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Sza now ni Pa) stwo 

Za na mi ko lej ny rok dzia &al no $ci – bar dzo ak tyw nej, wie le spo tka), ju bi le uszy,
se mi na riów oraz kon fe ren cji; sta ra my si* by. na nich wszyst kich obec ni.

We wrze $niu zo sta &o zor ga ni zo wa nie ko lej ne se mi na rium, któ re po $wi* -
co ne by &o mi* dzy in ny mi po szu ki wa niu al ter na tyw nych (ró de& ener gii
w ce lu osi% gni* cia sa mo dziel no $ci ener ge tycz nej. To da le ko id% ca kon cep -
cja od dol na, spo &ecz na. Kon klu zja, ja k% wy nie $li $my to fa tal ny stan sie ci prze -
sy &o wych, któ re nie s% w sta nie ode bra. ener gii pro du ko wa nej przez fo to -
wol ta ik*, wia tra ki i tur bi ny wia tro we. Jed no cze $nie wszy scy zgro ma dze ni
sy gna li zo wa li po wa# ne uwa gi dla uza sad nia nia przez de cy den tów kosz tów
ener gii – ce na w* gla ener ge tycz ne go dla kon trak tów d&u go ter mi no wych nie
zmie nia si* ska lo wo, a ana li za prze sta wio na wy ka zu je gi gan tycz ne wzro sty
mar #y han dlo wej z 15% na 72% co po wo du je, #e spó& ki ener ge tycz ne pa) -
stwo we ge ne ru j% gi gan tycz ne zy ski.

In fla cja, jak wa lec ogra ni cza po pyt na miesz ka nia. To bar dzo nie bez piecz -
ne zja wi sko, któ re mo #e do pro wa dzi. do kra chu go spo dar cze go.

Za na mi kon fe ren cja „XII !l% skie Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru cho mo $ci”, z któ rej re la cja za war ta jest
w tre $ci ni niej sze go cza so pi sma. Te ma ty ka ta b* dzie roz wi ja na w na st*p nym ro ku, a za pro po no wa ne roz wi% za nia
znaj d% za sto so wa nie w ra mach pro gra mu UE dla re gio nów.

XXIV Ga la BU DOW NIC TWA (ko lej na zor ga ni zo wa na na prze strze ni mi nio nych 25 lat) oraz Ju bi le usz ob cho dów
20-le cia !l% skiej Okr* go wej Izby In #y nie rów Bu dow nic twa zna la z&y na na szej Ga li swój uro czy sty fi na&. Re la cja z te -
go $wi* ta znaj du je si* w na szym cza so pi $mie. Wszyst kim na gro dzo nym i wy ró# nio nym, sk&a dam ser decz ne gra -
tu la cje za za an ga #o wa nie w roz wój go spo dar ki re gio nu i kra ju. Dzi* ku je Wam.

Z okazji nadchodzcych wit
skadam yczenia zdrowia, spokoju i wspólnego spdzania

witecznego okresu w gronie najbliszych.
Wszystkiego najlepszego

yczy

Ma riusz Czy szek
Pre zy dent l skiej Izby Bu dow nic twa
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25 li sto pa da w Pa &a cu Kul tu ry Za g&* -
bia w D% bro wie Gór ni czej odby&a si*
XXIV Ga la Bu dow nic twa or ga ni zo wa na
przez !l% sk% Izb* Bu dow nic twa oraz !l% -
sk% Okr* go w% Izb* In #y nie rów Bu dow -
nic twa. W trak cie uro czy sto $ci na st% pi -
&o wr* cze nie Na gród i Ty tu &ów dla
lau re atów te go rocz nej edy cji kon kur su
„!l% skie Bu do wa nie”. Na pod nio s&% uro -
czy sto$. licz nie przy bi li zna mie ni ci go -
$cie – par la men ta rzy $ci, przed sta wi cie -
le w&adz wo je wódz kich, sa mo rz% dow cy
oraz re pre zen tan ci ró# nych ga &* zi sek to -
ra bu dow la ne go oraz kra jo wych i re gio -
nal nych or ga ni za cji bu dow nic twa, ar -
chi tek ci, pro jek tan ci, in #y nie ro wie;
przed si* bior cy i biz nes me ni.

W imie niu in sty tu cji b* d% cych or ga -
ni za to ra mi im pre zy go $ci przy wi ta li go -
spo da rze spo tka nia: Ma riusz Czy szek,
Pre zy dent !l% skiej Izby Bu dow nic twa,
oraz Ro man Kar wow ski, Prze wod ni cz% -
cy Ra dy !l% skiej Okr* go wej Izby In #y -
nie rów Bu dow nic twa. W swo im roz po -
czy na j% cym Ga l* wy st% pie niu Ma riusz
Czy szek przy po mnia& po cz%t ki tej im pre -
zy, a tak #e ge ne z* sa mej !l% skiej Izby
Bu dow nic twa, przy po mi na j%c pierw sze
la ta jej dzia &al no $ci, a tak #e syl wet ki jej
po przed nich pre zy den tów – minister
Bar ba ry Bli dy oraz se na to ra Ta de usza
Wnu ka.

Na sa li w$ród kil ku set go $ci obec ni by li
m.in. Po s&o wie na Sejm RP – Ewa Ma lik, Ro -
bert War was oraz Se na tor RP Jo an na Se -
ku &a a tak #e Adam Ba ry& ka – Dy rek tor De -

par ta men tu Ar chi tek tu ry, Bu dow nic twa
i Geo de zji Mi ni ster stwa Roz wo ju i Tech -
no lo gii, Ma riusz Do brze niec ki – pre zes Pol -
skiej Izby In #y nie rów Bu dow nic twa. Z kó&
rz% do wych oraz szcze bli mi ni ste rial nych
na de sz&y licz ne li sty gra tu la cyj ne, któ re
prze ka za no na r* ce or ga ni za to rów.

Jak co ro ku naj wa# niej szym mo men tem
Ga li Bu dow nic twa by &o og&o sze nie lau re -
atów kon kur su „!l% skie Bu do wa nie” i wr* -
cze nie na gród oraz ty tu &ów. W trak cie ce -
re mo nii wr* cze nia od zna cze) re sor to wych,

wo je wódz kich i na gród ga li przy zna no Od -
zna ki ho no ro we za „Za s&u gi dla bu dow -
nic twa”, Z&o te i Srebr ne Od zna ki Ho no ro -
we za Za s&u gi dla Wo je wódz twa !l% skie go,
Me da le !l% skiej Okr* go wej Izby In #y nie -
rów Bu dow nic twa, na gro dy w Kon kur sie
„In #y nier Ro ku 2021”, Z&o te Od zna ki Ho -
no ro we z Bry lan tem Sto wa rzy sze nia In #y -
nie rów i Tech ni ków Prze my s&u Ma te ria &ów
Bu dow la nych, Na gro dy Sztu ka i De sign
w Prze strze ni Pu blicz nej i Sta tu et ki Bench -
Man, !l% skie Wiel kie Na gro dy Bu dow nic -

XXIV Gala Budownictwa

W ho!dzie
profesjonalizmowi
i innowacyjno"ci

Przy by wa j! cych na Ga l" go #ci wi ta li Ma riusz Czy szek, Pre zy dent $l! skiej Izby Bu dow nic twa, oraz
Ro man Kar wow ski, Prze wod ni cz! cy Ra dy $l! skiej Okr" go wej Izby In %y nie rów Bu dow nic twa
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XXIV Ga l" Bu dow nic twa zor ga ni zo wa no w Pa &a cu Kul tu ry Za g&" bia w D! bro wie Gór ni czej

twa, Na gro dy z Ty tu &em „Au to ry tet – Bu -
dow nic twa i Go spo dar ki !l% skiej”, Ty tu &y
Przy ja ciel !l% skie go Bu dow nic twa, Ty tu -
&y Ho no ro we wraz z Me da lem „Oso bo wo$.
Bu dow nic twa !l% skie go”.

W dru giej cz* $ci XXIV Ga li Bu dow nic -
twa mia& miej sce wy st*p ar ty stycz ny. Im -
pre z* u$wiet ni& kon cert Ze spo &u Pie $ni
i Ta) ca !l%sk. Po wy st* pach, któ re spo -
tka &y si* z go r% cy mi owa cja mi, go $cie
i or ga ni za to rzy wzi* li udzia& w uro czy -
stym ban kie cie.

XXIV Ga l* Bu dow nic twa ob j* &y pa tro -
na tem ho no ro wym Mi ni ster stwo Roz wo -
ju i Tech no lo gii, G&ów ny Urz%d Nad zo ru
Bu dow la ne go, Wo je wo da !l% ski i Mar sza -
&ek Wo je wódz twa !l% skie go oraz Pol ska
Izba In #y nie rów Bu dow nic twa.
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W ku lu arach or ga ni za to rzy im pre zy udzie la li licz nych wy wia dów przed sta wi cie lom me diów
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Kon cert Ze spo &u Pie #ni i Ta' ca $l!sk na gro dzo ny zo sta& grom ki mi bra wa mi

!l"ska Izba Budownictwa
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!l"ska
Wielka Nagroda Budownictwa

Osobowo#$ Budownictwa !l"skiego

Przyjaciel
!l"skiego Budownictwa

Autorytet
Budownictwa i Gospodarki !l"skiej
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!L"SKA
WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

2022

Ce lem kon kur su „!l" skie Bu do wa nie” jest pro mo cja dzia #al no $ci in we sty cyj nej i go spo dar czej oraz
mo% li wo $ci eks por to wych wo je wódz twa $l" skie go. Na gra dza ne s" oso by i fir my, któ rych za wo -
do we suk ce sy, wy ni ki go spo dar cze, przed si& bior czo$' i ta lent s" wzo rem do na $la do wa nia.

Na gro dy wr! cza li:

Pre zy dent "l# skiej Izby Bu dow nic twa – Ma riusz Czy szek
Prze wod ni cz# cy Ra dy "lO IIB – Ro man Kar wow ski

Laureaci Konkursu „!l"skie Budowanie” – 2022

Le ade rzy pro fe sjo na li zmu, kre atyw no #ci i przed si% bior czo #ci

Mia sto Za brze

• za pro fe sjo nal n# re ali za cj! in -
we sty cji s$u %# cych tu ry sty ce in -
du strial nej: Mu zeum Gór nic twa
W! glo we go – Ko pal nia Gu -
ido, Sztol nia Kró lo wa Lu iza
oraz Wie %a Ci &nie', a tak %e ko -
lej nych przed si! wzi!( in we -
sty cyj nych two rz# cych wa run -
ki dla efek tyw ne go roz wo ju
in we sty cyj ne go mia sta.

Na gro d! ode bra $a:
Ma$ go rza ta Ma' ka -Szu lik

Pre zy dent Mia sta

Za brze kon se kwent nie po d% -
#a $cie# k% zrów no wa #a ne go
roz wo ju w opar ciu o dzie dzic two
po prze my s&o we. Ten pro ces
w Za brzu trwa ju# od 2005 ro -
ku, kie dy to pod j* to de cy zje

o wdro #e niu sze ro ko za kro jo ne go pro gra mu re wi ta li za cji prze strze ni miej skiej m.in. na ce le tu ry stycz ne.
Tu ry sty ka in du strial na w Za brzu obej mu je obiek ty na po wierzch ni oraz bar dzo atrak cyj ne tra sy pod ziem -
ne. Re wi ta li zo wa ne s% obiek ty dzie dzic twa po prze my s&o we go, któ re zy sku j% no we funk cje i s&u #% miesz -
ka) com, tu ry stom i przed si* bior com.
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AL STAL Gru pa Bu dow la na
Sp. z o.o. Sp. k.

• za pro fe sjo nal n# re ali za cj! in we -
sty cji – Roz bu do wa bu dyn ków
Be skidz kie go Cen trum On ko lo -
gii – Szpi ta la Miej skie go im.
Ja na Paw $a II w Biel sku-Bia $ej.

Na gro d! ode bra$:
Ka mil Ja nas 

Dy rek tor od dzia $u Ka to wi ce

AL STAL Gru pa Bu dow la na to
jed na z naj wi*k szych pol skich
firm bu dow la nych, któ ra od po -
nad 40 lat spe cja li zu je si* w pro -
jek to wa niu oraz ge ne ral nym
wy ko naw stwie in we sty cji bu -
dow la nych. Od po cz%t ku ist nie -
nia przy $wie ca jej pa trio tyzm go -
spo dar czy, przez co do dnia
dzi siej sze go jest fir m% z ca &o $cio -

wym pol skim ka pi ta &em. Nad rz*d n% war to $ci% fir my Al stal jest za pew nie nie bez pie cze) stwa i part ner skich
re la cji in we sto rom, pod wy ko naw com, do staw com oraz pra cow ni kom two rz% cych si &* or ga ni za cji./Fir ma
sys te ma tycz nie zwi*k sza j%c war to$. sprze da #y oraz port fel za mó wie) przez co umac nia swo j% po zy cj*
na ryn ku, two rz%c ko lej ne od dzia &y zlo ka li zo wa ne w mia stach o znacz nym po ten cja le in we sty cyj nym.

Gór no $l% skie To wa rzy stwo
Lot ni cze SA

• za pro fe sjo nal n# re ali za cj! in -
we sty cji – Han gar tech nicz ny
H3 dla ob s$u gi stat ków po -
wietrz nych ko du „C” wraz z za -
ple czem so cjal no -biu ro wym
oraz in fra struk tu r# to wa rzy -
sz# c# na te re nie Mi! dzy na ro -
do we go Por tu Lot ni cze go Ka -
to wi ce w Py rzo wi cach.

Na gro d! ode bra$:
Ar tur To ma sik

Pre zes Za rz# du

Han gar tech nicz ny H3 dla ob -
s&u gi stat ków po wietrz nych ko -
du „C” wraz z za ple czem so cjal -
no -biu ro wym oraz in fra struk tu r%
tech nicz n% to wa rzy sz% c% na te -
re nie MPL Ka to wi ce w Py rzo wi -

cach jest naj wi*k szym obiek tem te go ty pu ja ki do tej po ry po wsta& w re gio nie. Obec nie dzi* ki re ali za -
cji wcho dzi on w sk&ad naj bar dziej roz wi ni* tej ba zy tech nicz nej w$ród por tów re gi nal nych.

Laureaci Konkursu „!l"skie Budowanie” – 2022
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STRABAG
Infrastruktura Po&udnie

Sp. z o.o.

• za pro fe sjo nal n# re ali za cj! in -
we sty cji – Bu do wa re gio nal -
nej dro gi Ra ci bórz – Pszczy -
na etap 4 i etap 5 wschod nia
ob wod ni ca Ra ci bo rza.

Na gro d! ode bra$:
Wi told Bem be nek
Dy rek tor Od dzia $u

Ka to wi ce

Dro ga sta no wi o$ ko mu ni ka -
cyj n%, we wn%trz re gio nal n%,
spa ja j% c% miej sco wo $ci le #% -
ce w jej oto cze niu. Dro ga po -
pra wi &a wa run ki ru cho we
w re gio nie, wy pro wa dzi &a
ruch tran zy to wy po za ob sza -
ry zur ba ni zo wa ne oraz po pra -

wi &a wa run ki bez pie cze) stwa uczest ni ków ru chu. Prze bieg Re gio nal nej Dro gi Ra ci bórz Pszczy -
na sta no wi no wy $lad Dro gi Wo je wódz kiej 935.

Mar ka Ce re sit

• za no wo cze sn# pro duk cj!
ma te ria $ów i sys te mów ocie -
ple' oraz osi# gni! t# po zy cj!
fi nan so w# i ryn ko w# w sek -
to rze bu dow nic twa re gio nu
i kra ju.

Na gro d! ode bra$:
Le s$aw Ko &ciuk

przed sta wi ciel Mar ki Ce re sit

Ce re sit to mar ka o naj d&u# -
szej tra dy cji w kle jo wej ofer cie
fir my Hen kel. Jest jed n% z naj -
bar dziej zna nych i naj wy #ej
oce nia nych ma rek che mii bu -
dow la nej na $wie cie. Dzi$ Ce -
re sit po strze ga ny jest ja ko
eks pert w dzie dzi nie uk&a da -
nia p&y tek, izo la cji i uszczel nia -
nia a pro fe sjo nal ne sys te my

wy ko rzy sty wa ne s% przez fa chow ców z bran #y bu dow la nej w po nad 60 kra jach na $wie cie! Biz nes
pro wa dzi w spo sób od po wie dzial ny.

Laureaci Konkursu „!l"skie Budowanie” – 2022
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Za k&ad
Go spo dar ki Miesz ka nio wej

w Pie ka rach !l% skich

• za kom plek so w# ter mo mo -
der ni za cj! 79 bu dyn ków wie -
lo ro dzin nych na te re nie osie -
dla Wie czor ka w Pie ka rach
"l# skich.

Na gro d! ode bra $a:
Wio let ta Bie law ska
Dy rek tor Za k$a du

Za k&ad Go spo dar ki Miesz ka nio -
wej w Pie ka rach !l% skich
po wsta& w 1991 ro ku, przed mio -
tem dzia &a nia Za k&a du jest pro -
wa dze nie dzia &al no $ci w za kre -
sie za rz% du i ad mi ni stra cji
nie ru cho mo $cia mi za bu do wa -
ny mi i nie za bu do wa ny mi sta no -
wi% cy mi w&a sno$. lub wspó& w&a -

sno$. gmi ny Pie ka ry !l% skie. Za k&ad z ko) cem 2021 r. za ko) czy& etap du #e go przed si* wzi* cia
zmie rza j% ce go do li kwi da cji ni skiej emi sji na te re nie osie dla Wie czor ka w Pie ka rach !l% skich. In we sty cja
roz po cz* ta w 2017 r. ob j* &a swym za si* giem kom plek so w% mo der ni za cj* 79 bu dyn ków wie lo ro dzin nych
i po le ga &a na do cie ple niu bu dyn ków oraz pod &% cze niu ich do miej skiej sie ci cie p&ow ni czej.

Ze spó& Pie $ni i Ta) ca „!l%sk”
im. Sta ni s&a wa Ha dy ny

• za pro fe sjo nal ne re ali zo wa nie
in we sty cji zwi# za nych z re wi ta -
li za cj#, mo der ni za cj# i pra ca mi
kon ser wa tor ski mi w Ze spo le Pa -
$a co wo -Par ko wym w Ko sz! ci nie.

Na gro d! ode bra$a:
Dorota Sitek

Za st!p ca kierownika
artystycznego

Ze spó& „!l%sk” jest pr*# nie dzia -
&a j% c% in sty tu cj% kul tu ry. W sze ro kim
za kre sie i wie lo p&asz czy zno wo ak -
tyw nie funk cjo nu je w pro ce sach dy -
na micz nych prze mian i roz wo ju
wspó& cze snej kul tu ry, wspie ra j%c
jej go spo dar k* kre atyw n%. Ko rzy sta -
j%c z do bro dziejstw no wo cze sne go
mar ke tin gu, Ze spó& po ru sza si*

w sfe rze tra dy cji kul tu ry re gio nal nej i na ro do wej, da j%c do wo dy do sko na &ej ada pta cji do wy mo gów wspó& cze sne go
ryn ku mu zycz ne go. W ra mach pro gra mo wej dzia &al no $ci edu ka cyj nej do sko na li wie dz* dzie ci, m&o dzie #y i na uczy -
cie li o bo gac twie ar ty stycz nym re gio nu. Po przez dzia &a nia edu ka cyj ne i stwa rza nie wa run ków do #y we go kon tak tu
z re gio nal nym do rob kiem kul tu ro wym, zaj mu je si* je go pro mo cj%. Dzia &al no$. edu ka cyj na Ze spo &u wci%# roz wi ja si*.

Laureaci Konkursu „!l"skie Budowanie” – 2022



Forum Budownictwa !l"skiego (64) 2022 19

MM APART
Ma &ek i Wspól ni cy

Spó& ka ko man dy to wa

• za pro fe sjo nal n# re ali za cj! in -
we sty cji – Wie lo funk cyj ne cen -
trum han dlo wo -us$u go we
MER CA DO Park Ty chy.

Na gro d! ode bra li:
Ma rio la Ri bal ta -Ma $ek

oraz
Marek Ma$ek

Kom ple men ta riu sze Spó$ ki

MM Apart Ma &ek I Wspól ni -
cy Sp. k. dzia &a w sek to rze bu -
dow nic two i dzia &al no$. de we lo -
per ska. Spó& ka zo sta &a za &o #o na
8 czerw ca 2016.

Park han dlo wy MER CA DO
stwo rzo ny zo sta& z my $l%
o miesz ka) cach Ty chów i oko lic.

Klien tom ofe ru je si* m.in. ar ty ku &y do st*p ne w dys kon cie AC TION, ar ty ku &y spo #yw cze, zoo lo gicz ne, optycz -
ne, o$wie tle nio we czy mo# li wo$. umy cia oraz za tan ko wa nia swo ich sa mo cho dów. Ofer t* uzu pe& nia tak -
#e re stau ra cja wraz z sa l% przy j*. oko licz no $cio wych.

Hal mar Gro up Sp. z o.o.

• za pro fe sjo nal n# re ali za cj!
kom plek so wych mo der ni za cji
i re mon tów bu dyn ków miesz -
kal nych.

Na gro d! ode bra$:
Woj ciech Bie da cha

Pre zes Za rz# du

Fir ma Hal mar Gro up Sp. z o.o.
pro wa dzi dzia &al no$. w bran #y
bu do wa i wy ko) cze nia pod klucz.
Spó& ka zo sta &a za &o #o na 29 wrze -
$nia 2020.

Laureaci Konkursu „!l"skie Budowanie” – 2022
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JKM Sp. z o.o.

• za pro fe sjo nal n# re ali za cj!
kom plek so wych ro bót in %y -
nie ryj nych i in fra struk tu ral nych
na te re nie mia sta Mi ko $ów.

Na gro d! ode bra$:
Wi told Ada mus

W$a &ci ciel

Fir ma JKM z Mi ko &o wa roz po -
cz* &a swo j% dzia &al no$. w 2010
ro ku. Spe cja li zu je si* w bran #y
bu dow nic two – kon struk cje.

Laureaci Konkursu „!l"skie Budowanie” – 2022
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Laureaci Konkursu „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki !l"skiej” – 2022

„AUTORYTET # BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI !L"SKIEJ” 

Laureaci tej nagrody wyró%niaj" si& indywidualizmem, kreatywno$ci", kompetencjami i profesjonalizmem – cechy te buduj"
powszechny szacunek i autorytet.

MARCIN BAZYLAK
Prezydent Miasta D%browa Górnicza

NAGROD& I TYTU' „AUTORYTET ( BUDOWNICTWA I GOSPODARKI !L)SKIEJ 2022” OTRZYMALI:

za kre atyw no$% i pro fe sjo na lizm w przy go to wa niu, za pew nie niu fi nan so wa nia i re ali za cji sze ro kie go pro -
gra mu roz wo ju in we sty cyj ne go Mia sta D& bro wa Gór ni cza.

Mar cin Ba zy lak jest ab sol wen tem Uni wer sy te tu "l# skie go i Uni wer sy te tu Ja giel lo' skie go. W d# brow skim
sa mo rz# dzie pra cu je od 2006 ro ku. Od 2008 r. jest Pre zy den tem Mia sta D# bro wy Gór ni czej. Do naj wa% -
niej szych do ko na' Pre zy den ta na le %y za li czy( do pro wa dze nie do roz po cz! cia wspól nych in we sty cji mia -
sta i PKP, za k$a da j# cych stwo rze nie cen trów prze siad ko wych w Z#b ko wi cach, Strze mie szy cach, w cen trum
mia sta i w Go $o no gu oraz zmia ny uk$a du ko mu ni ka cyj ne go w tych miej scach. Roz po cz#$ rów nie% re wi ta -
li za cj! &ród mie &cia D# bro wy. W 2018 ro ku Mar cin Ba zy lak zo sta$ lau re atem Na gro dy im. Je rze go Re gul -
skie go w ka te go rii „Ak tyw no&( oby wa tel ska”.

Na gro dy wr! cza li:
Pre zy dent "l# skiej Izby Bu dow nic twa – Ma riusz Czy szek

Prze wod ni cz# cy Ra dy "lO IIB – Ro man Kar wow ski
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za kre atyw no$% i pro fe sjo na lizm w or ga ni zo wa niu fi nan so wa nia i re ali za cji pro gra -
mu roz wo ju in we sty cyj ne go Mia sta B' dzin.

W imie niu Pa na Pre zy den ta na gro d! ode bra $a Ane ta Wit kow ska -Z$oc ka – I Wi ce pre -
zy dent Mia sta B! dzi na.

)u kasz Ko mo niew ski jest Pre zy den tem B! dzi na od 2010 r. Ab sol went Wy dzia $u
Za rz# dza nia Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach oraz stu diów Exe cu ti ve MBA.
Od po nad 20 lat zwi# za ny z sa mo rz# dem te ry to rial nym. Wy ró% nio ny ty tu $em Sa mo -
rz# do wiec Ro ku 2017, no mi no wa ny do na gro dy go spo dar czej „Cz$o wiek Ro ku”.

'UKASZ KOMONIEWSKI
Prezydent Miasta B*dzin

Laureaci Konkursu „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki !l"skiej” – 2022
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za kre atyw no$% i pro fe sjo na lizm oraz efek tyw no$% w po zy ski wa niu $rod ków fi nan -
so wych dla re ali za cji pro gra mu roz wo ju in we sty cyj ne go Mia sta Pie ka ry !l& skie.

W imie niu Pa ni Pre zy dent na gro d! ode bra$ Krzysz tof Tu rza' ski – I Wi ce pre zy dent Mia sta.

S$a wa Umi' ska -Du raj ma gi ster po li to lo gii i na uk spo $ecz nych. Ab sol went ka po dy plo mo -
wych stu diów na kie run ku ko mu ni ka cja per swa zyj na -re kla ma, PR, pro mo cja po li tycz na na Uni -
wer sy te cie "l# skim, Mi! dzy na ro do wej Szko $y Na uk Po li tycz nych Uni wer sy te tu "l# skie go w Ka -
to wi cach – Fi lii In sty tu tu Na uk Po li tycz nych w Bor de aux oraz II Na uczy ciel skie go Ko le gium
J! zy ków Ob cych w So snow cu. Od by $a sta% w Try bu na le Ad mi ni stra cyj nym w Pa ry %u, w Cam -
pus In ter na tio nal w Tu lo nie oraz sta% pe da go gicz ny na Uni wer sy te cie Ar to is (Fran cja). Or -
ga ni za tor ka Pie kar skie go Fo rum Ko biet. W 2006 uzy ska $a man dat rad nej Pie kar "l# skich.
W wy bo rach w 2014 ubie ga $a si! o sta no wi sko pre zy den ta te go mia sta, wy gry wa j#c w dru -
giej tu rze g$o so wa nia, w któ rej po ko na $a do tych czas pe$ ni# ce go t! funk cj! Sta ni s$a wa Kor -
fan te go. W 2018 zo sta $a wy bra na na ko lej n# ka den cj!, zwy ci! %a j#c w pierw szej tu rze wy -
bo rów.

S'AWA UMI-SKA-DURAJ
Prezydent Miasta Piekary !l%skie

Laureaci Konkursu „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki !l"skiej” – 2022
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za kre atyw no$% i pro fe sjo na lizm w za rz& dza niu kie ro wa nym Ze spo (em
Pie $ni i Ta) ca „!l&sk” oraz wy so ce efek tyw n& dzia (al no$% na rzecz re wi ta li za cji Ze -
spo (u Pa (a co wo -Par ko we go w Ko sz' ci nie.

W imie niu Pa na Dy rek to ra na gro d! ode bra$ Stanis$aw Demczuk – kierownik dzia$u
produkcji i koncertów.

Zbi gniew Cier niak nie mal ca $e swo je do ro s$e %y cie za wo do we zwi# za$ ze „"l# skiem”,
pe$ ni#c w tej in sty tu cji wie le funk cji, na ró% nych szcze blach or ga ni za cyj nych. Sta ni s$aw
Ha dy na do strzeg$ i do ce ni$ ta lent or ga ni za tor ski Zbi gnie wa Cier nia ka, mia nu j#c go w 1997
ro ku in spek to rem chó ru. Za an ga %o wa nie i efek tyw na pra ca na tym sta no wi sku za owo -
co wa $y ko lej nym awan sem. Z dniem 1 czerw ca 2011 ro ku, po za ko' cze niu pro ce du ry
kon kur so wej, Za rz#d Wo je wódz twa "l# skie go po wo $a$ Zbi gnie wa Cier nia ka na sta no -
wi sko Dy rek to ra Ze spo $u Pie &ni i Ta' ca „"l#sk”. Przez kil ka ostat nich lat pra cy w Ze -
spo le „"l#sk” Zbi gniew Cier niak by$ pro jek to daw c# wie lu przed si! wzi!( za gra nicz nych,
ini cjo wa$ i pod trzy my wa$ kon tak ty m.in. z im pre sa ria ta mi w Sta nach Zjed no czo nych,
Ka na dzie i Niem czech. W 2010 ro ku za ini cjo wa$ udzia$ Ze spo $u „"l#sk” w &wia to wych
tar gach ar ty stycz nych w Szan gha ju oraz w No wym Jor ku, któ re za owo co wa $y na wi# -
za niem zna cz# cych kon tak tów. Dzi! ki za an ga %o wa niu Zbi gnie wa Cier nia ka ze spó$ jest
od 2010 ro ku cz$on kiem tej or ga ni za cji i pro mu je wo je wódz two &l# skie, uczest ni cz#c
w mi! dzy na ro do wych tar gach tu ry stycz nych.

ZBIGNIEW CIERNIAK
Dyrektor Zespo&u Pie$ni i Ta)ca „!l%sk”

im. Stanis&awa Hadyny
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za wie lo let ni& pra c' oraz dzia (a nia spo (ecz ne na rzecz oraz w imie niu in *y nie rów i tech -
ni ków bu dow nic twa w sze re gach sa mo rz& du za wo do we go i sto wa rzy sze nia na uko -
wo -tech nicz ne go oraz za za an ga *o wa nie w pra ce le gi sla cyj ne nad zmia na mi w Pra -
wie bu dow la nym, usta wie o ar chi tek tach i in *y nie rach bu dow nic twa, umac nia nie ro li
sa mo rz& du za wo do we go, wzro stu je go pre sti *u, a przede wszyst kim bu do wa nia wi -
ze run ku in *y nie ra bu dow nic twa ja ko za wo du za ufa nia pu blicz ne go.

Ewa Dwor ska jest ab sol went k# Wy dzia $u In %y nie rii "ro do wi ska Po li tech ni ki "l# skiej
w Gli wi cach. 38-let ni sta% pra cy za wo do wej Ewy Dwor skiej zwi# za ny by$ z pro jek to -
wa niem oraz nad zo ro wa niem re ali za cji in we sty cji bu dow nic twa ko mu nal ne go, w tym
g$ów nie sie ci wo do ci# go wych i ka na li za cyj nych. Ce nio na w bran %y pro fe sjo na list ka i oso -
ba o wy so kich kom pe ten cjach me ne d%er skich. Przez wie le lat z suk ce sa mi za rz# dza -
$a jed nost ka mi pro jek to wy mi oraz per so ne lem tech nicz nym. W&ród wspó$ pra cow ni -
ków przez la ta wy pra co wa $a au to ry tet, opar ty na wy so kiej kul tu rze oso bi stej i kul tu rze
pra cy, na wie dzy, do &wiad cze niu i wy bit nych umie j!t no &ciach za wo do wych i ko mu ni -
ka cyj nych. Au tor ka lub wspó$ au tor ka pro jek tów i do ku men ta cji tech nicz nej w opar -
ciu o któ re wy bu do wa ne zo sta $y oczysz czal nie &cie ków, a tak %e sys te my ka na li za cji na te -
re nie g$ów nych miast re gio nu &l# skie go Oso ba bar dzo otwar ta, od lat dzie l# ca si! swo j#
wie dz# i do &wiad cze niem za wo do wym z przy sz$y mi adep ta mi za wo du in %y nie ra bu -
dow nic twa. Od 2014 ro ku prze by wa na eme ry tu rze, po &wi! ca j#c swój czas pra cy spo -
$ecz nej i cha ry ta tyw nej.

EWA DWORSKA
Sekretarz Rady !l%skiej Okr*gowej Izby In#ynierów Budownictwa w IV, V i VI kadencji,

wieloletnia delegatka na Zjazdy Krajowe PIIB i Okr*gowe !lOIIB
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za wie lo let ni wk(ad w pro ble ma ty k' od po wie dzial no $ci za wo do wej cz(on ków sa mo -
rz& du za wo do we go in *y nie rów bu dow nic twa, za an ga *o wa nie w spo (ecz n& dzia (al -
no$% na rzecz prze strze ga nia i pro pa go wa nia za sad ety ki za wo do wej w re gio nie $l& -
skim, jak i na te re nie ca (e go kra ju, wzo ro w& po sta w' za wo do w& oraz pro mo wa nie
wszyst kich tych war to $ci w ra mach umac nia nia wi ze run ku in *y nie ra bu dow nic twa
ja ko za wo du za ufa nia pu blicz ne go.

Ur szu la Kal lik jest ab sol went k# Wy dzia $u Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
"l# skiej w Gli wi cach, w spe cjal no &ci bu dow nic two miej skie i prze my s$o we. Po sia da upraw -
nie nia bu dow la ne do pe$ nie nia sa mo dziel nych funk cji tech nicz nych w bu dow nic twie,
w spe cjal no &ci kon struk cyj no -bu dow la nej, ja ko pro jek tant od ro ku 1978 oraz ja ko kie -
row nik bu do wy i ro bót – od ro ku 1992. W ro ku 2002 uzy ska $a ty tu$ rze czo znaw cy bu -
dow la ne go w spe cjal no &ci kon struk cyj no -bu dow la nej, obej mu j# cej za rów no pro jek to -
wa nie jak i wy ko naw stwo. Swój po nad 45-let ni sta% pra cy za wo do wej zwi# za ny
z bu dow nic twem miej skim i ko mu nal nym roz po cz! $a w Pra cow ni Pro jek to wo -Kon struk -
cyj nej Gór no &l# skie go Za k$a du Ga zow nic twa w Za brzu na sta no wi sku kon struk to ra, a na -
st!p nie pro jek tan ta. Przez ko lej nych 9 lat ja ko in spek tor w Wy dzia le In we sty cji Urz! -
du Mia sta w Za brzu by $a od po wie dzial na za me ry to rycz ne przy go to wa nie gmin nych
za da' in we sty cyj nych, a na st!p nie spra wo wa $a kon tro l! nad ich pra wi d$o w# re ali za -
cj#. Ur szu la Kal lik to do sko na $y or ga ni za tor, spe cja li sta w dzie dzi nie bu dow nic twa ko -
mu nal ne go o wy so kich kom pe ten cjach me ne d%er skich.

URSZULA KALLIK
Przewodnicz%ca Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby In#ynierów Budownictwa

w kadencjach V i VI, Rzecznik odpowiedzialno$ci zawodowej !l%skiej Okr*gowej Izby In#ynierów
Budownictwa, wieloletnia delegatka na Zjazdy Krajowe PIIB i Okr*gowe !lOIIB
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za pro fe sjo nal ne i wy so ce efek tyw ne za rz& dza nie dzia (al no $ci& kie ro wa nej Spó( dziel -
ni oraz za oso bi sty wk(ad w roz wój spó( dziel czo $ci re gio nu $l& skie go.

Te re sa Krzysz tof funk cj! Pre ze sa Za rz# du pe$ ni od 30.11.2020 r z po wo dze niem za -
rz# dza j#c jed n# z naj wi!k szych, li cz# c# 214 nie ru cho mo &ci i zrze sza j# c# po nad 14 tys.
cz$on ków, Spó$ dziel ni Miesz ka nio wych Gór ne go "l# ska. Dba j#c o ja ko&( w za rz# dza niu
nie ru cho mo &cia mi, któ rej isto t# jest sta $e pod no sze nie stan dar dów ob s$u gi miesz ka' -
ców i wy ko ny wa nych us$ug, przy za pew nie niu bez pie cze' stwa u%yt ko wa nia za rz# dza -
nych przez Spó$ dziel ni! nie ru cho mo &ci, bez pie cze' stwa eko no micz ne go i praw ne go,
trans pa rent no &ci dzia $a' or ga nów spó$ dziel ni. Efek tem tych dzia $a' jest spe$ nia nie po -
trzeb miesz ka' ców w za kre sie utrzy ma nia po zio mu tech nicz ne go ist nie j# cej sub stan -
cji miesz ka nio wej oraz pod nie sie nie ja ko &ci %y cia miesz ka' ców. 

TERESA KRZYSZTOF
Prezes Zarz%du

Zabrza)skiej Spó&dzielni Mieszkaniowej
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za pro fe sjo nal ne i wy so ce efek tyw ne za rz& dza nie dzia (al no $ci& kie ro wa nej Spó( dziel -
ni oraz za oso bi sty wk(ad w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki re gio nu $l& skie go.

Zbi gniew Olej ni czak od 2010 r. pe$ ni funk cj! Z -cy Pre ze sa ds. Go spo dar ki Za so ba -
mi Miesz ka nio wy mi Ka to wic kiej Spó$ dziel ni Miesz ka nio wej, b! d#c jed no cze nie Z -c# Dy -
rek to ra KSM ds. GZS, po sia da ca$ ko wi ty sta% pra cy 36 lat. Od lat dzia $a$ ak tyw nie w or -
ga nach sa mo rz# do wych KSM. Jest Prze wod ni cz# cym Ko mi sji Sa mo rz# do wo -Sta tu to wej
Ra dy Nad zor czej. Wie le lat po &wi! ci$ opra co wa niu zmian sta tu tu Spó$ dziel ni zwi# za -
nych z no we li za cj# ustaw o spó$ dziel niach miesz ka nio wych i „Pra wa Spó$ dziel cze go”.
Jest jed nym z za $o %y cie lem Sto wa rzy sze nia Miesz ka' ców Ka to wic – or ga ni za cji spo -
$ecz nej wspó$ pra cu j# cej z w$a dza mi mia sta.

ZBIGNIEW OLEJNICZAK
Z-ca Prezesa Zarz%du

Katowickiej Spó&dzielni Mieszkaniowej
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za pro fe sjo nal ne i wy so ce efek tyw ne za rz& dza nie dzia (al no $ci& kie ro wa ne go
Za k(a du In *y nie rii Miej skiej oraz za oso bi sty wk(ad w roz wój in fra struk tu ry mia sta
Mi ko (ów.

Mar cin Sto k$o sa jest wie lo let nim pra cow ni kiem sa mo rz# du. Ma na swo im kon cie sze -
reg in we sty cji na te re nie aglo me ra cji &l# skiej i nie tyl ko. Pro wa dzi in we sty cje z za kre -
su bu dow nic twa ku ba tu ro we go, prze my s$o we go oraz bran %y me dycz nej.

MARCIN STOK'OSA
Prezes Zarz%du

Zak&adu In#ynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Miko&owie
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za kre atyw no$% i pro fe sjo na lizm w pro wa dze niu pro ce su in we sty cyj ne go roz bu do -
wy i za rz& dza nie Mi' dzy na ro do wym Por tem Lot ni czym Ka to wi ce -Py rzo wi ce oraz wie -
lo let ni&, wy so ce efek tyw n& dzia (al no$% na rzecz sy ner gii na uki i biz ne su.

Ar tur To ma sik me na d%er z wie lo let nim do &wiad cze niem w bran %y fi nan so wej i lot -
ni czej. Pre zes Za rz# du GTL S.A. fir my za rz# dza j# cej Ka to wi ce Air port. Prze wod ni -
cz# cy Ra dy Pro gra mo wej Cen trum Kszta$ ce nia Kadr Lot nic twa Cy wil ne go przy Po -
li tech ni ce "l# skiej. Oso ba, pod kie row nic twem, któ rej roz po cz#$ si! naj wi!k szy, trwa j# cy
do tej po ry, pro ces in we sty cyj ny roz bu do wy por tu. Dzi! ki de ter mi na cji, kon se kwen -
cji oraz spraw ne mu za rz# dza niu po mi mo naj wi!k sze go kry zy su w hi sto rii bran %y lot -
ni czej za ko' czo no re ali za cj! klu czo wych obiek tów.

ARTUR TOMASIK
Prezes Zarz%du

Górno$l%skiego Towarzystwa Lotniczego SA

Laureaci Konkursu „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki !l"skiej” – 2022



Forum Budownictwa !l"skiego (64) 2022 31

za pro fe sjo nal ne za rz! dza nie kie ro wa n! pra cow ni! pro jek to w!, wy so ce efek tyw n!
dzia "al no#$ na rzecz pla no wa nia i re ali za cji in we sty cji bu dow la nych oraz za oso bi -
sty wk"ad w roz wój bu dow nic twa i go spo dar ki re gio nu #l! skie go.

Mi ro s!aw Za wart ka jest w!a "ci cie lem Pra cow ni Pro jek to wej „MI ZA WA”, któ rej pod -
sta w# dzia !al no "ci# jest wy ko ny wa nie kom plek so wych, wie lo bran $o wych pro jek tów tech -
nicz nych, udzia! w re ali za cji in we sty cji w za kre sie przy go to wa nia do ku men ta cji for mal -
no -praw nej oraz do radz two in we sty cyj ne.

Mi ro s!aw Za wart ka pia stu je te$ funk cj% Pre ze sa Pol skie go In sty tu tu In $y nie rii
Obiek tów Bu dow la nych – in sty tu cji, któ ra zrze sza kom pe tent nych i wy kwa li fi ko wa nych
in $y nie rów z d!u go let nim do "wiad cze niem z te re nu ca !e go kra ju. Obec nie Mi ro s!aw
Za wart ka pe! ni funk cje do rad cy tech nicz ne go pod czas re ali za cji jed nej z naj wi%k szych
in we sty cji w hi sto rii So snow ca – bu do wy Za g!% biow skie go Par ku Spor to we go.

MIROS!AW ZAWARTKA
Prezes Polskiego Instytutu In"ynierii Obiektów Budowlanych Sp. z o.o.,

W#a$ciciel Pracowni Projektowej Mizawa,
Doradca techniczny Zag#%biowskiego Parku Sportowego
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!l"ska Izba Budownictwa
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XXIV GALA BUDOWNICTWA

Nagroda i Tytu! 
„PRZYJACIEL 

"L#SKIEGO BUDOWNICTWA”

Na gro da przy zna wa na jest dla osób nie zwi! za nych wprost z sek to rem bu dow nic twa, ale wspie ra j! cych za wo -
do wo i spo "ecz nie t# bran $#. W tym ro ku na gro dze ni zo sta n! or ga ni za to rzy Tar gów Bu dow nic twa na te re nie
wo je wódz twa %l! skie go.

Na gro dy wr! cza li:
Pre zy dent "l# skiej Izby Bu dow nic twa – Ma riusz Czy szek oraz Prze wod ni cz# cy Ra dy "lO IIB – Ro man Kar wow ski

BARBARA
i EUGENIUSZ
KROPKA
W!a$ciciele Biura Promocji
i Wystaw „ASTRA”
z Bielska-Bia!ej,
obchodz%cy w tym roku
jubileusz 30-lecia

WIOLETTA
OCHMAN
W!a$ciciel Agencji
Informacyjno-Reklamowej
„Promocja” S.c. z Wadowic



34 Forum Budownictwa !l"skiego (64) 2022

MARIUSZ CZYSZEK
PREZYDENT

!L"SKIEJ IZBY BUDOWNICTWA

Mam wiel k! przy jem no"# i sa tys fak cj$ przed sta wi#
„oso bo wo"# bu dow nic twa” – Pre zy den ta %l! skiej Izby
Bu dow nic twa Pa na Ma riu sza Czysz ka.

– Na uczy cie la aka de mic kie go.
– Wy cho waw c$ wie lu po ko le& in 'y nie rów bu dow -

nic twa. 
– Za (o 'y cie la i wspó( w(a "ci cie la fir my Bu dow la -

no – kon sul tin go wej, któ r! pro wa dzi od 30 lat
– Wy ko naw c$ kil ku ty si$ cy pro jek tów bu dow la nych.
– Spo (ecz ni ka i cz(on ka wie lu Rad – Po li tech ni ki %l! -

skiej, Wy dzia (u Bu dow nic twa, Wy dzia (u Ar chi tek tu -
ry, Pa& stwo wej In spek cji Pra cy.

– Or ga ni za to ra Kon fe ren cji i Se mi na riów Na uko wo
Tech nicz nych.

– Lau re ata wie lu na gród i wy ró' nie&.
Wszyst ko co ro bi, ro bi w do brym sty lu, ch$t nie dzie li

si$ wie dz! i do "wiad cze niem, lu bi po ma ga# w roz -
wo ju m(o de mu po ko le niu, wy pe( nia mi sj$ spo (ecz -
n! ja k! jest wy so ka ja ko"# bu dow nic twa i wie dzy o bu -
dow nic twie.

Pan Ma riusz Czy szek od 6 lat pe( ni funk cj$ Pre zy -
den ta %l! skiej Izby Bu dow nic twa i co na le 'y pod kre -
"li#, sku tecz nie j! roz wi ja.

Cie szy my si$, 'e jest na szym ko le g! i przy ja cie lem.
Dzi$ ku je my za je go otwar to"# w dzia (a niu.

Lau da cj# wy g$o si$ Klau diusz Fross

LAU DA CJA

Ty tu$  Ho no ro wy wraz z Me da lem
OSO BO WO!% BU DOW NIC TWA !L" SKIE GO

Ty tu! Ho no ro wy wraz z ME DA LEM „Oso bo wo"# bu dow nic twa "l$ skie go” jest nada wa ny
wy bit nym po sta ciom two rz$ cym hi sto ri% go spo dar cz$ bu dow nic twa re gio nu i kra ju. Lau -
re aci zo sta li za re ko men do wa ni ka pi tu !% przez cz!on ków Fo rum Bu dow nic twa &l$ skie go
z oka zji ju bi le uszy 25-le cia &l$ skiej Izby Bu dow nic twa i 20-le cia &l$ skiej Okr% go wej Izby
In 'y nie rów Bu dow nic twa.

Me da le wr% czy! vi ce prze wod ni cz$ cy Ka pi tu !y &l$ skiej Izby Bu dow nic twa Ma riusz Ryb ka
wspól nie z Fran cisz kiem Busz k$ i Klau diu szem Fros sem.
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ROMAN KARWOWSKI
PRZEWODNICZ!CY RADY

"L!SKIEJ OKR#GOWEJ IZBY IN$YNIERÓW BUDOWNICTWA

Lau re aci Ty tu !u Ho no ro we go – Oso bo wo"# Bu dow nic twa $l% skie go
sta no wi% Ga le rie wy j%t ko wych lu dzi, któ rzy swo j%: wie dz%, ta len tem, za -
an ga &o wa niem, umie j't no "cia mi, kom pe ten cj% i ety k% two rz% do bro spo -
!ecz ne.

W tym ro ku Ka pi tu !a przy zna !a to wy ró& nie nie Ro ma no wi Kar wow -
skie mu – Prze wod ni cz% ce mu Ra dy $l% skiej Okr' go wej Izby In &y nie rów
Bu dow nic twa.

Uro dzi! si' w P!oc ku, tam ko( czy pre sti &o we li ceum im. Sta ni s!a wa
Ma !a chow skie go. Cie ka wost ka – li ceum to po wsta !o w 1180 ro ku, jest
na pew no naj star szym w Pol sce i Eu ro pie. Uko( czy !o je wie lu wy bit -
nych przed sta wi cie li &y cia po li tycz ne go i go spo dar cze go (Pre mier Ta -
de usz Ma zo wiec ki). Za zdrosz cz' ko le dze Kar wow skie mu, &e po ta kich
ko ry ta rzach i sa lach si' po ru sza!.

Ty tu! ma gi stra in &y nie ra bu dow nic twa uzy sku je, ko( cz%c Po li tech ni -
ke War szaw sk%, Wy dzia! In &y nie rii L% do wej. Po stu diach pra cu je
na bu do wach we W!o c!aw ku i Kwi dze niu, w przed si' bior stwie „IZO KOR -
-IN STAL P)OCK”. 40 lat te mu (1982 r.) przy je& d&a na $l%sk do Biel ska -
-Bia !ej. Za k!a da ro dzi n', bu du je dom.

Pra ce po dej mu je w Wo je wódz kim Biu rze Pro jek tów na sta no wi sku asy -
sten ta, na st'p nie pro jek tan ta, a po pry wa ty za cji Dy rek to ra do spraw
tech nicz nych. Na by wa bar dzo sta ran n% wie dze i do "wiad cze nie nie zb'd -
ne do wy ko ny wa nia sa mo dziel nych funk cji w bu dow nic twie.

God ne pod kre "le nia jest je go od wa ga – za k!a da pry wat n% spó! k' z ogra -
ni czo n% od po wie dzial no "ci%, któ r% kie ru je przez 20 lat ja ko Pre zes, zaj -
mu j%c si' kom plek so wym wy ko ny wa niem us!ug kon sul tin go wych
i pro jek to wych zwi% za nych z go spo dar k% wod no -"cie ko w% da j%c pra -
ce dwu dzie stu pra cow ni kom.

Od lat 90 (1997 r.) efek tyw nie i kon se kwent nie !% czy pra ce za wo do -
w% ze spo !ecz n% dzia !al no "ci% w struk tu rach or ga ni za cji tech nicz nych
i sa mo rz% dów za wo do wych:

– wie lo let ni cz!o nek Ra dy Izby Pro jek to wa nia Bu dow la ne go,
– cz!o nek Sto wa rzy sze nia In &y nie rów, Do rad ców i Rze czo znaw ców,
– Pol skie go Zwi%z ku In &y nie rów Bu dow nic twa – po nad 15 lat pe! ni! funk -

cje Prze wod ni cz% ce go Ko !o Za k!a do we go. Ze $l% sk% Okr' go w% Izb% In -
&y nie rów Bu dow nic twa zwi% za ny od po cz%t ku jej ist nie nia (od 2002 r.)

– I i II ka den cji cz!o nek Ra dy,
– III i IV cz!o nek Pre zy dium Ra dy, rzecz nik pra so wy.
W tym cza sie stwo rzy! od pod staw pro fe sjo nal ny kwar tal nik, in for -

ma tor $l% skiej Okr' go wej Izby In &y nie rów Bu dow nic twa. Do "wiad cze -
nie to wy ko rzy stu je pra cu j%c w Ra dzie Nad zor czej „In &y nie ra Bu dow -
nic twa” – mie si'cz nik pol skiej izby o na k!a dzie 120 ty". eg zem pla rzy.

21 kwiet nia 2018 ro ku obej mu je funk cje Prze wod ni cz% ce go Ra dy $l% -
skiej Okr' go wej Izby In &y nie rów Bu dow nic twa.

Zjazd de le ga tów $l% skiej Izby w mie si% cu kwiet niu te go ro ku, ob da -
rza j%c go za ufa niem, po wie rzy! mu ta trud n% i od po wie dzial n% funk cje
na ko lej n% ka den cje.

Trze ba pod kre "li# je go dzia !al no"# w wie lu ob sza rach, któ ra przy czy -
nia si' do wzro stu pre sti &u sa mo rz% du za wo do we go in &y nie rów bu dow -
nic twa i zna cze nia in &y nie ra bu dow nic twa ja ko za wo du za ufa nia pu blicz -
ne go.

Je go au tor skim po my s!em jest zor ga ni zo wa nie kon fe ren cji „Ety ka i od -
po wie dzial no"# za wo do wa in &y nie rów bu dow nic twa w pro ce sie in we -
sty cyj nym”, któ ra od by !a si' w pa* dzier ni ku 2019 r. w Sa li Sej mu $l% -
skie go w Ka to wi cach.

Wie le cza su po "wi' ca za gad nie niom zwi% za nym z do sko na le niem za -
wo do wym i szko le niem. Tu nie zwy kle wa& na jest wspó! pra ca z uczel -
nia mi wo je wódz twa. Do pro wa dzi! do pod pi sa nia po ro zu mie nia z rek -
to ra mi Po li tech ni ki $l% skiej, Po li tech ni ki Cz' sto chow skiej i Aka de mii
Tech nicz no -Hu ma ni stycz nej w Biel sku -Bia !ej. 

Jest cz!on kiem spo !ecz nych rad do rad czych wy dzia !ów bu dow nic -
twa tych uczel ni.

By! ini cja to rem pod pi sa nia anek su do Fo rum Bu dow nic twa $l% skie -
go i roz sze rze nia ilo "ci je go cz!on ków do 19 pod mio tów.

Jest ak tyw nym cz!on kiem Kra jo wej Ra dy Pol skiej Izby In &y nie rów Bu -
dow nic twa, prze wod ni czy ze spo !o wi wdra &a j% ce go sys tem elek tro nicz -
ne go obie gu do ku men tów.

Do ce nia j%c je go wie dze i do "wiad cze nie G!ów ny In spek tor Nad zo ru
Bu dow la ne go w grud niu 2021 ro ku po wo !a! go do ze spo !u do rad ców,
pe! ni tam funk cje za st'p cy prze wod ni cz% ce go te go ze spo !u.

Za swo j% za an ga &o wa n% pra ce by! wie lo krot nie wy ró& nia ny w tym:
– Z!o t% Od zna k% Ho no ro w% – „za za s!u gi dla wo je wódz twa "l% skie go”
– Z!o tym Me da lem – „za d!u go let ni% s!u& b'”
– Z!o tym Krzy &em Za s!u gi
Swo j% wie lo let ni% dzia !al no "ci%, bo ga tym do rob kiem za wo do wym i spo -

!ecz nym, fa cho w% wie dz% oraz do "wiad cze niem ko le ga Ro man Kar wow -
ski sta! si' roz po zna wal nym w "ro do wi sku bu dow la nych w kra ju i re -
gio nie.

Rom ku przy je cha !e" na $l%sk, po zna !e" go, zro zu mia !e" i my "l' po -
ko cha !e", od da j%c mu to co naj lep sze.

Lau da cj% wy g&o si& Fran ci szek Busz ka

LAU DA CJA
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Od zna ka Ho no ro wa za
„Za s!u gi dla bu dow nic twa”

Od zna ka jest za szczyt nym ho no ro wym wy ró" nie niem
i mo "e by# nada wa na pra cow ni kom ar chi tek tu ry i bu dow nic twa

za szcze gól ne osi$ gni% cia
w dzie dzi nie ar chi tek tu ry i bu dow nic twa oraz in nym oso bom za za s!u gi

lub osi$ gni% cia w tej dzie dzi nie.

W tym ro ku Mi ni ster Roz wo ju i Tech no lo gii Wal de mar Bu da
po sta no wi! i" od zna ki ho no ro we za „Za s!u gi dla bu dow nic twa”

otrzy ma j$:

El" bie ta Go dziesz ka
Ja dwi ga Owsiak
An drzej Ku la wik

W imie niu mi ni stra Wal de ma ra Bu dy
od zna ki wr% czy! Adam Ba ry! ka – Dy rek tor De par ta men tu Ar chi tek tu ry,

Bu dow nic twa i Geo de zji w Mi ni ster stwie Roz wo ju i Tech no lo gii

XXIV GALA BUDOWNICTWA
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Od zna ka Ho no ro wa za
„Za s!u gi dla Wo je wódz twa "l# skie go”

Od zna k$ Ho no ro w# za Za s!u gi dla Wo je wódz twa "l# skie go
mar sza !ek wo je wódz twa przy zna je ja ko wy raz uzna nia za dzia !al no%&

na te re nie wo je wódz twa %l# skie go, za re ali za cj$ za da',
któ ry mi uho no ro wa ni przy czy ni li si$ do go spo dar cze go, kul tu ral ne go

i spo !ecz ne go roz wo ju wo je wódz twa.

W imie niu mar sza! ka wo je wódz twa %l# skie go
Ja dwi ga Ba czy' ska Rad na Sej mi ku Wo je wódz twa "l# skie go,

któ ra wr$ czy !a Z!o te od zna ki na st$ pu j# cym oso bom:

Ro ma no wi Kar wow skie mu
i S!a wo mi ro wi Sto lar skie mu

oraz Srebr n# Jó ze fo wi Bu! ce.

Od zna ka Ho no ro wa za za s!u gi dla wo je wódz twa %l# skie go mia !a zo sta&
rów nie( wr$ czo na Pa nu Zbi gnie wo wi Dzier (e wi czo wi.
Nie ste ty od szed! od nas na za wsze kil ka dni wcze%niej.
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Za bu do wa nie po zy tyw nych, me ry to rycz nych i twór czych re la cji po mi! dzy ad mi ni stra cj" pu blicz n",
sa mo rz" dem go spo dar czym a #l" skim sa mo rz" dem za wo do wym in $y nie rów

bu dow nic twa ka pi tu %a przy zna %a me dal na st! pu j" cym oso bom:

Ada mo wi Ba ry% ce – dy rek to ro wi De par ta men tu Ar chi tek tu ry, Bu dow nic twa i Geo de zji
w Mi ni ster stwie Roz wo ju i Tech no lo gii

El$ bie cie Oczko wicz – &l" skie mu Wo je wódz kie mu In spek to ro wi Nad zo ru Bu dow la ne go
Ma riu szo wi Czysz ko wi – Pre zy den to wi &l" skiej Izby Bu dow nic twa

Ire ne uszo wi Masz czy ko wi – d%u go let nie mu Pre ze so wi Za rz" du DT& S.A.

Za wie lo let ni" wspó% pra c! ze &l" sk" Okr! go w" Izb" In $y nie rów Bu dow nic twa
ka pi tu %a przy zna %a me dal ho no ro wy &lO IIB prze wod ni cz" cym okr! go wych izb

in $y nie rów bu dow nic twa, pe% ni" cych funk cj! przez dwie ka den cje.

Od zna cze ni zo sta li:

Re na ta Sta szak – Prze wod ni cz" ca Ra dy Ku jaw sko -Po mor skiej OIIB
Jo an na Gie ro ba – Prze wod ni cz" ca Ra dy Lu bel skiej OIIB

Mi ro s%aw Bo rycz ko – Prze wod ni cz" cy Ra dy Ma %o pol skiej OIIB
Ro man Lu lis – Prze wod ni cz" cy Ra dy Ma zo wiec kiej OIIB

Me da le &lO IIB wr! cza% Pre zes Pol skiej Izby In $y nie rów Bu dow nic twa Ma riusz Do brze niec ki
wraz z Prze wod ni cz" cym Ra dy &l" skiej Okr! go wej Izby In $y nie rów Bu dow nic twa Ro ma nem Kar wow skim.

Medal &l"skiej Okr!gowej Izby
In$ynierów Budownictwa
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Kon kurs „In !y nier Ro ku 2021”
Kon kurs ma na ce lu pro mo cj" osi# gni"$ twór ców no wo cze snych, cie ka wych tech nicz nie roz wi# za% w pro jek tach
bu dow la nych oraz no wo cze snych roz wi# za% tech nicz no -tech no lo gicz nych pro ce su re ali za cji bu do wy, a tak !e
pro mo cj" do brej or ga ni za cji i ja ko &ci ro bót. Je go ce lem jest rów nie! na wi# za nie i za cie &nie nie wspó' pra cy po mi" -
dzy przed si" bior ca mi, in we sto ra mi, wy ko naw ca mi i ka dr# in !y nie ryj no -tech nicz n#, a cz'on ka mi (lO IIB – oso ba mi
pe' ni# cy mi sa mo dziel ne funk cje tech nicz ne w bu dow nic twie: pro jek tan ta, kie row ni ka bu do wy, kie row ni ka ro bót,
in spek to ra nad zo ru in we stor skie go.

Na gro dy wr" cza li:
Pre zy dent (l# skiej Izby Bu dow nic twa – Ma riusz Czy szek

Prze wod ni cz# cy Ra dy (lO IIB – Ro man Kar wow ski

Dla obiek tów ku ba tu ro wych i in nych in !y nier skich:

W Ka te go rii 1:
Ty tu' Pro jek tan ta Ro ku 2021 otrzy ma': Ro bert Ko cur

– za wy ko na nie „Pro jek tu szkla ne go da chu ci" gno we go i szkla nej fa sa dy ci" gno wej na obiek cie:
Mu zeum Ru chu Har cer skie go w Kra ko wie”.

W Ka te go rii 2:
Ty tu' Kie row ni ka bu do wy Ro ku 2021 otrzy ma': Ja cek Ko &ciel ny

– za wy ko na nie „Prze bu do wy i roz bu do wy Ter mi na lu B Mi" dzy na ro do we go Por tu Lot ni cze go”.

W Ka te go rii 3:
Ty tu' In spek to ra nad zo ru Ro ku 2021 otrzy ma' ze spó':

Mar cin Niec karz – In spek tor nad zo ru in we stor skie go w bran !y bu dow la nej,
Alek san der Po nia tow ski – In spek tor nad zo ru in we stor skie go w bran !y sa ni tar nej,

Ry szard Chra pek – In spek tor nad zo ru in we stor skie go w bran !y elek trycz nej – za re ali za cj":
„Roz bu do wa bu dyn ku Pa% stwo wej Szko 'y Mu zycz nej I i II stop nia w Ja strz" biu -Zdro ju

o sa l" kon cer to w# wraz z za go spo da ro wa niem te re nu”.

Dla obiek tów li nio wych (in fra struk tu ra):

W Ka te go rii 1:
Ty tu' Pro jek tan ta Ro ku 2021 otrzy ma':

Kon rad Zy mek – za pro jekt „Za go spo da ro wa nie te re nu u pod nó !a ru in zam ku w Olsz ty nie
wraz z bu do w# dro gi”.
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Z!ota Od zna ka Honorowa
z Brylantem

Stowarzyszenia In"ynierów
i Techników Przemys!u

Materia!ów Budowlanych

Nagrody wr#cza!
Adam Bary!ka – Prezes tego Stowarzyszenia.

Nagrodzeni zostali:

Roman Karwowski
Mariusz Czyszek

Franciszek Buszka
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Nagroda Sztuka i Design
w Przestrzeni Publicznej

i Statuetka BenchMan
Na gro da „Sztu ka i Di zajn w Prze strze ni Pu blicz nej – Art & De sign in Pu blic Spa ce

i Sta tu et ka Bench Man 2022” to szcze gól ne wy ró! nie nie za ini cjo wa ne
przez Pro fe so ra Klau diu sza Fros sa, Dzie ka na Wy dzia "u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki #l$ skiej,

któ re wspie ra i pro mu je sztu k% oraz di zajn w prze strze ni pu blicz nej Re gio nu #l$ ska.
Sta tu et k$ na gra dza ne s$ in te re su j$ ce re ali za cje prze strze ni pu blicz nych

i ma "ej ar chi tek tu ry oraz oso by, fir my, in sty tu cje pro mu j$ ce di zajn.

W tym ro ku lau re ata mi zo sta li:

Mia sto Gli wi ce – Miej ski Za rz$d Us"ug Ko mu nal nych w Gli wi cach
Za re ali za cj% atrak cyj nej prze strze ni pu blicz nej z t%! ni$ so lan ko w$

w Par ku Kul tu ry i Wy po czyn ku na Za to rzu w Gli wi cach.

Wy ró! nie nie ode bra "a Ewa Po kor ska -O!óg, miej ski kon ser wa tor za byt ków
oraz Grze gorz #licz niuk, Z -ca Dy rek to ra ds. tech nicz nych Miej skie go Za rz$ du Us"ug Ko mu nal nych.

Mia sto Za brze – Za re ali za cj% atrak cyj nych prze strze ni pu blicz nych zwi$ za nych
z dzie dzic twem kul tu ro wym – Park 12C stre fa na ziem na Sztol ni Kró lo wa Lu iza

oraz Wie !a Ci &nie' z „Car bo neum” w Za brzu.

Wy ró! nie nie ode bra "a Ma" go rza ta Ma' ka -Szu lik, Pre zy dent Mia sta Za brze.

Wy dzia" Gór nic twa, In !y nie rii Bez pie cze' stwa i Au to ma ty ki Prze my s"o wej Po li tech ni ki #l$ skiej
– Za mo der ni za cj% stre fy pu blicz nej dzie dzi' ca i ho lu wej &cio we go bu dyn ku Wy dzia "u.

Wy ró! nie nie ode bra" Prof. Fran ci szek Ple wa, Dzie kan Wy dzia "u.
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Gliwice - Katowice 24-25 listopada 2022

24 li sto pa da w Gli wi cach w bu dyn ku
Wy dzia !u Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki "l# -
skiej roz po cz$ !a si$ Kon fe ren cja XII "l# -
skie go Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa,
Nie ru cho mo %ci. Otwar cia kon fe ren cji
do ko na li Pre zy dent "l# skiej Izby Bu -
dow nic twa Ma riusz Czy szek oraz Prze -
wod ni cz# cy Ra dy "l# skiej Okr$ go wej
Izby In &y nie rów Bu dow nic twa Ro man
Kar wow ski. Ob ra dy, na któ re licz nie
przy by li przed sta wi cie le bran &y bu dow -
la nej oraz wy k!a dow cy aka de mic cy
zwi# za ni z tym sek to rem u%wiet ni! sw#
obec no %ci# tak &e przed sta wi ciel rz# du

dr hab. in&. arch. Adam Ba ry! ka, dy rek -
tor De par ta men tu Ar chi tek tu ry Bu dow -
nic twa i Geo de zji w Mi ni ster stwo Roz -
wo ju i Tech no lo gii.

– W do bie roz mów nad nad cho dz# c#
no we li za cj# pra wa bu dow la ne go kon fe -
ren cja ta ka jest cen n# ini cja ty w#, po nie -
wa& da je ob raz re al nych po trzeb bran &y,
dla te go wdzi$cz ny je stem or ga ni za to -
rom za jej zwo !a nie i za pro sze nie
od udzia !u stro ny rz# do wej – po wie dzia!
na roz po cz$ ciu kon fe ren cji dr hab. in&.
arch. Adam Ba ry! ka.

Ob ra dy po dzie lo ne by !y na pa ne le te -
ma tycz ne. Otwie ra j#c pierw szy pa nel in -
au gu ru j# cy spo tka nie, Pre zy dent "l# skiej
Izby Bu dow nic twa Ma riusz Czy szek za -
po wie dzia!, &e b$ dzie on do ty czy! pro -
ble ma ty ki tech no lo gicz nej, no wych kie -
run ków roz wo ju bran &y bu dow la nej
a tak &e wy zwa' przed ni# sto j# cych,
w%ród któ rych wy mie ni! to cz# c# si$
na Ukra inie woj n$.

Te mat za da' sto j# cych przed sek to -
rem bu dow nic twa w kon tek %cie przy sz!ej
od bu do wy Ukra iny omó wi! prof. dr hab.
in&. An drzej Sza ra ta – Dzie kan Wy dzia !u

XII !l" skie go Fo rum In we sty cji,
Bu dow nic twa, Nie ru cho mo #ci

In no wa cje
cza su po ko ju
i wy zwa nia
cza su woj ny

Adam Ba ry! kaKlaudiusz Fross Mariusz Czyszek Roman Karwowski
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In !y nie rii L" do wej Po li tech ni ki Kra kow -
skiej. Na po cz"t ku swo je go wy st" pie nia
przed sta wi# za trwa !a j" ce da ne sta ty -
stycz ne, ob ra zu j" ce ogrom strat i znisz -
cze$ wo jen nych, ja kie do tej po ry wy -
wo #a #a ro syj ska agre sja, si% ga j" ce 320
mld do la rów w ob sza rze znisz czo nej lub
uszko dzo nej in fra struk tu ry.

Na st%p nie przy bli !y# ba rie ry, ja kie mo g"
sta& przed pol skim bu dow nic twem w kon -
tek 'cie udzia #u w od bu do wie Ukra iny.

– Pro ble mem jest ogra ni czo ne do -
'wiad cze nie w eks por cie us#ug, a tak !e
za po trze bo wa nie kra jo we, bo wie le pol -
skich firm ma roz po cz% te in we sty cje wy -
ni ka j" ce z pod pi sa nych kon trak tów lub
pod pi sa #o kon trak ty na przy sz#y rok i ze
wzgl% du na te za da nia nie b% dzie ju!
w sta nie za an ga !o wa& si% w in ne pra -
ce – wy ja 'nia# prof. dr hab. in!. An drzej
Sza ra ta. – Prze szko d" mo !e by& spe cy fi -
ka ryn ku ukra i$ skie go, gdzie obo wi" zu -
j" nor my od mien ne od tych w Unii Eu ro -
pej skiej. Istot ne s" te! ko niecz ne
gwa ran cje rz" do we.

Prof. An drzej Sza ra ta pod kre 'li# te!, !e
od bu do wa Ukra iny nie mo !e od by& si%
bez sa mych Ukra i$ ców, st"d tak wa! ne
jest uru cho mie nie stu diów o pro fi lu bu -
dow la nym dla oby wa te li te go kra ju. Do -
da#, i! cho& wy zwa nia mi w tej ma te rii s"
ba rie ra j% zy ko wa, oraz fi nan so wa, a tak -
!e ska la przed si% wzi% cia, ko niecz ne jest
zmie rze nie si% z ty mi prze szko da mi, gdy!
w dal szej per spek ty wie dzia #a nia ta kie
po zwo l" na przy go to wa nie wy so ko wy -
kwa li fi ko wa nej ka dry in !y nie rów zna j" -
cych pro ce du ry obo wi" zu j" ce w Ukra -
inie i do brze po ru sza j" cych si% w pol skich
re aliach.

Na pod sta wie ini cja tyw pod j% tych przez
Po li tech ni k% Kra kow sk" prof. An drzej Sza -

ra ta przy bli !y# dzia #a nia pod j% te w tych
kie run kach.

– Do bry mi spo so ba mi s" m.in. otwie ra -
nie stu diów w j% zy ku pol skim z ukra i$ -
skim ja ko j% zy kiem wy k#a do wym
na pierw szym ro ku, in ten syw ny kurs j% zy -
ka pol skie go w ra mach lek to ra tu, stop -
nio we wpro wa dza nia przed mio tów w j% -
zy ku pol skim, a tak !e nie ba ga tel na ro la
in te gra cji z pol ski mi ko le ga mi.

Pro fe sor przy to czy# da ne, i! w ra mach
ta kich w#a 'nie dzia #a$ je go uczel nia
przy j% #a na pierw szy rok te go ty pu ukra -
i$ skich stu diów 98 osób, z cze go 67
na kie ru nek bu dow nic two a 31 na kie ru -
nek trans port. Oso by te ob j% to do dat ko -
wy mi za j% cia mi z ma te ma ty ki i fi zy ki
oraz in ten syw nym kur sem j% zy ka pol -
skie go.

W dal szej cz% 'ci na st" pi# cykl wy k#a -
dów prze wi dzia nych w te ma ty ce „Cz#o -
wiek, po trze by, 'ro do wi sko a no wo cze -
sne tech no lo gie”. Spo tka nie po pro wa dzi#
dr hab. in!. arch. Klau diusz Fross, prof.

Po li tech ni ki (l" skiej, Dzie kan Wy dzia #u
Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki (l" skiej.

Ze bra ni z wiel kim za in te re so wa niem
wy s#u cha li wy st" pie nia, któ re przy go to -
wa #a mgr in!. arch. Wik to ria Dzia du #a,
prze sta wia j"c pro ble my bran !y ko smicz -
nej w kon tek 'cie pro jek tów in !y nie ryj -
nych zwi" za nych z bu do w" po za ziem -
skich sta cji ko smicz nych i in nych
obiek tów dla astro nau tów.

Pod czas swo jej pre lek cji Wik to ria
Dzia du #a omó wi #a no we roz wi" za nia
w dzie dzi nie ra kiet, któ re wkrót ce umo! -
li wi" no we mi sje za #o go we oraz za #o !e -
nie sta cji ba daw czych na in nych pla ne -
tach. Za zna czy #a, i! nie jest to ju!
obec nie je dy nie sce na riusz spod zna ku
scien ce fic tion, a re al ny kie ru nek ba da$
i pro jek tów w wie lu wio d" cych 'wia to -
wych fir mach zwi" za nych z bran !" ko -
smicz n". Przed sta wi #a tak !e kon cep cje
bu dyn ków, ja kie po wsta& ma j" w nie -

Klaudiusz Fross

Andrzej Szarata

Wiktoria Dziadu!a
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sprzy ja j! cych po za ziem skich "ro do wi -
skach oraz roz wi! za nia ja kie umo# li wi!
prze #y cie astro nau tom, jak np. bez grun -
to wa upra wa ro "lin w ce lach spo #yw -
czych lub dru ko wa nie w tech no lo gii 3D
ele men tów do two rze nia ludz kich sie -
dzib w ko smo sie z wy ko rzy sta niem py -
$u po kry wa j! ce go po wierzch ni% np. Ksi% -
#y ca. Wik to ria Dzia du $a za zna czy $a
tak #e, i# obec nie wio d! ce tren dy w pro -
jek to wa niu sie dzib w ko smo sie za k$a da -
j! trans port z Zie mi bu dow li, któ re
na miej scu ja ko struk tu ry b% d! na dmu -
chi wa ne lub roz k$a da ne.

Kon ty nu uj!c te ma ty k% no wo cze snych
per spek tyw bran #y w za kre sie pro jek to -
wa nia i prze gl! dów ze swo im re fe ra tem
wy st! pi $a mgr in#. Ro xa na Fross, wy g$a -
sza j!c re fe rat pt. „No we tech no lo gie
w bu dow nic twie – in spek cje z wy ko rzy -
sta niem mie sza nej rze czy wi sto "ci”. Przy -
bli #y $a bu do w% i funk cje ta kich spe cja li -
stycz nych ak ce so riów jak Kask Trim ble
XR. Wraz z go gla mi Ho lo lens 2 jest on

u#y wa ny do in spek cji w mie sza nej rze -
czy wi sto "ci, a je go pod sta wo w! funk cj!
jest mo# li wo"& wy "wie tla nia trój wy mia ro -
wych mo de li BIM oraz wcho dze nia z ni -
mi w in te rak cje.

Ko lej ny re fe rat wy g$o si$ dr hab. in#.
arch. Klau diusz Fross. Je go te ma tem by -
$a ro la mi kro -prze strze ni pu blicz nych
i sku tecz ne ich pro jek to wa nie. Pre le gent
prze sta wi$ ide% mi kro -prze strze ni pu -
blicz nych na przy k$a dzie pro jek tów
opra co wa nych na Po li tech ni ce 'l! skiej
a na st%p nie zre ali zo wa nych na te re nie
gli wic kiej aglo me ra cji. Przy k$a do wo
przy aka de mi kach Po li tech ni ki 'l! skiej
po wsta $o 10 mi kro -prze strze ni cha rak te -
ry zu j! cych si% no w! ja ko "ci! i in te re su -
j! cym de si gnem, któ re znacz nie przy -
czy ni $y si% do po pra wy wi ze run ku
oko li cy.

– Obec nie sa ma $aw ka to o wie le
za ma $o, na wet od $aw ki ocze ku je si%
cze go" wi% cej – st!d sta ra nia, aby in sta -
la cje te mia $y in te re su j! cy kszta$t, by $y

wie lo funk cyj ne, st!d np. po mys$ na tzw.
me ble miej skie; czy li ro dzaj $a wek, któ -
re w za le# no "ci od po trzeb mo g! s$u #y&
ja ko zwy k$a $aw ka – lub biur ko do po -
czy ta nia ksi!# ki al bo prze wi jak dla mat -
ki z dziec kiem – wy ja "nia$ dr hab. in#.
arch. Klau diusz Fross.

Na st%p nie dr hab. in#. arch. Ka ta rzy na
Uj ma -W! so wicz, pro fe sor P' oraz dr hab.
in#. arch. Klau diusz Fross za pre zen to wa li
in no wa cyj ny pro jekt, ja k! jest „'cie# ka
ada pta cyj na”, czy li tor tre nin go wy dla
nie wi do mych. Pro jekt po wsta $y dzi% ki in -
wen cji pro jek tan tów z Po li tech ni ki 'l! -
skiej ma na ce lu u$a twie nie re ha bi li ta cji
osób, któ rych nie pe$ no spraw no"& po le ga
na nie wi dze niu lub nie do wi dze niu. Po -
ko nu j!c ró# ne go ro dza ju prze szko dy, b% -
d! ce imi ta cj! utrud nie( cze ka j! cych
na nie w re al nym "ro do wi sku, ma j! szan -
s% na przy "pie sze nie pro ce su re ha bi li ta -
cji i na uki #y cia w wa run kach nie pe$ no -
spraw no "ci.

Na st%p nie mgr in#. Ma riusz Czy szek
oraz dr hab. in#. arch. Klau diusz Fross
omó wi li mo de lo we re wi ta li za cje obiek -
tów za byt ko wych.

Pre le gen ci wy ja "ni li, i# w obec nych
cza sach co raz cz% "ciej ar chi tek ci mu sz!
szu ka& kom pro mi su w roz mo wach z kon -
ser wa to ra mi za byt ków.

Sta je my nie raz przed dy le ma tem: ra -
to wa& obiekt in ge ru j!c lek ko w je go
kon struk cj%, czy chro ni& za by tek, nie
po zwa la j!c na nic sen sow ne go, znie -
ch% ca j!c po ten cjal nych in we sto rów,
i w re zul ta cie w "wie tle pra wa przez za -
nie cha nie do pro wa dzi& do wy bu rze -
nia? – roz po cz!$ pre lek cj% dr hab. in#.
arch. Klau diusz Fross. – Mo# na prze cie#
pój"& na do bry kom pro mis, po zwo li&
na re ali za cj% ce lów biz ne so wych in we -
sto ra i w re zul ta cie nada& no w! ja ko"&

Wiktoria Dziadu!a podczas odczytu

Roxana Fross
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oraz ura to wa! za by tek dla ko lej nych
po ko le" u#yt kow ni ków.

Ar chi tekt wska za$ trzy ele men ty suk ce -
su: kom pro mis kon ser wa to ra, od po wied -
nie ba da nia przed pro jek to we i od wa# ne
de cy zje pro jek to we, da j% ce w efek cie no -
w% ja ko&! obiek tu. Ja ko prze k$ad ta kiej
sy tu acji przed sta wio no m.in. przy pa dek
z Gli wic, gdzie w za byt ko wej ka mie ni cy,
w któ rej wy bu rzo no ze wzgl' dów bez -
pie cze" stwa bal ko ny, prze pro wa dzo no
pra ce re wi ta li za cyj ne przy wra ca j%c bu -
dyn ko wi po przed ni% funk cjo nal no&! nie
in ge ru j%c w je go ogól ny kszta$t.

Z ko lei Pre zy dent (IB Ma riusz Czy -
szek ja ko przy k$ad po zy tyw nej wspó$ -
pra cy ze spe cja li sta mi od ochro ny za -
byt ków przy to czy$ re wi ta li za cj' cer kwi
grec ko ka to lic kiej, znaj du j% cej si'
w Krzyw czy na Pod kar pa ciu. Ten
obiekt, od da ny do u#yt ku w 1906 ro ku
po dru giej woj nie &wia to wej prze sta$
pe$ ni! funk cje sa kral ne i przez pe wien
czas u#y wa ny by$ ja ko ma ga zyn, a na -
st'p nie zu pe$ nie opusz czo ny nisz cza$
przez la ta. Wraz z po now nym po ja wie -
niem si' w tym re jo nie dia spo ry wier -
nych, cer kiew przy wró co no do pier wot -
nej ro li, przy czym ko niecz ne by $y
da le ko id% ce in ge ren cje w kon struk cj'
da cho w%, ka ta stro fal nie na ru szo n%
przez la ta za nie dba", przy rów no cze -
&nie pod j' tych sta ra niach aby ory gi -
nal ny wy gl%d za byt ko wej &wi% ty ni zo -
sta$ za cho wa ny.

W ko lej nej cz' &ci kon fe ren cji po wró ci -
$a te ma ty ka obec nej woj ny w Ukra inie.
Kon ty nu uj%c roz wa #a nia na te mat za byt -
ków, go&! z Ukra iny, dr Ol ga Su kha no va,
omó wi $a obec nie sto so wa n% ochro n'
obiek tów w cza sie woj ny, a tak #e me to -
dy re kon struk cji i re stau ra cji obiek tów
dzie dzic twa kul tu ro we go.

Pre le gent ka po s$u gi wa $a si' kon kret -
ny mi przy k$a da mi, przy ta cza j%c przy
oka zji ta kie da ne jak uszko dze nia obiek -
tów w Ki jo wie, po wsta $e pod czas zma so -
wa ne go ude rze nia ra kie to we go 10 pa) -
dzier ni ka 2022. W&ród obiek tów, w któ re
tra fi $y ra kie ty te go dnia, zna la z$y si' dwa
bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne, dwie in sty tu cje
spo $ecz ne, pi'! za k$a dów opie ki zdro -
wot nej, pi'! obiek tów in fra struk tu ry kry -
tycz nej, sze&! in sty tu cji kul tu ral nych,
sze&! pla có wek edu ka cyj nych oraz 45
bu dyn ków miesz kal nych. Za pre zen to -
wa no te# zdj' cia Mu zeum Sko wo ro dy,
znisz czo ne przez ro syj sk% ra kie t'.

– Od 24 lu te go 2022 ro ku w&ród $%cz -
nych znisz cze" do ko na nych przez ro syj -
skie go agre so ra zna la z$o si' 260 obiek tów
sa kral nych i 550 obiek tów dzie dzic twa
kul tu ro we go i pla có wek kul tu ral nych
a tak #e 2260 in sty tu cji edu ka cyj nych.
W&ród obiek tów dzie dzic twa kul tu ro we go
Ukra iny w wy ni ku dzia $a" wo jen nych
znisz cze niu ule g$y 44 mu zea, 58 po mni -
ków i istot nych dzie$ sztu ki, 146 obiek tów

cen ne hi sto rycz nie oraz 171 obiek tów o sta -
tu sie za byt ku – po in for mo wa $a dr Ol ga
Su kha no va.

Na st'p nie opi sa $a dzia $al no&! ALIPH
(In ter na tio nal Al lian ce for the Pro tec tion
of He ri ta ge), czy li mi' dzy na ro do wej or -
ga ni za cji za an ga #o wa nej w ra to wa nie
ukra i" skich za byt ków. Opi sa $a te#
wspó$ pra c' mi' dzy ukra i" ski mi i pol -
ski mi spe cja li sta mi w ra mach UNE SCO,
IC CROM, ICOM, ICO MOS, Blue Shield
In ter na tio nal, Eu ro pa No stra. Dzi' ki tej
wspó$ pra cy uru cho mio no wspar cie dla
ukra i" skich s$u#b ochro ny za byt ków,
w ra mach któ rej 7 mar ca prze ka za no
pa kiet po mo co wy o war to &ci 2 mln do -
la rów ame ry ka" skich, 14 kwiet nia prze -
ka za no pa kiet po mo co wy o war to &ci
1 mln do la rów ame ry ka" skich oraz do -
dat ko wo w czerw cu prze ka za no pa kiet
po mo co wy o war to &ci 2 mln eu ro. Do ta -
cje te roz dzie lo no mi' dzy 160 mu ze ów,
bi blio tek i ar chi wów, a pierw szy mi
wy ni ka mi tej po mo cy by$ za kup wy po -
sa #e nia ma ga zy nów, sprz' tu prze ciw po -
#a ro we go, ma te ria $ów bu dow la nych
do wzmoc nie nia i ochro ny okien i drzwi.
Udzie lo no te# wspar cia dla 120 ukra i" -
skich spe cja li stów ra tu j% cych uszko dzo -
ne w wy ni ku dzia $a" wo jen nych eks po -
na ty. Za ku pio no skrzy nie i po jem ni ki
na oca lo ne eks po na ty ze znisz czo nych
pla có wek.

Z punk tu wi dze nia in #y nie rów bu dow -
nic twa szcze gól nie in te re su j% cym aspek -
tem by$ przed sta wio ny spo sób ochro ny
po mni ków, któ rych wy wie zie nie by $o by
pro ble ma tycz ne. Dr Ol ga Su kha no va
zwró ci $a uwa g', i# ob k$a da nie po mni -
ków wor ka mi z pia skiem uzna no za roz -
wi% za nie nie wy star cza j% ce wo bec si $y
ognia ja k% dys po nu j% wspó$ cze sne ar mie
w tym ro syj ska, i przed sta wi $a kon cep cj'
za bu do wy wa nia po mni ków do sto so wa -
nych do ich wy mia rów schro na mi na -
ziem ny mi. Wy ja &ni $a przy tym, #e schro -
ny te mu sz% spe$ nia! kil ka wa run ków,
jest to m.in. zwi'k szo na od por no&!
na eks tre mal ne tem pe ra tu ry, mi ni mal na
in ge ren cja w kon struk cj' po mni ków, do -
st'p do po mni ka w ce lu kon tro li i kon ser -
wa cji, je go mi ni mal ne ob ci% #e nie a tak -
#e, co cie ka we, wa lo ry es te tycz ne, gdy#
na si lo sach chro ni% cych po mni ki na nie -
sio no ry sun ki po ka zu j% ce te obiek ty
w ska li 1 do 1. Dr Ol ga Su kha no va po in -
for mo wa $a tak #e i# do ma sko wa nia si lo -
sów ukry wa j% cych po mni ki u#y wa si'
farb o ustan da ry zo wa nej mi' dzy na ro -
do wej nu me ra cji. S% to RAL 7032 Peb ble
grey, RA L7003 Moss grey, 6003 Oli ve
gre en.

Klaudiusz Fross i Mariusz Czyszek

Olga Sukhanova
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Ko lej ny pa nel kon fe ren cji, po !wi" co ny
in no wa cjom w bu dow nic twie po pro wa -
dzi #a prof. dr hab. in$. Jo an na Bzów -
ka – Dzie kan Wy dzia #u Bu dow nic twa Po -
li tech ni ki %l& skiej.

Pod czas swo jej pre lek cji dr hab. in$. Mar -
cin Ko z#ow ski, pro fe sor Po li tech ni ki %l& skiej
omó wi# szk#o w za sto so wa niach kon struk -
cyj nych, je go w#a !ci wo !ci oraz in we sty cje
zre ali zo wa ne z wy #&cz nym wy ko rzy sta niem
te go ma te ria #u. Oma wia j&c szk#o ja ko ma -
te ria# kon struk cyj ny, pre le gent wie le miej sca
po !wi" ci# kwe stii wy trzy ma #o !ci te go ma -
te ria #u, któ ra za le $y m.in. od cza su trwa nia
ob ci& $e nia, hi sto rii ob ci& $e nia, wil got no !ci,
tem pe ra tu ry, sta nu po wierzch ni, lo ka li za cji
mak sy mal nych na pr" $e' na ta fli. Przy po -
mnia# te$, i$ wy trzy ma #o!( ta zmie nia si"
w cza sie. Na ko niec wy st& pie nia zgro ma -
dze ni mo gli zo ba czy( prze gl&d zdj"( czo -
#o wych szkla nych bu dow li po wsta #ych
do tej po ry na ca #ym !wie cie.

Z re fe ra tem pt. „Wp#yw b#" dów wy -
ko naw czych sys te mu ETICS na stra ty cie -

p#a w bu dyn kach miesz kal nych” wst& pi#
dr hab. in$. Pa we# Krau se. Przed sta wi#
on wp#yw b#" dów po wsta #ych pod czas
ter mo mo der ni za cji na kosz ty ogrze wa nia
na pod sta wie hi po te tycz ne go bu dyn ku
czte ro kon dy gna cyj ne go.

W trak cie wy k#a du omó wio no ba da nia
nie nisz cz& ce, przy któ rych b#" dy dia gno -
zo wa ne s& w ba da niach ma kro sko po -
wych. W okre !lo nych wa run kach od dzia -
#y wa nia !ro do wi ska ze wn"trz ne go ist nie je
bo wiem mo$ li wo!( zdia gno zo wa nia wy -
bra nych nie pra wi d#o wo !ci sys te mu ETICS
na pod sta wie ba da' ma kro sko po wych.
Wy st" pu j& ce ró$ ni ce tem pe ra tu ry na ze -
wn"trz nej po wierzch ni !cia ny mo g& po -
wo do wa( przy okre !lo nej wil got no !ci po -
wie trza, po wierzch nio w& kon den sa cj"
pa ry wod nej.

Omó wio no te$ bar dziej za awan so wa ne
ba da nia nisz cz& ce.

– Od kryw ki sys te mu ETICS ja ko z#o $o -
nych sys te mów ze wn"trz nej izo la cji ciepl -
nej !cian wy ko na no na pró bie kil ku dzie si" -
ciu bu dyn ków. Po le ga #y one na wy ci" ciu
frag men tu sys te mu ETICS, któ ry umo$ li wi#
prze pro wa dze nie oce ny wza jem ne go po -
wi& za nia po szcze gól nych kom po nen tów
ocie ple nia oraz spo so bu za mo co wa nia
izo la cji ter micz nej do !cia ny – wy ja !nia# dr
hab. in$. Pa we# Krau se.

Pre le gent omó wi# ta kie uster ki jak
de fek ty ciepl ne ETICS – im per fek cje
ciepl ne w po sta ci pio no wych lub po zio -
mych nie ci& g#o !ci, wy st" pu j& cych
na sty ku po szcze gól nych ele men tów
ter mo izo la cyj nych lub frag men ta rycz ne
ich ubyt ki.

Omó wio ne pod czas re fe ra tu zo sta #y
dys lo ka cje ciepl ne ETICS, czy li sy tu acje,
w któ rych wa dli wie wy ko na ne kle je nie
izo la cji ter micz nej do war stwy no !nej
skut ku je za ist nie niem im per fek cji ciepl -

nej. W za le$ no !ci od spo so bu na no sze nia
za pra wy kle j& cej i jej gru bo !ci wy st" pu -
je nie pra wi d#o wo!( struk tu ry ocie ple nia,
po le ga j& ca na nad mier nym prze su ni" ciu
we wn"trz nej p#asz czy zny ter mo izo la cji
wzgl" dem pod #o $a !cien ne go. W wy bra -
nych przy pad kach dys lo ka cji ciepl nych
mo $e za cho dzi( do dat ko wo nie kon tro lo -
wa na in fil tra cja po wie trza w struk tu rze
sys te mu ocie ple'. Jest to zwi& za ne z wy -
st" po wa niem nie szczel no !ci, umo$ li wia -
j& cej wni ka nie po wie trza ze wn"trz ne go
w pio no w& szcze li n" mi" dzy izo la cj& ter -
micz n& a war stw& no !n&.

Ja ko ko lej ny pre le gent in no wa cyj n&
tech no lo gi" przy sz#o !ci omó wi# w swo im
wy st& pie niu dr in$. Woj ciech So ro ciak,
któ ry na pod sta wie kon kret nej in we sty cji
przed sta wi# kon cep cj" na wierzch ni dro -
go wej wspo ma ga j& cej sys te my grzew cze
obiek tów bu dow la nych. Istot n& cz" !ci&
te go roz wi& za nia s& grun to we pom py cie -
p#a a na wierzch nia dro go wa sta no wi do -
dat ko wy ele ment sys te mu.

Odczyt Marcina Koz!owskiegoMarcin Koz!owski

Pawe! Krause

Wojciech Sorociak
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Pierw sza ta ka in sta la cja, znaj du j! ca si"
w re ali za cji, znaj du je si" w miej sco wo #ci
Rop czy ce w Wo je wódz twie Pod kar pac -
kim. W ra mach in we sty cji za pro jek to wa -
no 280 me trów na wierzch ni Po wer Ro ad,
prze wi du j!c mo$ li wo#% od bio ru cie p&a
z na wierzch ni w okre sie let nim i mo$ li -
wo#% od la dza nia na wierzch ni w okre sie
zi mo wym.

Ko lej ny pa nel pierw sze go dnia kon fe -
ren cji po pro wa dzi& dr hab. in$. Ma ciej
Ma jor, prof. Po li tech ni ki Cz" sto chow -
skiej – Dzie kan Wy dzia &u Bu dow nic twa
Po li tech ni ki Cz" sto chow skiej. Wspól nym
te ma tem po ru sza nym przez za pro szo -
nych go #ci by& BIM w dy dak ty ce, na uce,
prak ty ce i w usta wo daw stwie.

Pro wa dz! cy omó wi& w za ry sie bu dow -
nic two z wy ko rzy sta niem tech no lo gii
BIM.

– BIM to skrót od Bu il ding In for ma tion
Mo de ling – mo de lo wa nie in for ma cji o bu -
dyn ku. To tech no lo gia in for ma tycz na po -
zwa la j! ca na two rze nie i prze twa rza nie
wie lo wy mia ro we go, cy fro we go mo de lu
obiek tu. W opar ciu o t" tech no lo gi" mo$ -
na efek tyw nie re ali zo wa% pro ces in we sty -
cyj ny oraz efek tyw nie za rz! dza% obiek -
tem w pro ce sie eks plo ata cji. Sza cu je si",
$e dzi" ki za sto so wa niu tech no lo gii BIM
mo$ na uzy ska% 30 pro cent oszcz"d no #ci
wszyst kich kosz tów w ca &ym cy klu $y cia
obiek tu – wy ja #nia& dr hab. in$. Ma ciej
Ma jor.

Na st"p nie z od czy tem pt. „Cy fro we
tech no lo gie w cy klu $y cia obiek tów bu -
dow la nych” wy st! pi& prof. dr hab. in$.
Ma rek Sa la mak.

Pre le gent przed sta wi& za le ty BIM w za -
kre sie bu do wy i od bio ru obiek tu, wy mie -
nia j!c w#ród nich szyb sze przy go to wa nie
ofert, ob ni $e nie ry zy ka, ra cjo nal nie pla no -
wa nie kosz tów bu do wy, zwi"k sze nie stop -

nia au to ma ty za cji i pre fa bry ka cji, oce n"
sku tecz no #ci re ali za cji za &o $e' har mo no -
gra mu, efek tyw ne ste ro wa nie lo gi sty k!
do staw. Za pre zen to wa& te$ obec ne sta -
dium edu ka cji BIM na Po li tech ni ce (l! skiej
na przy k&a dzie spe cjal no #ci Mo sty.

– Stu den ci pra cu j! w 3-4 oso bo wych
ze spo &ach, przy two rze niu pro jek tów
ope ru j!c na re al nych cy fro wych mo de -
lach te re nu po bie ra nych z Geo por ta lu,
Go ogle Maps lub Str re tView. Na uka
uwzgl"d nia in te ro pa ra cyj no#% opro gra -
mo wa nia BIM i pra cy w pro gra mach
In fra works, Ci vi l3D, Open Ro ads, Re vit,
Te kla, Ad van ced Ste el, Mi das, BI MVi sion,
BIM Si ght, BIM Es ti ma te oraz in ne go
opro gra mo wa nia dla ar chi tek tów pro jek -
tu j! cych w tech no lo gii BIM – wy ja #nia&
prof. dr hab. in$. Ma rek Sa la mak.

Ak tu al ny stan le gi sla cji w Pol sce oraz
dzia &a nia gru py ds. roz wo ju BIM w Mi ni -
ster stwie Roz wo ju i tech no lo gii omó wi&
na to miast dr in$. To masz Pio trow ski.

Wy ja #ni& on na przy k&a dzie ini cja ty wy
„Pro jekt usta wy o zmia nie usta wy Pra wo
bu dow la ne oraz nie któ rych in nych ustaw”,
i$ pro jek to wa n! usta w! pro po nu je si"
wpro wa dzi% prze pi sy umo$ li wia j! ce pe& -
n! cy fry za cj" pro ce su in we sty cyj ne go,
po cz!w szy od wnio sków sk&a da nych wy -
&!cz nie dro g! elek tro nicz n! a sko' czyw -
szy na umo$ li wie niu wy da wa nia do ku -
men tów do &! cza nych do tych wnio sków
rów nie$ w po sta ci elek tro nicz nej np.
w for mie ska nów lub zdj"%.

– Obec nie wnio ski, zg&o sze nia i za wia -
do mie nia mo$ na sk&a da% w po sta ci pa -
pie ro wej al bo w for mie do ku men tu elek -
tro nicz ne go za po #red nic twem por ta lu
e -Bu dow nic two. Pro jek to wa na usta wa
zmie rza do te go, aby stwo rzy% je den
spo sób sk&a da nia wy $ej wy mie nio nych

do ku men tów, wy &!cz nie w for mie do ku -
men tu elek tro nicz ne go za po #red nic -
twem por ta lu e -Bu dow nic two. Pro jek to -
wa ne zmia ny umo$ li wi! prze ka zy wa nie
kom ple tu do ku men tów or ga no wi ad mi -
ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la nej
i nad zo ru bu dow la ne go w po sta ci elek -
tro nicz nej. Przy czy ni si" to do uspraw nie -
nia pro ce su in we sty cyj ne go oraz ogra ni -
czy ilo#% do ku men ta cji pa pie ro wej.
W tym ce lu pro po nu je si" rów nie$ wpro -
wa dzi% je den, ogól no kra jo wy sys tem s&u -
$! cy do kom plek so wej ob s&u gi pro ce su
in we sty cyj no -bu dow la ne go – t&u ma czy&
dr in$. To masz Pio trow ski.

Pod su mo wa nia pierw sze go dnia kon fe -
ren cji do ko na li Pre zy dent (IB Ma riusz
Czy szek, Prze wod ni cz! cy Ra dy (lO IIB
Ro man Kar wow ski.

No we )ró d&a ener gii i zmia ny w pra wie

Dru gi dzie' Kon fe ren cji XII (l!skie go
Fo rum In we sty cji, Bu dow nic twa, Nie ru -
cho mo #ci roz po cz!& si" w Ka to wi cach,
w Sa li Sej mu (l! skie go w Urz" dzie Mar -
sza& kow skim w pi! tek 25 li sto pa da 2022.
Otwar ciu ko lej ne go dnia kon fe ren cji pa -
tro no wa li Pre zy dent (IB Ma riusz Czy szek
oraz Prze wod ni cz! cy Ra dy (lO IIB Ro -
man Kar wow ski.

Te ma tem pa ne lu pierw sze go by &y „Al -
ter na tyw ne )ró d&a ener gii i za rz! dza nie
ener gi! w do bie trans for ma cji ener ge -
tycz nej”. Pro wa dz! cym pa ne lu by& Ma -
riusz Czy szek – Pre zy dent (l! skiej Izby
Bu dow nic twa. W otwar ciu dru gie go dnia
kon fe ren cji wzi" li udzia& go #cie z kó&
w&adz wo je wódz kich i cen tral nych.

Otwie ra j!c dru gi dzie' kon fe ren cji, Wi -
ce wo je wo da (l! ski, Ro bert Mag dziarz,
z wy kszta& ce nia tak $e in $y nier i ab sol -
went Po li tech ni ki (l! skiej i Po li tech ni ki
Cz" sto chow skiej, po wie dzia&:

Maciej Major Marek Salamak Tomasz Piotrowski
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– Te mat ener gii jest wa! ny, bo bez po -
"red nio do ty czy on na szej przy sz#o "ci,
w tym kwe stii tak pod sta wo wych jak
ogrze wa nie do mów miesz kal nych, biur
czy za k#a dów pra cy, a spo tka nia ta kie
jak to s$ wa! ne w za kre sie wy mia ny do -
"wiad cze% i in for ma cji mi& dzy fa chow ca -
mi i eks per ta mi.

Dzi& ku j$c or ga ni za to rom za przy go -
to wa nie kon fe ren cji, wo je wo da pod kre "li#
ro l& bran !y bu dow la nej, któ ra b& dzie jed -
n$ z naj wa! niej szych grup za wo do wych,
bio r$ cych w nie da le kiej przy sz#o "ci par -
ty cy po wa' w od bu do wie Ukra iny.

Na st&p nie g#os za bra# Da riusz Pta",
Se kre tarz Wo je wódz twa, któ ry wa g& sek -
to ra bu dow la ne go przed sta wi# na przy -
k#a dzie gma chu Sej mu (l$ skie go.

– Bu dy nek, w któ rym si& dzi" spo ty ka -
my jest ewe ne men tem na ska l& kra jo w$
i "wia to w$, ja ko wspól ne dzie #o daw nych
ar chi tek tów, in !y nie rów, ale te! tech ni -
ków czy elek try ków – mó wi# Da riusz
Pta". – Gmach ten jest do wo dem na istot -
n$ ro l& bu dyn ków w ob sza rze u!y tecz no -
"ci pu blicz nej, i po ka zu je, i! bu dow nic two
mo !e prze trwa' naj trud niej sze chwi le
i s#u !y' na st&p nym po ko le niom. Dzi& ku -
je wszyst kim przed sta wi cie lom sek to ra
bu dow nic twa za za an ga !o wa nie i re ali zo -
wa ne in we sty cje i za da nia, któ re w prze -
sz#o "ci b& d$ zgod nie ze swo j$ ro l$ s#u !y'
na st&p nym po ko le niom tak jak ten
gmach.

Na st&p nie na mów ni c& wst$ pi# Ma riusz
Do brze niec ki, Pre zes Pol skiej Izby In !y -
nie rów Bu dow nic twa. Na wi$ za# on
do jed ne go z naj wa! niej szych te ma tów
po ru sza nych pod czas obu dni kon fe ren -
cji, mia no wi cie po stu lo wa nych przez
bran !& bu dow la n$ zmian w pra wie.

Gliwice - Katowice 24-25 listopada 2022

Mariusz Czyszek

Robert Magdziarz fot. europerspektywy

Dariusz Pta! fot. europerspektywy

Da riusz Pta!, Ma riusz Do brze niec ki, Ma riusz Czy szek i Ro man Kar wow ski fot. europerspektywy



Forum Budownictwa !l"skiego (64) 2022 49

– Te mat kon fe ren cji wpi su je si! w za po -
trze bo wa nia obec ne go cza su. Wa" ne s#
zmia ny w pra wie bu dow la nym, tym bar -
dziej, "e pro po zy cje tych zmian zg$a sza -
j# prak ty cy – pro fe sjo na li %ci, zna j# cy re alia
i po trze by sek to ra w któ rym dzia $a j# – po -
wie dzia$ pre zes Ma riusz Do brze niec ki.

Pod kre %li$ te", "e je %li pra wo nie b! dzie
do tych po trzeb do sto so wy wa ne przez
usta wo daw c!, ku le& b! dzie ca $y pro ces
zwi# za ny z no wy mi in we sty cja mi a kon se -
kwen cje te go od czu je my w przy sz$o %ci
wszy scy ja ko spo $e cze' stwo, st#d tak istot -
ny jest dia log z o%rod ka mi de cy zyj ny mi
i ich ws$u cha nie si! w g$os bu dow la' ców.

Krzysz tof Kli mosz, Cz$o nek Za rz# du
Wo je wódz twa do ce ni$ ini cja ty w! ja k# jest
kon fe ren cja, i jej przy sz$o %cio wa te ma ty -
ka, sk$a da j#c wy ra zu uzna nia or ga ni za to -
rom, oraz bran "y ja k# re pre zen tu j#.

Po wy st# pie niach tych roz po cz#$ si!
cykl od czy tów zwi# za nych w ener ge ty k#.
Ja ko pierw szy z wy k$a dem „Al ter na tyw ne
(ró d$a ener gii w do bie trans for ma cji ener -
ge tycz nej” wy st# pi$ dr in". Mar cin Szczy -
gie$. W swo im wy st# pie niu wy ja %ni$ m.in.
i" ener ge ty ka opar ta o (ró d$a od na wial ne
jest za le" na od mo" li wo %ci, ja kie stwa rza
spe cy fi ka geo gra ficz na da ne go ob sza ru,
tak wi!c w przy pad ku Pol ski to g$ów nie
fo to wol ta ika i elek trow nie wia tro we. Scha -
rak te ry zo wa$ jed no cze %nie moc i pro duk -
cj! ener gii przez elek trow nie fo to wol ta icz -
ne w Pol sce na prze strze ni lat 2015 – 2022.
W swo im wy st# pie niu pod kre %la$ ro l! ma -
ga zy nów ener gii, tak "e tych przy do mo -
wych oraz stwier dzi$, "e za in te re so wa nie
in we sto rów mor ski mi far ma mi wia tro wy -
mi w Pol sce jest du "e. Przed sta wi$ tak "e
czte ry wa rian ty roz wo ju pol skiej ener ge -
ty ki, któ re mo g# si! zre ali zo wa& w ci# gu
nad cho dz# cych lat. Pierw szym z nich jest
„sce na riusz w! glo wy”, opie ra j# cy si! g$ów -
nie na jed nost kach w! glo wych. Za k$a da on
bu do w! no wych ko pal ni w! gla ka mien ne -
go i bru nat ne go. Przy ta kich za $o "e niach
udzia$ od na wial nych (ró de$ ener gii w ryn -
ku ener gii w Pol sce wy no si& b! dzie 17
pro cent w ro ku 2050.

Dru gi wa riant to „sce na riusz zdy wer sy -
fi ko wa ny z ener ge ty k# j# dro w#”. We dle
tej pro gno zy na st# pi zró" ni co wa nie tech -
no lo gii ener ge tycz nych w$#cz nie z ener -
ge ty k# j# dro w# za miast elek trow ni
na w! giel bru nat ny. Udzia$ od na wial nych
(ró de$ ener gii w ro ku 2050 wy no si& b! -
dzie 38 pro cent ryn ku.

– Trze ci mo del to „sce na riusz zdy wer -
sy fi ko wa ny z po mi ni! ciem ener ge ty ki j# -
dro wej”. To wa riant zbli "o ny do po przed -
nie go, ale za st! pu je pro duk cj! ener gii

Gliwice - Katowice 24-25 listopada 2022

Zbigniew Gieleciak

Marcin Szczygie!

Mariusz Dobrzeniecki fot. europerspektywy
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w elek trow niach j! dro wych zwi"k szo n!
pro duk cj! ener gii z ga zu ziem ne go oraz
od na wial nych #ró de$ ener gii, któ rych
udzia$ w ryn ku pro duk cji ener gii oscy lo -
wa% b" dzie w oko li cach 50 pro cent – po -
wie dzia$ dr in&. Mar cin Szczy gie$.

Ja ko czwar t! dro g" po ten cjal ne go roz -
wo ju pre le gent wy mie ni$ tzw. „sce na riusz
od na wial ny”, za k$a da j! cy stop nio we wy -
co fa nie ener ge ty ki w" glo wej oraz wzrost
udzia $u pro duk cji ener gii z od na wial nych
#ró de$ ener gii do ok. 73 pro cent. Bi lans
pro duk cji ener gii do pe$ ni! w tym przy -
pad ku jed nost ki ko ge ne ra cji ga zo wej.

W ko lej nym wy k$a dzie przed sta wio no
prze k$ad obiek tów in fra struk tu ry ko mu -
nal nej efek tyw nych ener ge tycz nie, w ra -
mach re fe ra tu „Do bre prak ty ki RCGW S.A.
w Ty chach. Wy g$o si$ go Pre zes Za rz! du
Zbi gniew Gie le ciak Re gio nal ne go Cen -
trum Go spo dar ki Wod no -'cie ko wej S.A.

W Ty chach. Na przy k$a dzie dzia $al no (ci
ty skie go przed si" bior stwa omó wi$ on
kon cep cj" no wo cze snej oczysz czal ni (cie -
ków funk cjo nu j! cej w kon cep cji tzw.
„smart ci ty”, czy li w pe$ ni nie za le& nej me -
tro po lii oszcz"d nie go spo da ru j! cej za so -
ba mi i pro du ku j! cej jak naj mniej sze ilo (ci
od pa dów, przy jed no cze snym prze ra bia -
niu ich mak sy mal nej licz by na su row ce
i ener gi" oraz zdat n! wo d".

Pre zes Zbi gniew Gie le ciak przy bli &y$
te& kie run ki roz wo ju przed si" bior stwa
w naj bli& szej przy sz$o (ci i przed sta wi$
nad cho dz! ce in we sty cje. Wy mie ni$
w(ród nich ada pta cj" ist nie j! cych zbior -
ni ków do gro ma dze nia od pa dów po cho -
dz! cych z za k$a dów prze twór czych oraz
od pa dów z pro duk cji bio pa liw, bu do w"
czte rech no wych zbior ni ków na od pa dy
p$yn ne, bu do w" pod ziem ne go zbior ni ka

na od pa dy t$usz czo we o cha rak te rze pó$ -
p$yn nym, a tak &e bu do w" uk$a du do pa -
ste ry za cji od pa dów.

W dal szej cz" (ci kon fe ren cji z wy k$a -
dem „Trans for ma cja ener ge tycz na
w cie p$ow nic twie – elek tro cie p$ow nia przy -
sz$o (ci” wy st! pi $a Ju sty na Mi rek z Ener go -
pro jekt -Ka to wi ce S.A. Pre le gent ka scha -
rak te ry zo wa $a obec ny stan cie p$ow nic twa
sys te mo we go w Pol sce, a na st"p nie przed -
sta wi $a kie run ki je go roz wo ju.

Przy bli &y $a zgro ma dzo nym no wo cze -
sny sys tem ste ro wa nia i bi lan so wa nia ener -
gii, oma wia j!c przy tym ta kie aspek ty jak
po miar, kon tro la, ste ro wa nie i wi zu ali za cja.
Szcze gó $o wo wy ja (ni $a te& tech no lo gi"
bu do wy no wo cze snych ma ga zy nów cie -
p$a i wi! &! c! si" tym kon cep cj" no wo -
cze sne go sys te mu cie p$ow ni cze go. Omó -
wi $a te& klu czo we pro po zy cje le gi sla cyj ne
dla cie p$ow nic twa w ra mach pa kie tu „Fit
for 55”.

Na st"p nie Pa we$ Sie wio rek, dy rek tor fir -
my Ther mex ser wis, oma wia j!c pom py
cie p$a w wy k$a dzie „In no wa cja i oszcz"d -
no(% czy smut na ko niecz no(%” omó wi$
fak ty i mi ty zwi! za ne z tym roz wi! za niem.

W(ród mi tów funk cjo nu j! cych wo kó$
tych urz! dze) pre le gent wy mie ni$ stwier -
dze nia ta kie jak te, i& do pom py cie p$a
po trzeb ny jest bu for przy naj mniej 1000 li -
trów, &e koszt za ku pu pom py ni gdy si" nie
zwró ci, &e pom pa zu &y wa pr!d wi"c jest
dro ga w u&yt ko wa niu, oraz ta kie ste reo ty -
py, i& pom pa cie p$a nie na da je si" na wy -
mia n" za miast „kop ciu cha”, jest dro& sza
od ko t$a ga zo we go, oraz nie na grze je do -
mu przy tem pe ra tu rach po ni &ej ze ra.

Przed sta wia j!c fa cho we da ne i kon -
kret ne przy k$a dy po twier dzi$ na to miast
spo ty ka ne cz" sto opi nie, &e przy ni& -
szych tem pe ra tu rach spa da moc pom py,
pom pa z wy mien ni kiem grun to wym jest
wy daj niej sza ni& po wietrz na, po wietrz -
na pom pa jest $a twa w mon ta &u i mniej
awa ryj na od pom py grun to wej, a prze wy -
mia ro wa na pom pa to wi" cej szko dy ni&
po &yt ku.

Ko lej nym pa ne lem te ma tycz nym dru -
gie go dnia kon fe ren cji by$ cykl od czy tów
i pre zen ta cji zwi! za nych z pla no wa ny mi
zmia na mi w usta wie Pra wo bu dow la ne.
Z wia do mych przy czyn te ma ty ka ta
wzbu dzi $a ogrom ne za in te re so wa nie ze -
bra nych go (ci, a po ka& dym z wy k$a dów
pro wa dz! cym za da wa no licz ne py ta nia
z wi dow ni. Bez po (red ni! przy czy n! obec -
no (ci tej w$a (nie te ma ty ki na kon fe ren cji
by$ fakt, i& w pierw szych dniach pa# dzier -
ni ka przed sta wio ny zo sta$ pro jekt no we -
li za cji prze pi sów pra wa bu dow la ne go,Pawe! Siewiorek

Justyna Mirek
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któ ry uwzgl!d nia" mia# licz ne po praw ki
i zmia ny zg#a sza ne przez przed sta wi cie li
bran $y bu dow la nej. W ro li pro wa dz% ce go
pa nel wy st% pi# Ro man Kar wow ski – Prze -
wod ni cz% cy Ra dy &l% skiej Okr! go wej Izby
In $y nie rów Bu dow nic twa.

– Pew ne na sze uwa gi zo sta #y w pro jek -
cie no we li za cji za war te, nie ste ty – in ne
nie – wy ja 'nia# Prze wod ni cz% cy Ra dy &lO -
IIB Ro man Kar wow ski. – B! dzie my na dal
sta ra li si! roz ma wia" z przed sta wi cie la mi
rz% du, prze ko ny wa" i na ma wia" do na -
szych ra cji, aby s#usz ne i ra cjo nal ne po stu -
la ty na sze go 'ro do wi ska prze ku te zo sta -
#y w kon kret nie zmia ny praw ne re gu lu j% ce
funk cjo no wa nie na sze go sek to ra.

Na st!p nie stan bie $% cy w no we li za cji
pra wa bu dow la ne go opi sa# przed sta wi -
ciel Mi ni ster stwa Roz wo ju i Tech no lo gii,
dr hab. in$. arch. Adam Ba ry# ka, dy rek tor
De par ta men tu Ar chi tek tu ry Bu dow nic -
twa i Geo de zji.

– Je 'li cho dzi o ak tu al ny stan prac,
prze pro wa dzo ne zo sta #y uzgod nie nia
mi! dzy re sor to we, kon sul ta cje pu blicz ne
i opi nio wa nie. Pro jekt usta wy zo sta# prze -
ka za ny do roz pa trze nia przez Ko mi tet
Ra dy Mi ni strów do Spraw Cy fry za cji – wy -
ja 'nia# dr hab. in$. arch. Adam Ba ry# ka.

W dal szej cz! 'ci swo jej pre zen ta cji
go'" opi sa# naj wa$ niej sze za #o $e nia no -

we li za cji pra wa bu dow la ne go, jak m.in.
umo$ li wie nie bu do wy bu dyn ków miesz -
kal nych jed no ro dzin nych o po wierzch ni
za bu do wy po wy $ej i po ni $ej 70 me trów
kwa dra to wych na pod sta wie jed no li tej
pro ce du ry, roz sze rze nie ka ta lo gu obiek -
tów bu dow la nych i ro bót bu dow la nych
zwol nio nych z obo wi%z ku uzy ska nia
de cy zji o po zwo le niu na bu do w! oraz
do ko na nia zg#o sze nia. Opi sa# tak $e
uspraw nie nie pro ce du ry od da wa nia
do u$yt ko wa nia obiek tów bu dow la nych,
oraz zmia ny w za kre sie rze czo znaw stwa
bu dow la ne go, jak przy wró ce nie rze czo -
znaw stwa bu dow la ne go ja ko sa mo dziel -
nej funk cji tech nicz nej w bu dow nic twie,
zde fi nio wa nie eks per ty zy tech nicz nej
oraz oce ny tech nicz nej, okre 'le nie ka ta -
lo gu upraw nie( rze czo znaw cy bu dow la -
ne go.

– W kwe stii zmian w za kre sie upraw -
nie( bu dow la nych, no we li za cja ob j! #a
wpro wa dze nie mo$ li wo 'ci uzy ska nia
upraw nie( bu dow la nych do pro jek to wa -
nia w ogra ni czo nym za kre sie przez tech -
ni ków, w tym w spe cjal no 'ci ar chi tek to -
nicz nej w od nie sie niu do ar chi tek tu ry
obiek tu o ku ba tu rze do 1000 me trów
sze 'cien nych w za bu do wie za gro do wej
lub na te re nie za bu do wy za gro do -
wej – do da# dr hab. in$. arch. Adam Ba -
ry# ka.

Przed sta wi ciel Mi ni ster stwa Roz wo ju
i Tech no lo gii) zre la cjo no wa# te$ zwi!k -
sze nie za kre su upraw nie( w spe cjal no 'ci
ar chi tek to nicz nej w ogra ni czo nym za -

Adam Bary!ka fot. europerspektywy
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kre sie w od nie sie niu do ar chi tek tu ry
obiek tu o ku ba tu rze do 1000 me trów
sze !cien nych. Wie le uwa gi po !wi" ci# pe# -
nej cy fry za cji pro ce su bu dow la ne go, któ -
rej za #o $e nia mi s% spo rz% dza nie wszyst -
kich pro jek tów bu dow la nych w po sta ci
elek tro nicz nej, a tak $e sk#a da nie wnio -
sków, zg#o sze& i za wia do mie& za po !red -
nic twem por ta lu e -Bu dow nic two, jak
rów nie$ utwo rze nie Ba zy Pro jek tów Bu -
dow la nych.

Ko lej n% wa$ n% spra w% po ru sza n% pod -
czas te go pa ne lu by #a kwe stia cy fry za cji
pro ce su in we sty cyj ne go. Z wy k#a dem
na ten te mat wy st% pi# To masz Sa ci #ow ski,
g#ów ny spe cja li sta w De par ta men cie
Us#ug Cy fro wych G#ów ne go Urz" du Nad -
zo ru Bu dow la ne go.

Go!' kon fe ren cji scha rak te ry zo wa#
po krót ce wdro $o ne w ostat nim cza sie
lub prze wi dzia ne do wpro wa dze nia sys -
te my elek tro nicz ne prze zna czo ne do ob -
s#u gi po st" po wa& w bu dow nic twie (jak
E -CRUB, C -KOB, czy li cy fro w% wer sj"
Ksi%$ ki Obiek tu Bu dow la ne go, oraz Elek -
tro nicz ny Dzien nik Bu do wy), a na st"p nie
omó wi# sys tem elek tro nicz ny SO PAB
(Sys tem do Ob s#u gi Po st" po wa& Ad mi -
ni stra cyj nych w Bu dow nic twie, któ re go
wdro $e nie pla nu je si" na czer wiec przy -
sz#e go ro ku.

– Ce lem pro jek tu SO PAB jest do star -
cze nie or ga nom ad mi ni stra cji ar chi tek to -
nicz no bu dow la nej i nad zo ru bu dow la ne -
go na rz" dzi do spraw nej, kom plek so wej
ob s#u gi wnio sków i zg#o sze& w ob sza rze

bu dow nic twa, szcze gól nie tych w po sta -
ci elek tro nicz nej. Po sia da nie SO PAB nie
b" dzie obo wi%z ko we, ale wej d% w $y cie
prze pi sy, któ re b" d% ob li go wa' nas
do prze ka zy wa nia tam da nych z pro wa -
dzo nych po st" po wa&. W zwi%z ku z tym
nie zb"d ne b" dzie po #% cze nie po sia da -
ne go sys te mu dzie dzi no we go z SO -
PAB – wy ja !nia# To masz Sa ci #ow ski.

Przy zna# przy tym, i$ w!ród g#ów nych
ce lów wpro wa dze nia sys te mu s% skró ce -
nie cza su ob s#u gi spraw, a tak $e ogra ni -
cze nie cza su pra cy me cha nicz nej w ad -
mi ni stra cji ar chi tek to nicz no bu dow la nej
i nad zo ru bu dow la ne go, a tak $e uspraw -
nie nie ma ga zy no wa nia do ku men ta cji

w for mie cy fro wej. Za zna czy# przy tym,
i$ sk#a do wa nie do ku men tów w for mie
tra dy cyj nej sta je si" co raz wi"k szych
pro ble mem. Pre le gent przy to czy# cie -
ka we da ne, we dle któ rych je dy nie
w 2020 ro ku wa ga zgro ma dzo nej
w urz" dzie nad zo ru bu dow la ne go do ku -
men ta cji wy nio s#a po nad 20 ty si" cy ton,
a ak ta te mo g#y by wy pe# ni' czte ro kon -
dy gna cyj ny bu dy nek.

Na st"p nie Pre zy dent (IB Ma riusz Czy -
szek, Prze wod ni cz% cy Ra dy (lO IIB Ro man
Kar wow ski do ko na li pod su mo wa nia dwu -
dnio wych ob raz i po dzi" ko wa li uczest ni -
kom za przy by cie. Na st% pi #o za ko& cze nie
kon fe ren cji.

Tomasz Saci!owski

Gliwice - Katowice 24-25 listopada 2022



To wie lo funk cyj ne cen trum han dlo wo -usu go we na te re nie któ re go znaj du je si:
• pa wi lon usu go wo -han dlo wy
• sta cja pa liw OR LEN
• myj nia sa mo ob su go wa
• par king dla po nad 80 sa mo chód

In we sty cja zo sta a zre ali zo wa na przez fir m MM Apart Ma ek i Wspól ni cy Sp.k. i za ko czo na w 2020 ro ku.

Po mi mo bu do wy oraz po zy ski wa nia na jem ców w okre sie pan de mii, uda o nam si w pe ni wy na j lo ka le
w tej e in we sty cji. Ca y kom pleks znaj du je si w Ty chach w dziel ni cy Pa pro ca ny i zaj mu je nie ru cho mo
o po wierzch ni 9794 m2. Pa wi lon han dlo wo -usu go wy ma po wierzch ni naj mu ok. 2800 m2. 

Zdo a li my rów nie wy pra co wa zró ni co wa ne port fo lio na jem ców, tak aby miesz ka cy Ty chów mo gli w jed nym
miej scu zro bi za ku py, za dba o sa mo chód czy zor ga ni zo wa przy j cie. W ra mach re ali zo wa ne go przed si wzi cia
przy go to wa li my po nad 80 miejsc par kin go wych, a tak e na wa sny koszt zbu do wa li my chod nik oraz cie k
ro we ro w wzdu ca ej nie ru cho mo ci, co spo tka o si z wiel kim za do wo le niem klien tów, miesz ka ców i ro we rzy -
stów. Po nad to bar dzo za le a o nam na wkom po no wa niu jak naj wik szej ilo ci zie le ni w ob r bie re ali zo wa nej
in we sty cji. Uda o nam si stwo rzy miej sce z kil ko ma ma y mi skwe ra mi i zie le ca mi, szklar ni na wa rzy wa
i zio a oraz ogro dem re stau ra cyj nym ob sa dzo nym ró ny mi drze wa mi. 

Obec nie na szym ce lem jest od po wia da nie na po trze by na szych na jem ców, ale przede wszyst kim za pew nie nie
kom for tu go ciom od wie dza j cym nasz park han dlo wy. 

MER CA DO Park Ty chy
ul. Si kor skie go 72, Ty chy
www.mer ca do park.pl

Ser decz nie za pra sza my do od wie dze nia na sze go obiek tu
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W dniach 28 – 29 wrze !nia 2022r.
w ho te lu Ja skó" ka w Ustro niu od by "o
si# XVII $L% SKIE SE MI NA RIUM BU DOW -
LA NE – zor ga ni zo wa ne przez $l& sk&
Izb# Bu dow nic twa oraz uczest ni ków Fo -
rum Bu dow nic twa $l& skie go: $l& sk&
Okr# go w& Izb# In 'y nie rów Bu dow nic twa,
Re gio nal ny Zwi& zek Re wi zyj ny Spó" -
dziel czo !ci Miesz ka nio wej w Ka to wi cach
i In sty tut Go spo dar ki Nie ru cho mo !ci
w Ka to wi cach.

Otwar cia ob rad XVII Se mi na rium do ko -
na li: Ma riusz Czy szek – Pre zy dent $l& skiej
Izby Bu dow nic twa i Ro man Kar wow -
ski – Prze wod ni cz& cy Ra dy $l& skiej Okr# -
go wej Izby In 'y nie rów Bu dow nic twa. Na -
st#p nie g"os za bra "a przy by "a na na sze
spo tka nie Jo an na Se ku "a Se na tor ka RP,
któ ra dzi# ku j&c za za pro sze nie omó wi "a
wspó" pra c# Se na tu ze !ro do wi skiem bu -
dow la nych.

Na po cz&t ku se mi na rium po ru szo ny zo -
sta" bar dzo wa' ny w dzi siej szych cza sach
dla bu dow nic twa te mat le gal no !ci za trud -
nia nia cu dzo ziem ców. Re fe rat na ten te -
mat wy g"o si" Da riusz Na tka niec Nad in -
spek tor Pra cy z Okr# go we go In spek to ra tu
Pra cy w Ka to wi cach

G"ów nym te ma tem dal szych ob rad se -
mi na rium by "y pro ble my zwi& za ne z kry -
zy sem ener ge tycz nym, któ ry co raz bar -
dziej wp"y wa na pol sk& go spo dar k#
i 'y cie mi lio nów Po la ków. $l& ska Izba Bu -
dow nic twa spe cjal nie na kon fe ren cj#
przy go to wa "a wy da nie na sze go cza so pi -
sma „Fo rum Bu dow nic twa $l& skie go”,
w któ rym sze ro ko pru szy li !my ten te mat.

Do te ma ty ki oszcz#d no !ci ener gii na -
wi& za" w swym wy st& pie niu: „Ist nie j& cy
sys tem ocie ple( – i co da lej? Za gad nie nia
do ty cz& ce eks plo ata cji, na pra wy i wy mia -
ny ist nie j& cych ocie ple( oraz do cie ple(
bu dyn ków ju' do cie plo nych” To masz
Ze mbrow ski z fir my Ce re sit.

Jo lan ta Skra go – G"ów ny Spe cja li sta ds.
praw nych Urz& du Re gu la cji Ener ge ty ki
w Ka to wi cach omó wi "a spra wy zwi& za ne
z przy "& cze nia do sie ci w !wie tle usta wy
Pra wo ener ge tycz ne.

Przed si# bior stwo ener ge tycz ne zaj mu -
j& ce si# prze sy "a niem lub dys try bu cj& pa -
liw ga zo wych lub ener gii jest obo wi& za ne
do za war cia umo wy o przy "& cze nie do sie -
ci z pod mio ta mi ubie ga j& cy mi si# o przy -
"& cze nie do sie ci, na za sa dzie rów no -
praw ne go trak to wa nia i przy "& cza nia,
w pierw szej ko lej no !ci, in sta la cji od na wial -
ne go )ró d"a ener gii oraz in fra struk tu ry "a -
do wa nia dro go we go je 'e li ist nie j& tech nicz -
ne i eko no micz ne wa run ki przy "& cze nia
do sie ci i do star cza nia tych pa liw lub ener -
gii, a '& da j& cy za war cia umo wy spe" nia wa -

XVII !L" SKIE SE MI NA RIUM BU DOW LA NE

Czy po ra dzi my
so bie z kry zy sem
ener ge tycz nym?

Mariusz Czyszek, Joanna Seku!a i Roman Karwowski podczas otwarcia seminarium
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run ki przy !" cze nia do sie ci i od bio ru.
Obo wi" zek ten nie do ty czy przy pad ku, gdy
ubie ga j" cy si# o za war cie umo wy nie ma
ty tu !u praw ne go do ko rzy sta nia z nie ru -
cho mo $ci o przy !" cze nie do sie ci, obiek -
tu lub lo ka lu, do któ rych pa li wa ga zo we lub
ener gia ma j" by% do star cza ne.

Obo wi" zek przy !" cze nia nie ma za tem
cha rak te ru ab so lut ne go, gdy& usta wo daw -
ca uza le& ni! go od spe! nie nia okre $lo nych
prze s!a nek, w tym zw!asz cza prze s!a nek
eko no micz nych i tech nicz nych. Prze s!an -
ki te za z# bia j" si# wza jem nie. Gdy przy -
!" cze nie nie jest mo& li we przy ist nie j" cym
sta nie sie ci, lecz by !o by mo& li we po do -
ko na niu pew nych na k!a dów na sie%, ma -
my do czy nie nia z sy tu acj", w któ rej co
praw da nie s" ak tu al nie spe! nio ne wa run -
ki tech nicz ne przy !" cze nia lub do star cze -

nia, lecz mo& na je spe! ni%, po ci" ga to jed -
nak za so b" okre $lo ny koszt, a z tym z ko -
lei wi" &e si# kwe sti" eko no micz nych wa -
run ków przy !" cze nia.

O od na wial nych 'ró d!ach ener gii i zwi" -
za nych z ni mi bie &" cy mi pro ble ma mi
ener ge tycz nyc mi mó wi! z ko lei G!ów ny
Spe cja li sta Urz" du Re gu la cji Ener ge ty ki
w Ka to wi cach Piotr Fur dzik. Mi kro in sta -
la cje i pro ble my z do !"cz niem do sie ci

(ró d!a wy st# pu j" cych pro ble mów to du -
&a licz ba i du &a !"cz na moc mi kro in sta la -
cji w ob sza rze za si la nym z tej sa mej sta -
cji SN/nN, du &a od le g!o$% mi kro in sta la cji
od sta cji za si la j" cej SN/nN, du &a im pe dan -
cja li nii (ma !e prze kro je prze wo dów, d!u -
gie p# tle ob wo dów), nie wiel kie za po trze -
bo wa nie na ener gi# w okre sach naj wi#k szej

zdol no $ci wy twór czej (go dzi ny naj wi#k sze -
go na s!o necz nie nia), brak mo& li wo $ci za -
rz" dza nia po py tem, nie w!a $ci we za cho wa -
nie pro su men tów/wy twór ców wy ni ka j" ce
z nie zna jo mo $ci re gu! obo wi" zu j" cych
w prze strze ni wie lu wspó! ist nie j" cych
w tym sa mym seg men cie sie ci od na wial -
nych 'ró de! ener gii oraz to wa rzy sz" cych
ta kiej in fra struk tu rze ogra ni cze) wy ni ka -
j" cych z praw fi zy ki

Kie run ki dzia !a) zmie rza j" cych do po pra -
wy sy tu acji mo der ni za cja sie ci elek tro ener -
ge tycz nej nN, roz bu do wa ist nie j" cych mi -
kro in sta la cji o ma ga zy ny ener gii, bu do wa
no wych mi kro in sta la cji wy !"cz nie z ma ga -
zy na mi ener gii, wdro &e nie prze pi sów pra -
wa umo& li wia j" cych przed si# bior stwom
ener ge tycz nym od mo w# przy !" cze nia mi -
kro in sta la cji do sie ci w szcze gól nych, uza -

Dariusz Natkaniec Tomasz Zembrowski Jolanta Skrago

Piotr Furdzik Marcin Szczygie! Tomasz Rusinowski
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sad nio nych przy pad kach, dzia !a nia edu ka -
cyj ne w ce lu zwi"k sze nia #wia do mo -
#ci/wie dzy pro su men tów oraz wy twór ców
ener gii elek trycz nej w mi kro in sta la cjach,
suk ce syw ne wdra $a nie me cha ni zmów za -
rz% dza nia po py tem

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 omó wi! dr in$. Mar cin Szczy -
gie! – Pro dzie kan ds. Wspó! pra cy i Roz -
wo ju Wy dzia! Elek trycz ny Po li tech ni ki
(l% skiej.

Zie lo na ener gia, a wy ma ga nia ryn ku. Fo -
to wol ta ika dla spó! dziel ni i przed si" -
biorstw – ana li za op!a cal no #ci i bez pie -
cze' stwo ener ge tycz ne, do #wiad cze nia
i wa run ki re ali za cji to te ma ty po rusz ne
pzrez Ma cie ja Smo le nia – Dy rek to ra Han -
dlo wy Com mVOLT Sp. z o.o. i To ma sza

Ru si now skie go zaj mu j% ce go si" stra te gi%
pro duk to w% i mar ke tin go w% oraz za rz% -
dza niem.

Dru g% cz"#) se mi na rium pro wa dzi!
Ma riusz Ryb ka – Wi ce pe rzy dent (l% skiej
Izby Bu dow nic twa.

Tra dy cyj ne, skie ro wa ne dla za rz%d ców
spo !dziel ni miesz ka nio wych, WARSZ TA -
TY, pro wa dzi li: Jo an na Koch -Ku bas – Pre -
zes Za rz% du 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 i Piotr Po lis – Pre zes Za rz% -
du Ty skiej Spó! dziel ni Miesz ka nio wej
„Oskard”. Wy sta pie nia po #wi" co ne by !y
ak tu al nej pro ble ma ty ce do ty cz% cej spó! -
dziel czo #ci miesz ka nio wej m. in. skut kom
uchy le nia art. 90 i 90a usta wy „co vi do wej”,
po mo cy pa' stwa dla od bior ców cie p!a

sys te mo we go, skut kom zmian w pra wie
ener ge tycz nym.

Naj wa$ niej sze zmia ny  to:
Zgod nie z art. 5a ust 7, 7a i 7b Pra wa

ener ge tycz ne go ist nie je praw ny obo -
wi% zek in sta lo wa nia cie p!o mie rzy lub
po dziel ni ków kosz tów ogrze wa nia oraz
wo do mie rzy cie p!ej wo dy u$yt ko wej po -
sia da j% cych funk cje zdal ne go od czy tu.
Obo wi% zek dla mon ta $u cie p!o mie rzy dla
bu dyn ków lub grup lo ka li – obo wi% zek
bez wa run ko wy. Obo wi% zek dla mon ta $u
cie p!o mie rzy lub po dziel ni ków oraz wo -
do mie rzy ccw dla lo ka li – obo wi% zek wa -
run ko wy – o ile jest to tech nicz nie wy ko -
nal ne i op!a cal ne.

Przy oce nie tech nicz nej wy ko nal no #ci
i op!a cal no #ci eko no micz nej bra ne jest
pod uwa g":

Maciej Smole! Mariusz Rybka Joanna Koch-Kubas

Piotr Polis Krzysztof Kasperczyk Janusz Kurpas
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• jed no punk to we do pro wa dza nie cie -
p!a do lo ka li;

• mo" li wo#$ re gu la cji do star czo ne go
cie p!a przez za wo ry na grzej ni kach;

• ko rzy sta nie z w% z!ów umo" li wia j& cych
zmi ni ma li zo wa nie strat cie p!a wy ni ka j& -
cych z trans por tu no #ni ka ze wn%trz n& in -
sta la cj& od bior cz&;

• za kres ter mo mo der ni za cji bu dyn ku;
• kosz ty mon ta "u i ob s!u gi cie p!o mie -

rzy lub po dziel ni ków kosz tów ogrze wa -
nia w sto sun ku do pla no wa nych oszcz%d -
no #ci ener gii.

Kon ty nu acj& te ma ty ki ener ge tycz nej by -
!o wy st& pie nie Krzysz to fa Ka sper czy ka
– Dy rek to ra Od dzia !u Ka to wi ce UNI QA
TU SA, któ ry omó wi! pro ble ma ty k% ubez -
pie cze nia al ter na tyw nych 'ró de! ener gii.

• Ja kie ubez pie cze nia UNI QA re ko -
men du je dla in sta la cji PV?

• Ubez pie cze nia na czas bu do wy in sta -
la cji PV.

• Ubez pie cze nie wszyst kich ry zyk bu -
do wy i mon ta "u (CA RiE AR).

• Ubez pie cze nie utra ty zy sku w wy ni -
ku opó' nie nie w za ko( cze niu in we sty cji
(ALOP).

• Ubez pie cze nie OC In we sto ra z ty tu -
!y re ali zo wa nej In we sty cji (GTPL).

• Ubez pie cze nie wy ko naw cy prac
(GTPL) + Ubez pie cze nie pro jek tan ta kon -
struk to ra (PI) wa" ne w przy pad ku for mu -
!y za pro jek tuj i wy bu duj gdy to fir ma ze -
wn%trz na do star cza kom plek so wy pro jekt
i wy ko nu je pra ce.

• Ubez pie cze nie mie nia w trans por cie
CAR GO.

• Ubez pie cze nie utra ty zy sku In we -
sto ra w wy ni ku opó' nie nie w za ko( cze -
niu in we sty cji na sku tek szkód w trans por -
cie (MDSU).

• Ubez pie cze nia na czas eks plo ata cji in -
sta la cji PV.

• Ubez pie cze nie ma j&t ku od wszyst kich
ry zyk (All Ri sks) – szko dy ze wn%trz ne,
szko dy ma te rial ne.

• Ubez pie cze nie utra ty zy sku wsku tek
wszel kich ry zyk (BI) – szko dy ze wn%trz -
ne, stra ta fi nan so wa.

• Ubez pie cze nie ma szyn od awa rii
(MB) – szko dy we wn%trz ne w tym b!&d
ope ra to ra, szko dy ma te rial ne.

• Ubez pie cze nie utra ty zy sku wsku tek
awa rii ma szyn (MLOP) – szko dy we -
wn%trz na, stra ta fi nan so wa.

• OC w!a #ci cie la in sta la cji = roz sze rzo -
ne po li sy OC o po sia da nie in sta la cji PV /
pro duk cj% pr& du itp. 

Z ko leu Ja nusz Kur pas – Dy rek tor Za -
rz& dza j& cy Gru p& Biz ne so w& Ener go -
pro jekt – Ka to wi ce S.A. po ru szy! te mat hy -
bry do wych uk!a dów za si la nia – ich
przy sz!o #ci i te ra' niej szo #ci.

Na za ko( cze nie pierw sze go dnia ob rad
by! re fe rat „Ry zy ka dla in we sto rów
w zwi&z ku z istot nym wzro stem kosz tów
wy ko naw stwa”, któ ry wy g!o si! Ma rek
M% "yk – Kan ce la ria Pra wa Go spo dar cze -
go i Bu dow la ne go To masz Su! kow ski.

Gwa! tow ny i nie prze wi dy wal ny wzrost
cen ma te ria !ów bu dow la nych, któ ry ma
miej sce prak tycz nie od po cz&t ku ubie g!e -
go ro ku (2021), wci&" trwa i skraj nie ne -
ga tyw nie wp!y wa na bran "e bu dow la n&,
w szcze gól no #ci na pod mio ty wy ko naw -
cze, ale tak "e in we sto rów. Obec nie naj -
wi%k szym czyn ni kiem wp!y wa j& cym
na kosz ty po stro nie Wy ko naw cy, jest ga -
lo pu j& in fla cja (w szcze gól no #ci) w bran -
"y bu dow la nej, dra stycz ne pod wy" ki cen
i ogra ni czo na do st%p no#$ ma te ria !ów.

Od grud nia 2020 r. za naj bar dziej do -
kucz li wy w bu dow nic twie)wy mie nia ny jest

Marek M!"yk
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wzrost kosz tów ma te ria !ów bu dow la -
nych. Po szcze gól ne bran "e, sk!a dy i hur -
tow nie pro wa dz# swo je ana li zy.

Trud no w tym mo men cie wy ro ko wa$,
jak d!u go b% dzie trwa !a woj na na Ukra inie
i ja ki osta tecz nie wp!yw b% dzie mia !a
na dzia !a nie spó! ek bu dow la nych. Jed no
jest pew ne – wp!yw b% dzie, ale o tym, w ja -
kim stop niu do tknie pol skie fir my, oka "e
si% w naj bli" szych dniach i mie si# cach.
Skut ki woj ny dla pol skie go sek to ra bu dow -
la ne go mo g# eska lo wa$ lub zo sta$ ogra -
ni czo ne – w za le" no &ci od roz wo ju sy tu -
acji na Wscho dzie.

Klu czo wym pro ble mem jest po trze ba
mo dy fi ka cji wy na gro dze nia wy ko naw -
ców (któ re w prze wa "a j# cej cz% &ci ma j#
cha rak ter ry cza! to wy) uwzgl%d nia j# ca
opi sy wa ny wzrost cen ma te ria !ów i po wi# -
za ny z tym dra stycz ny wzrost kosz tów bu -
do wy (a tak "e ter mi nów re ali za cyj nych).

Brak klau zul wa lo ry za cyj nych w za war -
tych umo wach oraz po sta no wie' do ty cz# -
cych zmian wy na gro dze nia spra wia cz% -
sto, "e je dy n# dro g# jest wy to cze nie
prze ciw za ma wia j# ce mu po wódz twa.
Pro blem jest szcze gól nie pa l# cy, gdy Za -
ma wia j# cy nie przy chy la si% do wnio sku
wy ko naw cy o pod wy" sze nie wy na gro dze -
nia, a z ra cji bra ku klau zu li wa lo ry za cyj -
nej w umo wie, nie mo "e te go do ko na$
na dro dze kon trak to wej.

Za tem po mi mo za sad ni czej zgod no &ci
obu stron – wy ko naw ca do cho dz#c swo -
ich praw jest zmu szo ny po zwa$ za ma wia -
j# ce go, któ ry po mi mo &wia do mo &ci za sad -
no &ci rosz cze nia wy ko naw cy mu si pod j#$
spór s# do wy, a w ra zie prze gra nej mu si li -
czy$ si% do dat ko wo z ko niecz no &ci# po -
nie sie nia kosz tów s# do wych, co nie jest
pra wi d!o we z punk tu wi dze nia fi nan sów
pu blicz nych.

Wo bec bra ku pod staw kon trak to wych,
pod sta wy praw nej zmia ny umo wy na le -
"y po szu ki wa$ w prze pi sach po wszech -
nie obo wi# zu j# cych.

Pod czas ko la cji in te gra cyj nej od by !a si%
uro czy sto&$ wr% cze nia cer ty fi ka tów przy -
st# pie nia do (l# skiej Izby Bu dow nic twa,
wr% cze nie ho no ro we go cz!on ko stwa
w (l# skiej Izbie Bu dow nic twa oraz wr% -
cze nie sta tu etek „Am ba sa dor no wo cze -
snych tech no lo gii”. Dla uczest ni ków se mi -
na rium wy st# pi! zna ny ka ba ret Rak.

Od by !a sie rów nie" au kcja ob ra zów. Ce -
lem au kcji by !o ze bra nie &rod ków dla Fun -
da cji „Po dziel si%” z Cho rzo wa, któ re zo -
sta n# prze ka za ne na za kup dwóch
sa mo cho dów dla wal cz# cej Ukra iny.

W dru gim dniu XVII Se mi na rium do ko -
na no pod su mo wa nia ob rad.

Kabaret Rak bawi! i "mieszy!

Aukcja obrazów
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XVII !L" SKIE SE MI NA RIUM BU DOW LA NE

Ambasadorzy
nagrodzeni
Fi na #em pierw sze go dnia ob rad XVII !L" SKIE GO SE MI NA RIUM BU DOW LA NE GO
by #o wr$ cze nie cer ty fi ka tów przy st% pie nia do !l% skiej Izby Bu dow nic twa
oraz nagród Ambasador Nowoczesnych Technologii

Cer ty fi ka ty otrzy ma !y fir my:

Atlas Sp. z o.o. z sie dzi b" w #o dzi
COM MVOLT Sp. z o.o. w Gli wi cach

Spó! dziel nia Miesz ka nio wa „Osie dle Pia stow skie” w Cie szy nie
TAD MAR II Za k!ad Re mon to wo -Bu dow la ny Ta de usz So pa ta z sie dzi b" w Gli wi cach
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Od by !o si" rów nie# wr" cze nie ho no ro we go cz!on ko stwa
w $l% skiej Izbie Bu dow nic twa przy zna ne go uchwa !% nr 9

Wal ne go Zgro ma dze nia z dnia 11 ma ja br.
dla $l% skiej Okr" go wej Izby In #y nie rów Bu dow nic twana r" ce

Prze wod ni cz% ce go Ra dy – Pa na Ro ma na Kar wow skie go.

Na za ko& cze nie uro czy sto 'ci na st% pi !o wr" cze nie sta tu etek

„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.

Sta tu et ki otrzy ma li:

Woj ciech Bie nek
– Pre zes Za rz% du Spó! dziel ni Miesz ka nio wej

przy Po li tech ni ce $l% skiej w Gli wi cach

—  —

Grze gorz Bud ny
– Pre zes Za rz% du Spó! dziel ni Miesz ka nio wej

im. (wir ki i Wi gu ry w Gli wi cach

Za otwar to!" na no we tech no lo gie
oraz ich u#yt ko wa nie pod czas re mon tów

w za so bach spó$ dziel ni,
zw$asz cza uszczel nie% da chów

w tech no lo gii hy dro ny lon.

—  —

Wy dzia! Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki $l% skiej
na r" ce Dzie ka na Wy dzia !u

dr hab. in#. arch. Klau diu sza Fros sa, prof. P$

Za otwar to!" na no we tech no lo gie
oraz ich sto so wa nie w ra mach kszta$ ce nia
przy sz$ych ar chi tek tów, w szcze gól no !ci

za otwar cie mul ti me dial nej sa li dy dak tycz nej.

—  —

Za k!ad Us!u go wy Krzysz tof Mi le wicz
z sie dzi b% w Cho rzo wie

Za otwar to!" na no we tech no lo gie
oraz ich sto so wa nie w ra mach pro wa dzo nej
dzia $al no !ci w za kre sie in sta la cji sa ni tar nych,
w szcze gól no !ci sto so wa nie za wo rów ró# ni cy

ci !nie% ogra ni cza j& cych zu #y cie ener gii.
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Je sien na edy cja Tar gów Bu dow nic twa
w Biel sku -Bia !ej, któ ra od by !a si"
w dniach 23 – 25 wrze #nia, by !a w tym ro -
ku wy j$t ko wa – by !a to ju% 60. ju bi le uszo -
wa edy cja tar gów po wi$ za na z 30-le ciem
dzia !al no #ci Biu ra Pro mo cji i Wy staw
Astra w or ga ni za cji tar gów.

W tar gach wzi" !o udzia! po nad 200 wy -
staw ców, co #wiad czy o tym, %e tar gi od -
gry wa j$ wa% n$ ro l" w pro mo cji ofert
firm oraz s$ nie po wta rzal n$ oka zj$ do za -
pre zen to wa nia no wych ma te ria !ów, pro -
duk tów czy roz wi$ za& tech no lo gicz nych

– Szcze gól nie te raz, po dwóch la tach
ogra ni cze! zwi" za nych z pan de mi", ry nek
udo wad nia, #e bez po $red nia pre zen ta cja,
mo# li wo$% po rów na nia wie lu po dob nych
pro duk tów i ofert, roz mo wy z przed sta -
wi cie la mi firm, gdzie in we stor jest w cen -
trum za in te re so wa nia wy staw ców s" nie -
zwy kle cen ne. Tar gi da lej pe& ni" wa# n"
funk cj' po znaw cz", in for ma cyj n" i s"
miej scem, gdzie do ko nu je si' wie lu wy bo -
rów zwi" za nych z in we sty cja mi osób pry -
wat nych i in sty tu cjo nal nych – mó wi$ or -
ga ni za to rzy 60. Mi" dzy na ro do wych
Tar gów Bu dow nic twa „JE SIE' 2022”.

Pre sti %o wa, naj wi"k sza w po !u dnio wej
Pol sce im pre za tar go wa, za pre zen to wa -
!a naj now sze tech no lo gie wio d$ cych pro -
du cen tów i za pew ni !a prze gl$d roz wi$ za&
dla pod nie sie nia ja ko #ci i kom for tu za -

miesz ka nia oraz uspraw nie nia pro ce su bu -
do wy. Te ma tem prze wod ni tar gów to
„Bu duj No wo cze #nie” – zdro we wn" trze
i kom fort ter micz ny bu dyn ków

Rów no le gle w Biel sku od by wa !y si"
tak %e 24. Tar gi Tech nik Grzew czych
i Oszcz"d no #ci Ener gii In stal Sys tem 2022,
któ re w obec nej sy tu acji ener ge tycz nej kra -
ju i Eu ro py za pre zen to wa !y wie le przy dat -
nych no wo #ci, roz wi$ za& i pro po zy cji
w za kre sie ogra ni cza nia zu %y cia ener gii
i ob ni %a nia kosz tów eks plo ata cji bu dyn ków.

Oszcz" dza nie ener gii, po zy ski wa nie jej
ze (ró de! od na wial nych, sto so wa nie ener -
go osz cz"d nych, eko lo gicz nych ma te ria !ów
i tech no lo gii bu dow la nych przy ja znych dla
#ro do wi ska, w któ rym %y je my – to #wia to -
wy trend, któ re go nie da si" ju% od wró ci)
ani cof n$), dla te go war to by !o od wie dzi)
Ha l" pod D" bow cem i sko rzy sta) z do st"p -
nej na tar gach ofer ty w tym za kre sie
oraz uzy ska) naj now sze in for ma cje
od obec nych na sto iskach pro fe sjo na li stów.

Po raz pierw szy na tar gach zor ga ni zo -
wa no Wy sta wa Do mów Pre fa bry ko wa nych
i Mo du !o wych. By !a to spe cjal na eks po -
zy cja z pre zen ta cj$ do st"p nych na ryn ku
no wo cze snych tech nik szyb kie go bu do -
wa nia do mów. Dzi" ki te mu przy bli %o ne zo -
sta !y zwie dza j$ cym mo% li wo #ci spraw nej
re ali za cji in we sty cji w naj now szych, ener -
go osz cz"d nych tech no lo giach.

W trak cie tar gów, w dniach 24 i 25 wrze -
#nia, od by !a si" *l$ ska edy cja Dnia Otwar -
te go In %y nie ra Bu dow nic twa. In %y nie ro -
wie bu dow nic twa za pro si li na bez p!at ne
kon sul ta cje z za kre su m.in. pro ce dur
zwi$ za nych z bu do w$, prze bu do w$ i re -
mon tem do mu, wy bo rem kie row ni ka bu -
do wy, a tak %e od po wied nim do bo rem ma -
te ria !ów i tech no lo gii.

Z ko lei na sto isku Sto wa rzy sze nia Spe -
cja li stów Ro bót Wy ko& cze nio wych by !y
przez trzy dni prze pro wa dza ne po ka zy
i pre zen ta cje, jak so bie po ra dzi) z wie lo -
ma pro ble ma mi przy sa mo dziel nych pra -
cach wy ko& cze nio wych.

Bar dzo in te re su j$ ce by !o Se mi na rium
Dom Cie p!y i Przy ja zny, któ re od by !o si"
w dru gim dniu tar gów. Uczest ni cy te go
spo tka nia zna le( li bo ga t$ wie dz", naj now -
sze prze pi sy praw ne, efek tyw ne roz wi$ -
za nia tech nicz ne.

Zor ga ni zo wa no tak %e Stre f" Po rad Tech -
nicz nych i Do ta cyj nych, gdzie spe cja li #ci
i eks per ci po ma ga li bu du j$ cym roz wi$ za)
nie je den pro blem, w tym m.in., jak uzy ska)
do fi nan so wa nie dla swo jej in we sty cji.

Tar gi by !y do sko na !$ oka zja do po zna -
nia i po rów na nia wie lu ofert oraz cen, za -
si" gni" cia opi nii i po rad eks per tów, po g!" -
bie nia wie dzy na te mat ak tu al nych,
naj no wo cze #niej szych roz wi$ za& bu dow -
la nych i grzew czych.

60. Mi! dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic twa
„JE SIE" 2022” w Biel sku -Bia #ej

Bu duj no wo cze $nie

Targi Budownictwa
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Spó! dziel czo"# to do ro bek kil ku po ko -
le$ in spi ro wa nych lo kal ny mi i mi% dzy na -
ro do wy mi tra dy cja mi, do je go gro na wpi -
su je si% rów nie& Za brza$ ska Spó! dziel nia
Miesz ka nio wa, któ ra, w 2023 ro ku ob cho -
dzi swój ko lej ny 65 ju bi le usz. Po wsta !a
z po trzeb spo !e cze$ stwa w oto cze niu
roz wi ja j' ce go si% na Gór nym (l' sku
prze my s!u, wpi su j'c w in du strial ny kra -
jo braz Za brza. Hi sto ria Spó! dziel ni si% ga
czerw ca 1958 ro ku. Za pa d!y wów czas
pierw sze de cy zje o za !o &e niu Spó! dziel -
ni i po wo !a niu or ga nów spó! dziel cze go
sa mo rz' du. Uchwa lo no Sta tut i pod sta -
wo wy cel, któ rym jest za spa ka ja nie po -
trzeb miesz ka nio wych i spo !ecz no-go spo -
dar czych cz!on ków spó! dziel ni i ich
ro dzin. Cel opar ty na spo !ecz nej, bez osi' -
ga nia zy sku, for mie bu dow nic twa miesz -
ka nio we go, w!a sno "ci spó! dziel czej i tra -
dy cji wza jem ne go so li da ry zmu. Hi sto ria
do wo dzi, &e spó! dziel czo"# po mi mo
zmie nia j' ce go si% na prze strze ni lat
ustro ju pa$ stwa i oto cze nia go spo dar czo-
praw ne go sprzy ja bu do wa niu wi% zi spo -

!ecz nych, osi' ga niu wspól nych ce lów i ko -
rzy "ci. Dzi% ki tym war to "ciom Za brza$ -
ska Spó! dziel nia Miesz ka nio wa od po nad
pó! wie ku pro wa dzi nie prze rwa nie dzia -
!al no"# go spo dar cz'. Dzi", za rz' dza
214 bu dyn ka mi miesz kal ny mi i za ple czem
han dlo wo-us!u go wym w sze "ciu re jo nach
ad mi ni stra cji. Zrze sza po nad 14 tys.
cz!on ków spó! dziel ni. Po sia da w!a sny
Za k!ad Bu dow la no -Re mon to wy. Za pew -
nia cz!on kom spó! dziel ni utrzy my wa nie
wy so kich stan dar dów ja ko "ci ob s!u gi
miesz ka$ ców, ob s!u g% eks plo ata cyj n'
i tech nicz n' nie ru cho mo "ci oraz bez pie -
cze$ stwo praw no-eko no micz ne Za pew -
nia za ple cze kul tu ral no -o"wia to we po -
przez pro wa dze nie dwóch klu bów
spó! dziel czych, Kwa drat i Pa stel.

Klub Kwa drat – Pla ców ka or ga ni zu je
ró& no te ma tycz ne im pre zy i za j% cia umo& -
li wia j' ce kon takt ze sztu k' pro fe sjo nal -
n' i ama tor sk'. Two rzo ne s' wa run ki
do roz wi ja nia in dy wi du al nych za in te re -
so wa$ oraz ta len tów. Od po cz't ku ist nie -

nia pla ców ki ak tyw nie dzia !a licz ne gro -
no Ko !a Se nio ra. Du &' ro l% w dzia !al no -
"ci pla ców ki pe! ni tu ry sty ka za rów no kra -
jo wa, jak i za gra nicz na. Or ga ni zo wa ne s'
wy ciecz ki, któ rych ce lem jest umo& li wie -
nie miesz ka$ com po zna wa nia miejsc
atrak cyj nych za rów no pod wzgl% dem hi -
sto rycz nym, jak i geo gra ficz nym. Dzia -
!al no "ci pla ców ki jest do sto so wy wa na
do zmie nia j' cych si% po trzeb "ro do wi -
ska, któ r' kie ru je za rów no do naj m!od -
szych jak i osób Z!o te go Wie ku. 

Klub Pa stel co z du m" mo #e my po -
wie dzie$ to – mat ka pla sty ków, pro fe -
sjo nal na ku) nia pla stycz nych ta len tów.
W trak cie swo jej dzia !al no "ci wy cho wa -
!a ar ty stów, ak tyw nych w "ro do wi -
skach twór czych na te re nie kra ju i po -
za je go gra ni ca mi. Zna le) li si%
in struk to rzy z pa sj', a ch%t nych do na -
uki ry sun ku i ma lar stwa wci'& przy by -
wa. W za j% ciach pla stycz nych bie rze dzi"
udzia! po nad 200. Ucz%sz cza j' cy na za -
j% cia po zna j' nie mal wszyst kie tech ni -
ki ma lar skie, gra ficz ne i ce ra micz ne.

65 LAT TRA DY CJI
ZA BRZA SKIEJ SPÓ DZI ELNI 
MIESZ KA NIO WEJ 

Ju bi le usz to do bry mo ment na re flek sj%, pod su mo wa nie i po dró& w prze sz!o"#. Przy po mnie nie
hi sto rii roz wo ju ru chu spó! dziel cze go. Zna le zie nie miej sca spó! dziel czo "ci we wspó! cze snym
"wie cie ja ko ogni wa opar te go na war to "ciach so li da ry zmu i sa mo po mo cy.



W po szu ki wa niu cie ka wych te ma tów or -
ga ni zo wa ne s! ple ne ry a po nich wer -
ni sa "e i wy sta wy, wy da wa ne s! ka ta lo -
gi z pra ca mi ich uczest ni ków. 

W za mie rze niach na ko lej ne la ta Za -
brza# ska Spó$ dziel nia Miesz ka nio wa pla -
nu je dal sze in we sto wa nie w in fra struk tu -
r% tech nicz n!, po pra w% efek tyw no &ci
ener ge tycz nej bu dyn ków, od na wial ne
'ró d$a ener gii przy wy ko rzy sta niu ener -
go osz cz%d nych i przy ja znych dla &ro do -
wi ska tech no lo gii oraz w no wo cze sne,
spo $ecz ne bu dow nic two miesz ka nio we.
Jed nym z ce lów jest bu do wa nie wi% zi spo -
$ecz nych i po czu cia ko rzy &ci z przy na le" -

no &ci do Spó$ dziel ni, wraz ze &wia do mym
wy bo rem tej for my za spo ka ja nia po -
trzeb miesz ka nio wych. Za brza# ska Spó$ -
dziel nia Miesz ka nio wa uho no ro wa na zo -
sta $a wie lo ma pre sti "o wy mi na gro da mi
jed n! z nich to me dal im. Kró la Ka zi mie -
rza Wiel kie go nada ny przez Ogól no pol -
sk! Izb" Go spo dar ki Nie ru cho mo #cia mi,
któ re mu przy &wie ca mot to „Za sta li &my
Pol sk% mu ro wa n! – zo sta wi my do brze za -
rz! dza n!” – za dzia $al no&( w za kre sie pod -
no sze nia ja ko &ci w za rz! dza niu nie ru cho -
mo &cia mi, któ rej isto t! oraz ce lem jest
sta $e uspraw nia nie pro ce sów za rz! dza -
nia nie ru cho mo &cia mi.

Ju bi le usz 65-le cia to mo ment, by
ser decz nie po dzi" ko wa$ i do ce ni$ wy -
si %ek wszyst kich, któ rzy na prze strze -
ni lat da rzy li nas za ufa niem i wspar -
ciem przy czy nia j!c si" do osi! ga nia
ce lów, roz wo ju i bu do wa nia wspól ne -
go do rob ku na szej Spó% dziel ni. To tak -
&e chwi la re flek sji nad prze mi ja niem
i war to #cia mi, któ re mi mo up%y wu cza -
su po zo sta j! wa& ne i nie zmien ne, jak
so li da ryzm we wn!trz spó% dziel czy
i dba %o#$ o wspól ny ma j! tek. Spoj rze -
nie w przy sz%o#$ nie tyl ko w ocze ki -
wa niu te go, co wy da rzy si" w nie za -
pi sa nej na kar tach ka len da rzy hi sto rii,
okre #la j!c kie run ki w od po wie dzi
na cze ka j! ce nas wy zwa nia. 

Ze spó% dziel czym po zdro wie niem
oraz &y cze nia mi

wszel kiej po my#l no #ci
w No wym 2023 Ro ku

Za rz!d Za brza' skiej Spó% dziel ni
Miesz ka nio wej




