ISSN 2081-366X Nr 10/2013

XXI Targi Budownictwa
i Wyposażenia Wnętrz

Ruszyła XIX edycja
„Lubuskiego Mistera Budowy”

LUBUSKA IZBA BUDOWNICTWA

ATRAKCYJNE CENY PROMOCYJNE
NA TARGACH BUDOWNICTWA DRZONKÓW 22-24.02.2013

Osiedle Śląskie 12ABC

mieszkania od 3.460 zł brutto/m2
garaże - 1.250 zł brutto/m2
Już gotowe do zasiedlenia.

Osiedle Jędrzychów

- kompleks 4 budynków

mieszkania od 3.290 zł brutto/m2
garaże - 1.250 zł brutto/m2

Bud. nr 1 - mieszkania gotowe do zasiedlenia,
Bud. nr 2 - planowane zakończenie – grudzień 2013r

Osiedle Czarkowo - „Tarasy”

ostatnie mieszkania (w tym z tarasami na parterze)
ceny od 3.390 zł brutto/m2
ostatni lokal usługowy - 163.900 zł brutto
miejsca postojowe - 15.900 zł brutto (możliwość wynajmu) do negocjacji

mieszkania od 3.300 zł brutto/m2
Bud nr 1 - ostatnie kawalerki 90.900 zł brutto
Bud nr 2 - mieszkania od 3.300 zł brutto/m2
garaże - 1.450 zł brutto/m2

ostatnie 2 domy o pow. 130 m2
dom A1 stan surowy zamknięty- cena brutto 383.000 zł
dom B1 stan deweloperski - cena brutto 448.000 zł,

ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKO Nr 43 HALA D i do Biura sprzedaży ul. Botaniczna 75 tel. 691 838 932,
e-mail: mieszkania@pbozg.pl , www.deweloper.pbozg.pl
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Tegoroczne
XXI
Targi
Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz Drzonków 2013 są okazją do porównań,
podsumowań oraz
planowania
zadań własnych, indywidualnych oraz
zbiorowych- ogólnych, w skali mikro
i makro.
Czy podsumowując miniony rok i
planując bieżące
działania
możemy powiedzieć, że
wcale tak źle nie było a w 2013 roku powinno być nie najgorzej?
Nie chcę być czarnowidzem, ale do bram polskiej gospodarki puka recesja, której przyczyną może być zarówno
zła polityka pieniężna oraz nadmierna lub niedostateczna ingerencja państwa w gospodarkę a w szczególności
w system ﬁnansowy. Recesja w pierwszej połowie roku
i wzrost PKB w całym 2013 r. na poziomie 0,5%, dalszy
spadek dynamiki kredytów hipotecznych oraz wolumen
kredytów kooperacyjnych, stopy procentowe na poziomie 3,25 p.p. (lub oby niższe) oraz umocnienie złotego
w końcówce roku- czy takie prognozy są optymistyczne?
Sądzę, że wprowadzenie ułatwień w działalności ﬁrm
(obecnie przedsiębiorców obowiązuje około 800 różnych
przepisów, ustaw, rozporządzeń itp.) oraz nieprzeszkadzanie państwa pozwoli aktywizować działania i doprowadzi do wzrostu PKB, ograniczy spadek koniunktury w
Polsce oraz ograniczy wyhamowanie inwestycji publicznych, mieszkaniowych i inwestycji prywatnych ze względu na pogorszenie perspektyw dla popytu. Dane o bezrobociu (13,4% w grudniu 2012 r.- kraj, ponad 60 tys.- lubuskie), brak inwestycji, nieciekawe perspektywy gospodarcze z pewnością nie ułatwią funkcjonowania przedsiębiorstw ale Lubuska Izba Budownictwa konsekwentnie będzie wspierać, promować i pomagać swoim członkom bez względu na zawirowania polityczne i gospodarcze z optymizmem spoglądając w 2013 rok.
Jak powyższe przekłada się na sytuację naszych ﬁrm,
kondycję budownictwa, które winno być siłą napędową
gospodarki, co przyniesie nam rok 2013, czy czeka nas
pogłębienie spowolnienia gospodarczego, co wpływa na
obecną sytuację- przeczytacie Państwo w naszym Biuletynie.
Zapraszam do lektury!
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CHCEMY PIĘKNIE ŻYĆ NA CO DZIEŃ
Szanowni Państwo!
Z ogromną przyjemnością zapraszam na
XXI Targi Budownictwa i Wyposażenia
Wnętrz w Drzonkowie. To wyjątkowe święto ludzi związanych z branżą budowlaną, ale
nie tylko. Co roku Targi odwiedzają osoby
poszukujące inspiracji, pragnące po prostu
piękniej żyć na co dzień. Na stoiska wystawiennicze zaglądają rodziny budujące swój
pierwszy dom lub urządzające swoje ﬁrmy,
ponieważ to wspaniała okazja do zapoznania się z nowościami na rynku budowlanym
oraz pomysłami dotyczącymi wyposażenia
wnętrz. Z radością objęłam Patronatem Honorowym to wydarzenie, dzięki któremu do
Regionu Lubuskiego zjeżdżają wystawcy z
kraju i zagranicy.
Zwiększająca się liczba inwestycji realizowanych w Lubuskiem świadczy o tym, że
branża budownicza rozwija się coraz efektywniej, a nasze województwo z każdym
dniem zmienia swoje oblicze. Lubuskie pięknieje na naszych oczach także dzięki środkom z Unii Europejskiej, które pozwoliły
na remont, budowę lub modernizację wielu ważnych obiektów. Doskonałym przykładem na to jest Wojewódzki Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Drzonkowie oraz Bulwar Nadwarciański w Gorzowie Wlkp., który został
okrzyknięty jednym z cudów funduszy europejskich.
Lubuszanie z chęcią odpoczywają i relaksują się w takich miejscach, chwaląc się nimi
przed gośćmi z całej Polski. Nie ma w tym
nic dziwnego, przecież to sama przyjemność
przebywać w pięknym otoczeniu. A takie coraz częściej są lubuskie miasta – również
dzięki temu, że nasi przedsiębiorcy potraﬁą
korzystać z nowoczesnych technologii, nie
boją się innowacji i wiedzą, jak promować
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swoje produkty oraz usługi. Jednym słowem
– potraﬁą czerpać wzorce od najlepszych, o
czym możecie się Państwo sami przekonać
odwiedzając tegoroczne Targi Budownictwa
i Wyposażenia Wnętrz w Drzonkowie.
Organizatorom życzę optymizmu i wytrwałości we wspólnym budowaniu naszej małej,
pięknej ojczyzny, a odwiedzającym – ciekawych pomysłów oraz inspiracji. Nie bójmy
się zmieniać swojego otoczenia na lepsze,
piękniejsze i bardziej przyjazne do życia.
Elżbieta Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego
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Wywiad z Edwardem Makarewiczem
właścicielem rodzinnej ﬁrmy ZIEL-BRUK
obchodzącej 30- lecie istnienia.
Jest Pan właścicielem dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego znaczącego na rynku wojewódzkim i krajowym,
laureatem wielu konkursów i nagród oraz właścicielem
ciekawych rozwiązań i patentów. Pana Firma obchodzi
w tym roku Jubileusz 30-lecia.

szansa dla nas wszystkich
w szukaniu takich rozwiązań w konkretnych działaniach, które będą najbardziej optymalne i stabilne w tworzeniu najlepszych
warunków dla rozwoju gospodarczego gminy, powiatu,
województwa i kraju.

Proszę powiedzieć, jak Pan- z perspektywy czasuocenia i radzi sobie na trudnym rynku budownictwa?
Pamiętam rok 2001, 2002, brak nowych inwestycji, zatory
płatnicze, spadek obrotów i bankrutujące ﬁrmy. Podobną
sytuację mamy dzisiaj z tą różnicą, że tamten kryzys był
kryzysem koniunkturalnym. On mnie nauczył jednegobądź przygotowany na najgorszą sytuację. Pytanie jak?
Tworzę kapitał rezerwowy. Dzisiejszy kryzys od kilku lat
jest kryzysem ﬁnansjery świata, która napędzała spiralę
kredytową, wymyślając opcje walutowe jako „ ruletkę”.
W wyniku czego nastąpiło kilkakrotne przeszacowanie majątku trwałego i deregulacja rynku ﬁnansowego.
Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak w obecnej rzeczywistości prowadzić ﬁrmę. Moje działania są następujące:
• nadmiernie nie konsumować zysków nie żyć ponad
stan,
• nie zaciągać dużych kredytów,
• inwestować w innowacje produktowe, procesowe lub
organizacyjne,
• ograniczać koszty ale nie kosztem kreatywności,
• zrównoważyć działania w każdym dziale ﬁrmy- ile zadań tylu pracowników,
• skończyć z erą masowego posiadacza pracowników,
• ustanowić odpowiedzialność od szefa do sprzątaczki
za jakość, wydajność i wyniki ﬁnansowe ﬁrmy.

Rozwojowi przedsiębiorczości powinien towarzyszyć proces kształcenia kadr na każdym poziomie
zapotrzebowania rynku. Jak to wygląda w naszym
regionie?
Kapitał ludzki jest największym kapitałem w ﬁrmie, który
często jest rezerwą prostą, zaszuﬂadkowaną w mentalności pracowników. Próbuję ten potencjał energii wyzwolić z korzyścią dla ﬁrmy i pracownika, ale to nie takie
proste. Bezrobocie higieniczne jest potrzebne ale tak
szczerze mówiąc, nie widzę specjalnie tego bezrobocia.
Dzisiaj zatrudniłbym fachowców- specjalistów: spawacza, mechanika i elektryka a więc marzy mi się powrót do
zasadniczej szkoły zawodowej i do twórczego myślenia.
Tak, jak wcześniej mówiłem, kończy się era masowego
posiadania pracowników. Ludzie powinni zakładać małe
ﬁrmy i sprzedawać swoje pasje, wiedzę i umiejętności a
więc powinni robić to, co chcą i najlepiej umieją, zadając
jednocześnie pytanie jaki pożytek przynosi nasza praca
innemu człowiekowi.
Co Panu, znanemu przedsiębiorcy budowlanemu,
obecnie przeszkadza w funkcjonowaniu i rozwijaniu ﬁrmy?
• mnogość i różnorodność przepisów wzajemnie się
wykluczających a więc biurokracja
• nadmierna ilość kontroli, brak partnerstwa w relacjach urząd- petent
• brak stabilności w systemie podatkowym
• i najważniejsze brak inwestycji, które są motorem
napędowym w gospodarce

Wiemy, jako Izba, z jakimi problemami borykają się
ﬁrmy budowlane. Czy przedsiębiorcy są słuchani
przez władze w zakresie stanowienia prawa? A jeśli
nie to dlaczego?
Stanowienie prawa na pewno jest skomplikowanym
procesem legislacyjnym. Najbardziej właściwą formą
konsultacji publicznych, nie tylko w stanowieniu prawa,
jest stworzenie minimalnych, prostych i jasnych uregulowań systemowych, jako obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Głównym ich celem będzie także określenie
uczestnictwa organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych.
Z tego, co wiem, to obecnie nie ma takich uregulowań
a więc pojedyncze głosy przedsiębiorców organizacji
takich, jak nasza Izba nie mają żadnego wpływu. Natomiast dużą aktywność w procesie stanowienia prawa
przejawia BCC na czele z Markiem Goliszewskim. To jest
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Życząc panu dalszych sukcesów osobistych i zawodowych proszę odpowiedzieć na pytanie, co
było Pana największą porażką i największym sukcesem w życiu zawodowym?
Porażka – nie przygotowanie następcy do zakładu w
Płotach
Sukcesem – uzyskanie najwyższej jakości produktów
w dwóch dobrze prosperujących fabrykach: w Płotach
koło Zielonej Góry i Gorzowie Wlkp.
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Nowości w 2013 roku
AMERYKAŃSKI SYSTEM
MURÓW OPOROWYCH

ZIEL-BRUK® przedstawia nowość na rynku polskim - system
segmentowych murów oporowych firmy ALLAN BLOCK®.
ALLAN BLOCK® to wiodący i uznany na świecie dostawca
opatentowanego systemu murów oporowych przeznaczonych
do realizacji projektów przemysłowych, drogowych jak również
ogrodowych.
Obszerna wiedza inżynierska i bogate doświadczenie
firmy ALLAN BLOCK® są w stanie sprostać najbardziej
wymagającym inwestycjom. Produkty tej marki mają szerokie
spectrum zastosowań, począwszy od barier dźwiękochłonnych,
a skończywszy na dużych obiektach infrastrukturalnych
i przemysłowych. Korzystna cena, trwałość oraz estetyka
sprawiają, że pustaki ALLAN BLOCK® są najczęściej
wybieranym produktem do budowy segmentowych murów
oporowych. ALLAN BLOCK® to w pełni zaprojektowany,
sprawdzony i jedyny system murów oporowych na świecie, który
przeszedł badania sejsmiczne prowadzone w Japonii.

ŁUPANE ŚCIANY I ELEWACJE

ZIEL-BRUK® wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom
wprowadza do Programu Skała Lubuska nowe elementy
umożliwiające budowę „zimnych garaży” i elewacji domów w
charakterze skał łupanych:
·
system pustaka ściennego SL jednostronnie łupanego,
·
pustak nadprożowy SL jednostronnie łupany,
·
pustak elewacyjny SL jednostronnie łupany.
Produkty te pozwolą stworzyć w pełni harmonijną architekturę
z elementami ogrodzeń Skała Lubuska i zyskać na lata trwały
i niepowtarzalny wygląd.

www.zielbruk.pl

W dniach 22-24 lutego 2013 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Drzonkowie, odbędą się XXI Tragi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz, których Lubuska Izba Budownictwa jest współorganizatorem. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją Targów objął Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbieta Polak.

stwa pracy oraz zamówień publicznych.
Jednocześnie LIB dorocznie przeprowadza
wśród wystawców konkurs mający na celu wyłonienie Produktu Targów, Produktu Firm Lubuskich i aranżacji stoiska. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja targowa, którą powołuje co roku
Zarząd Lubuskiej Izby Budownictwa, przy ustalaniu jej składu osobowego uwzględniając zmieniające się w poszczególnych latach, dominujące tendencje wystawców w przedstawianiu na
Targach produktów poszczególnych branży budowlanych. Od kilku lat np. wyraźnie zwiększyła
się oferta produktów związanych z alternatywnymi źródłami pozyskiwania energii- kolektory słoneczne i urządzenia do wykorzystywania ciepła
geotermalnego, pompy cieplne, rekuperatory i
rozwijające się w tym zakresie technologie
Skład tegorocznej Komisji przedstawia się następująco: inż. Zenon Bambrowicz- Przewodniczący, inż. Mirosław Maciejewski- Sekretarz,
mgr inż. arch. Zoﬁa Szapowałow, mgr inż. Zbigniew Opaliński, mgr inż. Stanisław Sobotkiewicz oraz mgr inż. Rafał Peliński.

Targi są doskonałą okazją do spotkań biznesowych dla branży budowlanej, są najważniejszym wydarzeniem, które stwarza korzystne warunki producentom i dystrybutorom ﬁrm budowlanych do zaprezentowania najnowszych rozwiązań technologicznych w budownictwie. Targi to także szczególna forma promocji pozwalająca kreować przede wszystkim wizerunek ﬁrmy i
umacniać markę produktu na rynku poprzez prezentację swojej oferty. Lubuska Izba Budownictwa aktywnie uczestniczy podczas tego wydarzenia prezentując własną ofertę na stoisku wystawienniczym nr 4 zlokalizowanym w Hali D a także
udzielając porad z zakresu prawa i bezpieczeń-
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NASZA WSPÓLNA
RZECZYWISTOŚĆ
Prof. Tadeusz Biliński
Na świecie żyje około 650 mln niepełnosprawnych1, w Polsce około 5,5 mln. Zarejestrowano około 10 mln niepełnosprawnych dzieci. Ponad ¼ spośród nich doznała jakiejś formy przemocy ﬁzycznej, seksualnej czy emocjonalnej. Przemoc wobec
niepełnosprawnych, zwłaszcza intelektualnie jest
3-4 krotnie większa. Jaki procent niepełnosprawności jest jej skutkiem?
Te liczby, mówią same za siebie. One przerażają!
Społeczność międzynarodowa, przynajmniej w zakresie formalno-prawnym nie pozostawia niepełnosprawnych samych sobie. Karta Narodów Zjednoczonych gwarantuje wszystkim ludziom równe i niezbywalne prawa. Zapewnia wolność, swobodę poruszania
się i pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Zawarta 13 XII 2005r. w Nowym Jorku Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych ma na celu popieranie, ochronę i zapewnienie
pełnego i równego korzystania z praw człowieka i
podstawowych wolności przez osoby niepełnosprawne i poszanowanie ich godności. Gwarantuje pełny i
skuteczny udział tych osób w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami2. Konieczność dalszych działań na rzecz wyrównywania szans w życiu
społecznym wynika ze światowego Programu Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Standardowych
Zasad Wyrównywania Szans. Również Unia Europejska pod hasłem: „Osoby niepełnosprawne są równoprawne” określiła na lata 2010-2020 swoją strategię w
sprawie niepełnosprawności. Na podstawie tych międzynarodowych aktów prawnych ustawodawstwo poszczególnych państw, poszczególne zakłady pracy, instytucje, uczelnie i ich wydziały opracowują wytycz-

ne, zasady, regulaminy, dotyczące praw osób niepełnosprawnych. Ustanawiają też ich pełnomocników.
Organizowane są cykliczne narady i konferencje naukowców, pracodawców, przedstawicieli różnych środowisk osób niepełnosprawnych. Powołuje się stowarzyszenia i fundacje do rozwiązywania konkretnych spraw. Problemy osób niepełnosprawnych znalazły się w zakresie bezpośredniego zainteresowania
lekarzy, socjologów, terapeutów, inżynierów, urbanistów, architektów. Patrzymy na nie coraz szerzej i wnikliwiej, z coraz większą troską o niepełnosprawnych,
czyli wcześniej lub później, o nas samych.
Aktualne ustawodawstwo określa warunki, jakie
muszą spełniać obiekty budowlane i ich otoczenie, by
zapewnić komfort i bezpieczeństwo wszystkim niepełnosprawnym użytkownikom – inwalidom, głuchoniemym i głuchym, niewidomym, itd. Nie możemy zapomnieć, ze ogromna część naszej całej rzeczywistości to efekt działań właśnie niepełnosprawnych, wykonujących z ogromnym poświęceniem i wysiłkiem,
często nadludzkim, swoją pracę ﬁzyczną czy umysłową, realizujących się we wszystkich dziedzinach zawodowych, intelektualnych, artystycznych. Wśród
nich znajdziemy odkrywców uczonych, badaczy,
kompozytorów, wokalistów i instrumentalistów, malarzy i sportowców, działaczy społecznych itd., itp. Nie
ma dziedziny, w której niepełnosprawni nie odnieśliby sukcesów. Często wymieniamy ich nazwiska, nie
mając świadomości, że swoje dokonania okupili tytaniczną pracą i nadludzkim wysiłkiem woli, której nigdy do końca nie pozna i zrozumie tzw. pełnosprawny. Wśród nich znajdziemy noblistów, jak niewidomy
Charles Nicole, Francuz, który udowodnił, że źródłem

1. Niepełnosprawnymi nazywa się tych spośród nas, którzy z powodów dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób, wypadków albo nieprawidłowych
warunków życia nie posiadają pełnej sprawności ﬁzycznej czy psychicznej.
2. Konwencja została ratyﬁkowana 6 IX 2012r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
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utalentowany, rozpieszczany przez matkę, jako kilkunastolatek zachorował na polio. Przestał rosnąć, jego
twarz i kości były zdeformowane, miał słaby wzrok.
Malował środowiska, które go zaakceptowały, w których czuł się najlepiej: tancerki, prostytutki, praczki.
Aż do śmierci nie uznano talentu Nikifora Krynickiego, w którego postać tak genialnie wcieliła się Krystyna Feldman. Ten słynny dziś prymitywista, głęboko
upośledzony umysłowo, niemowa, malował na skrawkach papieru, kawałkach tektury. To syn Polaka i głuchoniemej łemkowskiej żebraczki, nazywał się prawdopodobnie Epifaniusz Drowniak. Stworzył około 40
tys. dzieł. Piękna meksykańska malarka, Frida Kohelo, z uszkodzonym kręgosłupem, rozkochiwała w sobie ówczesną bohemę i żyła tak, jakby kalectwo wcale jej nie dotyczyło. Zaczął głuchnąć w wieku 26 lat,
żył 57 i stworzył arcydzieła muzyczne. Ludwig van
Beethoven, całkowicie już głuchy skomponował słynną IX symfonię. Jego „Oda do radości” stała się oﬁcjalnym hymnem Unii Europejskiej. Niewidomy polski pianista, Edwin Kowalik, otrzymał dyplom honorowy na V Konkursie Chopinowskim w 1955r., w którego jury zasiadał laureat II miejsca w II Konkursie
Chopinowskim, niewidomy pianista Imre Ungar. Niewidomego śpiewaka, urzekająco pięknego Andreę
Boccelego znają największe sceny operowe świata, a
wzdychają do niego nie tylko melomanki.
Brak oka nie przeszkodził Peterowi Falkowi w karierze aktorskiej– to na poły Polak, na poły Rosjanin– znany na całym świecie odtwórca zaniedbanego
i roztargnionego detektywa Columbo. Wielkich sportowców reprezentuje m.in. Terry Fox, Kanadyjczyk
z amputowaną powyżej kolana nogą. Przebiegł 5300
km w ciągu kolejnych 143 dni (143 maratony). Coroczne biegi jego imienia mają charakter charytatywny. Krzysztof Garbaś po wypadku, najpierw na wózku, a potem o kulach zdobył Mont Everest, Kilimandżaro, Aconcague. Kilkunastoletni Jaś Mela z protezą nogi i ręki zdobył obydwa bieguny, a dziś wraz ze
swoją fundacją organizuje wyprawy dla innych niepełnosprawnych. Janina Ochojska, z wykształcenia astroﬁzyk, chora na polio działaczka humanitarna, organizuje pomoc dla dotkniętych nieszczęściami i kataklizmami na całym świecie, w 1994r. została Kobietą Europy. Jan Filip Libicki to poruszający się na wózku od
dwu kadencji parlamentarzysta, a Marcin Szewczak
jest znanym komentatorem telewizyjnej jedynki.

duru plamistego są wszy ubraniowe czy również niewidomy Australijczyk Johne Cornhourte, który wyjaśnij proces tworzenia się cholesterolu. Nazwisko wybitnego szwajcarskiego matematyka z XVIII w., Leonarda Eullera, znane jest wszystkim uczonym świata. Utracił wzrok w wieku około 60 lat, ale dzięki fotograﬁcznej pamięci, pracował dalej. Znany jest z wybitnych osiągnięć w dziedzinie akustyki, mechaniki
płynów, nawigacji. Przyczynił się do rozwoju analizy
matematycznej. Uznany został za jednego z twórców
nowoczesnej matematyki. Kto wie, ze Izaak Newton
cierpiał na zespół Aspergera i był autystykiem, tak jak
Albert Einstein czy ﬁlozof Fryderyk Nietsche? Głuchy astronom, odkrywca kilku tysięcy par gwiazd, Robert Grant Aitken, Amerykanin ma „swoją” asteroidę i
krater. Astroﬁzyk, kosmolog Stephen Hawking od 22
roku życia cierpiący na boczne stwardnienie rozsiane,
porusza się na specjalnym wózku, porozumiewa za pomocą sterowanego kciukiem komputera i syntetyzatora mowy. Autor książki „Krótka historia czasu”, nazwany współczesnym Einsteinem doczekał się sﬁlmowania swojej biograﬁi. Głuchy Henry G.Lang, nie mogąc z powodu swej ułomności porozumiewać się z innymi, opracował używany wciąż podręcznik dla niesłyszących studentów. Jakimi torami potoczyłaby się
historia świata bez udziału w niej dotkniętego paraliżem mózgowym cesarza rzymskiego, Klaudiusza, sparaliżowanego o sprawnych tylko rękach Franklina Roosevelta, jednookiego i jednorękiego Horatio Nelsona,
zwycięzcy spod Trafalgaru? To właśnie ślepiec, Homer, autor „Iliady” i „Odysei” położył podwaliny, pod
całą naszą europejską kulturę. Do dzisiaj jego, koniem
trojańskim przybywa do nas zdrada, a gubi „achillesowa pięta”. Epileptyk Fiodor Dostojewski wskazuje w swych arcydziełach drogę do zła i jego odkupienia. Kiedy Michał Kaziów, postrzelony przez uciekających po zakończeniu wojny Niemców, stracił wzrok
i obie ręce, „znalazł światło w ludziach i ono oświetlało jego trudna drogę”. Czytał naskórkiem warg, felietony , słuchowiska, powieści dyktował. Swoje życie zawarł w powieści autobiograﬁcznej pod przejmującym wymownym tytułem „Gdy moim oczom…”
726 artystów malujących ustami i nogami zarejestrowano w światowym związku AMFRA. W Polsce jest ich 27. O wiele mniej wiedzielibyśmy o świecie i jego mrokach, gdyby nie słynny bywalec lupanarów i kabaretów Henrie Toulouse Lautrec. Piękny i
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nego sprzętu. Ilu takiego obciążenie nie wytrzymuje?
Ile, najczęściej kobiet, zostaje w tej sytuacji porzuconych? A liczba niepełnosprawnych, paradoksalnie, na
skutek rozwoju medycyny rośnie. W ciągu ostatnich
30 lat o 18%. Co piąty mieszkaniec Ziemi jest już dzisiaj niepełnosprawny. Niepełnosprawności i ubóstwu
wciąż towarzyszy samotność i ostracyzm, nierzadko
wynikający ze strachu czy niewiedzy. Czesław Markiewicz, dziennikarz Radia Zachód w reportażu o niepełnosprawnych Lubuszanach mówi: „Dopóki o niepełnosprawnych będę myślał jakoś osobliwie wyróżniająco, dopóty moje myślenie o ludziach w ogóle będzie niepełnosprawne”.
A więc, zmiana myślenia, zmiana mentalności.
Trzeba likwidować bariery architektoniczne, proponować konkretne rozwiązania dla konkretnych potrzeb,
rozwijać i stosować takie rozwiązania ﬁnansowe i organizacyjne, które zapewnią osobom niepełnosprawnym i ich otoczeniu samodzielne życie, pracę, zakładanie rodziny i wychowywania dzieci. Trzeba im zapewnić pełne uczestnictwo w życiu bez narażania jakichkolwiek ich praw, trzeba złamać bariery mentalne.
Do tego niezbędna jest globalna polityka wyrównywania szans, integralna polityka i konsekwencja rządów.
Nie może zabraknąć żadnego z działań wspomagających, które pozwolą osobom niepełnosprawnym, ale i
nam wszystkim, zapomnieć o niepełnosprawności, bo
rzeczywistość mamy wspólną i jej problemy musimy
rozwiązywać też wspólnie.

Nie sposób wymienić wszystkich, nie sposób dokonać jakiejkolwiek gradacji. Nie sposób nie zawstydzić
się, jak mało, my tzw. pełnosprawni dajemy z siebie,
jak bardzo pozbawieni jesteśmy wyobraźni, bo to ona,
jak twierdzi Einstein „jest ważniejsza od wiedzy, bowiem wiedza jest ograniczona” i ona sama nie zaprowadziła by nas tam, dokąd zawiodła tych wielkich ludzi wyobraźnia, fantazja i wola walki. Oni udowodnili, że „jedyną rzeczą, której należy się lękać, jest sam
lęk”(Franklin Delano Roosevelt).
To cieszy, że coraz częściej widzimy ich wśród nas:
na ulicy, w kinie, na koncercie, na spacerze z rodziną.
Szara codzienność ma niestety, najczęściej inne oblicze. Stworzyliśmy dobre prawa, ale, trudno poprawić
los ludzi tylko przez dobre prawo. Wśród niepełnosprawnych wzrasta bezrobocie, zlikwidowano prawie
wszystkie zakłady pracy chronionej, bo ﬁrmy nastawione są na zysk. Opieką instytucjonalną objęto tylko edukację na poziomie podstawowych szkól specjalnych, „szkół życia” oraz specjalnych szkół zawodowych. Dalszą opiekę nad niepełnosprawnymi (po
25 roku życia) przekazano samorządom, a te ją pełnią albo nie, czasem traktując jako hobby czy wolantariat. Brak stałych źródeł ﬁnansowania i wypracowanego systemu pomocy socjalnej powoduje drastyczne ubożenie rodzin, w których jedno z rodziców, opiekunów musi zrezygnować z pracy zarobkowej, by zająć się niepełnosprawnym podopiecznym, wymagającym systematycznej , specjalistycznej i kosztownej
opieki i jeszcze bardziej kosztownego specjalistycz-
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BEZ CERTYFIKATU NIE MA UŻYTKOWANIA!
GROZI KARA 10 TYS. ZŁOTYCH

audytor energetyczny ani audytor efektywności energetycznej.
Świadectwo energetyczne nie może być przygotowane przez właściciela budynku lub lokalu oraz przez
osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Dodatkowo osoba wydająca świadectwo energetyczne jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzeniem świadectwa energetycznego. Dla swojego bezpieczeństwa
inwestor powinien więc zażądać
przedstawienia takiego ubezpieczenia.

Certyﬁkat energetyczny może sporządzić wyłącznie
osoba, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych , ukończyła co najmniej studia magisterskie
lub inżynierskie w kierunku: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnym, a także nie była
karana za przestępstwa przeciwko
mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie
pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych lub
za przestępstwa skarbowe. Ważne
jest także, aby osoba taka posiadała
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno- budowlanej
lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem
właściwym do spraw budownictwa. Za równorzędne z odbyciem kursu i zdaniem egzaminu uznaje się
ukończenie rocznych studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej, organizowanych
na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria
środowiska, energetyka lub pokrewne.
UWAGA! Ustawa posługuje się określeniem osoby
sporządzającej świadectwo energetyczne i nie jest to

Podstawa prawna - Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 ze zmianami oraz Rozporządzenie ministra infrastruktury z
6 listopada 2008 r. Dz.U. nr 201 poz. 1240 w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw
ich charakterystyki energetycznej.
Red.

Które obiekty muszą mieć świadectwa energetyczne
Zwolnione są budynki:

Świadectwa muszą być wydane dla obiektów:

• podlegające ochronie na podstawie przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
• używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
• przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata,
• niemieszkalne służące gospodarce rolnej,
• przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na
energię nie większym niż 50 kWh/mkw./rok,
• mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej
niż cztery miesiące w roku,
• wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50
mkw.

• nowo wybudowanych i oddawanych do użytkowania,
• starszych i użytkowanych już, jednak wprowadzanych do obrotu czyli np. sprzedawanych lub wynajmowanych,
• budynków , w których w wyniku remontu lub rozbudowy zmieniła się charakterystyka energetyczna,
• budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 mkw., które są zajmowane przez organy
administracji publicznej, lub w których świadczone
są usługi znacznej liczbie osób.
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Ważne zmiany Prawa zamówień publicznych

- czy na korzyść przedsiębiorcy?
20 lutego 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy
Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona szereg
nowych rozwiązań formalno - prawnych w procedurze
udzielenia zamówienia publicznego. Celem zmian jest
wsparcie ﬁrm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości w ubieganiu się o zamówienia publiczne.
11 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej
Polskiej (poz. 1271) została opublikowana ustawa z dnia
12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o Koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Wprowadzane zmiany wdrażają przepisy prawa europejskiego, implementując do polskiego systemu prawnego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/ Wprowadzana zmiana wpłynie na ograniczenie możliWE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji pro- wości dzielenia zamówienia zwłaszcza w przypadku recedur udzielania niektórych zamówień na roboty budow- alizacji obiektów budowlanych, gdzie proces inwestylane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty za- cyjny rozciągnięty jest na kilka etapów.
mawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
Zamawiający będzie miał prawo żądać wykazu
wszystkich zamówień
Zasadnicze cele nowelizacji to między innymi:
• zapewnienie większej elastyczności zamawiającym Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza istotną zmianę w art. 22, dotyczącą zasad ustaprzy udzielaniu zamówień publicznych,
• zwiększenie transparentności udzielania zamówień pu- lania i weryﬁkowania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, wprowadzając nowy ust 5,
blicznych,
• korekta dotychczasowych przepisów będąca konse- zgodnie z którym warunki udziału w przetargu oraz opis
kwencją przeprowadzonych analiz i przeglądu Prawa sposobu dokonania oceny ich spełniania mają mieć na
zamówień publicznych pod kątem zgodności ze zmie- celu zweryﬁkowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.
niającym się prawem europejskim.
W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia,
którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może
oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania
zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwaliﬁkacji, efektywności i doświadczenia.
W konsekwencji nowy przepis skutkuje odejściem od dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na podstawie należycie wykonanych
robót, potwierdzonych referencjami przez poprzednich zamawiających.
Nowe rozwiązanie (dopisane do nowelizacji poprawką Senatu) zakłada badanie rzetelności wykonawcy poprzez uwzględnianie przy dokonywanej ocenie całokształtu uprzednio realizowanych przez wykonawcę zamówień.
Ocena dokonywana będzie przy uwzględnieniu zarówno
robót wykonanych prawidłowo, jak i przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania zamówień publicznych. W celu zapewnienia zamawiającemu informacji nt.
przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania zamówień, zamawiający będzie uprawniony do żądania wykazu robót budowlanych, dostaw lub usług zawierającego m.in. informacje na temat wszystkich zamówień
oraz wskazanie, czy zamówienia te zostały wykonane lub
są wykonywane należycie lub zostały wykonane zgodnie

Nowa deﬁnicja robót budowlanych
W celu wyeliminowania braku spójności pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym, w odniesieniu do pojęcia robót budowlanych usunięto z Prawa zamówień publicznych odesłanie w deﬁnicji robót budowlanych do
przepisów Prawa budowlanego.
W znowelizowanym stanie prawnym pod pojęciem roboty budowlanej (stosowanym wyłącznie na gruncie
ustawy Prawo zamówień publicznych) rozumieć się będzie wykonanie albo zaprojektowanie robót budowlanych (określonych w stosownym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów) lub obiektu budowlanego, a także
realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych
środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Pod pojęciem “obiekt budowlany” należy rozumieć wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej,
który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą
lub techniczną.
Dopełnieniem zmiany deﬁnicji robót budowlanych jest
wydane w dniu 03 grudnia 2012 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych (opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 07 grudnia 2012 r. poz. 1372). Wejdzie
w życie 20 lutego 2013 r.
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Dialog techniczny wprowadzany jest między innymi w
celu uzyskania przez zamawiających korzyści w zakresie
udzielania innowacyjnych zamówień. Istotne znaczenia
ma również przesłanka celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania posiadanych środków.
Forma dialogu technicznego zawarta jest w motywie 8 dyrektywy klasycznej i motywie 15 dyrektywy sektorowej.
Zadaniem dialogu technicznego jest umożliwienie zamawiającemu przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwrócenie się do podmiotów trzecich o doradztwo lub udzielenie informacji
w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.
Dialog techniczny to nie tylko sposób uzyskania informacji lub doradztwa, ale skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający
ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub robót budowlanych.
Wdrożenie dialogu jest istotne ze względu na zwiększenie
przejrzystości na etapie przygotowywania postępowania o
zamówienie publiczne. Uczestnictwo w dialogu technicznym nie jest równoznaczne z koniecznością wykluczenia wykonawcy z uwagi na bezpośrednie wykonywanie
czynności. Zamiar przeprowadzenia dialogu zamawiający
ujawnia na swojej stronie internetowej (z podaniem informacji o przedmiocie dialogu).
Przeprowadzenie dialogu będzie możliwe przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy
W celu podkreślenia znaczenia zasady uczciwej konkurencji, co ma szczególne znaczenie w przypadku ﬁrm z sektora
małej i średniej przedsiębiorczości konkurujących o zamówienie z liderami rynku - niejednokrotnie o międzynarodowym kapitale - nowelizacja zakłada wzmocnienie ochrony
prawidłowości przebiegu postępowań, w których w jednym
postępowaniu uczestniczą samodzielnie małe ﬁrmy, jak i
ﬁrmy wchodzące w skład grup kapitałowych.
Ustawodawca wprowadza do postępowań ogłoszonych
od 20 lutego 2013r. nową przesłankę wykluczenia wykonawcy. W dotychczas obowiązującym art. 24 ust. 2 dodano nowy pkt. 5, zgodnie z którym na zamawiającym ciąży
obowiązek wykluczenia z postępowania wykonawców,
którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Pojęcie grupy kapitałowej użyte we wskazanym przepisie
ustawy Prawo zamówień publicznych zdeﬁniowane jest w
art. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta.
Należy pod tym pojęciem rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę.
W związku z powyższą zmianą zamawiający będzie zobowiązany wymagać od wykonawcy złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Wykonawca, który nie złożył listy będzie podlegał wykluczeniu z udziału w przetargu.

Formy realizacji kompetencji wynikających z dialogu technicznego:
• zwrócenie się do ﬁrm o doradztwo lub
• udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyﬁkacji
istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.
Inne zmiany dotyczą przetargu ograniczonego i sprawozdawczości z udzielonych zamówień w tym również postępowań o wartości do 14 000 tys. euro.

Dialog techniczny
- nowe możliwości wsparcia zamawiającego
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GALA BUDOWNICTWA 2012
21 września 2012 r. w Zielonogórskiej Palmiarni
odbyła się IX Gala Budownictwa organizowana
przez Lubuską Izbę Budownictwa. Uroczystość
zgromadziła przedstawicieli ﬁrm członkowskich
Izby i współpracujących z nimi przedsiębiorstw
oraz zaproszonych gości. Tegoroczną Galę zaszczycili swoją obecnością Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pan Piotr Styczeń, Poseł na
Sejm RP Pan Jerzy Materna oraz Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Jacek Hoffmann.
Gala, z udziałem władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych, przedstawicieli instytucji

i organizacji współpracujących z Izbą, wszystkich laureatów konkursu i przedstawicieli przedsiębiorstw- członków Izby oraz mediów, stanowi
główne forum prezentowania dorocznych działań Lubuskiej Izby Budownictwa.
Podczas uroczystości zasłużeni pracownicy ﬁrm
członkowskich Izby otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe. Aktu dekoracji zasłużonych
dokonał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pan Piotr Styczeń w asyście Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Pana Jacka Hoffmanna.

Jak co roku na Gali Budownictwa
uhonorowane zostały najlepsze
obiekty budowlane województwa
lubuskiego wyłonione w bieżącej
edycji konkursu Lubuski Mister
Budowy a ich twórcom- inwestorowi, projektantowi i wykonawcy
Marszałek Województwa wręczyła nagrody ufundowane przez
Urząd Marszałkowski.

Sﬁnalizowano również konkurs
na najlepsze prace dyplomowe
absolwentów kierunku budownictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego. Fundatorem nagród
rzeczowych dla laureatów był
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Gorzowie
Wlkp.
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W czasie Gali najsolidniejsze ﬁrmy, odebrały
uznany w środowisku Certyﬁkat „Solidny Partner w Biznesie”, nadawany przez Zarząd Izby
celem krzewienia wśród przedsiębiorców dobrych obyczajów kupieckich oraz uhonorowano

Jubileusze działalności ﬁrm członkowskich LIB.
Podczas części artystycznej oklaskiwano recital
fortepianowy Dominika Rajchela.
Uroczystość zakończył wykwintny poczęstunek.
Red.

Oddział Diament
• budowa nowych i modernizacja istniejących obiektów kubaturowych
• budownictwo infrastrukturalne
• budownictwo w przemyśle naftowym i gazowniczym
• budowa kopalni i ekspedytów gazu i ropy naftowej
• budowa zakładów utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych
• budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych
i przemysłowych
• budownictwo hydrotechniczne: zbiorniki retencyjne, budowa i modernizacja
wałów przeciwpowodziowych
• uszczelnianie geosyntetykami obiektów inżynierskich (składowiska odpadów,
zbiorniki na odpady, obiekty przemysłowo-handlowe)
• roboty ziemne w pełnym zakresie
• stabilizacja nawierzchni oraz nasypów geotkaninami i geosyntetykami
• uzbrojenia terenu w sieci wodno-kanalizacyjne
• stabilizacja gruntu różnego rodzaju spoiwami hydraulicznymi
• nawierzchnie drogowe
Oddział Diament w Zielonej Górze
ul. Naftowa 3a, 65-705 Zielona Góra
Telefony: centrala +48 68 329 55 55, sekretariat +48 68 324 31 74, fax +48 68 324 31 73

www.diament-budownictwo.pl
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CZY INTERPRETACYJNA DOWOLNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO
MOŻE DOPROWADZIĆ DO WIELKICH STRAT?
Jeśli zakres planowanych dodatkowych robót budowlanych jest znaczny, to inwestor musi uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę,
ponadto należy stwierdzić, że skutkiem ustalenia
wynagrodzenia ryczałtowego jest to, że wykonawca nie może żądać jego podwyższenia (chyba, że wyrokiem sądu).

nr 243, poz. 1623 t.j.). Zgodnie z tym przepisem
istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
Jeśli zatem zakres dodatkowych robót budowlanych będzie uznany za istotny, dla inwestora będzie to oznaczać konieczność uzyskania decyzji
o zmianie pozwolenia na budowę.

Konieczność wykonania robót budowlanych o
charakterze dodatkowym, które nie były przewidziane pierwotnie w projekcie budowlanym,
może mieć różne przyczyny. Mogą one powstać
w szczególności w wyniku błędów w dokumentacji projektowej, które zostały ujawnione dopiero
na etapie wykonawstwa. Zagadnienie dodatkowych robót budowlanych jest dość złożone, gdyż
dotyczy trzech systemów prawa- zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz prawa cywilnego. Jak to jest na gruncie prawa zamówień publicznych?

Umowa o roboty budowlane jest jedną z najbardziej kazuistycznie uregulowanych umów w kodeksie cywilnym. Jeżeli strony w umowie o roboty budowlane zastosowały jeden z systemów
wynagrodzenia uregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących umowy o dzieło,
to w drodze analogii należy stosować właściwe
przepisy dotyczące tej umowy. Nie sprzeciwia się
temu art. 656 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z
którym do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem
obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową,
do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak
również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia swojego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Inaczej natomiast
przedstawia się sposób rozliczenia za
dodatkowe roboty budowlane (w porównaniu z ustalonym w kosztorysie ofertowym) w przypadku,
gdy w umowie o roboty budowlane
ustalono wynagrodzenie kosztorysowe z obowiązkiem rozliczenia robót rzeczywiście wykonanych
oraz tych, które zostały przez zamawiającego przyjęte w sposób określony w umowie.

Pozostając w sferze reżimu prawa zamówień publicznych, należy jeszcze zwrócić uwagę na generalną klauzulę zakazu wprowadzania zmian
do umowy o wykonanie zamówienia. Przepis art.
144 ust. 1 ustawy p.z.p. stanowi, że nie jest możliwa zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana będzie możliwa jedynie wtedy, gdy zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Trzeba
pamiętać, że zmiana umowy z pominięciem wymogów
przewidzianych w art. 144
ustawy p.z.p. będzie skutkowała ich nieważnością. Należy zaznaczyć, że zmiana pierwotnej umowy
będzie możliwa, jeśli zakres robót dodatkowych będzie stanowił nieistotną zmianę
wobec źródłowej umowy. Kwestia wykonania robót budowlanych, które nie zostały przewidziane
w projekcie budowlanym, powinna także zostać
oceniona przez pryzmat przepisu art. 36a ustawy
z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2010,
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KALENDARIUM
LISTOPAD
19.11.2012
została ogłoszona

Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane (Dz.U. z 2012 r. poz. 1271)

Ustawa ma na celu przede wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego norm dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/
WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (tzw. dyrektywa obronna). Zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.) polegają na dodaniu w dziale III po rozdziale 4 rozdziału 4a zatytułowanego „Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa”.
Przepisy tego rozdziału będą miały zastosowanie do zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, dotyczących zamówień w przedmiocie: 1) dostaw sprzętu wojskowego, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów; 2) dostaw newralgicznego sprzętu, w tym wszelkich jego części, komponentów lub podzespołów; 3) robót budowlanych, dostaw i usług bezpośrednio związanych ze
sprzętem, o którym mowa w pkt 1 i 2, i wszystkich jego części, komponentów i podzespołów związanych z cyklem życia tego produktu; 4)
robót budowlanych i usług do szczególnych celów wojskowych lub newralgicznych robót budowlanych lub usług. Do ustawy zostały wprowadzone nowe pojęcia właściwe dla zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, m.in. pojęcie „newralgiczne roboty budowlane”,
które należy rozumieć jako roboty budowlane do celów bezpieczeństwa, które wiążą się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymagają
ich wykorzystania lub je zawierają. Nowelizacja dotyczy także przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych niezwiązanych bezpośrednio z implementacją dyrektywy obronnej. Do zmian tych należy m.in. modyﬁkacja pojęć „obiekt budowlany” oraz „roboty budowlane”. Istotną zmianą jest wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, będzie miał
możliwość przeprowadzenia dialogu technicznego, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Informację o zamiarze
przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie zamawiający będzie zobowiązany zamieścić na swojej stronie internetowej.
Dokonana ustawą z dnia 12 października 2012 r. nowelizacja ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U.
Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) dotyczy art. 26 ustawy i polega na odesłaniu, w zakresie udzielania przez koncesjonariuszy zamówień publicznych w celu wykonania przedmiotu koncesji, do działu III rozdziału 4a (dotyczącego zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Ustawa wejdzie w życie w dniu 20 lutego 2013 r.
22.11.2012
zostało ogłoszone

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1289)

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), polegające na uchyleniu § 191 i § 192 oraz dodaniu w dziale IV po rozdziale 8 rozdziału 8a „Instalacje telekomunikacyjne”. Przepisy dodanego rozdziału określają elementy składowe instalacji telekomunikacyjnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej,
w tym budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania. Rozporządzenie wprowadza obowiązek montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w nowo budowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania. Nowo budowane budynki mieszkalne wielorodzinne będą
musiały być wyposażone także w antenową instalację zbiorową służącą do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny lub satelitarny, a także maszt usytuowany na dachu budynku (w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza budynkiem), przystosowany do umieszczenia odpowiednich elementów tych instalacji oraz umieszczenia anten przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi telekomunikacyjne drogą radiową. Rozporządzenie nakłada ponadto wymóg lokalizacji (w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania) telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych, służących w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, umieszczeniu urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz, w razie potrzeby, z doprowadzeniem
zasilania elektrycznego, a także umożliwiające dystrybucję sygnału w mieszkaniu. Rozporządzenie określa również wymagania techniczne
dotyczące tzw. punktów styku, czyli punktów połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną, oraz wprowadza nowy pkt 47a w załączniku nr 1 stanowiącym Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu, dotyczący ustalenia normy PN-EN
50174-2:2010 Technika Informatyczna – Instalacje okablowania – Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków, do których odwołuje się § 192b rozporządzenia.
Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 23 lutego 2013 r.

24.11.2012
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1227)

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn.
zm.) i określa warunki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w tym powoływania i pracy komisji przetargowej. W załączniku do rozporządzenia określony został wzór deklaracji przetargowej.
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GRUDZIEŃ
01.12.2012
weszło w życie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1293)

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz.
1367 z późn. zm.) i określa warunki techniczne parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne, wraz z miejscami
przeładunkowymi towarów niebezpiecznych.
04.12.2012
zostało ogłoszone

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1360)

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 282, poz.
1649). Zmiany w niniejszym rozporządzeniu związane są z dokonaną ustawą z dnia 12 października 2012 r. nowelizacją ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i polegają na określeniu kwot wartości zamówień oraz konkursów w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej. Zgodnie z nowelizacją wskazany obowiązek będzie istniał, jeżeli wartość zamówienia oraz konkursu będzie równa lub przekroczy wyrażoną w złotych równowartość kwoty: 400 000 euro – dla dostaw lub usług, i 5 000 000 euro – dla robót budowlanych.
Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 20 lutego 2013 r.
07.12.2012
zostało ogłoszone

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1372)

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późn. zm.) znowelizowanej ustawą z dnia 12 października 2012 r., która zobowiązała Prezesa Rady Ministrów do określenia, w drodze
rozporządzenia, wykazu robót budowlanych, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy
2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 20 lutego 2013 r.
16.12.2012
weszła w życie

Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1256)

Ustawa ma głównie na celu usunięcie wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 z późn. zm.), co ma się przyczynić do usprawnienia realizacji inwestycji telekomunikacyjnych, zwłaszcza inwestycji w szerokopasmowy dostęp do internetu. Do zawartej w ustawie deﬁnicji regionalnej sieci szerokopasmowej
dodane zostały elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, co umożliwi objęcie tych elementów decyzją o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. Dokonano także zmiany deﬁnicji „podmiot wykonujący zadania użyteczności publicznej” polegającej na rezygnacji z ograniczenia zakresu tych podmiotów do tych, które są jednostkami sektora ﬁnansów publicznych lub są nadzorowane przez takie jednostki. Nowelizacją objęte zostały przepisy ustawy określające obowiązki w zakresie dostępu do nieruchomości oraz istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, jakimi wobec przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obciążony jest właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą, a także właściciel kabla telekomunikacyjnego, instalacji telekomunikacyjnej budynku lub przyłącza telekomunikacyjnego,
niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Dodany został przepis dający inwestorowi prawo wyboru trybu realizacji inwestycji regionalnej sieci szerokopasmowej. Inwestycja taka będzie mogła zostać zrealizowana przez inwestora na warunkach określonych w ustawie z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych albo na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1624 z późn. zm.). W związku z posiadanym przez wojewodę uprawnieniem do wydawania decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej nowelizacja doprecyzowała, że w przypadku budowy regionalnej sieci szerokopasmowej polegającej na wykonaniu robót zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wymaganego przepisami ustawy – Prawo budowlane, dla których wymagane jest zgłoszenie, organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia będzie wojewoda. Nowelizacja dotyczy również przepisów określających zasady sporządzania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej okresowej inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej.
Ustawą z dnia 12 października 2012 r. zostało znowelizowanych także kilka innych ustaw. W ustawie – Prawo budowlane dodany został pkt
12a w art. 29 ust. 2 stanowiący, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na budowie kanałów
technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź.
zm.), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi. Do ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 71, poz.
1800 z późn. zm.) wprowadzono przepisy zawierające deﬁnicje pojęć „instalacja telekomunikacyjna budynku” oraz „przyłącze telekomunikacyjne”. Ustawa nowelizująca dokonała również zmian w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 19, poz.
115 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Artykuł 1 pkt 1 ustawy nowelizującej wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2013 r.

Aneta Malan-Wijata
Specjalista z zakresu prawa budowlanego
Opublikowano w „Inżynierze Budownictwa” nr 1/2013,
wydanego przez Polska Izbę Inżynierów Budownictwa w Warszawie
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NA CO ZWRACAJĄ UWAGĘ
OSOBY SZUKAJĄCE MIESZKANIA?
Duża podaż mieszkań na rynku i ograniczenia w
uzyskaniu kredytów hipotecznych sprawiają, że wydłuża się czas sprzedaży, zwłaszcza na rynku wtórnym. Korzystając z doświadczenia doradców ds. nieruchomości WGN Nieruchomości, podpowiadamy,
na co najbardziej zwracają uwagę osoby poszukujące mieszkania do kupna.

kiego odświeżenia ścian.
Jednak coraz więcej osób, według danych WGN
obecnie to około 40% kupujących, poszukuje lokali do kapitalnego remontu, ale za to w atrakcyjnej, niskiej cenie. Tacy klienci wolą wziąć niższy kredyt, a
mieszkanie wykończyć we własnym zakresie i wedle
własnych upodobań. W przypadku, gdy budynek jest
starszy, ważnym aspektem staję się stan wspólnej instalacji wodno-kanalizacyjnej i plan jej remontów, bo
zdarza się, że nowy właściciel po wyremontowaniu
łazienki i kuchni zostaje niemile zaskoczony późniejszą wymianą pionów kanalizacyjnych przeprowadzanych przez spółdzielnię lub zarządcę.
W ostatnich latach duży wpływ na decyzję o zakupie mieszkania ma wysokość czynszu oraz kwota miesięcznych kosztów eksploatacji, a zwłaszcza
kosztów ogrzewania – preferowane jest ogrzewanie miejskie. Ma to szczególne znaczenie dla klientów posiłkujących się kredytem. Nierzadko dochodzi nawet do rezygnacji z wcześniej wybranej oferty, gdy okazuje się, że suma miesięcznej raty kredytu i ewentualnych kosztów utrzymania mieszkania, w
tym czynszu, stanowiłaby zbyt wysokie, ryzykowne
obciążenie ﬁnansowe.
Wysokość opłaty czynszowej jest też bardzo ważnym parametrem przy zakupie inwestycyjnym mieszkania – pod późniejszy wynajem. Kupujący zdaje sobie sprawę, że trudniej będzie znaleźć najemcę przy
wysokiej opłacie, zwłaszcza przy nadpodaży na rynku lokali do wynajmu.

Najważniejszym parametrem, od którego rozpoczyna się poszukiwanie jest cena mieszkania w odniesieniu do jego wielkości, a ściślej – ilości pokoi, przy
czym w obecnym czasie preferowane są mieszkania 2i 3-pokojowe o mniejszych powierzchniach.
Równie istotny parametr to lokalizacja – i chodzi
tu bardziej o wygląd budynku i jego najbliższego otoczenia, niż lokalizację na mapie miasta. Co z tego, że
mieszkanie jest pięknie utrzymane, i nawet w dobrej
dzielnicy, skoro budynek ma zaniedbaną klatkę schodową albo wymaga remontu, a sąsiedztwo jest mało
atrakcyjne lub wręcz odstrasza?
Duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku osiedli peryferyjnych, ma bliska odległość przystanków komunikacji miejskiej i szybkość połączenia z centrum miasta. Często padają też pytania o bezpieczne miejsce do
parkowania samochodów, co może stanowić problem
przy lokalizacji w ścisłym centrum miejskim.
Chętniej wybierane są mieszkania nowe, wybudowane w ostatnich 4-5 latach, lub w dobrym stanie technicznym, z wyposażoną kuchnią i łazienką – gotowe
do zamieszkania od zaraz lub wymagające tylko lek-
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WRAŻENIA Z WIZYTY NA ESTAKADZIE
WS-02A I WS-09 W CIĄGU DROGI
EKSPRESOWEJ S3
Obiekt Ws-02a jest najdłuższym obiektem na odcinku 1
drogi ekspresowej S3 Międzyrzecz-Sulechów. Wiadukt ma
długość 730,0m.
Estakada znajduje się nad terenem przyrodniczym „Dolina Leniwej Obry” objętym programem „NATURA 2000”, ze
względu na ten fakt zdecydowano, iż obiekt zostanie zrealizowany w technologii nasuwania podłużnego. Technologia ta z uwagi na swoją specyﬁkę ma zminimalizować ingerencję w środowisko naturalne. Na tym obszarze znajdują
się dwie drogi leśne oraz kanał Wojciechowo
Trasa drogi S3 w obrębie wiaduktu przebiega w łuku poziomym o promieniu R=1200m. Niweleta natomiast ma
stały spadek podłużny i=0,651%. Spadek poprzeczny jezdni na całej długości obiektu 4,5% (spadek jednostronny).

20 000 m³ betonu, 3 400 t stali AIIIN, 41 km kabli sprężających)

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ze względu na trudne warunki terenowe (występowanie
namułów, torfów, gytii) podpory obiektu posadowiono na
fundamentach za pośrednictwem pali prefabrykowanych
wbijanych (B50 0.40x0.40m) o długości od 8.0m do 15.0m
w ilości 1640szt o łącznej długości 17100m.
Ustrój nośny oparty na ﬁlarach jednosłupowych z betonu
architektonicznego o wysokości od 3.0m do 12.0m.
Obiekt ten składa się z dwóch niezależnych 17-sto przęsłowych ustrojów nośnych pod każdą z jezdni drogi S-3, o
długości jezdni wschodniej L=727,00m oraz długości jezdni zachodniej L=711,00m.
Przęsła nitki wschodniej mają rozpiętości 31,5m÷45,0m,
a nitki zachodniej 26,5÷45,0. Ustrój nośny o przekroju

skrzynkowym żelbetowy sprężony o stałej wysokości równej 3,0m na całej długości.

METODA NASUWANIA PODŁUŻNEGO

Metoda ta polega na cyklicznym wykonywaniu kolejnych
segmentów ustroju nośnego za przyczółkiem A, a następnie wyciągnięcie go na kolejne podpory.
W celu łatwiejszego najeżdżania na kolejne podpory do
poprzecznicy czołowej został przyprężony dziób montażowy Awanbek. Awanbek jest to salowy element o długości 27,0m złożony z dwóch blachownic połączonych poprzecznicami i stężeniami. Krzywizna awanbeku jest dopasowana do krzywizny obiektu. Na końcu belki dziobowej
znajduje się mechanizm najazdowy (2 siłowniki hydrauliczne o udźwigu 60T), pozwalający na niwelację ugięcia części wspornikowej ustroju nośnego w celu poprawnego nasunięcia na łożyska kolejnych podpór.
W celu minimalizacji tarcia podczas nasuwania zamontowane zostały specjalne łożyska ślizgowe oraz prowadzenia boczne zlokalizowane na podporach obiektu. Łożysko
montażowe nie jest kotwione do podpory, utrzymuje swoje
położenie dzięki siłom tarcia (ciężar własny konstrukcji jest
dużo większy od siły poziomej). Na łożysku będzie ułożona
podkładka elastomerowa. Między podkładką, a łożyskiem
będzie nałożony środek smarujący.
Za przyczółkiem w osi A znajduje się wytwórnia segmen-
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tów ustroju nośnego (max seg. 22,40m) składająca się z
dwóch sekcji – prefabrykatorni zbrojenia i formy roboczej
na torze ślizgowym (stanowisko do betonowania).
W obrębie prefabrykatorni wykonywane jest zbrojenie płyty
dolnej i środników. Zbrojenie w prefabrykatorni jest układane na specjalnych saniach. Sanie składają się z czterech
stężonych ze sobą ceowników do których przymocowane
są kółka. Pod saniami ułożone są blachy stalowe, po których sanie są przesuwane za pomocą dwóch zespolonych
wciągarek 3,5 tonowych. Po wciągnięciu zbrojenia na miejsce docelowe (dociągnięcie do lica poprzedniego segmentu), sanie zostają wyciągane z pod zbrojenia.
Drugi etap wykonywania segmentu związany jest z pracami na terenie formy roboczej. W momencie gdy zbrojenie
płyty dolnej i środników jest już w formie roboczej wykonujemy deskowanie środników. Kolejnym etapem jest zabetonowanie płyty dolnej i środników. Następnie rozszalowanie środników. Zamocowanie wsporników pod płytę górną. Wyjazd szalunkiem płyty górnej z wysuniętego już segmentu. Następnie wykonujemy zbrojenie płyty górnej i zabetonowanie ostatniego etapu (płyta górna). Po uzyskaniu
wymaganej wytrzymałości (około 48h- 28MPa – płyta gór-
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na, 38MPa – płyta dolna) wykonujemy centralne sprężenie
montażowe (10 lub 14 kabli sprężających). Kolejnym krokiem
jest opuszczenie formy deskowania ustroju nośnego za pomocą 20 siłowników (50t). Tak przygotowany element zostaje wyciągnięty torem ślizgowym w kierunku kolejnych podpór.
Zestaw naciągowy składa się z zaczepu stałego (orczyk bierny) zlokalizowanego na przyczółku A, zaczepu ruchomego montowanego do czoła wykonanej sekcji ustroju nośnego (orczyk czynny) oraz zestawu pras naciągowych (4 siłowniki 150T) i gwintowanych prętów sprężających typu Macalloy (Ø50mm). Siłowniki mają skok tłoka 62,5cm, zasilane są
pompą o max. ciśnieniu 700Bar. Nasuwanie odbywa się po
60cm w czasie 1 minuty. Po 60cm tłok się cofa. Po czym ponownie wtłaczany jest olej pod ciśnieniem. W ten sposób do
momentu wysunięcia całego segmentu. Cały proces nasuwa-

nia jest kontrolowany geodezyjnie.
Po nasunięciu segmentu, deskowanie formy roboczej zostaje zamknięte, czyli podniesione i ustawione na rzędne do etapu betonowania. Deskowanie zostaje uporządkowane i wyczyszczone, gotowe do wciągania zbrojenia z prefabrykatorni.
Cały cykl od momentu wciągania zbrojenia do wypchnięcia
zabetonowanego, sprężonego segmentu trwa 7 dni.
W poniedziałki odbywa się nasuwanie segmentów ustroju.
W piątki wykonujemy betonowanie płyty górnej. Sobota i niedziela to jest czas na wiązanie betonu (otrzymanie wymaganej wytrzymałości)
W tym momencie dł. wysuniętego wiaduktu to na jezdni
wschodniej to 700m (33 segm), natomiast na jezdni zachodniej 650m (31 segm).

WS-09 - Wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S3 nad projektowaną drogą rolniczą w km 9+767,64 oraz rzeką Paklicą w
km 10+101,20.
Trasa drogi S3 na tym odcinku prowadzi przez łąki i tereny podmokłe. Ze względu na uwarunkowania krajobrazowe
oraz niekorzystne warunki gruntowe panujące na danym
fragmencie drogi zaprojektowano wiadukt o rozdzielonych
konstrukcjach nośnych dla każdej z jezdni drogi S3. Wiadukt umożliwia bezkolizyjny przejazd drogą ekspresową S3
nad pokonywanymi przeszkodami. Trasa drogi S3 w obrębie
wiaduktu przebiega w łuku o promieniu R=5000m. Niwele-

ta drogi w obrębie wiaduktu składa się z odcinka o stałym
spadku podłużnym i=1,6% w kierunku Sulechowa oraz od
km 10+083,15 z krzywej wklęsłej o promieniu R=15000m.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Długość całkowita Lcu=406,m
Szerokość wiaduktu dla jezdni wschodniej 12,2m, dla jezdni
zachodniej 13,2m
Ustrój nośny jest 10-cio przęsłowym ciągłym wiaduktem
żelbetowym sprężonym (kablobeton). Składa się z dwóch
niezależnych konstrukcji nośnych pod każdą z jezdni drogi ekspresowej S3
W przekroju poprzecznym dla każdej z jezdni zastosowano
dwie belki o wysokości konstrukcyjnej 2,20 m w rozstawie osiowym 6,50 m (dla jezdni wschodniej) oraz 6,00 m (dla jezdni zachodniej).
Przyczółki żelbetowe, pełnościenne, ze ścianami bocznymi
posadowione na fundamentach za pośrednictwem mikropali.
Filary żelbetowe, jednosłupowe, o przekroju prostokątnym.
W zamocowaniu w ławie fundamentowej przekrój ﬁlara o wymiarach 3,50 x 1,50 m. Górna część ﬁlara na długości 2,50 m
o płynnie zmieniającej się szerokości.
Ławy fundamentowe ﬁlarów to prostokątne płyty żelbetowe o
wymiarach w planie 12,50 x 5,50 m i o zmiennej grubości 1,20
– 2,00 m.
Posadowienie wszystkich podpór wiaduktu następuje za po-

średnictwem mikropali średnicy 0,28 m i 0,60 m. Zaprojektowano mikropale o długości od 13,00 m do 24,00 m. Skrajne rzędy mikropali są odchylone pod kątem celem zwiększenia powierzchni rozkładu obciążeń i dla lepszego przenoszenia sił poziomych.
Nawierzchnia jezdni składa się z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 0/11,2 o grubości 40 mm oraz
warstwy wiążącej z asfaltu twardo lanego o grubości 45 mm.
Ustrój niosący opiera się na podporach przy użyciu łożysk
garnkowych. Jest to związane z przebiegiem wiaduktu po
łuku poziomym i koniecznością przeniesienia dodatkowych obciążeń wynikających z geometrii konstrukcji i kierunku jej odkształceń. Łożyska stale zastosowano na przyczółku od strony
Sulechowa. Na pozostałych podporach stosuje się łożyska jednokierunkowo i wielokierunkowo przesuwne. Zakres zmienności przesuwu łożysk wynosi od ±20 mm do ±345 mm.
Odwodnienie wiaduktu realizowane jest systemem wpustów
mostowych. Woda odprowadzana jest rurami odwadniającymi
wzdłuż obiektu do studzienek wpadowych usytuowanych w rejonie przyczółka od strony Sulechowa a następnie do zbiornika retencyjnego.

DŹWIGAR PRZEJEZDNY MSS (JEZDNIA WSCHODNIA)

NASUWANIE PODŁUŻNE (JEZDNIA ZACHODNIA)
(12 000 m³ betonu, 1 700 t stali AIIIN, 13 km kabli sprężających)

Marika Zieleń
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BEZPIECZEŃSTWO
W BUDOWNICTWIE
Kluczowe dla Skanska wartości, wyrażone zostały w strategii Pięciu Zer, której głównym założeniem obok celów ﬁnansowych są cele związane z BHP, np.: zero wypadków, wyrażane w trosce o bezpieczeństwo pracowników naszej ﬁrmy,
podwykonawców i osób trzecich zarówno na placu budowy, jak i w pobliżu niego. Aby sprostać
tym celom, na przełomie sierpnia i września 2010
r. siedem największych ﬁrm budowlanych w Polsce: Bilﬁnger Berger, Budimex, Hochtief Polska,
Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Warbud i Skanska stworzyło Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Celem działalności Porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa na
polskich budowach poprzez zrealizowanie szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in. wspólne wzory
dokumentów, model powtarzania kwaliﬁkacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkolenia okresowe. Porozumienie chce propagować
kulturę bezpieczeństwa, uświadamiać zagrożenia
płynące z pracy na budowie i w konsekwencji eliminować ryzyko.
W 2011 roku w Skanska wprowadzone zostały także Standardy BHP, określające minimalne wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, jakie należy spełnić przygotowując oraz prowadząc pracę na każdym stanowisku. Standardy BHP to jednolite dokumenty, które zawierają
wymagania przepisów prawa, zalecenia i wskazówki zawarte w normach bezpieczeństwa i zasadach bezpiecznej pracy, a także dobre praktyki wynikające z wieloletnich doświadczeń Skanska. Pomagają one przygotowywać i realizować
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projekt z poszanowaniem bezpieczeństwa pracy,
a także kształtować właściwe zachowania. Standardy BHP są obowiązujące na wszystkich budowach Skanska.
Co roku organizujemy także w Skanska Tydzień Bezpieczeństwa, którego hasłem przewodnim w tym roku było „ Nasza droga do zera
wypadków”. W czasie tych siedmiu dni chcemy
podejmować nowe działania i inicjatywy oraz
dzielić się pomysłami na poprawę bezpieczeństwa pracy. W spotkaniach biorą udział nie tylko
pracownicy Skanska oraz nasi podwykonawcy,
ale także dostawcy i partnerzy biznesowi. Inicjatywy te skoncentrowane są na wyeliminowaniu ryzyka lub zarządzaniu nim, podczas prac na
budowie.
Jedną z metod popularyzacji bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy na placach budów jest także konkurs „Buduj Bezpiecznie” organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy.
W tegorocznej edycji wyróżnienie otrzymało aż
osiem projektów Skanska. W Oddziale Budownictwa Ogólnego w Lesznie nagrodzone zostały
trzy budowy: Wydział Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego (I nagroda), Inter-Lab
w Szczecinie (II nagroda) oraz budowa Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. (wyróżnienie).
- Udział w konkursie był dla nas dużym wyróżnieniem, a otrzymane nagrody docenieniem
nakładu pracy, jaki włożyliśmy w poprawę bezpieczeństwa na naszych budowach – mówi Artur Piasecki Dyrektor Zespołu wszystkich nagrodzonych projektów.

24

O NAGRODZONYCH PROJEKTACH W SKRÓCIE
CENTRUM TRANSFERU WIEDZY
I INNOWACJI „SERVICE INTER-LAB”
W SZCZECINIE.
Projekt o wartości 25,6 mln zł netto realizowany jest
w formule „Zaprojektuj i Zbuduj” i
współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji
Uniwersytetu Szczecińskiego ma pomagać w rozwijaniu
współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami oraz jednostkami administracyjnymi poprzez wymianę informacji, wiedzy i doświadczenia, szczególnie w zakresie zarządzania i ekonomiki usług. W rozbudowanym przez Skanska
obiekcie powstaną Centrum Informacji Menadżerskiej, Centrum Badań i Innowacji, Centrum Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji Biznesowej oraz
specjalistyczne laboratoria np. logistyczne, treści
e-learningowych. Będą się tu odbywać warsztaty
szkolenia i konferencje oraz spotkania nauka-praktyka. Centrum będzie wspierało powstawanie i rozwój przedsiębiorstw.

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
Obecny budynek Wydziału Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego jest jednym z obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, z którego pomieszczeń do tej pory korzystały
trzy wydziały: Mechaniczny, Elektryczny i Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej. Obiekt posiada sześć
kondygnacji, jest całkowicie podpiwniczony, wykonany w konstrukcji żelbetowej o łącznej kubaturze 45,6 tys.m3 i powierzchni użytkowej 9,6 tys.
m2. Przebudowa wpłynie na uporządkowanie przestrzenne zespołu budynków dydaktycznych Campusu „A” Uniwersytetu Zielonogórskiego, a poprzez docieplenie – termomodernizację, pozwoli na
unowocześnienie istniejącego obiektu.
Przebudowywany obiekt będzie przeznaczony
na cele laboratoryjne i dydaktyczne. Budynek będzie mieścił m.in. dziekanat, gabinety dziekanów,
centrum komputerowe, sale wykładowe i laboratoria komputerowe. Projekt wartości 18 mln zł netto
wykonamy do marca 2013 r.

ARCHIWUM PAŃSTWOWE
W GORZOWIE WLKP.
Projekt obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku Archiwum Państwowego wraz z infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu (przyłącze i instalacja zewnętrzna wodno-kanalizacyjna,
gazowa, elektryczna, oświetlenia zewnętrznego.) Wykonamy też zagospodarowanie terenu z parkingiem i małą architekturą. Inwestycję
o wartości 6,8 mln.
zł netto i kubaturze
6029,59 m³ zrealizujemy do maja 2013 r.
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Zamówienia na bieżące konserwacje dróg
należy kwaliﬁkować jako zamawianie usług
a nie robót budowlanych!
Jeżeli “bieżąca konserwacja” nie jest robotą budowlaną w rozumieniu prawa budowlanego, a
tym samym Prawa zamówień publicznych, powstaje pytanie, czy powinna być kwaliﬁkowana
jako dostawa czy usługa?
Przy klasyﬁkacji rodzajowej czynności z zakresu bieżącej
konserwacji, zasadnicze znaczenie odgrywa okoliczność, iż
ustawodawca deﬁniując w ustawie prawo budowlane pojęcie remontu wyraźnie wskazał na konieczność rozróżnienia remontu od prac polegających na bieżącej konserwacji. Ze względu na fakt, iż bieżąca konserwacja została wyłączona z zakresu prac remontowych, stwierdzić należy, że
czynności z zakresu bieżącej konserwacji nie stanowią
robót budowlanych i wobec tego nie podlegają przepisom Prawa budowlanego. Jeżeli “bieżąca konserwacja”
nie jest robotą budowlaną w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy prawo budowlane, a w konsekwencji również w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, powstaje pytanie, czy powinna być kwaliﬁkowana do kategorii dostaw, czy też usług.
Z pewnością “bieżąca konserwacja” nie mieści się w pojęciu dostaw określonych w art. 2 pkt 2 ustawy pzp, który stanowi, iż przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy,
praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, oraz leasingu.
Prace wykonywane w ramach bieżącej konserwacji należy zakwaliﬁkować zatem do kategorii usług.
W konsekwencji do kategorii usług należy zaliczyć również bieżące konserwacje dróg, przy tym bez znaczenia pozostaje okoliczność, że w klasyﬁkacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) czynności te zostały skonkretyzowane
pod kodami rozpoczynającymi się od cyfr 45 i kolejnych, a
więc w dziale dotyczącym robót budowlanych. Należy bowiem stwierdzić, że jakkolwiek słownik CPV może być pomocny w przyporządkowaniu przedmiotu zamówienia do
określonej kategorii zamówień, to w przedmiocie odpowiedniej klasyﬁkacji zamówienia nie ma on charakteru wiążącego. Stosowanie nazw i kodów CPV służyć ma bowiem
przede wszystkim celom statystycznym oraz zapewnieniu
porównywalności przedmiotów zamówień w ujęciu europejskim. Natomiast rozstrzygające znaczenie w tej kwaliﬁkacji odgrywa istota przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres, wielkości i rodzaj prac składających się na dane zamówienie.
Mając na względzie charakterystykę prac związanych
z bieżącą konserwacją dróg, należy stwierdzić, że ich
specyﬁka polega na odtworzeniu stanu pierwotnego
drogi, tj. uzyskaniu efektu w postaci przywrócenia drogi wolnej od wad technicznych, uzyskaniu pierwotnej
zdolności użytkowej utraconej w skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych.
Charakter tych prac sprowadza się bowiem do uzupełnie-
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nia powstałych ubytków w nawierzchni asfaltowej poprzez
uprzednią wycinkę części zniszczonej, a następnie wypełnieniu ubytku odpowiednią mieszanką chemiczno-asfaltową. Działania te mają więc charakter odtworzeniowy, wymagający wykorzystania nowych elementów infrastruktury,
a nie utrzymanie w należytym stanie elementów już istniejących. Jednocześnie roboty te prowadzone są na drogach,
które posiadają uszkodzenia nawierzchni, a zasadniczym
celem podjętych działań jest przywrócenie stanu pierwotnego drogi.
W konsekwencji, roboty polegające na usuwaniu awarii dróg
nie mają charakteru bieżącej konserwacji, której zasadniczym celem jest utrzymanie drogi w dobrym stanie, zabezpieczenie przed zużyciem lub zniszczeniem, a tym samym
zagwarantowanie użytkowania drogi w sposób zgodny z warunkami bezpieczeństwa i jej przeznaczeniem. W przeciwieństwie bowiem do remontów cząstkowych dróg, prace z
zakresu bieżącej konserwacji nie zmierzają do przywrócenia
pierwotnego stanu drogi, lecz mają jedynie na celu utrzymanie drogi w należytym stanie poprzez wykonywanie drobnych
prac konserwacyjnych, porządkowych (np. mycie dróg, usuwanie zalegającego piasku) oraz realizowanie prac zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, takich jak usuwanie śniegu, zwalczanie śliskości itp.
Za powyższym stanowiskiem przemawia również okoliczność, że co do zasady remonty cząstkowe dróg nie mają
charakteru prac bieżących wykonywanych stale lub powtarzanych cyklicznie w ściśle określonych odstępach czasowych. Roboty te są zazwyczaj zlecane dopiero po ujawnieniu się danej awarii bądź ubytku nawierzchni, na wyraźne
wcześniejsze zlecenie inwestora, co zasadniczo czyni je
pracami o charakterze interwencyjnym.
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BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
na podstawie komunikatu o sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa lubuskiego w grudniu 2012 r. opublikowanego 29 stycznia 2013 r.
przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

W grudniu 2012 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku odnotowano spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Mniej było mieszkań, na realizację, których wydano pozwolenia oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Według wstępnych danych, w grudniu 2012 r. oddano do użytkowania 288 mieszkań tj. o 18 mniej niż
przed rokiem (spadek o 5,9%). W badanym miesiącu najwięcej mieszkań do użytkowania przekazano w budownictwie indywidualnym- 208 (wobec 230 przed rokiem) oraz w przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem- 70 (wobec 28 przed rokiem). W omawianym miesiącu (podobnie jak w grudniu 2011
r.) nie oddano do użytkowania nowych mieszkań spółdzielczych i społecznych czynszowych. Efekty
budownictwa mieszkaniowego uzyskane w województwie lubuskim w grudniu 2012 r. stanowiły 1,6%
efektów krajowych (wobec 2,0% przed miesiącem).
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w okresie styczeń- grudzień 2012 r. kształtowała się następująco:
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W okresie styczeń- grudzień 2012 r. przekazano do użytkowania 3152 mieszkania, tj. o 5,0% (o 166
mieszkań) mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Nie oddano do użytkowania żadnego mieszkania spółdzielczego (125 przed rokiem) oraz społecznego czynszowego (160 przed rokiem). Lepsze niż
przed rokiem efekty odnotowali deweloperzy, którzy oddali 1063 nowe mieszkania (wobec 836 przed
rokiem) oraz inwestorzy indywidualni- 1990 (wobec 1914 przed rokiem). W budownictwie zakładowym
oddano 87 mieszkań i komunalnym 12 (przed rokiem odpowiednio 45 i 238).
Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeńgrudzień 2012 r. wyniosła 104,1 m² i była o 6,1 m²
większa niż przed rokiem. W skali roku najbardziej
zmniejszyła się przeciętna powierzchnia mieszkania zrealizowanego w budownictwie komunalnym
W nawiasach
(o 11,6 m²). W okresie styczeń- grudzień 2012 r. podano liczbę
najwięcej nowych mieszkań oddano do użytko- powiatów.
wania w miastach na prawach powiatu: Gorzowie
Wlkp. (562) oraz Zielonej Górze (452) a najmniej w
powiecie krośnieńskim (71).
W grudniu 2012 r. starostwa powiatowe wydały pozwolenia na budowę 233 mieszkań, tj o 29,2% (o
96) mniej niż w analogicznym miesiącu 2011 r. Spadek liczby pozwoleń na budowę odnotowali deweloperzy- do 106 mieszkań (ze 172 przed rokiem) oraz
inwestorzy indywidualni- do 127 mieszkań (ze 157
przed rokiem).
W omawianym miesiącu rozpoczęto budowę 80 mieszkań , tj. o 70 mniej niż w grudniu 2011 r. (spadek
o 46,7%). Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowali inwestorzy indywidualni- do
44 (z 60 przed rokiem) oraz deweloperzy- do 36 (z 90 przed rokiem). Pozostali inwestorzy nie przystąpili do budowy nowych mieszkań.
Liczba mieszkań na budowę, których wydano pozwolenia i mieszkań, których budowę rozpoczęto w
okresie styczeń- grudzień 2012 r. kształtowała się następująco:

W okresie styczeń- grudzień 2012 r. wydano pozwolenia na budowę 4073 mieszkań (o 2,4% mniej niż
w analogicznym okresie 2011 r.) oraz rozpoczęto budowę 3194 (o 4,4% mniej). Inwestorzy indywidualni odnotowali w skali roku spadek liczby mieszkań, na budowę, których wydano pozwolenia (o 12,6%)
oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto (7,8%); deweloperzy przeciwnie- odnotowali ich wzrost
(odpowiednio o 4,0% i 18,3%). W analizowanym okresie wydano pozwolenia na budowę 81 mieszkań
komunalnych i 132 zakładowych (wobec odpowiednio 19 i 1 przed rokiem). Rozpoczęto również budowę 9 mieszkań komunalnych i 40 zakładowych (wobec odpowiednio 6 i 43 przed rokiem).
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LIB ostrzegała o konsekwencjach kredytu
Rodzina na Swoim oraz o ewentualnych
problemach ﬁrm deweloperskich i banków!
To nie koniec słynnego rządowego programu. Usłyszymy o nim za niecałe 2 lata, kiedy
pierwsi kredytobiorcy będą musieli zmierzyć
się z pełną ratą kredytu.
Przysłowiowy Kowalski, który wziął kredyt na 300 tys. złotych ze średnim oprocentowaniem 6,8 proc. na okres 25
lat, po zakończeniu rządowych dopłat w 2014 roku będzie musiał płacić raty wyższe o 550 zł. Jeśli zapożyczył
się na 30 lat (jeszcze jakiś czas temu był to bardzo popularny okres kredytowania), rata wzrośnie aż o 600 złotych. Czy wszystkich będzie stać na taki wzrost wydatków?
W RODZINIE ŁATWIEJ
Program RnS został uruchomiony w 2006 roku i od tamtej
pory przez kolejnych 6 lat młodzi Polacy mieli możliwość
uzyskania dopłaty do kredytu hipotecznego. Wszystkim,
którzy spełniali wymagania programu, państwo fundowało
połowę części odsetkowej raty. I tak przez pierwsze 8 lat. Z
czasem raty wzrastały ze względu na malejącą kwotę kapitału, która była podstawą naliczania dopłat. Jednak ci, którzy skorzystali z RnS, i tak płacili mniej niż kredytobiorcy,
którzy z programu nie skorzystali. Różnice w ratach sięgały
nawet kilkuset złotych miesięcznie.

Sytuacja polskich kredytobiorców jest na szczęście lepsza, chociażby dlatego, że większość polskich banków wyliczała zdolność kredytowa od pełnych rat. Po raz kolejny okazało się, że nasz rynek kredytowy miał zdrowsze podejście do tematu niż zachodni.
Istotną kwestią jest praktyczne wyeliminowanie z polskiego rynku kredytów denominowanych. - Katastrofą dla rynku kredytów hipotecznych jest odejście od kredytów walutowych, tragedią zamiana świetnie spłacających się hipotek
na pożyczki konsumpcyjne. Wkrótce zapłacimy za to bardzo wysoki rachunek. Na razie “tylko” zdemolowaliśmy rynek pracy i położyliśmy na łopatki budownictwo. Pozostałe
kataklizmy spadną na Polskę za 2-3 lata.

W obawie o stabilność ﬁnansową banków Komisja Nadzoru Finansowego w każdym ze swoich raportów ostrzegała przed ryzykiem niewypłacalności kredytobiorców korzystających z dopłat. Czy rzeczywiście klientów, a także banki czekają problemy?

Założenia programu „Mieszkanie dla Młodych”, które miały obowiązywać od 1 lipca 2013 r. przeznaczone
dla osób młodych, kupujących pierwsze mieszkanie na
rynku pierwotnym:
• przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym programem
mają być objęte małżeństwa i osoby samotne
• skorzystają z niego osoby, które nie mają mieszkania ani
domu
• planowany limit wieku- osoby do 35 roku życia
• maksymalna powierzchnia mieszkania do 75 m²
• dopłata jednorazowa 10 % wartości mieszkania, ale wyliczana tylko do 50 m²
• dopłata dodatkowych 5 % w przypadku, gdy rodzina ma
przynajmniej jedno dziecko
• dopłata dodatkowych 5 % w przypadku, gdy w przeciągu 5
lat w tej rodzinie urodzi się kolejne dziecko.

- Doświadczenia polskiego rynku kredytowego pokazują,
że ani wzrost bezrobocia, ani kłopoty gospodarki nie przekładają się na gwałtowny przyrost złych. Gdy na tę sytuację spojrzeć z szerszej perspektywy, można o tym myśleć
bez większych obaw. Duże znaczenie będą miały wysokość
stóp procentowych oraz sytuacja gospodarcza. Może się
zdarzyć tak, że rata nie będzie wyższa od tej, której można
było się spodziewać, gdy zaciągaliśmy kredyt.
Od początku istnienia programu udzielono ok. 190
tys. kredytów hipotecznych z dofinansowaniem rządowym. Poważne kłopoty dla systemu zaczęłyby się, gdyby znaczna część tych pożyczek była zagrożona brakiem spłaty. Warto zauważyć, że w 2009
roku poluzowano nieco warunki przyznawania kredytu. Dopuszczono do programu osoby z niską zdolnością kredytową pod warunkiem dołączenia do umowy członków rodziny jako dodatkowego zabezpieczenia. Zdaniem ekspertów to właśnie te kredyty mogą
być zagrożone brakiem spłat w pierwszej kolejności.
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Jednakże specjaliści od rynku nieruchomości obawiają się,
czy stanie się tak, że program „Mieszkanie dla młodych”
pójdzie w zapomnienie w obliczu pojawiających się nowych
wydatków państwa, dlatego właściciele wystawiający na
sprzedaż mieszkania na rynku wtórnym będą mieli większe
szanse na znalezienie nabywcy.
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CZY NOWY ROK PRZYNIESIE
MNIEJ OBCIĄŻEŃ
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?
1 stycznia 2013 r. wielu przedsiębiorców przywitało z zadowoleniem i z nadzieją na szybkie wdrożenie nowej ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o
redukcji niektórych obciążeń administracyjnych
w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342, dalej
„ustawa”). W ustawie zawarto pakiet nowelizacji
aż szesnastu ustaw, mających zmniejszyć kolejne
uciążliwe obciążenia administracyjne, nałożone na
przedsiębiorców.
Wejście w życie ustawy z dniem 1 stycznia 2013 r.
świadczy o tym, że autor jej projektu - Ministerstwo
Gospodarki „nie odpuszcza” w realizacji planu
zmierzającego do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Uprzednio, temu projektodawcy udało się wprowadzić do
obrotu prawnego ustawę z dnia 25 marca 2011 r. o
ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., Nr 106, poz.
622 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 16 września
2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011 r., Nr 232, poz.
1378).

TAX- z ang. oznacza „podatek”

datnicy będą mogli rozliczać podatek VAT z tego
tytułu, z dniem otrzymania całości lub części zapłaty. Rozliczenie to powinno nastąpić nie później
niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Wspomniane rozwiązania prawne
z całą pewnością mogą ułatwić małym podatnikom
utrzymanie płynności ﬁnansowej. Dlatego też, należy ocenić je pozytywnie.
Poza małymi podatnikami, korzyści w zakresie
podatku od towarów i usług odniosą też inni podatnicy. Przepisy ustawy skróciły bowiem czas, w
ciągu którego nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, ze 180 na 150 dni
od dnia terminu płatności określonego w umowie
lub na fakturze. Ponadto, nowe przepisy prawne
uchyliły po stronie podatnika obowiązek zawiadomienia dłużnika o dokonaniu ww. korekty. Zmiany
te pozwolą podatnikom na szybsze skorygowanie
podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia
usług. Co istotne, odciążyły one podatnika od
zbędnego obowiązku informacyjnego.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez ustawę, które będą odczuwalne dla przedsiębiorców
niezależnie od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej dotyczą podatku od towarów i
usług, a także podatków dochodowych.
Na zmianach w zakresie podatku od towarów i
usług zyskają przede wszystkim tzw. mali podatnicy. Są to w szczególności podatnicy podatku od towarów i usług, u których wartość sprzedaży (wraz
z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim
roku podatkowym, wyrażonej w złotych, kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. W
oparciu o przepisy ustawy, będą mogli oni rozliczać
podatek VAT za dostawy towarów i świadczenie
usług na rzecz podatnika VAT czynnego z dniem
otrzymania całości lub części zapłaty. Z kolei, w razie dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz
innego podmiotu niż podatnik VAT czynny, mali po-
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Nowe przepisy ustawy „rozprawiły się” też z tzw.
zatorami płatniczymi, czyli opóźnieniami w regulowaniu zobowiązań pomiędzy kontrahentami. W
celu ich eliminacji wprowadzono niemalże identyczne mechanizmy prawne w zakresie obydwu
podatków dochodowych (tj. podatku dochodowe-
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go od osób ﬁzycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych). Polegają one na nałożeniu
na podatnika obowiązku zmniejszenia kosztów
uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury (rachunku, umowy lub innego dokumentu) w
przypadku zaliczenia tej kwoty do kosztów i nieuregulowania jej w terminie 30 dni od daty upływu
terminu płatności. Natomiast w przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia
kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury (lub innych dokumentów), dokonuje
się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty
do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Wprowadzone
rozwiązania mogą przyczynić się do ograniczenia
zatorów płatniczych, gdyż nie będzie możliwości
zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł.
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Zmiany, dotyczące terminu rozliczania przez podatników podatku VAT w razie dostawy towarów
i świadczenia usług mogą ułatwić utrzymanie
płynności ﬁnansowej, w szczególności małym
podatnikom. Z kolei skrócenie czasu, w ciągu
którego nieściągalność wierzytelności uważa się
za uprawdopodobnioną, pozwoli podatnikom na
szybsze skorygowanie podstawy opodatkowania
oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. Natomiast wprowadzone zmiany w podatkach dochodowych, mają
doprowadzić do ograniczenia zjawiska zatorów
płatniczych. Pozytywnie należy ocenić również
nałożenie na Zakład Ubezpieczeń Społecznych
oraz Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązku publikowania wydawanych interpretacji, ze wskazaniem ich zakresu.
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Jesteśmy firmą rodzinną,
w swojej działalności
oferujemy szeroki
wachlarz usług
z dziedziny konserwacji
obiektów zabytkowych. Nasze
umiejętności wykorzystujemy
przy renowacji pomieszczeń
w obiektach zabytkowych
i remontach całych elewacji.
Zajmujemy się konserwacją
i rekonstrukcją sztukaterii
gipsowej lub cementowej,
wewnątrz budynków i na
elewacji, konserwacją
kamienia i cegły.
Wykonujemy prace
pozłotnicze. Naszym
dodatkowym atutem jest
renowacja zabytkowej
stolarki: drzwi, okien
i schodów. Nasze prace
wykonujemy przy użyciu
najwyższej klasy materiałów
firmy

Agata Olszewska-Kniaź Tel. 510 047 955
Jacek Kniaź Tel. 505 414 002
Renova sp. z o.o. , Lipno 46A, 66-008 Świdnica
mail: agata@art-renova.eu www.art-renova.eu

CZY MEDIACJE W BUDOWNICTWIE
SĄ MOŻLIWE?
W branży budowlanej mediacje są szczególnie
wskazane, gdyż nierozstrzygnięte spory związane
z jednym kontraktem będą się przekładać na
współpracę przedstawicieli przy innym.
MEDIACJA- to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony
rozwiązania konﬂiktu na drodze dobrowolnych
negocjacji prowadzonych przy udziale osoby
trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konﬂiktu,
czyli mediatora, który wspiera przebieg negoc-

jacji, łagodzi powstałe napięcie i pomaga- nie
narzucając jednak żadnego rozwiązania- w wypracowaniu kompromisu.
Mediator jest siłą wspierającą a strony są autorem
rozwiązania sporu. Mediacje są procesem dobrowolnym i poufnym- pozwalają określić kwestie
sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne oraz
dyskutować a nie udowadniać swoje racje i w
wyniku mediacji zawrzeć wspólnie sformułowaną
ugodę satysfakcjonującą obie strony.

Temu może przyczynić się również Lubuski
Arbitrażowy Sąd Gospodarczy, którego członkiem
jest nasza Izba. LASG służy rozstrzyganiu
sporów o prawa majątkowe lub sporów o prawa
niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody
sądowej pomiędzy stronami.
W postępowaniu przed sądem polubownym
mogą uczestniczyć wszystkie osoby ﬁzyczne
i prawne oraz inne organizacje posiadające
zdolność sądową i procesową, a w szczególności
przedsiębiorcy.

Zalety
postępowania
przed
sądem
arbitrażowym:
• uproszczone postępowanie
• szybkie wydawanie orzeczeń
• niższe opłaty
rozstrzyganie sporów krajowych i zagranicznych.
Chcesz skorzystać z sądu? Niezbędna jest
odpowiednia klauzula w umowie!
Aby skorzystać z postępowania przed Lubuskim
Arbitrażowym Sądem Gospodarczym przy zawarciu umowy należy w niej umieścić klauzulę:
Wszelkie spory, jakie powstały lub mogą powstać
w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane
przez Lubuski Arbitrażowy Sąd Gospodarczy
przy Lubuskim Sejmiku Gospodarczym zgodnie z
regulaminem tego Sądu.
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„Zielona Góra Główna” nowym centrum miasta?
Minął już rok odkąd w debacie
publicznej w naszym mieście
zagościła koncepcja stworzona przez społeczne ciało, jakim jest Zespół Doradców ds.
Transportu, działający przy
przewodniczącym komisji gospodarki Rady Miasta Zielona Góra. Doradcy opracowali
koncepcję
zintegrowanego
centrum
komunikacyjnego,
niosącego roboczą nazwę
„Zielona Góra Główna”. Identyﬁkując problemy zaproponowano kompleksowe ich
rozwiązanie. W założeniu,
zintegrowane centrum komunikacyjne, ma połączyć ze
sobą komunikację autobusową, zarówno aglomeracyjną i
międzyregionalną, obsługiwaną przez różnych przewoźników z komunikacją kolejową.
Wskazane rodzaje transportu
powinny być integralnie powiązane z komunikacją miejską, oraz na szeroką skalę z
funkcjami komercyjnymi.
Każdy, kto kiedykolwiek miał sposobność korzystania z Zielonogórskich rozwiązań komunikacyjnych wie, że ich możliwości
rozwojowe i szansa na osiąganie rentowności jest mocna
ograniczona w ich aktualnym kształcie. Stworzenie ZCK  „Zielona Góra Główna” należy rozpocząć od zmiany siatki linii
komunikacji miejskiej w centrum. Autobusy wszystkich relacji
przecinających śródmieście należy przetrasować wzdłuż nieobsługiwanej dziś ul. Dworcowej, na której znajdują się dworce. Kolejnym elementem inwestycji powinno być wyburzenie
północnej pierzei ulicy Dworcowej, od obecnego obiektu dworca PKP aż do budynków znajdujących się naprzeciw terenu
PKS. Posłużą one transportowi zbiorowemu, dzięki pozyskaniu miejsca pod poszerzenie drogi o bus-pasy dla komunikacji
autobusowej i taksówek.

wyzwoli konieczność stworzenia bezkolizyjnych przejść
pomiędzy poszczególnymi rodzajami transportu. Pierwsze
stanowi rękaw na poziomie plus jeden, wychodzący bezpośrednio z obiektu nowego holu dworca autobusowego.
Pozwoli on połączyć ze sobą wszystkie platformy, przy jednoczesnej możliwości przedłużenia jego na tereny za torowiskami. Co więcej, umożliwi on usytuowanie w nim dodatkowych powierzchni przeznaczonych pod funkcje usługowe
bezpośrednio nad peronami. Dodatkowe dwie przeprawy
przez torowisko zaplanowano w ramach przedłużenia tunelu pod peronami 1 i 2, oraz na wysokości starego przebiegu
ulicy Sulechowskiej.
Każda inwestycja wymaga wyliczenia kosztów i wskazanie
źródeł ﬁnansowania. Stworzona koncepcja przewiduje trzy
warianty (A, B, C), różniące się swoim zaawansowaniem w
rozbudowie nowego holu dworca, infrastruktury pomocniczej (np. parkingu podziemnego) i niezbędnych powierzchni komercyjnych. Ich całościowe koszty, uwzględniające
także przebudowę układu drogowego, wahają się od 112
mln dla „A”, 137 mln dla „B” i 170 mln złotych dla wersji „C”.
Warto nadmienić, że wzorem realizowanych inwestycji tego
typu większość środków powinni wyłożyć prywatni inwestorzy, zainteresowani w przyszłości obsługą powierzchni
komercyjnych.

Wyburzenia nieruchomości pozwolą także na uzyskanie terenu pod reorganizację peronów kolejowych. Stworzy to układ,
w którym uzyskana jedna, szeroka platforma stanie się jednocześnie po południowej skrajni stanowiskiem dla autobusów MZK, a po północnej dla kolei aglomeracyjnej. Do tego
należy wskazać, że obecna liczba torów przeznaczonych pod
obsługę pociągów może w przyszłości nie być wystarczająca.
Koncepcja „Zielony Góry Głównej” przewiduje także zabezpieczenie terenu przylegającego do obiektów Zastalu, usytuowanego na północ od dzisiejszych torów. Było to zresztą
przedmiotem konsultacji zespołu ze specjalistami z PKP PLK.

Kamil Zając,
socjolog, doradca ds. społecznych,
Zespół Doradców ds. Transportu

Skoncentrowanie obsługi pasażerów komunikacji autobusowej PKS, MZK z kolejową, w jednej południkowej linii,
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