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K WARTALNIK O NOWOCZESNEJ INFRASTRUK TURZE I BUDOWNICT WIE

Należy działać,
a nie czekać,
aż sytuacja sama
się zmieni
– wywiad z Piotrem Kledzikiem
Prezesem Zarządu PORR S.A.
Przewodniczącym Rady
Polskiego Związku
Pracodawców Budownictwa
BIM w budownictwie
– daleko czy blisko STR. 28-29

ESG nabiera
rozpędu STR. 32-33

Komitet Energii
PZPB
STR. 43-55

OD REDAKCJI

Jak walczyć z inflacją,
a nie jej przejawami, skutkami
Po dziesięcioodcinkowym serialu podwyżek stóp procentowych, który wyniósł je na dawno niewidziany
poziom 6,5 proc., przy inflacji na poziomie 15,6 proc., scenariusz potężnego spowolnienia, by nie powiedzieć
recesji, może nie technicznej, rozumianej jako spadek PKB przez dwa kwartały, ale jako wzrostu poniżej
minimalnego potencjału gospodarki (3 proc.), wydaje się nieunikniony.

T

u chyba nie czas ani miejsce zastanawiać
się kto jest temu winien, że inflacja szaleje,
w jakim stopniu jest ona wynikiem czynników zewnętrznych, tzw. fali wyższego rzędu,
a w jakim efektem radosnej twórczości naszego
rządu, Rady Polityki Pieniężnej i szefa Narodowego Banku Polskiego. Każdy dołożył swoje.
Miast szukać winnych zastanówmy się więc przez
chwilę jak sobie z tym poradzić.
O wiele za późno, z licznymi błędami, ale jednak
RPP wzięła się za walkę z inflacją, czego wynikiem była bezprecedensowa seria dziesięciu
z rzędu podwyżek stóp procentowych. Na efekty
nie trzeba było długo czekać. Nie, nie te oczekiwane w postaci wyhamowania inflacji, ta sobie dalej
nieprzerwanie rośnie, raczej na skutki uboczne.
Drogi kredyt sprawił, że zainteresowanie kredytami hipotecznymi spadło o 60 proc., a niedoskonały
bo niedoskonały, ale jedyny dostępny wskaźnik
wyprzedzający koniunktury, PMI, dla sektora
wytwórczego, zanurkował do niespotykanego
poziomu 44,4 proc., jednoznacznie sygnalizując
recesję w polskim przemyśle. Te niezwykle groźne
zjawiska znacząco ograniczają przestrzeń do
dalszego podwyższania stóp procentowych, tym
bardziej, że Adam Glapiński, prezes NBP, zawsze
przedkładał dbanie o koniunkturę gospodarczą
nad ustawowy cel banku centralnego, czyli dbanie
o wartość polskiego pieniądza i poziom inflacji.
Możemy zatem przyjąć, że górny poziom stóp
procentowych to 7,5 – 8 punktów. To inflacji
nie zdusi, ale dla koniunktury może mieć skutki
katastrofalne.
Co zatem musi się wydarzyć byśmy, pewnie nieźle
poranieni, ale jednak wyszli z życiem z tej opresji?

Kazimierz Krupa
redaktor naczelny

Co zatem musi
się wydarzyć
byśmy, pewnie
nieźle poranieni,
ale jednak wyszli
z życiem z tej
opresji? Ano za
walkę z inflacją
musi się wziąć
rząd. Ale za
realną walkę
z inflacją, a nie
z jej przejawami
i skutkami.

Ano za walkę z inflacją musi się wziąć rząd. Ale
za realną walkę z inflacją, a nie z jej przejawami
i skutkami. Nie są walką z inflacją kolejne „tarcze
antyinflacyjne”. Przeciwnie, one ją podsycają, nakręcają i potęgują problem, odsuwając go jedynie
w czasie. Tym bardziej, kiedy pomoc udzielana
jest zarówno i tym ofiarom inflacji, które mają
naprawdę poważne, utrudniające życie problemy,
jak i tym, które mają jedynie lekkie zadrapania,
a nawet tym, które są tylko trochę przestraszone.
Powiedzmy sobie jasno: ofiarami inflacji, obecnej
sytuacji, będziemy wszyscy, i wszyscy za to zapłacimy – jedynie jednych będzie bolało bardziej,
innych nieco mniej.
Co więc powinien zrobić rząd?
• Wprowadzić prawdziwą dyscyplinę finansów,
ograniczyć wydatki publiczne jedynie do
celowych, precyzyjnie zaadresowanych, nie
rozrzucać pieniędzy z helikoptera.
• Natychmiast doprowadzić do uruchomienia
środków z Krajowego Planu Odbudowy i podjąć
szeroko zakrojone inwestycje infrastrukturalne.
• Nie zwiększać zadłużenia zagranicznego po
bardzo wysokiej cenie (ok. 8 proc.).
• Ściągnąć nadmiar pieniądza z rynku, pustego
pieniądza, który pojawił się na rynku w wyniku
„tarcz antycovidowych”, poprzez emisję atrakcyjnie oprocentowanych wewnętrznych obligacji
skarbowych.
• Być wiarygodnym i postępować według zasady
Władysława Bartoszewskiego: warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się
być nieuczciwym, ale nie warto.
A ja myślę, że jednak warto być uczciwym, bo to
się na koniec jednak opłaca.
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Odszedł Dariusz Tomasz Skowroński
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Wybrane informacje z ostatniego kwartału

Zarządzanie firmą budowlaną w czasie kryzysu

Kongres Budownictwa Polskiego

OZE na terenie budowy? Teraz to możliwe

Należy działać, a nie czekać, aż sytuacja sama się zmieni


Unibep
zakończył budowę Pracowni Przewrotu
Kopernikańskiego



ReBe – rozwiązanie redukujące koszty na budowach

 omitet Energii Polskiego Związku Pracodawców
K
Budownictwa

Wywiad str. 28-29

BIM w budownictwie – daleko jest, czy blisko?
Wiktor Piwkowski

Raport str. 30-31

 iepewność w branży budowlanej w obliczu rosnących cen
N
– jak poszczególne regiony odnajdą się w nowej sytuacji?

Prawo i Środowisko str. 32-33
ESG nabiera rozpędu

Lifestyle str. 56-59

Kto się boi trudnej sztuki
Tenis – nowy sport narodowy Polaków?

Motoryzacja str. 60-61

Prawo str. 34-35

Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej

Bezpieczeństwo str. 36-37

 bezpieczeństwie pracowników na budowach to szefowie
W
są źródłem zmian

Rakieta poziomego startu

Lifestyle str. 62

 ystawa BFF Banking Group „ART FACTOR – Dziedzictwo
W
Pop-Artu w Powojennej Sztuce Włoskiej”
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Z żalem informujemy, że 10 czerwca 2022 roku odszedł od nas Pan Dariusz
Tomasz Skowroński. Kluczowy współwłaściciel, pracownik, a przede wszystkim przyjaciel Grupy Unibep i PZPB.
Pan Dariusz Tomasz Skowroński w branży budowlanej pracował przez ponad
40 lat. Przez 25 lat zajmował ważne stanowiska kierownicze i szczebla dyrektorskiego w Budimex SA/Unibud SA. W sposób wymierny przyczynił się do budowania pozycji rynkowej Budimex SA/Unibud SA jako jednej z największych
firm budowlanych w Polsce. Przez ostatnie 20 lat był jednym z motorów napędowych rozwoju Grupy Unibep.
W latach 2003-2004 Pan Dariusz Tomasz Skowroński aktywnie włączył się
w pracę na rzecz rozbudowy gospodarczej Polski w sektorze budownictwa
drogowego. W Ministerstwie Infrastruktury objął stanowiska Podsekretarza
Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Dróg Krajowych i Autostrad, Generalnego
Dyrektora GDDKiA. Mając na względzie dbałość o dobro kraju i jego rozwój
w obrębie nadzorowanego sektora gospodarczego, zaangażował się w wyjaśnienie wątpliwości związanych z budową autostrady A2 przez Warszawę.
Zdecydował o budowie łącznika autostradowego między zachodnią granicą
stolicy i Trasą Armii Krajowej. Zaproponował miastu dofinansowania w zakresie Mostu P
 ółnocnego.
Jako szef GDDKiA współpracował z polskim rządem w opracowaniu rządowego programu „Strategii Rozwoju Infrastruktury Transportu na lata 2004-2006
i lata dalsze”. Strategia ta stanowiła de facto rozpoczęcie realizacji ogromnego
programu budowy dróg i autostrad w Polsce.
Poprzez czynny udział w wielu stowarzyszeniach i organizacjach przez całe
życie zawodowe dążył do rozwoju polskiego budownictwa. Mając świadomość ważnej roli organizacji i stowarzyszeń branżowych w życiu gospodarczo-społecznym Polski, był jednym z inicjatorów powołania jesienią 2004 roku
Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy. PKD jest platformą dla tych, którzy
działają na rzecz rozwoju wszystkich dróg kołowych w Polsce. Jako aktywny
członek władz PKD, wieloletni Przewodniczący i członek Komisji Rewizyjnej
był współautorem wielu inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania
rynku infrastruktury drogowej, rozwoju sieci dróg krajowych, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych. Był inicjatorem utrzymania w strukturach GDDKiA
Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.
Zaangażowaną działalność na rzecz branży budowlanej prowadził również
jako aktywny przedstawiciel firm budowlanych w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa, gdzie ciesząc się zaufaniem członków Związku był
wielokrotnie wybierany w skład Komisji Rewizyjnej, będąc jej członkiem przez
kilkanaście lat z rzędu.
Uczestniczył w powstaniu wielu opracowań mających na celu uruchomienie
procesów legislacyjnych, regulujących rynek budowlany w Polsce. Jako członek Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa promował ideę budowania
i pogłębiania współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz rozwój polskiego biznesu sektora budowlanego na tych rynkach
w oparciu o najnowocześniejsze technologie, produkty, systemy oraz profesjonalną kadrę inżynierską.
Był członkiem Rady Fundacji Grupy Unitalent, gdyż zawsze przykładał dużą
wagę do propagowania społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorczości i wspierania talentów biznesowych, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
Z Grupą Unibep Pan Dariusz Tomasz Skowroński był związany od 2002 roku.
Przez wiele lat zajmował stanowisko w Radzie Nadzorczej, współtworzył
grupę kapitałową, wytyczał kierunki jej rozwoju. Jego długoletnia praca, doświadczenie menedżerskie, zaangażowanie w znaczący sposób przyczyniło
się do powstania prężnie rozwijającej się polskiej firmy, która jest znakomitą wizytówką generalnego wykonawstwa w Polsce i poza granicami kraju.
W ostatnich latach piastował stanowisko dyrektora ds. rozwoju Grupy Unibep,
będąc jednocześnie jednym z kluczowych współwłaścicieli Unibep SA.
Rada, zarząd i pracownicy Grupy Unibep SA
Rada, zarząd i pracownicy Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
Redakcja magazynu Euroinfrastruktura XXI
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Warbud rozbuduje szpital w Wadowicach
Spółka Warbud wykona nadbudowę pawilonu „E” Szpitala im. św. Jana
Pawła II w Wadowicach. Kontrakt zawarty 13 czerwca br. przewiduje
realizację dwóch nowych kondygnacji (VI i VII) oraz ich wyposażenie.
Fot. Warbud

Umowę sygnowali Barbara Bulanowska, Dyrektor Szpitala oraz Grzegorz Koprowski, Dyrektor Regionu Południe w Warbud SA.
Po zakończeniu prac, na VI kondygnacji usytuowany zostanie nowy Oddział Chirurgii Jednego Dnia
wraz z dwiema salami operacyjnymi oraz Pracownią Endoskopii. Celem inwestycji jest umożliwienie medykom wykonywania konkretnych zabiegów chirurgicznych w jak najkrótszym czasie.
Dla pacjenta oznacza to pobyt na oddziale od kilku do maksymalnie 24 godzin. Piętro wyżej, na
kondygnacji VII, znajdą się dwa Oddziały Chorób Wewnętrznych, każdy wyposażony w 24 łóżka
dla pacjentów.
W nowo powstałych przestrzeniach uruchomiony zostanie Ośrodek Szybkiej Diagnostyki i Terapii
Krótkoterminowej. Plan zakłada konsolidację pracowni diagnostycznych – obecnie rozmieszczonych
w różnych częściach jednostki – i Oddziału Chirurgii Jednego Dnia z dwiema salami operacyjnymi.
Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie transmisji wewnątrzszpitalnych i zaspokojenie potrzeb
zdrowotnych pacjentów w zakresie świadczeń niezrealizowanych w okresie pandemii.

Demontaż ponad 100-tonowych kratownic
ULMA na budowie mostów w Krakowie
ULMA dostarcza kompleksowe rozwiązania do budowy nowych mostów kolejowych w Krakowie. Jedną z kluczowych operacji w finałowej fazie realizacji jednego z nich, obiektu M1, stanowiły roboty związane z demontażem
konstrukcji wsporczej, na której most został wybudowany.

Fot. Ulma

Każde z 30-metrowych przęseł składało się z 20 sztuk kratownic, których ciężar razem z deskowaniem
i sklejką wynosił 120 ton. W przypadku przęsła 24-metrowego było to odpowiednio 14 kratownic i 80 ton.
Standardowo stosowaną metodą jest demontaż kratownic poprzez ich minimalne opuszczenie, wysunięcie poza cień obiektu i odbiór dźwigiem kratownic sparowanych w tandemy. W tym wypadku nie było to
możliwe z uwagi na fakt, że równolegle z pracami na moście M1 od strony górnej Wisły realizowany był
obiekt M3, natomiast z drugiej strony w bliskiej odległości znajduje się most M2.
Zgodnie z założeniem opracowanym jeszcze na etapie projektowania deskowań każde z przęseł kratownic H-33 zostało podwieszone do płyty żelbetowej ustroju nośnego, a po demontażu podparć kratownice zostały opuszczone w całości wraz z deskowaniem na barkę, która przetransportowała kratownice
na brzeg do stanowiska demontażu, gdzie następnie zostały rozkręcone do elementów podstawowych.
Opuszczanie kratownic odbywało się w ścisłej współpracy z zespołem techniczno-handlowym ULMA.

Powierzchnia łączna kondygnacji VI i VII wyniesie 2 464,54 m kw. Termin realizacji inwestycji to
16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach”.

BFF Banking Group podpisał umowę
na finansowanie z Mostostalem Warszawa
Usługi BFF umożliwią Mostostalowi Warszawa zwiększenie efektywności
i elastyczności w zarządzaniu płynnością poprzez dostosowanie przepływów
kapitału obrotowego do cyklu działalności operacyjnej w ciągu roku.
Umowa podpisana pomiędzy BFF i Mostostalem Warszawa pozwoliła uzyskać finansowanie w oparciu
o nieprzeterminowane faktury wobec administracji publicznej i spółek z udziałem własnościowym
Skarbu Państwa.
Rozwiązanie zaoferowane Mostostalowi Warszawa umożliwia m.in. finansowanie należności z kontraktów
objętych zakazem cesji należności. Na podstawie umowy BFF zapewnia finansowanie sprzedaży klienta.
Umowa spełnia wymogi Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w zakresie
spisania z bilansu finansowanych faktur po stronie Klienta. Produkt kierowany jest do liderów rynku lokalnego oraz firm notowanych na giełdzie, świadczących usługi i realizujących inwestycje dla
administracji publicznej.
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Nowy budynek Uniwersytetu Warszawskiego
z automatyką Somfy
To był jeden z bardziej wymagających dla Somfy projektów automatyki
budynkowej. W otwartym 19 maja na Powiślu obiekcie Uniwersytetu Warszawskiego znajdą się wydziały neofilologii i lingwistyki stosowanej.
Zaprojektowany w pracowni architektonicznej Kuryłowicz & Associates budynek ma cztery kondygnacje naziemne i dwie podziemne, łącznie 28 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Są tu 92 sale dydaktyczne
i laboratoria oraz sala multimedialna na 150 osób, a także strefy relaksu i ogród na dachu. Wykorzystano
w nim podwójną strukturę szklanej fasady, wewnątrz której zainstalowano ponad 200 osłon tkaninowych. Zastosowana tu przez Somfy automatyka budynkowa opiera się na systemie Animeo Touch Buco
wraz z zainstalowaną na dachu stacją pogodową M8. Dopasowuje on strefy zacienienia do natężenia
słońca chroniąc budynek przed nadmiernym przegrzaniem, dzięki czemu zapewnia naukę w komfortowych warunkach, a jednocześnie umożliwia dużą ekspozycję na światło naturalne.
Jako że projekt przewidywał pozostawienie przestrzeni tzw. betonu architektonicznego, wymusiło to minimalizowanie liczby przewodów prowadzonych wewnątrz pomieszczeń. Tu optymalnym rozwiązaniem
okazał się system sterowania RTS, dzięki któremu lokalnie wykorzystywane są komunikaty drogą radiową.
Somfy Polska odpowiadała w przypadku tego obiektu za kompleksową usługę, począwszy od przygotowania dokumentacji poprzez dostawę, montaż, podłączenie i konfigurację, na usłudze serwisu
powykonawczego kończąc.
2/2022 EUROINFRASTRUKTURA
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UNIQA solidarna z Ukrainą

Dni Bezpieczeństwa AD 2022 w Warbud SA

Wsparcie UNIQA Polska i zaangażowanie wolontariuszy sprawiło, że ponad
150 pracowników UNIQA Ukraina i około 90 osób z ich rodzin otrzymało
wsparcie, które zaskoczyło nawet gospodarzy.

2132 uczestników w 19 lokalizacjach w kraju, 60 zaangażowanych firm
podwykonawczych i 1600 reprezentujących je pracowników – tak przedstawia się bilans tegorocznych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zorganizowanych w maju na budowach Warbudu.

Reakcja UNIQA na sytuację w Ukrainie była natychmiastowa. W pierwszych dniach wojny został powołany sztab kryzysowy, który reagował na każdą potrzebę pomocy. W pierwszym momencie UNIQA w Polsce
zapewniła ukraińskim pracownikom i pracownicom pomoc prawną i psychologiczną. W kolejnym dniu
już organizowała pomoc dla kolegów i koleżanek z UNIQA Ukraina i ich rodzin. Zapewniła wraz z wolontariuszami transport, zakwaterowanie. Wolontariusze organizowali zbiórki niezbędnych rzeczy. W kolejnych dniach wolontariusze pomagali organizować szkołę dla dzieci i dawali swoje wsparcie z uzyskaniem
PESEL. Ważnym elementem pobytu ukraińskich rodzin w Polsce była nauka języka polskiego, webinar
z prawnikiem oraz konsultantem dla osób, które po kilku miesiącach pobytu w Polsce były zainteresowane
podjęciem zatrudnienia. UNIQA zorganizowała też 2 spotkania integracyjne dla ukraińskich gości, w których uczestniczyły także dzieci. Każde spotkanie miało nieformalny charakter, a jego cel to umilić pobyt
gości, którzy choć na chwilę chcą zapomnieć o trudnych przeżyciach.
Priorytetem dla UNIQA były także inne działania solidarnościowe dla Ukrainy i jej obywateli, którzy przebywają w Polsce, w tym zapewnienie uchodźcom niezbędnej oferty produktowej oraz obsługi, której potrzebują.
W UNIQA działa też infolinia w języku ukraińskim. Na ochronę UNIQA mogły liczyć ukraińskie dzieci,
które rozpoczęły w Polsce naukę. Na wparcie UNIQA mogli też liczyć klienci, którzy wynajęli lub użyczyli
mieszkania uchodźcom. Mogą oni skorzystać z OC Najemcy bez konieczności opłacenia dodatkowej składki.
UNIQA udzieliła także wsparcia finansowego trzem organizacjom charytatywnym w Polsce i Ukrainie,
a także wzięła udział w akcji PIU na zakup i transport materiałów i sprzętu medycznego dla szpitali. Wsparcie finansowe otrzymały organizacje: SOS Wioski dziecięce, na pomoc ukraińskim dzieciom, Voices of
Children, która od kilku lat udziela wsparcia psychologicznego dla ukraińskich dzieci dotkniętych wojną
oraz Fundacja Leny Grochowskiej (Arche), która organizuje miejsca noclegowe dla uchodźców – wsparcie
w formie ubezpieczeń. Ubezpieczyciel równolegle dofinansowywał też oddolne inicjatywy pracowników
UNIQA w Polsce, którzy sami organizowali zbiórki, chcąc pomagać na wiele sposobów.

BFF Banking Group dla Ukrainy
BFF Banking Group – nie tylko poprzez działania Grupy, ale również
poprzez indywidualne zaangażowanie swoich pracowników – aktywnie
wspiera różnorodne akcje pomocowe dla Ukrainy organizowane na terenie
oraz poza granicami Polski.
W ramach działań dla Ukrainy BFF przekazała w pełni wyposażony ambulans. Karetka docelowo trafiła do 128. brygady medycznej pod Mariupolem. Poprzez darowizny pieniężne Grupa wsparła także
działania Polskiej Akcji Humanitarnej, Fundacji AVSI oraz słowackiej organizacji MAGNA dedykowane pomocy zarówno uchodźcom, jak i osobom dotkniętym konfliktem na terytorium Ukrainy.
Pracownicy BFF także aktywnie angażowali się w pomoc Ukrainie. Wpłacali pieniądze na specjalnie
zorganizowaną w tym celu zbiórkę. Dodatkowo samodzielnie brali udział w wielu akcjach charytatywnych. W Polsce każdy pracownik, który zdecydował się na wolontariat otrzymał jeden dzień wolnego
w tygodniu, nie wliczany do dni urlopowych.
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W tym roku skonfrontowaliśmy przekonania i realia pracy na nowo wierząc, że każdy sukces realizacyjny musi być dobrze przygotowany. Tak jak i stanowiska pracy. Bo jak głosi motto tegorocznej
edycji Tygodnia Bezpieczeństwa PBB – budowa się kończy, ale bezpieczeństwo nigdy.
Tradycją „Tygodnia Bezpieczeństwa” stały się symulacje ewakuacji z placu budowy na skutek pozorowanego zadymienia, pogadanki na temat bezpiecznej pracy, czyli Kwadrans dla BHP, pokazy ŚOI i elektronarzędzi, prezentacje i szkolenia przeciwpożarowe, treningi udzielania pierwszej
pomocy, a także warsztaty z obsługi wózków i podnośników, czy debaty z przedstawicielami PIP
i straży pożarnej.

Aldesa z nową umową dla branży paliwowej
Aldesa podpisała nowy kontrakt w sektorze oil&gas. Klient, PERN S.A.,
jest krajowym i regionalnym liderem logistyki surowcowo-paliwowej w Polsce.
Zakres projektu obejmuje budowę trzech stalowych zbiorników na olej – dwóch w Dębogórzu i jednego
w Nowej Wsi. Czas realizacji szacowany jest na 64 tygodnie.

Fot. Aldesa

To nie pierwszy raz, kiedy PERN powierza Aldesie realizację projektu budowlanego. Rok temu firma
z sukcesem zakończyła budowę dwóch zbiorników na produkty naftowe III klasy, każdy o pojemności
32 tys. m sześc., wraz z infrastrukturą towarzyszącą w bazie w Dębogórzu k/Gdyni. Projekt został zrealizowany w rekordowo krótkim czasie budowy 52 tygodni dzięki zastosowanej innowacyjnej metodzie
budowy.
Obecnie Aldesa kończy kolejną inwestycję dla PERN w woj. kujawsko-pomorskim, rozpoczętą w 2021 r.

Fot. BFF Banking
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Fot. Warbud

Inicjatywy przygotowane w ramach VINCI Safety Days, jak również Tygodnia Bezpieczeństwa
Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie pozwoliły podwoić moce w trosce o zdrowie,
życie i komfort pracy pracowników, ale i kolegów oraz koleżanek z firm, z którymi współpracujemy
na co dzień. Każde doświadczenie uczy, a profesjonalną praktyką szlifujemy wiedzę.

Na początku tego roku Aldesa, obecna w Polsce i regionie od 2007 r., zdobyła jeden ze swoich
największych kontraktów o wartości 649 mln zł – na przebudowę 50-kilometrowego odcinka linii
kolejowej Ełk – Korsze. Firma realizuje budowę i przebudowę tras tramwajowych w Bratysławie
i Poznaniu oraz wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla PKP PLK na 133 stacjach i przystankach w całym kraju. Aldesa jest również generalnym wykonawcą czterech odcinków
dróg ekspresowych, w tym S19, S6 i S7 oraz generalnym wykonawcą projektów energetyki wiatrowej, systemów informatycznych (ITS) oraz systemów bezpieczeństwa. Jako firma globalna, Aldesa
działa m.in. w Hiszpanii, Słowacji, Meksyku, Peru, Chile i Kolumbii.
2/2022 EUROINFRASTRUKTURA
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Kongres Budownictwa Polskiego

Postulaty Kongresu

W dniach 12-13 kwietnia 2022 roku odbyła się pierwsza edycja Kongresu Budownictwa Polskiego, której
organizatorami byli Polski Związek Pracodawców
Budownictwa i Grupa Międzynarodowe Targi
Poznańskie. Efektem spotkania liderów sektora budowlanego i branż towarzyszących było wypracowanie
19 postulatów zmian, które powinny stanowić kierunki
rozwoju szeroko pojętej branży budowlanej.
Dużo eksperckiej wiedzy i merytorycznych dyskusji
– tak w skrócie można podsumować pierwszą edycję
tego wydarzenia.
Podczas KBP 2022 podsumowano sytuację gospodarczą Polski i zaprezentowano prognozy dla naszej branży
i gospodarki na najbliższe lata, z odbudową Ukrainy w tle,
a sami uczestnicy wydarzenia podkreślali, że dyskusje na
tak wysokim poziomie merytorycznym w gronie czołowych menedżerów, ekspertów, przedstawicieli świata nauki
i administracji rządowej są niezwykle ważne i potrzebne.
– Potrzebujemy odważnych ludzi i odważnych decyzji.
Polska budowlanka stoi przed ogromnym wyzwaniem,
a zmiany, których oczekujemy od rządzących, powinniśmy zaczynać od nas samych i wypracowania pewnych
standardów – tak Kongres Budownictwa Polskiego podsumował Dariusz Blocher, Przewodniczący Rady Programowej KBP, Członek Rady Nadzorczej Budimex SA.
Już dziś zapraszamy na drugą edycję Kongresu
Budownictwa Polskiego w dniach 9-10 kwietnia 2024 r.
8
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• Poddanie nowego prawa zamówień
publicznych ponownej ocenie po dwóch
latach jego funkcjonowania; dokonanie
ewentualnych zmian.
• Niezwłoczne wdrożenie rozwiązań prawnych, zapobiegających destabilizacji sektora budownictwa wobec istotnego i nieprzewidywalnego wpływu wojny w Ukrainie
na realizowane i nowe kontrakty.
• Udoskonalenie mechanizmów
waloryzacji wynagrodzenia
wykonawców w kontraktach publicznych.
• Zrównoważenie ryzyk kontraktowych
w umowach na roboty budowlane w segmencie publicznym.
• Rozwiązanie problemu nazbyt pochopnego uruchamiania gwarancji i naliczania kar umownych przez publicznych
zamawiających.
• Zaangażowanie biznesu w szkolnictwo
zawodowe (model dualny, biznes uczy).
• Doskonalenie modelu szkolnictwa wyższego w zawodzie inżyniera.
• Ułatwienia zatrudniania cudzoziemców
(szczególnie spoza UE).
• Wprowadzenie polskiej normy BIM
zgodnej z normą PN-EN ISO 19650 oraz
obowiązku stosowania narzędzi BIM dla
realizacji przedsięwzięć budowlanych do
Prawa zamówień publicznych.
• Wyroby budowlane posiadające deklaracje środowiskowe III typu potwierdzają
status zrównoważonej środowiskowo
działalności i powinny być priorytetem
w realizacji publicznych przedsięwzięć
na polskim rynku.
• Usprawnienie działania zasady dot. tzw.
wzajemnego uznawania – innowacyjny
wyrób budowlany wprowadzony do
obrotu w jednym kraju członkowskim
UE może być legalnie wprowadzony
w innym państwie członkowskim.
• Skrócenie czasu wydawania zezwoleń
inwestycyjnych.
• Potwierdzenie, że proces budowlany
może prowadzić do powstawania produktów ubocznych.

• Zdefiniowanie miejsca wytworzenia
odpadów oraz zniesienie wymogu
uzyskania zezwolenia w odniesieniu do
prostych metod odzysku prowadzonych
na zapleczu budowy w ramach zamkniętego procesu budowlanego.
• Powołanie stałej platformy do dialogu ze
stroną publiczną nt. koniecznych zmian
w kierunku zrównoważonego rozwoju,
związanych z Europejskim Zielonym Ładem, Taksonomią EU i raportowaniem ESG.
• Edukacja i szkolenia firm podwykonawczych i poddostawczych w obszarze działalności zrównoważonej środowiskowo w celu
utrzymania pozycji w łańcuchach dostaw.
• Wypracowanie standardu klasyfikacji
placów budów jako zgodnego z wytycznymi Taksonomii UE i celami Europejskiego Zielonego Ładu.
• Systemowe rozwiązanie problemu niewystarczającej odporności procesów inwestycyjnych na zmieniające się warunki
ekonomiczne (niekontrolowane wzrosty
cen, niedobory zasobów).
• Interwencyjne rozwiązanie problemu
braku waloryzacji albo iluzorycznej
waloryzacji kontraktów w toku jako
szczególnie istotnej bariery rozwoju
budownictwa w kolejnych latach.
• Waloryzacja kontraktów budowlanych
będących w toku i kontraktów zawieranych na bieżąco, uwzględniająca
rzeczywisty wzrost kosztów realizacji
inwestycji.

2/2022 EUROINFRASTRUKTURA
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Na Kongresie został powołany „Pentagon Budowlany”
– format ten ma umożliwiać aktywne komunikowanie się
inwestorów, organizacji, przedsiębiorstw i interesariuszy
branży budowlanej, uczestniczących w procesie realizacji projektów budowlanych. Ma określać i wyjaśniać stanowiska, wypracowywać zintegrowaną formułę kooperacji polegającej na rozumieniu i poszanowaniu interesu
wszystkich uczestników.

Partnerzy Kongresu Budownictwa Polskiego

Strony „Pentagonu Budowlanego”:
• inwestorzy rządowi i samorządowi,
• inwestorzy prywatni,
• przedstawiciele sektora bankowego,
• przedstawiciele sektora ubezpieczeniowego,
• w ykonawcy projektów budowlanych.
W czasie trwania Kongresu powstała, a w tej chwili już
pracuje, Rada Koordynacyjna Organizacji Budowlanych,
którą tworzą przedstawiciele następujących związków
i stowarzyszeń:
PZPB – Polski Związek Pracodawców Budownictwa
PCOCE – Polski Klaster Eksporterów Budownictwa
ECC BIM – Europejskie Centrum Certyfikacji BIM
ZOPI – Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
PZFD – Polski Związek Firm Deweloperskich
PKD – Polski Kongres Drogowy
OIGD – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
ZPPMB – Związek Pracodawców Producentów
Materiałów dla Budownictwa
PTP – Polskie Towarzystwo Politechniczne
IGG – Izba Gospodarcza Gazownictwa
PBB – Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
IGTL – Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
PZPK – Polski Związek Producentów Kruszyw
POiD – Związek Polskie Okna i Drzwi
IGEOS – I zba Gospodarcza Energetyki i Ochrony
Środowiska

KBP w liczbach:
• 2 dni debat
• 316 uczestników obrad
• 1126 uczestników obrad online
• 6 sesji plenarnych i 13 paneli dyskusyjnych
• 3 okrągłe stoły problemowe
• 61 panelistów i 69 uczestników obrad
okrągłych stołów
• 19 wypracowanych postulatów branży
• 59 Partnerów i Patronów branżowych

Koncert Orkiestry Rozrywkowej Politechniki
Warszawskiej „The Engineers Band” dla uczestników
Kongresu Budownictwa Polskiego

Rada będzie koordynować działania sygnatariuszy
i wzmacniać siłę zjednoczonego głosu branży w wybranych, istotnych, wspólnych dla wszystkich segmentów
budownictwa obszarach problemowych.

2/2022 EUROINFRASTRUKTURA
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Budimex wybuduje terminal Baltic Hub 3
DCT Gdańsk podpisał z konsorcjum firm Budimex S.A. i Dredging
International NV kontrakt na budowę trzeciego nabrzeża głębokowodnego
– tzw. T3. Po zakończeniu budowy DCT Gdańsk będzie jednym z największych
terminali kontenerowych w Europie. Prace mają ruszyć na początku września.
źródło: DCT Gdańsk

W ramach T3 powstanie nabrzeże głębokowodne o długości 717 m, głębokości 17,5 m oraz plac o powierzchni 36,5 ha. Dodatkowo zostanie zakupionych 7 suwnic nabrzeżowych, zdolnych do załadunku
i rozładunku największych statków na świecie oraz 20 półautomatycznych suwnic RMG pracujących
na placu kontenerowym.
W pierwszej fazie nowy terminal zwiększy zdolność przeładunkową DCT Gdańsk o 1,7 mln TEU – do poziomu 4,5 mln TEU (kontenerów 20-stopowych) rocznie. Po zakończeniu budowy T3 DCT Gdańsk będzie
jednym z największych terminali kontenerowych w Europie, zdolnym do obsługi nowej generacji statków
kontenerowych
Kontrakt będzie realizowany w formule „Projektuj i Buduj”. Otwarcie T3 dla działalności komercyjnej
planowane jest na koniec pierwszej połowy 2024 r., a pełne zakończenie projektu na drugi kwartał 2025 r.
DCT Gdańsk został uruchomiony w 2007 r. i posiada zdolność przeładunkową do 3 mln TEU rocznie.
Łączna długość dwóch głębokowodnych nabrzeży terminalu wynosi 1,3 km umożliwiając obsługę 4 statków jednocześnie. Terminal obsługuje ponad 600 statków rocznie, w tym 100 zawinięć największych
kontenerowców świata.

CCM podsumowuje wpływ wojny na Ukrainie na
wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych
W drugim kwartale 2022 roku działając jako firma doradcza świadcząca usługi wsparcia eksperckiego na rzecz uczestników rynku budowlanego w Polsce,
CCM przeprowadziła własne badania i analizy rynkowe dotyczące wpływu wojny w Ukrainie na wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych w Polsce.
Z obserwacji i doświadczenia CCM wynika, że już od dłuższego czasu wiele podmiotów realizujących zarówno te mniejsze jak i większe inwestycje budowlane w Polsce, zmaga się z problemem niespotykanej jak
dotąd skali wzrostów cen czynników produkcji budowlanej, co w ostatnim czasie dodatkowo spotęgowane
zostało eskalacją zbrojnego konfliktu w Ukrainie.
Wyniki badań i analiz CCM zostały udostępnione uczestnikom rynku budowlanego w postaci trzech raportów branżowych, które zostały wydane dokładnie po upływie jednego, dwóch i trzech miesięcy od dnia
zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę tj. od 24 lutego 2022 r. Z przeprowadzonych przez CCM
analiz wynika, że w tym okresie wzrosty cen kluczowych surowców i materiałów wykorzystywanych w budownictwie sięgały poziomu nawet ponad 90 proc.
Zaprezentowana w raportach branżowych CCM skala zmian i wzrostów cen nosi znamiona nadzwyczajnej
zmiany stosunków i uzasadnia waloryzację wynagrodzenia wykonawców, po uprzednim wykazaniu jej
wpływu na zmianę warunków realizacji konkretnej umowy o roboty budowalne.
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Unibep SA na podium w rankingu Forbes
„Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2022”
Unibep SA zajęła 3. miejsce w drugiej edycji rankingu Poland’s Best Employers
2022 – Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2022, w kategorii Budownictwo. W klasyfikacji spółka z Bielska Podlaskiego wyprzedziła wszystkich znaczących
generalnych wykonawców działających w Polsce, m.in. Budimex – największą
firmę budowlaną w naszym kraju. Autorem rankingu jest magazyn Forbes.
Jak podaje redakcja: „(…) to zestawienie jest przewodnikiem po firmach,
które dają o wiele więcej, niż obiecuje konkurencja”.

Fot. Unibep

– Znalezienie się na podium, w gronie najlepszych pracodawców branży budowlanej to dla nas wielkie wyróżnienie i zaszczyt, ale także zauważenie i docenienie naszych codziennych starań o pracowników. Ludzie
są dla nas kluczowi. To dzięki nim mamy możliwość kształtowania i rozwoju naszej organizacji. Zależy
nam na tworzeniu przyjaznego miejsca pracy, wspólnie z zespołami zaangażowanych pracowników – mówi
Leszek Gołąbiecki, Prezes Unibep SA.
Druga edycja rankingu Poland’s Best Employers 2022 pokazuje laureatów zestawienia 300 firm, podzielonych
na branże, najlepszych pracodawców w Polsce, ułożone pod względem liczby zdobytych punktów. Jak powstała
lista? Firma badawcza Statista o ocenę pracodawców i dostarczenie danych do analizy poprosiła samych pracowników. Ocenili oni swoich pracodawców w anonimowej ankiecie, dzięki czemu zbadana została rzeczywista
jakość oferowanych miejsc pracy, a nie wyłącznie sukces przeprowadzanych kampanii employer brandingowych.
Ranking powstał na podstawie następujących kryteriów oceny: rekomendacja bezpośrednia, czyli gotowość pracowników do polecania swojego pracodawcy; rekomendacja pośrednia, czyli gotowość pracowników do polecenia innych pracodawców z branży, w której aktualnie są oni zatrudnieni.
Ponadto pracownicy ocenili swoich pracodawców w kwestiach takich jak m.in. wynagrodzenie, czas pracy,
możliwości awansu i rozwoju, warunki i sprzęt do pracy w biurze oraz pracy zdalnej.
„Trzysta podmiotów, które znalazły się na ostatecznej liście, to absolutna czołówka, najlepsi z najlepszych.
To firmy, które należy – wręcz trzeba – podglądać i naśladować rozwiązania dobre dla pracowników i tak
przez nich oceniane” – napisał Paweł Zielewski, Redaktor Naczelny miesięcznika „Forbes”.
Unibep SA kładzie duży nacisk na kształcenie pracowników, dbanie o ich zdrowie i bezpieczeństwo w pracy, a także politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością, szczególnie w obszarze rekrutacji,
oceny wyników pracy, szkoleń, awansów i wynagrodzeń.
W kategorii „Najlepsi Pracodawcy. Budownictwo” zwyciężyła firma Drutex, wyprzedzając Ceramikę Paradyż i Unibep SA. Natomiast w pełnym zestawieniu 300 firm rankingu Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2022
Unibep SA zajęła 36. miejsce.
Unibep SA jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce i jedną z nielicznych
spółek, które mają w większości kapitał polski. Jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą, posiada
największą w Polsce fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie do krajów skandynawskich), działa
w drogownictwie (buduje drogi głównie na terenie woj. podlaskiego), a poprzez swoją spółkę Budrex realizuje i remontuje mosty na terenie całego kraju oraz prowadzi także działalność deweloperską w Warszawie,
Poznaniu i Radomiu, a niebawem także w Trójmieście.
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NOWA INFRASTRUKTURA
w Kielcach
Fot. Targi Kielce

Dwa dni targów, pięć branżowych wydarzeń, ogólnopolskie premiery oraz prezentacje najnowszych rozwiązań produktowych – tak w skrócie można podsumować
kieleckie targi NOWA INFRASTRUKTURA, które odbyły się w dniach 10-11 maja.
Wydarzenie przyciągnęło do Targów Kielce przedstawicieli najważniejszych instytucji branżowych, a także producentów i dystrybutorów najnowszych maszyn i sprzętu budowlanego. Podczas targów nie zabrakło
prezentacji innowacyjnych produktów, nowoczesnych maszyn i rozwiązań technologicznych oraz pokazów
dynamicznych na specjalnym terenie demonstracyjnym.

Budimex z porozumieniem dotyczącym
budowy elektrowni jądrowej
22 czerwca 2022 roku Budimex SA podpisał porozumienie z Bouygues Travaux
Publics o możliwości współpracy przy budowie elektrowni jądrowej w Polsce.
Fot. Budimex

Bouygues Travaux Publics jest firmą która od wielu lat współpracuje z EDF przy budowie elektrowni jądrowych na całym świecie i w przypadku realizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce przez EDF będzie
odpowiedzialna za realizację zakresu budowlanego.
Francuska oferta budowy Europejskich Reaktorów Ciśnieniowych (EPR) dla polskiego programu jądrowego ma zdecydowane poparcie rządu Francji. – Chcemy, aby Polska była częścią strategii EDF i europejskiego łańcucha dostaw – powiedział Vakis Ramany, wiceprezes EDF.

Targom NOWA INFRASTRUKTURA towarzyszyło szereg branżowych wydarzeń zorganizowanych przez
Partnerów wydarzenia. Najważniejsze z nich to Forum Utrzymania Dróg i Mostów, podczas którego nie
tylko przeanalizowano najistotniejsze problemy branży i wyzwania, ale również omówiono najnowsze rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury. Forum towarzyszyły zawody pługów odśnieżnych, w których
rywalizowało aż 15 zawodników z całej Polski. W programie nie mogło zabraknąć Salonu Kruszyw, wydarzenia organizowanego w Targach Kielce od 2012 r. Uczestnicy debaty przedstawili najnowsze regulacje
obowiązujące producentów kruszyw i wykonawców dróg. Dużą część Salonu poświęcono problematyce
reaktywności alkaicznej kruszyw. Drugiego dnia targów odbyły się dwa seminaria branżowe dotyczące
dróg samorządowych oraz rowerowych. Ostatnim merytorycznym punktem w programie targów była konferencja naukowo-techniczna pn. „Świętokrzyskie szlaki – doświadczenia, innowacje, bezpieczeństwo” poświęcona innowacjom w drogownictwie oraz proekologicznym technologiom remontów i przebudów dróg.

Potencjalny projekt elektrowni atomowej będzie realizowany przez Dywizję Budownictwa Energetycznego
i Przemysłowego Budimex SA, która zrealizowała kilkadziesiąt inwestycji energetycznych w Polsce i na
Litwie. Największą z nich była budowa nowego bloku energetycznego Elektrowni Turów o mocy elektrycznej 496 MW dla Grupy PGE, zakończona w 2021 r. Ta sama Dywizja ma na swoim koncie także realizacje
wybranych odcinków gazociągu Baltic Pipe dla Gaz System.

Podczas targów NOWA INFRASTRUKTURA nie zabrakło prezentacji najnowszych rozwiązań branżowych.
Swoją premierę miały pojazdy marki BMC, wprowadzone po raz pierwszy na rynek polski przez Autobagi Polska – producenta i dealera pojazdów ciężarowych oraz dostawczych różnych marek. Zaprezentowano także betonomieszarkę o pojemności 10 m sześc. 8x4 z silnikami o mocy 400 KM. Firma KH-KIPPER zaprezentowała
system wymienny – rozwiązanie, które stwarza możliwość dowolnej konfiguracji nadwozia samochodu ciężarowego, a także nowe podwozie IVECO T-WAY. Na stoisku firmy Samasz pojawił się najnowszy model posypywarki elektrycznej IceSTORM 500 oraz nowy model wysięgnika myjącego czołowego. Nowością targową
był również robot wyburzeniowy ARE 1.0 o napędzie hybrydowym od firmy Advanced Robotic Engineering.

Eurovia wykonuje przebudowę układu drogowego po południowej stronie
dworca PKP w Gliwicach. Finalnie powstanie tam nowoczesny i wypełniony
zielenią punkt przesiadkowy, który stanie się kolejną wizytówką miasta.

Targi NOWA INFRASTRUKTURA to doskonała okazja do merytorycznych rozmów i spotkań ze specjalistami z branży, przedstawicielami najważniejszych firm budowlanych oraz zarządcami infrastruktury.

Eurovia przebuduje otoczenie nowego centrum
przesiadkowego w Gliwicach
Fot. Eurovia

Całe zadanie nosi nazwę: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach
– Przebudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP”. Celem realizacji wykonywanej
przez Eurovia jest zmiana wyglądu terenu przed gliwickim dworcem i pobliskim Placem Piastów. Ważny dla Gliwic punkt przesiadkowy zostanie dostosowany do funkcjonowania Centrum Przesiadkowego,
a układ dróg i chodników zyska nową nawierzchnię.
Po wielu latach metamorfozie poddany zostanie plac przed dworcem, który zostanie połączony pętlą
z ulicą Okopową, przy której zatrzymywać się będą autobusy dowożące pasażerów bezpośrednio przed
wejście na dworzec PKP.
Prace prowadzone przez Eurovia obejmują też ul. Bohaterów Getta Warszawskiego na odcinku od końca
wiaduktu do styku z ul. Jagiellońską, ulice Okopową i Na Piasku oraz fragmenty ulic: Zwycięstwa, Piwnej i Jagiellońskiej oraz ścieżkę pieszo-rowerową przy ul. Berbeckiego. W ramach inwestycji powstanie
nowa sygnalizacja świetlna na Placu Piastów, włączona zgodnie z gliwickim standardem w system ITS.
Przebudowa układu drogowego, którą realizuje Eurovia, to również zmiany dotyczące sieci gazowej,
wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej.

Fot. Targi Kielce

Fot. Targi Kielce

Wartość całego kontraktu to 44 mln zł. Termin zakończenia prac planowany jest w lipcu 2023 r.
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Fot. Palisander

Nowe Centrum Logistyczne Palisander

Keller Polska otwiera Port Elbląg na morze

Budowa Centrum Logistycznego Palisander w Siemianowicach Śląskich
to kolejny krok we wdrożeniu w przedsiębiorstwie standardu Logistyka 4.0.

Port morski w Elblągu jest piątym pod względem potencjalnych zdolności
przeładunkowych portem w Polsce. Jego możliwości są obecnie wykorzystywane w około 30 procentach – przede wszystkim przez utrudniony dostęp do
morza, który możliwy jest tylko przez Cieśninę Pilawską.

Z początkiem drugiego kwartału 2022 r. Oddział Południe Palisander oficjalnie przeniósł się do Nowego
Centrum Logistycznego w Siemianowicach Śląskich. Na powierzchni ponad 10 tys. m kw. powstał nowoczesny budynek administracyjno-biurowy, hala składającą się z części warsztatowej, składowej, stanowisk myjących oraz zadaszona wiata odbiorowa. Generalnym wykonawcą była firma Orak Sp. z o.o.,
a prace żelbetowe wykonane zostały oczywiście na szalunkach Palisander.
To kolejny punkt na mapie Oddziałów Palisander, który został wyposażony w wysokiej jakości sprzęt
monitorujący, dzięki któremu Klienci firmy będą mogli zdalnie uczestniczyć w załadunkach, rozładunkach oraz odbiorach ilościowo-jakościowych wynajętego towaru w ramach usługi E-MAGAZYN.
Budowa Centrum Logistycznego w Siemianowicach Śląskich była następnym krokiem we wdrożeniu
w przedsiębiorstwie standardu Logistyka 4.0, który ma na celu zapewnienie najwyższej jakości infrastruktury magazynowej oraz dostępu do nowoczesnego parku maszynowego i innowacyjnych rozwiązań
technologicznych we wszystkich oddziałach firmy, co niewątpliwie wpłynie korzystnie na proces logistyczny i pozwoli na zachowanie najwyższych standardów konserwacji i renowacji szalunków.

Fot. Aldesa
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Keller Polska, jako podwykonawca firmy Budimex, uczestniczy w pracach umożliwiających na rzece żeglugę
większych jednostek – o ładowności do 3 tys. ton i zanurzeniu do 4 m. Prace te polegają na umocnieniu brzegów rzeki poprzez instalację grodzic stalowych i ich zakotwienie za pomocą kotew gruntowych. Profil grodzic
i ich długość zaprojektowano na docelową głębokość rzeki wynoszącą 5 m. Ze względu na znaczne miąższości
gruntów organicznych dochodzące do 15 m, konieczne było wykonanie kotew gruntowych o długości aż 28 m.

Fot. Keller Polska

Obecnie na szlaku żeglugowym pomiędzy Elblągiem a Zalewem Wiślanym znajduje się most pontonowy
w Nowakowie, który stanowi poważną przeszkodę w swobodnej żegludze. Aktualnie w sąsiedztwie mostu
pontonowego budowany jest nowy most obrotowy, który w umożliwi likwidację obecnej bariery komunikacyjnej i docelowo zapewni całodobową, swobodną komunikację na rzece Elbląg.

Puerto Deportivo Marina Salinas odznaczony
Błękitną Flagą

Keller Polska dla bezpiecznego posadowienia nowego mostu wykonał pale CFA o średnicach 530 mm oraz
630 mm i długości 26,5 m. Na dojazdach do mostu po obu stronach rzeki wykonano dodatkowo wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą drenów prefabrykowanych.

Port Puerto Deportivo Marina Salinas w Torrevieja, który od ponad dekady obsługiwany jest przez Aldesę w ramach kontraktu koncesyjnego,
to jeden z najnowocześniejszych obiektów rekreacyjnych w rejonie Morza
Śródziemnego.

RISER generalnym wykonawcą jednej
z największych inwestycji w Katowicach

Marina Salinas dzięki otrzymanemu odznaczeniu dołączył do grona portów wyróżniających się pod
względem dbałości o morskie środowisko naturalne.
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Niewątpliwie kluczowym elementem otwierającym Port Elbląg na morze jest bliska ukończeniu realizacja przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Drugim równie ważnym elementem jest modernizacja szlaku
wodnego – rzeki Elbląg. Obecnie rzeka na całej swej długości około 14,5 km zapewnia żeglowność
stosunkowo niewielkim jednostkom pływającym. Dopuszczalne maksymalne parametry statków to 85 m
długości, 15 m szerokości, 2,3 m zanurzenia, ładowność 1,2 tys. ton.

Spółka rozpoczęła realizację budynku mieszkalno-usługowego dla katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zadanie będzie realizowane
w formule zaprojektuj i wybuduj.

Jakość wody, zarządzanie środowiskowe, bezpieczeństwo, usługi, jak również ułatwienia dostępu stanowiły główne kryteria spełnione przez Puerto Deportivo Marina Salinas i umożliwiające
otrzymanie przez niego Błękitnej Flagi. Obiekt o powierzchni ponad 130 tys. m kw., jest jednym
z największych portów we Wspólnocie Autonomicznej Walencji, położonej w rejonie hiszpańskiego
Lewantu.

Realizacja inwestycji będzie podzielona na trzy etapy. W pierwszym przeprowadzona zostanie rozbiórka
starego obiektu, drugi etap to wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę, ostatni, trzeci etap to budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym
i częścią usługową, wraz z zagospodarowaniem terenu.

Port Puerto Deportivo Marina Salinas, który od ponad dekady obsługiwany przez Aldesę w ramach
kontraktu koncesyjnego, wpisuje się w zasady ochrony i zachowania środowiska naturalnego, wytyczające kierunek działania całej Grupy. Aldesa posiada certyfikat ISO 14.001 z zakresu zarządzania
środowiskiem, który jest gwarancją przestrzegania mających zastosowanie przepisów i regulacji
z zakresu ochrony środowiska, jak również stosowania procesów zapobiegających, redukujących
i kontrolujących zanieczyszczenie.

Na budynek składać się będą: zlokalizowana na parterze część usługowa, która zostanie przeznaczona
na żłobek, 1 piętro – z przeznaczeniem na przestrzeń biurową Dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej,
zaś kolejne kondygnacje bryły stanowić będzie 75 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni ok. 5,6 tys.
m kw. Projekt przewiduje ponadto około 170 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o łącznej
powierzchni niemal 3,2 tys. m kw, które zostaną przeznaczone dla użytkowników budynku. Realizowana
przez Spółkę RISER inwestycja o wartości niespełna 47 mln zł powstanie w 24 miesiące.
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Historyczna ulica Starowiejska w Gdyni
zyska nowe oblicze
Z początkiem czerwca Eurovia podpisała umowę na przebudowę najstarszej
ulicy w Gdyni. Ulica Starowiejska, która prowadzi bezpośrednio z dworca do
portu w najbliższym czasie przejdzie metamorfozę.
Starowiejska ma być przede wszystkim traktem pieszo-rowerowym – wszystkie prace wykonywane przez
Eurovia mają służyć ograniczeniu ruchu kołowego. Najważniejsze zmiany to ograniczenie prędkości do
20km/h oraz nowa infrastruktura ciągów pieszo-rowerowych. Projekt wart 10 mln zł zakłada także budowę
dwóch nowych, bezpiecznych skrzyżowań oraz uporządkowanie miejsc parkingowych. Zmieni się również
estetyka nowego traktu, a to za sprawą nowego oświetlenia ulicznego umożliwiającego montaż iluminacji
świetlnych, a także nowych elementów małej architektury.
Przebudowa ulicy Starowiejskiej to duże wyzwanie. Z uwagi na historyczny charakter tego miejsca
wszystkie prace prowadzone będą w konsultacji z konserwatorem zabytków. Nowopowstające elementy
nie mogą naruszać już istniejących części ulicy, a całość wizualnie musi wpisywać się w architektoniczny i historyczny styl tej części miasta. Dodatkowo większość prac prowadzonych będzie w szczycie
sezonu wakacyjnego, kiedy do Gdyni przyjeżdżają tłumy turystów.

Fot. Somfy

Zapora na granicy gotowa
Zakończono prace przy budowie bariery fizycznej na liczącym
blisko 187 kilometrów odcinku granicy polsko-białoruskiej.
Zapora wyznacza część wschodniej granicy Unii Europejskiej
i obszaru NATO. Koszt budowy zapory to 1,3 miliarda złotych.

Somfy Polska sadzi las w Nadleśnictwie
Celestynów

Bariera o długości 186,25 km mierzy 5,5 m wysokości. Wykonana jest z paneli stalowych o wysokości
4,5 m i zwieńczona zwojem specjalnego drutu. Na
budowę zapory zużyto łącznie ok. 49 tys. ton stali.

Na malowniczej wydmie obok rezerwatu Goździkowe Bagno w podwarszawskim Nadleśnictwie Celestynów reprezentacja Somfy Polska 12 kwietnia posadziła ponad 3,5 tysiąca drzewek sosny.

Wykonawcą niemal 106-kilometrowego odcinka
zapory jest Budimex, a za realizację pozostałych
81 km bariery, od rzeczki Swisłocz do granicy
z Litwą, odpowiada Unibep.

konać w wyjątkowych warunkach, zarówno geopolitycznych i pandemicznych, jak i – przede wszystkim
– terenowych. Praca w strefie objętej zakazem poruszania się, dodatkowo w części przebiegająca przez
ściśle chronioną Puszczę Białowieską, oznaczała dla
nas wdrożenie wielu ponadnormatywnych procedur
i specjalnego podejścia. W realizację projektu zaangażowanych było 200 jednostek sprzętowych oraz 500
osób. Na nich spoczywała odpowiedzialność m.in. za
utrzymanie tempa prac czy pełną logistykę dostaw
materiałów przy zachowaniu pełnej staranności o powierzone na czas realizacji inwestycji środowisko naturalne. Cieszę się, że sprawdzony zespół fachowców
Budimex kolejny raz dowiódł swoich umiejętności.
– mówi Artur Popko, Prezes Budimex S.A.

– Jesteśmy dumnym wykonawcą bardzo nietypowego
obiektu infrastrukturalnego, który przyszło nam wy-

Pełna funkcjonalność bariery zostanie osiągnięta
po doposażeniu jej w systemy elektroniczne.

Był to finał jesiennej edycji prowadzonej w firmie już od dwóch lat ekologicznej inicjatywy #WSomfykrecimyisadzimy. Jej idea jest bardzo prosta. W trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju
pracownicy tego czołowego dostawcy automatyki budynkowej i smart home jeżdżą na rowerach i rolkach,
biegają i spacerują, ćwiczą na siłowniach, zamieniając „wypracowane” podczas tych aktywności kilometry
i kalorie na sadzonki. Przelicznik? „1 kilometr lub 100 kalorii to jedno drzewko”.

Prace przy budowie zapory ruszyły 25 stycznia
i zostały zrealizowane w terminie. Nadzór i odbiór
poszczególnych etapów inwestycji był prowadzony
przez inspektorów budowlanych, funkcjonariuszy
i pracowników Straży Granicznej.

Podczas pierwszej edycji akcji jej uczestnikom udało się wykręcić i wybiegać 3100 km i tyleż drzewek zostało wiosną 2021 r. zasadzonych przez pracowników Somfy w Nadleśnictwie Nawojowa (Beskid Sądecki).
Teraz wynik został poprawiony i 3600 sadzonek sosny pospolitej wzbogaciło zasoby Nadleśnictwa Celestynów. – Mamy już na koncie w sumie blisko hektar posadzonego lasu i nie zamierzamy na tym poprzestać–
podkreśla autorka pomysłu Aleksandra Pyziak, marketing manager i ekoambasadorka w Somfy Polska.
Działania na rzecz ochrony naturalnego środowiska to w Grupie Somfy nie tylko ładnie brzmiące hasła.
Od kilku lat w jej ramach funkcjonuje ekoprojekt o nazwie Act for Green. Jego założeniem jest minimalizowanie wpływu oferowanych produktów na środowisko. Już 57 proc. sprzedawanych na globalnym rynku
rozwiązań firmy posiada znak tego projektu, a do 2030 r. jego warunki mają spełniać już wszystkie.
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że rosnąca inf lacja będzie dla nas
jednym z kluczowych wyzwań.
Do inf lacji dochodzą jeszcze problemy z KPO, nową perspektywą
unijną, skutki pandemii, wojna na
Ukrainie... Które z nich mają najbardziej niekorzystny wpływ na
branżę budowlaną?

Należy działać,
a nie czekać,
aż sytuacja
sama się zmieni

Myślę, że one wszystkie się uzupełniają. I trzeba je traktować jako
jedną platformę problemów, gdzie
jeden czynnik wpływa na drugi.
Ale każdy ma inne źródła…

Zmiany limitu na poszczególnych kontraktach poprzez roszczenie, biorąc pod uwagę,
ile tych kontraktów ma choćby Generalna Dyrekcja, to droga przez mękę, a koszty
ponosimy tu i teraz. Musimy to uregulować jednym zapisem, choćby był skomplikowany
i trudny. Jednym, nie kilkudziesięcioma – bo tyle tych kontraktów jest dziś realizowanych
przez największych zamawiających publicznych.

Piotr Kledzik
Prezes Zarządu PORR S.A. Członek
Kadry Zarządzającej Grupy PORR.
Pochodzi z Gdańska, gdzie ukończył
studia na Wydziale Budownictwa

O skutkach wojny na Ukrainie dla branży budowlanej, waloryzacji kontraktów,
problemach z inflacją i stalą, dominacji jakości nad ilością i Kongresie Budownictwa
Polskiego z Piotrem Kledzikiem, prezesem Zarządu PORR S.A.,
rozmawiają Kazimierz Krupa i Konrad Wyrwas

Lądowego Politechniki Gdańskiej.
Karierę zawodową rozpoczynał
w Hydrobudowie 6 SA, będąc kolejno inżynierem stażystą, majstrem,
kierownikiem robót, kierownikiem
budowy, kierownikiem grupy budów.
W 2007 r. powierzono mu zadanie
skonsolidowania polskich spółek bu-

Analitycy przewidują dalsze wzrosty
cen materiałów budowlanych.
Jakie ma to przełożenie na sytuację
w branży? Czy zostaną zwiększone
oferty w przetargach, a może wzrost
cen negatywnie wpłynie na jakość
wykonywanych usług?

dowlanych koncernu Bilfinger w ramach nowo tworzonej firmy Bilfinger
Berger Budownictwo SA, której
został Prezesem Zarządu. Spółka od
2015 r. jest członkiem międzynarodowej Grupy PORR. Miłośnik łowiectwa
oraz długich spacerów z psami.
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Moim zdaniem, uwzględniając aktualne
otoczenie kosztowe i surowcowe, rozwiązania szczegółowe nie wystarczą i należy
sięgnąć po rozstrzygnięcia systemowe.
Prowadzimy dialog ze stroną publiczną
i doceniam to, że w jego ramach spotyka-

my się ze zrozumieniem. Wszyscy stoimy
na stanowisku, że niektóre zapisy kontraktowe nie wytrzymały konfrontacji z sytuacją nadzwyczajną, jaką jest wojna za
wschodnią granicą. Cieszę się, że zarówno
zamawiający publiczni, jak i przedstawiciele administracji rządowej dostrzegają ten problem i przyznają, że coś z nim
należy zrobić. Dodatkowo inf lacja będzie
miała bardzo konkretny wpływ na rozwój
branży. Nastąpi wyhamowanie, będzie
trudniej o nowe kontrakty, a inwestorzy
prywatni będą wstrzymywać się z decyzjami o podjęciu budów. Generalnie m yślę,

Zgadza się. Dlatego powiedziałem,
że inf lacja to element, który będzie
trudny do opanowania. Utrudnione
będą też kontraktowanie i decyzje kredytowe. Nikt z nas nie umie
żyć w czasach, gdzie tuż obok trwa
wojna. Musimy się tego dopiero
nauczyć. I reagować ad hoc. Ale
wiem jedno – że dzięki partnerskiej współpracy strony publicznej
z wykonawcami udało się pokonać
COVID w sposób bardzo dobry dla
branży, i fakt ten jest równocześnie
źródłem mojego optymizmu w myśleniu o przyszłości.
Można nawet zaryzykować
stwierdzenie, że branża wychodzi
z COVID wzmocniona, może nie
finansowo, ale organizacyjnie,
technicznie...
A to dlatego, że usiedliśmy do
stoł u, uszanowaliśmy wzajemnie
swoje problemy i spróbowaliśmy
wspólnie wypracować rozwiązania cząstkowe. Niemniej wówczas
obyło się – może poza tarczami
– bez systemowych rozwiązań dla
kontraktów. Teraz będzie zapewne
inaczej. Ale generalnie, co istotne,
zareagowaliśmy w odpowiednim
czasie.

Chciałbym zapytać o niezbędne,
w Pana opinii, rozwiązania
systemowe. Czy waloryzacja
kontraktów powinna być
negocjowana co roku, czy też
powinno to być coś jak WIBOR
lub inny wskaźnik plus marża,
czyli określanie jej na bazie
inf lacji rzeczywistej plus marża?
A może w inny sposób?
Przy waloryzacji mówimy o zwrocie
kosztów. Nowe kontrakty, które być
może jutro lub pojutrze będę miał
okazję podpisać, mają 10-procentowy limit waloryzacji, ale w budżecie to wciąż tylko 100 proc., a nie
110 proc. To tylko limit do wykorzystania. Na ile jest on naprawdę realny można zobaczyć na kontraktach,
które nie są limitowane. One do
dzisiaj trwają, są realizowane, i tam
waloryzacja wynosi kilkanaście
procent, czasem nawet dwadzieścia.
Niestety 5-procentowy limit na wielu kontraktach został już dawno
przekroczony, a w obecnej sytuacji
ich realizacja jest po prostu nieopłacalna dla spółek. I to jest niczyja wina, że tego nie przewidziano.
Wystąpiła sytuacja nadzwyczajna
i musimy w tej chwili takie kontrakty dostosować do realiów kosztowych albo od nich odstąpić. Tylko
mamy już doświadczenia z poprzedniej dekady, że ponowne rozpisanie
kontraktu przez stronę publiczną
daje w efekcie kilkukrotnie droższe
oferty niż utrzymanie i dostosowanie ich zapisów.
W aktualnej sytuacji możemy
mówić o 10 -procentowej
waloryzacji na kontraktach
nowych i już wiadomo, że
tak że do kontraktów, które
są w toku, rząd przewiduje
10 -procentową waloryzację. Czy
to satysfakcjonuje Pana i branżę?

Pewnie nie wszędzie ten limit wystarczy, ale na pewno ułatwi sytuację w branży. Nie widziałem jeszcze tych szczegółowych zapisów, ale
jako organizacje branżowe postulowaliśmy tego typu rozwiązanie. I to
też miałem na myśli, kiedy mówiłem o rozwiązaniach systemowych.
Zmiany limitu na poszczególnych
kontraktach poprzez roszczenie,
biorąc pod uwagę, ile tych kontraktów ma choćby Generalna Dyrekcja,
to droga przez mękę, a koszty ponosimy tu i teraz. Musimy to uregulować jednym zapisem, choćby był
skomplikowany i trudny. Jednym,
nie kilkudziesięcioma – bo tyle tych
kontraktów jest dziś realizowanych
przez największych zamawiających
publicznych. Trzeba pamiętać, że
mamy też kłopot z kontraktami,
które są realizowane przez stronę
publiczną, a nie są w ogóle waloryzowane – co z nimi? Tu postulowaliśmy, że i one powinny mieć
wprowadzoną, na zasadzie aneksu
do umowy, jakąś klauzulę waloryzacyjną. Nie wiem jeszcze jak ta
grupa została potraktowana w rozwiązaniu rządowym. Czekamy na
informacje.
Nie wiadomo także, w jaki
sposób nastąpi multiplikacja
tej waloryzacji, uznanej przez
agendy rządowe, jak GDDKiA,
PKP PLK, w stosunku do
realizowanych już inwestycji
samorządowych. Jak szybko
przełoży się to na ich sytuację?
Tu niestety sytuacja jest dużo trudniejsza, bo mamy do czynienia
z kontraktami, które bardzo różnią
się między sobą. Dodatkowo kasy
samorządowe zapewne świecą pustkami. Generalna Dyrekcja czy PKP
PLK mają jeden typ kontraktów.
Jest on wprawdzie m odyfikowany,
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ale to wciąż to samo podejście.
A w przypadku samorządów? Mamy
16 województw i ponad 300 powiatów, z których każdy ma jakiś swój
model. I zwykle nie są one do siebie
podobne. Powtarzam, to trudna decyzja, ale coś trzeba z tym zrobić.
Inaczej może dojść do sytuacji, że
realizacja kontraktów przekroczy
możliwości wykonawców, zwłaszcza tych małych.
Wróćmy jeszcze na chwilę
do rosnących cen materiałów
budowlanych. Jak Pańska firma
się do tego przygotowuje? Czy
można się w ogóle przygotować?
To zjawisko trwałe, przejściowe?
Już widzimy pewne uspokojenie
po niedawnym szoku. Ceny nieco
wyhamowały, w niektórych asortymentach nawet spadają. Ale o powrocie do dawnych poziomów nie
ma co marzyć. W związku z tym
rozwiązania systemowe, o których
mówiliśmy wcześniej, stają się nieodzowne.
A co robimy? Po prostu reagujemy ad hoc, uczymy się zarządzać
ryzykiem wzrostu kosztów, w rozmowach z dostawcami próbujemy
wykazać elastyczność, prowadzimy
dialog z inwestorami o problemach
przy realizacji kontraktów. Pokazujemy sytuację taką jaka jest.
Muszę jednak podkreślić, że zamawiający publiczni podchodzą do
problemu ze zrozumieniem i starają się po prostu refundować środki
poświęcane na to, by zrealizować
przerób. Wszyscy dziś mają problemy, choćby ze stalą. Znacząca część
podaży tego surowca pochodziła
z Ukrainy i Rosji, i nie ukrywam,
że dziś ten kierunek jest utrudniony.
Nie mówimy, że na stałe niemożliwy, ale utrudniony.
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Jakby Pan ocenił sytuację branży
w kontekście, że nagle staliśmy
się krajem przyfrontowym
i wynikających z tego problemów
z siłą roboczą?
K r ót kot e r m i nowo z d e c yd owa n ie
doceniłbym ten pierwszy aspekt.
Wciąż jesteśmy w szoku, bombardowani tragicznymi wieściami ze
wschodu, i to zdecydowanie wpływa na rynek. Powiem nawet, że
znacznie bardziej na nasz niż na
inne. A długoterminowo uważam,
że w roku 2025, 2026 to właśnie
niedobór siły roboczej może się stać
jednym z największych problemów
branży. I będzie temu bardzo trudno
zaradzić, bo naturalne zasoby krajów sąsiedzkich są na wyczerpaniu.
Dalsze kierunki? Niektórzy już snują
plany w stylu „OK! To Nigeria”, ale
ja mówię wtedy: a bariera kulturowa,
zupełnie inne wzorce, inny poziom
nauczania. W tych ludzi trzeba zainwestować, przyuczyć, by pracowali
zgodnie z naszymi standardami. Poza
tym, czy ktoś wyobraża sobie budowę skomplikowanego tunelu z subkulturą kilkuset osób pochodzących
gdzieś z głębi Azji? To bardzo trudne
i wiem, o czym mówię, bo mamy takie kontrakty, gdzie zespół jest wielokulturowy. Nie jest łatwo realizować
je bezkonf liktowo.
Przykładowo, na odcinku trasy S3
w Bolkowie mamy sukcesy, ale tu
muszę się pokłonić lokalnym władzom, które bardzo nam w tym pomagają. Taka budowa to przecież
ze względów logistycznych takie
małe miasteczko w mieście. Ściąganie ludzi z okolicznych hotelików,
czy moteli byłoby niewykonalne,
gdy prace trwają 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu. I teraz proszę sobie wyobrazić, co się dzieje,
gdy w takim kampusie pojawia się

 OVID? Ci ludzie nigdzie nie poC
jadą, bo to teraz jest ich mała ,,ojczyzna”, zlokalizowana przeważnie
„in the middle of nowhere”, gdzie
trzeba im zapewnić normalne życie
ze wszystkimi tego atrybutami, tj.
m.in., możliwość pomodlenia się do
innego boga niż nasz...
Skoro już wspomniał Pan o tunelach… Czy PORR zmierza w kierunku największego specjalisty
od takich inwestycji w Polsce?
To nasza specjalność i dziękuję
kolegom z Austrii, którzy z uwagi
na topografię ich terenu mają w tej
dziedzinie ogromne doświadczenie.
Pomagają nam wszędzie tam, gdzie
budujemy tunele, często pracujemy
razem w konsorcjach. Cieszę się, że
dysponujemy taką wiedzą jako grupa. I to jest nasza przewaga na polskim rynku.
Wymieńmy te największe obecnie
realizacje.
Z pewnością jest to tunel w Świnoujściu, który wkrótce połączy
wyspy Uznam i Wolin, radykalnie
poprawiając sytuację komunikacyjną kurortu. Budujemy także w ciągu trasy S3 najdłuższy pozamiejski
tunel w Polsce, 2200 metrów długości, realizowany metodą górniczą.
Wspaniała budowa, a efekt – zapewniam – będzie piorunujący.
Powiedział Pan kiedyś, że „PORR
nie będzie już większy”. Czy
takie stanowisko co do dominacji
jakości usług nad wielkością
i ilością pozostaje aktualne?
Jestem otwarty na wzrost i ostatnie
lata pokazały, że bardzo urośliśmy.
Ale ten wzrost musi być inteligentny. Mamy być najpierw solidnym
partnerem, a dopiero potem rosnąć.

A jeśli jeszcze jedno i drugie idą
w parze, to bardzo dobrze, bo najlepszy jest inteligentny, zrównoważony rozwój. Inteligent Growth to
zresztą jedno z naszych haseł już
od lat. PORR na wszystkich swoich
rynkach rośnie, ale w sposób stonowany. Nie rzucamy się na wszystkie
projekty i zapewne nigdy nie będziemy największą firmą w Europie.
Ja chciałbym, aby PORR Polska był
postrzegany jako bardzo rzetelny
wykonawca, który zawsze realizuje
inwestycje w formule przyjaznej dla
klienta, środowiska i dla pracowników.
Plasujecie się na podium wśród
firm, jeśli chodzi o przychody za
rok 2021. A jak wygląda sytuacja
PORR Polska w grupie?
Wielkościowo, czyli jeśli chodzi
o przeroby, jesteśmy trzecim rynkiem grupy PORR – po austriackim
i niemieckim. Kolejne rynki, czyli
czeski, słowacki, rumuński, skandynawski i szwajcarski, są nieco
mniejsze. Ale dla wszystkich stosowany jest ten sam mianownik: nie
chodzi o to, jak duzi powinniśmy
być, tylko że chcemy wykonać każdy projekt właściwie.
W jakich sektorach PORR będzie
się rozwijał w najbliższych
latach?
Konsekwentnie dążymy do tego, aby
nasza oferta i portfel zamówień był
zdywersyfikowany. Począwszy od
infrastruktury drogowo-mostowej,
kolejowej, wodnej, przez hydrotechnikę śródlądową, morską, projekty
infrastruktury publicznej, po mieszkania i sferę przemysłową, wszędzie
jesteśmy już obecni. W zasadzie
trudno dziś wskazać branżę, w której
PORR nie mógłby konkurować.

PORR to ilu ludzi?
Około 2,5 tysiąca osób w Polsce, zatrudnionych na umowę o pracę.
Czy będziecie się koncentrowali
na projektach dużych, typu
odcinek S3 koło Bolkowa? A co
z Polską powiatową?
Realizujemy także mniejsze kontrakty. Nasza organizacja jest podzielona na regiony, które mają za
zadanie startować także w tego typu
przetargach, o ile możemy być konkurencyjni. Te najmniejsze to nie
nasza nisza, bo lokalne firmy wspaniale sobie dają z nimi radę. Ale już
przetargi średnie bywają trudne,
wymagające technologii, i my się
w tym znakomicie sprawdzamy.
Wracając jeszcze do tej wielosegmentowości, czy jest w tym także
miejsce na offshore, onshore i sieci
przesyłowe?
Oczywiście, wykonujemy gazociągi
dla Gaz-Systemu, terminale LNG,
w tym roku skończyliśmy falochron
w porcie w Gdańsku, robimy śluzy
na Odrze, suche zbiorniki retencyjne. To wszystko technologiczne realizacje, w których możemy wykazać swoją przewagę konkurencyjną.
Startujemy też w przetargach z zakresu budownictwa przemysłowego,
na realizacje instalacyjne bądź magazynowe.
A jak Pan ocenia przyszłość
branży w krótkim horyzoncie,
np. dwóch lat i dłuższym?
Używając medycznej metafory, jeśli zaaplikujemy właściwą terapię to
krótkoterminowo pacjent sobie poradzi – przeżyje. Bo to pacjent wbrew
pozorom całkiem zdrowy, ale nieco
niedoceniany, bo nasze technologie,

tempo realizacji trudnych zadań, jakość pracy naprawdę stanowią wzór.
A ta terapia to de facto elastyczność,
być może zmiany w kontraktach.
A długoterminowo? Nasza branża
jest bardzo uzależniona od środków
unijnych. Jak to będzie z następnymi transzami z tych funduszy – nie
wiem, ale jest to powód do niepokoju.
Rozumiem, że jeśli zapytałbym
Pana wprost o ocenę koniunktury
to byłaby ona znacznie powyżej
50 procent?
Znacznie może nie, ale powiedziałbym, że firmy, które realnie patrzą
na rynek, mierzą siły na zamiary,
poradzą sobie.
Nie boi się Pan, że część
podwykonawców może tego nie
wytrzymać?
Ale czego?
Właśnie takiej koniunktury,
a raczej dekoniunktury.
Nie widzę tego w aż tak czarnych
barwach. Będzie schłodzenie rynku, ale jak jest spadek, to będzie
i wzrost. Mam nadzieję, że sytuacja
ukraińska z czasem się unormuje.
Inwestorzy wtedy spojrzą na nowe
drogi, które prowadzą do działek,
może je wykupią i zaczną budować
na nich obiekty przemysłowe... Na
to liczę. I wtedy każdy na rynku
znajdzie pracę dla siebie.
Wspomniał Pan o Ukrainie. Czy jako
PORR Polska lub szerzej – grupa
PORR przymierzacie się do tego rynku?
Oczywiście po zakończeniu konfliktu.
Przyglądamy się, ale nie podjęliśmy
żadnych decyzji. Jesteśmy wprawdzie technologicznie przygotowani,
ale budownictwo to dla mnie b iznes
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zdeterminowany geograficznie. Most
w Kijowie to zupełnie inny most,
niż ten w Warszawie, i trzeba umieć
go zaprojektować oraz wykonać.
Jeśli będziemy mieli odpowiednich
parterów – proszę bardzo.
Nie postrzegałbym tego jednak jako
ogromnej szansy rozwojowej dla
polskiego budownictwa. Technologicznie tak, możemy wysłać tam
swoje maszyny, swoich technologów, ale co z siłą roboczą? Przecież ktoś musi tam zorganizować
budowę, wylać ten beton, zapłacić,
rozliczyć itd. W jakim systemie to
będzie robione – nie wiem. Będziemy się temu przyglądać, bo gdy pojawia się jakaś szansa to jako PORR
zawsze jesteśmy zainteresowani.
Ale najpierw trzeba sobie uczciwie
odpowiedzieć na pytania, czy i jak
jesteśmy w stanie to zrobić.
Jest Pan przewodniczącym Rady
Polskiego Związku Pracodawców
Budownictwa. To najmocniejsza
organizacja szeroko pojętej
branży budowlanej. Jak Pan
widzi jej rolę w obecnej sytuacji?
Widzę ją jako bardzo silną i opinia
ta nie zmieniła się od chwili, kiedy kilkanaście lat temu zacząłem
działać w PZPB. Uważam, że branża powinna mieć silną reprezentację, by strona publiczna czy inne
elementy tzw. „pentagonu” (inwestorzy pr ywatni, publiczni, banki,
ubezpieczyciele i wykonawcy) miały z kim rozmawiać. Żeby nie dochodziło do sytuacji, że rozmowy
są prowadzone tylko z poszczególnymi f ir mami i pojawiają się zarzuty o stronniczość. My działamy na
korzyść całej branży, która stanowi
bardzo ważną część PK B. Dbamy
o to, by wszystkie rozmowy o naszych problemach miały transparentny charakter.
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A jak Pan ocenia niedawny
Kongres Budownictwa Polskiego,
przygotowany przez PZPB,
którym Pan kieruje?
Bardzo dobra inicjatywa i bardzo
potrzebna, co było widać na sali.
Myślę, że przyjęta forma otwartego dialogu oraz wnioski i priorytety, które udało się wydyskutować
w trakcie kongresu będą wyznaczać
kierunek zmian w najbliższych latach. Oczywiście kongres został
zdominowany przez wojnę w Ukrainie i konsekwencje covidowe, ale
myślę, że wybrzmiało też wiele
innych ważnych problemów, począwszy od bezpieczeństwa na budowach, nowe technologie, poprzez
technologie BIM, po sprawy integracji branży. W obradach uczestniczyło osobiście 326 osób, a do tego
ponad 1100 osób online.
Jest Pan również prezydentem
Porozumienia dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie. Jaki jest stan
tego bezpieczeństwa w sektorze?
Widzę, że rozwiązania wypracowane w tej kwestii przez moich poprzedników działają i stały się nieodłącznym elementem krwioobiegu
budownictwa.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat
z pierwszego miejsca w ilości wypadków na 100 tysięcy pracowników zeszliśmy aż na dwudzieste.
Wyprzedzają nas tylko kraje skandynawskie oraz Holandia, Wielka
Brytania, Irlandia i Niemcy – a musimy pamiętać, że liczba pracowników w tym czasie wzrosła o około
45 procent. Chcemy być jeszcze
bardziej skuteczni w tym obszarze
i hołdujemy strategii ZERO wypadków. Wiem, że to trudne, bo budujemy w różnych miejscach, zmieniają
się technologie, terminy są coraz

bardziej napięte, ale cały czas do
tego dążymy. Jak również do tego,
aby przygotowane przez nas standardy bezpieczeństwa pracy obowiązywały też wszystkich naszych
podwykonawców.
Kolejną ważną kwestią jest przekonanie inwestorów do stosowania
zapisów w SIWZ-ach, które wyłączą
bezpieczeństwo z obszaru konkurowania na etapie przetargów.
Oczywiście każdy kiedyś widział
robotnika pracującego bez kasku.
I z takimi przypadkami trzeba walczyć, prowadzić kampanie, które
podniosą świadomość ochrony życia
i zdrowia ludzi, podniosą też etos
p olskiego budowniczego. Bardzo mi
na tym zależy, bo uważam, że to piękny zawód, taki prawdziwy. Bo nie
można przez Skype’a wytynkować
budynku, i całe szczęście. I domu
zapewne jeszcze długo drukarką 3D
nie zbudujemy.
Rozmawiamy w bardzo trudnych
czasach, a ten wywiad jest jednak
optymistyczny...
Stanisław Lem mówił ,,bądźmy dobrej myśli, bo po co być złej”. Osobiście uważam, że życiowe burze
to sprawdzian dla siły charakteru.
Nadzieja i optymizm pomagają je
przetrwać, a zarazem wcale nie wykluczają trzeźwej oceny sytuacji
i podejmowania racjonalnych d ecyzji.
Najważniejsze żeby działać, a nie
czekać, aż sytuacja sama się zmieni.
Dziękujemy za rozmowę.

REALIZACJE

Unibep zakończył budowę
Pracowni Przewrotu
Kopernikańskiego
Po niespełna dwóch latach od rozpoczęcia prac budowalnych, spółka Unibep przekazała
klucze do nowej Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego (PPK) w Warszawie. Projekt od
samego początku, czyli od etapu konkursu na koncepcję, był prowadzony w metodologii BIM.
Nowością na skalę Polski jest także zastosowana w budynku elewacja ETFE – najbardziej
nietypowa część całej konstrukcji.
Fot. Unibep
Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego stała się kolejnym elementem popularnego kompleksu, złożonego obecnie
z budynku głównego Kopernika, Planetarium i Pawilonu 512.
Z Centrum Nauki Kopernik skomunikowana jest podziemnym
łącznikiem o długości około 25 m. Siedziba Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego zmieści jednorazowo 600 osób. Ma

Fot. Unibep
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trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną o łącznej powierzchni ok. 6000 mkw.
Trzy główne wyzwania
Najbardziej skomplikowanym technicznie i czasowo okazało się
przełożenie dużej magistrali ciepłowniczej (sieć cieplna 2xDN900),
która w pierwotnej wersji przechodziła przez środek budynku. Aktualnie znajduje się ona w rurach osłonowych ok. 1,5 m od ściany piwnicy budynku PPK. Parter budynku jest nadbudowany nad
wspomnianym ciepłociągiem. Poza tym przełożono m.in.: kable
tramwajowe, elektryczne i teletechniczne oraz instalację wodociągową obsługującą tunel Wisłostrady i zapewniającą dla tej drogi
ochronę przeciwpożarową.
Kolejne zadanie, w którego realizacji zespół Unibepu musiał wykazać się ogromnym doświadczeniem i wiedzą było wykonanie podziemnego łącznika o długości ok. 25 m. Funkcjonalnie spina on Centrum Nauki Kopernik z Pracownią Przewrotu Kopernikańskiego.
Ostatnie zadanie polegało na posadowieniu budynku w odległości
mniejszej niż metr od Tunelu Wisłostrady – trasy szybkiego ruchu
wzdłuż lewego brzegu Wisły. Budynek PPK powstał jako częściowo nadwieszona konstrukcja ramowa o 21-metrowej rozpiętości
między słupami nad już istniejącym garażem podziemnym. Znaczna rozpiętość – prawie mostowa – jest bardzo nietypową dla tego
budynku i zasługuje na podkreślenie.

Technologia BIM
Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego w całości zrealizowana
została w technologii BIM (Building Information Modeling), która
polega na modelowaniu obiektów oraz informacji przy zachowaniu
bieżącej współpracy pomiędzy projektantami, wykonawcą i inwestorem na każdym etapie wykonywania projektu.
Dla Unibep SA, jako generalnego wykonawcy, dużym plusem przy
realizacji PPK w technologii BIM była możliwość lepszego zaplanowania pracy w kontekście przeprojektowania instalacji.

Fot. Unibep

„Nadmuchiwana” fasada
Elewacja ETFE to najbardziej nietypowa część całej konstrukcji
i jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w Polsce. Przeszklona
elewacja została otoczona warstwą „poduszek” – tzw. druga skóra elewacji. Specjalny system będzie je wypełniał powietrzem
na bieżąco, jeżeli wewnątrz spadnie ciśnienie. Ten innowacyjny
system został wcześniej zastosowany m.in. w budynku politechniki w Pradze oraz siedzibie firmy Unilever w Hamburgu.
Podwójna warstwa membran ETFE, zszytych brytami, ma walory nie tylko wizualne (materiał jest na tyle przejrzysty, aby
zachować wizualny kontakt z otoczeniem), ale przede wszystkim praktyczne: izolacyjne i akustyczne. Dzięki poduszkom budynek zyskuje na termice, jest bardziej ekologiczny i wpisuje się
w trend budownictwa pasywnego.

Rola PPK
Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego będzie miejscem prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych. Pracownia połączy badania z zakresu edukacji, psychologii i socjologii
oraz nowych technologii i nauk inżynieryjnych.

Fot. Unibep

Fot. Unibep

Fot. Unibep
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Zacznijmy więc od kształcenia – projekt
BIM Edukacja. Jaka jest jego istota?

BIM w budownictwie
– daleko jest, czy blisko?
Mamy za sobą okres, w którym dominowała tematyka technologiczna,
obecnie wchodzimy w okres dominacji zagadnień prawnych. Szczególnie
istotne dla całości procesu wdrożenia BIM jest jego otoczenie prawne
i ono stanowi zamykający fragment całości działań.
Wiktor Piwkowski

Z Wiktorem Piwkowskim rozmawia Konrad Wyrwas

Jest wybitną postacią budownictwa ze
stażem blisko 50 lat pracy na stanowiskach od
kierownika budowy do prezesa przedsiębiorstwa. Szczególnie ważny okres to praca

Organizacje pozarządowe zrobiły dużo dla
wdrożenia BIM w krajowym budownictwie.
Jak to się zaczęło?

dokumentem rozpoczynającym te działania było
porozumienie o współpracy podpisane jesienią
2014 roku przez GUNB, PZITB i SARP.

Po 2010 roku zaczęto w Polsce coraz więcej mówić o BIM jako innowacyjnej metodyce przynoszącej wielkie korzyści w procesie inwestycyjnym, szczególnie przydatnej w budownictwie.
Szczególnie, bo można tworzyć cyfrowy model
budowli i wykorzystać go w procesie projektowania, budowy i eksploatacji. Dzięki temu budowniczowie otrzymali po raz pierwszy w historii
możliwość pracy z wykorzystaniem modelu, a nie
rzeczywistego obiektu, i uniknięcia w ten sposób kosztownych błędów. Na początku 2014 roku
przyszedł do mnie Piotr Miecznikowski, nieżyjący już, fanatyczny wyznawca BIM i opowiedział
mi o nim. Zrozumiałem od razu genialność tej
metodyki i wkrótce wspólnie z Miecznikowskim
zaprezentowaliśmy temat na Forum Budownictwa
w Katowicach, niestety bez większego echa. Dało
to jednak impuls do dalszych działań, poznałem
środowisko eksperckie BIM, i utonąłem w problematyce na kolejnych 7 lat inicjując i koordynując najważniejsze wydarzenia zmierzające do
wdrożenia BIM w polskim budownictwie. Należy także podkreślić, że pierwszym formalnym

W naszej świadomości istnieje nazwa V4 BIM
task group jako ważne wydarzenie z początków
tych działań. Jak można to wyjaśnić?

w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych (1983-87), gdzie był
dyrektorem departamentów inwestycji oraz
nauki i techniki. Wywarł znaczący wpływ na
rozwój przemysłu materiałów budowlanych.
Od 1990 r. związany z firmą PERI Polska
– twórca firmy od podstaw, a następnie przez
20 lat dyrektor i prezes. W latach 2005-2012
Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa, następnie Sekretarz
Generalny (2012-2020). Honorowy Członek
PZITB. W 2010 r. zainicjował „Porozumienie
dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie”,
Obecnie jest kreatorem wdrożenia cyfryzacji
budownictwa, współtwórcą dwóch fundamentalnych projektów: BIM Edukacja oraz BIM
Standard PL. Jego inicjatywa doprowadziła do
wydania przez PWN książki „BIM w praktyce”
uznanej za najlepszy podręcznik techniczny
2018 r. oraz „BIM dla managerów”. Polski
Związek Pracodawców Budownictwa nadał mu
w 2017 r. tytuł „Primus inter optimos” za szczególny wkład w rozwój budownictwa w okresie
ostatnich 25 lat.
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Udało mi się utworzyć niewielki, ale kompetentny zespół ekspercki skupiony przy Polskim
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Dla upamiętnienia historii wymienię nazwiska:
Anna Anger i Paweł Wierzowiecki (Graph’it
Studio), Bohdan Lisowski (SARP), Jacek Magiera (Politechnika Krakowska), Adrian Biesaga (ICE), Mateusz Turecki (Budimex) i jako
koordynator Wiktor Piwkowski (PZITB). Był to
w istocie społecznie działający think tank, który nazwaliśmy V4 BIM task group mając ideę
współpracy w ramach krajów grupy wyszehradzkiej (V4). Największym dorobkiem dyskusji
i przemyśleń w tym zespole było sprecyzowanie
modelu wdrożenia BIM w krajowym budownictwie: obszar inwestycji publicznych, powszechne
kształcenie kadr inżynierskich, standaryzacja
procesów BIM. Tą drogą idziemy konsekwentnie
do dzisiaj.

To pierwszy z wielkich projektów wdrożenia BIM w budownictwie. Uznaliśmy, że
wydziały inżynierii lądowej i architektury
wyższych uczelni technicznych powinny wprowadzić obowiązkowy przedmiot
obejmujący ogólne kształcenie studentów
w zakresie BIM na wzór innych dziedzin,
takich jak konstrukcje budowlane, geodezja, instalacje itp. Następnie, na poziomie
magisterskim wprowadzić fakultatywną
możliwość wykonania pracy dyplomowej
w specjalności BIM. Równolegle – otworzyć cykl studiów podyplomowych BIM
dla inżynierów stosujących metodykę BIM
w praktyce. BIM Edukacja to projekt opisujący podstawy programowe przedmiotu
BIM na pierwszym stopniu nauczania. Podstawy programowe dają możliwość ujednolicenia zakresu kształcenia tak, aby każda
uczelnia gwarantowała jednakowy poziom
minimum wiedzy.
Zadanie to w ramach projektu BIM Edukacja podjęli w 2017 roku dziekani wydziałów
inżynierii lądowej Politechniki Warszawskiej – prof. Andrzej Garbacz, Politechniki Krakowskiej – prof. Andrzej Szarata,
SGGW – prof. Eugeniusz Koda i WAT
– prof. Adam Stolarski. Miałem przyjemność i zaszczyt koordynowania tego projektu. Opracowanie w postaci końcowej
zostało w 2018 roku przekazane dziekanom
wszystkich wydziałów inżynierii lądowej.
Obecnie kształcenie w pełnym, planowanym zakresie zostało skutecznie wdrożone.
BIM Edukacja jest jednym z nielicznych,
skutecznie przeprowadzonych projektów
edukacyjnych o zasięgu krajowym.
Towarzyszył temu projektowi wydany
przez PWN podręcznik „BIM w praktyce”
(autorzy: Dariusz Kasznia, Jacek Magiera,
Paweł Wierzowiecki).
Kolejny projekt to BIM Standard PL,
tak samo fundamentalny. Do czego nas
przybliżył?

W roku 2018 przyszedł do mnie Marcin Sokołowski, wówczas szef departamentu BIM
w firmie Skanska, i zapytał czy mógłbym
się podjąć czegoś takiego jak zainicjowane
przeze mnie w 2010 roku Porozumienie dla
bezpieczeństwa pracy w budownictwie –
które stało się wielkim sukcesem w drodze
do wysokiej kultury pracy – ale tym razem
dla BIM. Spodobał mi się ten pomysł i po
konsultacji z PZITB i SARP zwróciłem się
z tym do Prezesa PZPB Jana Stylińskiego.
Istotne było współdziałanie z przemysłem
budowlanym i Prezes Styliński, jak mało kto
obdarzony talentem rozumienia skomplikowanych spraw, natychmiast podjął temat.
W efekcie, w 2018 roku podpisana została
Deklaracja BIM Standard PL i rozpoczęła
się realizacja projektu BIM Standard PL –
opisu polskiej normy BIM dla zamówień
publicznych w budownictwie, zgodnej
z ISO 19650. Sygnatariusze Deklaracji
– Jan Styliński (PZPB), Ryszard Trykosko
(PZITB), Mariusz Ścisło (SARP), Dariusz Blocher (Budimex), Piotr Kledzik
(PORR), Magnus Perrson (Skanska) oraz
Jerzy Werle (Warbud) zapewnili, przede
wszystkim ze strony wielkich firm budowlanych, fundusz realizacji projektu.
W efekcie projekt BIM Standard PL, koordynowany przez Prezesa Stylińskiego
(finanse) i przeze mnie (organizacja), przy
istotnym udziale Urzędu Zamówień Publicznych, został zakończony i zaprezentowany na początku 2021 roku. Mamy więc
bardzo dobry, wszechstronny dokument,
który stanowi doskonały punkt wyjścia
do prac legislacyjnych nad polską normą
BIM. Przewodnikiem po zawiłościach
tego opracowania jest książka „BIM dla
managerów”, (wyd. PWN, autorzy: Anna
Anger, Paweł Łaguna, Bartosz Zamara).
Jak zwykle efekty tworzą ludzie. Komu
chciałby Pan szczególnie podziękować
jako inicjator i koordynator działań
o których mówiliśmy?
Wiele nazwisk wymieniłem, ale szczególnie chciałbym podziękować eksper-

tom. Oni włożyli w sukces wielką wiedzę
i ogromny wysiłek. Projekt BIM Edukacja
– Jacek Magiera (PK), Paweł Nowak (PW),
Marzena Lendo-Siwicka (SGGW), Jarosław Siwiński (WAT). Projekt BIM Standard PL – Dariusz Kasznia (eccBIM), Jacek
Magiera (PK), Justyna Pożarowska (UZP),
Tomasz Owerko (AGH), Maciej Kindler
(Skanska). Wydawnictwa PWN – Karol Zawadzki. Oni są autorami dotychczasowych
sukcesów.
Co dalej?
Kongres Budownictwa Polskiego, który
miał miejsce w kwietniu 2022 roku w Poznaniu, podjął w sprawie wdrożenia BIM
w budownictwie uchwałę wskazując dalszy najbliższy kierunek. Jest nim przejęcie
przez organy państwowe działań zmierzających do wprowadzenia polskiej normy
BIM i wdrożenie jej w 2025 roku. Trzeba
podkreślić, że mamy za sobą okres w którym dominowała tematyka technologiczna,
obecnie wchodzimy w okres dominacji zagadnień prawnych.
Szczególnie istotne dla całości procesu
wdrożenia BIM jest jego otoczenie prawne
i ono stanowi zamykający fragment całości
działań. Tak więc nie tylko norma BIM, ale
także prawo zamówień publicznych, prawo
własności intelektualnej, ochrona tajemnicy handlowej, czy też prawo budowlane. To
wymaga daleko idącej koordynacji wielu instytucji publicznych i możliwe jest tylko pod
egidą rządu. Dalsza perspektywa to platforma cyfrowa zarządzania procesem inwestycyjnym w budownictwie obejmująca mapy,
urbanistykę, administrację, projektowanie,
realizację i eksploatację obiektów.
Gra idzie o oszczędności dla gospodarki
narodowej rzędu 7 do 10 miliardów złotych
rocznie w obszarze zamówień publicznych
w budownictwie, i to tylko w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. Jeżeli do
tego dodamy korzyści w okresie eksploatacji budowli, to w rachunku ciągnionym
kwota ta niepomiernie wzrośnie.
2/2022 EUROINFRASTRUKTURA
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Niepewność w branży budowlanej
w obliczu rosnących cen
– jak poszczególne regiony
odnajdą się w nowej sytuacji?
Pandemia, wojna w Ukrainie, przerwane łańcuchy dostaw, skokowe wzrosty cen energii i paliw,
rosnące ceny materiałów budowlanych, brak pracowników, rekordowa inflacja – skala oddziaływania
tych czynników na gospodarkę i rynek budowlany sprawia, że przyszłość rynku budowlanego
obarczona jest coraz większą niepewnością. Analiza i prognoza rozwoju rynku budowlanego
poszczególnych województw zaprezentowana w raporcie „Sektor budowlany w Polsce 2022
– Analiza regionalna” wskazują, jak poszczególne regiony odnajdują się w obecnej sytuacji.
Szymon Jungiewicz
Prognozy dla rynku budowlanego w dobie
wojennej niepewności

Szymon Jungiewicz
Dyrektor sektora
budownictwa w PMR Market
Experts. Ekspert rynku
budowlanego oraz nieruchomości
z niemal 20-letnim doświadczeniem
w branży budowlanej i rynku
nieruchomości. Koordynuje analizy
i monitorowanie rynku, przygotowuje
raporty rynkowe oraz uczestniczy
w projektach o charakterze
doradczym, autor licznych
opracowań przygotowywanych dla
największych firm deweloperskich,
budowlanych oraz banków
komercyjnych i stowarzyszeń
branżowych.
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Według analizy rynku budowlanego zaprezentowanej w raporcie „Sektor budowlany w Polsce –
Analiza regionalna”, miniony rok (2021) okazał się
wzrostowy dla polskiego budownictwa i to zarówno pod względem wartości nominalnej (+6,2% r/r),
jak również w ujęciu realnym (+2,0% r/r). Oznacza
to, że rynek budowlany powrócił do wzrostów po
słabszym 2020 r. (-4,0% w ujęciu realnym, słabsze
wyniki były rezultatem negatywnych ryzyk inwestycyjnych związanych z pandemią COVID-19).
Wojewódzkie ujęcie danych i prognoza przygotowana dla każdego z województw wskazuje jednak,
że sytuacja będzie mocno zróżnicowana.
Wśród najważniejszych czynników powiązanych z budownictwem i wpływających na perspektywy rozwoju
rynku budowlanego wymienić obecnie należy:
• Odpływ pracowników z Ukrainy na skutek agresji Rosji na Ukrainę.
• Silne wzrosty cen materiałów budowlanych w 2021 r.
i spodziewana kontynuacja trendu w 2022 r.
• Problemy z dostępnością podstawowych materiałów budowlanych.

• K luczowa faza realizacji programów infrastrukturalnych wykorzystujących środki unijne
z budżetu UE 2014-2020.
• Wpływ sytuacji w Ukrainie na politykę energetyczną UE i Polski.
• Nieuchronne inwestycje w OZE i dekarbonizację
gospodarki, konieczność modernizacji i inwestycji w infrastrukturę przesyłową.
• Rekordowa aktywność inwestorów na rynku
magazynowo-logistycznym.
• Rekordowe dane nt. ruchu budowlanego w budownictwie mieszkaniowym i spodziewane
ochłodzenie w 2022 r.
• Wyhamowanie popytu na kredyty mieszkaniowe
w 2022 r.

szymi ośrodkami koncentracji budownictwa deweloperskiego (prawidłowość ta nie dotyczy jedynie woj. pomorskiego).
Pozycja poszczególnych regionów, jeśli chodzi o wielkość realizowanej na ich terenie produkcji budowlano-montażowej, generalnie
jest dosyć stabilna, gdyż jest wypadkową wieloletnich procesów
zachodzących w sferze ekonomii, demografii, itd. Część regionów
dysponuje ogromną przewagą nad pozostałymi w wielu aspektach,
w tym bezpośrednio i pośrednio wpływających na możliwości inwestycyjne oraz stopień aktywności inwestorów. Z tego też powodu nie należy spodziewać się większych przesunięć pod względem
wartości zrealizowanej na ich terenie produkcji budowlano-montażowej. W najbliższych latach dojdzie do niewielu przetasowań na
budowlanej mapie regionów. Nie znaczy to bynajmniej, że budowlany potencjał rozwoju poszczególnych województw będzie zbliżony.
Część z nich przyspieszy i zmniejszy dystans do większych rynków
budowlanych, część z kolei utraci dotychczasowe tempo wzrostu.

Niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o realizację dużych inwestycji inżynieryjnych, zarówno w budowie, jak i w fazie planowania, jest woj. mazowieckie. Duża w tym zasługa projektu budowy Centralnego Programu Komunikacyjnego (CPK). W pierwszej
kolejności beneficjentem tej inwestycji zostanie branża kolejowa
– około 3/4 całkowitych nakładów jakie zostaną poniesione stanowi
komponent kolejowy. Inwestycje kolejowe CPK to łącznie prawie
2000 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Dla ponad 1300 km z nich prace przygotowawcze już trwają. Pierwsze roboty budowlane mają się rozpocząć w 2023 r. Na Program Kolejowy
CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych
prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.
Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i 1981 km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest Centralny Port Komunikacyjny Sp.
z o.o. Całość programu zostanie zrealizowana w latach 2020-2034.

Prognozy analityków PMR dla poszczególnych województw
uwzględniają wojewódzki potencjał pod względem ruchu budowlanego w budownictwie kubaturowym, zaawansowania i planów
realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Uwzględniając okres
do 2027 r., udział czołowych regionów nieznacznie się skurczy
kosztem mniej rozwiniętych gospodarczo województw. Będzie to
skutek z jednej strony finansowania środkami unijnymi rozwoju
słabszych ekonomicznie województw, z drugiej strony większego
ich zapotrzebowania na infrastrukturę transportową. Dostrzegalny
będzie także efekt wysokiej bazy odniesienia (skutek silnych wzrostów notowanych w poprzednich latach).

Pięć czołowych regionów stanowi ok. 57%
wartości polskiego budownictwa

Budownictwo inżynieryjne – segment najmocniej różnicujący
ocenę potencjału województw, ale i najbardziej narażony na
istotne różnice między aktualnymi planami, a faktyczną realizacją

Prognozy rozwoju produkcji budowlano-montażowej w segmencie inżynieryjnym dla województw na okres 2022-2027 prezentują
się relatywnie optymistycznie, jeśli chodzi o lata 2022-2023. Od
2024 r. możliwe są jednak pierwsze spadki wynikające z przekroczenia szczytu wydatkowania środków unijnych w aż dziewięciu
województwach – najsilniejsze w woj. łódzkim i lubelskim. Dynamika inwestycji będzie się jednak rozkładać dość różnorodnie
w poszczególnych województwach, co będzie uzależnione od harmonogramów największych realizowanych inwestycji.

Pięć czołowych województw (mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie i małopolskie) odpowiada za 57% produkcji budowlano-montażowej
zrealizowanej w 2021 r. w Polsce. To regiony obejmujące największe lokalne centra nieruchomości
komercyjnych i największe aglomeracje z najwięk-

Ocena potencjału budowlanego w poszczególnych województwach
będzie się różnić także w zależności od tego, czy interesującym nas
segmentem jest budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe, czy
inżynieryjne. Ze względu na swoją charakterystykę (najbardziej czasochłonne i kosztochłonne) najmocniej różnicować ocenę potencjału poszczególnych województw będą inwestycje w segmencie inżynieryjnym.

W latach 2022-2027 największy średnioroczny udział w segmencie inżynieryjnym doświadczą województwa lubuskie, opolskie, podlaskie,
śląskie oraz małopolskie, ze średniorocznymi wzrostami w tym okresie
w przedziale 4-5%. Z kolei jedynym spadkiem w analogicznym okresie
według naszych prognoz odznaczy się woj. zachodniopomorskie, zaliczając średniorocznie -0,8% spadek produkcji budowlano-montażowej.
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ESG nabiera rozpędu
ESG to nie tylko raportowanie wskaźników niefinansowych, to kompleksowy wymóg przemodelowania każdego obszaru działalności przedsiębiorstwa w zgodzie z wytycznymi zrównoważonego rozwoju.
Angelika Szufel
jest adwokatem w Praktyce

Angelika Szufel, Agata Kukawka-Evers

Infrastruktury i Finansowania
Projektów w CMS.
Specjalizuje się w doradztwie
prawnym związanym
z organizacją przedsięwzięć
inwestycyjnych o charakterze
infrastrukturalnym, a także
kompleksowo wspiera klientów
w budowaniu strategii ESG. Jest
laureatką Rankingu Dziennika
Gazeta Prawna „Rising Stars
Prawnicy – liderzy jutra 2020”.

Agata Kukawka-Evers
jest radcą prawnym
w Departamencie Energetyki
i Projektów Infrastrukturalnych
w kancelarii CMS. Specjalizuje
się w doradztwie prawnym
z zakresu realizacji projektów

W połowie maja świat obiegł post Elona Muska,
w którym nazwał kryteria ESG oszustwem. Wynikało to z faktu, że Dow Jones Indices – jeden
z najbardziej wpływowych na świecie indeksów
giełdowych ESG, odnoszący się do akcji spółek notowanych na New York Stock Exchange
i NASDAQ – usunął producenta samochodów
elektrycznych Tesla ze swojego indeksu S&P
500 ESG. Równocześnie w ratingu utrzymały
się firmy działające w branży naftowej i gazowej, które z uwagi na swój przedmiot działalności mają trudności w osiągnięciu neutralności
klimatycznej.

powinien zostać nadany priorytet. Wprost przeciwnie – zarówno wymogi stawiane przez instytucje finansowe, jak i projekty unijnych aktów
prawnych potwierdzają, że przedsiębiorstwa są
zobowiązane do dołożenia należytej staranności
w każdym z obszarów. Skupienie się na przyjęciu strategii dekarbonizacji bez równoczesnego
wdrożenia zmian w obszarze compliance, takich
jak przyjęcie polityki antykorupcyjnej czy też
brak uwzględnienia w całym łańcuchu działalności wytycznych związanych z ochroną praw
człowieka spowoduje, że spółka nie osiągnie
oczekiwanego dobrego ratingu.

Decyzja o odrzuceniu Tesli potwierdza jednak,
że dla oceny ratingów ESG istotne są wszystkie
obszary działalności spółki. Wśród czynników,
które wpłynęły na decyzję Dow Jones, znalazły
się m.in. liczne roszczenia o dyskryminację rasową, czy powództwa przeciwko Tesla związane
z nieodpowiednimi warunkami pracy w fabryce.
Ponadto, przed dniem ogłoszenia indeksu Tesla
nie opublikowała szczegółów na temat posiadania strategii niskoemisyjnej oraz posiadanych
polityk postępowania biznesowego, kluczowych
dla oceny spółki w obszarze „G”. Tesla zatem,
mimo że jest niewątpliwie liderem innowacji
i wyznacza trendy w branży elektromobilności,
to nie może pochwalić się sukcesami we wszystkich obszarach istotnych dla zrównoważonego
rozwoju.

Ponadto, osiągnięcie korzystnych wyników w ratingach ESG na rynku unijnym możliwe będzie,
jeżeli przedsiębiorstwa w swoich strategiach działania będą na bieżąco uwzględniać kolejne wymogi prawne określane przez ustawodawcę unijnego,
a te regularnie się zmieniają i rozszerzają.

infrastrukturalnych,
z uwzględnieniem wsparcia
klientów przy budowaniu oraz
wdrażaniu strategii ESG.
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Weryfikując globalne trendy, jak i działania unijnego ustawodawcy wskazać należy, że nie określano dotychczas, której z liter „E”, „S” czy „G”

Dla sektora budowlanego oraz infrastrukturalnego największym wyzwaniem może okazać
się uwzględnienie w swojej działalności weryfikacji całego łańcucha dostaw. Projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting
Directive) zakłada, że podmioty zobowiązane
do raportowania niefinansowego będą musiały
uwzględnić nie tylko swoje działania bezpośrednie, ale także swoją pośrednią działalność. Zgodnie z motywem 27 Dyrektywy Proces należytej
staranności dotyczy całego łańcucha wartości
jednostki, w tym jej własnych operacji, produktów i usług, stosunków gospodarczych i łańcuchów dostaw.

Oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą
w najbliższych latach nie tylko wdrożyć
nowe regulacje wewnątrz własnej organizacji, ale także będą zmuszone do podjęcia działań w całym łańcuchu dostaw.
W praktyce może to doprowadzić do wyeliminowania szeregu małych firm, które
nie będąc objęte obowiązkiem raportowania, nie podejmą działań w zakresie
zrównoważonego rozwoju. W konsekwencji to największe podmioty na rynku, chcąc mitygować negatywne skutki
wykluczenia szeregu firm z łańcuchów
dostaw, powinny już teraz precyzować,
jakie wymagania będą musiały być spełnione przez ich kontrahentów by pozostać
w łańcuchach dostaw.
Równocześnie
Komisja
Europejska
pracuje nad implementacją dyrektywy
w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Due
Diligence Directive, Dyrektywa CSDD),
która nałoży kolejne obowiązki implikujące konieczność przemodelowania
dotychczasowego modelu prowadzenia
działalności.
Według propozycji Komisji Europejskiej
obowiązki w zakresie należytej staranności miałyby zostać nałożone na największe przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej,
jak również przedsiębiorstwa spoza Unii
Europejskiej, ale prowadzące działalność
na jej terenie.
Wśród obowiązków przewidzianych
w projekcie Dyrektywy CSDD uwzględniono konieczność przeprowadzenia due
dilligence działalności przedsiębiorstwa
pod kątem spełniania standardów tzw.
należytej staranności. Badany w szczególności byłby wpływ firmy na środowisko oraz przestrzeganie praw człowieka.
Dyrektywa CSDD odnosi się także do
konieczności uwzględnienia wartości
w całym łańcuchu dostaw. Analogicznie zatem jak w przypadku obowiązków

określonych w Dyrektywie CSRD, spółki będą zobowiązane do uwzględnienia
obowiązków nie tylko względem działalności wykonywanej przez dane przedsiębiorstwo bezpośrednio, ale także w odniesieniu do podmiotów, z którymi dana
spółka współpracuje. Ponownie unijny
ustawodawca założył, że sam obowiązek badania nie musi być nałożony na
wszystkie podmioty, ponieważ to ci najwięksi wywrą na swoich kontrahentach
konieczność weryfikowania poszczególnych wskaźników ESG.
Konieczne będzie zatem wdrożenie
w spółkach szeregu instrumentów organizacyjno-prawnych, które pozwolą największym przedsiębiorstwom w sposób
zgodny z własną strategią dokonać wyboru kontrahentów.
W konsekwencji przedsiębiorstwa zobligowane do raportowania ESG muszą
w sposób sprawny i efektywny wdrożyć
własne strategie, bowiem dopiero wówczas będzie możliwe zdefiniowanie metryk, analiz i narzędzi do oceny praktyk
ESG swoich dostawców. Wybór kontrahentów powinien się odbywać w oparciu o własne założenia i wytyczone cele
w obszarze ESG. Już teraz, w ramach
komunikacji z potencjalnymi lub obecnymi dostawcami, przedsiębiorstwa powinny w sposób jednoznaczny informować
o przyjętych wartościach prowadzenia
działalności. Konieczne są bowiem działania mające na celu podnoszenie świadomości i zachęcanie dostawców do włączania zasad zrównoważonego rozwoju
do ich działalności.
Pomocne mogą okazać się również odpowiednio przygotowane kwestionariusze
do samooceny przez dostawców, które
powinny usprawnić proces weryfikacji. Konsekwentnie, w ramach zapytań
ofertowych oraz umów powinny znaleźć
się postanowienia, które zobowiążą dostawców (a także ich partnerów biznesowych) do przestrzegania przyjętych przez

przedsiębiorstwo standardów. Należy
jednak uwzględnić trudności, jakie pojawią się w praktyce przy próbach realizacji poszczególnych standardów (szczególnie mając na względzie liczbę dostawców
w Unii Europejskiej i w państwach trzecich oraz ogólną złożoność łańcuchów
wartości). Przedsiębiorstwa powinny
współpracować z dostawcami w zakresie
identyfikacji priorytetowych obszarów,
w których ryzyko negatywnego wpływu
na ludzi, środowisko i ład korporacyjny
jest największe. Następnie podejmować
działania z dostawcami (pierwszego szczebla, jak i niższych szczebli) w celu pokonywania przeszkód na drodze do minimalizowania i powstrzymania niekorzystnych
skutków dla praw człowieka i dla środowiska oraz zapobiegania takim skutkom.
Przedsiębiorstwa posiadające zrównoważony łańcuch dostaw będą nie tylko
odpowiednio przygotowane na nadejście
zaostrzonych wymogów prawnych, ale
także uzyskają przewagę konkurencyjną dzięki zwiększonej odporności na
niespodziewane zmiany w łańcuchach.
Nietrudno bowiem wyobrazić sobie,
jak kosztowne dla wielu firm okaże się
zmienianie poszczególnych dostawców
ad hoc. Równocześnie małe firmy, które odpowiednio wcześnie przygotują się
do spełniania wytycznych danego rynku w zakresie zrównoważonego rozwoju zdobędą ogromną przewagę rynkową
względem konkurentów, którzy takiej
transformacji nie podjęli.
Komisja Europejska wielokrotnie podkreśla, że zachowanie przedsiębiorstw
ze wszystkich sektorów ma kluczowe
znaczenie dla pomyślnego wdrożenia
Europejskiego Zielonego Ładu oraz
dla osiągnięcia wyznaczonych przez
ONZ celów zrównoważonego rozwoju,
w tym celów w zakresie praw człowieka
i środowiska. Złudne są zatem nadzieje,
że ten proces może spowolnić, wprost
przeciwnie – pociąg ESG już ruszył
i nie zamierza się zatrzymywać.
2/2022 EUROINFRASTRUKTURA
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jako umowa mieszana zawierająca w sobie zarówno elementy umowy o dzieło,
jak i umowy o roboty budowlane.

Przeniesienie praw autorskich
do dokumentacji projektowej
W fazie przygotowania inwestycji budowlanej powstaje potrzeba
realizacji dokumentacji projektowej, która może podlegać ochronie
prawa autorskiego. Najczęściej inwestorzy zawierają z projektantami
umowę o prace projektowe lub zlecają przygotowanie dokumentacji
projektowej w ramach kompleksowej umowy, obejmującej jednocześnie
zaprojektowanie i wykonanie inwestycji. Ważne jest przy tym zawarcie
w umowie szczegółowych postanowień dotyczących praw autorskich.
Piotr Jarzyński
Piotr Jarzyński

Wspólnik

w Kancelarii Prawnej
Jarzyński & Wspólnicy.
Specjalizuje się w obsłudze
spraw dotyczących
nieruchomości
i inwestycji budowlanych,
w szczególności w zakresie
postępowań o wydanie
warunków zabudowy,
pozwoleń na budowę

Utworem w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej:
Prawo autorskie) jest każdy przejaw działalności
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony
w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości,
przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są m.in.
utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne. Nie zawarto jednak
ich ustawowej definicji co powoduje, iż każdorazowo należy ocenić, czy mamy do czynienia
z utworem chronionym Prawem autorskim.

oraz legalizacyjnych. Jest
redaktorem i współautorem
książki pt. „Inwestycje
budowlane w praktyce”.

Utworami mogą być w szczególności projekt
koncepcyjny, wizualizacja obiektu budowlanego,
projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacja warsztatowa, inna dokumentacja budowy (np. dokumentacja konserwatorska i dotycząca ochrony przyrody, ekspertyzy budowlane).
Rodzaj umowy
Najczęściej inwestorzy zawierają z projektantami umowę o prace projektowe dotyczącą przygotowania np. projektu koncepcyjnego, pro-
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jektu budowlanego, projektów wykonawczych.
Sporządzenie dokumentacji projektowej może
być również przedmiotem umowy o roboty budowlane. W Kodeksie cywilnym uregulowano,
iż do obowiązków inwestora przy wykonywaniu
tej umowy należy m.in. dostarczenie projektu.
Z tego względu w nauce prawa i orzecznictwie
sądów istnieje spór co do możliwości swobodnego decydowania przez strony o sporządzeniu
dokumentacji projektowej przez wykonawcę.
Przede wszystkim prezentowany jest podgląd,
iż umowa, w której to wykonawca dostarcza
projekt nie może być uznana za umowę o roboty
budowlane. Przeciwnicy takiego zapatrywania
wskazują, iż liczy się cel umowy a nie to, kto
przygotuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia robót. Coraz częściej są realizowane
inwestycje w systemie „zaprojektuj i wybuduj”,
w którym projekt dostarcza wykonawca na podstawie wytycznych inwestora. Uwzględniając
drugi z wyżej wymienionych poglądów, tego
typu umowę należałoby uznać za umowę o roboty budowlane. Może być również tak, iż umowa
obejmująca jednocześnie zaprojektowanie i wykonanie inwestycji zostanie zakwalifikowana

Elementy umowy
Zarówno inwestorzy, jak i projektanci
(wykonawcy) często zapominają o właściwym uregulowaniu w umowie kwestii praw autorskich, co czasami kończy
się sporem w sytuacji, gdy np. inwestor
chce wykorzystać dokumentację projektową do realizacji kolejnej inwestycji lub
zmienić ją korzystając z pomocy innego
projektanta, ale nie nabył odpowiednich
praw autorskich i nie uzyskał stosownych
zgód pierwotnego twórcy.
Z tego względu każda umowa obejmująca
wykonanie prac projektowych powinna
zawierać postanowienia dotyczące praw
autorskich, albowiem przeniesienie własności egzemplarza dokumentacji projektowej na inwestora nie jest równoznaczne
z przejściem na niego autorskich praw
majątkowych do utworu, a w braku postanowień umownych nabycie od twórcy
egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego
obejmuje prawo zastosowania go tylko do
jednej budowy.
Umowa powinna określać, czy twórca
lub osoba posiadająca autorskie prawa
majątkowe przenosi je na inwestora, czy
jedynie udziela licencji na korzystanie
z autorskich praw majątkowych. Jeśli
zostanie udzielona licencja, to inwestor
może korzystać z utworu na warunkach
w niej określonych, ale nie nabywa autorskich praw majątkowych, które w dalszym ciągu będą należały do twórcy lub
podmiotu posiadającego autorskie prawa
majątkowe. Licencja może mieć charakter wyłączny (gdy zostanie udzielona tylko jednej osobie) albo niewyłączny (może
być udzielona wielu osobom). Udzielenie
sublicencji (dalszej licencji) przez inwestora możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody osoby, która udzieliła licencji,

a zatem warto tę kwestię uregulować
w umowie.
Należy także wymienić pola eksploatacji,
czyli sposób korzystania z dokumentacji
projektowej przez inwestora, albowiem
Prawo autorskie wprowadza obowiązek
jednoznacznego skonkretyzowania pól
eksploatacji w każdej umowie dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji. Umowa
może dotyczyć tylko pól eksploatacji
znanych w chwili jej zawarcia. W przypadku inwestycji budowlanych istotne
może być m.in.: wytwarzanie określoną
techniką egzemplarzy utworu; rozpowszechnienie i publiczne udostępnianie
utworu; wykorzystanie utworu w działalności inwestora; dokonywanie zmian
lub modyfikacji układu urbanistycznego
oraz obiektów budowlanych powstałych
na podstawie dokumentacji projektowej;
wykonywanie robót budowlanych według
dokumentacji projektowej.
Umowa może obejmować także zezwolenie twórcy na wykonywanie przez inwestora zależnych praw autorskich do opracowań dokumentacji projektowej, w tym
ich tłumaczenia, przeróbki, adaptacji lub
innego opracowania oraz korzystania
z nich i rozporządzania nimi na ustalonych polach eksploatacji.
W umowie należy wyraźnie określić, czy
przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji następuje
odpłatnie czy nieodpłatnie. Jeżeli umowa
nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu
eksploatacji. Gdy strony nie uregulują
w umowie kwestii wynagrodzenia, to
zastosowanie znajdzie ogólna reguła Prawa autorskiego, zgodnie z którą, jeżeli
z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.
Jeżeli w umowie nie określono wysoko-

ści wynagrodzenia autorskiego, to jego
wysokość określa się z uwzględnieniem
zakresu udzielonego prawa oraz korzyści
wynikających z korzystania z utworu.
Warto zawrzeć także postanowienia dotyczące przeniesienia z projektanta (wykonawcy) na inwestora własności nośników
i egzemplarzy utworów wchodzących
w skład dokumentacji projektowej, albowiem jeżeli umowa nie stanowi inaczej,
przejście autorskich praw majątkowych
nie powoduje przeniesienia na nabywcę
własności egzemplarza utworu.
Należy pamiętać, że nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego
rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Reguła ta ma chronić twórców, aby nie byli uzależnieni od
jednego odbiorcy dzieła.

Kancelaria Prawna
Jarzyński & Wspólnicy Sp.k.
Kancelaria istnieje od
1989 roku i jest jedną
z pierwszych tego typu firm
w Polsce. Jesteśmy firmą
rodzinną, łączącą pokolenia,
a tym samym prawniczą
tradycję i doświadczenie
z nowoczesnym
podejściem do świadczenia
usług. Główne obszary
naszej specjalizacji
to Prawo Budowlane
i Nieruchomości, Prawo
Własności Intelektualnej,
Prawo Cywilne, Prawo
Administracyjne, Prawo
Gospodarcze.
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BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

W bezpieczeństwie
pracowników na budowach
to szefowie są źródłem zmian
W tym roku mija 12 lat od powstania Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.
Wiele udało się zmienić, zmniejszyć wskaźniki wypadków, ale na polskich budowach wciąż
giną pracownicy.
Michał Wasilewski
Sytuacja wymaga intensywnej współpracy od
wszystkich uczestników procesu budowlanego.
W krajach, które są dla nas wzorem i mają mniejsze wskaźniki wypadków śmiertelnych, jak kraje
skandynawskie, Holandia i Wielka Brytania, bezpieczeństwa na budowie wymaga inwestor. Ma to
korzystny wpływ na organizację pracy.

mgr inż. Michał Wasilewski

W wypowiedziach panelu dyskusyjnego na konferencji Awarie Budowlane, w którym udział wzięli: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński – Prezes
PIIB, Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny

Inspektor Pracy, Grzegorz Dziedzina – z-ca p.o.
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Piotr Kledzik – Prezydent Porozumienia
dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Ryszard
Trykosko – Wiceprezes Zarządu NDI, Michał
Wrzosek – PERI, Cezary Łysenko – Dyrektor
Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex SA,
wybrzmiało jasno: założenia planu BIOZ nie powinny być elementem konkurencji, powinny być
uwzględnione w projekcie, wycenione przez inwestora i egzekwowane przez inspektora nadzoru.
To działanie pozwoli uratować dziesiątki pracowników rocznie na polskich budowach przed śmiercią lub kalectwem.

To bardzo profesjonalne podejście. Takie
decyzje powinny być podjęte przez najwyższe kierownictwo wszystkich inwestorów publicznych, zaczynając od tych,
którzy mają wielomiliardowe plany inwestycyjne. W przeciwnym razie mogą być

okupione traumą wielu rodzin. Przełożą
się też na negatywny wizerunek branży.
Analizując zarządzanie inwestycjami
w innych krajach i podejście inwestorów, znacznie więcej pracy wykonuje

się na etapie przygotowania, projektowania i planowania. Bilans kosztów
i korzyści jest prosty: znacznie taniej
jest w budownictwie pięć godzin myśleć,
a dwie godziny wykonać na budowie,
niż odwrotnie.

Korzyści dla inwestorów
Wprowadzenie czytelnych wymagań BHP do
specyfikacji technicznych i specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wymaga od wykonawcy rozbicia elementów przedmiaru na czynności
z uwzględnieniem zastosowanych zabezpieczeń.
To bardzo poprawia organizację i koordynację
robót, a także pomaga eliminować wiele błędów
– w tym te, które mogłyby doprowadzić do wypadku. W ostatnim roku fakt ten został dostrzeżony przez największego, najbardziej doświadczonego polskiego inwestora publicznego – GDDKiA.
36
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NAUKA

Zarządzanie firmą
budowlaną w czasie
kryzysu
Rynek budowlany boryka się obecnie z wieloma problemami. Pandemia, znaczący wzrost
cen materiałów budowlanych i ich za mała podaż, wysokie koszty prowadzenia działalności
– to tylko niektóre trudności, z którymi przyszło się zmierzyć. Dodatkowo pojawiły się
problemy wywołane wojną w Ukrainie, zmiany podatkowe oraz w przepisach prawa.

Uczestnicy programu MBA w Budownictwie zdobędą lub pogłębią
wiedzę w zakresie cyfrowych rozwiązań, wspierających prowadzenie
inwestycji budowlanych, dobrych
praktyk w opracowywaniu dokumentów przetargowych, czy też
budowania zespołów specjalistów
o różnych kompetencjach i wiedzy
fachowej.

różnych dziedzin, w tym m.in. z zarządzania, prawa, informatyki. Jak
osiągnąć sukces? Tego warto uczyć
się od najlepszych! Dlatego też
z ogromną starannością dobieramy
kadrę wykładowców. Eksperci, którzy będą dzielić się swoją wiedzą na
kierunku MBA w Budownictwie, to
praktycy biznesu z ogromnym doświadczeniem.

Zła sytuacja w branży sprawia, że
walka konkurencyjna zaostrza się.
Obecnie obserwujemy, że wiele firm
budowlanych starając się zdobyć
zamówienia, podejmuje się zleceń
na granicy rentowności. Zauważalne jest, iż małe i średnie przedsiębiorstwa coraz bardziej odczuwają
rosnącą konkurencję efektywnie
zarządzanych firm zagranicznych
i dużych przedsiębiorstw krajowych,
które w obecnej sytuacji podejmują
się realizacji kontraktów nie przynoszących zbyt dużych zysków.

Jak podkreślają eksperci, w tym
skomplikowanym i trudnym okresie przedsiębiorstwa budowlane
powinny skoncentrować się na działaniach, które mogą w krótkim okresie istotnie polepszyć ich sytuację i
prowadzić je do sukcesu. Zwłaszcza
podkreśla się znaczenie działań odnoszących się do poprawy organizacji pracy, skutecznego zarządzania
inwestycjami oraz optymalizacji
kosztów, dzięki czemu przedsiębiorstwa budowalne mają szansę zwiększyć rentowność, osiągnąć stabilną
sytuację finansową, a w perspektywie długoterminowej – zwiększyć
swoją konkurencyjność na rynku
osiągając sukces.

W naszej ocenie nie musi tak być.
Dziś wiedza to „najbardziej pożądany towar w historii” – dzięki niej z łatwością można pokonać
konkurencję i rozwijać się zgodnie
z najnowszymi trendami. Program
MBA w Budownictwie daje możliwość uzyskania wiedzy z bardzo

Branża budowlana staje się mocną
gałęzią gospodarki, w której coraz
częściej są reinwestowane środki
pochodzące z oszczędności obywa-

teli. Atrakcyjne marże oraz sprzyjająca koniunktura wraz z regulacjami prawnymi pozwalają bezpiecznie
rozwijać się inwestycjom przy minimalnym ryzyku. Taki rynek kapitałowy potrzebuje wiarygodnych i dobrze przygotowanych menadżerów,
którzy zapewnią, swoim zaangażowaniem i wiedzą, oczekiwany zwrot
z kapitału. Program MBA w Budownictwie to propozycja skutecznego
i holistycznego przygotowania do
nowych wyzwań.
Program MBA w Budownictwie pozwala nie tylko posiąść lub zgłębić
specjalistyczną wiedzę związaną
z nowoczesnymi metodami zarządzania, przekazywaną przez najwyższej klasy ekspertów, ale także umiejętności w pozyskiwaniu
nowych rozwiązań, pozwalających
z sukcesem przetrwać ten jakże
trudny okres dla branży budowlanej.
Dodatkowo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master
of Business Administration (MBA)
zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.
(Dz. U. 2016 poz. 2259) uprawnia
do zasiadania w radach nazorczych
spółek z udziałem Skarbu Państwa.

dr Ewa Jasiuk
dr Ewa Jasiuk

Prodziekan ds. jakości
kształcenia Wydziału Prawa
i Administracji, Uczelnia
Łazarskiego w Warszawie.
Kierownik w Centrum

Zarządzanie firmą budowlaną w dzisiejszych czasach wiąże się z wieloma wyzwaniami, na które trzeba bardzo szybko
reagować i umiejętnie wykorzystywać
technologię, aby zabezpieczyć rentowność
inwestycji.

Kształcenia Podyplomowego
Studiów podyplomowych
Master of Business
Administration (MBA
w Budownictwie).
Inżynier Kontraktu
BIM Manager.
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W tym celu konieczne jest wsparcie odpowiednich narzędzi informatycznych,
pozwalających na właściwą ocenę ryzyka
inwestycji oraz kompleksowe zarządzanie
procesem inwestycyjnym. Warto także posiłkować się doświadczeniem z zagranicy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
stawianym przez branżę budowlaną,
Centr um Kształcenia Podyplomowego
Uczelni Łazarskiego w Warszawie przygotowało nowy, w pełni prof ilowany
branżowo program Master of Business
Administration (MBA w Budownictwie),
w któr ym uwzględniono najnowsze, światowe trendy występujące w tym sektorze.
Dlatego też sł uchacze MBA w Budownictwie będą mieli zajęcia nie tylko z eksper tami z Polski, ale także z zagranicy,
w tym z USA.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego to nowoczesna
jednostka akademicka, oferująca wysokiej jakości usługi z zakresu
kształcenia podyplomowego, szkoleń i doradztwa dla firm, instytucji oraz
jednostek administracji publicznej i samorządowej. Swoją ofertę buduje
w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne, doświadczoną kadrę
akademicką i ekspercką, reprezentującą różne sektory gospodarki i instytucje
administracji publicznej i samorządowej oraz organizacje non-profit.
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OZE na terenie budowy?
Teraz to możliwe
W czasach galopującej inflacji, rosnących cen energii i materiałów, koszcie robocizny przy
jej znacznym deficycie, optymalizacja kosztowa w procesie budowlanym staje się niezwykle
istotna. Wyceniając projekt budowlany nie jest obecnie możliwe dokładne zwymiarowanie
wszystkich komponentów kosztotwórczych. Z tego powodu dodatkowe oszczędności na etapie
prac budowlanych pomogą nam zabezpieczyć marże.

Montaż na kontenerze przeprowadzany jest
w 4 punktach ramy nośnej kontenera, za
pomocą opatentowanego systemu szybkiego montażu, który służy również do łączenia ze sobą modułów w czasie transportu.
Kompletne moduły zawierające osprzęt
fotowoltaiczny dostarczane są na budowę w sztosach na dłużycy. Po rozładunku
modułu na grunt ustawiamy panele fotowoltaiczne, tak aby po zamontowaniu na
kontenerze skierowane były na południe,
podnosimy do pozycji 30 st. w celu uzyskania optymalnego położenia i montujemy
na kontenerze systemem szybkiego montażu. Dzięki temu uzyskujemy maksymalną wydajność fotowoltaiki niezależnie od
ustawienia kontenera – zawsze panele będą
pod kątem 30 st. i skierowane na południe,
osiągamy więc 100 proc. optymalnego
ustawienia. Dodatkowo dzięki otwartej
konstrukcji zapewniamy wentylację paneli,
eliminując spadek ich mocy latem, gdy na-

Fot. Vogueengineers

stępuje przegrzanie (dotyczy np. konstrukcji dachowych). Ostatnim etapem jest połączenie modułów w jeden system za pomocą
szybkozłączek.
Moduł na jeden kontener jest w stanie dostarczyć do 2,5 kWp (w zależności od zastosowanych paneli fotowoltaicznych), a pełny system może wyprodukować 50 kWp.

Dla większych zapleczy istnieje możliwość
multiplikacji 50 kW do wymaganej mocy.
Takie podejście do optymalizacji kosztów
budowy jest w stanie zapewnić w długiej
perspektywie ochronę środowiska naturalnego i efektywną redukcję śladu węglowego przy jednoczesnej optymalizacji kosztów prowadzenia budowy.

Andrzej Bilski

Andrzej Bilski
Inżynier Środowiska, MBA.
Aktywnie działa w obszarze
Zielonej Energii. Twórca
i współwłaściciel Start-

Analizując koszt, na który mamy największy
wpływ, czyli koszt energii elektrycznej, musimy
wziąć pod uwagę przede wszystkim zaplecze kontenerowe – socjalne, jak i biurowe. Badania pokazują,
że kontenery socjalne ze swoim anachronicznym
ogrzewaniem elektrycznym często przewyższają
zużyciem kontenery biurowe, jakkolwiek średnie
zużycie kontenerów biurowych wynosi 6000 kWh/
rok, socjalnych od 1300 kWh/rok. Zakładając średnią wielkość zaplecza kontenerowego budowy w ilości 20 kontenerów, roczny koszt energii elektrycznej
do ich zasilenia może wynieść 140 tys. zł – dla obecnej ceny kWh, która rośnie drastycznie.

upów technologicznych
Vogueengineers, Mabiho,
Prof-Acade zajmujących się
innowacyjnymi systemami
fotowoltaicznymi.
Posiada wieloletnie
doświadczenie zarządcze
i sprzedażowe na rynku
budowlanym. Zarządzał
firmami Danfoss, IMI
Iternational, Talis, VAG.
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Mamy więc do przeprowadzenia dwie operacje
optymalizacji kosztów – z jednej strony ograniczanie zużycia energii poprzez zmianę sposobu
ogrzewania, np. na pompy ciepła oraz stosowanie
automatyki sterującej zużyciem, z drugiej zaś dostarczanie taniej energii odnawialnej z własnych
źródeł. W drugim procesie spotykamy się z ograniczeniami możliwości i wariantów spowodowanymi
częstą zmianą lokalizacji i niewielką dostępną powierzchnią do zabudowy urządzeń OZE.

Z całej gamy dostępnych rozwiązań OZE jedynym
zdającym tu egzamin jest fotowoltaika. Musimy
jednak zwrócić uwagę na ustawienie paneli do
słońca, zabezpieczenie przed wiatrem, łączenie paneli w jeden spójny system oraz rozwiązać sposób
niskobudżetowej zmiany lokalizacji po zakończeniu prac budowlanych.
Chcąc wykorzystać naturalną wolną przestrzeń, tj.
dachy kontenerów, ustawiając fotowoltaikę dachową narażamy się na wysokie, powtarzalne koszty
montażu na kontenerach, koszty demontażu i przewozu w bezpieczny sposób na nową lokalizację,
jak i uszkodzenia delikatnej podkonstrukcji oraz
wrażliwych na pęknięcia paneli fotowoltaicznych,
a dla systemu gruntowego – jednokrotnością wykorzystania elementów konstrukcyjnych.
Dostępne jest jednak na rynku rozwiązanie które
spełnia wszystkie założenia i niweluje opisane problemy. Jest to mobilny kontenerowy system fotowoltaiczny firmy Vogueengineers – kompaktowe
rozwiązanie oparte na modułach, które dostarczane
są na budowę gotowe do montażu na kontenerach.

Fot. Vogueengineers
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ReBe – rozwiązanie redukujące
koszty na budowach
Istotny w ostatnim czasie systematyczny wzrost cen surowców oraz materiałów
budowlanych sprawia, że branża budowlana, w tym sektor budownictwa drogowego,
funkcjonuje w niestabilnym otoczeniu gospodarczym. Poziom i dynamika wzrostu notowań
ropy naftowej, z którymi ceny asfaltu są istotnie powiązane sprawiają, iż kluczowe staje
się poszukiwanie rozwiązań pozwalających w sposób szybki i sprawny optymalizować
dotychczasowe procesy w celu ograniczenia kosztów realizowanych projektów.

ReBe jest rozwiązaniem pozwalającym w sposób istotny ograniczyć straty materiałowe w ilości 0,5 do 4 ton MMA
na jednym złączu, wynikające z kosztochłonnego procesu wykonywania krawędzi na końcu i początku odcinka
roboczego nawierzchni asfaltowej. ReBe może zredukować nawet 1,5 tys. ton strat na budowie drogi ekspresowej,
co przekłada się na ponad 400 tys. zł oszczędności. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala bowiem skrócić
cały proces poprzez zredukowanie cięcia, kucia i utylizacji wykonanej nawierzchni, która nie spełnia wymogów
jakościowych. Optymalizacja procesu pozwala na przyspieszenie rozpoczęcia prac o 30-60 min, istotnie poprawiając dzienną wydajność. Zwrot z zakupu tego rozwiązania następuje po 1-2 miesiącach stosowania.
ReBe wykonane jest z materiału siedmiokrotnie lżejszego od stali, który zapewnia z jednej strony bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz odporność chemiczną i termiczną, a jednocześnie jest łatwy
w transporcie i montażu. Modułowa konstrukcja ReBe pozwala na jego wykorzystanie przy budowie dróg
o różnych grubościach nawierzchni i różnych szerokościach jezdni.
Nowe spojrzenie na projekty drogowe
Istotny wpływ na zmiany dokonujące się w podejściu do realizacji projektów infrastrukturalnych mają również wprowadzane na poziomie UE coraz bardziej restrykcyjne regulacje związane z redukcją emisji gazów
cieplarnianych. Ułożenie 1 tony MMA generuje emisję 56 kg CO2 oraz zużycie energii w wysokości 650 MJ.
ReBe poprzez ograniczenie strat materiałowych pozwala zmniejszyć zarówno emisję gazów cieplarnianych,
jak i zużycie energii.
Wartym odnotowania jest również fakt, że GDDKiA wprowadziła zapisy w specyfikacjach dotyczących zakazu stosowania piły do przygotowania złączy, co będzie generowało dodatkowe koszty dla wykonawców.
Zakaz ten podyktowany jest w głównej mierze brakiem odpowiedniej szczelności wykonanego za pomocą
piły złącza oraz ryzykiem uszkodzenia piłą nawierzchni poniżej. ReBe poprzez specjalnie zaprojektowany
kształt zapewnia wysoką chropowatość krawędzi pionowej, wpisując się w oczekiwania Zamawiającego.

Fot. Rebe
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KOMITETY
EKSPERCKIE
PZPB
Jedną z najbardziej istotnych struktur organizacyjnych
Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa są Komitety
Eksperckie.
Struktury te tworzą członkowie Związku szczególnie zainteresowani wybranymi, ściśle określonymi segmentami rynku budowlanego. Komitety analizują sytuację w wybranych
segmentach, konsultują i poddają analizie krytycznej regulacje prawne dotyczące tych obszarów, sugerują modyfikacje
i nowe uregulowania. Podejmują również działania na rzecz
tworzenia kodeksów dobrych praktyk w relacjach z inwestorami i generalnymi wykonawcami inwestycji budowlanych
i infrastrukturalnych, dotyczących problemów właściwych
dla danego Komitetu. Każdy z Komitetów zajmuje się również bezpieczeństwem pracy w swoich obszarach.
W chwili obecnej w PZPB aktywnie funkcjonują: Komitet
Urządzeń i Maszyn Budowlanych, Komitet Energii oraz
Komitet Projektowy. Przewidywane jest powołanie
w najbliższym czasie komitetów ochrony środowiska
i kolejowego.
W tym numerze prezentujemy Komitet Energii Polskiego
Związku Pracodawców Budownictwa.

Firmy tworzące
Komitet Energii

KOMITETY

Komitet Energii
Polskiego Związku
Pracodawców
Budownictwa

pracujących dla tego sektora. W trakcie
bieżącej kadencji Komitetu Energii PZPB
chcemy przede wszystkim ulepszyć komunikację pomiędzy wykonawcami a rządem i zamawiającymi. Będziemy dążyć
do tego, aby wszystkie rozwiązania wypracowane w ramach Komitetu skutecznie
docierały do osób decyzyjnych i odbijały
się szerokim echem w biznesie. Zależy
nam również na odmianie negatywnego
wizerunku samego zamawiającego, m.in.
zobowiązując go do przyjmowania zasad
Kodeksu Dobrych Praktyk dla Branży
Energetycznej w postępowaniach przetargowych, i tym samym przekonać wykonawców do ponownego włączenia się
w biznes energetyczny.

Niezwykle istotne jest dla nas przygotowanie polskich podmiotów do uczestnictwa
w bardzo znaczących projektach w kontekście przyspieszenia energetycznej transformacji naszej gospodarki. Mowa m.in. o inwestycji w farmy wiatrowe na morzu i inne
związane z odnawialnymi źródłami energii
oraz w energetykę jądrową. Komitet Energii
PZPB będzie zabiegał o to, żeby polski komponent uczestniczył w rozmowach z rządem
oraz był uwzględniony wśród wykonawców
realizujących wspomniane projekty.
Warto być częścią KE PZPB
Polski Związek Pracodawców Budownictwa zrzesza ponad 80 proc.

firm,
generalnych
wykonawców
w branży budowlanej. Oczywistym
jest, że im więcej podmiotów będzie
angażowało się w prace Komitetu
Energii, tym łatwiej będzie przebić
się nam ze wspólnie wypracowanymi postulatami do grona osób decyzyjnych – w tym przypadku rządu
i zamawiających. Razem możemy
zmienić przyszłość polskiego rynku
budownictwa energetycznego oraz
brać aktywny udział w projektach
służących rozwojowi naszego kraju. Dlatego zapraszam wszystkich
bardzo serdecznie do włączenia
się w inicjatywę, jaką jest Komitet
E nergii PZPB.

Przemysław Janiszewski
Przemysław Janiszewski
Absolwent Politechniki
Białostockiej oraz Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Ukończył także studia Master
of Business Administration na
Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie, a także
International Institute for
Management Development
w Szwajcarii oraz IESE
Advanced Management
Program w Barcelonie.
Jest menedżerem z ponad
20-letnim doświadczeniem
w kraju i za granicą. Zajmował
kluczowe stanowiska
menedżerskie w takich
firmach jak: Skanska, Polimex
Mostostal, Colas, Siemens.
Od 2021 r. pełni funkcję
Przewodniczącego Prezydium
Komitetu Energii PZPB.
W Unibep SA odpowiedzialny
za rozwój segmentu
budownictwa energetycznego
i przemysłowego oraz szeroko
rozumianego segmentu
budownictwa ekologicznego.
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Mijają dwa lata od powołania Komitetu Energii przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa. Ten stosunkowo nadal nowy obszar działalności w strukturach PZPB został
wprowadzony w odpowiedzi na wzrost liczby
realizowanych i planowanych inwestycji energetycznych w naszym kraju. Nie ulega wątpliwości, że decyzję o powołaniu Komitetu
Energii przyśpieszyły także problemy trapiące
sektor budowlany, które dotyczą w równej mierze obszaru związanego z realizacją inwestycji
i utrzymania infrastruktury energetycznej. Podmioty zrzeszone w ramach PZPB nadal zgodnie
podtrzymują, że problemy te wymagają aktywnych działań interwencyjnych oraz konstruktywnych propozycji nowych rozwiązań, które
pozwolą usprawnić i przyspieszyć proces energetycznej transformacji Polski. Dlatego głównym celem i misją Komitetu Energii PZPB jest
integracja środowiska energetycznego i budowlanego (polepszenie relacji na linii zamawiający
– wykonawca), merytoryczne reprezentowanie
i wsparcie wykonawców przed stroną rządową,
a także wzmocnienie aktywności związanych
z realizacją inwestycji w szeroko pojętym obszarze energii.

nej. Spadkowy trend zauważamy chociażby
po liczbie ofert składanych w poszczególnych
przetargach. Firmy, które jeszcze kilka lat temu
prężnie wykonywały projekt w formule „pod
klucz”, dzisiaj swoje usługi ograniczają np. do
dostarczenia technologii albo w ogóle przebranżawiają się i porzucają tematy energetyczne. Dlaczego? Przyczyn jest kilka. Po pierwsze
niesprawiedliwy podział odpowiedzialności
i ryzyka pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, na korzyść oczywiście tych pierwszych.
To inwestorowi przysługuje więcej praw, z kolei
wykonawca obarczony jest nadmierną presją.
Należy również wspomnieć o przetargach anulowanych często bez podania konkretnej przyczyny, czy też braku przejrzystego rozplanowania inwestycji energetycznych na przestrzeni
kilku lat, który pozwoliłby wykonawcom oszacować swoje możliwości realizacyjne. Do tego
dochodzi aspekt finansowy, czyli problemy
z płatnościami oraz brak wsparcia i zaangażowania ze strony rządu – odpowiedzialność rozłożona pomiędzy kilka instytucji państwowych
po prostu rozmywa się.

Wykonawcy odchodzą z energetyki

Głównym zadaniem Komitetu Energii PZPB jest
zmiana sytuacji na rynku budownictwa energetycznego poprzez prowadzenie realnych działań i w efekcie zwiększenie liczby wykonawców

Aktualnie na rynku brakuje wykonawców realizujących inwestycje dla branży energetycz-

Nowa kadencja – kolejne wzywania

Kierownictwo Komitetu Energii
Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
• Przemysław Janiszewski

Przewodniczący Komitetu Energii PZPB – UNIBEP SA;

• Emil Bąkowski

Wiceprzewodniczący KE PZPB – Mota-Engil CE SA;

• Błażej Madejski

Wiceprzewodniczący KE PZPB – Victor Energy Sp. z o.o.;

• Angelika Szufel

Wiceprzewodnicząca KE PZPB – Kancelaria CMS;

• Marcin Tadeusiak

Wiceprzewodniczący KE PZPB – JT SA;

• Paweł Wójcik

Wiceprzewodniczący KE PZPB – SkySnap Sp. z o.o.;

• Arkadiusz Sałata

Sekretarz Komitetu Energii PZPB – UNIBEP SA.
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www.JTSA.PL

Fundamentalne wartości, którymi kierujemy się w naszej pracy to JT = Jakość i Terminowość
W ramach Korytarza Centrum – Wschód zrealizowaliśmy:
• Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
na terenie woj. mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tj. gazociąg Polska
– Litwa odc. północny – CZĘŚĆ 3 – ZZUP Kuków – Granica Polska – Litwa (47,440 km)
ul. Płochocińska 111
03-044 Warszawa
Tel.: +48 22 632 56 05
NIP: 779-22-98-897,
Regon: 300454878, KRS 000057619 8
Kapitał zakładowy: 25 935 500 PLN
w całości opłacony

www.JTSA.PL

Działamy w sektorze energetyki gazowej od 1975 roku. Jako Generalny Wykonawca
realizujemy strategiczne inwestycje dla polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego.
Posiadamy szerokie doświadczenie w realizacji projektów z sektora branży energetycznej. W ostatnich latach realizowaliśmy
na rzecz GAZ-SYSTEM wiele zadań inwestycyjnych ujętych w strategii dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski.
W ramach Baltic Pipe nasze realizacje to:
• Rozbudowa Tłoczni Gazu Odolanów
• Budowa gazociągu DN1000 Goleniów – Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną
do jego obsługi obejmującego: Część 2: Etap II – gazociąg Ciecierzyce – Lwówek

Fot. JT SA

Perspektywy rozwoju
Upatrujemy swoją szansę w transformacji
rynku energetycznego, przejściu sektora
gazu na gazy niskoemisyjne i odnawialne.
Spółka zamierza również aktywnie
angażować się w proces budowania
infrastruktury wodorowej w Europie.
W ramach Korytarza Północ – Południe od 2016 roku ukończyliśmy:
• Budowa gazociągu Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego:
Etap II – gazociąg Krobia – Odolanów
• Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 Mpa Zdzieszowice – Kędzierzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą
• Budowa gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Strachocina – Granica RP

Posiadamy zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015; PN-ISO 45001
Posiadamy również system zapewnienia jakości w spawalnictwie według normy PN-EN ISO 3834-2:2007
Fot. JT SA

Fot. JT SA
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Monitoring inwestycji budowlanej
i istniejącej infrastruktury
z użyciem danych z dronów i AI
Dane z dronów i automatyczne narzędzia oparte o AI umożliwiają nowy poziom monitoringu postępu
prac budowlanych i stanu infrastruktury. Gotowa platforma do analizy zebranych danych, w połączeniu
z cyfrowym modelem, daje pełny wymiar informacji współpracującym zespołom i umożliwia lepsze
zarządzanie projektem budowlanym lub posiadanym majątkiem. Znacząco usprawnia komunikację
pomiędzy zespołami, skraca czas wykrycia odchyleń od planów, ogranicza ryzyko przeróbek lub awarii.

01

Inwentaryzacja budowy / zasobów
Szczegółowe dane pozyskane z dronów i mobilnych skanerów służą
do kompleksowej i precyzyjnej oceny stanu obiektu, zarówno w trakcie,
jak i po zakończeniu budowy. Cyfrowy model infrastruktury pozwala na
sporządzenie raportu i utrwalenie w czasie aktualnych danych o obiekcie.
Podejmuj szybsze i trafniejsze decyzje - korzystając z dokładnych
i aktualnych danych z monitoringu terenowego, skrócisz czas na
inspekcję i zaplanowanie dalszych zadań.

02

Pomiar obiektów
Cyfrowy model oparty o dokładne i aktualne dane z dronów i mobilnych
skanerów daje dużo większy zakres informacji o obiekcie i jego
otoczeniu. Pomiar wykonywany jest na dedykowanej aplikacji online
i w porównaniu z klasycznymi metodami znacząco ogranicza: wypadki
ekipy pomiarowej, ryzyko błędów oraz czas pracy w terenie.
Ogranicz koszty poprawek lub remontów - wykorzystaj aktualne
dane oraz dedykowane narzędzia do automatycznej inwentaryzacji
terenu i skalkuluj niezbędne prace do wykonania.

Skontaktuj się z nami i poznaj nowe możliwości monitoringu i zarządzania dużymi projektami.

www.skysnap.pl | office@skysnap.pl | +48 697 152 915

03

04

Wykrycie obiektów i analiza AI
Ogromne zasoby danych przestrzennych o obiektach i infrastrukturze
wymagają nowego podejścia do analizy danych. Dedykowane narzędzia
do automatycznego wykrywania elementów minimalizują prace
manualne. Nowe algorytmy do analizy danych dają możliwość wykrycia
niezgodności z projektem i szybkiego podjęcia działań naprawczych.
Szybko identyfikuj opóźnienia i odchylenia względem planu wizualizuj i porównuj zmiany w terenie z różnych okresów i identyfikuj
rozbieżności względem planów.

Platforma do zarządzania,
pomiarów i komunikacji
Dostępna przez przeglądarkę internetową aplikacja umożliwia łatwe
zarządzanie i udostępnianie danych, zaawansowane pomiary postępu
budowy, komunikację z zespołami projektowymi. Zebranie danych
w jednym miejscu daje lepszy przegląd informacji o obiekcie i możliwość
analizy materiałów archiwalnych.
Zwiększ produktywność zespołów - wykorzystaj zdalny monitoring
i bezpiecznie współpracuj z wybranymi osobami w dedykowanej
aplikacji online dostępnej przez internet.

www.unibep.pl

www.unibep.pl

Mamy kompetencje,
by zostać wykonawcą – liderem
dla energetyki i przemysłu
Unibep SA jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, funkcjonującym
na rynku od ponad 70 lat. Buduje mieszkania, apartamentowce, drogi, mosty, inwestycje militarne
oraz budynki handlowo-usługowe i użyteczności publicznej. Jednak w obszarze energetyki i przemysłu
nie chce być postrzegany jako generalny wykonawca z kompetencjami tylko do budowania kubatury.
Pół roku minęło od oficjalnego powołania pionu budownictwa energetyczno-przemysłowego (BEP) w ramach struktury spółki Unibep.
To dobry czas na podsumowanie dotychczasowej działalności pionu, przedstawienie planów
na najbliższe lata oraz zaprezentowanie zespołu.
– Plany mamy ambitne i jestem pewny, że uda
nam się osiągnąć założone cele, przede wszystkim
dzięki zespołowi. Mamy świetnych ludzi – najlepszych specjalistów i ekspertów z branży – mówi
Przemysław Janiszewski, D yrektor Budownictwa
Energetyczno-Przemysłowego U
 nibep SA.
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Wartość portfela zleceń na rok 2022 i lata kolejne pionu budownictwa energetyczno-przemysłowego Unibep SA wynosi 375 mln zł. Ponadto,
aktualnie w oferowaniu znajduje się 10 projektów na łączną kwotę 600 mln zł w energetyce
oraz 15 projektów o łącznej wartości 1,5 mld zł
w przemyśle.
Projekty w realizacji
W ubiegłym roku segment wzmocnił swój portfel zleceń o kontrakt dotyczący budowy nowego
kompleksu Olefin III w zakładzie produkcyjnym

PKN ORLEN SA w Płocku. To największa inwestycja petrochemiczna w Europie
w ciągu ostatnich 20 lat. Powierzchnia
Kompleksu Olefin wyniesie prawie 100
ha, czyli 140 boisk do piłki nożnej. Ponadto, pion zawarł umowę na realizację w formule „pod klucz” zadania „Dostosowanie
źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej
do obowiązujących przepisów ochrony
środowiska”. Pod koniec marca 2022 r.
podpisano kontrakt z Mondi Warszawa
– dla tego producenta opakowań Unibep
SA przebuduje i rozbuduje halę magazynowo-produkcyjną w Mszczonowie. Powierzchnia istniejącej hali liczy 20 tys.
mkw., po rozbudowie osiągnie wielkość
49 tys. mkw. Natomiast w maju Panattoni
wybrało Unibep SA na generalnego wykonawcę hali magazynowej o powierzchni
ok. 58 tys. mkw., która ma powstać w Tuszynie (woj. łódzkie).
– W jaki segment rynku celujemy? Nie
chcemy być obecni na całym rynku, koncentrujemy się na wybranych obszarach:
chcemy wchodzić w projekty kogeneracyjne, chcemy modernizować źródła
energii na zero- i niskoemisyjne, chcemy pomóc samorządom w problemach
ze śmieciami. Interesuje nas także sektor
przemysłowo-logistyczny oraz przemysł
ciężki: chemiczny, petrochemiczny – wyjaśnia Przemysław Janiszewski.
Otwarcie nowego biura w Raciborzu
Opowiadając o sukcesach pionu budownictwa energetyczno-przemysłowego
nie można nie wspomnieć o oficjalnym
otwarciu biura Unibep SA w Raciborzu.
W spotkaniu, które odbyło się 26 maja,
wzięło udział kilkudziesięciu prezesów
firm z branży energetycznej. Dominik
Konieczny, Wiceprezydent Miasta Racibórz również zaszczycił organizatorów
swoją obecnością. Wiceprezydent wyraził swoje ogromne zadowolenie, że firma
z tak dużym potencjałem w kontekście
dalszego rozwoju postawiła na miasto
Racibórz.

Dlaczego Unibep SA zdecydował się
na otwarcie drugiego biura na Śląsku
(pierwsze znajduje się w Katowicach)?
Jak powszechnie wiadomo, Śląsk uznawany jest za „serce” polskiej energetyki. To tutaj w najbliższym czasie będą
zapadały strategiczne decyzje w kontekście konieczności transformacji polskiej
energetyki w kierunku zero- i niskoemisyjnej. Jeżeli firma chce być postrzegana jako poważny partner w tym
biznesie, to musi być blisko swoich interesariuszy.
– Event przerósł nasze oczekiwania!
Po pierwsze, udało się zgromadzić w jednym miejscu najważniejsze osoby, prezesów i wiceprezesów firm z branży energetycznej, naszych partnerów biznesowych
i potencjalnych klientów. Wydarzenie
okazało się znakomitą okazją do szerszego przedstawienia oferty naszej firmy oraz
do wymiany doświadczeń związanych
z budownictwem energetyczno-przemysłowym. Po drugie, Zarząd Unibep SA
miał okazję kolejny raz spotkać się z nowymi pracownikami – dodaje Przemysław
Janiszewski.
Co w przyszłości?
Jakie plany w kontekście dalszego rozwoju segmentu budownictwa energetyczno-przemysłowego ma jego lider?
Na pewno nie chce, aby w obszarze energetyki i przemysłu spółka Unibep była
postrzegana jako generalny wykonawca
z kompetencjami tylko do budowania
kubatury.
– Naszym celem w tym segmencie jest
osiągnięcie pozycji wykonawcy – lidera,
któremu można powierzyć budowę ambitnego projektu, tzw. inwestycji „pod
klucz” z dostawą i montażem całej wymaganej technologii. Chcemy również
uczestniczyć w procesie rozruchu i uruchomienia inwestycji oraz zapewnić jej
niezbędny serwis i remont – komentuje
Przemysław Janiszewski.

Zgodnie z przyjętą strategią, pion energetyczno-przemysłowy ma być jednym
z podstawowych filarów działalności
Grupy Unibep. Założono, że w 2024 roku
BEP wygeneruje przychody na poziomie
od 600 mln do 1 mld. zł. W celu osiągnięcia założeń finansowych, bieżący rok ma
służyć pracy nad ugruntowaniem pozycji
spółki na polskim rynku energetyczno-przemysłowym, co oznacza pozyskiwanie kolejnych kontraktów. W roku 2023
pion BEP planuje realizować projekty
poza granicami Polski, głównie w przemyśle ciężkim, a także mniejsze inwestycje
w energetyce.
– Plany mamy ambitne, w perspektywie praca zarówno w Polsce, jak też
– w przyszłości – poza granicami naszego kraju. Jestem przekonany, że uda nam
się osiągnąć założone cele. Dlaczego?
Mamy doświadczenie oraz świetnych ludzi w zespole BEP – najlepszych specjalistów i ekspertów z branży. Chciałbym
podziękować moim współpracownikom
za zaangażowanie, oddanie, chęć dzielenia się wiedzą i chęć współpracy oraz pozytywną atmosferę, którą tworzycie na co
dzień w biurach w Warszawie, Białymstoku, Katowicach i Raciborzu – podsumowuje Przemysław Janiszewski.
Sukces tylko dzięki Zespołowi!
Pion budownictwa energetyczno-przemysłowego liczy ok. 40 pracowników i cały
czas się powiększa. W jego skład wchodzą specjaliści wielu branż: inżynierowie
budownictwa, inżynierowie elektrycy,
projektanci AKPiA, handlowcy i zakupowcy, kontrolerzy jakości, planiści, kadra
kierownicza. Większość z nich zdobywała doświadczenie w firmach będących
poważnymi graczami na rynku energetycznym, przemysłowym i budowlanym.
Aktualnie, w Unibep wszyscy wspólnie
tworzą zgrany zespół ludzi, których połączyła nie tylko branża, ale przede wszystkim pasja do k reowania otaczającego
nas świata.
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REALIZACJA INWESTYCJI W TRYBIE EPC+

Victor Energy wyróżnia się pod względem
dbałości o bezpieczeństwo pracy w branży.

Victor EnErgy to lidEr rynku
w zakrEsiE budownictwa
ElEktroEnErgEtycznEgo

Polski,
szwecji, niEmiEc, norwEgii, a
także chorwacji oraz aktywniE
działający na tErEniE

rozwijający się na nowych
rynkach w całej

EuroPiE.

większość spośród 140
rEalizowanych projektów
rEalizowana jest PrzEz
wysoko wykwalifikowanych

System zarządzania bezpieczeństwem i
higieną pracy spełnia normę ISO 45001.
Przedsiębiorstwo wdraża innowacyjne
strategie, które umożliwiają realizację
projektów przy minimalnym wpływie na
środowisko, zgodnie z normą ISO 14001.

Victor Energy Sp. z o. o. należy do Java Group, dzięki
której jest pozycjonowana jako wiodący dostawca
rozwiązań z zakresu infrastruktury energetycznej.
Wprowadza nowe, wydajniejsze, bezpieczniejsze
strategie i praktyki budowlane, które zmieniają
rynek energetyczny.

Najważniejszą wartością firmy jest zaangażowanie
w bezpieczeństwo ludzi i środowiska.
Przedsiębiorstwo stawia na rozwój i szkolenie
pracowników poprzez opracowane w Ameryce
Północnej procedury bezpiecznej pracy,
aby sprostać surowym wymaganiom rynku
energetycznego

i doświadczonych ekspertów
w dziEdzinach zarządzania,
kiErowania projektami,

logistyki oraz doświadczonych
brygad elektromonterów.

Victor Energy Sp. z o. o. oferuje:
• projektowanie linii i stacji energetycznych WN
• projektowanie i montaż systemów ochrony
technicznej
• budowę i przebudowę linii kablowych
napowietrznych 0,4kV- 400kV
• budowę i przebudowę stacji WN w zakresie
obwodów pierwotnych i wtórnych
• budowę i przebudowę stacji trakcyjnych
• budowę i montaż systemów telekomunikacji dla
obiektów elektroenergetycznych
• wynajem specjalistycznego sprzętu

Regional Office
ul. Białostocka 22 lok. 21H, 03-741
Warszawa, Poland

www.victorenergy.com

LIFESTYLE

Kto się boi trudnej sztuki
Od lat 60. sztuka świadomie wychodzi do widza i otacza go ze wszystkich stron, wkracza do
mieszkań nie tylko wyrafinowanych kolekcjonerów, ale również tzw. klasy średniej. Tendencja
obejmuje również dzieła ambitne, krytyczne i trudne w odbiorze – nie należy zamykać ich
w muzeach i miejscach niedostępnych dla przeciętnego człowieka.
Agata Kosmala Wrzosowisko, olej, akryl, szlagmetal, płótno 160x160 cm, 2017

Aleksandra Koper Art in House
Z doświadczenia całego zespołu Art in House możemy powiedzieć, że Polacy wciąż unikają obrazów
„trudnych” w przestrzeni domu i biura, zdecydowanie preferując malarstwo dekoracyjne. Wśród
aukcyjnych bestsellerów dominuje figuratywizm,
zaś jeżeli chodzi o abstrakcję preferowana jest ta
jak najmniej oderwana od rzeczywistości. Zasobność portfela w tym przypadku wcale nie musi być
kwestią decydującą – jest nią raczej indywidualny
gust odbiorcy: tradycyjne, estetyczne prace wydają się bowiem bezpieczną opcją wizualną w przestrzeni przeznaczonej do odpoczynku, pracy i spotkań. A może warto wprowadzić do niej element,
który zaintryguje odbiorcę, a może nawet wywoła
dyskusję rodem ze sfery muzealnej?

nie należy kojarzyć wyłącznie z galeriami i muzeami. Owoce ich pracy, poza
wartością artystyczną, funkcjonują również jako elementy komercyjnego rynku
i często pojawiają się w katalogach aukcyjnych. Poszukując prac o wysokiej jakości artystycznej, warto prześledzić biografię autora pod kątem wystaw (zarówno
polskich, jak i zagranicznych), obecności
jego nazwiska w publikacjach poświęconych sztuce czy udziału w renomowanych
konkursach, takich jak Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” lub miejsce w rankingu Kompasu Młodej Sztuki. Jeżeli
natomiast nie czujemy się na tyle pewnie,
aby samodzielnie dokonać wyboru, najlepiej porozmawiać z galerzystą lub specjalistą z domu aukcyjnego, którzy doradzą
w wyborze i wycenie.
Martyna Czech A sio, olej, akryl na płótnie 50x70 cm, 2016

Na nich warto zwrócić uwagę
W katalogach aukcyjnych przewija się nazwisko Agaty Kus – to zdolna artystka nurtu Nowego Pokolenia, tworząca pozornie
autonomiczne scenki połączone w jedną
kompozycję o spójnej narracji. Jej obrazy
wyróżniają się silną ekspresją, dlatego też

alnie, ale również podnosi jej prestiż oraz zwraca uwagę na gust i zainteresowania właściciela.
Wystarczy odwiedzić biura przy Bobrowieckiej 6
w Warszawie, aby zachwycić się kolekcją Fundacji
Rodziny Staraków: wśród nich odnajdziemy prace Magdaleny Abakanowicz, Wojciecha Fangora
czy Władysława Hasiora. To właśnie dzieła sztuki
przesądzają o ekskluzywności tego miejsca, czyniąc je jednym z najoryginalniejszych biurowców
w Polsce. O twórczości wspomnianych artystów
trudno myśleć w charakterze dekoracji ściennej:
to znakomite obrazy oraz rzeźby, niektóre trudne
w odbiorze i mocno zakorzenione w dyskursie estetycznym, politycznym i społecznym. Kto jednak
powiedział, że w biurach nie ma miejsca dla tego
typu sztuki?
Gdzie szukać dobrych prac?

Bartosz Kokosiński Bez tytułu, olej, płótno 130x95 cm
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Twórców, którzy zostali dostrzeżeni przez krytyków sztuki i odnoszących liczne sukcesy wcale

Z kolei terapeutyczny spokój cechuje malarstwo Łukasza Patelczyka, laureata
„Bielskiej Jesieni” oraz kilkukrotnego lidera Kompasu Młodej Sztuki. Połączenie
monochromatycznych pejzaży i geometrycznych linii to harmonia przeciwieństw,
która przynosi zaskakującą satysfakcję
wizualną. Poszukiwaczy czystej abstrakcji odsyłamy z kolei do twórczości Jerzego
Baranowskiego, Agaty Kosmali i Bartosza
Kokosińskiego – każde z nich wykorzystuje inne rozwiązania techniczne, które przynoszą fenomenalny efekt.
Dobra sztuka to dobre emocje

Bielska jesień nad kanapą
Nie trzeba nikogo przekonywać, że dzieło sztuki
ma niezwykłą moc w kontekście funkcji architektonicznych: nie tylko odmienia przestrzeń wizu-

powinniśmy być świadomi, że dla wielu
odbiorców prace Kus będą wydawać się
niepokojące. Podobnie jest w przypadku
Martyny Czech, podejmującej temat konfliktu na linii ludzie-zwierzęta, odwołującej się do pierwotnej emocjonalności widza.

Agata Kus Wszystko według Igmana Bergmana, olej na płótnie 60x80 cm, 2015

Od lat 60. sztuka świadomie wychodzi
do widza i otacza go ze wszystkich stron,
wkracza do mieszkań nie tylko wyrafinowanych kolekcjonerów, ale również
tzw. klasy średniej. Tendencja obejmuje
również dzieła ambitne, krytyczne i trudne w odbiorze – nie należy zamykać jej
w muzeach i miejscach niedostępnych dla
przeciętnego człowieka. Sami również
nie zamykajmy się przed tego rodzaju
twórczością – naprawdę warto wejść z nią
w dialog. Sztuka ma głos!
2/2022 EUROINFRASTRUKTURA
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Czego nie robić, czyli tenisowy savoir vivre

Tenis – nowy sport narodowy
Polaków?
Rok 2022 można powoli nazywać rokiem Igi Świątek. Trudno w naszym kraju wskazać
sportowca, który w ciągu ostatnich paru miesięcy osiągnął więcej, niż ta skromna 21-latka.
Serię zwycięstw rozpoczęła w Doha ze stratą tylko jednego seta, potem były Indian Wells,
Miami – po którym Iga została pierwszą rakietą rankingu WTA, Stuttgart, Rzym i wreszcie
Rolland Garros. Ma na koncie 35 zwycięstw z rzędu – najwięcej po 2000 roku, co oznacza
także pobicie rekordu ustanowionego przez Venus Williams.

Eliza Kruppik
Wielki tenis, czyli wielkie turnieje
Cztery najbardziej prestiżowe turnieje tenisowe:
Australian Open (od 1905 r.), Roland Garros (od
1891 r.), Wimbledon (od 1877 r.) oraz US Open
(od 1881 r.) rozgrywane są corocznie odpowiednio
w Melbourne, Paryżu, Londynie i Nowym Jorku.
Razem noszą miano Wielkiego Szlema (Grand
Slam), a wygrana w każdym z nich przynosi ok.
2000 punktów rankingowych.
Zawodnicy są klasyfikowani w dwóch rankingach:
kobiecym WTA i męskim ATP. Obie organizacje prowadzą zestawienia – osiągnięcia ogólne oraz z jednego sezonu. To właśnie ten drugi ranking wyłania
uczestników imprez kończących sezon – WTA Finals
i ATP Finals. Prawo do rywalizacji uzyskuje najlepszych 8 tenisistek oraz 8 tenisistów. Jest to druga co
do ważności impreza, zaraz po Wielkich Szlemach
(wygrany otrzymuje 1500 punktów rankingowych).
Kolejnymi istotnymi wydarzeniami są turnieje rangi 1000, wśród których największym poważaniem
cieszą się imprezy rozgrywane w Ameryce Płn. – na
kortach twardych w Indian Wells, Miami, Cincinnati
oraz Montrealu i w Europie – Monte Carlo, Rzymie
czy Madrycie (na mączce).
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Moda na kortach, czyli czego nie dogra,
to dowygląda
Tenis od zawsze uznawany był za sport elitarny, dlatego dużą wagę przykładano do ogólnej
prezencji zawodników. Współczesna wersja
tego sportu rozpoczęła się w XIX wieku i stała
się bardzo popularna wśród brytyjskiej arystokracji. U pań dominowały długie suknie,
bufiaste rękawy, a pod spodem obowiązkowy
gorset. U panów koniecznie długie spodnie,
koszule z długim rękawem i krawat. Niewygodnie, ale modnie. Przełomem stała się May
Sutton – amerykańska zawodniczka, która pokazała się na korcie w koszuli z odsłoniętymi
nadgarstkami, a skandal ten stał się początkiem wielkich zmian.

• Kiedy piłka jest w grze powinniśmy zachować absolutną ciszę. Zasada ta niestety jest często łamana przez żywiołowych
Włochów, czy ekscentrycznych Amerykanów, choć i w Polsce widzowie potrafią rozmawiać przez telefon.
• Podczas meczu wstawanie z miejsca, wejście na trybuny i wyjście z nich dozwolone są wyłącznie podczas przerw
między setami albo podczas zmiany stron przez zawodników (po nieparzystych gemach). Niestety wędrówki po
jedzenie, czy picie są w wielu krajach nagminne i wprowadzają niepotrzebne przerwy irytując zawodników.
• Nie oklaskujemy nieudanych zagrań przeciwnika, nawet jeśli przynoszą punkt naszemu faworytowi. Niestety tę gafę
popełnia się dzisiaj masowo na całym świecie, choć to przykre i niezrozumiałe.
• Nie zbieramy darmowych pamiątek (piłek, podłoża kortu, ręczników, plakatów). Jeśli podczas gry piłka spadnie na
trybuny, osoba, która ją złapała powinna niezwłocznie odrzucić ją na kort. Niestety transmisje meczów pokazują, że
znaczna część ludzi traktuje piłki jak darmowe pamiątki.
• Nigdy nie komentujemy decyzji sędziego. Tenis to sport dla dżentelmenów i niech ta zasada będzie znana wszystkim
kibicom i fanom tej dyscypliny.

Lata 20. należały do Rene Lacoste’a – chłopaka, który w 1926 roku pojawił się na korcie w koszulce polo własnego projektu. Krótki rękaw był nowością
i szokiem, jednak to właśnie on zapewniał
swobodę ruchów. Finalnie 7 lat później
francuski tenisista założył markę, która
stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie. W kobiecym tenisie
prym wiodła Suzanne Lenglen, dzięki
której panie zaczęły grać w spódnicach,
które nie ograniczały ruchów, a dzięki
Coco Chanel tenisistki do garderoby sportowej wprowadziły sukienki do gry.

Czy tenis to nadal biały sport?
Przez lata charakterystycznym kolorem
przypisanym do tenisa była biel. W poszukiwaniu indywidualnego charakteru i prób
podkreślania osobowości zawodnicy zaczęli wprowadzać do garderoby nowe, energetyzujące kolory, ekscentryczne fryzury czy
niekoniecznie sportowe tkaniny – tu prym
wiodły siostry Williams.
Jednak Wimbledon od zawsze pozostaje wierny tradycyjnej bieli. Jego dress code został napisany w eleganckich latach 80. XIX wieku.
Dlaczego? Prozaiczne plamy potu uważano za
tak niewłaściwe i brzydkie, że zdecydowano,
iż należy nosić biel, aby zminimalizować ich
widoczność, ponieważ pot jest bardziej widoczny na kolorowych ubraniach.
Obowiązek białych strojów jest ściśle przestrzegany, choć niektórzy ciągle próbują przemycić odrobinę koloru. Jednym z pierwszych
był Andre Agassi, który odmówił gry na Wimbledonie w latach 1988-1990, ponieważ kodeks uniemożliwiał mu noszenie krzykliwych
ubrań, które były dla niego najwygodniejsze. Legendarny Roger Federer w 2013 roku
otrzymał reprymendę za noszenie białych
butów z pomarańczową podeszwą, które był
zmuszony zmienić w kolejnym meczu. Inna
legenda tenisa, Martina Navratilova, otrzymała ostrzeżenie ponieważ jej spódnica w nie-

bieskie paski nie była zgodna z przepisami.
Kanadyjka Eugenie Bouchard złamała zasady,
ponieważ czarne ramiączko stanika wystawało spod białej koszulki, a Mariusz Fyrstenberg
musiał zdjąć opaskę, która co prawda była biała, ale z czarnym paskiem. Bethanie Mattek-Sands – amerykańska partnerka deblowa Igi
Świątek znana z kolorowych strojów i włosów
podsumowała, że na kort boi się założyć kolorową bieliznę, a na biało nie była ubrana nawet
na własnym ślubie.
Wimbledon, czyli the colour of new
fallen snow
Zgodnie z regulaminem Wimbledonu, tenisiści mogą rozpocząć pojedynek jedynie
w śnieżnobiałym stroju, a przybrudzona biel
i kremowy odcień są zabronione. Zasada ta dotyczy również tyłu, lewej strony, czy lamówki
poszczególnych elementów ubioru, a nawet
podeszwy buta. Oznacza to, że zabronione są
również jakiekolwiek dodatkowe znaki brandingowe firm lub naszywki sponsorskie.
Gości turnieju obowiązują sztywne zasady
w strefie VIP. Panów obowiązuje kompletny garnitur lub marynarka, koszula, krawat,
eleganckie spodnie i buty. Podobny standard
dotyczy pań – sukienka nie powinna być zbyt
krótka, a buty, jeżeli na obcasie, zbyt wysokie. Preferowane są odcienie bieli, beżu,
granatu oraz kwiatowe wzory.
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MOTORYZACJA

wych opon, a i tak granica przyczepności
jest gdzieś bardzo, bardzo daleko.

Rakieta poziomego startu
Motoryzacyjni konserwatyści od lat uparcie twierdzą, że samochody elektryczne są bezduszne.
To prawda. Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo nie ma duszy samochodu. To jest po prostu
dopuszczony do ruchu statek kosmiczny. To rakieta poziomego startu, która do setki rozpędza
się w mniej niż 3 sekundy.

Kacper Wyrwas
Czym jest Cross Turismo? To po prostu kombi
Sport Turismo z trochę większym prześwitem.
Przepraszam. Niemcy nie lubią, gdy o ich autach
mówi się „kombi”. W sumie słusznie, bo to Porsche
jest czymś z pogranicza funkcjonalności i szaleństwa. Nie mogę uniknąć porównań do Panamery.
Na zdjęciach oba auta są bardzo podobne, a na papierze Taycan jest od niej niewiele krótszy i ma
trochę mniejszy rozstaw osi. Jest też szerszy, ale
nie mogę oprzeć się wrażeniu, że mimo wszystko
jest dużo ciaśniejszy od starszej siostry. Widać to
wyraźnie z tyłu. 1/3 szerokości Taycana to po prostu błotniki, pod którymi schowano szerokie walce przewalające na asfalt potworną moc. Ale jest
dobrze. Cholernie dobrze. Jest mięsiście i seksownie zarazem. Dynamicznie, ale wciąż elegancko.
Wewnątrz można poczuć się… trochę nieswojo.
Niby Porsche, z kierownicą znaną z 911, z jakością taką jak w Cayenne czy Panamerze, ale…
praktycznie nie ma tu mechanicznych przycisków.
Poza całkowicie cyfrowymi zegarami i centralnym ekranem, w miejscu lewarka zmiany biegów
mam dodatkowy panel i zdublowany ekran przed
pasażerem. Dużo tego, wygląda efektownie, ale
czy rzeczywiście jest potrzebne?

Kierowca ma pod pedałem 760 koni i dwa silniki,
z których każdy napędza swoją oś. Czteronapędowe Cross Turismo ma być tym… uterenowionym Taycanem, ale to stwierdzenie trzeba ubrać
w bardzo duży cudzysłów. Pomijając dodatki na
karoserii, Cross Turismo ma o 2 cm większy prześwit i dodatkowy tryb jazdy Gravel, który za pomocą wydumanego algorytmu pozwala na jeszcze
lepsze zarządzanie podwoziem i mocą na luźnej
nawierzchni. Niech będzie, ale gdy drugi raz otarłem się brzuchem o próg zwalniający przestałem
myśleć o tym, jak to auto jeździ po szutrze.

Układ kierowniczy? Działa tak jak w każdym Porsche, a tutaj jest jeszcze opcjonalna skrętna tylna oś. To nie tak, że przy
każdej zmianie kierunku błędnik głupieje.
Nie. On dosłownie lata po całej czaszce,
a ciało zamiast niego trzymają we właściwej pozycji jedynie głębokie fotele. 625
koni i 1050 niutonometrów dostępnego
w dowolnym momencie momentu obrotowego sprawia, że człowiek dosłownie odkleja się od rzeczywistości, a mocy może
być jeszcze więcej, bo podczas startu przy
użyciu Launch Control i trybu Sport Plus
(po jego włączeniu na pokładzie wyostrza
się absolutnie wszystko) moc wzrasta do
chorych 761 koni. Przyspieszenie dosłownie wpycha gałki w oczodoły. I to wszystko przy dźwięku statku kosmicznego.
Znacie to powiedzenie, że ropa jest dla
traktorów a gaz dla kuchenek? A co z prądem? Przyznaję. Taycan Turbo S Cross
Turismo bardzo mocno namieszał mi
w głowie. Dlaczego? Bo wciąż nie jestem
w stanie na całego przekonać się do elek-

tryków, chociaż Turbo S sprawił, że zaczynam wierzyć, że ta przyszłość wcale
nie musi być taka smutna.

Z jednej strony kierowca ma pod sobą 2300 kg żywej wagi, z drugiej typowy dla elektryków nisko
położony środek ciężkości i aktywne zawieszenie.
Robię kilka rundek na ślimaku drogi szybkiego
ruchu i… nic. Bez względu na prędkość nadwozie
po prostu nie chce przechylać się na boki. Spora
w tym zasługa mózgu PDCC (Porsche Dynamic
Chassis Control), który za pomocą aktywnych,
elektromechanicznych stabilizatorów pilnuje
przechyłów karoserii. Dzięki temu nie można
oprzeć się wrażeniu, że jedynym elementem, który pracuje w zakręcie jest kostka bieżnika zimoZdjęcia Kacper Wyrwas
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Wystawa BFF Banking Group
„ART FACTOR – Dziedzictwo Pop-Artu
w Powojennej Sztuce Włoskiej”
Już od 27 września Pałac Kultury i Nauki w Warszawie gościć będzie wystawę objazdową,
która następnie odwiedzi Ateny i cztery inne miasta Europy w 2023 roku. Wybór dzieł włoskich
artystów pochodzi z prywatnej kolekcji Fundacji Farmafactoring i jest gromadzony przez BFF
od lat 80.
Emilio Tadini Città italiana, 1988

Po inauguracji wystawy objazdowej w Bratysławskiej Galerii Zoya w styczniu 2022 r., BFF Banking
Group kontynuuje projekt ART FACTOR w Warszawie. Od 27 września do 26 października dzieła sztuki,
które na stałe znajdują się w mediolańskiej siedzibie
Grupy, znajdą nową oprawę w Sali Kisielewskiego
w Pałacu Kultury i Nauki. Wystawę w kolejnych etapach trasy będzie można także zobaczyć w Atenach,
Lizbonie, Madrycie, Paryżu i Mediolanie.
Projekt obejmuje wybór dzieł, które opisują włoską drogę do Pop Artu, uosabianą przez twórczość
Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio
Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano
i Emilio Tadini. Począwszy od połowy lat 60. artyści ci angażowali się w długotrwałą tradycję
ikonograficzną, przekształcając i przekraczając
awangardę i techniki stylistyczne przeszłości, wykorzystując przy tym bogatą gamę środków, które
często służyły aktywizacji społeczeństwa i kultury.

Valerio Adami Paracelso, 1997
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W istocie wystawa dzieł sztuki, pod kuratelą M
 arii
Alicaty, opowiada właśnie tę historię: pragnienie
bycia aktywnym uczestnikiem – a nie widzem
– tych inicjatyw, które tworzą wartość dla społeczeństwa, promując wymianę kulturową i nowe
perspektywy dzięki sztuce i jej naukom.

Enrico Baj Personaggio allo specchio, 1971

Więcej informacji:

