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Z ŻYCIA IZBY

Działania prowadzone przez Wielkopolską Izbę Budownictwa we współ-
pracy z panem posłem Jackiem Tomczakiem (któremu dziękujemy 
za ogromne zaangażowanie) oraz z poniższymi organizacjami gospodar-
czymi:
• Loża Wielkopolska BCC,
• Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
• Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
• Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
• Wielkopolski Klub Kapitału,
• Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan,
• Związek Pracodawców RP – Wielkopolska,

ostatecznie przyniosły pozytywne rezultaty.
Ale najpierw historia prac nad rządowym projektem ustawy o ochronie 
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o de-
weloperskim funduszu gwarancyjnym. Z inicjatywy Wielkopolskiej Izby 
Budownictwa izby gospodarcze z Wielkopolski od roku 2018 wyrażały 
zaniepokojenie rozwiązaniami proponowanymi w ramach projektu usta-
wy. 26 marca 2021 r. wspomniane wyżej izby przyjęły stanowisko w spra-
wie ostatniego projektu ustawy. Znalazły się w nim poniższe stwierdzenia.
„Przyjęcie ustawy w proponowanym kształcie z wyżej wymienionymi 
rozwiązaniami doprowadzi do niepożądanych zmian na rynku mieszka-
niowym. Funkcjonowanie na rynku deweloperskim będzie wymagało 
dysponowania przez firmy ogromnymi zasobami kapitałowymi i wysoką 
płynnością finansową, co pociągnie za sobą koncentrację kapitału i wyeli-
minowanie z rynku polskich małych i średnich deweloperów. Pozostaną 
wyłącznie duże firmy z kapitałem zagranicznym. W efekcie zagraniczni 
deweloperzy uzyskają silną (może nawet monopolistyczną) pozycję 
na rynku, co w konsekwencji doprowadzi do nieuzasadnionego wzrostu 
cen mieszkań.
Deklarujemy gotowość merytorycznej dyskusji i przedstawienia rozwiązań 
gwarantujących zarówno ochronę konsumentów i polskich deweloperów, 
jak i zapobieżenie przejęciu rynku mieszkaniowego przez obcy kapitał.
Wskazujemy, że wprowadzenie instytucji Deweloperskiego Funduszu 
Gwarancyjnego spowoduje dalszy wzrost cen lokali mieszkalnych, bo-
wiem deweloperzy nie zrezygnują ze swojej marży, a koszt zostanie prze-
rzucony na klienta kupującego lokal. Podkreślenia wymaga fakt, że Polska 
mierzy się z poważnym problemem w dostępie do lokali mieszkalnych 
(z danych GUS wynika, że przypada w Polsce ok. 386 mieszkań na 1 
000 mieszkańców. Dla porównania wskaźnik ten wynosi w Niemczech 
509 mieszkań na 1 000 mieszkańców, na Węgrzech – 456, w Czechach 
– 455). Dalszy wzrost cen lokali mieszkalnych spowoduje zwiększenie 
deficytu mieszkaniowego. Zgodnie z obecnie obowiązującym Narodo-
wym Programem Mieszkaniowym priorytetem państwa jest zwiększenie 
dostępu do mieszkań, co w naszej ocenie zostanie znacząco utrudnione 
poprzez przyjęcie ustawy w proponowanym kształcie.
Uważamy, że uchwalenie przez Sejm przedmiotowej ustawy w obecnym 
kształcie doprowadzi do rezultatów całkowicie odmiennych od oczekiwa-
nych i dlatego apelujemy o wycofanie projektu.”
Stanowisko otrzymali przewodniczący wszystkich klubów w Sejmie, 
a także przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu.
Przed posiedzeniem Sejmu zaplanowanym na 20 kwietnia 2021 r. odbyło 
się posiedzenie Komisji Infrastruktury Sejmu poświęcone projektowi 
ustawy. Niestety nie było na nim miejsca na merytoryczną dyskusję. Nasz 
punkt widzenia przedstawił poseł Jacek Tomczak. Podkreślił, że przyję-
cie ustawy w procedowanym kształcie spowoduje wzrost cen mieszkań 

co najmniej o 5% (co uderzy przede wszystkim w konsumentów) głównie 
ze względu na wprowadzenie składki na deweloperski fundusz gwa-
rancyjny, ale także z powodu wzrostu kosztów prowadzenia inwestycji, 
zwłaszcza w aspekcie administracyjnym. Będzie to efekt następujących 
działań wymuszonych ustawą:
• konieczność zapewnienia obsługi wpłat na DFG,
• utrzymywanie mieszkaniowych rachunków powierniczych dla zakoń-

czonych, a niesprzedanych inwestycji,
• objęcie ustawą lokali użytkowych i miejsc postojowych w halach gara-

żowych, czy komórek lokatorskich,
• a także faktem, że zgodnie z ustawą deweloperzy mają otrzymywać 

ostatnią wpłatę dokonaną przez klienta na otwarty rachunek powierni-
czy dopiero po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego przenoszącego 
własność.

Rozwiązania ustawy uderzą w największym stopniu w małych dewelo-
perów, działających na rynkach lokalnych, którzy – co należy podkreślić 
– zapewniają miejsca pracy na tych rynkach, a także generują dochody 
dla budżetu, między innymi w postaci podatków. Najczęściej realizują 
oni inwestycje mieszkaniowe w formule: budowa domu jednorodzinnego 
(w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej) z własnych środków i sprzedają 
gotowe budynki lub lokale. Wejście w życie ustawy będzie oznaczało 
dla nich konieczność zawierania umów deweloperskich, odprowadzania 
składek do DFG i zakładania rachunków powierniczych i w związ-
ku z tym, przy prawdopodobieństwie bliskim 100 %, będą zmuszeni 
do uzyskania finansowania w formie kredytu, ze względu na niewystar-
czające środki własne. Na marginesie należy zaznaczyć, że już obecnie 
odnotowuje się problemy małych deweloperów z uzyskaniem rachunków 
powierniczych. Ustawa zatem prawdopodobnie doprowadzi do wstrzyma-
na inwestycji mieszkaniowych na rynkach lokalnych. Mali deweloperzy 
zrezygnują z prowadzenia inwestycji, słusznie obawiając się ich nieopłacal-
ności, co w dłuższej perspektywie doprowadzi do ich zniknięcia z lokal-
nych rynków.
Ustawa zwiększy deficyt lokali mieszkalnych – będzie to spowodowane 
wzrostem cen mieszkań wynikającym ze wzrostu kosztów prowadzenia 
działalności przez deweloperów, a także upadłościami firm deweloper-
skich. Zatem zamiast rozwiązania problemu braku mieszkań, będziemy 
mieć do czynienia z jego powiększaniem się.
Poseł przedstawił konkretne wnioski, które niestety zostały odrzucone 
przez Komisję bez jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia.
Ostatecznie w pierwszym głosowaniu ustawy 20 kwietnia 2021 r. 
głosowało – 451 posłów, w tym za – 417, przeciw – 30, wstrzymało się 
– 4, nie głosowało – 8. Ustawa przeszła w kształcie zaproponowanym 
przez UOKiK. Wyniki głosowania według klubów poniżej.

Klub / koło
Liczba 
człon-
ków

Głoso-
wało Za Przeciw Wstrzy-

mało się
Nie  

głosowało

PiS 234 232 232 0 0 2
KO 130 128 128 0 0 2
Lewica 47 47 47 0 0 0
KP 23 22 0 22 0 1
Konfederacja 11 9 0 5 4 2
Kukiz 15 5 5 2 3 0 0
Polska 2050 4 4 4 0 0 0
Niezrzeszeni 5 4 4 0 0 1

459 451 417 22 4 8

DEWELOPERSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY  
– WYGRALIŚMY W SEJMIE!
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Szanowni Państwo.
Oddajemy do Państwa dyspozycji lipcowy numer AKTUALNOŚCI WIB, kolej-
ny w dobie SARS-CoV-2.
W numerze ze smutkiem wspominamy świętej pamięci Michała Paryska, zało-
życiela i przyjaciela Izby oraz świętej pamięci Macieja Gramowskiego, prezesa 
firmy ATA-TECHNIK, wieloletniego członka Izby.
W dziale Z ŻYCIA IZBY informujemy o działaniach Izby prowadzonych wespół 
z panem posłem Jackiem Tomczakiem i z organizacjami gospodarczymi z Wiel-
kopolski (vide tekst obok DEWELOPERSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY – 
WYGRALIŚMY W SEJMIE) w sprawie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o deweloperskim funduszu gwa-
rancyjnym. Jak widać, warto działać wspólnie, bo wtedy wzrasta siła przetargo-
wa i można coś osiągnąć. Przypomnijmy, że w pierwszym głosowaniu za ustawą 
głosowało – 417 posłów. Natomiast w drugim głosowaniu przeciw utrzymaniu 
ustawy we wcześniej uchwalonym przez Sejm kształcie było 229 posłów (mimo 
wniosku Komisji Infrastruktury Sejmu, żeby odrzucić poprawki wprowadzone 
przez Senat), co oznacza, że nasze wysiłki nie poszły na marne.
W tym dziale informujemy także o konferencji z udziałem Anny Korneckiej 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii poświęco-
nej barierom w rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a także o konferencji 
poświęconej dwu tematom: intensywności zabudowy i obliczaniu powierzchni 
użytkowych, również z udziałem minister Anny Korneckiej.
W WIADOMOŚCIACH Z FIRM piszemy o tym, co się dzieje w firmach: 
AGROBEX, ALUPLAST, ATANER, „BUDOPOL – POZNAŃ”, MATBET 
i PTB NICKEL.
Dalej przedstawiamy nowego członka – firmę ORLIKON, która nie boi się 
niszowych wyzwań.
Dział NAUKA I TECHNIKA jest poświęcony rozważaniom na temat technolo-
gii BIM w praktyce gospodarczej.
W tym numerze po raz pierwszy prezentujemy dział ŚRODOWISKO, a w nim 
artykuł poświęcony roli inżyniera w zmieniającym się klimacie.
Piszemy również o trzydziestej, jubileuszowej edycja BUDMY, która odbędzie się 
w dniach od 1 do 4 lutego 2022 roku.
I wreszcie w dziale NASZA SZKOŁA znajdą Państwo artykuł PATRON ZE-
SPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH – ROGER SŁAWSKI.
Życzymy interesującej lektury!
Życzymy sukcesów w powrocie do normalności i rozwoju biznesu, a także uda-
nych wakacji!

W imieniu redakcji

  REDAKTOR NACZELNY

Zdjęcie na okładce – Towarowa 39 najwyższy budynek mieszkalny w Poznaniu. Wybudowany 
przez firmę Ataner Sp. z o. o. i zaprojektowany przez Pracownię Architektoniczną 
Ewy i Stanisława Sipińskich, ma 73 metry wysokości i 21 pięter oraz taras na dachu 
dla mieszkańców.
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Wielkopolska Izba Budownictwa
OMEGA, J. H.  Dąbrowskiego 79 A 
60-529 Poznań
tel. +48-61-855 21 92
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www.wib.com.pl 
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w Izbie – deklarację członkowską 
można pobrać pod adresem: 
www.wib.com.pl, zakładka „De-
klaracja członkowska”.

Jak widać aż 92,46 % głosujących posłów poparło ustawę 
w kształcie zaproponowanym przez UOKiK. To oznacza, 
że posłowie nie zdawali sobie sprawy z zagrożeń, jakie 
niesie ustawa w takim kształcie (między innymi wzrost 
cen mieszkań o co najmniej 5 %).
Wydawało się, że szanse na jakiekolwiek zmiany ustawy 
w Senacie są równe zeru. Jednak Izba przy wsparciu posła 
Jacka Tomczaka podjęła dalsze działania.
W szczególności istotne znaczenie miało spotkanie 
z senatorami z Wielkopolski zorganizowane on line 
29 kwietnia br. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie 
(wszyscy senatorowie z Wielkopolski otrzymali zaprosze-
nie):
• Ewa Matecka,
• Paweł Arndt,
• Jan Filip Libicki,
• Janusz Pęcherz,
• Adam Szejnfeld.

Podczas spotkania mieliśmy okazję przedstawić nasze 
zastrzeżenia do ustawy i do deweloperskiego funduszy gwa-
rancyjnego oraz propozycje zmian w ustawie. W spotkaniu 
aktywnie uczestniczył pan poseł Jacek Tomczak (jeszcze raz 
dziękujemy) oraz ekspert Izby pan mecenas Jacek Rzetelski 
(dziękujemy panu mecenasowi). Później odbyło się połączo-
ne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych Senatu RP, w którym także uczest-
niczył jako przedstawiciel Izby mecenas Jacek Rzetelski.
Działania Wielkopolskiej Izby Budownictwa wsparte 
przez pana posła Jacka Tomczaka i współpraca z wyżej 
wymienionymi organizacjami gospodarczymi, a tak-
że możliwość przedstawienia naszych racji senatorom 
podczas spotkania on line sprawiły, że Senat wprowa-
dził do ustawy poprawkę, która obniżyła maksymalne 
stawki procentowe, według których ma być wyliczana 
wysokość składki na deweloperski fundusz gwarancyjny 
(z 2 % na 1 % dla otwartych mieszkaniowych rachun-
ków powierniczych i z 0,2 % na 0,1 % dla zamkniętych 
rachunków – to jest zgodnie z naszą propozycją).
Na posiedzeniu Sejmu 20 maja 2021 r. posłanka Anna 
Paluch wnioskowała w imieniu Komisji Infrastruktury 
Sejmu o odrzucenie poprawek Senatu. Sejm wbrew wnio-
skowi Komisji Infrastruktury poparł poprawki Senatu, 
co ilustruje wynik głosowania przedstawiony poniżej.
Głosowało – 450 posłów, za – 221, przeciw – 229, 
wstrzymało się – 0, nie głosowało – 9.  
Większość bezwzględna – 226.

Wyniki głosowania według klubów.

Klub / koło
Liczba 
człon-
ków

Głoso-
wało Za Prze-

ciw

Wstrzy-
mało 
się

Nie  
głoso-
wało

PiS 231 230 219 11 0 1
KO 128 123 0 123 0 0
Lewica 47 47 0 47 0 0
KP 23 22 0 22 0 1
Konfederacja 11 10 0 10 0 1
Kukiz 15 4 3 0 3 0 1
Polska 2050 5 5 0 5 0 0
Niezrzeszeni 7 7 2 5 0 0

456 447 221 226 0 4

Ciąg dalszy na stronie 4.
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Jak widać tym razem sytuacja była inna, niż w przypadku pierwszego 
głosowania (przeciw głosowało 229 posłów przy większości bezwzględnej 
wynoszącej 226). Cała opozycja przy współudziale Porozumienia Jarosła-
wa Gowina doprowadziła do obniżenia maksymalnych stawek procento-
wych, według których ma być wyliczana wysokość składki deweloperów 
na rzecz deweloperskiego funduszu gwarancyjnego.
Z klubu PiS wyłamało się 10 posłów należących do Porozumienia: 
Mieczysław Baszko, Stanisław Bukowiec, Anna Dąbrowska-Banaszek, 
Jarosław Gowin, Andrzej Gut-Mostowy, Iwona Michałek, Wojciech 
Murdzek, Marcin Ociepa, Magdalena Sroka i Michał Wypij. Gowi-
nowców wsparł także Jacek Żalek, wykluczony z ugrupowania za po-
parcie przywództwa Adama Bielana.

Zatem, jak widać, warto podejmować wspólne działania i nie rezy-
gnować. Nawet w takiej sytuacji, jaka miała miejsce teraz. Przecież 
wynik pierwszego głosowania w Sejmie (417 posłów za ustawą) 
pozwalał sformułować wniosek, że skoro przeszło 92 % posłów 
było za ustawą, to nie ma szans na jakiekolwiek zmiany. Jednak 
konsekwencja i merytoryczne argumenty dały pozytywny efekt.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces popra-
wiania ustawy.
Szczegółowe informacje o działaniach Izby na stronie www.wib.com.
pl, zakładka ARCHIWUM AKTUALNOŚCI, marzec, kwiecień i maj 
2021 r.

Z ŻYCIA IZBY

DEWELOPERZY APELUJĄ O WSPARCIE  
DLA BUDOWNICTWA. MINISTER MÓWI 
O NOWYCH ROZWIĄZANIACH

Izba we współpracy z panem posłem Jackiem Tomczakiem 
oraz z Polskim Związkiem Firm Deweloperskich i z Wielkopolską 
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zorganizowała konferen-

cję z udziałem Anny Korneckiej podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Rozwoju, Pracy i Technologii. Konferencja odbyła się 11 lutego 
2021 r. na platformie ZOOM i była poświęcona barierom w rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego. Uczestniczyło w niej około sto osób.
Krzysztof Kruszona, prezes firmy AGROBEX wypowiedział się 
w imieniu wielkopolskich deweloperów.
Najpierw wskazał czynniki sprzyjające rozwojowi budownictwa miesz-
kaniowego.
• Uproszczenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę.
• Wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwier-

dzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie.

• Zobligowanie gestorów sieci do szybszego wydawania opinii 
i warunków.

• Planowana cyfryzacja procedur związanych z uzyskaniem pozwole-
nia na budowę.

Potem przeszedł do omówienia barier w rozwoju budownictwa miesz-
kaniowego. Przypomniał, że dominującymi formami budownictwa 
mieszkaniowego wielorodzinnego w Polsce są:
• budownictwo mieszkań na własność;
• budownictwo mieszkań na wynajem.

Większość barier dotyczy obu tych form, ale są również bariery indy-
widualne.

Bariery wspólne dla obu grup.
Brak gruntów pod inwestycje mieszkaniowe spowodowany między 
innymi przez niżej podane czynniki.
• Ustawa ograniczająca obrót gruntami rolnymi.
• Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
• Specustawa mieszkaniowa.
• Program mieszkanie za grunt. Wydawało się, że ten program 

pomoże w polepszeniu sytuacji, ale niestety jest on obarczony 
istotną wadą. Mianowicie, cenę po jakiej ma nastąpić sprzedaż 
lokalu gminie przez dewelopera określa się na podstawie wskaźnika 

odtworzeniowego. Wskaźnik ten jest znaczną barierą. Obecnie 
wskaźnik ten dla Poznania wynosi 5.352,50 zł, a dla wojewódz-
twa poznańskiego 3.897,50 zł, podczas gdy średnia rynkowa cena 
w Poznaniu to około 8 tys. zł za 1 m2. Nie do przyjęcia jest sytuacja, 
w której mieszkania z tej samej inwestycji gminie miałyby być 
sprzedawane poniżej kosztu, a straty z tego tytułu mieliby pokrywać 
klienci wolnorynkowi.

Bariery wynikające z przepisów szczegółowych i norm, które wpływają 
na ostateczną cenę mieszkań oraz wydłużają czas realizacji inwestycji, 
to zdaniem prezesa Krzysztofa Kruszony poniższe czynniki.
• Ustawa o decyzjach środowiskowych – projekt zmian w ustawie 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie w ocenie 
środowiska zawiera niebezpieczne rozwiązania, które umożliwią 
blokowanie inwestycji „eko-szantażem”.

• Problemy we współpracy służb konserwatorskich z inwestorami. 
Rozwiązaniem postulowanym przez środowisko jest wprowadzenie 
instytucji promesy określającej jaka inwestycja jest możliwa do zre-
alizowania i jaki jest dopuszczalny zakres przebudowy.

• Standard techniczny budynków mieszkaniowych.
• Ochrona przeciwpożarowa. Według ostrożnych szacunków na jedną 

złotówkę wydaną na likwidację szkód wynikających z pożarów, przy-
pada szesnaście złotych przeznaczonych na stworzenie w budynku 
ochrony przeciwpożarowej wymaganej przez obowiązujące przepisy. 
Są to rażące dysproporcje, co pokazuje także, że stosowane w ochro-
nie przeciwpożarowej środki są nieadekwatne do zagrożenia.

Bariery specyficzne dla rozwoju budowy mieszkań na własność 
– bardzo istotną barierą może być nowa ustawa deweloperska 
i deweloperski fundusz gwarancyjny.

Bariery rozwoju budownictwa mieszkaniowego na wynajem.
Do kwestii fundamentalnej należy zaliczyć odpowiedź na poniższe 
pytania:
• Czy państwo, samorząd chce być posiadaczem mieszkań, czy chce 

rozwiązać problem mieszkaniowy?
• Czy państwo, samorząd chce samodzielnie prowadzić cały proces 

inwestycyjny budowy mieszkań na wynajem?
Odpowiedź na te pytania jest bardzo istotna i brzmi następująco: 
Tak państwo, samorząd chce być właścicielem mieszkań oraz chce je sa-

http://www.wib.com.pl
http://www.wib.com.pl
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Z ŻYCIA IZBY

modzielnie budować. Przynajmniej takie podejście było widoczne dotych-
czas w tworzonych programach rządowych. Natomiast teraz – na gruncie 
wprowadzenia społecznych inicjatyw mieszkaniowych – widoczne jest od-
wrócenie tego trendu. Wykorzystanie potencjału firm deweloperskich jako 
jednostek zorganizowanych, doświadczonych, dysponujących potencjałem 
i niezbędną wiedzą, które powinny być dla państwa istotnym elementem 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Rozwiązania szczegółowe.
• Społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Powinny być w założeniu 

spółkami zakładanymi przez gminy (w formie TBS) z Krajowym 
Zasobem Nieruchomości.

• Prywatne TBSy. Chodzi o to, żeby z rozwiązań kierowanych do TB-
Sów publicznych mogły skorzystać TBSy prywatne, co umożliwiło-
by powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych.

• Partnerstwo publiczno-prywatne – wydaje się być sposobem 
na rozwiązanie problemów rozwoju budownictwa mieszkaniowego 
na wynajem.

Prezes Krzysztof Kruszona tak podsumował swoje wystąpienie.
Ułatwienia / pomoc dla kupujących mieszkania na własność.
Dofinansowanie do zakupu lokalu – prawdopodobnie do 10% ceny. 
Wprowadzenie gwarancji państwowych dla osób młodych (udzielanych 
np. przez BGK) w miejsce obowiązkowego wkładu własnego (20 %) 
do kredytu. Na koniec podkreślił, że są to propozycje, które opierają się 
na rozwiązaniach sprawdzonych lub w minimalnym stopniu ingerują-
cych w rynek i  mogą się okazać korzystne dla rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego.
Konrad Płochocki dyrektor generalny Polskiego Związku Firm De-
weloperskich przedstawił raport z badania uwarunkowań rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego w dobie koronawirusa – link do raportu 
jest dostępny pod adresem https://wib.com.pl/deweloperzy-apeluja-o-
-wsparcie-dla-budownictwa-minister-mowi-o-nowych-rozwiazaniach/ .

Podczas konferencji wybrzmiały poniższe wnioski:
• urealnienie przepisów dotyczących mieszkania za grunt,
• opracowanie systemu wsparcia dla kupujących mieszkania ze śred-

niej półki,
• wsparcie dla firm budujących na wynajem,
• uproszczenie procesu wydawania pozwoleń na budowę,
• cyfryzacja tego procesu,
• przyspieszenie procedur, zarówno dotyczących wydawania pozwoleń 

oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych.
Wiceminister Anna Kornecka zapowiedziała zmiany, które z założe-
nia mają ułatwić dostęp do mieszkań Polakom, a jednocześnie będą 
korzystne dla branży:
• ustawa o kooperatywach mieszkaniowych,
• zmiany w przepisach dotyczących mieszkania za grunt,
• bezpośrednie wsparcie dla kupujących mieszkanie (na razie bez pro-

pozycji konkretnych rozwiązań).
Minister nie odniosła się konkretnie do propozycji zawartych w wy-
stąpieniu prezesa Krzysztofa Kruszony i pozostałych uczestników 
konferencji. Jednakże zapewniła, że prace nad projektem mechanizmu 
bezpośredniego wsparcia dla kupujących mieszkanie się toczą i w naj-
bliższych miesiącach ujrzą światło dzienne, natomiast pozostałe kwestie 
Ministerstwo będzie starało się uwzględnić w dalszych działaniach.
Poseł Jacek Tomczak podkreślił, że jego zdaniem bardzo ważne są po-
niższe kwestie:
• dostęp do gruntów (mechanizm przyspieszenia),
• uchwalanie (szybkie) planów miejscowych,
• pomoc przy nabyciu pierwszego mieszkania.

Link do nagrania z konferencji jest dostępny pod adresem https://wib.
com.pl/deweloperzy-apeluja-o-wsparcie-dla-budownictwa-mini-
ster-mowi-o-nowych-rozwiazaniach/.

16 marca 2021 roku na platformie ZOOM odbyła się konferencja 
poświęcona dwu tematom:
• intensywność zabudowy,
• obliczanie powierzchni użytkowych.

W konferencji uczestniczyły 272 osoby.

Intensywność zabudowy.
Niektóre miasta zaczęły przyjmować praktykę, zgodnie z którą 
do obliczania intensywności zabudowy brane są również pod uwagę 
kondygnacje podziemne. A to dlatego że ustawa o planowaniu prze-
strzennym bardzo ogólnie mówi, że wskaźnik intensywności zabu-
dowy to stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni 
działki budowlanej. Z punktu widzenie ładu przestrzennego wliczanie 
kondygnacji podziemnych nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, 
a ogranicza możliwość zagospodarowania działki.
Zaczęto również przyjmować do wskaźnika powierzchnie tarasów 
i balkonów, czyli przestrzeni, która:
• integruje społeczność osiedla,
• umożliwia korzystanie ze świeżego powietrza, co stało się koniecz-

nie szczególnie ostatnio, w dobie pandemii.

W trakcie konferencji przedstawiono argumenty na rzecz zmian 
legislacyjnych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, zmierzające do jednoznacznego wyłączenia kondygnacji 
podziemnych z obliczeń wskaźnika intensywności zabudowy.

Obliczanie powierzchni użytkowych.
Ta część konferencji dotyczyła nowych zasad obliczania powierzchni 
użytkowych budynków, zgodnie z którymi przy obliczaniu powierzch-
ni użytkowych mieszkań nie można brać pod uwagę powierzchni 
pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu), a znajdują-
cymi się wewnątrz lokali. Oznacza to, że do ewidencji i księgi wieczystej 
zgłasza się lokal mieszkalny z powierzchnią obliczoną po obrysie ścian 
wewnętrznych. Wystarczy, że ktoś dobuduje/wyburzy jakąś ściankę dzia-
łową a zmieni się jego udział w nieruchomości wspólnej, co powinno 
zostać zgłoszone i odpowiednio zewidencjonowane. Powoduje to pro-
blemy i komplikacje. Przyczyna leży w art. 3 ust. 3 ustawy o własności 
lokali – udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości 
wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz 
z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użyt-
kowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.
Link do nagrania z konferencji jest dostępny pod adresem https://
wib.com.pl/konferencja-z-udzialem-minister-anny-korneckiej/. 

KONFERENCJA Z UDZIAŁEM MINISTER  
ANNY KORNECKIEJ

https://wib.com.pl/deweloperzy-apeluja-o-wsparcie-dla-budownictwa-minister-mowi-o-nowych-rozwiazaniach/
https://wib.com.pl/deweloperzy-apeluja-o-wsparcie-dla-budownictwa-minister-mowi-o-nowych-rozwiazaniach/
https://wib.com.pl/deweloperzy-apeluja-o-wsparcie-dla-budownictwa-minister-mowi-o-nowych-rozwiazaniach/
https://wib.com.pl/deweloperzy-apeluja-o-wsparcie-dla-budownictwa-minister-mowi-o-nowych-rozwiazaniach/
https://wib.com.pl/deweloperzy-apeluja-o-wsparcie-dla-budownictwa-minister-mowi-o-nowych-rozwiazaniach/
https://wib.com.pl/konferencja-z-udzialem-minister-anny-korneckiej/
https://wib.com.pl/konferencja-z-udzialem-minister-anny-korneckiej/


6

TARGI

Trzydziesta, jubileuszowa edycja 
BUDMY odbędzie się w dniach  
od 1 do 4 lutego 2022 roku.
„Zapowiedzi udziału w targach oraz 
dziesiątki pytań o najbliższą edycję BUD-
MY, jakie docierają do nas każdego dnia, 
potwierdzają, że zarówno producenci, jak 
i ich klienci, podobnie jak my, są już »Go-
towi do spotkań!« BUDMA od trzech 
dekad jest dla branży tożsama z rozpoczę-
ciem sezonu budowlanego, jak również 
z miejscem prezentacji nowości i międzyna-
rodowego biznesu. Cieszę się, że nie inaczej 
będzie w przyszłym roku i że ponownie 
się zobaczymy”. – mówi dyrektor targów 
BUDMA, Dariusz Muślewski.
Program targów jak zawsze zapewni 
nie tylko praktyczną wiedzę, ale także 
ogromną dawkę emocji i współzawodnic-
twa podczas licznych konkursów i mi-
strzostw adresowanych do wykonawców. 
Dla architektów i projektantów przygo-
towywana jest kolejna odsłona Forum 
„D&A” z udziałem międzynarodowych, 
znamienitych gości, a o perspektywach 
budownictwa na najbliższe lata będzie 
się dyskutowało podczas dwudniowego 
Kongresu Budownictwa Polskiego. Jak 
zapowiada organizator, takich mocnych 

punktów wśród wydarzeń dopełniających 
ofertę producentów będzie dużo więcej. 
„W najbliższych tygodniach zaczniemy 
zdradzać więcej szczegółów dotyczących 
wydarzeń podczas BUDMY. Na bieżąco 
można je śledzić na stronach internetowych 
w social mediach, gdzie prezentować bę-
dziemy także wystawców i przygotowywa-
ne przez nich nowości”. – dodaje Dariusz 
Muślewski.
Pośród ekspozycji BUDMY 2022 zobaczy-
my najnowsze rozwiązania przygotowane 
przez wystawców w ramach 9 salonów 
tematycznych. Będą to:
SALON STOLARKI BUDOWLANEJ,
SALON DACHÓW, AKCESORIÓW, 
I SPRZĘTU DEKARSKIEGO,
SALON ŚCIAN, STROPÓW I POSA-
DZEK,
SALON SYSTEMÓW WYKOŃCZE-
NIOWYCH I ARCHITEKTURY 
MIEJSKIEJ,
SALON NARZĘDZI, ELEMENTÓW 
MOCUJĄCYCH I WYROBÓW META-
LOWYCH,
SALON POMOCNICZEGO SPRZĘTU 
BUDOWLANEGO,
SALON MASZYN, RUSZTOWAŃ, 

SZALUNKÓW I WYPOSAŻENIA PLA-
CU BUDOWY,
SALON KONSTRUKCJI STALOWYCH 
I GOTOWYCH SYSTEMÓW BUDOW-
LANYCH,
SALON EKOTRENDÓW I ENERGII 
W BUDOWNICTWIE.
Trzydziestym Międzynarodowym Targom 
Budownictwa i Architektury BUDMA 
towarzyszyć będą Międzynarodowe Targi 
Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu 
Specjalistycznego INTERMASZ, Targi 
Technologii i Materiałów dla Budownic-
twa Infrastrukturalnego INFRATEC 
oraz Międzynarodowe Targi Kominkowe 
KOMINKI.
Warto podkreślić, że przed nami wyjąt-
kowa edycja targów, która udowadnia, 
że za sukcesem trzydziestu edycji BUDMY 
stoi bez wątpienia stuletnie doświadczenie 
organizatora – Międzynarodowe Targi Po-
znańskie od 1921 roku integrują przedsię-
biorców z całego świata i wspierają rozwój 
polskich marek na rynkach zagranicznych.
Okazja do podwójnego świętowania pojawi 
się podczas BUDMY w dniach 1 – 4 lutego 
przyszłego roku, kiedy to ponownie cała 
branża jednogłośnie powie: „Jesteśmy… 
gotowi do spotkań!”

BUDMA W DOBRZE ZNANYM TERMINIE
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ŚRODOWISKO

Przy takich zmianach klimatycznych rola projektanta w pro-
cesie inwestycyjnym zaczyna być szczególnie ważna i odpo-
wiedzialna. O ile na to, jaka jest temperatura latem oraz jak 

często występują opady atmosferyczne, wpływu nie mamy, o tyle 
mamy wpływ na to, jak te zjawiska będziemy odczuwać i radzić 
sobie z nimi w codziennym życiu.
Z jednej strony obiekt budowlany winien być zabezpieczony 
przed podtopieniem, ale z drugiej strony powinniśmy szukać 
rozwiązań, które zapewnią wodę na okresy bezdeszczowe. 
Obecnie w czasie suszy do podlewania zieleni wykorzystywa-
na jest przede wszystkim woda wodociągowa, która z uwagi 
na swoją jakość winna być wykorzystywana jedynie do celów 
socjalnych. Do podlewania zieleni wystarczy przecież woda 
opadowa, którą możemy zgromadzić w podziemnym zbiorniku. 
Ważne jest również zdawanie sobie sprawy z faktu, że w obliczu 
rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców, każda „beto-
nowa pustynia” (szczelne dachy, nawierzchnie parkingów czy 
dróg wewnętrznych) jest negatywnie odbierana przez użytkow-
ników tych obiektów. Każdy z nas lubi przecież, kiedy wokół 
obiektu jest dużo drzew, krzewów czy trawnik. Zatem wszelkie 
rozwiązania zapewniające retencję wody oraz dużą ilość zieleni 
(niskiej i wysokiej) podnoszą atrakcyjność inwestycji.
Istotnym aspektem każdego obiektu budowlanego oprócz 
jego trwałości, są koszty utrzymania i eksploatacji. Z jednej 
strony za odprowadzanie deszczówki do kanalizacji pobierane 
są opłaty, a z drugiej za wykorzystywanie wody wodociągowej 
do podlewania zieleni też trzeba płacić, co może być istotnym 
kosztem eksploatacyjnym obiektu. Zatem zastosowanie rozwiązań 
redukujących ilość wód opadowych odprowadzanych do kanali-
zacji, wykorzystanie zebranej deszczówki do podlewania zieleni 
w dłuższym okresie czasu będzie wpływało na obniżenie kosztów 
funkcjonowania inwestycji.
Na rynku dostępnych jest wiele gotowych systemów zagospo-
darowania wód opadowych. Zadaniem projektanta jest przeko-
nanie inwestora do wprowadzania rozwiązań w zakresie retencji 
wody jako niezbędnego elementu obiektu budowlanego. Waż-
nym celem jest zagospodarowanie jak największej ilości wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych z terenu inwestycji. 

Może to się odbywać poprzez:
• stosowanie nawierzchni drogowych z ekokratek lub płyt ażuro-

wych; wolne przestrzenie można obsiać trawą, co dodatkowo 
przyczyni się do mniejszego nagrzewania nawierzchni,

• rozsączenie nadmiaru wody opadowej za pośrednictwem studni 
chłonnych lub skrzynek rozsączających,

• gromadzenie wody, która nie ulegnie wchłonięciu, w podziem-
nym zbiorniku i wykorzystywanie w okresie suszy do podlewania 
zieleni,

• tworzenie na płaskich powierzchniach dachów zielonych lub 
stosowanie jasnych nawierzchni, które ograniczają nagrzewanie się 
obiektu od góry,

• rozprowadzanie wody z powierzchni dachowych na trawnikach po-
przez muldy chłonne, ogrody deszczowe lub rozsączenie w ziemi,

• nadanie nawierzchniom spadku gwarantującego, że deszczówka 
spływa na tereny zielone, gdzie nastąpi jej wchłonięcie do gleby 
(np. poprzez punktowe obniżanie opornika/krawężnika).

Ze względu na coraz częściej występujące opady nawalne, 
wskazane jest jednak zapewnienie awaryjnego przelewu do ka-
nalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
Ważnym elementem w doborach rozwiązań technicznych jest 
ich łączenie w jeden kompletny system, pozwalający zago-
spodarować jak największą ilość wód opadowych na terenie 
inwestycji.
Rola inżyniera w przystosowaniu inwestycji do zmian klima-
tycznych jest zatem tak samo ważna, jak zapewnienie bezpie-
czeństwa czy trwałości budowli.
Wiele aspektów z zakresu ochrony środowiska zostało uregu-
lowanych w rozporządzeniach czy normach. Jednak kwestie 
ochrony zasobów wodnych nadal wymagają wzrostu świado-
mości ekologicznej i innowacyjności projektantów. Ostatecz-
nie wpływa to na atrakcyjność samej inwestycji oraz na kom-
fort użytkowania obiektu.

Joanna Sobczak – mgr inż. budownictwa,  
Michał Walkowiak – mgr ochrony środowiska.

ROLA INŻYNIERA  
W ZMIENIAJĄCYM SIĘ KLIMACIE

Od wielu lat zauważamy zmiany zachodzące w klimacie. Odczuwamy to w różny sposób: upalne 
lato, z długo utrzymująca się wysoką temperaturą oraz zmiany w charakterystyce opadów atmos-
ferycznych. Objawia się to szczególnie poprzez ich nierównomierność: występują rzadko, ale za 
to są bardzo intensywne. Zwłaszcza na terenie miast czy gęstej zabudowy upał odczuwany jest 
ze szczególną intensywnością – nagrzane powierzchnie betonowe oddają ciepło w nocy, przez 
co trudno odczuć ulgę od upału nawet po zachodzie słońca. 
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NAUKA I TECHNIKA

Wprowadzenie.
Firma budowlana chcąca z sukcesem zre-
alizować założone cele powinna charakte-
ryzować się konkurencyjnością, wdrażać 
nowe technologie i sięgać odważnie po in-
nowacyjne rozwiązania, w taki sposób 
aby być cały czas, w lepszej sytuacji od in-
nych konkurencyjnych przedsiębiorstw. 
Niezbędna jest umiejętność menedżerów 
w inteligentnym zróżnicowaniu i wyróż-
nieniu swojej oferty w stosunku do naj-
bliższej konkurencji. Jednym z możliwych 
kierunków doskonalenia procesów, 
a w konsekwencji wyprzedzania działań 
konkurencji jest wdrażanie BIM w or-
ganizacji. Termin BIM, czyli Building 
Information Modelling dotyczy tworze-
nia trójwymiarowych struktur danych 
o budynku przy wykorzystaniu narzędzi 
komputerowych. Obecnie niewiele firm 
stosuje kompleksowe systemowe podejście 
do całego procesu zarządzania projektem, 
stosując nie tylko modelowanie budynku 
3D, ale również kolejny etapy: 4D (har-
monogram), 5D (kosztorysowanie) i 6D 
(zarządzanie „gotowym” budynkiem). 
Od najwyższego kierownictwa w organi-
zacji wymagana jest wielka mądrość po-
zwalająca dostrzec korzyści z wykorzysta-
nia wiedzy o technologii BIM w strategii 
działania firmy budowlanej. Szczególnie 
dotyczy to firm, które promują strategię 
zróżnicowania od konkurencji z unika-
niem przywództwa kosztowego (najniższej 
ceny). BIM jest jednym z narzędzi mają-
cych wspomagać realizację obranej przez 
przedsiębiorstwo strategii biznesowej 
oraz pomaga kształtować i utrzymywać 
trwałą przewagę konkurencyjną. Celem 
niniejszego artykułu jest prezentacja istoty 
technologii BIM w praktyce gospodarczej 
i poszerzenie wiedzy czytelnika w tym 
interesującym zakresie.

Perspektywa BIM.
Obecnie bardzo wiele mówi się o digita-
lizacji budownictwa. Pojęcie BIM stało 
się popularnym tematem dyskusji i arty-
kułów, szczególnie w branży budowlanej. 
Istotne korzyści wykorzystania BIM 
zauważyli generalni wykonawcy, którym 
narzędzie to pomaga w koordynowaniu 
skomplikowanych układów przestrzennych 
elementów instalacji, pozwala na weryfi-

kację przestrzenną i analityczną rozwiązań 
konstrukcyjnych, a także jest dobrym 
sposobem na zaprezentowanie architektury 
budynku inwestorom. Jednak są to dopiero 
początki pełnego wykorzystania możliwości, 
jakie można uzyskać, wykorzystując nowe 
technologie w budownictwie. Modelowanie 
3D to tak zwany szczyt góry lodowej, gdzie 
niewidoczne na pierwszy rzut oka możli-
wości i rozwiązania stanowią o przewadze 
BIMu. BIM, czyli z angielskiego Building 
Information Management (lub też za-
miennie Modelling) bazuje na zarządzaniu 
informacją o budynku, poprzez procedury 
i standardy umożliwiające odpowiednią 
wymianę, analizę i integrację danych.

BIM na przykładzie Wielkiej Brytanii 
oraz planowane działania wdroże-
niowe w Polsce.
Bardzo ciekawą strategię rozwoju budow-
nictwa przyjęła Wielka Brytania. Można 
uznać, że jest to kraj, który przoduje 
w zakresie wykorzystania BIMu nawet 
na poziomie miasta. Normy oraz przepisy 
ustanowione przez prawo brytyjskie bardzo 
dobrze opisują oraz umożliwiają egzekwo-
wanie wykorzystania digitalizacji na wielu 
etapach realizacji inwestycji. Można m.in. 
wymienić normę ISO 19650, która określa 
standardy oraz kierunki i procesy, jakie 
należy stosować, aby za gwarantować infor-
macje niezbędne w procesie budowlanym, 
a także określa istotne obszary. Obszarami 
tymi są: projektowanie (Design), budowa 

(Build), zarządzanie budynkiem (Ope-
rate) oraz integracja w tkance miejskiej 
(Integrate). W ramach każdego obszaru 
są sformułowane wytyczne dla wszyst-
kich uczestników procesu budowlanego 
dotyczące informacji, jakie powinny zostać 
przez nich dostarczone. Co ciekawe, wy-
tyczne nie dotyczą wyłącznie architektów, 
budowlańców, czy urzędu, ale również 
inwestora. Takie podejście skutkuje tym, 
że możliwa jest pełna integracja oraz spójne 
określenie wymaganych działań na każdym 
etapie. Samo określenie „Projekt ma być 
wykonany w BIM” nie spełnia standardów 
określonych w ISO, ponieważ nie okre-
śla głównych celów projektu i dlatego 
nie może być podstawą do rozpoczęcia 
prac projektowych. Standardy brytyjskie 
bazują na cyfrowym zarządzaniu informa-
cją od wczesnych etapów przygotowania 
inwestycji, aż po jej użytkowanie i rozwój, 
co pozwala na podejmowanie lepszych 
decyzji oraz przede wszystkim obniżenie 
całkowitych kosztów budowy, eksploatacji, 
a także śladu węglowego budynków.
Polskie prawo nie jest jeszcze dostosowane 
do tego, aby było możliwe wykorzystanie 
BIM na takim poziomie jak w Wielkiej 
Brytanii. Nie ma też klasyfikacji kompo-
nentów budowlanych, która umożliwiłaby 
przechwytywanie danych na różnych 
etapach cyklu życia obiektu budowlanego. 
Jednak zmiany w prawie budowlanym 
wskazują, że w najbliższym czasie stosowa-
nie BIM przy zamówieniach publicznych 

TECHNOLOGIA BIM  
W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ

Fragment skanu obiektu na etapie budowy.
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będzie coraz bardziej popularne, a co za 
tym idzie również inwestorzy prywatni 
będą motywowani do jego stosowania. 
We wrześniu 2020  r. powstał dokument 
BIM Standard PL, w którym zawarto 
wytyczne odnośnie do przygotowania 
modelu BIM w Polsce. Jest to oddolna 
inicjatywa zespołu ekspertów. Podręcznik 
powstał pod patronatem Polskiego Związ-
ku Pracodawców Budownictwa, Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budow-
nictwa oraz Stowarzyszenia Architektów 
Polskich, przy współudziale polskich firm 
generalnych wykonawców, i jest coraz 
częściej wykorzystywany w zamówieniach, 
co pozwala na ustandaryzowanie danych 
BIM na większą skalę.

Wykorzystanie BIM na różnych eta-
pach cyklu życia budynku.
Wykorzystanie BIM na etapie projekto-
wania i budowy przynosi bardzo wiele 
korzyści w zakresie optymalizacji rozwią-
zań. Sprawne posługiwanie się modelem 
na niskim poziomie szczegółowości pozwala 
na szybkie i dokładne sprawdzanie różnych 
wariantów projektowych oraz wykonywa-
nie analiz pozwalających na uwzględnienie 
bardzo ważnych czynników pojawiających 
się na budowie oraz w trakcie użytkowania 
budynku. Prosty model o niskiej szczegó-
łowości może posłużyć jako podstawowa 
baza informacji o budynku, być w łatwy 
sposób modyfikowany i dopasowywany 
do wymagań inwestora. Na jego podstawie 
można wykonać wstępne oszacowanie kosz-
tów budowy, a także zaplanować wstępny 
harmonogram prac budowlanych z ogól-
ną wizualizacją poszczególnych etapów. 
Bardzo często dodatkowo modelowane 

są fragmenty budynku, bądź określone 
zakresy w wyższej szczegółowości, wymaga-
jące dokładnej analizy. Tego typu modele 
wymagają poświęcenia większej ilości czasu 
i są zazwyczaj wynikiem współpracy kilku 
osób, które określają wytyczne do utworze-
nia modelu koordynacyjnego. Najczęściej 
dotyczy to skomplikowanych układów 
technologicznych oraz instalacyjnych, ale 
także może dotyczyć przestrzeni architekto-
nicznych, które wymagają bardzo precy-
zyjnego prowadzenia kanałów ze względu 
na ograniczoną ilość miejsca. Zwykle proces 
rozpoczyna się od  projektów koncepcyj-
nych każdej z branż, które następnie scalane 
są w jeden model. Najważniejsze w całym 
procesie jest przestrzeganie odpowiedniej 
hierarchii poszczególnych komponentów, 
a także kolejności rozwiązywania kolizji. 
Dzięki zorganizowanej współpracy oraz do-
bremu zaplanowaniu prac można w ciągu 
kilku tygodni uzyskać optymalne rozwiąza-
nia, których uzyskanie w innym przypadku 
mogłyby zająć nawet kilka miesięcy.

Skanowanie do BIM – wielobranżowa 
dokumentacja powykonawcza.
Nieocenione możliwości daje także 
technologia skanowania budynków. 
Proces polega na wykorzystaniu skanera 
laserowego do odtworzenia geometrii 
obiektów w tak zwanej chmurze punk-
tów. Punkty tworzone na  podstawie 
odbicia wiązki lasera od otoczenia okre-
ślają bardzo precyzyjnie położenie, a także 
kolory elementów znajdujących się 
wokół. Tak utworzona chmura punktów 
pozwala na bardzo dokładne odtworzenie 
rzeczywistości, co jest szczególnie przydat-
ne wtedy, kiedy potrzebujemy wykonać 

analizy istniejącej przestrzeni lub zwery-
fikować poprawność wykonanych robót 
budowlanych. Chmura punktów jest 
wykorzystywana do wykonania raportu 
rozbieżności z modelem lub służy jako 
baza do utworzenia modelu istniejącego 
obiektu. Skanowanie obiektów wykorzy-
stuje się w przypadku, gdy planowane 
są prace projektowe dotyczące renowacji 
obiektu lub jego przebudowy. Skany wy-
konywane są we wnętrzach, a także na ze-
wnątrz budynku, co pozwala na szybkie 
i bezbłędne odtworzenie przekrojów, 
elewacji i otoczenia budynku, a także po-
łożenia urządzeń w jego wnętrzu. Często 
wykonuje się skany na różnych etapach 
budowy, które służą jako dokumentacja 
przebiegu prac, oraz pozwalają na pozy-
skanie informacji z przebiegu budowy. 
Tak utworzone modele, mogą posłużyć 
do wykonania modelu powykonawczego 
wykorzystywanego w późniejszym zarzą-
dzaniu obiektem, dzięki czemu możliwe 
jest uzyskanie bardzo dokładnej bazy 
danych określającej lokalizację wszystkich 
elementów istotnych dla zarządcy.

Wykorzystanie modelu w później-
szym użytkowaniu budynku.
Obecnie budynki posiadają coraz bar-
dziej skomplikowane układy instalacji. 
Szczególnie dotyczy to obiektów produk-
cyjnych, a także innych posiadających 
zaawansowane technologicznie systemy 
kontroli jakości powietrza wewnątrz. 
Do tego dochodzą również urządzenia 
ochrony pożarowej i inne instalacje, które 
należy pomieścić w niewielkiej przestrze-
ni, często ukrytej zgrabnie za subtelnymi 
rozwiązaniami architektonicznymi, 
odpowiednio maskującymi ich obecność 
w budynku. Dokumentacja tradycyjna 
papierowa, związana z obsługą tych 
instalacji oraz urządzeń, często zajmuje 
po kilkanaście segregatorów, a zlokalizo-
wanie odpowiedniej karty materiałowej 
urządzenia wymagającego naprawy 
lub przeglądu, na podstawie schematu 
budynku jest często trudne, bądź wręcz 
niemożliwe. Rozwiązaniem może być mo-
del BIM zawierający wszystkie niezbędne 
informacje o urządzeniach w budynku, 
w tym podstawowe dane takie jak: nazwa, 
system, wymiary, czy materiał. A także 
dane dotyczące okresów przeglądów 
i gwarancji, czy też producenta i dostawcy. 

Model koordynacyjny 3D. 

Etapy cyklu BIM.
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Dodatkowo może zawierać dokumentację 
montażu i informacje od producenta. 
Dzięki lokalizacji elementu w modelu 
możemy dokładnie określić położenie 
urządzenia w obiekcie budowlanym. 
Wykorzystanie cyfrowego odpowiednika 
obiektu budowlanego na etapie użytkowa-
nia ułatwia nawigację po budynku, a tak-
że pozwala na pełną kontrolę aktualnego 
stanu urządzeń. Wirtualną reprezentację 
budynku można również wykorzystać 
do symulacji oraz wyświetlania aktual-
nych danych przesyłanych z urządzeń, 
a wtedy możliwości zarządzania obiektem 
stają na jeszcze wyższym poziomie.
Ostatnio można zauważyć bardzo szybki 
rozwój technologii wspomagających realiza-
cję obiektu w BIM. Wykorzystanie platform 
danych oraz modelowania i wizualizacji 
obiektów budowlanych jest już standar-
dem. Dochodzimy teraz do etapu, kiedy 
pytanie o BIM nie dotyczy już konieczności 
jego zastosowania przy realizacji, ale raczej 
pytań o zakres i sposób dostarczania danych 
w całym procesie budowlanym. BIM gwa-
rantuje efektywną kontrolę nad inwestycją 
projektantom i generalnym wykonawcom, 
a w szczególności inwestorom, którzy dzięki 
temu mogą świadomie i pewnie rozwijać 
swoją działalność.

Zakończenie.
BIM jest nie tylko technologią, ale przede 
wszystkim określoną strategią biznesu, 
w której w centrum zainteresowania jest 
klient. Prawidłowe podejście do BIM 
umożliwia uzyskanie pozytywnych efektów 
w przedsiębiorstwie i wymaga rozpatrywa-
nia tej technologii w dwóch płaszczyznach: 
jako strategii biznesu oraz jako narzę-
dzia informatycznego wspomagającego 
realizację strategii. Ważne jest przekonanie 
liderów firm budowlanych, kadry zarzą-
dzającej, że to właśnie na nich spoczywa 
obowiązek pokazania dobrych przykładów 
i wskazania zysków z wdrażania BIM w or-
ganizacji, szczególnie w kontekście zadowo-
lenia finalnego klienta – odbiorcy usługi. 
Działanie takie umożliwia stworzenie uni-

kalnej pozycji firmy i uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej nad innymi przedsiębior-
stwami budowlanymi, przede wszystkim 
w firmach zajmujących się kompleksowymi 
usługami w realizacji projektów w formule 
„zaprojektuj – wybuduj”.
Szczególna jest rola koncepcji BIM jako 
narzędzia budowy przewagi konkurencyj-
nej, w sytuacji ostrej walki cenowej i ry-
walizacji rynkowej wśród wykonawców 
budowlanych. Wydaje się, że im większa 
dynamika zachodzących zmian, tym 
większe znaczenie strategiczne BIM jako 
konkretnej determinanty zwiększającej 
konkurencyjność przedsiębiorstw budow-
lanych. Zmiany sektorowe w otoczeniu 
firmy, w tym następstwa pandemii, mogą 
jeszcze bardziej niż obecnie uwypuklić 
różnice między przedsiębiorstwami 
faktycznie stosującymi tę koncepcje, 
a tymi, które pozostają w sferze deklaracji 
o wdrożeniu BIM w organizacji.
Przedstawione w artykule informacje 
na temat wykorzystania koncepcji BIM 
na różnych etapach cyklu życia budynku 
czy umiejętności skanowania przy tworze-
niu wielobranżowej dokumentacji powy-

konawczej przyczyniają się do poszerzenia 
wiedzy czytelnika w tym zakresie. Zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem budowlanym, 
przy użyciu tej technologii jest coraz czę-
ściej postrzegane jako droga do osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. 
Można przypuszczać, że szybki rozwój 
polskiej gospodarki, wzrost świadomości 
korzyści z orientacji firmy na BIM skłonią 
większą grupę przedsiębiorców do stoso-
wania i rozwoju tej technologii.
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BudowlAnka
 na Grunwaldzkiej.

Bądź sobą, w swojej nowej szkole.
Anka już wybrała. Kolej na Ciebie.
Wybierz zawód z przyszłością.

praktyczna
nauka
zawodu

Przyjdź i poznaj tajniki 
pracy technika, dekarza, 
montera, mechanika, 
lakiernika, blacharza lub 
wybierz spośród wielu 
innych zawodów.

ciekawe
przedmioty
oraz sekcje

Dołącz do swojej sekcji 
sportowej, florystycznej, 
muzycznej, teatralnej, 
fotograficznej lub 
tanecznej. Poznaj języki 
obce, ucz się i zwiedzaj.

“

”

Dzięki
ZSB 
poznaję
swój 
zawód 
marzeń.

ZDOBĄDŹ FACH.
UCZ SIĘ TEGO,
CO PRZYDATNE.

ul. Grunwaldzka 152
60-309 Poznań

sekretariat@zsb.com.pl +48 61 661 88 88

www.zsb.com.pl

Wybierz zawód z przyszłością!

WYBIERZ SWÓJ
ZAWÓD MARZEŃ

Lubisz podróże?
Dzięki dofinansowaniu szkoły przez 
partnerów jeździmy na wycieczki 
po całej Europie. Dotychczas nasi 
uczniowie zwiedzili już Amsterdam, 
Paryż, Rzym, Berlin oraz Szwajcarię.

Projektuj budynki w programie 
ArchiCad, wykonuj pomiary 
inżynierskie, kosztorysy budowlane 
oraz prace budowlane w terenie
i poznaj materiały budowlane.

“
”

ZSB to pewność 
fachu w ręku.

Technik budownictwa

Projektuj i kształtuj krajobraz, 
wykorzystuj programy komputerowe 
do projektowania, poznaj rośliny i 
metody ich pielęgnacji, wykonuj 
kosztorysy i projekty w terenie.

Technik architektury
krajobrazu

Wykonuj renowację sztukatorskich
i kamieniarskich elementów 
architektury, murów nieotynkowanych, 
powłok malarskich, okładzin 
ceramicznych i kamiennych.

Technik renowacji
elementów architektury

Projektuj i nadzoruj wykonanie sieci 
instalacji sanitarnych domów 
mieszkalnych, a także utrzymanie 
prawidłowego funkcjonowania 
instalacji wodociągowych i kanalizacji.

Technik inżynierii
sanitarnej

Organizuj i kontroluj roboty budowlane, 
montuj i użytkuj rusztowania, 
koordynuj prace budowlane
i wykończeniowe.

Technik robót
wykończeniowych

Montuj pokrycia dachowe, ocieplaj 
dachy, wykonuj kompleksowe remonty 
dachów budynków.

Dekarz

Wykonuj elementy betonowe lub 
żelbetowe do konstrukcji nośnych 
budowli lub elementów wypełniających.

Betoniarz-zbrojarz

Klasa politechniczna

Realizujemy program

nauczymy Cię fachowej
wiedzy w teorii i praktyce

poznasz lub rozwiniesz
znajomość języków obcych

łatwo znajdziesz pracę
w Polsce i całej Europie

dzięki współpracy z firmami
poznasz branże i technologie

Klasa patronacka

Klasa patronacka

Klasa patronacka

Najwięcej praktyki
Będąc uczniem lub uczennicą ZSB
poznasz tajniki wybranego przez 
siebie zawodu nie tylko z książek
i podręczników. Zapewniamy praktyki
i kładziemy na nie nacisk, ponieważ 
zależy nam, by przekazywać nie tylko 
wiedzę, ale i umiejętności.
 

Montuj drzwi zewnętrzne
i wewnętrzne, okna, bramy, okna 
dachowe, rolety, markizy i wiele innych.

Montuj systemy suchej zabudowy, 
wykonuj roboty malarskie, tapeciarskie, 
posadzkarskie oraz okładzinowe.

Monter zabudowy
i robót wykończeniowych
w budownictwie

Zdobędziesz uprawnienia do prac na 
dużych wysokościach. Przygotowuj
i montuj konstrukcje szkieletowe 
oraz prefabrykowane, konsewuj 
elementy stalowe konstrukcji.

Monter konstrukcji
budowlanych

Montuj istalacje i urządzenia sanitarne, 
przygotowuj i montuj przewody, 
montuj i naprawiaj armaturę w 
łazienkach, kuchniach, kotłowniach.

Monter instalacji
i urządzeń sanitarnych

Przygotowuj i naprawiaj wszelkie
urządzenia i instalacje drogowe.

Mechanik maszyn
i urządzeń drogowych

Naprawiaj pojazdy samochodowe, 
obsługuj urządzenia diagnostyczne do 
regulacji i kontroli stanu technicznego
pojazdów.

Mechanik pojazdów
samochodowych

Poznaj budowę i naprawiaj pojazdy
motocyklowe w oparciu o wieloletnie
doswiadczenie patronata klasy. Poznaj
tajniki napraw jednosladów.

Mechanik motocyklowy

Sprawdzaj stan techniczny zespołów
i elementów instalacji elektrycznej 
pojazdów, lokalizuj i usuwaj wszelkie
jej uszkodzenia.

Elektromechanik
pojazdów samochodowych

Zabezpieczaj karoserie samochodów
przed korozją, obsługuj nowoczesne 
kabiny lakiernicze, lakieruj 
powierzchnie.

Lakiernik

Wykonuj prace w zakresie obróbki
i kształtowania elementów z blach, 
montuj i demontuj elementy nadwozi 
oraz kabin samochodowych, usuwaj 
uszkodzenia eksploatacyjne
i powypadkowe.

Blacharz samochodowy

Klasa patronacka

facebook.com/zsbpoznan

Monter stolarki budowlanej

Klasa patronacka

Klasa patronacka

GRUNW
ALD

ZKA

JUGO
SŁO

W
IAŃ

SKA

B
U

ŁG
A

R
SK

A

GRUNWALDZKA

GRUNW
ALDZKA

BYCZYŃ
SKAR

U
M

U
Ń

SK
A

RUMUŃSKA

BO
LKO

W
ICKA

KASZTELAŃSKA

TR
YB

U
N

A
LS

KA

WAWERSKA

RACŁAW
ICKA

ŚCIEGIENNEGO

TUTAJ
 JESTEŚMY

STADION PIŁKARSKI
LECH POZNAŃ

partnerzy
szkoły

Dzięki firmom branżowym, 
które współpracują z ZSB, 
realizujemy wiele szkoleń
z nowoczesnych techologii 
oraz odwiedzamy zakłady 
w całej Europie.

W SAMYM SERCU POZNANIA.
UCZ SIĘ PRZY STADIONIE LECHA

ul. Grunwaldzka 152
60-309 Poznań

sekretariat@zsb.com.pl +48 61 661 88 88

www.zsb.com.pl

Wybierz zawód z przyszłością!

facebook.com/zsbpoznan
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Kim był jubilat? Roger Sławski urodził się w  1871 roku. Ukończył 
poznańskie Gimnazjum Marii Magdaleny. Studiował w  Niemczech. 
Po  studiach powrócił do  Poznania i  mocnym akcentem, bo projek-
tem odbudowy skrzydła Bazaru Poznańskiego, rozpoczął długoletnią 
karierę, która zaowocowała licznymi realizacjami architektonicznymi, 
zarówno w Poznaniu jak i na krajowej mapie dworków, pałaców i ko-
ściołów.

Roger Sławski to przede wszystkim architekt PeWuKi – budynków 
postawionych na Powszechną Wystawę Krajową. Do dziś obiekty 
targowe to wizytówki naszego miasta. Warto wspomnieć, że PeWu-
Ka to nie tylko dzisiejszy obszar MTP, ale i między innymi Szpital 
Wojskowy i budynek dawnego Collegium Chemicum przy Grun-
waldzkiej, Collegium Anatomicum przy Śniadeckich czy fontanna 
w kształcie gwiazdy w Parku Wilsona.

Roger Sławki jest także projektantem kamienicy Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk przy ulicy Mielżyńskiego czy też nagrodzonego 
tytułem najpiękniejszej kamienicy Poznania (w plebiscycie Głosu 
Wielkopolskiego) budynku Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNION 
przy ulicy 3 Maja.
Szlak architektonicznych realizacji Sławskiego prowadzi nas z Pla-
cu Wolności na Stary Rynek. Tu mijamy wspomniany już Bazar, 
a na samym rynku widzimy budynek Brovarii (tutaj ślady twórczości 
Sławskiego widoczne są od ulicy Sierocej) oraz ratusz, przy którego po-
wojennej odbudowie pracowała grupa architektów, dla której Sławski 
był bezcennym doradcą.
Ważną dla Poznania realizacją Sławskiego jest Dom Studencki ,,Hanka” 
przy Alei Niepodległości.
Na Starołęce możemy zobaczyć kościół pod wezwaniem św. Antoniego 
Padewskiego. Projekt kościoła autorstwa Sławskiego był nieco inny niż 
jego realizacja, ale i tak nosi on ślady talentu tego niezwykłego czło-
wieka. Kościoły zaprojektowane przez Sławskiego znajdują się w wielu 
miejscach w Polsce – między innymi w Bydgoszczy, Rakoniewicach, 
Kamieńcu, Ostrowie Wielkopolskim i Kępnie.

Roger Sławski zaprojektował też budynki banków w Ka-
liszu oraz w Środzie Wielkopolskiej.
Warto także odwiedzić miejscowości, w których zachwycą nas dworki 
i pałace zaprojektowane przez Sławskiego. Jankowice, Swadzim, Wolsz-
tyn, Bnin, Piotrowo to tylko niektóre z nich.
Dorobek architektoniczny Sławskiego jest bogaty i warty uwagi. Dlate-
go, jak podkreśla dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, nie mogliśmy 
wybrać sobie lepszego patrona. Mówimy o nim naszej młodzieży, 
mówimy poznaniakom. Organizujemy wraz z Politechniką Poznań-
ską, Uniwersytetem Artystycznym i Wielkopolską Izbą Budownictwa 
sesje naukowe poświęcone twórczości Sławskiego. Współpracujemy 
z wnuczką architekta, panią Krystyna Sławską i gromadzimy wspo-
mnienia i przedmioty związane z osobą archityekta. Młodzież Zespołu 
Szkół Budowlanych zabieramy na liczne wycieczki szlakiem naszego 
patrona, zacnego marcowego jubilata.

NASZA SZKOŁA

PATRON ZESPOŁU SZKÓŁ 
BUDOWLANYCH – ROGER SŁAWSKI

24 marca 2021 r. obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin 
Rogera Sławskiego. Pamięć o tym architekcie pielęgnują 
między innymi uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych 
w Poznaniu. Przy ulicy Grunwaldzkiej kształcą się młodzi 
ludzie, którzy być może w  przyszłości pójdą w  ślady 
swojego patrona – znanego poznańskiego architekta. 
Wybór Rogera Sławskiego na patrona szkoły to pomysł 
dość młody, jak na  długoletnią historię samej placów-
ki. Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych – Arkadiusz 
Dratwa uważa, że był to strzał w dziesiątkę. Przed dz-
iewięcioma laty wybraliśmy spośród wielu kandydatów 
właśnie tę postać, by przybliżyć ją Poznaniowi, a przede 
wszystkim naszej młodzieży. Dziś, dodaje z dumą Dyrek-
tor, możemy wspólnie świętować 150. urodziny patrona 
szkoły przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu. Uczniowie ZSB przy portrecie Rogera Sławskiego.  

Fot. Szymon Buchowski.

Uczeń ZSB na tle Bazaru Poznańskiego.  
Fot. Bartosz Kordek.
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Jak młodzież postrzega swojego patrona?
Młodzi patrzą na wszystko, co ich otacza trochę tak, jak gdyby była 
to wielka młodzieżowa impreza. A człowiek, świetnie się bawiąc, bywa, 
że zapomina, kto jest gospodarzem. Podobnie rzecz się ma z Pozna-
niem. Młodzież ma tu swoje ulubione miejsca, klimatyczne zaułki, 
kawiarenki i budynki tak często mijane. Stary Rynek, czyli umowne 
serce miasta, fontanny, a może i nawet pomniki – takie punkty orien-
tacyjne, przy których można się spotkać z przyjaciółmi. Tu młodzież 
czuje atmosferę, poznański klimat. Tylko kto za tym stoi, zapytają 
niektórzy. Dlaczego tu jest tak, jak jest? Klimat i klasa zarazem. Prze-
szłość i nowoczesność. I wszystko ze sobą gra. Kto to tak wymyślił? 
Zorganizował? Zaprojektował? Uczniowie Budowlanki już znają od-
powiedź: między innymi Roger Sławski. Zatem na ulicach Poznania, 
czy przemierzamy je pieszo, na rowerze, rolkach czy desce, można się 
świetnie bawić. Tak, jak na najlepszej imprezie.

Młodzież Budowlanki ma niekiedy szalone pomysły – 
na przykład takie, by przenieść się do przeszłości…
Zastanawiają się, jak by to było, gdybyśmy na chwilę mogli prze-
nieść się do świata, który istniał sto lat temu? Jak byśmy wtedy 
wyglądali? Co by nas bawiło? Jak moglibyśmy spędzać czas? 
Poznańskie kamienice z początku XX wieku taką podróż w czasie 
bardzo nam ułatwiają. One nawet zdają się nam to proponować. 
W ich fasadach czas jakby się zatrzymał. Wyglądają przecież 
dokładnie tak, jak je sto lat temu zaprojektował Roger Sławski. 
Zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko na chwilę przymknąć 
oczy, uruchomić wyobraźnię i poczuć, jak to jest mieć osiemna-
ście lat w cudownych, rozśpiewanych i szalonych latach dwudzie-
stych XX stulecia.
Niewątpliwie był to czas kawiarenek. Zapraszamy dziś do tej, która 
mieści się na dziedzińcu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Proszę bardzo, stolik z widokiem na fasadę kamienicy zapro-
jektowanej przez Rogera Sławskiego. Muzyka, piękne dziewczyny, 
wytworni młodzieńcy… czego chcieć więcej?
Po 1918 roku przed młodymi ludźmi stała świetlana przyszłość. 
Dalsza edukacja i studia. A może w Collegium Heliodori Święcicki 
w Poznaniu? To piękny gmach w stylu neorenesansowym przy ulicy 
Grunwaldzkiej. Do niedawna nosił nazwę Collegium Chemicum. 
Dziś służy Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza i Uniwersyteto-
wi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego. Sławski zaprojekto-
wał go wraz z Edwardem Madurowiczem.

Czas studiów to nie tylko nauka, ale także przyjaźnie na całe życie, 
które mogły zawiązać się choćby tu w Domu Studenckim ,,Han-
ka”. To oczywiście również projekt Rogera Sławskiego. Monumen-
talny, z ciekawą kolumnadą. Trochę przypomina pałac. Budynek 
jest przykładową realizacją tzw. empiru polskiego, nawiązującego 
do wzorców z XVIII wieku.
W odradzającym się państwie lat 20. XX wieku młodzi ludzie myśleli 
też o własnym biznesie, interesach, stabilizacji finansowej. Poznań 
był kolebką takiego sposobu myślenia i życia. To tu zjeżdżali się ci, 
dla których ekonomia, interesy i biznesowe znajomości były w cenie. 
Tereny Międzynarodowych Targów Poznańskich i budynki zaprojek-
towane przez Sławskiego na Powszechną Wystawę Krajową są tego 
najlepszym dowodem. To tu rodził się świat gospodarki przyszłości.

A po pracy – spacer. Najlepiej w Parku Wilsona, Można tu poczuć 
to, co dziś nosi modną nazwę slow life. Zatrzymać się przy fontannie 
Sławskiego, która pochodzi z 1929 roku i została oddana do użytku 
na PeWuKę lub pospacerować alejkami parku.
Z takim patronem Szkoły, jakim jest Roger Sławski, nigdy 
nie jest nudno!

Alicja Maksymiuk

NASZA SZKOŁA

Uczniowie ZSB na tle budynku UNION.  
Fot. Bartosz Kordek.

Kawiarenek czar…  
Fot. ks. dr Jacek Zjawin.

Podróż do przeszłości.  
Fot. ks. dr Jacek Zjawin.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powszechna_Wystawa_Krajowa
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NOWI CZŁONKOWIE

FIRMA, KTÓRA NIE BOI SIĘ 
NISZOWYCH WYZWAŃ…

Orlikon https://www.grupaorlikon.pl/ 
to poznańska firma, która pod koniec 
bieżącego roku będzie celebrować dwu-

dziestolecie istnienia na polskim rynku budow-
lanym. Powstała na początku XXI wieku jako 
firma rodzinna. Inicjatorem powołania do życia 
spółki jest małżeństwo państwa Zienkiewiczów, 
którzy niezmiennie od początku istnienia firmy 
stanowią jej zarząd – prezesem jest Mirosła-
wa Zienkiewicz, a prokurentem Mieczysław 
Zienkiewicz. Orlikon powstał jako odpowiedź 
na zapotrzebowanie rynku na kompleksową 
obsługę złożonych inwestycji budowlanych 
przez firmy budowlano-konserwatorsko-pro-
jektowe, a przede wszystkim z zamiłowania 
państwa Zienkiewiczów do architektury, szcze-
gólnie tej, która na stałe wpisała się w dorobek 
polskiej tradycji i sztuki.
Przez dwie dekady swojego istnienia Orlikon 
uważnie podążał za potrzebami inwestorów 
i rynku budowlanego w Polsce, nieustannie 
modyfikując i wzbogacając swoją ofertę. Tym, 
co przez cały ten czas pozostawało jednak 
niezmienne, jest ciągła dbałość o jakość 
realizowanych inwestycji i założenie, że oddane 
obiekty będą stanowiły najlepszą wizytówkę 
firmy i tym samym przysporzą jej rzesze wier-
nych klientów. Drugim, niezwykle istotnym, 
a zarazem wyróżniającym spośród innych 
firm branżowych aspektem, było założenie, 
aby odważnie podejmować nowe wyzwania 
i nie stronić od niszowych przedsięwzięć. Taka 
strategia zaowocowała  uznaniem odbiorców 
i utrwaloną pozycją, którą Orlikon zajmuje 
wśród wielkopolskich firm budowlanych.
Spółka działa na rynku krajowym, a jej domeną 
są realizacje złożonych inwestycji budowlanych 
na obiektach kubaturowych i budowach spe-
cjalistycznych. W oparciu o nowatorską wizję, 

zdobyte doświadczenie i rzetelną wiedzę firma 
zrealizowała setki projektów z  zakresu budow-
nictwa przemysłowo-inżynieryjnego, ogólnego, 
a także konserwacji zabytków. Konstruowanie 
przyszłości klientów w oparciu o realne ludzkie 
potrzeby jest założeniem bazowym każdej 
koncepcji, począwszy od modernizacji zabyt-
ków i obiektów sakralnych, przez placówki 
medyczne i obiekty użyteczności publicznej, 
na projektach z zakresu efektywności energe-
tycznej skończywszy.
Możliwość pracy nad obiektami, które na stałe 
zapisały się w światowej historii i kulturze 
to dla zarządu i pracowników Orlikonu 
prawdziwe wyróżnienie. Aby sprostać tym 
wymagającym i wyjątkowym zleceniom, spółka 
powołała do życia własną pracownią sztukator-
ską, w której pracuje zespół świetnie wy-
kształconych i uzdolnionych konserwatorów. 
Odtwarzanie elementów zabytkowej sztukate-
rii, niekiedy jedynie na podstawie zachowanych 
zdjęć jest przedsięwzięciem nie tylko ambit-
nym, ale również wymagającym. Tutaj praca 
staje się prawdziwą pasją, a realizacja oczekiwań 
inwestora i możliwie wierne odtworzenie 
oryginału przynosi satysfakcję i daje odwagę 
do sięgania po nowe, coraz ambitniejsze kon-
cepcje. Co istotne, spółka oferując komplekso-
we usługi, obok prac typowo konserwatorskich, 
renowacyjnych i rewaloryzacyjnych, wykonuje 
prace budowlane, takie jak izolowanie funda-
mentów, przebudowa instalacji odgromowych, 
zabezpieczanie systemami ogniochronnymi 
drewnianych elementów konstrukcyjnych czy 
prace adaptacyjne związane ze zmianą sposobu 
użytkowania zabytkowego obiektu.
Przywracanie dawnej świetności i blasku per-
łom polskiej architektury sakralnej, to kolejny 
istotny obszar zleceń realizowanych przez 

firmę. Dzięki pracy rzeszy specjalistów, w tym 
wykwalifikowanych konserwatorów, budynki 
sakralne i ich wnętrza mogą ponownie cieszyć 
oczy wiernych i turystów, szukających w nich 
przestrzeni do refleksji czy spotkania z historią 
polskiej sztuki. Dyplomowani konserwatorzy 
umiejętnie łączą stare technologie z nowymi 
materiałami budowlanymi, czego efektem 
jest jakość i trwałość realizowanych projek-
tów. W ramach świadczonych usług Orlikon 
proponuje kompleksowy wachlarz usług, 
począwszy od pełnych prac konserwatorskich 
w historycznych, monumentalnych bazylikach 
czy renowacji zabytkowych, drewnianych 
kościołów, po odrestaurowywanie zabytkowych 
rzeźb i figur ruchomych. Pełną konserwację 
ołtarzy głównych i prezbiteriów, prace konser-
watorskie krużganków, krypt grobowych czy 
polichromii ściennych i sufitowych, czy remont 
zabytkowych ogrodzeń, firma umiejętnie 
łączy z osuszaniem fundamentów, wymianą 
pokryć dachowych, wykonaniem nawierzchni 
z kamienia polnego i kostki granitowej, wy-
mianą instalacji elektrycznej czy wykonaniem 
instalacji wentylacji mechanicznej lub instalacji 
odwodnienia.
Z kolei projekty z branży medycznej 
są dla spółki Orlikon nie tylko dużym 
wyzwaniem, lecz również źródłem satysfak-
cji. Świadomość, że staną się one obiektami 
najnowocześniejszej technologii, ratującej 
ludzkie zdrowie i życie, nadają podejmowa-
nej pracy nową wartość. Poprawa warunków 
udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez 
wymianę armatury medycznej i modernizację 
oddziałów, poprawa efektywności systemu ra-
townictwa poprzez modernizację i doposażenie 
pomieszczeń, wykonanie robót budowlanych 
w formule zaprojektuj i wybuduj czy budowa 

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie – 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
na  bloku operacyjnym z salą hybrydową.

Fara Poznańska – wykonanie pełnej konserwacji 
w prezbiterium, nawie głównej i zachodniej.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach – 
rewaloryzacja wnętrz dawnego Kompleksu 
Cysterskiego.

https://www.grupaorlikon.pl/
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WIADOMOŚCI Z FIRM

zintegrowanych sal operacyjnych dla pionier-
skich w Europie placówek medycznych to tylko 
niektóre z propozycji, jakie firma przedstawia 
swoim klientom. 
Będąc wiernym założeniu, że dla spółki Orli-
kon najważniejszy jest człowiek i jego potrzeby, 
firma chętnie sięga po projekty związane z mo-
dernizacją budynków użyteczności publicznej. 
W tym wypadku kluczowym celem i zadaniem 
staje się zapewnienie każdej jednostce opty-
malnie najlepszych warunków funkcjonowania 
w obiektach instytucjonalnych. W tej grupie 
znaleźć można pomniejsze realizacje, takie jak 
przebudowy istniejących obiektów, a także 
kompleksowe budowy placówek przedszkol-
nych, zakładów opiekuńczych, rozbudowy 
budynków administracyjnych z zagospodaro-
waniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. 
Warto podkreślić, że niejednokrotnie kom-
pleksowe remonty odbywają się na czynnych 
obiektach użyteczności publicznej, co wymaga 
od osób nadzorujących inwestycje sporych 
umiejętności organizacyjno-logistycznych.
Angażując się w ochronę środowiska, firma 
sięga po nowoczesne i niezawodne rozwią-
zania techniczne. Zwiększenie efektywności 
energetycznej budynku dzięki zastosowaniu 
najnowocześniejszych technologii  to nie tylko 
wygodniejsze wnętrza oraz niższe rachun-
ki za media, ale przede wszystkim dbałość 
o stosowanie przyjaznych środowisku urządzeń 
i systemów. Głębokie modernizacje umożliwia-
jące zwiększenie efektywności energetycznej 
remontowanych obiektów, budowa instalacji 
fotowoltaicznych, wymiana źródeł ciepła, 
budowa biogazowni czy wdrażanie systemów 
zarządzania energią to tylko niektóre z pro-
jektów związanych z przyjazną środowisku 
termomodernizacją budynków.
Realizacja tak zróżnicowanych i często-
kroć wymagających inwestycji jest możliwa 
dzięki starannie dobranej kadrze. Ze względu 
na przyjmowanie niejednokrotnie niszowych 
zleceń, firma dysponuje nie  tylko budowlaną 
kadrą inżynierską, lecz również własną pra-
cownią sztukatorską i zespołem uzdolnionych 
konserwatorów. Pracownicy spółki odpowie-
dzialnie i z dużym zaangażowaniem podejmują 
powierzone im zadania, realizując tym samym 
wytyczne jej założycieli, że najlepszą wizytówką 

firmy jest jakość wykonanej pracy. Wysokie 
kwalifikacje zawodowe w  połączeniu z pozy-
tywnym nastawieniem do nowych wyzwań 
gwarantują możliwie najlepsze  dopasowanie 
do potrzeb i oczekiwań klientów, a w konse-
kwencji efektywną i rzetelną realizację kom-
pleksowych usług na najwyższym poziomie.
Firma nie ogranicza się jednak do własnego 
zaplecza realizacyjnego, lecz aby zapewnić 
wszechstronność i zróżnicowanie oferty w po-
łączeniu z kompleksowym pakietem usług, 
efektywnie współpracuje również z licznymi 
firmami wykonawczymi, w tym z pracowniami 
projektowymi oraz z  kadrą profesorską wielu 
renomowanych uczelni w kraju. Dzięki specja-
listycznym konsultacjom z zakresu unikalnych 
i innowacyjnych rozwiązań inżynierskich 
z doświadczonymi i rzetelnymi eksperta-
mi z Politechniki Poznańskiej, Politechniki 
Warszawskiej oraz Politechniki Krakowskiej 
Orlikon może skutecznie zaspokajać oczekiwa-
nia i wymagania klientów.
Powiększająca się z roku na rok lista udanych 
realizacji skutkuje tym, co spółka stawia sobie 
niezmiennie jako cel nadrzędny czyli pozy-
skanie zaufania klientów. Ustawiczna praca 
nad rozwojem firmy i doskonalenie poziomu 
świadczonych usług owocuje szeregiem referen-
cji od usatysfakcjonowanych inwestorów, któ-
rzy niejednokrotnie wracają do Orlikonu z ko-
lejnymi zleceniami. Dbanie o to, aby relacje 
biznesowe odbywały się w pełnej wzajemnego 
szacunku atmosferze, jest kolejnym elementem 
budowania wizerunku firmy. Celebrowanie 
Dnia Budowlańca czy pamiętanie o kontra-
hentach poprzez składanie im życzeń z okazji 
świąt Bożego Narodzenia czy gratulacji dla zdo-
bywanych nagród czy celebrowanych rocznic, 
to czynniki, które pozwalają jeszcze sumienniej 
i odpowiedzialniej realizować powierzone przez 
klientów zlecenia, poprzez wnikliwą znajomość 
ich oczekiwań.
Orlikon w swojej dwudziestoletniej działalności 
dał się poznać jako solidny i rzetelny partner 
biznesowy, stając się laureatem branżowych 
nagród i wyróżnień. Ostatnio został doceniony 
przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 
i na początku bieżącego roku otrzymał nagrodę 
w ogólnopolskim konkursie „DOBRA FIRMA 
2021” w kategorii „NAJLEPSZY INWESTOR 

WIELKOPOLSKI”. W uzasadnieniu dla przy-
znania tego prestiżowego wyróżnienia organi-
zator podkreślił, że Orlikon jako lider biznesu 
pokazuje, jak potencjał pracowniczy i efektyw-
ne działania w dziedzinie przedsiębiorczości, 
zarządzania i innowacyjności przyczyniają się 
do rozwoju regionu i powstawania nowych 
miejsc pracy. Z kolei prężny rozwój firmy 
spowodował, że spółka znalazła się w gronie 
najbardziej dynamicznych firm elitarnego klu-
bu Gazel Biznesu. Ranking, którego misją jest 
wspieranie przedsiębiorczości, bazuje na naj-
bardziej obiektywnych kryteriach – wynikach 
finansowych, a zatem obecność Orlikonu 
w klubie Gazel Biznesu i otrzymanie tytułu 
„Gazela Biznesu 2008” potwierdza nie tylko 
na dynamiczny rozwój firmy, lecz również jej 
transparentność. Wspomniany dynamiczny 
rozwój i wypracowane zyski umożliwiają spółce 
realizację zamierzonych celów, dają satysfakcję 
pracownikom i właścicielom firmy, a w ubie-
głym roku umożliwiły dokonanie zakupu lokali 
biurowych przy ulicy Zielonej w Poznaniu 
i przeniesienie firmy do własnych pomieszczeń.
W ramach kompleksowego pakietu usług Or-
likon wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu 
środków unijnych na zamierzone inwestycje. 
Firma od  lat czynnie uczestniczy w realiza-
cjach finansowanych ze  środków publicznych 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz ze środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak 
również z Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Zróżnicowana oferta sprawia, że z usług 
firmy Orlikon korzysta szereg przedsiębiorstw, 
w tym: instytucje   placówki kulturowe, 
szpitale i placówki medyczne, urzędy miast 
i gmin, przedsiębiorstwa gospodarki komunal-
nej i mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, 
uczelnie wyższe kurie, oraz zakłady przemy-
słowe. Co za tym idzie, wśród realizacji spółki 
można znaleźć różnorodne obiekty użyteczno-
ści publicznej, zarówno szkoły i przedszkola, 
szpitale, budynki uczelni wyższych, siedziby 
urzędów miejskich, zabytkowe kamienice, 
muzea, teatry, jak i obiekty sakralne. 
Poniżej na fotografiach wybrane przedsię-
wzięcia inwestycyjne zrealizowane przez firmę 
Orlikon w minionych latach.
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Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne 
im. Oskara Bielawskiego w Kościanie 
– przebudowa budynku po Oddziale 
Neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny 
Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Diecezja Kaliska – renowacja 11 zabytkowych 
kościołów drewnianych południowej 
Wielkopolski.

Szpital w Puszczykowie – poprawienie 
efektywności energetycznej zespołu budynków 
szpitala w Puszczykowie.
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Fotowoltaika to nie tylko trend, ale też 
znak czasów, w których żyjemy. To troska 
o środowisko, naszą planetę i przyszłe po-

kolenia. Po kilku latach, kiedy beneficjentem 
były głównie domy jednorodzinne, spółka 
Agrobex rozszerzyła te korzyści na miesz-
kańców budynków wielorodzinnych i jako 
pierwszy deweloper w Poznaniu zrealizowała 
projekt wspierany energetycznie przez foto-
woltaikę. Na dachach budynków na osiedlu 
Nowe Żegrze, zamontowano 274 panele 
fotowoltaiczne (166 paneli PV monokrysta-
licznych 300W oraz 108 paneli Ecolik 3P 
M320). „Wprowadzając na rynek ten projekt, 
czyli już w 2017 roku, zdecydowaliśmy się 
na instalowanie paneli fotowoltaicznych. 
Teraz, kiedy już inwestycja została zrealizowa-
na, lokatorzy chwalą sobie takie rozwiązanie, 
które zaspokaja zapotrzebowanie na prąd, 
na przykład w hali garażowej, na klatkach 
schodowych czy przy oświetleniu terenów zie-
lonych” – mówi Lucyna Jarczyńska, dyrektor 
ds. sprzedaży i marketingu spółki Agrobex. 
Pod koniec ubiegłego roku deweloper zakoń-
czył realizację osiedla Wilczak 20. Powstało 6 
budynków wielorodzinnych z 545 lokalami 
łącznie. „To dla nas bardzo ważny projekt. 
Poza komfortem i bezpieczeństwem zapew-
niliśmy mieszkańcom również nowoczesne, 
w tym proekologiczne rozwiązania. Zamon-
towaliśmy panele fotowoltaiczne, a także za-

aranżowaliśmy przestrzeń pełną zieleni, które 
tworzą wyjątkowy klimat na terenie osiedla.” 
– dodaje Lucyna Jarczyńska. 
Wspomniane osiedla to początek mariażu 
Agrobexu z fotowoltaiką. Deweloper wy-
korzysta energię płynącą ze słońca również 
w kolejnych projektach. Z zalet takiego 
rozwiązania skorzystają przyszli mieszkań-
cy realizowanego w powiecie poznańskim 
osiedla Kleszczewo Park oraz osiedla Silesia, 
które powstaje na terenie Zielonej Góry. 
„Dla osiedla Kleszczewo Park nasz dział 
techniczny dokona wyboru takiego produk-
tu, takiego rozwiązania, aby efektywność 
i korzyści płynące z fotowoltaiki były jak 
największe. Natomiast w przypadku pro-
jektu w Zielonej Górze zamontujemy 126 
modułów. Nie ukrywam, że ta technologia 
będzie wykorzystywana przy większości na-
szych planowanych projektach mieszkanio-
wych” – podsumowuje Paweł Michalski, 
dyrektor działu realizacji inwestycji. 
Branża deweloperska jest świadoma 
konieczności rozwiązań proekologicznych. 
Zrozumiała, że należy dbać o środowisko 
bardziej niż do tej pory. Spółka Agrobex 
jest z pewnością prekursorem działań 
proekologicznych, a inni uczestnicy rynku 
powinni brać z niej przykład. Oczekuje 
tego nasza planeta, oczekują tego klienci.

Z KORZYŚCIĄ 
DLA WSZYSTKICH
Wilczak 20 i Nowe Żegrze – to pierwsze osiedla zrealizowane 
przez dewelopera w Poznaniu, których mieszkańcy korzystają 
już z zalet paneli fotowoltaicznych. Inwestor, spółka Agrobex 
zapowiada kolejne projekty, w których rozwiązania proekolog-
iczne będą odgrywać bardzo ważną rolę.
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Osiedle Wilczak.

Nowe Żegrze.

WIADOMOŚCI Z FIRM
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Jeżyce to jedna z najciekawszych 
dzielnic Poznania. Z bogatą histo-
rią, ciekawym klimatem, położe-

niem obok centrum miasta i dużą ilo-
ścią zieleni przyciąga coraz więcej osób. 
Z jednej strony możemy podziwiać tu 
urokliwe, odrestaurowane kamienice, 
z drugiej – nowoczesne osiedla miesz-
kalne oraz biurowce.
To właśnie w części Jeżyc położonej 
najbliżej centrum powstanie nowo-
czesny obiekt mieszkalny. W budynku 
znajdzie się 90 mieszkań. Na parterze 
zaplanowane są usługi, część pierwszego 
piętra zajmą biura. Na wyższych pię-
trach znajdą się mieszkania. Wszystkie 
posiadać będą balkony, a te na górnych 
kondygnacjach – tarasy, z części których 
widać będzie Stare ZOO. Powierzchnia 
dużych mieszkań sięgać będzie nawet 
165 m2. Od strony ul. Zwierzynieckiej 
będą mniejsze kawalerki i studio o po-

wierzchni od 35 do 50 m2. Wszystkie 
z balkonami albo loggiami i oknami 
sięgającymi podłogi. Obiekt będzie 
monitorowany z portiernią ochrony. 
Znajdzie się w nim trzypoziomowa 
podziemna hala garażowa.
Zwierzyniecka to idealna lokaliza-
cja dla wszystkich lubiących miejski 
zgiełk, ale jednocześnie szukających 
wytchnienia. Mimo centralnej lokali-
zacji, budynek otoczony będzie bowiem 
spokojnymi uliczkami, a w jego sąsiedz-
twie znajduje się Stare ZOO – enklawa 
zieleni. Kawa w kawiarni na Jeżycach 
oraz piętnastominutowy spacer na Stary 
Rynek – to wszystko i wiele więcej będą 
mieć już wkrótce mieszkańcy Zwierzy-
nieckiej na wyciągnięcie ręki.
Budynek został zaprojektowany w Pra-
cowni Architektonicznej Ewy i Stani-
sława Sipińskich, a inwestorem i wyko-
nawcą jest Ataner.

ZAMIESZKAJ OBOK 
STAREGO ZOO
Na narożniku ul. Zwierzynieckiej i Gajowej tuż obok Starego 
ZOO powstaje nowy budynek budowany przez poznańskiego 
dewelopera, firmę Ataner Sp. z o. o. Doskonała lokalizacja 
w samym centrum Poznania to gwarancja dobrej inwestycji. 

WIADOMOŚCI Z FIRM
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W ramach tego etapu powstanie 
hala produkcyjna, mieszalnia 
surowca oraz pomieszczenia 

techniczne o łącznej powierzchni ok. 20 
tys. m2. To niezwykle ważny etap całej 
inwestycji, ponieważ nowa hala przewiduje 
możliwość instalacji wewnątrz do 50 linii 
do produkcji profili okiennych z PVC. Poza 
tym na terenie fabryki powstanie stacja wy-
sokich napięć, co zapewni bezpieczeństwo 
energetyczne.
W uroczystości udział wzięli Christian 
Voicu, prezes Aluplast Sp. z o. o., Dariusz 
Paprzycki, prezes firmy Projprzem SA 
pełniącej funkcje generalnego wykonawcy, 
Bogdan Kemnitz, wójt gminy Kleszczewo 
oraz Krzysztof Hernacki, dyrektor admini-
stracyjny Aluplast Sp. z o. o.

„Ubiegły rok, mimo iż nieco nieprze-
widywalny, zakończyliśmy ponad 15% 
wzrostem przychodów ze sprzedaży, 
które osiągnęły poziom 693 milionów 
zł.” – komentuje Marcin Szewczuk, 
marketing manager Aluplast Sp. z o. o. 
„Co ważne wzrosty sprzedaży odnotowa-
liśmy na wszystkich, kluczowych dla nas 
rynkach, które obsługujemy. Planujemy, 
że po zakończeniu budowy i rozpoczęciu 
produkcji w nowym zakładzie, nasze moce 
produkcyjne zwiększą się dwukrotnie.”
Przypomnijmy, że pod koniec 2019 r. za-
kończony został pierwszy etap inwestycji, 
w ramach którego powstała hala maga-
zynowa o powierzchni 17 tys. m2 wraz 
z placami i drogami wewnętrznymi o pow. 
37 tys. m2, które użytkowane są już od po-

ALUPLAST ROZPOCZYNA 
DRUGI ETAP BUDOWY 
FABRYKI PROFILI Z PVC
28 maja 2021 roku w podpoznańskich Nagradowicach, po-
przez symbolicznie wbicie łopaty, rozpoczął się drugi etap 
inwestycji, obejmującej budowę nowej fabryki Aluplast.

WIADOMOŚCI Z FIRM

Od lewej – Dariusz Paprzycki, prezes firmy 
Projprzem SA, Bogdan Kemnitz, wójt gminy 
Kleszczewo, Krzysztof Hernacki, dyrektor 
administracyjny Aluplast Sp. z o. o.  
oraz Christian Voicu, prezes Aluplast Sp. z o. o.
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nad roku. Pod koniec grudnia 2020 roku 
Aluplast zmienił natomiast adres siedziby 
i jest nią obecnie właśnie ul. Profilowa 
1 w Nagradowicach. Cały kompleks 
powstaje na działce o powierzchni 15 ha, 
natomiast koszt inwestycji szacowany jest 
na ok. 140 mln zł.
Nowa inwestycja to również nowe miejsca 
pracy. Po zakończeniu inwestycji zatrudnie-
nie może wzrosnąć do 800 osób. Proces ten 
trwa w zasadzie nieprzerwanie już od po-
nad roku, a liczba zatrudnionych osób 
w zakładach w Poznaniu i Nagradowicach 
zwiększyła się w ostatnim roku o ponad 60 
osób i wynosi 560 zatrudnionych. Obecnie 
prowadzona jest szeroka akcja rekrutacyj-
na, w ramach której poszukiwane są osoby 
do kilkunastu działów w firmie.
Aluplast od 20 lat jest liderem rynku 
systemów okiennych z PVC w Polsce, 
z udziałem rynkowym szacowanym na ok. 
24 – 25 %. Nowa inwestycja to dowód 
zaufania i rosnącej pozycji polskiego 
oddziału w strukturach Grupy Aluplast. 
Polska spółka, utworzona w 1995 roku 
w Poznaniu, obsługuje m.in. takie rynki 
jak: Rumunia, Wielka Brytania, Bułgaria, 
Litwa, Łotwa, Estonia.
Aluplast Sp. z o. o. jest częścią Grupy 
Aluplast posiadającej 24 oddziały produkcyj-
ne i przedstawicielstwa, dzięki którym firma 
działa w ponad 80 krajach na całym świecie.
Fot. Aluplast.

WIADOMOŚCI Z FIRM
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Dokument ten podpisali – po stronie 
inwestora: Jerzy Stroński – prze-
wodniczący Rady WOIIB oraz 

Tomasz Buczkowski – skarbnik, po stronie 
wykonawcy: Łukasz Kawczyński – prezes 
zarządu PBU „BUDOPOL – POZNAŃ”. 
Termin wykonania zadania wraz z uzy-
skaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie to 31 marca 2022 roku. 
Wartość kontraktu opiewa na kwotę 
7.804.042,50 zł brutto. Umowny termin 
gwarancji i rękojmi wynosi 72 miesiące, 
licząc od dnia odbioru końcowego.
Nowopowstający budynek stanie się 
nowoczesnym centrum szkoleniowo-kon-
ferencyjnym, którego bryła ma za zadanie 
nawiązywać architektonicznie do sąsia-
dującej z nim zabudowy starego Sołacza, 
jednej z najpiękniejszych dzielnic Po-
znania. Na parterze zlokalizowano salę 
konferencyjną dla 184 osób z zapleczem 
technicznym, hol z recepcją i szatnią, 
lobby z miejscami siedzącymi oraz toalety. 

Na pierwszym piętrze umiejscowiono 
pomieszczenia dla Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej i zaplecze sanitarne. Pod-
dasze to otwarta przestrzeń dla potrzeb 
szkoleń oraz zaplecze sanitarne. W kondy-
gnacji podziemnej zostały zaprojektowane 
pomieszczenia techniczne służące obsłudze 
budynku, tj. wentylatornia z systemem 
chłodzenia powietrza, rozdzielnie elek-
tryczne, monitoring, kotłownia gazowa 
i archiwum. W budynku jednocześnie 
będzie mogło przebywać 228 osób, a ko-
munikacja pionowa będzie się odbywać 
klatką schodową i dźwigiem osobowym. 
Budynek zostanie wyposażony w najnowo-
cześniejsze instalacje, łącznie z instalacją 
fotowoltaiczną. Powierzchnia użytkowa 
budynku to 927 m2, a kubatura to prawie 
5000 m3. W ramach zawartego kontraktu 
wykonane zostanie także zagospodarowa-
nie terenu całej działki obejmujące drogi, 
chodniki, ogrodzenie, zieleń i obiekty 
małej architektury.

„BUDOPOL – POZNAŃ” 
BUDUJE DLA WOIIB
Po prawie trzech latach od zakupu działki przez Wielkopolską 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa ruszyła budowa 
budynku szkoleniowo-konferencyjnego. W trakcie kilkuetapowej 
procedury przetargowej za najkorzystniejszą została uznana 
oferta Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „BUDOPOL 
– POZNAŃ” Sp. z o. o. i w konsekwencji 23 lutego 2021 roku 
podpisano umowę na generalne wykonawstwo całej inwestycji. 
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„BUDOPOL – POZNAŃ” Sp. z o. o. 
działa na polskim rynku budowlanym 
od 1955 roku. Firma z sukcesem zrealizo-
wała setki inwestycji i spełniła najbardziej 
wymagające oczekiwana inwestorów. 
Ważną wartością w firmie jest jakość prac, 
ale także terminy oraz partnerska współpraca 
z inwestorami, podwykonawcami i pozosta-
łymi uczestnikami procesu budowlanego.

„BUDOPOL – POZNAŃ” jest general-
nym wykonawcą inwestycji budowlanych, 
ale realizuje również obiekty w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. Prowadzi prace 
na terenie województwa wielkopolskiego 
oraz poza jego granicami. Siedziba firmy 
znajduje się w Poznaniu.

Co do tej pory zostało zrobione? 
Zagospodarowano plac budowy, 
zrealizowano prace przygotowawcze 
i rozpoczęto właściwe prace budowlane. 
Główna konstrukcja budynku została 
zaprojektowana w technologii mono-
litycznej, z pełnym podpiwniczeniem, 
co na tak małej działce, z wąskimi 
drogami dojazdowymi i w sąsiedztwie 
wiekowych budynków nie jest proste. 
Przed przystąpieniem do prac wyko-
nano inwentaryzację fotograficzną 
sąsiednich budynków oraz kontrolne 
repery pomiarowe do oceny ewentual-
nych osiadań. Aby uzyskać maksymalną 
liczbę miejsc w sali konferencyjnej, ar-
chitekt pochylił podłogę i uzyskał efekt 
amfiteatralny, ale spowodowało to ko-
nieczność posadowienia dolnej płyty 
fundamentowej na poziomie –5,22 m, 
a tym samym zejście poniżej przewar-
stwień wody gruntowej. Należało także 
uwzględnić ewentualne wyparcie grun-
tu w wykopie pod wpływem ciśnienia 
hydrostatycznego. Przed przystąpieniem 
do prac ziemnych wykonane zostały 
otwory piezometryczne do kontroli 
poziomu wody gruntowej. Wstępnie 
wykonano wykop do poziomu –2,00 m, 
który zabezpieczono obudową w formie 
tak zwanej ścianki berlińskiej.
Obecnie trwają prace nad wykonaniem 
części fundamentowej w technologii „białej 
wanny”. Na razie wykonano płytę funda-
mentową i znaczną część ścian fundamen-
towych głębokiej części piwnicy. Po zaizo-
lowaniu ścian fundamentowych wykonano 
ich zasyp, by odzyskać część terenu wokół 
budynku i rozpocząć prace ziemne w płyt-
kiej części piwnic. W najbliższym czasie 
planuje się zamknięcie stanu zerowego 
obiektu, aby docelowo we wrześniu tego 
roku zakończyć prace konstrukcyjne.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI FIRMY PONIŻEJ.

BUDYNKI SŁUŻBY ZDROWIA
Budowa, modernizacja, przebudowa 
i remonty szpitali oraz przychodni zdrowia. 
„BUDOPOL – POZNAŃ” zajmuje się tak-
że technologią gazów medycznych i wypo-
sażeniem szpitali, w tym sal operacyjnych.

WIELORODZINNE BUDYNKI 
MIESZKALNE
Realizacja budownictwa mieszkaniowego, 
zarówno w stanie deweloperskim jak i pod 
klucz, włącznie z budową dróg dojazdo-
wych oraz zagospodarowaniem terenu.

OBIEKTY BIUROWE, USŁUGOWE 
I PRZEMYSŁOWE
Realizacja biurowców z wyposażeniem i aran-
żacją, budowa hal przemysłowych, terminali, 
budynków usługowych i handlowych.

OBIEKTY OŚWIATOWO-NAUKOWE 
I SPORTOWE
Budowa i rozbudowa obiektów dydak-
tyczno-naukowych dla wyższych uczelni, 
obiektów laboratoryjnych, szkół, przed-
szkoli oraz hal gimnastycznych.

RENOWACJA ZABYTKÓW
Prowadzenie kompleksowych prac reno-
wacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych 
na obiektach wpisanych do rejestru zabyt-
ków i pod nadzorem konserwatorskim.

WIADOMOŚCI Z FIRM
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To tylko dwa przykłady, a lista osób, któ-
re wspiera Matbet jest naprawdę długa 
– znaleźć na niej można sportowców 

i artystów. Firma podejmuje się sponsoro-
wania osób ambitnych, utalentowanych, 
z niszowych dyscyplin.
Niedawno została sponsorem Klubu Ko-
larskiego Tarnovia, prężnie rozwijającego 
się klubu kolarskiego z gminy Tarnowo 
Podgórne, na terenie której Matbet ma sie-
dzibę.

Historia Klubu sięga roku 1993, kiedy 
to przy istniejącej sekcji piłki nożnej 
powstała sekcja kolarska. Od samego 
początku zawodnicy odnosili liczne suk-
cesy na imprezach sportowy to nie tylko 
na szosie, ale również na torze. W latach 
1993 – 2019 zdobyli ponad 120 medali, 
w tym 42 tytuły mistrza Polski. Zawod-
nicy klubu od wielu lat zasilają szeregi 
kadry narodowej juniorów i młodzie-
żowców. Reprezentują Polskę na mistrzo-

MATBET TO NIE TYLKO 
PRODUCENT, ALE TAKŻE 
MECENAS KULTURY 
I SPONSOR SPORTU
Firma Matbet wraz z prezesem Tomaszem Banaszykiem znana 
jest ze wspierania ludzi z pasją, zarówno talentów lokalnych jak 
i tych spoza Wielkopolski. W pierwszej grupie można wymieć 
dwóch młodych filmowców – Marka Ułan-Szymańskiego i Ma-
teusza Konopackiego, którzy wymarzyli sobie uciec na Pitcairn 
– wyspę pośrodku Pacyfiku, najmniejszą demokrację świata. 
W drugiej natomiast podróżnika Ireneusza Chwałka, który samot-
nie opłynął świat żaglowcem.

WIADOMOŚCI Z FIRM
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stwach Europy i świata. Najwybitniejsi 
wychowankowie klubu po zakończeniu 
kariery młodzieżowej podpisują kontrakty 
zawodowe, jak chociażby Paweł Cieślik, 
wielokrotny uczestnik Tour de Pologne. 
W rankingach krajowych klub zawsze znaj-
dował się w pierwszej dziesiątce, a ostatnie 
trzy lata to 8 medali mistrzostw Europy 
i ponad 50 medali mistrzostw Polski. 
To wszystko stało się możliwe dzięki cięż-
kiej pracy zawodników i trenerów, trafnym 
decyzjom zarządu i wsparciu sponsorów. 
Bez tych elementów nie ma sukcesu w żad-
nej dyscyplinie sportu. W ostatnich dwóch 
latach powstała grupa bardzo perspekty-
wicznych zawodników w kategorii U23 
(do 23 lat). To perełki, które są przyszłością 
i nadzieją na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 
w 2024 roku. Trzymamy mocno kciuki za 
ich sukces!
W 2022 roku firma Matbet będzie 
obchodziła trzydziestopięciolecie działal-
ności. Warto przypomnieć, czym firma się 

zajmuje oraz wspomnieć o pięciu latach 
aktywności linii produkcyjnej Matdeco, 
która dostarcza klientom z Wielkopolski, 
i nie tylko, elementy z betonu architekto-
nicznego – począwszy od wielkich pylo-
nów informacyjnych przez donice, blaty, 
płyty ścienne, a skończywszy na designer-
skich zegarach, świecznikach i coolerach. 
Matdeco jest w stanie stworzyć dla klien-
tów praktycznie wszystko.
Firma Matbet znana jest przede wszystkim 
z produkcji SYSTEMU MATBET – kom-
pleksowego rozwiązania umożliwiającego 
budowę systemów kanalizacyjnych, sani-
tarnych i deszczowych. Matbet posiada 
w stałej ofercie: kręgi żelbetowe 800÷2500 
mm, kręgi i dennice betonowe 1000÷2500 
mm, rury betonowe i żelbetowe 400÷1000 
mm. Od początku 2000 roku wytwór-
nia jest producentem wysokiej jakości 
studni kanalizacyjnych (1000, 1200, 1500, 
2000, 2500 mm – łączonych na uszczel-
ki gumowe) oraz nietypowych komór 

i zbiorników żelbetowych. Obecna oferta 
Matbetu plasuje firmę wśród największych 
producentów kręgów i rur żelbetowych 
w Wielkopolsce. Cały czas Matbet wdraża 
nowe elementy jak np. bloki betonowe, 
z których z powodzeniem można budować 
np. zasieki na kruszywo.
Rozwój cywilizacji i podniesienie poziomu 
życia ludzi to nieustanny bodziec do stoso-
wania coraz lepszych rozwiązań technicz-
nych w każdej dziedzinie. Firma Matbet 
od początku swej działalności skutecznie 
dąży do osiągnięcia najwyższych stan-
dardów europejskich i światowych jako 
partner zarówno dużych jak i małych firm 
oraz inwestorów indywidualnych. Swoją 
ofertę kieruje do tych, którzy cenią jakość, 
oszczędność i gospodarność, a także 
ochronę środowiska naturalnego. Dewizą 
firmy jest dostarczanie wysokiej jakości 
produktów.

Fot. Agnieszka Torba.

Kolarze z Tomaszem Banaszykiem, prezesem firmy Matbet (po lewej) i z trenerem Piotrem Brońskim (po prawej).
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Do przetargu przystąpiło sześć podmio-
tów, ale to oferta Konsorcjum firm PTB 
NICKEL Sp. z o. o. była najniższa – 28,4 
mln zł. Pozostałe firmy wyceniły swoją 
pracę w przedziale od 28,6 do 34,9 mln zł. 
Zwycięzca postępowania będzie miał czas 
do 15 lipca 2022 r., aby najpierw zaprojek-
tować, a później wybudować przedszkole. 
Nadzór nad realizacją inwestycji sprawo-
wać będzie Biuro Inwestycji i Remontów 
Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin.
W dwukondygnacyjnym, energooszczęd-
nym obiekcie zaplanowano 14 oddziałów 
przedszkolnych (po 7 na parterze i pię-
trze). Na parterze znajdzie się również 
klub dziecięcy z wydzielonym osobnym 
wejściem. Zaprojektowano otwarte we-
wnętrzne atrium i windę.
Co będzie czekać codziennie na dzieci? 
Wszystkie sale zostaną wyposażone w no-
woczesny sprzęt do ćwiczeń, gier i zabaw 
ruchowych, jak chociażby „magiczny 
dywan”, monitory interaktywne, a także 
inne zabawki. W przedszkolu znajdzie się 
dodatkowo sala „Doświadczenia świata” 
wyposażona w różne urządzenia stymulu-
jące rozwój zmysłów dzieci. Obiekt będzie 
posiadał pełne zaplecze kuchenno-socjal-

ne, zaplecze socjalne personelu pomocni-
czego i ds. porządkowych (z częścią maga-
zynowo-techniczną), salę wielofunkcyjną 
z teleskopowymi trybunami i z zapleczem, 
salę sportową, pomieszczenia administra-
cyjne oraz zaplecze dla nauczycieli z salą 
konferencyjną.
Na zewnątrz powstanie bezpieczne boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, 
plac zabaw (m.in. ze ścieżką sensoryczną 
i górką saneczkową) i ogród warzywno-
-kwiatowy. Dopełnieniem zagospoda-
rowania terenu będą nasadzenia zieleni, 
ogólnodostępny parking przeznaczony 
dla rodziców (z kontrolą dostępu) oraz plac 
gospodarczy z miejscami parkingowymi 
dla personelu i dostawców. Przedszkole po-
wstanie na terenie zielonym. Inwestycję po-
przedziła wycinka. Miasto usunęło drzewa 
i krzewy, które ze względu na mały obwód 
pnia można było wyciąć bez zezwolenia.
Przedszkole na Gumieńcach w Szczecnie 
jest kolejną realizacją oświatową po za-
kończonej budowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Poznaniu oraz obecnie trwającej 
kompleksowej modernizacji Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu.
Fot. PTB Nickel.

NICKEL BUDUJE 
PRZEDSZKOLE 
W SZCZECINIE
Konsorcjum firm PTB NICKEL Sp. z o. o. i PTB NICKEL Technolo-
gia Sp.  z o. o. zaprojektuje i wybuduje nowe przedszkole przy 
ul. Przygodnej na Gumieńcach. Będzie to dwukondygnacyjny 
obiekt z boiskiem, placem zabaw i parkingiem dla rodziców.

WIADOMOŚCI Z FIRM

Widok z lotu ptaka.

Wewnętrzna klatka schodowa.
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Przed przedszkolem.

Sala zabaw.

Korytarz w przedszkolu.
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WSPOMNIENIE

30 STYCZNIA 2021 R. ZAKOŃCZYŁ SWOJE 
PRACOWITE ŻYCIE MICHAŁ PARYSEK
Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 30 stycznia 2021 roku 
po ciężkiej chorobie odszedł śp. mgr inż. Michał Parysek.
Zmarły to absolwent AGH w Krakowie. Ukończył szereg kursów, szkoleń i studia 
podyplomowe.
Od 1989 do 2009 r. pracował w MIASTOPROJEKCIE POZNAŃ, w tym w latach 
2007 – 2009 był prezesem zarządu spółki.
W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję wiceprezydenta Poznania. Był też radnym i prze-
wodniczącym komisji mieszkaniowej.
Członek założyciel WIB. W latach 2002 – 2005 był członkiem zarządu WIB.
W 2009 r. założył spółkę MiastoSerwisProjekt.
W osobie śp. Michała Paryska Izba straciła niezawodnego przyjaciela i wysokiej klasy 
fachowca, który służył pomocą w rozwiązaniu wielu problemów.
Ceremonia pogrzebowa odbyła się 11.02.2021 r. na Cmentarzu Junikowskim.
Konduktowi pogrzebowemu towarzyszył poczet sztandarowy miasta Poznania oraz 
poczet sztandarowy Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska.
„Drogi Michale, kochany mężu, jesteśmy tu, by towarzyszyć Tobie w ostatniej drodze, 
na którą wkroczyłeś zbyt wcześnie, zbyt szybko, tak nagle i niespodziewanie. […]
Zebraliśmy się tutaj, aby oddać Tobie hołd, a także przypomnieć Twoją dobroć i wiel-
koduszność.” – tak żegnała naszego kolegę żona.
Żonie, rodzinie i bliskim śp. Michała Paryska składamy wyrazy szczerego współczucia.

Rada, zarząd i członkowie WIB.

NIE ŻYJE MACIEJ GRAMOWSKI  
PREZES FIRMY ATA-TECHNIK
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 7.05.2021 r. przegrał walkę z COVIDEM 
Maciej Gramowski prezes firmy ATA-TECHNIK należącej do Izby.

Śp. Maciej Gramowski spoczął na cmentarzu w Wyszynach.

W ostatniej drodze zmarłemu licznie towarzyszyli, nie tylko rodzina, ale także mieszkańcy 
Wyszyn, pracownicy ATA-TECHNIK i AGRO-DANMIS oraz przedstawiciele firm i organi-
zacji współpracujących.

Dyrektor Krzysztof Karwowski tak pożegnał szefa w imieniu załogi ATA-TECHNIK.

„Kochany Szefie, Macieju, Przyjacielu.

Byłeś dla nas szefem prowadzącym rozliczne interesy, ale byłeś przede wszystkim szefem 
zespołu ludzi, który wymagał, ale widział człowieka – jego problemy, problemy rodzin, 
umiejącym porozmawiać z każdym. Wyrozumiałym dla wymagań inwestorów, unikającym 
konfliktów, szukającym kompromisów, lojalnym wobec kontrahentów i wobec wszystkich, 
z którymi się spotykałeś. […]

Powtarzałeś, że warto być uczciwym w interesach. […]

Trudno pogodzić się z myślą, że już nigdy nie będziemy prowadzić dysput, które towarzyszyły 
nam w czasie rozlicznych wyjazdów, które były nieodłącznym elementem naszej pracy. […]

Szefie, Macieju, Przyjacielu, śpij w spokoju.”

Rada, zarząd i członkowie Izby składają serdeczne wyrazy współczucia mamie, żonie, 
dzieciom, wnukom, rodzeństwu, bliskim i wszystkim, których ta przedwczesna śmierć 
pogrążyła w smutku.



BLATY
ŁAZIENKOWE i KUCHENNE

Wzbogać 
wnętrze swojej 
kuchni i łazienki 
o niepowtarzalne 
i oryginalne 
betonowe blaty.

Tworzone na Twoje 
indywidualne zamówienie, 

dopasowane do Twoich 
potrzeb. 

Dzięki szlifowaniu 
powierzchniowemu, 

a następnie zabezpieczeniu 
lakierem, są wytrzymałe.

Ozdobią wnętrze 
i posłużą na długie lata.

Niestraszny mu mróz. 
A deszcz? Tylko podkreśli 
jego fakturę! 

Beton znakomicie sprawdzi się 
na zewnątrz – dzięki swoim 
właściwościom jest odporny 
na różne warunki pogodowe.

W formie donic, schodów 
lub płyt chodnikowych będzie 
stylowym uzupełnieniem 
przestrzeni Twojego ogrodu.

BETON
i NATURA

OGRODZENIA

W Matdeco 
projektujemy 
i wykonujemy donice 
monolityczne oraz, 
składające się z kilku 
płyt betonowych, 
donice modułowe. 
Realizujemy też 
indywidualne 
zamówienia na 
dowolny kształt 
i rozmiar.

W kontraście betonu 
z roślinnością, naturalność 

rozkwita w pełni. Gdy 
dołożymy do tego betonową 

trwałość i praktyczność, 
otrzymamy ogrodzenie 

doskonałe.

ELEMENTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Showroom ul. Batorowska 15, Wysogotowo | matdeco@matbet.pl / 61 8 146 146
www.matdeco.pl 
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