych !$ czo na jest tech no lo gia
pe row ski tów z ogni wa mi krze mo wy mi
ju" w naj bli" szej przy sz!o #ci umo" li wi
pro duk cj' mo du !ów fo to wol ta icz nych
o mo cy wi'k szej na wet o 35% ni"
w do tych cza so wych roz wi$ za niach,
czy li za miast dzi siej szych #red -

nio 230W/m2 b' dzie my mie& oko -
!o 310W/m2. Dla rów no wa gi trze ba
wie dzie& i pa mi' ta&, "e sys tem elek tro -
ener ge tycz ny jest bar dzo wra" li wy
na wpro wa dza nie nie sta bil nych (ró de!
ener gii, nie sta bil nych bo pro du ku j$
ener gi' tyl ko w cz' #ci cy klu do bo we -
go, a ich moc jest za le" na od ilo #ci #wia -
t!a. Ka" da tech no lo gia ma swo je sil niej -
sze i s!ab sze stro ny, tak jest i tu taj bo
z jed nej stro ny ogrom na ilo#& ener gii
elek trycz nej wy twa rza nej przez wbu -
do wa ny sys tem fo to wol ta icz ny za ch' -
ca do ko rzy sta nia ze (ró d!a ener gii s!o -
necz nej, z dru giej stro ny sto so wa nie
ogniw fo to wol ta icz nych pro wa dzi
do no wych ini cja tyw w za kre sie pla no -
wa nia i roz wo ju sys te mu elek tro ener -
ge tycz ne go, po pra wy ja ko #ci ener gii
znaj du j$ cej si' w sie ci, pro ce su dzia !a -
nia i ste ro wa nia roz dzia !em ener gii, bez -
pie cze% stwa sys te mu i u"yt kow ni ka
itp. 

Elek trow nia wia tro wa
pro ste roz wi$ za nie dla do mu

Elek trow nie wia tro we s$ bar dzo po pu -
lar ne na ca !ym #wie cie. Zna my do sko na -
le sce ny z fil mów gdzie na od lu dziu
przy do mu stoi wie "a a na niej ge ne ra -
tor wia tro wy po !$ czo ny cz' sto z uk!a dem
pom po wym. Przy do mo wa elek trow nia
wia tro wa to sys tem do wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej na po trze by go -
spo dar stwa do mo we go, w od ró" nie niu
od wia tra ków pra cu j$ cych na far mach
wia tro wych, któ re pro du ku j$ ener gi'
na ska l' ma so w$. 

Sche mat in sta la cji fo to wol ta icz nej: 1 – od bior ni ki ener gii, 2 – elek trow nia wia tro wa, 3 – prze kszta!t -
nik DC/AC, 4 – licz nik ener gii, 5 – sie" elek tro ener ge tycz na
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W za le! no "ci od osi ru chu wir ni ka elek -
trow nie wia tro we dzie li my na:

– po zio me, z ang. Ho ri zon tal Axis
Wind Tur bi nes (HAWT),

– pio no we, z ang. Ver ti cal Axis Wind
Tur bi nes (VAWT).

Jed ne i dru gie ma j# swo je za le ty
skup my si$ na mo! li wo "ci wy ko rzy sta -
nia ze wzgl$ du na moc i si %$ wia tru gdy!
wa run ki at mos fe rycz ne po zo sta j# od nas
nie za le! ne i zda rza si$, !e mo !e my mie&
bez wietrz ny okres w ci# gu kil ku dni.
Na po cie sze nie w al ter na ty wie do fo to -
wol ta iki wia& mo !e rów nie! w no cy co za -
pew ni nam ener gi$ w „ca %ym” cy klu
do bo wym. Du !e elek trow nie po zio me ko -
ja rz# nam si$ z kra jo bra zem nad mor skim
lub te re na mi gór ski mi gdzie ma my
do czy nie nia z du !ym na si le niem wia trów
(mó wi my oczy wi "cie o te re nie Pol ski). Dla
za sto so wa' in dy wi du al nych pre dys po -
no wa ne s# elek trow nie pio no we. Ge ne -
ru j# one mniej sze mo ce i wy ma ga j#
mniej szych na k%a dów fi nan so wych. Elek -
trow nia o mo cy 3 kW wy star czy do za -
si le nia ener go osz cz$d ne go o"wie tle nia
w do mu i wspo mo !e dzia %a nie mniej szych
sprz$ tów AGD, za" elek trow nia wia tro -
wa 5 kW po zwo li na wet na wspar cie cen -
tral ne go ogrze wa nia. Wa! na jest oczy -
wi "cie lo ka li za cja. Na po ni! szej ma pie
przed sta wio no wa run ki ko rzyst ne dla in -
sta la cji elek trow ni wia tro wych.

Pro blem z ener gi#

Za po trze bo wa nie na ener gi$ sta le ro -
"nie i aby prze ciw dzia %a& zmia nom
kli ma tu, mu si ona po cho dzi& z OZE. Py -

ta nie na su wa si$ sa mo sko ro
JESZ CZE nie mo !e my prze cho -
wy wa& jej d%u go trwa le, to jak to
zro bi&? Wy daj no"& elek trow ni
wia tro wych, czy in sta la cji fo to -
wol ta icz nych w du !ej mie rze
za le! na jest od wa run ków at -
mos fe rycz nych dla te go pro duk -
cja ener gii „nie idzie w pa rze”
z za po trze bo wa niem chwi lo -
wym. Roz wi# za niem s# ma ga zy -
ny ener gii tyl ko mu sz# by& do -
st$p ne dla ka! de go.

Przy czy ny pro ble mów
in we sty cyj nych i oba wy
o ener gi$

G%ów n# przy czy n# in we sto wa -
nia w od na wial ne (ró d%a ener gii, w tym
fo to wol ta ik$ czy elek trow nie wia tro we
s# unie za le! nie nie si$ od ro sn# cych cen
pr# du, ob ni !e nie ra chun ków i ochro na
"ro do wi ska. Ta ka ko lej no"& jest de ter -
mi no wa na in dy wi du al nym po dej "ciem
kon su men ta wo bec ro sn# ce go za gro -
!e nia kry zy su ener ge tycz ne go. Dzi -
siaj w"ród pro su men tów nie ka! dy ju!
pa mi$ ta cza sy o 7 czy 10 stop niu za si -
la nia, co wi# za %o si$ z cza so wy mi ogra -
ni cze nia mi lub wy %# cze nia mi do staw
ener gii. Pro duk cja ener gii z OZE po sia -
da jed n# za sad ni cz# wa d$ zwi# za n#
z jej du !# zmien no "ci# i ogra ni cze nia -
mi za le! ny mi od po ry dnia, ro ku i wy -
st$ pu j# cych wa run ków at mos fe rycz -
nych. Na tu ral nym pro ce sem jest
zu !y wa nie ener gii na bie !# co lecz nie
za wsze z punk tu in dy wi du al ne go od -
bior cy jest ta ka mo! li wo"&. Do sko na -
%ym roz wi# za niem mo !e by& za k%a da -
nie spó% dziel ni ener ge tycz nych, któ re
ja ko pod mio ty mo g# wy st$ po wa&
w imie niu od bior ców in dy wi du al nych
i pro wa dzi& op%a cal n# go spo dar k$ ryn -
ko w# gro ma dzo nej ener gii. Nie za -
wsze jed nak jest to mo! li we.

Czym jest ma ga zyn ener gii?

Wraz ze wzro stem po pu lar no "ci OZE
i pro po no wa nych roz wi# za' za rów no
sek tor od bior ców in dy wi du al nych jak
i przed si$ bior ców mo !e so bie po zwo li&
na uzy ska nie na wet na osi# gni$ cie 90%
sa mo wy star czal no "ci ener ge tycz nej.
W pol skim pra wie okre "lo no de fi ni cje do -
ty cz# c# ma ga zy nu ener gii:

Usta wa Pra wo ener ge tycz ne (art. 3
pkt 10k) opi su je go ja ko: in sta la cj$
umo! li wia j# c# ma ga zy no wa nie ener gii

elek trycz nej i wpro wa dze nie jej do sie -
ci elek tro ener ge tycz nej.

Ma ga zyn ener gii umo! li wia za tem
aku mu lo wa nie ener gii w sy tu acjach kie -
dy pro duk cja prze wy! sza zu !y cie. Zgro -
ma dzo ne za" nad wy! ki mo g# by& wy ko -
rzy sty wa ne w sy tu acjach bra ku ener gii
czy li zwi$k szo nej kon sump cji. 

Ro dza je ma ga zy nów ener gii
Wy ró! nia si$ pi$& tech no lo gii ma ga -

zy no wa nia ener gii:
! me cha nicz ne (elek trow nie szczy to -

wo -pom po we, ma ga zy ny spr$ !o ne -
go po wie trza, ko %o za ma cho we);

! elek tro che micz ne (aku mu la to ry i %a -
do wal ne ba te rie);

! che micz ne (ogni wa pa li wo we, two -
rze nie wo do ru lub me ta nu);

! ter micz ne (aku mu la cja cie p%a jaw -
ne go lub uta jo ne go);

! elek trycz ne (su per kon den sa to ry).

Pro blem ma ga zy no wa nia

W ma ga zy no wa niu ener gii naj wa! niej -
szym pro ble mem jest „trwa %o"&” a w%a "ci -
wie czas ja ki mo !e my prze cho wa& zma -
ga zy no wa n# ener gi$. Dzi siaj jest to
naj wi$k sze wy zwa nie dla "wia ta na uki i in -
!y nie rów. Do tych cza so we roz wi# za nia
unie mo! li wia j# prze cho wa nie ener gii d%u -
go okre so wo. Jed nak nie jest tak (le, pro -
po zy cj# na roz wi# za nie z%o !o ne go pro ble -
mu mo !e by& wo da. Okre "la ne od wie lu
lat po zio my spraw no "ci wy ko rzy sta nia
elek trow ni szczy to wo-pom po wych od no -
si %y si$ tyl ko do kon wen cjo nal nych (ró de%
ale przed sta wia ne bi lan se za zwy czaj
igno ro wa %y czas prze cho wy wa nia ener gii.
Mo !e nad szed% czas na zrów no wa !o n# go -
spo dar k$ zbi lan so wa nej ener gii a za ra zem
aku mu lo wa nia wo dy? W naj bli! szej przy -
sz%o "ci na pew no znaj dzie my od po wied(. 

Dr in!. Marcin Szczygie"
Prodziekan ds. Wspó"pracy i Rozwoju 

Wydzia" Elektryczny
Politechniki #l$skiej

!ró d"a:
https://le piej.tau ron.pl/zie lo na -ener gia/przy do -
mo wa -elek trow nia -wia tro wa -czy -to -sie -opla ca
https://ene rad.pl/ma ga zy ny -ener gii,
https://rig. ka to wi ce.pl/wp -con tent/uplo -
ads/2021/10/Bu si nessHub -09_2021NET.pdf?
fbc lid=IwA R1ThW_pNorh PLio Xy oeO85A FpHg -
-Fv1W89Hj W4 -khRCb dlEhf fJ z2dxCEE.

Kryzys energetyczny
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W bie '& cym ro ku pre zy den cj% po ro zu -
mie nia Fo rum Bu dow nic twa !l& skie go pe$ -
ni !l& ska Izba Bu dow nic twa. Z te go ty tu -
$u w ostat nim kwar ta le zor ga ni zo wa ne
zo sta $y trzy po sie dze nia Pre zy dium Fo -
rum Bu dow nic twa !l& skie go w dniach
6 lip ca, 3 i 22 sierp nia, na któ rych obec -
ni by li oprócz cz$on ków Pre zy dium Fo rum
Bu dow nic twa !l& skie go:

Ar ka diusz BO REK – Pre zes Za rz& du IGN
Ma riusz CZY SZEK – Pre zy dent !l& -

skiej Izby Bu dow nic twa
Ro man KAR WOW SKI – Prze wod ni -

cz& cy !l& skiej Okr% go wej Izby In 'y nie rów
Bu dow nic twa

An drzej KRÓ LIC KI – Pre zes Za rz& du !l& -
skiej Unii Bu dow la nej

An drzej SZY D+OW SKI – Prze wod ni cz& -
cy PZITB od dzia$ Ka to wi ce

rów nie' przed sta wi cie le sy gna ta riu szy
Po ro zu mie nia. Na jed nym ze spo tka#
zo sta $y z$o 'o ne gra tu la cje dla no we go Pre -
ze sa Od dzia $u Za g$% bia W% glo we go Sto -
wa rzy sze nia Elek try ków Pol skich – Pa na
Ma riu sza Sa ra to wi cza.

Ce lem stwo rze nia Fo rum jest wspó$ dzia -
$a nie sa mo rz& dów za wo do wych i go -
spo dar czych, or ga ni za cji po za rz& do wych,
szkó$ wy' szych oraz in sty tu cji pro wa dz& -
cych dzia $al no() w ob sza rach zwi& za nych
z bran '& bu dow la n& na te re nie wo je wódz -
twa (l& skie go, któ re wy ra zi $y zgo d% i ch%)
wspó$ pra cy w uzgad nia niu i re pre zen to -
wa niu wspól ne go sta no wi ska do pro jek -
tów le gi sla cyj nych, wspó$ dzia $a nia z w$a -
dza mi pa# stwo wy mi i sa mo rz& do wy mi
wo je wódz twa w za kre sie re gio nal nej po -
li ty ki do ty cz& cej in we sty cji i bu dow nic twa,
two rze nia wa run ków dla wpro wa dza nia
ocze ki wa nych zmian zmie rza j& cych do po -
pra wy sta nu ilo (cio we go i ja ko (cio we go
kszta$ ce nia za wo do we go kadr w za wo -
dach bu dow la nych.

Bie '& ce po sie dze nia Pre zy dium Fo rum
mia $y za za da nie usta le nia pla nu dzia $a nia
w naj bli' szym cza sie, przede wszyst kim
kon ty nu acj% or ga ni za cji ko lej nej ju' kon fe -
ren cji „XII !l& skie go Fo rum In we sty cji, Bu -
dow nic twa, Nie ru cho mo (ci”. Kon fe ren cja
ta od b% dzie si% pod ha s$em prze wod nim:
„Bu dow nic two w no wej rze czy wi sto (ci”.
Dzi% ki tak ob szer ne mu za kre so wi za gad -
nie#, przed sta wi cie le Fo rum wspól nie
przy j% li sta no wi sko o or ga ni za cji dwu -
dnio wej kon fe ren cji w dniach 24-25 li sto -
pa da br., gdzie zo sta n& po ru szo ne bar dzo
istot ne i ak tu al ne te ma ty tj. al ter na tyw ne
*ró d$a ener gii, no we li za cja Pra wa bu dow -
la ne go, cy fry za cja pro ce su in we sty cyj ne -
go, cz$o wiek, po trze by, (ro do wi sko a no -
wo cze sne tech no lo gie, in no wa cje
w bu dow nic twie, BIM w dy dak ty ce, na uce,
prak ty ce i w usta wo daw stwie. Ser decz nie
za pra sza my do (le dze nia na szej stro ny in -
ter ne to wej www.izba bud.pl, na któ rej b% -
dzie po ja wia) si% wi% cej in for ma cji na te -
mat or ga ni zo wa nej kon fe ren cji.

Pla ny
na przy sz'o#(
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!l"ska Izba Budownictwa

Z prac Ko mi sji ds.
Spó' dziel czo #ci

17 sierp nia 2022r. w sie dzi bie Ty skiej
Spó$ dziel ni Miesz ka nio wej „Oskard”
spo tka li si% cz$on ko wie Ra dy !IB pra -
cu j& cy w Ko mi sji ds. spó$ dziel czo (ci.
Na po sie dze niu obec ny by$ rów nie'
Pre zy dent !IB Ma riusz Czy szek.
Na wst% pie go spo darz spo tka nia
i Prze wod ni cz& cy Ko mi sji – Piotr Po -
lis po wi ta$ przy by $ych go (ci, przed sta -
wi$ pro ble ma ty k% spo tka nia oraz za -
pro si$ do dys ku sji.

Pierw szym pod j% tym te ma tem by -
$y zmia ny pra wa ener ge tycz ne go
do ty cz& ce roz li cze# za do star cza ne
miesz ka# com cie p$o. Uczest ni cy spo -
tka nia do ko na li ana li zy Roz po rz& dze -

nia Mi ni stra Kli ma tu i !ro do wi ska
z dnia 7 grud nia 2021 r. w spra wie wa -
run ków usta la nia tech nicz nej mo' li -
wo (ci i op$a cal no (ci za sto so wa nia cie -
p$o mie rzy, po dziel ni ków kosz tów
ogrze wa nia oraz wo do mie rzy do po -
mia ru cie p$ej wo dy u'yt ko wej, wa run -
ków wy bo ru me to dy roz li cza nia
kosz tów za ku pu cie p$a oraz za kre su
in for ma cji za war tych w in dy wi du al -
nych roz li cze niach. Szcze gól n& uwa -
g% po (wie co no na $o 'o ne mu w prze -
pi sach obo wi&z ko wi in sta lo wa nia
po dziel ni ków kosz tów cen tral ne go
ogrze wa nia, ana li zy tech nicz nej i eko -
no micz nej za sad no (ci ich sto so wa -

nia oraz mo' li wo (ci re zy gna cji z roz -
li cza nia cie p$a po przez po dziel ni ki.
Za gad nie nie szcze gó $o wo przed sta -
wi$ Grze gorz Gó ral – Wi ce pre zes
Za rz& du Za brza# skiej Spó$ dziel ni
Miesz ka nio wej. Re zy gna cja z po -
dziel ni ków dla tych za rz&d ców, któ -
rzy ju' w ten spo sób si% roz li cza j&
z miesz ka# ca mi lub ma j& za miar si%
roz li cza) jest w (wie tle prze pi sów roz -
po rz& dze nia bar dzo utrud nio na.
W opi nii ze bra nych re zy gna cja z po -
dziel ni ków mo 'e by) bar dzo trud na
a wr%cz nie mo' li wa, dla te go de cy zja
o wej (ciu w sys tem po dziel ni ków mu -
si by) po prze dzo na do g$%b n& ana li -
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z& tech nicz n& oraz po win na mie)
so lid ne opar cie w prze s$an kach eko -
no micz nych. Grze gorz Go wa rzew -
ski – Cz$o nek Ra dy !l& skiej Izby Bu -
dow nic twa zwró ci$ uwa g% na to, 'e nie
bez zna cze nia jest te' opi nia miesz -
ka# ców i do tych cza so wy spo sób
roz li czenia cen tral ne go ogrze wa nia.
Wia do m& rze cz& jest, i' ka' da zmia -
na bu dzi wie le kon tro wer sji i cz% sto
opi nie miesz ka# ców s& po dzie lo ne.
Roz po rz& dze nie jest trud ne do wdro -
'e nia, wy st% pu je w nim du 'o nie pre -
cy zyj nych za pi sów. Jak za uwa 'y $a
Pa ni Jo lan ta So bek – Pre zes Za rz& -
du Sie mia no wic kiej Spó$ dziel ni Miesz -
ka nio wej, za rz&d cy bu dyn ków miesz -
kal nych ju' obec nie ma j& wie le
utrud nie# w roz li cza niu cie p$a, a roz -
po rz& dze nie nie ste ty jesz cze bar -
dziej kom pli ku je ten pro ces.

Ko lej nym pod j% tym te ma tem na tym
po sie dze niu by $o uchy le nie przez
Sejm nie któ rych za pi sów „usta wy co -
vi do wej”, skut ku j& cych obo wi&z kiem
zwo $a nia wal ne go zgro ma dze nia
w spó$ dziel niach miesz ka nio wych.
Ze bra ni omó wi li za gad nie nia do ty cz& -

ce ko re spon den cyj ne go glo so wa nia
nad uchwa $a mi na le '& cy mi do kom -
pe ten cji wal ne go zgro ma dze nia
w spó$ dziel niach. Dys ku to wa no tak 'e
spra w% d$u go (ci trwa nia ka den cji ra -
dy nad zor czej w kon tek (cie nie zwo -
$a nia wal ne go zgro ma dze nia w okre -
sie pan de mii. Pre zes TSM „Oskard”
Piotr Po lis przed sta wi$ pro po zy cj%
za pi sów sta tu to wych, któ re mo g&
po móc spó$ dziel niom unik n&) spo rów
od no (nie ka den cyj no (ci ra dy nad -
zor czej. Re asu mu j&c, w obec nym sta -
nie praw nym spó$ dziel nia miesz ka nio -
wa co do za sa dy po win na wi%c zwo $a)
Wal ne Zgro ma dze nie nie pó* niej ni'
do 30 czerw ca 2023.  r., zgod nie
z art. 83 ust. 2 usta wy o spó$ dziel niach
miesz ka nio wych.

Ostat nim i to bar dzo „go r& cym” te -
ma tem oma wia nym pod czas te go
spo tka nia by $y za po wia da ne w me -
diach pod wy' ki cen za cie p$o sys te -
mo we. Przez ostat nie dwa la ta ser wo -
wa ne by $y ju' pod wy' ki cen ener gii
ciepl nej prze kra cza j& ce $&cz nie
50%. Za po wied* ko lej nych dra stycz -
nych pod wy 'ek mo 'e ude rzy) w pod -

sta wy eko no micz ne miesz ka# ców
spó$ dziel czych za so bów. Dla nie któ -
rych miesz ka# ców wy' sze kosz ty
mo g& by) nie do ud*wi gni% cia.
Agniesz ka -Wój cik Pod gór ska – Pre zes
Za rz& du Spó$ dziel ni Miesz ka nio wej
„Za $% ska Ha$ da”, zwró ci $a uwa g%, 'e
mo 'e na st& pi) zna cz& cy wzrost za le -
g$o (ci we wno sze niu op$at, co ne ga -
tyw nie wp$y nie na sy tu acj% fi nan so w&
wie lu spó$ dziel ni. 

Obec ni na spo tka niu cz$on ko wie
Ko mi sji zgod nie za apro bo wa li pro jekt
pi sma kie ro wa ne go do Mi ni ster Kli -
ma tu i !ro do wi ska opra co wa ne go
przez Prze wod ni cz& ce go Ko mi sji,
w któ rym ja ko Izba wy ra 'a my nasz
sprze ciw od no (nie tak dra stycz nych
pod wy 'ek op$at za cie p$o i ener gi%.
W pi (mie za wnio sko wa no o ob j% cie
do fi nan so wa niem z bu d'e tu pa# -
stwa pro duk cji cie p$a dla od bior ców
cie p$a sys te mo we go z cie p$ow ni.
Z po wy' szym pi smem mo' na za po -
zna) si% na $a mach bie '& ce go nu me -
ru cza so pi sma. Ko lej ne spo tka nie
ko mi sji na st& pi w po $o wie pa* dzier -
ni ka br.

SIB78
Notatka
GŁOSOWANIA
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W dniach 4-5 oraz 25-26 kwiet -
nia 2022 ro ku w O(rod ku Garn car skim
w Me dy ni G$o gow skiej od by $y si%
w dwóch tu rach warsz ta ty garn car sko -
ce ra micz ne. .Gru py stu den tów 42..i 32
oso by..z Wy dzia $u Ar chi tek tu ry Po li -
tech ni ki !l& skiej w Gli wi cach uczest -
ni czy $y w warsz ta tach pro jek to wo - re -
ali za tor skich, któ rych ce lem by $o

za pro jek to wa nie i wy ko na nie mo zai -
ki in spi ro wa nej te ma ty k& mia sta Gli -
wi ce..i Po li tech ni ki..i !l& ska.

Stu den ci wraz z wy k$a dow ca mi wy -
ko na li 12 mo zaik ce ra micz nych..w for -
ma tach 150x150 cm, 120x120 cm.
W trak cie warsz ta tów po zna li tech no -
lo gi% przy go to wa nia ma te ria $ów do re -
ali za cji pro jek tów min. przy go to wa nie

gli ny z wy ko rzy sta niem wal car ki..i dzie -
le nie gli ny na ele men ty do re ali za cji
i wy pa $u na bi skwit..Warsz ta ty roz po -
cz% to od wpro wa dze nia teo re tycz -
ne go, zwie dza nia mu zeum miesz cz& -
ce go si% w o(rod ku w Me dy ni.
Po cz% (ci teo re tycz nej roz po cz% to
pra ce mo de lar skie w gli nie. Na no sze -
nie ry sun ku na gli n%, mo de lo wa nie, su -

Stu den ci ar chi tek tu ry
w O#rod ku
Garn car skim
w Me dy ni G'o gow skiej
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sze nie, wy pa la nie, szkli wie nie i przy go -
to wa nie mo zaik do dru gie go wy pa $u.
Re ali za cja pro jek tów mo zaik zo sta $a
po dzie lo na na kil ka ze spo $ów 6 – 8 oso -
bo wych, któ re wy ko ny wa $y pra ce we -
d$ug wcze (niej przy go to wa nych ry sun -
ków - sza blo nów. Mo zai ki zo sta $y
za pro jek to wa ne w for mie ka fli, re gu -
lar nych i ele men tów nie re gu lar nych,
któ re for m&, tre (ci&, ko lo ry sty k& na wi& -
zy wa $y do te ma ty ki..Gli wic, Po li tech -
ni ki i !l& ska. Etap re ali za cji, mo de lo wa -
nia by$ wy ma ga j& cy, cza so ch$on ny,
ale prze bie ga$ wg. usta lo ne go pla nu,
dzi% ki wcze (niej przy go to wa nym pro -
jek tom i sza blo nom z kar to nu w ska -
li 1: 1.. W trak cie warsz ta tów stu den ci
do dat ko wo wy ko ny wa li na czy nia, ty -
pu wa zo ny, czar ki, na czy nia przy po -
mo cy ko $a garn car skie go. By $o to fa -

scy nu j& ce do (wiad cze nie spo tka nia
a ma te ria $em i urz& dze niem garn car -
skim..

Warsz ta ty by $y oka zj& do po zna nia
tech no lo gii garn car stwa i ce ra mi ki
ja ko do dat ko wej for my wy ra zu twór -
cze go, któ ry wy ko rzy sta j& w pra cy za -
wo do wej ar chi tek ta, pro jek tan ta..

Warsz ta ty za ko# czo no i pod su mo -
wa no zwie dza niem mu zeum zna nej
na ca $ym (wie cie ar tyst ki W$a dy s$a wy
Pruc nal oraz po dzi wia niem ar chi tek -
tu ry lo kal ne go ko (cio $a w któ rym
wy eks po no wa na zo sta $a mo nu men tal -
na mo zai ka ce ra micz na oraz Dro ga
Krzy 'o wa, wy ko na ne przez pro fe so -
ra z Aka de mii Sztuk Pi%k nych w Kra -
ko wie w la tach 60-70 tych 20 wie ku..

W sierp niu Dzie kan Wy dzia $u Prof.
P! Klau diusz Fross od wie dzi$ O(ro dek

Garn car ski oraz spo tka$ si% z dy rek -
tor Pa ni& Ma$ go rza t& Wisz.

Wy k$a dow cy Wy dzia $u Ar chi tek -
tu ry Po li tech ni ki !l& skiej, któ rzy bra li
czyn ny udzia$ w warsz ta tach:.dr sztu -
ki Krzysz tof Gro#, Dr in'. arch. Jo an -
na Za ba wa - Krzyp kow ska, mgr in'.
arch. Woj ciech S$o do wy, mgr sztu ki
Agniesz ka Plusz cze wicz, mgr sztu ki
An na Osad nik.

Mo zai ki (cien ne prze 'y wa j& swo je
po now ne od ro dze nie i sta j& si% bar -
dzo mod ne. 

Za pra sza my do wspól nej re ali za cji
mo zai ki o do wol nej te ma ty ce w wy -
bra nych wn% trzach. 

Krzysz tof Gro!
Klau diusz Fross
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Dnia 22 czerw ca 2022 w godz.
11:00 – 19:00 na pla cu przed bu dyn -
kiem Wy dzia $u Ar chi tek tu ry Po li tech -
ni ki !l& skiej przy ul. Aka de mic kiej 7
w Gli wi cach oraz w sa li mul ti me dial -
nej 101 bu dyn ku Wy dzia $u od by$ si%
Pierw szy Gli wic ki Fe sti wal Ar chi tek tu -
ry, Sztu ki i Rze mio s$a. Fe sti wal zor ga -
ni zo wa no w ra mach pro jek tu ba daw -
cze go Sztu ka i De sign w Prze strze ni
Pu blicz nej – Art & De sign in Pu blic
Spa ce oraz kon fe ren cji na uko wej. Jak
stwier dzi$ w prze mó wie niu po wi tal nym
Prze wod ni cz& cy Fe sti wa lu, Dzie kan
Prof. P! Klau diusz Fross: ...Ce lem Fe -
sti wa lu by $a po pu la ry za cja do rob ku na -
uko wo -dy dak tycz no -twór cze go Wy -
dzia $u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki %l& skiej,
pro mo cja kul tu ry Gór ne go %l& ska, ar -
chi tek tu ry, sztu ki i rze mio s$a, in te gra -
cja sztuk i #ro do wisk twór czych, pre -
zen ta cja prac stu denc kich kie run ku
Ar chi tek tu ra Wn'trz... Ge ne za po -
wsta nia jest spon ta nicz na, za cz' $o
si' od wy jaz du stu den tów na Warsz -
ta ty ce ra micz ne do Cen trum Ce ra mi -
ki w Me dy ni G$o gow skiej. Ten fakt po -
ci& gn&$ za so b& dal sze dzia $a nia, ale
nie by $o by te go, bez du !e go za an ga -
!o wa na stu den tów, któ re z przy jem -
no #ci& wspie ra li #my... Ser decz nie dzi' -

ku j' Pa nu Dr Krzysz to fo wi Gro(, któ -
ry jest g$ów nym ini cja to rem wy da rze -
nia”. Utwór po wi tal ny WE ARE THE
CHAM PIONS (arr. J. G. Mor ti mer) za -
gra $a Or kie stra Ko men dy Wo je wódz -
kiej Po li cji. Kie row ni kiem pro jek tu ba -
daw cze go Art & De sign in Pu blic
Spa ce jest dr hab. in'. arch. Klau diusz
Fross, Prof. P!, Dzie kan Wy dzia $u
Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki !l& skiej. Wy -
sta w% g$ów n& sta no wi $y: mo zai ki ce -
ra micz ne wy ko na ne przez stu den -

tów ar chi tek tu ry w ra mach za j%) wy -
jaz do wych do Cen trum Ce ra mi ki
w Me dy ni G$o gow skiej, pod kie run kiem
mgr in'. arch. Woj cie cha S$o do we go,
mgr sztu ki An ny Osad nik, dr in'.
arch. Jo an ny Za ba wa -Krzyp kow skiej,
mgr sztu ki Agniesz ki Plusz cze wicz,
dr sztu ki Krzysz to fa Gro#. Warsz ta ty
wy jaz do we zo sta $y sfi nan so wa ne dzi% -
ki wspar ciu Rek to ra Po li tech ni ki !l& -
skiej Prof. Ar ka diu sza M% 'y ka. Wy sta -
wy do dat ko we, sto iska i atrak cje

PIERW SZY GLI WIC KI FE STI WAL
AR CHI TEK TU RY, SZTU KI I RZE MIO S)A

Fe sti wal Mo zai ki
wy j"t ko we
wy da rze nie
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za pre zen to wa $y: Dom !l& ski, !l& ska
Po li cja, Ra dio Ka to wi ce, Ma nu fak tu ra
Sma ku i Zdro wia Fo od Truck, Kry ska
De si gne, Hek sa, Nie ziem skie cu da,
Mon tow nia Sma ku, Kur to sze. Do dat -
ko wo zor ga ni zo wa no sta no wi ska te ma -
tycz ne: ry sun ku i ma lar stwa, gli ny,
ma lo wa nia twa rzy, ry so wa nia na kar -
to nach, sa mo cho dy za byt ko we, (cie' -
ka sen so rycz na. Nie zwy kle cie ka wy by$
re per tu ar Or kie stry Ko men dy Wo je -
wódz kiej Po li cji pod kie row nic twem
aspi ran ta szta bo we go Wal de ma ra
Sko tar skie go: DY WI ZJON 303 muz.
Piotr Flis, AB BA IN CON CERT arr.

He inz Brie gel, TRI BU TE TO WHIT NEY
HO USTON arr. Mi cha el Brown, QU EEN
IN CON CERT arr. Jay Bo co ok, CUR TA -
IN CALL arr. John Was son, WHEN THE
SA INTS GO MAR CHING IN arr. Na ohi -
ro Iwai, WE ARE THE CHAM PIONS arr.
J. G. Mor ti mer. Dru g& atrak cj& mu zycz -
n& by $o wy st& pie nie ze spo $u mu zycz -
ne go MU ER TE, Ar tur Krzy stek. W ra -
mach Fe sti wa lu od by wa j& ca si%
kon fe ren cja za pra sza $a na wy k$a dy
i pre zen ta cje: Hi sto ria Ce ra mi ki,
mgr An na Osad nik; Igna cy Jan Bie -
niek – za po mnia na mo zai ka, dr Krzysz -

tof Gro#; Mo de lo wa nie mo zai ki 3D,
Boh da na Di moh lo, Se ba stian Ma $ek,
WSEI Kra ków; Ni ki szo wiec & Gi szo -
wiec, mgr in'. arch. An na Bo gac ka -Wy -
bra niec; Fa mi lo ki – ko lo nie ro bot ni cze
na Gór nym %l& sku i Za g$' biu, Ka mil
Iwa nic ki. W Fe sti wa lu uczest ni czy li:
przed sta wi cie le W$adz Mia sta i Po li -
tech ni ki !l& skiej, Dzie ka ni i Kie row ni -
cy jed no stek Uczel ni, Dy rek to rzy
szkó$, stu den ci, ucznio wie za pro szo -
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nych szkó$ (red nich, miesz ka# cy mia -
sta, me dia. Wy da rze nie swo j& obec -
no (ci& za szczy ci li m.in.: Nad in spek tor
Ro man Rabsz tyn Ko men dant Wo je -
wódz ki Po li cji w Ka to wi cach, Pro rek -
tor Prof. P!. To masz Tra wi# ski, Miej ska
Kon ser wa tor Za byt ków Pa ni Ewa Po -
kor ska -O'óg, Pre zy dent !l& skiej Izby
Bu dow nic twa Ma riusz Czy szek. Z gru -
pa mi uczniów przy by li: dy rek tor Aka -
de mic kie go Li ceum Ogól no kszta$ c& -
ce Po li tech ni ki !l& skiej w Ryb ni ku
Pan mgr Krzysz tof.La zaj oraz Pa ni Wi -
ce dy rek tor mgr Re na ta Kli mek -Ko wal -
ska; dy rek tor Aka de mic kie go Li ceum
Ogól no kszta$ c& ce Po li tech ni ki !l& -
skiej w Gli wi cach Pa ni dr Ma$ go rza ta
Bo ry s$aw ska; dy rek tor Ze spo $u Szkó$
Bu dow la no Ce ra micz nych w Gli wi cach
Pa ni mgr in'. Be ata Spa $ek oraz ar ty -
sta pla styk Woj ciech Zie li# ski opie kun
gru py uczniów ZSBC w Gli wi cach. Do -
dat ko wo w ra mach fe sti wa lu mgr
Bo gu s$a wa Li siec ka za pro si $a na wy -
sta w% ma lar stwa Do ro ty Karch pt. „NIE
DO ZA TRZY MA NIA” do Ga le rii Za ka -
ma rek oraz Klu bu Pra cow ni ków Po li -
tech ni ki !l& skiej ul. Ba na cha 3, Gli wi -
ce. Jed no cze (nie w Ga le rii ZPAP
Cen trum 3.0. przy ul. Stu dzien nej 6
w Gli wi cach od by$ si% uro czy sty wer -

ni sa' wy sta wy pt. Fe sti wal mo zai ki. Nie
la da atrak cj& w Kam pu sie by$ Pa trol
Kon ny Po li cji. Ze wzgl% du na du 'e za -
in te re so wa nie uczest ni ków i wy staw ców
Gli wic ki Fe sti wal Ar chi tek tu ry, Sztu ki
i Rze mio s$a b% dzie kon ty nu owa ny.

Ko mi tet Na uko wy Fe sti wa lu:
dr hab. in'. arch. Klau diusz Fross
– prze wod ni cz& cy, Prof. P! – Dzie kan
Wy dzia $u Ar chi tek tu ry, dr hab. in'. To -
masz Tra wi# ski, Prof. P! – Pro rek tor,
ds. In fra struk tu ry i Pro mo cji, Prof. P!,
Prof. dr hab. in'. Fran ci szek Ple -
wa – Dzie kan Wydz. Gór nic twa, In 'y -
nie rii Bez pie cze# stwa i Au to ma ty ki
Prze my s$o wej, dr hab. in'. An na Ti mo -
fiej czuk, Prof. P! – Dzie kan Wydz. Me -
cha nicz ne go Tech no lo gicz ne go,
dr hab. in'. arch. Na ta lia B& ba -Cio sek,
Prof. P! – kie row nik Ka te dry Sztuk Pi%k -
nych i Pro jek to wych RA r4, dr Krzysz -
tof Gro#, mgr Ma$ go rza ta Wisz – dy rek -
tor O(rod ka Garn car skie go w Me dy ni
G$o gow skiej, dr in'. arch. Jo an na Za -
ba wa -Krzyp kow ska, mgr Agniesz ka
Plusz cze wicz. Go() Spe cjal ny: Nad in -
spek tor Ro man Rabsz tyn Ko men dant
Wo je wódz ki Po li cji w Ka to wi cach.
Uczest ni cy spe cjal ni: Pa trol Kon ny Po -
li cji, Or kie stra Ko men dy Wo je wódz kiej

Po li cji, ze spó$ mu zycz ny MU ER TE,
Ar tur Krzy stek. Ko mi tet Or ga ni za cyj -
ny i ku ra to rzy wy sta wy: dr hab. in'. arch.
Klau diusz Fross, Prof. P!, dr Krzysz tof
Gro#, dr in'. arch. Jo an na Za ba wa -
-Krzyp kow ska, mgr An na Osad nik,
mgr Agniesz ka Plusz cze wicz, mgr in'.
arch. Woj ciech S$o do wy, stu den ci ar chi -
tek tu ry: Ali cja Rabsz tyn, Alek san dra
So bo#, Sa mo rz&d Stu den tów Ar chi tek -
tu ry SSWA. Part ne rzy: Wy dzia$ Ar -
chi tek tu ry Po li tech ni ki !l& skiej w Gli wi -
cach, Urz&d Mia sta w Gli wi cach, Ka te dra
Sztuk Pi%k nych i Pro jek to wych Po li tech -
ni ki !l& skiej, Ko $o Na uko we Wzor nik,
O(ro dek Garn car ski Me dy nia G$o gow -
ska Zwi& zek Pol skich Ar ty stów Pla sty -
ków Okr%g Gli wic ko -Za brza# ski, XL3D,
Aka de mic kie Li ceum Ogól no kszta$ -
c& ce w Gli wi cach, Aka de mic kie Li -
ceum Ogól no kszta$ c& ce w Ryb ni ku, Ze -
spó$ Szkó$ Bu dow la no -Ce ra micz nych
w Gli wi cach, Ze spó$ Szkó$ Ar ty stycz -
no -Pro jek to wych w Tar now skich Gó -
rach, !wiat Gli ny.w Gli wi cach, Pro jekt
Fa mi lo ki 3.0 – Ka mil Iwa nic ki, Ga le ria Za -
ka ma rek Po li tech ni ki !l& skiej w Gli wi -
cach, Ga le ria Czor no Izba.

Klau diusz Fross
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Ogrom nym za in te re so wa niem cie -
szy si% nie daw no wy re mon to wa -
na na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech -
ni ki !l& skiej Sa la 101. Co spra wia, 'e
wszy scy chc& w niej pro wa dzi) za j% -
cia ze stu den ta mi, wy k$a dy, kon sul -
ta cje, obro ny dy plo mo we i dok tor skie,
spo tka nia z part ne ra mi? Od po wied*
jest pro sta: spe$ nie nie po trzeb u'yt -
kow ni ków. Ale w ja ki spo sób? Sa la po -
sia da kil ka zmien nych stref, wy po sa -
'o na jest w naj now sze in te rak tyw ne
mul ti me dia, umo' li wia pro wa dze nie
wszel kich ak tyw no (ci do pa so wu j&c
si% do wy ma ga# oraz pre zen tu je
mod ny de sign.

Re mont ka pi tal ny pro wa dzo no jest
z ini cja ty wy Dzie ka na Prof. P! Klau -
diu sza Fross, któ ry na wi& za$ kon takt
z Za rz& dem We nin ger sp. z o.o.,
z pre ze sem mgr in'. Krzysz to fem Pie -
cha czek i wi ce pre ze sem mgr in'.
Ma cie jem Spo rek. Jest to in no wa cyj -
na mul ti me dial na sa la no wych form
dy dak ty ki. Spon so rem prac bu dow -
la nych, wy mia ny in sta la cji, ele men tów
wy ko# cze nia (po sadz ka, su fit aku -
stycz ny, ro le ty, o(wie tle nie) oraz wy -
po sa 'e nia me blo we go jest fir ma We -

nin ger. Wy dzia$ wy po sa 'y$ sa l%
w dwie mul ti me dial ne ta bli ce. To
pierw szy ta ki kom plek so wy re mont
fi nan so wa ny przez part ne ra ze wn%trz -
ne go. Pra ce bu dow la ne re ali zo wa ne
wg pro jek tu prof. P!. Klau diu sza
Fross. Sa la prze zna czo na jest
do wszel kich ak tyw no (ci, g$ów nie za -
j%) pro jek to wych, kon sul ta cyj nych
czy se mi na ryj nych.

Sa la 101 po sia da 4 stre fy pra cy stu -
den ta na zwa ne kon cep cyj nie: „klub
dys ku syj ny” – pre zen ta cje, mi ni -wy -
k$a dy, dys ku sje, za pro szo ny go();
„traw nik in spi ra cji” – pre zen ta cja
pro jek tu i kon sul ta cje; „po cze kal -
nia” – pra ca w$a sna; „za da nie i wie -
dza” – pra ca gru po wa, wy szu ki wa nie
da nych w In ter ne cie, ry so wa nie.
8 scen (wietl nych (w tym pod (wie -
tle# de ko ra cyj nych) po zwa la -
na na kom for to we u'yt ko wa nie. Sa -
la da je no we mo' li wo (ci pro wa dze nia
za j%), np. po dzie le nia gru py pro jek -
to wej i pro wa dze nia rów no le gle: kon -
sul ta cji po je dyn czej lub w gru pie, pra -
cy w$a snej stu den ta ocze ku j& ce go
na kon sul ta cj%, jed no cze (nie wy ko -
ny wa nia po le ce# i za da# w gru pie,

)wi cze nia pre zen ta cji oraz dys ku sji.
Spo sób pro wa dze nia za j%) pro jek to -
wych za le 'y od ini cja ty wy pro wa dz& -
ce go. Sa la da je no we mo' li wo (ci, któ -
re war to wy ko rzy sta). Dwa
mul ti me dial ne, in te rak tyw ne ekra ny
umo' li wia j& m.in. pre zen ta cje pro jek -
tu, wy k$a du, po $& cze nie z In ter ne tem,
wy szu ki wa nie da nych i ma te ria $ów
do )wi cze# na bie '& co, ry so wa nie,
szki co wa nie, ko rek ty pro jek to we, za -
pi sy wa nie da nych, wy sy $a nie da -
nych, po $& cze nie ze stu den ta mi i pro -
wa dz& cy mi oraz go () mi w for mie
zdal nej, kon sul ta cje on -li ne, pro wa -
dze nie za j%) hy bry do wych itp.
Mo' na pod su mo wa) krót kim stwier -
dze niem: gdy u!yt kow nik jest usa tys -
fak cjo no wa ny to zna czy ar chi tekt
spe$ ni$ swo j& ro l'.

W uro czy stym otwar ciu uczest ni -
czy $y W$a dze Uczel ni i Wy dzia $u, kie -
row ni cy Ka tedr, Sa mo rz&d Stu denc -
ki SSWA, za pro sze ni go (cie, me dia.
Obec no (ci& za szczy ci$ Pre zy dent
!l& skiej Izby Bu dow nic twa Ma riusz
Czy szek.

Klau diusz Fross

In no wa cyj na,
mul ti me dial na
Sa la 101 We nin ger
na Wy dzia le Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki *l" skiej
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Eks pe ry men tal na mi ni wy sta wa 4 prac
zwi& za nych z Bien na le w We ne cji w 2019 ro ku.
Au to rem jest Prof. P! Klau diusz Fross.
Eks pe ry ment po le ga na usta wie niu prac
w 4 ró' nych miej scach
(ko ry tarz, spo czni ki klat ki scho do wej)
na 4 po zio mach bu dyn ku
Wy dzia $u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki !l& skiej
oraz na ob ser wa cji re ak cji u'yt kow ni ków bu dyn ku.
Wy sta wa pro wa dzi od bior c% po bu dyn ku
oraz w wy pad ku za in te re so wa nia sk$a nia
do po szu ki wa nia ko lej nych plansz.
Pra ce by $y wcze (niej pre zen to wa ne na wy sta wie
zbio ro we pt. Ar chi tect After Work,
któ ra od by $a si% w dniach 11-22 pa* dzier ni ka 2021
w Ga le rii Dag ma Art. w Ka to wi cach.
Do udzia $u za pro szo no wte dy 7 ar chi tek tów.
Au tor Klau diusz Fross, za pre zen to wa$ se ri%
5 fo to gra fik kom pu te ro wych
pt. ve ni ce 2019 bien na le.
Pra ce dru ko wa ne s& na PCV i sta no wi& eks pe ry ment
$& cze nia daw nych oraz no wych tech nik
wy ra zu twór cze go. Pra ce mo' na tak 'e ob ra ca),
pre zen tu j&c w po zio mie lub pio nie.

Ar chi tect After Work
– Ve ni ce Bien na le 2019
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Dnia 30 ma ja 2022 na Wy dzia le Ar chi -
tek tu ry Po li tech ni ki !l& skiej po wo $a no
do 'y cia pro jekt ba daw czo -edu ka cyj no -
-spo $ecz ny pod na zw& !l& ski Urban Lab.
W za mie rze niach gru py ini cja tyw nej ma on
mie) za si%g me tro po li tal ny i re gio nal ny.

Miej sce za $o 'e nia nie jest przy pad ko we,
na ukow cy – ar chi tek ci i urba ni (ci z Wy dzia -
$u Ar chi tek tu ry – wspó$ pra cu j& cy z eks -
per ta mi i na ukow ca mi ró' nych bran',
chc& ak tyw nie wspie ra) roz wój re gio nu,
tak, by prze strze# zur ba ni zo wa na le piej
za spo ka ja $a po trze by miesz ka# ców. O za -
$o 'e niu !l& skie go Urban La bu przed sta -
wi cie le in sty tu cji po wo $u j& cych po in for -
mo wa li 29 czerw ca 2022 na kon fe ren cji
pra so wej w ra mach World Urban Fo rum
w Ka to wi cach. Za l& 'ek Urban La bu wy -
pra co wa ny zo sta$ przez wspó$ dzia $a nie za -
an ga 'o wa nych osób z Cen trum Ini cja tyw
Spo $ecz nych, Po li tech ni ki !l& skiej, gli -
wic kie go biz ne su oraz ak tyw nych w 'y -
ciu spo $ecz nym lo kal nych po li ty ków i spo -
$ecz ni ków. Wcze (niej sze dzia $a nia gru py
ini cja tyw nej za owo co wa $y kil ko ma ju'
dzia $a j& cy mi pro jek ta mi na uko wo -wdro -

'e nio wy mi, z któ rych naj wa' niej szym
jest Punkt Miesz ka# ca. Jest on roz sze rze -
niem i kon ty nu acj& bar dzo do brze funk -
cjo nu j& ce go do ko# ca ma ja 2022 Punk -
tu Po mo cy Ukra inie, pro wa dzo ne go
od wy bu chu woj ny przez CIS Gli wi ce
(na zle ce nie gli wic kie go sa mo rz& du).
Dnia 15 czerw ca 2022 z ini cja ty wy Dzie -
ka na Wy dzia $u Ar chi tek tu ry Prof. P!
Klau diu sza Fross od by $o si% spo tka nie
z Prze wod ni cz& cym Za rz& du !l& sko -Za -
g$% biow skiej Me tro po lii Ka zi mie rzem Ka -
rol cza kiem. Oma wia no mo' li wo (ci wspó$ -
pra cy i wspar cia dla ini cja ty wy Urban La bu.
Prze wod ni cz& cy wy ka za$ du 'e za in te re -
so wa nie oraz zor ga ni zo wa$ ko lej ne spo -
tka nie ro bo cze.

Urban Lab to roz wi ja ny od kil ku na stu lat
kon cept ba daw czo -roz wo jo wy, któ ry
od nie daw na za czy na by) re ali zo wa ny
w wiel kich mia stach w Pol sce. Urban La -
by po wo $a $y ju' sa mo rz& dy Rze szo wa
i Gdy ni, a ostat nio po wsta$ tak 'e lab w To -
ru niu, po wo $a ny przez Uni wer sy tet Mi ko -
$a ja Ko per ni ka.

!l& ski Urban Lab z sie dzi b& w Gli wi cach,
jest wspól n& ini cja ty w& Wy dzia $u Ar chi -
tek tu ry Po li tech ni ki !l& skiej, Cen trum Ini -
cja tyw Spo $ecz nych CIS Gli wi ce oraz
Kon gre su Ru chów Miej skich. Jest miej scem
w mie (cie, a za ra zem plat for m& wspó$ pra -
cy sku pia j& c& przed sta wi cie li sa mo rz& dów,
na uki, lo kal nych or ga ni za cji spo $ecz nych,
me diów i biz ne su. Funk cjo nu je ja ko think -
tank i ze spó$ ba daw czy pro wa dz& cy
dzia $a nia z ak tyw nym udzia $em miesz ka# -
ców miast re gio nu. Je go ce lem jest wy -
ko rzy sta nie po ten cja $u ró' nych uczest ni -
ków miej skie go 'y cia dla po pra wy
funk cjo no wa nia miast po przez wzmac nia -
nie re la cji i wspie ra nie wspó$ pra cy. !l& ski
Urban Lab jest jed no cze (nie pro jek tem na -
uko wym (na rz% dziem ba daw czo -wdro 'e -
nio wym), oraz miej scem two rze nia in no -
wa cji spo $ecz no -tech no lo gicz nych, dzi% ki
wie lo sek to ro wej kon struk cji, opie ra j& cej si%
na kon cep cji po czwór nej he li sy, ma szan -
s% wy wo $y wa) efekt sy ner gii i spo $ecz nej
kre atyw no (ci, szcze gól nie wa' ny obec nie
dla po szu ki wa nia roz wi& za# w sy tu acjach
kry zy so wych, w po szu ki wa niu no wej wi -
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z sie dzi b"
w Gli wi cach
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zji roz wo ju miast. Dla sa mo rz& dów re gio -
nu !l& ski Urban Lab jest punk tem do st% -
pu do eks per tów, dla na ukow ców i przed -
sta wi cie li biz ne su – miej scem sty ku
z re al ny mi pro ble ma mi mia sta. Ja ko miej -
sce w prze strze ni miej skiej Gli wic jest
punk tem spo tka nia, dys ku sji, warsz ta -
tów pre lek cji i in nych form wy mia ny my -
(li, in for ma cji, for mu $o wa nia dia gnoz
i two rze nia po my s$ów na lep sze funk cjo -
no wa nie miast. Na co dzie# dzia $a ja ko
Punkt Miesz ka# ca – miej sce, gdzie miesz -
ka# cy m.in. mo g& otrzy ma) wspar cie
w sy tu acjach kry zy so wych. Pro jekt !l& skie -
go Urban La bu za k$a da sze ro k& wspó$ pra -
c% mi% dzy sek to ro w& z udzia $em uczel ni
wy' szych, jed no stek na uko wych, think tan -
ków, sa mo rz& dów lo kal nych i or ga ni za cji
spo $ecz nych ukie run ko wa n& na bu do -
wa nie i in spi ro wa nie no wej wi zji roz wo ju
miast, opar tej na so lid nej, na uko wej dia -
gno zie. Do tych czas za an ga 'o wa nie w re -
ali za cj% przed si% wzi% cia za de kla ro wa $y
Gór no (l& sko -Za g$% biow ska Me tro po lia
oraz Ob ser wa to rium Pro ce sów Miej skich  
i Me tro po li tal nych, dzia $a j& ce przy Uni wer -
sy te cie !l& skim w Ka to wi cach. W ci& gu
ostat nich dwóch mie si% cy Urban Lab
na wi& za$ kon takt z gru pa mi ak tyw nych
miesz ka# ców z kil ku miast re gio nu, swo -
je za in te re so wa nie wspó$ pra c& wy ra zi li sa -
mo rz& dow cy, od by $y si% ju' pierw sze
spo tka nia z miesz ka# ca mi, ukie run ko -
wa ne na zbu do wa nie ró' nych form od dol -
ne go dzia $a nia w Gli wi cach. W pla nach
na naj bli' szy czas znaj du j& si% tak pro jek -
ty edu ka cyj ne jak i warsz ta ty z miesz ka# -
ca mi oraz im pre zy kul tu ral ne, któ rych ce -
lem jest np. zwró ce nie uwa gi na zna cze nie
dzie dzic twa kul tu ro we go miast w two rze -
niu ich lo kal nej to' sa mo (ci (naj bli' sza im -
pre za od b% dzie si% 18 wrze (nia w ra mach
Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa).

Ko mi tet Za $o 'y ciel ski Urban Lab sta no -
wi&: prof. P! Klau diusz Fross – Dzie kan
Wy dzia $u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki !l& skiej,
dr Ma$ go rza ta Tkacz -Ja nik – Kon gres
Ru chów Miej skich, Le szek Lo sza – Pre zes
Cen trum Ini cja tyw Spo $ecz nych CIS Gli -
wi ce, prof. P! Krzysz tof Kaf ka – Ka te dra
Ra r1, Wy dzia$ Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki !l& -
skiej, Dr Ma rek Ja nik – Ka te dra Ra r1, Wy -
dzia$ Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki !l& skiej, Dr
Agniesz ka Bu gno -Ja nik – Ka te dra Ra r5,
Wy dzia$ Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki !l& -
skiej, se kre tarz Urban Lab.

https://www.fa ce bo ok.com/Sla skiUr ban Lab

Agniesz ka Bu gno -Ja nik
Klau diusz Fross
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Ana li zu j&c kwe sti% rosz cze nia o zwi%k -
sze nie wy na gro dze nia umow ne go wy ko -
naw cy na le 'y w pierw szej ko lej no (ci usta -
li), dla cze go w ogó le po ja wia si% ta ki
pro blem, a za ra zem po trze ba wa lo ry za cji
(wiad cze nia stron da ne go sto sun ku zo bo -
wi& za nio we go. Zwi%k sze nie wy na gro dze -
nia umow ne go (wa lo ry za cja) mo 'e oka za)
si% po trzeb ne, gdy za wie ra ny jest z dru gim
pod mio tem sto su nek d$u go ter mi no wy
(umo wa d$u go ter mi no wa), roz ci& gni% ty
w per spek ty wie cza so wej, któ ry wi& 'e si%
z ry zy kiem, i' usta lo ne w je go tre (ci war -
to (ci, czy te' mier ni ki war to (ci ule gn&
nie kon tro lo wa nej zmia nie, co w kon se kwen -
cji do pro wa dzi do za chwia nia prze wi dy wa -
nej ju' na eta pie ini cjo wa nia da ne go sto -
sun ku (da nej umo wy go spo dar czej)
rów no wa gi eko no micz nej stron.

Nie trud no bo wiem wy obra zi) so bie sy -
tu acj%, zw$asz cza bio r&c pod uwa g% ak tu -
al nie pa nu j& c& sy tu acje go spo dar cz&,
a w szcze gól no (ci ob ser wo wa ne obec nie
ro sn& ce kosz ty ma te ria $ów oraz ro bo ci zny,
i' wy ko naw ca nie tyl ko nie osi& gnie za $o -
'o ne go zy sku, ale po nie sie ra '& c& stra t%.
Zwi%k sze nie wy na gro dze nia umow ne go
(wa lo ry za cja) mo 'e wi%c oka za) si% je dy -
nym roz wi& za niem, któ re w efek cie za bez -
pie czy wy ko naw c% pod wzgl% dem fi nan -
so wym i umo' li wi do ko# cze nie in we sty cji.

Ni niej szy ar ty ku$ do ty czy rosz cze nia
o zwi%k sze nie wy na gro dze nia umow ne go
w sy tu acji, gdy ta kiej wa lo ry za cji nie prze -
wi du je umo wa za war ta mi% dzy stro na mi.

Roz wa 'a j&c kwe sti% wa lo ry za cji war to
wska za), 'e klu czo we zna cze nie ma
w tym wzgl% dzie pa nu j& ca ak tu al nie, ale
i w dal szej per spek ty wie cza so wej sy tu -
acja w sek to rze bu dow nic twa. Mia no wi -
cie w okre sie od ok. po $o wy 2021 r. od no -
to wu je si% gwa$ tow ny wzrost cen
ma te ria $ów i us$ug bu dow la nych (kosz tów
wy ko naw stwa), któ ry spo wo do wa ny jest
mi% dzy in ny mi zna cz& cym wzro stem cen
su row ców u'y wa nych w pro ce sie pro duk -
cji bu dow la nej, ogra ni czo n& po da '& su -
row ców, ogra ni cze nia mi w do st%p no (ci su -

row ców b% d& cych kon se kwen cj& re stryk -
cji zwi& za nych z epi de mi& SARS -COV -2
oraz woj ny w Ukra inie (ogra ni cze nia han -
dlo we, lo gi stycz ne, trans por to we).
Na wzrost cen ma te ria $ów i us$ug bu dow -
la nych wp$y n% $y min:

– wzrost kosz tów za trud nie nia zwi& za -
ny ze sta nem epi de mii w tym od p$yw pra -
cow ni ków fi zycz nych z za gra ni cy (m. in.
Ukra ina, Bia $o ru(), ko niecz no() do sto so -
wa nia miejsc pra cy oraz za pew nie nia
bez pie cze# stwa i hi gie ny pra cy do re gu -
la cji usta wo wych, ma j& cych na ce lu za po -
bie ga nie roz prze strze nia niu si% epi de mii
SARS -COV -2,

– ga lo pu j& ca in fla cja,
– se lek tyw na po li ty ka ban ków udzie la -

j& cych wspar cia fi nan so we go pod mio tom
z sek to ra bran 'y bu dow la nej i ogra ni czo -
na do st%p no() do kre dy tów,

– wzrost ilo (ci po st% po wa# re struk tu -
ry za cyj nych i upa d$o (cio wych w bran 'y
bu dow la nej,

– obec nie woj na w Ukra inie, w tym po -
wrót pra cow ni ków z Ukra iny do swo je go
pa# stwa ce lem je go obro ny oraz dez or -
ga ni za cja (prze rwa nie) $a# cu cha do staw
ma te ria $ów po cho dz& cych z Ukra iny, Ro -
sji czy Bia $o ru si,

– glo bal ne skut ki go spo dar cze i ku mu -
la cja wszyst kich ww. oko licz no (ci w jed -
nym cza sie.

Na le 'y pod kre (li), i' in sty tu cja „wa lo -
ry za cji” ob wa ro wa na jest pew ny mi ogra -
ni cze nia mi, za rów no przed mio to wy mi
jak i cza so wy mi. W ce lu wy st& pie nia
z rosz cze niem o zwi%k sze nie wy na gro dze -
nia umow ne go, mu sz& zo sta) wy pe$ nio -
ne ku mu la tyw nie ($&cz nie) okre (lo ne
w prze pi sach pra wa prze s$an ki, któ re ze
swej na tu ry ma j& cha rak ter wy so ce ocen -
ny, co wy ni ka z ogól ne go i nie pre cy zyj ne -
go brzmie nia prze pi sów. Na grun cie ko -
dek su cy wil ne go na le 'y w szcze gól no (ci
przy wo $a) na st% pu j& ce re gu la cje:

Art. 3571 KC Je !e li z po wo du nad zwy -
czaj nej zmia ny sto sun ków spe$ nie nie
#wiad cze nia by $o by po $& czo ne z nad -

mier ny mi trud no #cia mi al bo gro zi $o by
jed nej ze stron ra !& c& stra t&, cze go stro -
ny nie prze wi dy wa $y przy za war ciu umo -
wy, s&d mo !e po roz wa !e niu in te re sów
stron, zgod nie z za sa da mi wspó$ !y cia spo -
$ecz ne go, ozna czy" spo sób wy ko na nia zo -
bo wi& za nia, wy so ko#" #wiad cze nia lub na -
wet orzec o roz wi& za niu umo wy.
Roz wi& zu j&c umo w' s&d mo !e w mia r' po -
trze by orzec o roz li cze niach stron, kie ru -
j&c si' za sa da mi okre #lo ny mi w zda niu po -
prze dza j& cym.

Art. 632 KC
§ 1. Je !e li stro ny umó wi $y si' o wy na -

gro dze nie ry cza$ to we, przyj mu j& cy za mó -
wie nie nie mo !e !& da" pod wy! sze nia
wy na gro dze nia, cho cia! by w cza sie za war -
cia umo wy nie mo! na by $o prze wi dzie"
roz mia ru lub kosz tów prac.

§ 2. Je !e li jed nak wsku tek zmia ny sto -
sun ków, któ rej nie mo! na by $o prze wi dzie",
wy ko na nie dzie $a gro zi $o by przyj mu j& ce -
mu za mó wie nie ra !& c& stra t&, s&d mo !e
pod wy! szy" ry cza$t lub roz wi& za" umo w'.

Usta wo daw ca for mu $u j&c tre() prze pi -
sów, któ re da j& mo' li wo() wy st& pie nia
z rosz cze niem o zwi%k sze nie wy na gro dze -
nia, po s$u 'y$ si% in sty tu cj& klau zul ge ne -
ral nych. Klau zu le ge ne ral ne sta no wi&
swo isty ro dzaj prze ciw wa gi dla zbyt da -
le ko po su ni% te go for ma li zmu i ry go ry zmu
praw ne go. Po zwa la j& na in dy wi du ali za cj%
roz strzy gni%), na wzi% cie pod uwa g%
oso bli wych cech da ne go sta nu fak tycz -
ne go. Mo g& sta no wi) one pew ne go ro dza -
ju re me dium na nie stan dar do we sy tu acje.
S& pew ne go ro dza ju roz wi& za niem, któ -
re w kon se kwen cji umo' li wi wy ko naw cy
mo' li wo() do sto so wa nia za strze 'o ne go
na je go rzecz wy na gro dze nia do pa nu j& -
cych re aliów ryn ko wych. Po s$u 'e nie si%
przez usta wo daw c% po j% ciem klau zul ge -
ne ral nych dla stron da ne go sto sun ku zo -
bo wi& za nio we go ozna cza w prak ty ce, i'
roz strzy gni% cie spo ru, czy li do ko na nie oce -
ny czy w da nym sta nie fak tycz nym zo sta -
$y spe$ nio ne prze s$an ki wa lo ry za cyj ne

Rosz cze nie o zwi!k sze nie
wy na gro dze nia umow ne go
wy ko naw cy w obec nych
re aliach go spo dar czych
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czy te' nie, b% dzie po prze dzo ne g$% bo -
kim pro ce sem wy k$ad ni do ko ny wa nym
naj pierw przez stro n%, do któ rej ad re so -
wa ne s& wnio ski wa lo ry za cyj ne, a pó* niej
po ten cjal nie przez s&d roz strzy ga j& cy
ewen tu al ny spór. Pod kre (li) na le 'y, i'
ci% 'ar wy ka za nia, 'e w da nym sta nie
fak tycz nym zo sta $y spe$ nio ne prze s$an -
ki uza sad nia j& ce ko niecz no() zwi%k sze -
nia wy na gro dze nia wy ko naw cy spo czy -
wa w$a (nie na nim, po nie wa' wy wo dzi on
z te go ty tu $u okre (lo ne skut ki praw ne. Wy -
ka za nie wi%c, i' mi% dzy stro na mi do sz$o
do nad zwy czaj nej zmia ny sto sun ków,
czy te' wy ka za nie, i' wy ko naw ca bez „wa -
lo ry za cji” wy na gro dze nia po nie sie „ra '& -
c& stra t%”, jest klu czo we, aby rosz cze nie
o zwi%k sze nie wy na gro dze nia by $o sku -
tecz ne.

W po wy' szych kwe stiach wie lo krot nie
wy po wia da $y si% s& dy po wszech ne. Przy -
k$a do wo mo' na przy wo $a) wy rok z dnia 6
mar ca 2015 r. (sygn. akt I ACa 564/14) S& -
du Ape la cyj ne go w Ka to wi cach w któ rym
S&d wska za$, 'e: po przez „nad zwy czaj n&
zmia n' sto sun ków” ro zu mie" na le !y ta -
ki stan rze czy, któ ry zda rza si' rzad ko,
a jed no cze #nie jest nie zwy k$y, nie by wa $y,
wy j&t ko wy, nor mal nie nie spo ty ka ny. Nad -
zwy czaj na zmia na sto sun ków mo !e mie"
t$o przy rod ni cze (nie uro dzaj, nie zwy kle su -
ro wa zi ma), jak i spo $ecz ne (woj na, gwa$ -
tow na zmia na ustro ju po li tycz ne go). Ja -
ko przy k$a dy zda rze( po wo du j& cych
nad zwy czaj n& zmia n' sto sun ków wska zu -
je si' epi de mie, ope ra cje wo jen ne, straj -
ki ge ne ral ne, ró! ne go ro dza ju kl' ski !y wio -
$o we, nad zwy czaj n&, szcze gól nie g$' bo k&
zmia n' sy tu acji go spo dar czej, ob ja wia j& -
c& si' hi per in fla cj&, gwa$ tow nym spad kiem
do cho du na ro do we go, ma so wy mi upa d$o -
#cia mi przed si' biorstw.

W wy ro ku z dnia 19 li sto pa da 2019 r. S&d
Ape la cyj ny w Szcze ci nie pod kre (li$ za(, i'
nad zwy czaj na zmia na sto sun ków to zda -
rze nia ze wn'trz ne wzgl' dem stron o cha -
rak te rze po wszech nym, nie za le! ne od wo li
stron i zu pe$ nie wy j&t ko we. 

W orzecz nic twie S& du Naj wy' sze go wy -
ra 'o ny zo sta$ po gl&d, 'e gwa$ tow -
ny)wzrost cen ma te ria $ów)i us$ug bu dow -
la nych po d$u gim, bli sko 10-let nim okre sie
ich sta bi li za cji, mo !e by" uzna ny za nie -
prze wi dy wal n& – w chwi li za wie ra nia
umo wy – oko licz no#" uza sad nia j& c&)zmia -
n' wy na gro dze nia) ry cza$ to we go okre #lo -
ne go w umo wie za war tej w re !i mie prze -
pi sów usta wy o za mó wie niach pu blicz nych
(wy rok S& du Naj wy' sze go z 20 li sto pa -
da 2008r.)

S&d Naj wy' szy w wy ro ku z dnia
5.12.2013 r. wska za$ na to miast, 'e „Pod sta -
w& praw n& s& do wej zmia ny umo wy, rów -
no rz'd n& z art. 3571 k.c., ale z uwa gi
na wska za nie in nych prze s$a nek o cz' #cio -
wo krzy !u j& cym si' za kre sie za sto so wa -
nia, mo !e by")art. 632 § 2)k.c. W prze ci -
wie( stwie do art. 3571 k.c., ma j& ce go
za sto so wa nie je dy nie w ra zie wy ka za nia

nad zwy czaj nej zmia ny sto sun ków, ze -
zwa la on na jej mo dy fi ka cj' przez pod wy! -
sze nie wy na gro dze nia ry cza$ to we go ju!
w wy pad ku, gdy wsku tek zmia ny sto sun -
ków, któ rej nie mo! na by $o prze wi dzie" wy -
ko na nie umo wy gro zi $o by przyj mu j& ce mu
za mó wie nie)ra !& c& stra t&. (…).”

Jed no cze (nie w orzecz nic twie pre zen -
to wa ny jest po gl&d, 'e po j% cie „ra '& cej”
stra ty.na le 'y od no si) ka' do ra zo wo do za -
kre su dzia $al no (ci pod mio tu, któ ry pod -
wy' sze nia '& da..Ta sa ma bo wiem kwo ta
dla ma $e go przed si% bior cy mo 'e mie) cha -
rak ter „ra '& cy”, a dla przed si% bior cy pro -
wa dz& ce go dzia $al no() na du '& ska l%, je -
dy nie nie wiel ki.

War to nad mie ni), 'e na grun cie prze -
pi sów Pra wo za mó wie# pu blicz nych
ist nie je mo' li wo() do cho dze nia rosz cze -
nia o zwi%k sze nie wy na gro dze nia umow -
ne go w spo sób nie pro ce so wy, a opar -
ciu o re gu la cje usta wy PZP. Urz&d
Za mó wie# Pu blicz nych w opi nii pn.:
„Do pusz czal no#" zmia ny umo wy w spra -
wie za mó wie nia pu blicz ne go na pod sta -
wie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 455
ust. 2 usta wy Pzp” stwier dzi$: Po j' cie nie -
mo! li wych do prze wi dze nia oko licz no -
#ci od no si si' do oko licz no #ci, któ rych
nie mo! na by $o prze wi dzie", po mi mo od -
po wied nie go sta ran ne go przy go to wa nia
pier wot ne go po st' po wa nia o udzie le nie
za mó wie nia pu blicz ne go przez za ma wia -
j& ce go, z uwzgl'd nie niem do st'p nych jej
#rod ków, cha rak te ru i cech te go kon kret -
ne go pro jek tu, do brych prak tyk w da nej
dzie dzi nie. Za oko licz no (ci nie mo' li we
do prze wi dze nia i nie za le' ne od stron
umo wy co do za sad ny na le 'y uzna) m.
in. zja wi ska go spo dar cze ze wn%trz ne
w sto sun ku do stron umo wy i w pe$ ni
od nich nie za le' ne, jak na przy k$ad:
gwa$ tow na de ko niunk tu ra, ogra ni cze nie
do st%p no (ci su row ców, istot ny wzrost
cen ma te ria $ów. Jak da lej wy wo dzi
Urz&d Za mó wie# Pu blicz nych, oko licz -
no #ci uza sad nia j& ce do ko na nie zmia ny
umo wy mu sz& mie" cha rak ter na ty le
nad zwy czaj ny, !e za ma wia j& cy do cho -
wu j&c na le !y tej sta ran no #ci nie móg$
obiek tyw nie prze wi dzie" ich za ist nie nia
lub ska li ich za ist nie nia. (…) W kon tek -
#cie po wy! szych wska zó wek in ter pre ta -
cyj nych uzna" na le !y, !e kon flikt zbroj -
ny w Ukra inie, je go za si'g oraz
trans gra nicz ne, go spo dar cze skut ki, za -
kwa li fi ko wa" mo! na ja ko ze wn'trz ne zja -
wi sko, któ re go nie mo! na by $o prze wi -
dzie", po mi mo za cho wa nia na le !y tej
sta ran no #ci (…)

Pod kre (le nia wy ma ga, 'e z rosz cze -
niem o zwi%k sze nie wy na gro dze nia co
do za sa dy mo' na wy st& pi) do cza su wy -
ko na nia zo bo wi& za nia, przy czym mo -
ment wy ko na nia zo bo wi& za nia jest rów -
nie' w orzecz nic twie poj mo wa ny
nie jed no li cie.

W&t pli wo (ci na grun cie dok try ny
i orzecz nic twa bu dzi kwe stia, czy cho dzi

o spe$ nie nie (wiad cze nia zgod nie z je go
tre (ci& np. w sy tu acji, gdy Wy ko naw ca zre -
ali zo wa$ przed miot umo wy w spo sób
wol ny od wad. Zgod nie z do mi nu j& c& li -
ni& orzecz ni cz&, z rosz cze niem wa lo ry za -
cyj nym wy st& pi) mo' na do mo men tu
spe$ nie nia (wiad cze nia bez wzgl% du czy
zo sta $o ono zre ali zo wa ne w spo sób na -
le 'y ty, czy te' nie. Na po twier dze nie
mo' na przy to czy) wy rok S& du Naj wy' -
sze go z 21.07.2006 r., III CSK 119/05,
zgod nie z któ rym: Je !e li stro na nie wy st& -
pi z od po wied nim rosz cze niem na pod sta -
wie rt.. 3571 k. c., w cza sie gdy ist nie je jesz -
cze mo! li wo#" ozna cze nia spo so bu
wy ko na nia zo bo wi& za nia, wy so ko #ci #wiad -
cze nia lub roz wi& za nia umo wy, czy li wte -
dy gdy trwa sto su nek zo bo wi& za nio wy, nie
mo !e pó* niej !& da" zmia ny wy so ko #ci
#wiad cze nia, sko ro zo sta $o ono ju! spe$ -
nio ne. W szcze gól no #ci s&d nie mo !e ozna -
cza" na pod stawrt. art. 3571 k. c. wy so ko -
#ci spe$ nio ne go #wiad cze nia, na wet gdy
zda niem stro ny nie zo sta $o ono wy ko na -
ne na le !y cie lub w ogó le nie zo sta $o wy -
ko na ne. Po ter mi nie, w któ rym #wiad cze -
nie po win no by" spe$ nio ne, nie mo! na
twier dzi", !e je go spe$ nie nie by $o by po -
$& czo ne z nad mier ny mi trud no #cia mi lub
gro zi $o jed nej ze stron nad mier n& stra t&,
lecz je !e li d$u! nik nie wy ko na$ lub wy ko -
na$ nie na le !y cie zo bo wi& za nie, a zo sta n&
spe$ nio ne tak !e dal sze prze s$an ki prze wi -
dzirt. w art. 471 k.c., (…)

Pod su mo wu j&c roz wa 'a nia na te mat
rosz cze nia o zwi%k sze nie wy na gro dze nia
umow ne go na le 'y wska za), 'e w obec -
nych re aliach go spo dar czych z ca $& pew -
no (ci& przed s& da mi po wszech ny mi b% -
dzie to czy $o si% wie le po st% po wa# w tym
za kre sie (wie le ju' si% to czy). Ist nie j& re -
gu la cje praw ne (nie wli cza j&c umow nych
klau zul wa lo ry za cyj nych), któ re da j& wy -
ko naw com mo' li wo() sku tecz ne go do -
cho dze nia swo ich rosz cze# przed s& dem.
Na le 'y jed nak pa mi% ta) o zna cze niu
i umie j%t no (ci wy ka za nia, 'e da ne za mó -
wie nie ge ne ru je po stro nie wy ko naw cy ra -
'& c& stra t%. Nie mniej istot ny jest rów nie'
czas wy st& pie nia z ta kim rosz cze niem.
Jak kol wiek dla wie lu wy ko naw ców
od sku tecz no (ci ta kie go rosz cze nia za -
le 'e) b% dzie prze trwa nie da ne go przed -
si% bior stwa, tak brak jest obec nie uni wer -
sal nych re gu la cji w za kre sie ter mi nu
osta tecz ne go roz pa trze nia wnio sku o wa -
lo ry za cj%. Brak re gu la cji w za kre sie ter -
mi nu roz pa try wa nia rosz cze# wa lo ry za -
cyj nych przez za ma wia j& cych ma
zna cze nie nie tyl ko w kon tek (cie p$yn no -
(ci fi nan so wej wy ko naw ców bu dow la nych,
ale rów nie' wp$y wa na mo' li wo() i ter -
mi no wo() uko# cze nia kon trak tów bu dow -
la nych w ca $ym kra ju.

TO MASZ SU" KOW SKI
KAN CE LA RIA PRA WA

GO SPO DAR CZE GO
I BU DOW LA NE GO



Forum Budownictwa !l"skiego (63) 2022 35

Spó#dzielczo$% Mieszkaniowa

11 sierp nia 2022 r. RZRSM w Ka to -
wi cach ob cho dzi$ 30-le cie swo jej
dzia $al no (ci. Zo sta$ po wo $a ny do 'y -
cia na Ze bra niu Za $o 'y ciel skim we
wrze (niu 1992 ro ku w Tar now skich
Gó rach. W ze bra niu Za $o 'y ciel skim
uczest ni czy $o 19 spó$ dziel ni miesz -
ka nio wych. W dniu 4 li sto pa da
1992 r. RZRSM w Ka to wi cach zo sta$
za re je stro wa ny po sta no wie niem S& -
du Re jo no we go w Ka to wi cach Wy -
dzia$ Re je stro wy, ja ko RZRSM w Ka -
to wi cach z sie dzi b& w Tar now skich
Gó rach. W grud niu 2004 ro ku Zwi& -
zek zmie ni$ sie dzi b% na Ka to wi ce,
gdzie pro wa dzi dzia $al no() do dnia
dzi siej sze go.

Na prze strze ni 30 lat swo jej dzia -
$al no (ci Zwi& zek re ali zo wa$ swo je
sta tu to we dzia $a nia i tak:

– w za kre sie lu stra cji wy ko na$ 650
lu stra cji pe$ nych i 140 lu stra cji pro ble -
mo wych i in we sty cyj nych, nie zmien -
nie k$a d&c na cisk na utrzy ma nie ich
wy so kie go stan dar du,

– (wiad czy$ po moc spó$ dziel niom
miesz ka nio wym w do sko na le niu ich
dzia $al no (ci sta tu to wej,

– re pre zen to wa$ na sze (ro do wi -
sko wo bec or ga nów ad mi ni stra cji
pa# stwo wej i sa mo rz& do wej,

– wspó$ pra co wa$ z or ga ni za cja mi
i part ne ra mi spo $ecz ny mi i go spo dar -
czy mi,

Ju bi le usz 30-le cia
Re gio nal ne go
Zwi"z ku Re wi zyj ne go
Spó' dziel czo #ci
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Spó#dzielczo$% Mieszkaniowa

– or ga ni zo wa$ szko le nia i kon fe ren -
cje, pod no sz& ce kwa li fi ka cje kadr
spó$ dziel ni oraz do ty cz& ce bie '& cej
zmia ny prze pi sów,

– uczest ni czy$ w ze bra niach przed -
sta wi cie li i wal nych zgro ma dze niach
cz$on ków spó$ dziel ni miesz ka nio wych,

– ak tyw nie w$& cza$ si% w pra ce Kra -
jo wej Ra dy Spó$ dziel czej,

– or ga ni zo wa$ wraz ze spó$ dziel -
nia mi miesz ka nio wy mi Ro dzin ne
Z$a zy oraz Pik ni ki Osób Nie pe$ no -
spraw nych,

– in te gro wa$ (ro do wi sko spo $ecz -
ne i za wo do we zwi& za ne ze spó$ dziel -
czo (ci& miesz ka nio w&.

Ak tu al nie Zwi& zek zrze sza 103 spó$ -
dziel nie miesz ka nio we oraz ma za war -
te umo wy o wspó$ pra cy z 5 spó$ dziel -
nia mi, na le '&c do gro na naj wi%k szych
zwi&z ków re wi zyj nych w kra ju. 

Ser decz ne po dzi% ko wa nia sk$a da my
wszyst kim, któ rzy two rzy li i two rz& Nasz
Re gio nal ny Zwi& zek oraz tym któ rzy sta -
no wi& na sze part ner skie oto cze nie.

Cho cia' Za rz&d Zwi&z ku for mal nie
ad mi ni stru je i za rz& dza bie '& c& dzia -

$al no (ci&, to przede wszyst kim cz$on -
ko wie Zwi&z ku i na si part ne rzy two -
rz& spo $ecz no() spó$ dziel czo (ci
miesz ka nio wej, któ ra dzia $a wg do -
brych i spraw dzo nych re gu$, ce chu -
je si% wspó$ pra c&, ko le 'e# sko (ci&
oraz z po wo dze niem wcie la w 'y cie
mi% dzy na ro do we za sa dy spó$ dziel -
cze.

Cho cia' od wie lu ju' lat spó$ dziel -
czo() miesz ka nio wa nie cie szy si%
wspar ciem or ga nów w$a dzy usta wo -
daw czej i pa# stwo wej, a na wet jest sta -
le na ra 'a na na dzia $a nie os$a bia j& ce jej
po zy cj% ryn ko w& pod wzgl% dem spo -
$ecz nym i go spo dar czym, to z sa tys -
fak cj& mo 'e my pod su mo wa) 30 lat
dzia $al no (ci na sze go RZRSM w Ka to -
wi cach. Dzi% ki wspó$ pra cy w ra mach
Zwi&z ku uda $o si% prze trwa) naj trud -
niej sze mo men ty, in te gro wa) na sze (ro -
do wi sko za wo do we i spo $ecz ne, oraz
zbu do wa) do bry wi ze ru nek w(ród
na szych part ne rów spo $ecz nych, go -
spo dar czych i biz ne so wych. Za ka' dy
wk$ad w dzia $al no() Zwi&z ku wszyst -
kim Pa# stwu bar dzo dzi% ku je my.

W trak cie ob cho dów wr% czo no
sze reg bran 'o wych wy ró' nie#. 

Z oka zji Ju bi le uszu 30-le cia Ra da
Nad zor cza RZRSM w Ka to wi cach
usta no wi $a wy ró' nie nia nada wa ne
przez nasz Zwi& zek

– Ho no ro wy Me dal za Za s$u gi przy -
zna wa ny spó$ dziel niom lub in nym
pod mio tom i or ga ni za cjom za szcze -
gól ny wk$ad w dzia $al no() Zwi&z ku.

– Ho no ro w& Od zna k% za Za s$u -
gi – przy zna wa n& oso bom fi zycz nym
szcze gól nie za s$u 'o nym lub za an ga 'o -
wa nym w pra ce or ga nów sta tu to wych
i wspie ra j& cych dzia $al no() Zwi&z ku.

*  *  * 

!l& ska Izba Bu dow nic twa na r% ce
Pa na Pre zy den ta – Ma riu sza Czysz -
ka zo sta $a wy ró' nio na przez Zwi& zek
Ho no ro wym Me da lem za Za s$u gi
za co ser decz nie dzi% ku je my. 

Jesz cze raz, rów nie' w tej for mie,
gra tu lu je my tak za cne go Ju bi le -
uszu 30le cia dzia $al no (ci Re gio nal ne -
go Zwi&z ku Re wi zyj ne go Spó$ dziel -
czo (ci Miesz ka nio wej w Ka to wi cach.
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Gliwickie Targi Budownictwa

EXPOBUD
to tradycja
i do#wiadczenie
Bran #a bu dow la na roz wi ja si) te raz wy j"t ko wo szyb ko. Sk"d czer pa*
wie dz) o no wo +ciach, któ re zmie nia j" bu dow nic two w Pol sce i na +wie cie?
Trze ba by $o wzi"* udzia$ w Gli wic kich Tar gach Bu dow nic twa EXPO BUD.

Targi Budownictwa
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Po raz ko lej ny Gli wic kie Tar gi Bu dow -
nic twa EXPO BUD, któ re od by $y si% 10 i 11
wrze (nia, w otwo rzy $y je sie# tar go w&
na !l& sku. To dwu dnio we wy da rze nie
po ka za $o no wo cze sne ob li cze tra dy cyj ne -
go bu dow nic twa. Gli wic kie Tar gi Bu dow -
nic twa EXPO BUD s& cy klicz n& im pre z&,
któ ra na sta $e we sz$a ju' do ka len da rza
naj wa' niej szych im prez tar go wych w na -
szym re gio nie.

Naj wa' niej szy mi te ma ta mi po ru sza -
ny mi w trak cie Gli wic kich Tar gów Bu dow -
nic twa EXPO BUD by $y:

• no wo cze sne roz wi& za nia w za kre sie
do mu in te li gent ne go i au to ma ty ki
bu dyn ko wej,

• no wo cze sne okna kla sy pre mium,
• ogrze wa nie na mia r% XXI wie ku i no -

wo cze sne sys te my grzew cze,
• za gad nie nia do ty cz& ce przy sz$o (ci

bran 'y bu dow la nej.
Gli wic kie Tar gi Bu dow nic twa EXPO BUD

w 2022 ro ku sta $y pod zna kiem no wo cze -
snych tech no lo gii i bu do wy do mu w zgo -
dzie z na tu r&, dla te go war to by $o za po zna)
si% z ofer t& Tar go Od na wial nych ,ró de$
Ener gii – !l& skie Ener go osz cz%d ne 4 K& -
ty. By$ to dwu dnio wy pa nel te ma tycz ny dla
miesz ka# ców !l& ska, któ rzy chcie li po zna)
lub upo rz&d ko wa) swo j& wie dz% w te ma -
cie od na wial nych *ró de$ ener gii. 

Pod czas im pre zy mo 'an by $o si% za po -
zna) z ofer t& firm z bran 'y fo to wol ta icz -
nej, re ku pe ra cji, pomp cie p$a oraz po jaz -
dów elek trycz nych.

Licz nym za in te re so wa niem cie szy $y
si% sto iska firm z bran 'y sto lar ki okien nej,
os$o no wej – ro le ty i 'a lu zje, no wo cze snych
sys te mów grzew czych czy li pom py cie -
p$a czy fo to wol ta iki.

Na sto iskach firm bu du j& cych do my
z ke ram zy tu nie za bra k$o naj bar dziej za -
in te re so wa nych zwie dza j& cych.

Mar ke ty bu dow la ne ta kie jak OBI czy
LE ROY MER LIN za pra sza $y do od wie dza -
nia klien tów w swo ich sie dzi bach zlo ka -
li zo wa nych na !L" SKU.

Wy ko naw cy sys te mów in sta la cyj nych
od po wia da li na py ta nia, do ra dza li i pla no -
wa li z klien ta mi ter mi ny spo tka#.

Bran 'o we sto iska, fa chow cy oraz ofer -
ta bu dow la na, któ ra zo sta $a za pre zen to -
wa na pod czas Tar gów po ka zu je, 'e TAR -
GI w Gli wi cach ma j& swo j& tra dy cj%,
do (wiad cze nie i przy ci& ga j& za in te re so -
wa nych klien tów.

Oczy wi (cie na tar gach nie mo g$o za brak -
n&) !l& skiej Izby Bu dow nic twa. Izba wr% -
czy $a wy staw com dwie swo je na gro dy, sta -
tu et ki otzry ma $y fir my Do my z ke ram zy tu
So li da – bu do wa do mów !l&sk, Ma $o pol -
ska, Opol skie, Dol no (l& skie oraz dla OBI Gli -
wi ce. My z ko lei ja ko Izba otrzy ma li (my sta -
tu et k% oraz dy plom w ra mach gra tu la cji
z oka zji na sze go Ju bi le uszu. (db)Zd
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Szcze gól nie za le !y nam na re ha bi li ta cji dzie ci nie pe" no spraw nych, któ rych scho rze nia zwi# za ne s# przede wszyst kim z dzie -
ci$ cym po ra !e niem mó zgo wym. W ci# gu ro ku kosz ty tej po mo cy wy no sz# oko "o 100 ty si$ cy z"o tych.

Od kil ku lat wspó" fi nan su je my uczniom szkó" spe cjal nych z na sze go re gio nu wy po czy nek let ni, zie lo ne ko lo nie, opie k$ sto -
ma to lo gicz n#, na uk$ p"y wa nia, obia dy w szko "ach. Do se tek na szych pod opiecz nych tra fia my z pacz ka mi z oka zji Mi ko "a -
ja, Dnia Dziec ka, roz da je my wy praw ki szkol ne. In dy wi du al nie po ma ga my w za ku pie sprz$ tu or to pe dycz ne go, re ha bi li ta cyj -
ne go, po kry wa my kosz ty spe cja li stycz nych pro ce dur me dycz nych. Na te ce le prze zna cza my wszyst kie %rod ki fi nan so we i rze czo we,
któ re uda je nam si$ ze bra&, przede wszyst kim na im pre zach cha ry ta tyw nych.

By li %my pierw szym or ga ni za to rem Za k"a du Ak tyw no %ci Za wo do wej w wo je wódz twie %l# skim. Dzi siaj w za k"a dzie w Za -
brzu za trud nia my po nad 100 pra cow ni ków o znacz nym stop niu nie pe" no spraw no %ci. To je dy ne miej sce gdzie ta kie oso by
mo g# pra co wa&.

Ka! da z"o tów ka w Fun da cji jest pod spo "ecz n# kon tro l#. Zgro ma dzo ne fun du sze wy da wa ne s# wy "#cz nie na ce le sta tu -
to we, i co naj wa! niej sze, dzie lo ne spra wie dli wie i roz s#d nie. O wp"y wach, wy dat kach i spo so bie wy da wa nia pi sze my ob szer -
nie w co rocz nych spra woz da niach za miesz cza nych m. in. na stro nie in ter ne to wej Mi ni ster stwa Pra cy i Spraw So cjal nych w dzia -
le or ga ni za cji po !yt ku pu blicz ne go.

Wy star czy wpi sa& w ze zna niu po dat ko wym: nr KRS – 40274 oraz na zw$ – Fun da cja „Na dzie ja -Dzie ci”

Adres Fundacji:
ul. Hagera 6a, 41-800 Zabrze. Tel. 032 37507 70

Podaruj Dzieciom 1% Swojego podatku

Fundacja „Nadzieja-Dzieci” dziaa od 1999 roku.
Od 2003 roku posiada status organizacji poytku publicznego.

Targi Budownictwa
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Ambasador
Nowoczesnych
Technologii

Pro mo cja i wdra 'a nie no wo cze snych
tech no lo gii to dzi( jed no z g$ów nych
za da# bu dow nic twa. !l& ska Izba Bu dow -
nic twa ro zu mie j&c ten pro blem i sta ra j&c
si% pro mo wa) to zgad nie nie or ga ni zu je
Kon kurs pod na zw& „Am ba sa dor No wo -
cze snych Tech no lo gii”. 

Ce lem kon kur su jest wspar cie oraz
pro mo cja wdra 'a nia oraz sto so wa nia no -
wo cze snych tech no lo gii w bu dow nic -
twie przy czy nia j& cych si% do bez pie -
cze# stwa, ener go osz cz%d no (ci oraz
funk cjo nal no (ci obiek tów bu dow la nych.
Po nad to ce lem kon kur su jest pod wy' sza -
nie stan dar dów ja ko (ci po przez sto so wa -
nie no wych roz wi& za# w bu dow nic twie.
Sto so wa nie no wo cze snych tech no lo gii
po le ga) mo 'e na ko rzy sta niu z in no wa -
cyj nych ma te ria $ów bu dow la nych, ma szyn,
tech nik po mia ro wych czy roz wi& za# po -
pra wia j& cych wy daj no() i funk cjo nal no()

bu dyn ków u'yt ko wych oraz in nych obiek -
tów bu dow la nych.

Istot ny mi czyn ni ka mi wp$y wa j& cy mi
na oce n% sto so wa nia no wo cze snych
tech no lo gii sta no wi) b% dzie ener go -
osz cz%d no(), wy so ki kom fort u'yt ko wa -
nia bu dyn ków oraz mi ni mal ny wp$yw
na (ro do wi sko.

W Kon kur sie na gra dza ne b% d& naj lep -
sze przed si% bior stwa, in sty tu cje i sa mo -
rz& dy te ry to rial ne ja ko or ga ni za cje in we -
stor skie, re ali za to rzy przed si% wzi%)
in we sty cyj no - bu dow la nych, a tak 'e
pod mio ty za rz& dza j& ce nie ru cho mo -
(cia mi, jak i oso by in dy wi du al ne, ka dry
kie row ni cze przed si% biorstw, in sty tu cji,
sa mo rz& dów te ry to rial nych za two rze nie
wa run ków efek tyw nej ich dzia $al no (ci
oraz za oso bi sty wk$ad w roz wój no wych
tech no lo gii na te re nie wo je wódz twa
(l& skie go.

Na gro d% w Kon kur sie sta no wi przy zna -
nie sta tu et ki „Am ba sa do ra No wo cze -
snych Tech no lo gii”.

Kan dy da tów do Kon kur su mo 'e zg$a sza)
Pre zy dent, cz$on ko wie Pre zy dium i Ra dy !l& -
skiej Izby Bu dow nic twa oraz cz$on ko wie !l& -
skiej Izby Bu dow nic twa, na pod sta wie kar -
ty zg$o sze nia. Wy 'ej wy mie ni mo g& zg$a sza)
na st% pu j& ce go ro dza ju pod mio ty:

a. Przed si% bior stwa pro wa dz& ce dzia $al -
no() go spo dar cz& dzia $a j& ce na te re nie re -
gio nu i kra ju, a tak 'e fir my ma j& ce w Pol -
sce swo je od dzia $y i przed sta wi ciel stwa;

b. In ne pod mio ty go spo dar cze usta no -
wio ne na za sa dach pra wa spó$ dziel cze go;

c. Sa mo rz& dy te ry to rial ne miast i po wia -
tów wo je wódz twa (l& skie go, opol skie go
i ma $o pol skie go;

d. Sa mo rz& dy za wo do we i go spo dar cze
oraz or ga ni za cje po za rz& do we sek to ra bu -
dow nic twa.
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Wspomnienie

Jo lan ta Ko piec kie ro wa !a "l# skim ZOO
przez dwa na "cie lat. Na po cz#t ku swo jej
pra cy by !a pierw sz# ko bie t# w Pol sce, któ -
ra pro wa dzi !a te go ro dza ju pla ców k$.

Jo lan ta Ko piec w!o %y !a mnó stwo wy -
si! ku w mo der ni za cj$ &l# skie go Ogro du
Zoo lo gicz ne go, bo wi dzia !a po trze b$
prze pro wa dze nia w nim wie lu zmian.
Ko cha !a zwie rz$ ta i za le %a !o jej na tym, by
wa run ki, w ja kich %y j# na co dzie' by !y jak
naj lep sze oraz od po wied nio do sto so wa -
ne do ich po trzeb. Po nad to chcia !a te%, aby
pla ców ka po d# %a !a z du chem cza su oraz
roz wi ja !a si$, d# %#c ku no wo cze snym
roz wi# za niom. W efek cie, "l# skie zoo
mo g!o kon ku ro wa( z in ny mi – za rów no
pol ski mi, jak i za gra nicz ny mi – ogro da mi
zoo lo gicz ny mi. 

W tym cza sie w zoo po wsta !o wie le no -
wych pa wi lo nów oraz in nych obiek tów.
Po bar dzo ci$% kich i trud nych la tach,
gdy dal sze funk cjo no wa nie ogro du by !o
za gro %o ne, uda !o si$ jej za %e gna( wie le
trud no "ci i wpro wa dzi( go w XXI wiek.
Jo lan ta Ko piec s!y n$ !a z ogrom ne go za -
an ga %o wa nia i od da nia spra wom cho rzow -
skie go zoo. Z upo rem wal czy !a o ka% d#
in we sty cj$ i o ka% de "rod ki, któ re mo g!y
po pra wi( kom fort zwie rz#t i zwi$k szy(
atrak cyj no"( ogro du.

W"ród naj wi$k szych in we sty cji z cza sów
Jo lan ty Ko piec na le %y wy mie ni( prze bu do -
w$ za ple cza akwa rium, a tak %e bu do w$ pa -
wi lo nów dla %y raf i no so ro% ców, ba se nu pin -
gwi nów czy prze kszta! ce nie pa wi lo nu
pta ków w pa wi lon eg zo tycz ny z ha l# wol -
nych lo tów oraz eks po zy cj# kro ko dy li.

Jej wy si !ek zo sta! za uwa %o ny oraz do -
ce nio ny na ska l$ mi$ dzy na ro do w#, cze -
go wy ra zem by !y mi$ dzy in ny mi akre dy -
ta cja i sta tus pe! no praw ne go cz!on ka

EAZA czy li Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze -
nia Ogród Zoo lo gicz nych i Akwa riów,
któ re &l# ski Ogród Zoo lo gicz ny uzy ska!
w 2020 ro ku.

Jej za an ga %o wa nie w funk cjo no wa nie
oraz roz wój "l# skie go zoo by !o bar dzo do -
ce nia ne przez miesz ka' ców na sze go re -
gio nu. We wspo mnie niach lu dzi, któ rzy j#
zna li po zo sta nie cie p!#, do br#, %ycz li w#,
po god n# i po zy tyw nie na sta wio n# do %y -
cia oso b#.

Jo lan ta Ko piec przed ob j$ ciem funk cji
dy rek to ra &l# skie go Ogro du Zoo lo gicz ne -
go w Cho rzo wie, przez czte ry la ta pra co -
wa !a ja ko rad na Sej mi ku Sa mo rz# du Wo -
je wódz twa &l# skie go. Za an ga %o wa na tam
by !a w ra mach trzech ko mi sji: bu d%e tu
i skar bu, rol nic twa i za go spo da ro wa nia te -
re nów wiej skich oraz wspó! pra cy z za gra -
ni c# i in te gra cji z Uni# Eu ro pej sk#.

By !a rów nie% rad n# Sie mia no wic &l# -
skich, gdzie miesz ka !a. Ja ko rad na prze -
pi sa !a swo j# die t$ na rzecz obia dów dla
uczniów szko !y pod sta wo wej nr 20 w Sie -
mia no wi cach &l# skich. Dwa la ta te mu
prze sz!a na eme ry tu r$. Gdy prze sta !a
by( rad n#, ca !y czas da lej an ga %o wa !a si$
w spra wy mia sta. 

Jo lan ta Ko piec by !a bar dzo lu bia na
oraz ce nio na w "ro do wi skach, w któ rych
na co dzie' udzie la !a si$ z wiel kim za an -
ga %o wa niem. 

Tak rów nie% by !o w "ro do wi sku bu dow -
la nych. Pa ni Jo lan ta z bu dow nic twem
zwi# za na by !a od 1996 ro ku, gdy zo sta -
!a Wi ce pre zem Za rz# du Gór no "la skiej
Agen cji Bu dow nic twa GAB S.A. w Ka to -
wi cach. W 2000 zo sta !a Pre ze sem Za rz# -
du – Dy rek to rem Ge ne ral nym Re gio nal -
nej Agen cji In we sty cji Ko mu nal nych S.A.
w Ty chach. W la tach 2003-2007 by !a Dy -
rek to rem Ge ne ral nym, a na st$p nie Dy rek -
to rem ds. Stra te gii i Mar ke tin gu w Cen trum
Pro jek tów Re gio nal nych – In we stor S.A.
w Ka to wi cach pro wa dz# cej dzia !al no"(
zwi# za na z re ali za cj# in we sty cji bu do wy
osie dli do mów jed no ro dzin nych, za rz# dza -
nia nie ru cho mo "cia mi, po "red nic twem
w sprze da %y nie ru cho mo "ci, przy go to wa -
niem in we sty cji oraz pro gra mów in we sty -
cyj nych. 

Jo lan ta Ko piec sta le wspól pra co wa -
!a z &l# sk# Izb# Bu dow nic twa uczest ni -
cz#c w na szych kon fe ren cjach i se mi na -
riach. 

W 2018 ro ku za swe za s!u gi zo sta !a wy -
ró% nio na pod czas XX Ga li Bu dow nic twa
Na gro d# i Ty tu !em „Au to ry tet – Bu dow -
nic twa i Go spo dar ki &l# skiej”.
)e gna my z %a lem t$ wy bit n# oso b$.

Po zo sta nie na za wsze w na szej pa mi$ ci. 

Zmar!a Joanna Kopiec

Kompetencja
i zanaga"owanie
16 wrze"nia br. dowiedzieli"my si$, %e odesz!a Jolanta Kopiec, wieloletnia dyrektorka &l#skiego Ogrodu
Zoologicznego, przez lata zwi#zana ze "rodowiskiem budowlanym i &l#sk# Izb# Budownictwa.
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