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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

Mijający rok jest rokiem jubileuszowym organizacji zaprzyjaźnionych z naszym 
Oddziałem PZITB - w tym roku Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach 
obchodzi 15-lecie, a Śląska Izba Budownictwa 20-lecie swojego istnienia. O związanych  
z tymi rocznicami uroczystościach, jak również o tym jaką rolę odegrały Śląskie Oddziały PZITB  
w tworzeniu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Śląsku, piszemy na stronach 
niniejszego numeru. Od początku istnienia Izby na Śląsku bardzo dobrze układa się współpraca 
pomiędzy naszymi organizacjami. Taka sama opinia obu stron dotyczy współpracy z Śląską 
Izbą Budownictwa; znajduje to m.in. wyraz w uhonorowaniu naszego Oddziału Medalem ŚIB  
za owocną współpracę.

3 listopada br. odbyło się spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego konferencji  
nt. budownictwa na terenach górniczych z jej wykładowcami, dotyczące programu planowanej 
jesienią 2018 roku III konferencji „Budownictwo na terenach górniczych”. Nasi członkowie 
uczestniczą również w pracach Komitetu Organizacyjnego XXXII Konferencji Warsztat Pracy 
Projektanta Konstrukcji. Tematem wiodącym WPPK 2018, której głównym organizatorem jest 
Oddział PZITB w Gliwicach, będą KONSTRUKCJE ŻELBETOWE.

W naszym Oddziale prowadzimy intensywnie szkolenia przygotowujące do egzaminu 
na uprawnienia budowlane, w tym roku rozszerzone o wykłady z części praktycznej,  
oraz seminaria dla członków ŚlOIIB, PZITB i osób niezrzeszonych, wykonujących zawód 
budowlańca. Prowadzimy również działalność gospodarczą starając się pozyskać zlecenia, 
z których dochód przeznaczamy na działalność statutową. Trwają też prace związane  
z modyfikacją strony internetowej Katowickiego Oddziału PZITB w celu lepszej komunikacji  
z członkami. Z własnych środków odnowiliśmy pomieszczenia biurowe wynajmowane przez nas 
w budynku NOT przy ul. Podgórnej 4 w Katowicach.

Oprócz prac prowadzonych w ramach Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa, 
podejmujemy działania w kierunku rozwoju nowych gałęzi działalności, przydatnych w pracy 
osób działających w branży budowlanej, oraz za pośrednictwem biura i kół Oddziału prowadzimy 
akcję informacyjną celem zachęcenia młodzieży do wstępowania do naszego stowarzyszenia. 

W celu zweryfikowania ilości czynnych członków Oddziału, rozesłaliśmy do wszystkich 
osób zarejestrowanych w poszczególnych kołach ankiety – prosimy o ich wypełnienie i zwrot.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim członkom  
wspaniałych przeżyć i miłych spotkań w gronie najbliższych,  

a w nadchodzącym Nowym Roku 2018 realizacji marzeń i planów. 

Przewodniczący Oddziału
Andrzej Szydłowski

Zamysł utworzenia samorządu zawodowego 
inżynierów budowlanych zrodził się w Polsce  
w okresie międzywojennym. W 1934 roku 
powstał Polski Związek Inżynierów Budowlanych 
i został opracowany pierwszy projekt Prawa  
o Izbie Budowlanej. Niestety nie wszedł on w życie 
z powodu wybuchu drugiej wojny światowej. 
Dopiero kilkadziesiąt lat później, w wyniku zmian 
ustrojowych, udało się powrócić do przedwojennej 
idei stworzenia samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa. Jej realizację umożliwiła przyjęta 
przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2000 Ustawa  
o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Temat 
powołania izby inżynierów budownictwa podjęli 
działacze PZITB kilka lat wcześniej. Działania 
w zakresie utworzenia samorządu i prace nad 
projektem Ustawy o samorządzie zawodowym 

rozpoczęto już w 1993 roku (wtedy powstał pierwszy 
projekt ustawy o samorządzie zawodowym  
w budownictwie), a zadanie to stawiano  
w uchwałach kilku kolejnych Krajowych Zjazdów 
Delegatów PZITB przed 1999 rokiem. W 1998 
powstał projekt ustawy uzgodniony przez 
PZITB i SARP, a w 1999 roku projekt rządowy, 
przekazany do Sejmu. Na Śląsku współpracowali 
ze sobą w tym zakresie, na mocy Porozumienia  
o współpracy wzajemnej i pomocy (z 12.01.2000), 
przewodniczący Zarządów Oddziałów PZITB 
w Katowicach (Andrzej Nowak), Bielsku-Białej 
(Janusz Kozula), Częstochowie (Waldemar Szleper) 
i Gliwicach (Rudolf Mokrosz). Do samorządowej 
inicjatywy PZITB dołączyły inne stowarzyszenia 
naukowo-techniczne skupiające inżynierów 
budownictwa.

W tym roku samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w Polsce  
obchodzi jubileusz piętnastolecia działalności. Przy tej okazji warto przypomnieć 

udział działaczy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w tworzeniu  
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz działaczy Oddziału PZITB w Katowicach  

w organizacji samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Śląsku.

samorządu zawodowego  
inżynierów budownictwa15 

lat 
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26 stycznia 2001, w odpowiedzi na uchwaloną 
przez Sejm RP Ustawę, zostało zawarte na szczeblu 
krajowym Porozumienie stowarzyszeń naukowo-
technicznych działających w budownictwie 
w sprawie wspólnego stanowiska w zakresie 
organizacji samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa, które podpisali przedstawiciele 
PZITS, PZITB, SEP, SITK, SITWM i ZMRP. 
Porozumienie zawierało m.in. zapisy, że ustawa 
nie odzwierciedla w pełni oczekiwań środowiska 
inżynierów budownictwa i tylko w części 
uwzględnia zgłaszane podczas trwania procesu 
legislacyjnego uwagi, jednakże honorując przyjęty 
porządek prawny stowarzyszenia deklarują czynny 
udział w pracach Komitetu Organizacyjnego 
Izby Inżynierów Budownictwa, który zostanie 
powołany przez właściwych ministrów.  
Do 30 stycznia 2001 zostaną zgłoszeni dwaj 
reprezentanci każdego stowarzyszenia 
jako kandydaci do Krajowego Komitetu 
Organizacyjnego Izby, a w identyczny sposób 
będą zgłaszani przedstawiciele do Okręgowych 
Komitetów Organizacyjnych. Do przekazania 
stanowiska i propozycji stowarzyszeń ministrowi 
ds. architektury i budownictwa został 
upoważniony przewodniczący PZITB prof. dr hab. 
Stanisław Kuś.
Podpisanie Porozumienia o podobnej treści 
pomiędzy śląskimi oddziałami PZITS, PZITB, SEP, 
SITK oraz SITWM w sprawie organizacji Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
nastąpiło 20 lutego 2001. Stowarzyszenia 
te zobowiązały się do zgłoszenia swoich 
reprezentantów do Komitetu Organizacyjnego 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
(wg dokonanych ustaleń) oraz upoważniły 
przewodniczącego Katowickiego Oddziału PZITB 
Andrzeja Nowaka do przedstawienia propozycji 
wojewodzie śląskiemu.

Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów 
Budownictwa został powołany Zarządzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 maja 2001 w 14-sobowym składzie, 
przewodniczył mu prof. Stanisław Kuś. Realizując 
zapisy Ustawy, Komitet opracował wszystkie 
regulaminy, Statut Izby, współpracował  
w tworzeniu struktur w okręgach i doprowadził 
do organizacji Krajowego Zjazdu Delegatów 
Izb Okręgowych. Zarządzeniem z dnia  
1 lipca 2002 Minister Infrastruktury powołał 
zmieniony 17-osobowy Komitet Organizacyjny 
Izby Inżynierów Budownictwa z przewodniczącym 
prof. Zbigniewem Grabowskim.

Podczas zebrania w Oddziale PZITB w Katowicach 
10 października 2001, delegat Krajowego 
Komitetu Organizacyjnego na woj. śląskie 
Andrzej B. Nowakowski wręczył członkom Zespołu 
Organizacyjnego ŚlOIIB pisma nominacyjne.  
W skład 14-osobowego Zespołu Organizacyjnego 
ŚlOIIB weszli delegaci zgłoszeni do Komitetu 
Organizacyjnego Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa przez poszczególne stowarzyszenia 
działające na terenie województwa śląskiego.  
Byli to:
Stefan Czarniecki (PZITB)
Zbisław Hadrian (ZMRP)
Ryszard Jakubowski (SITWM)
Jerzy Kocyga (SITK)
Janusz Kozula (PZITB)
Tadeusz Lipiński (SEP)
Zbigniew Matuszyk (PZITS)
Barbara Twardosz – Michniewska (PZITS)
Rudolf Mokrosz (PZITB)
Andrzej Nowak (PZITB)
Janusz Pluta (SITK)
Teresa Skowrońska (SEP)
Waldemar Szleper (PZITB)
Stefan Wójcik (SITWM)

Na spotkaniu wybrano 5-osobowe Prezydium. 
Przewodniczącym został Andrzej Nowak, 
wiceprzewodniczącymi Janusz Kozula i Waldemar 
Szleper, sekretarzem Stefan Czarniecki, 
skarbnikiem Stefan Wójcik.
Niezwłocznie przystąpiono do akcji zbierania 
od kandydatów deklaracji o przystąpieniu 
do Izby, a następnie weryfikacji złożonych 
dokumentów. Była to niezwykle żmudna  
i czasochłonna praca. Działały w tym zakresie 
zespoły robocze w Katowicach (Janusz Krasnowski 
i Barbara Sitkiewicz), Gliwicach, Bielsku-Białej 
i Częstochowie; koordynatorem tych działań 
był Andrzej Nowak. W biurze Oddziału PZITB 
w Katowicach otwarto w październiku 2001 
tymczasową siedzibę śląskiego samorządu. 
Do końca 2001 roku zebrano 3448 deklaracji  
z numerem członkowskim zawierającym 
skrót określający przynależność branżową  
BO-budownictwo ogólne, 
BD-budownictwo drogowe, 
BM-budownictwo mostowe, 
WM-budownictwo wodno-melioracyjne, 
IE-budownictwo elektryczne, 
IS-budownictwo sanitarne.

W celu przeprowadzenia zebrań informacyjno-
wyborczych delegatów dla osób, które złożyły 
deklaracje do 31 grudnia 2001 powołano cztery 
obwody wyborcze: 
•	 w	 Bielsku-Białej	 –	 obejmujący	 powiaty:	
bielski, cieszyński, pszczyński i żywiecki;
•	 w	 Częstochowie	 –	 obejmujący	 powiaty:	
częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski 
i zawierciański;
•	 w	Gliwicach	–	obejmujący	powiaty:	gliwicki,	
rybnicki, raciborski, tarnogórski i wodzisławski 
oraz miasta Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska, 
Jastrzębie Zdrój i Żory;

•	 w	 Katowicach	 –	 obejmujący	 miasta	
Katowice, Bytom, Sosnowiec, Siemianowice, 
Świętochłowice, Piekary Śląskie, Mysłowice, 
Jaworzno, Dąbrowę Górniczą, Chorzów,  Tychy 
oraz powiaty: bieruńsko -lędziński, będziński  
i mikołowski.

W sumie wybrano 199 delegatów na Zjazdy 
ŚlOIIB. I Założycielski Zjazd Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa 17 czerwca 
2002 w Katowicach, obradujący przy prawie 
90-procentowej frekwencji, wybrał władze 
ŚlOIIB na pierwszą kadencję (lata 2002-2006) 
oraz delegatów na Krajowe Zjazdy Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa, a Zespół Organizacyjny 
ŚlOIIB zakończył swą działalność. 

Chociaż początkowo część członków PZITB 
odnosiła się sceptycznie do powołania samorządu 
inżynierów budownictwa, 15 lat działalności 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykazało, 
że współpraca Izby ze stowarzyszeniami naukowo-
technicznymi układa się dobrze, a na Śląsku  
wręcz wzorowo.

Maria Świerczyńska
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W lutym 2008 roku powstało Forum Budownictwa Śląskiego, jako platforma wspólnego działania samorządów 
zawodowych i gospodarczych regionu śląskiego. Katowicki Oddział PZITB jest od lat aktywnym uczestnikiem tej 
organizacji i jednym z trzech głównych organizatorów konferencji pn. Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości, wraz z Śląską Izbą Budownictwa oraz Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Od 2008 
roku podmioty działające w Forum Budownictwa Śląskiego obchodzą wspólnie Śląski Dzień Budowlanych, 
a od kilku lat ta uroczystość wraz z konferencją odbywa się w ramach największej w tej części Europy imprezy 
gospodarczej jaką jest organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach EKMŚP. W bieżącym roku 
obie Izby organizujące konferencję obchodzą swoje jubileusze - Śląska Izba Budownictwa jubileusz 20-lecia, 
a Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 15-lecia istnienia, była więc okazja do uhonorowania osób 
wyróżniających się w pracy dla obu izb odznaczeniami państwowymi, resortowymi i organizacyjnymi. Wręczono 
także po raz pierwszy Medale ŚlOIIB: prezesowi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeuszowi 
Donocikowi oraz na ręce przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko dla Zarządu Głównego PZITB, na ręce 
prodziekana Tomasza Jaśnioka dla Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej i na ręce dziekana Macieja Majora 
dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Medal ŚIB dla Zarządu Oddziału PZITB w Katowicach 
wręczono Andrzejowi Szydłowskiemu, przewodniczącemu Zarządu. 

19 października 2017 obchodzono uroczyście w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
Śląski Dzień Budowlanych, połączony z Konferencją IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości. Uroczystość odbyła się w ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw, zorganizowanego w dniach 18-20 października 2017  
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Śląski Dzień Budowlanych 
i Konferencja IX Śląskie Forum Inwestycji, 

Budownictwa, Nieruchomości 
Gośćmi uroczystości byli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury Tomasz Żuchowski, 
wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, dyrektor Wydziału Infrastruktury ŚUW Bożena Goldamer-Kapała,  
p.o. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Elżbieta Oczkowicz, przewodniczący Sejmiku 
Śląskiego Stanisław Gmitruk, przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko oraz reprezentanci kilku okręgowych izb 
inżynierów budownictwa. PIIB reprezentowali wiceprezes Stefan Czarniecki i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej, koordynator Waldemar Szleper. 

W części konferencyjnej prezydent ŚIB Tadeusz Wnuk przedstawił krótko działalność Izby na przestrzeni 20 lat,  
ze szczególnym akcentowaniem inicjatyw podejmowanych w ramach Forum Budownictwa Śląskiego, którego ŚIB  
i ŚlOIIB są aktywnymi uczestnikami. Podkreślił, że powołane do życia w 2008 roku Forum to aktualnie 300 instytucji 
i 110 tysięcy osób, również reprezentantów uczelni technicznych. W ramach Forum organizowane są seminaria 
branżowe i od 2011 roku konferencja pn. Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, podejmująca 
ważne dla środowiska budowlanych tematy. Podsumowaniem dorocznych konferencji są „Stanowiska wraz  
z rekomendacjami” przekazywane do właściwych ministerstw i urzędów, dotyczące m.in. projektów legislacyjnych 
regulujących funkcjonowanie sektora budownictwa. 

Przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, nawiązując do piętnastolecia istnienia samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa, mówił o konieczności ustawicznego doskonalenia zawodowego i przestrzegania 
zasad etyki zawodowej przez członków wykonujących zawód zaufania publicznego. Podkreślał również potrzebę 
dowartościowania pracy inżyniera budownictwa z uwagi na odpowiedzialność z jaką jego praca się wiąże. 
Umacnianiu rangi naszego zawodu służy m.in. aktywność ŚlOIIB w pracach Forum Budownictwa Śląskiego,  
w szczególności udział w organizacji konferencji, z których rekomendacje kierowane do organów rządu mają  
na celu poprawę sytuacji zawodowej również inżynierów budownictwa. 

Wiceminister Tomasz Żuchowski w swoim wystąpieniu dotyczącym projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego 
stwierdził, że „Przepisy wprowadzające do Kodeksu” wymagają wdrożenia zmian legislacyjnych obejmujących 
około 140 różnych ustaw. Prace rządowe nad projektem kodeksu będą trwać do końca 2017 roku, a skierowanie 
go do Sejmu nastąpi w I kwartale 2018 roku. Posługując się prezentacją mówił o możliwych do wprowadzenia  
w systemie prawnym zmianach, które mają ułatwić jego funkcjonowanie jeszcze przed wdrożeniem kodeksu. 
Omówił zmiany dotyczące zapisów ustawy Prawo budowlane, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (będą obowiązywać od stycznia 2018) i zawodu architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (to m.in. wprowadzenie standardów praktyki zawodowej i połączenie 
procedur odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, a w stosunku do urbanistów uzyskiwanie uprawnień 
do wykonywania zawodu urbanisty). Z reformą procesu inwestycyjno-budowlanego przewidzianą w projekcie 
kodeksu jest ściśle związany projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz 
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z uproszczeniem procesu inwestycyjnego (tzw. ustawy 
inwestycyjnej – wprowadzającej pojęcie projektu inwestycyjnego i projektu technicznego) i projekt ustawy  
o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności 
państwa. 

Pokonferencyjne „Stanowiska i rekomendacje” dotyczyć będą również I konferencji tegorocznego Śląskiego Forum 
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości nt. „Program „Mieszkanie +”w budownictwie; aspekty techniczne 
budowania i remontowania; rewitalizacja miast, osiedli i terenów poprzemysłowych”, organizowanej w ramach 
przedsięwzięcia programowego pn. „Współczesne i innowacyjne rozwiązania w budownictwie powszechnym”, 
która odbyła się w Katowicach w dniach 21-22 czerwca 2017. 

Maria Świerczyńska
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XX Gala Budownictwa zgromadziła w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach reprezentantów nauki, 
administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawicieli firm, stowarzyszeń i samorządów zawodowych związanych 
z branżą budowlaną, zaangażowanych w rozwój śląskiego budownictwa. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. 
Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister 
Infrastruktury i Rozwoju w latach 2013–2014, Tomasz Żuchowski, Wiceminister Budownictwa i Infrastruktury. 
W tym roku gala miała charakter szczególny w związku z świętowanymi jubileuszami 20-lecia Śląskiej Izby Budownictwa 
i 15-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zebranych przywitał Tadeusz Wnuk, prezydent ŚIB i wraz  
z Franciszkiem Buszką, przewodniczącym Rady ŚlOIIB wręczył 24 osobom Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Budownictwa”  
oraz „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej”. Następnie wręczano Medale z Dyplomem 20-lecia Śląskiej Izby Budownictwa. 
Tym wyróżnieniem zostało uhonorowanych 5 osób, wśród nich Elżbieta Bieńkowska i Andrzej Roch Dobrucki, którzy 
otrzymali również Medale Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - wyróżnienia wręczał również min. Tomasz 
Żuchowski. Ważnym elementem gali było uhonorowanie laureatów Konkursu „Śląskie Budowanie 2017”. Były to „Śląskie 
Wielkie Nagrody Budownictwa” przeznaczone dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych i Nagrody wraz 
z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” przeznaczone dla osób indywidualnych. Kolejny raz wręczono 

także Tytuł Honorowy wraz z Medalem „Osobowość 
Budownictwa Śląskiego” i nagrodę „Przyjaciel 
Budownictwa Śląskiego. Wyróżnienia wręczali Tadeusz 
Wnuk, Franciszek Buszka, Tomasz Żuchowski i Andrzej 
R. Dobrucki. Wśród 16 osób uhonorowanych Nagrodą 
wraz z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki 
Śląskiej” znaleźli się Ryszard Trykosko, przewodniczący 
PZITB oraz członkowie Prezydium Rady ŚlOIIB: Waldemar 
Szleper, z-ca przewodniczącego Rady, Krajowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej, koordynator i Roman 
Karwowski, rzecznik prasowy ŚlOIIB.
Uroczystości uświetnił „Galowy Koncert” w wykonaniu 
artystów Opery Śląskiej w Bytomiu.

Maria Świerczyńska

Jubileuszowa Gala Budownictwa odbyła się w dniu 18 listopada 2017 roku w Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach. Podczas gali wręczono m.in. nagrody i tytuły laureatom 

VII edycji Konkursu „Śląskie Budowanie 2017”.

XX Gala Budownictwa

Konkurs PZITB „Budowa Roku 2016”
Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie PZITB „Budowa Roku 2016” 

odbyła się 27 czerwca 2017 w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej 
w Warszawie. W XXVII edycji konkursu nagrody przyznano w dziewięciu 
kategoriach inwestycjom charakteryzującym się najnowocześniejszymi 
rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, funkcjonalnością oraz 

najwyższą jakością materiałów konstrukcyjnych.

Przedmiotem konkursu są obiekty budowlane lub proces inwestycyjny (również 
modernizacyjny) ze wszystkich rodzajów budownictwa. Zgłoszeń do konkursu mogą 
dokonywać jednostki uczestniczące w procesie budowlanym, z polską osobowością 
prawną: inwestorzy bezpośredni przygotowujący inwestycję do realizacji (w tym 
deweloperzy lub służby samorządów terytorialnych) oraz generalni lub główni wykonawcy 
robót budowlano-montażowych. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są jednostkom 
zgłaszającym. Ze Śląska w pracach Komitetu Organizacyjnego Konkursu uczestniczyli 
Stefan Czarniecki i Jan Witkowski, członkowie Oddziału PZITB w Katowicach, a w pracach 
Sądu Konkursu - przewodniczący Sądu Waldemar Szleper oraz członkowie Urszula Kallik  
i Janusz Kozula.
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Rozbudowa istniejącej przychodni pn.„Centrum Medyczne Małgorzata”  
o szpital „Jurajski Ośrodek Onkologii” w Częstochowie przy ul. Warszawskiej

Nagroda II stopnia (Grupa VIII - Obiekty użyteczności publicznej)

Inwestor/Użytkownik: Centrum Medyczne „Małgorzata” Sp. z o.o., Częstochowa
Generalny wykonawca: Kompleksowa Obsługa Budownictwa KOBNEXT Sp. z o.o., Częstochowa
Jednostka projektowa: EDAN Usługi Projektowe i Konsulting, Wrocław
Kierownik budowy: mgr inż. Tomasz Fert
Inspektor nadzoru: mgr inż. Piotr Gawłowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jerzy Polak (architektura), mgr inż. Zenon Sikora (konstrukcja)

Budynek szpitala o profilu onkologicznym został dobudowany do istniejącego budynku przychodni i uzupełnia pierzejową 
zabudowę Starego Miasta. Budynek ma kształt litery L, a wraz z istniejącym budynkiem przychodni kształt litery U. 
W konsekwencji zabudowy wewnątrz działek powstał dziedziniec, na który wjazd odbywa się przez dużą bramę pod 
budynkiem od strony ul. Senatorskiej. Budynek jest o konstrukcji żelbetowej szkieletowej, monolityczno-prefabrykowanej, 
trzykondygnacyjny, z częściowym podpiwniczeniem. Główną konstrukcję nośną stanowią żelbetowe ramy monolityczne 
o dwóch i trzech nawach oraz zewnętrzne ściany narożne i klatek schodowych. Pozostałe ściany zewnętrzne są ścianami 
osłonowymi samonośnymi. Wszystkie stropy wykonano z żelbetowych płyt prefabrykowanych kanałowych, dach płaski,  
z imitacją połaci dachowej od strony ulicy oraz częściowo od strony dziedzińca. Budynek został połączony z przychodnią  
za pomocą łącznika na poziomie parteru i I piętra. Dwupiętrowa kamienica ze ściętym narożnikiem, ze spadzistym dachem 
pokrytym czerwoną dachówką i elewacją w kolorze beżowym, z brązowymi odcinającymi akcentami, wypełnia pustą 
przestrzeń przy ul. Warszawskiej i ul. Spadek i jest dobrym przykładem właściwego podejścia do rewitalizacji zasobów 
urbanistycznych Starego Miasta. Stylowa i okazała bryła budynku, sięgająca jednym skrzydłem w głąb ul. Spadek, ożywiła 
otaczającą pierzejową szarą zabudowę sąsiednich budynków i jest jedną z najatrakcyjniejszych kamienic w tej części 
miasta. Powierzchnia zabudowy wynosi 876,00 m2, powierzchnia użytkowa 2193,24 m2, a kubatura budynku 10 278,20 m3.  
Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.

Osiedle Wiśniowe Wzgórze w Gliwicach przy ul. Bogatki
Tytuł "Budowa Roku 2016" - nagroda I stopnia 

(Grupa I - Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości do 17,5 mln zł)

Inwestor, generalny wykonawca inwestycji: NEXX Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Goczałkowice-Zdrój
Jednostka projektowa: FORMA S.C T. Bilewicz, R. Kuberski, Katowice
Kierownik budowy: techn. bud. Aleksander Matysiak (do 04.04.2016), inż. Marcin Sosulski (od 04.04.2016)
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Marek Winiarski, mgr inż. Marcin Winiarski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Radosław Kuberski (architektura), mgr inż. Marek Winiarski (konstrukcja)

Osiedle „Wiśniowe Wzgórze” jest nowoczesnym kompleksem zlokalizowanym w centrum miasta. Oprócz walorów komunikacyjnych 
charakteryzuje się dużą ilością terenów zielonych, tras spacerowych i rowerowych, co pozwala na codzienny odpoczynek  
od miejskiego hałasu. W pobliżu znajdują się liczne obiekty handlowe, usługowe, edukacyjne i medyczne. Inwestycja została 
podzielona na dwa etapy realizacji obejmujące łącznie siedem budynków o wysokim standardzie, z mieszkaniami o powierzchni 
od 53 do 115 m2. Wszystkie lokale na parterze mają tarasy i ogródki, a mieszkania na pierwszym i drugim piętrze przestronne 
balkony. W kondygnacji podziemnej każdego budynku są zlokalizowane garaże oraz komórki lokatorskie. Miejsca parkingowe 
znajdują się także na terenie osiedla. Inwestycja powstała z wykorzystaniem najnowszych energooszczędnych technologii, przy 
użyciu wysokiej jakości materiałów budowlanych i wykończeniowych. Są to budynki o konstrukcji żelbetowej monolitycznej,  
ze stropami prefabrykowano-monolitycznymi typu filigran. Ściany zewnętrzne wykonano z bloczków silikatowych grubości 24 cm 
i ocieplono warstwą styropianu grubości 15 cm, a ściany wewnętrzne z bloczków silikatowych grubości 12, 18 i 24 cm. Na ścianach 
zewnętrznych zastosowano tynki akrylowe. Pięciokomorowa stolarka okienna została wykonana z PVC. Zamontowano rolety 
zewnętrzne sterowane elektronicznie. Ogrzewanie jest podłogowe. Wykonano wymiennikownię ciepła, w związku z czym całe 
osiedle jest ogrzewane ciepłem z sieci miejskiej. Również ciepła woda jest dostarczana z tej sieci. Powierzchnia zabudowy wynosi 
(463,10 + 463,10 + 472,53 + 463,10) m2, powierzchnia użytkowa (1538,75 + 1538,75 + 1571,80 + 1538,75) m2, a kubatura 
budynków (3585,00 + 3585,00 + 3662,00 + 3585,00) m3. Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.

Nagrodzone budowy z województwa śląskiego
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Przebudowa i rozbudowa budynku administracyjnego 
zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13 

Nagroda III stopnia (Grupa VIII - Obiekty użyteczności publicznej)

Inwestor: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
Generalny wykonawca: Zakład Budowlano-Handlowy Andrzej Muc, Siemianowice Śląskie
Jednostka projektowa: Przybyła-Foryś S.c., Małgorzata Przybyła, Jacek Foryś, Katowice
Kierownik budowy: inż. Jacek Nowak
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Adam Głąb (roboty konstrukcyjno-budowlane), inż. Wiesław Strzałkowski (instalacje 
sanitarne), mgr inż. Jarosław Gajek (instalacje elektryczne)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jacek Foryś (architektura), mgr inż. Dariusz Zatoń (konstrukcja), mgr inż. Piotr 
Piwowoński (instalacje elektryczne), inż. Leonard Kusz (instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacja, klimatyzacja)

Przedmiotem inwestycji była przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego. Zakres 
robót obejmował m.in. roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne oraz wykonanie związanej z budynkiem 
infrastruktury podziemnej i nadziemnej, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie wykonanego 
budynku do użytkowania. Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne: parter z salą obsługi klienta i biurami z zapleczem 
technicznym i socjalnym oraz I i II piętro również z pomieszczeniami biurowymi z zapleczem technicznym i socjalnym.
W budynku pracuje na jedną zmianę około 90 osób, a dodatkowo przebywają klienci przedsiębiorstwa. Zmieniono 
układ części pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach. Rozbudowano budynek w kierunku zachodnim na szerokości 
traktu budynku, a uzyskaną powierzchnię przeznaczono na pomieszczenia techniczne, socjalne i biurowe. Przeniesiono 
wymiennikownię do rozbudowanej części w poziomie parteru, z wejściem z zewnątrz. Główne ciągi komunikacyjne 
i wejścia do budynku nie zostały zmienione. Powierzchnia zabudowy wynosi 752,01 m2, powierzchnia użytkowa 
1183,85 m2, a kubatura budynku 8076,98 m3. Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.

Zabudowa konstrukcji kompleksu hal pieca zawiesinowego i pieca elektrycznego, kotła odzysknicowego, 
budynku elektryczno-energetycznego, rozbudowa hali pieca anodowego wraz z konstrukcją pod urządzenia 

oraz instalacjami, realizowane w ramach programu modernizacji pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów
Tytuł "Budowa Roku 2016" - nagroda I stopnia (Grupa VII - Obiekty przemysłowe)

Inwestor: KGHM „Polska Miedź” SA, Lubin
Generalny wykonawca: Mostostal Kraków SA, Kraków
Jednostka projektowa: BIPROMET SA, Katowice
Kierownik budowy: mgr inż. Waldemar Hanisz
Kierownik montażu: mgr inż. Krzysztof Durał
Kierownik projektu: mgr inż. Mariusz Wróbel
Inspektor nadzoru: mgr inż. Tadeusz Madanowski
Główni projektanci: dr inż. arch. Lech Wojtas, mgr inż. arch. Paweł Ociepka (architektura), mgr inż. Jacek Mikoś (konstrukcja)

Obiekt pełni funkcję związaną z przetopem koncentratu miedzi. Kompleks hal wykonano jako rozbudowę istniejącej hali metalurgicznej 
na terenie Huty Miedzi Głogów. Rozbudowaną halę zaprojektowano jako wielonawową i wieloprzęsłową oraz jako budynki wysokie 
i wysokościowe z wydzielonymi trzonami żelbetowymi, w których usytuowano klatki schodowe, szyby windowe, pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi i pomieszczenia związane z ruchem elektrycznym. W halach wchodzących w skład kompleksu znajdują 
się piece zawiesinowy i elektryczny oraz związane z ich funkcjonowaniem urządzenia hutnicze ciągów technologicznych, urządzenia 
transportowe (suwnice, wciągarki), instalacje technologiczne, energetyczne i elektryczne. Hale mają konstrukcję stalową szkieletową. 
Hala pieca zawiesinowego (częściowo wielonawowa) ma wysokość 62,77 m i rozpiętość 30 m z bocznymi przybudówkami, hala pieca 
elektrycznego (również częściowo wielonawowa) – wysokość 51,00 m i rozpiętość 30 m, z bocznymi przybudówkami, a hala kotła 
odzysknicowego – wysokość 63,2 m. Główną konstrukcję nośną jednonawowej hali stanowią sztywne ramy poprzeczne, tworzone 
przez blachownicowe słupy zamocowane sztywno w fundamentach i połączone wiązarem kratowym jako sztywnym ryglem, z ostrogą 
pod stopą. Przemysłowy budynek energetyczno-elektryczny o 9 kondygnacjach nadziemnych ma wysokość 50,2 m. Jego konstrukcję 
stanowi żelbetowy monolityczny ustrój słupowo-płytowy. Dobudowaną część hali pieców anodowych stanowi hala jednonawowa  
o konstrukcji stalowej szkieletowej, otwarta od strony hali PZ dla pomostu wozów kadziowych PZ. Węzeł gospodarki kondensatem  
o rzucie prostokątnym ma dwie kondygnacje nadziemne (bez podpiwniczenia). Znajduje się w obszarze węzła gospodarki kondensatem 
i nie ma dachu. Konstrukcja stanowi podparcie zbiornika kondensatu w rejonie suszarki koncentratu. Powierzchnia zabudowy wynosi 
8342,00 m2, powierzchnia użytkowa 15 195,00 m2, a kubatura budynków 384 124,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 48 miesięcy.

 Waldemar Szleper
W artykule wykorzystano materiał z katalogu konkursowego Konkursu PZITB „Budowa Roku 2016”

Projektanci z województwa śląskiego, nagrodzona realizacja spoza Śląska



Wyjazd techniczno-turystyczny do Warszawy

W tym roku głównym celem zwiedzania były: budowa 
cerkwi i nowo otwarty Oddział Muzeum Historii Warszawy 
w Rynku Starego Miasta. 
Projektantem prawosławnej cerkwi jest Andrzej 
Markowski, z pracowni APA Markowski Architekci. 
Inspiracją dla wznoszonego obiektu była architektura 
słynnej świątyni bizantyjskiej Hagia Sophia (Mądrości 
Bożej) ze Stambułu, uważanej za wzór świątyni doskonałej. 
Pod tym samym wezwaniem będzie warszawska cerkiew. 
Roboty budowlane wykonuje firma Bud-Rem. Po budowie 
oprowadzał nas proboszcz cerkwi ks. Adam Siemieniuk. Na 
początek zaprowadził grupę do tymczasowej drewnianej 
kaplicy, w której do czasu otwarcia cerkwi odprawiane są 
obrzędy liturgiczne i nabożeństwa. Tu objaśnił elementy 
zabudowy prawosławnej świątyni, a także różnice w 
doktrynach prawosławia i katolicyzmu. Bryła obiektu 
została skomponowana z kul i sześcianów, które mają 
swoją symbolikę: sześciany – odniesienia do ziemi, kule 
symbolizują niebiańską doskonałość. 

Tradycyjny jesienny wyjazd techniczno-turystyczny do Warszawy,  
zorganizowany przez przewodniczącą Koła Terenowego  

przy Zarządzie Oddziału PZITB w Katowicach Elżbietę Soberę,  
odbył się w dniach 22 - 24 września 2017.

Obiekt ma u podstawy wymiary 36,9 m x 30 m, wysokość 21,6 m – wysokość została podyktowana bezpieczeństwem,  
z uwagi na samoloty zniżające lot w pobliżu lotniska Chopina. Zgodnie z tradycją główne wejście znajduje się od zachodu, 
dwa boczne - od północy i południa, ołtarz zaś - w apsydzie od wschodu, w zachodniej części jest dzwonnica. Kopuły 
oparte są na ażurowych żebrach. Aktualnie żelbetowa konstrukcja obiektu jest w stanie surowym. Prace wykończeniowe 
mogą potrwać w opinii proboszcza ponad półtora roku, zależnie od funduszy, bowiem inwestycja jest finansowana przez 
darczyńców i wiernych. Nisze wokół wejść mają być pokryte mozaikami, a ściany wnętrza – malowidłami, ikonostas 
będzie kamienny lub drewniany, zdecydują koszty. Architekt chciałby obłożyć elewacje naturalnym kamieniem w kolorze 
zbliżonym do bieli, jeśli okaże się za drogie będą poszukiwane inne rozwiązania. Życzyliśmy sympatycznemu duchownemu 
powodzenia w ukończeniu tego ważnego zadania.

Następnego dnia zwiedziliśmy nowo otwartą część Muzeum Historii Warszawy, podziwiając piękną architekturę 
odbudowanych kamienic warszawskich, zwłaszcza zabytkowych podziemi, oraz z dużym zainteresowaniem obejrzeliśmy 
interesującą, nowocześnie zorganizowaną ekspozycję, liczącą tysiące eksponatów. Oddział Muzeum w Rynku zajmuje  
8 kamienic, jeszcze nie wszystkie pomieszczenia zostały zagospodarowane, ale i tak zwiedzanie dostępnych zajęło  
wiele godzin. 
Piątkowy i sobotni wieczór spędziliśmy w teatrach - w piątek obejrzeliśmy spektakl „Polityka” w teatrze 6. piętro,  
w sobotę „Pierwszą randkę” w teatrze Komedia, obie sztuki w doborowej obsadzie. 
Był też jak zwykle czas na indywidualne zwiedzanie stolicy. 

Tekst i zdjęcia 
Maria Świerczyńska
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Dzień Otwarty Stadionu Śląskiego

Otwarty 22 lipca 1956 roku stadion od zawsze był chlubą Śląska,  
nic więc dziwnego, że w „Dniu Otwartym” odwiedziło go ponad 100 tysięcy 
osób, nie tylko z regionu śląskiego. Przez kilkadziesiąt lat był jednym  
z najbardziej rozpoznawalnych stadionów w Polsce i najpopularniejszym  
w regionie obiektem sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym. Jego 
dodatkowym walorem jest niepowtarzalna lokalizacja na terenie największego 
parku w Europie – Parku Śląskiego (wcześniejsza nazwa: Wojewódzki Park 
Kultury i Wypoczynku WPKiW). Przez wiele lat funkcjonował jako narodowy 
obiekt dla polskiego piłkarstwa, goszcząc gwiazdy europejskiej i światowej 
piłki. Ze względu na ilość osób, które mógł pomieścić nazwany chorzowskim 
stutysięcznikiem lub chorzowskim gigantem (do siedzenia służyły drewniane 
ławki, ponadto były miejsca stojące), jednakże podczas meczu o Puchar 
Europy Mistrzów Krajowych we wrześniu 1963 roku pomiędzy Górnikiem 
Zabrze a Austrią Wiedeń rekordowa frekwencja wyniosła 120 tys. kibiców. 
Międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa wymusiły z biegiem czasu stopniowe zmniejszanie jego pojemności. „Kotłem 
czarownic” nazwali go angielscy dziennikarze po przegranym przez Anglików meczu w 1974 roku. Jednym z legendarnych 
miejsc stadionu jest tunel, niezwykły korytarz (przed modernizacją długości ok. 100 m i szerokości 2 m), którym piłkarze 
wychodzili z szatni na murawę stadionu, przytłumione okrzyki dopingu z wypełnionych trybun stwarzały specyficzny 
klimat. W dniu otwarcia przez zmodernizowany tunel wbiegali finiszujący uczestnicy PKO Silesia Marathonu, który w tym 
roku osiągnął rekordową ilość około 6 tysięcy zawodników, inaugurując działalność sportową na stadionie. Odbył się także 
mecz przypominający słynne starcie Polska - ZSRR sprzed sześćdziesięciu lat, a zawodnicy – reprezentacja śląskich oldbojów  
i zaproszone gwiazdy - grali w takich samych strojach w jakich grano w 1957 roku. Tunel jest teraz nieco wyższy i krótszy,  
ma 63 m długości, w jego bocznym skrzydle znajduje się kompleks szatni spełniających najwyższe standardy. Przypomnieniem 
historii były również wystawy fotografii i grafik upamiętniające ważne zdarzenia z kilkudziesięciu lat istnienia tego 
legendarnego już obiektu. Symbolem „starego” stadionu była górująca nad nim 8-kondygnacyjna wieża dyspozytorska,  
w której znajdowały się pierwotnie biura administracyjne oraz pomieszczenia techniczne, później nie pełniła żadnej funkcji  
i, w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy stadionu wg koncepcji z 2008 roku, została rozebrana  
we wrześniu 2008.
Stadion Śląski poddawany był różnorodnym modyfikacjom, w celu dostosowania do zmieniających się potrzeb. W 1995 roku 
rozpoczęła się jego gruntowna przebudowa, której pierwszy etap zakończono w 1997, a drugi w 2001 roku. Przebudowa 
rozpoczęta w 2009 roku wiązała się z potrzebą dostosowania obiektu do EURO 2012. 

W „Dniu Otwartym Stadionu Śląskiego” – 1 października 2017  
– można było, z symbolicznym biletem wstępu w kieszeni, zobaczyć na własne oczy  

efekt wieloletnich prac związanych z generalną przebudową i modernizacją stadionu.

Oto kilka dat z „Kalendarza przebudowy” niedawno zakończonej. 
18 września 2006 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę wyrażającą wolę organizacji rozgrywek finałowych na Stadionie 
Śląskim, a 22 września 2006 zostaje podpisana umowa w sprawie przygotowania Stadionu Śląskiego do rozgrywek planowanych 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012, która określa m.in. warunki techniczne jakie powinien spełniać Stadion oraz infrastruktura  
wokół niego. 

20 marca 2008 marszałek województwa śląskiego przedstawia podczas konferencji prasowej koncepcję zadaszenia Stadionu Śląskiego 
renomowanej firmy GMP Architekten z Aachen w Niemczech (dach ma się opierać na żelbetowej konstrukcji składającej się z 40 przęseł 
wspartych na 40 podporach), w miejsce poprzedniej koncepcji - "Saturn 2005" polskich projektantów.

28 kwietnia 2008 następuje podpisanie umowy pomiędzy Województwem Śląskim a niemiecką firmą na wykonanie dokumentacji 
projektowej dla zadaszenia widowni oraz niezbędnej infrastruktury technicznej Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Zakres modernizacji 
obejmuje m.in.: zadaszenie, pomieszczenia sanitarne i cateringowe, system nagłośnienia i oświetlenia, dodatkowe siedziska, skyboxy 
(eleganckie loże biznesowe) oraz pomieszczenia dla różnych kategorii gości. 

20 sierpnia 2008 marszałek województwa śląskiego informuje o zmianie koncepcji modernizacji Stadionu Śląskiego. Rozwiązanie zakłada 
kompleksową przebudowę trybuny zachodniej. Obejmuje ona budowę widowni w miejscu górnej części istniejącego wału w celu poprawy 
bezpieczeństwa, (…) zwłaszcza warunków ewakuacji podczas meczów i koncertów. (wiąże się to ze zwiększeniem ilości miejsc siedzących, 
ale również z wyburzeniem 8-kondygnacyjnej wieży – symbolu stadionu). 

28 października 2009 w obecności przedstawicieli ŚUW i generalnego wykonawcy Hochtief Polska Sp. z o. o., na Stadionie Śląskim  
w Chorzowie następuje uroczyste rozpoczęcie prac modernizacyjnych związanych z inwestycją pod nazwą: "Zadaszenie widowni  
i niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego". Główny zakres robót obejmie zadaszenie trybun. W ramach modernizacji 
stadionu zostanie również zbudowana nowa górna trybuna zachodnia, a na trybunie wschodniej powstaną osobne dojścia do strefy VIP, 
gastronomii i parkingów. 
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Awaria jednego z krokodyli (łącznika lin i środkowego pierścienia) tuż przed zakończeniem podnoszenia linowej konstrukcji 
dachu w lipcu 2011 spowodowała wstrzymanie robót na dłuższy czas (szczegółowa ekspertyza wykazała, że winne tej 
sytuacji były wadliwie wyk. elementy). Prace związane z montażem zadaszenia dokończyła niemiecka firma Pfeifer Seil und 
Hebetechnik, która w drugiej połowie czerwca 2015 wykonała z powodzeniem tzw. big lift.
Z powodu zbiegu niekorzystnych i pechowych zdarzeń realizacja związanych ze Stadionem Śląskim planów rozciągnęła się 
w czasie, ale teraz, w nowej odsłonie, obiekt prezentuje się naprawdę imponująco. Warto było czekać, powiedział podczas 
otwarcia stadionu marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, a tę opinię podzielali również zwiedzający. Główny 
zakres robót obejmował zadaszenie trybun (powierzchnia dachu z poliwęglanu mierzy ponad 43 tys. m2), ale w ramach 
modernizacji stadionu została również zbudowana nowa górna trybuna zachodnia, a na trybunie wschodniej powstały 
osobne dojścia do strefy VIP. Ilość siedzisk wzrosła z 47 tys. do ponad 55 tys.; są teraz w kolorach Górnego Śląska, żółto-
niebieskie. Inwestycja objęła także pomieszczenia sanitarne i cateringowe, system nagłośnienia, oświetlenia i monitoringu. 
Stadion wzbogacił się o 38 punktów gastronomicznych ze 140 stanowiskami, które pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze 
kibiców i dodatkowe powierzchnie cateringowe oraz nowy system nagłośnienia i oświetlenia.
Modernizacja kończy się oddaniem do użytku stadionu spełniającego najwyższe wymogi stawiane zarówno stadionom 
piłkarskim (kategoria 4 wg klasyfikacji UEFA), jak i stadionom lekkoatletycznym - kategoria I wg klasyfikacji Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych IAAF pozwala na rozgrywanie na nim mistrzostw Europy i mistrzostw świata. Dziś 
Stadion Śląski jest największym stadionem lekkoatletycznym w Polsce (!), drugim po obiekcie w Warszawie największym 
stadionem w Polsce, największą i najlepszą otwartą sceną muzyczną w kraju, w fantastycznym otoczeniu Parku Śląskiego.  
O jego wielkości świadczą przytoczone obok liczby i charakterystyka.
A tak wyglądał Stadion jeszcze przed rokiem, w dniu 7 lipca 2016 i 3 lutego 2011, gdy odwiedzali go w czasie wycieczek 
technicznych członkowie Katowickiego Oddziału PZITB.

Widownia
Stadion Śląski posiada ponad 55 tysiące miejsc do siedzenia,  
w tym
- miejsca w 25 lożach VIP z miejscami do siedzenia dla 384 osób,
- 1777 miejsc biznesowych, 
- do 842 stanowisk dla mediów, 
- 106 miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
Pojemność stadionu w przypadku koncertów z wykorzystaniem 
murawy i bieżni lekkoatletycznej:
scena na krótkim boku – 64 tys. widzów,
              scena na długim boku – 73 tys. widzów,
              scena na środku – 85,5 tys. widzów.
Podane liczby uwzględniają dopuszczalny czas ewakuacji widzów 
tj. 8 min. 

Zadaszenie Stadionu 
Rozciągany pierścień wewnętrzny dachu tworzy 8 lin  
i 40 stalowych łączników, tzw. krokodyli, łączących liny 
obwodowe z linami radialnymi (40 lin promieniowych górnych 
i 40 lin promieniowych dolnych). Operacja podnoszenia dachu, 
tzw. big lift polegała na wciąganiu lin za pomocą podnośników do 
górnego pierścienia korony obiektu, który mieści się na wysokości 
około 50 metrów. Do lin dolnych podwieszona jest konstrukcja 
wsporcza pokrycia z poliwęglanu. 

Ciężar konstrukcji stalowej dachu wynosi około 2 tys. ton,
długość lin konstrukcji dachu - ok. 9 km,
ciężar konstrukcji linowej - ok. 800 ton,
ciężar poliwęglanu pokrywającego dach - ok. 220 ton,
powierzchnia poliwęglanowego pokrycia dachu - ponad 4 hektary.
Oświetlenie pod konstrukcją dachu
Oświetlenie płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej: 
- moc: 2000 W, ilość: 544 szt. 
Oświetlenie dolnego rzędu trybun: 
- moc: 1000 W, ilość: 80 szt. 
Oświetlenie antypaniczne trybun: 
- moc: 80 W, ilość: 2400 szt. 
Łączna długość okablowania do instalacji oświetlenia 
zamontowanej pod dachem: ok. 80 km.

Stadion Śląski w liczbach

2011

2016

2011

2016



Wydawca
Polski Związek 

Inżynierów i Techników Budownictwa
40-026 Katowice ul. Podgórna 4

Tel/fax: 32 255 46 65
e-mail biuro@pzitb.katowice.pl 

Opracowanie:
Maria Świerczyńska

Grzegorz Wasylowski

Koła Oddziału PZITB Katowice 

Koło przy Ośrodku  
Szkolenia i Rzeczoznawstwa

Przewodnicząca: Małgorzata Mazur  
Adres korespondencyjny:

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax:  32 255 46 65

Koło Seniorów 
Przewodniczący - Tadeusz Cichocki

Adres korespondencyjny: 
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4

Tel/fax:   32 255 46 65

Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału 
PZITB w Katowicach 

Przewodnicząca - Elżieta Sobera 
Adres korespondencyjny: 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65

Koło przy Państwowych Szkołach 
Budownictwa w Bytomiu 

Przewodnicząca - Ilona Mrozek 
Adres korespondencyjny:

41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10
tel. 32 281 33 63; fax 32 281 97 02 

Koło przy ‘Energoprojekt” 
Przewodniczący - Stanisław Nardelli 

Adres korespondencyjny: 
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel.: 32 208 95 00, fax: 32 259 88 20

Koło Młodych PZITB 
Przewodniczący - Michał Bal 

Adres korespondencyjny: 
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4

Tel/fax: 32 255 46 65

Drukarnia Kaga-Druk
40-607 Katowice, ul. Sarmacka 7

kaga@kaga.x.pl

NAKŁAD: 250 szt.

Funkcje lekkoatletyczne
Stadion posiada nawierzchnię bieżni typu MONDO, najlepszą na świecie, taką jak  
na stadionach w Pekinie, Londynie, Rio de Janeiro; grubość nawierzchni 13 mm przy 
rozbiegach do oszczepu, skoku o tyczce, skoku w dal 20 mm,  a przy rowie z wodą – 25 mm.
Murawa stadionu pochodzi spod Budapesztu. Rolki trawy pokryły powierzchnię  
ponad 7 500 metrów kwadratowych, czyli boiska o wymiarach 105x68 metrów.
Bieżnia na arenie głównej jest 9-torowa, z dziewięcioma prostymi finiszowymi, 
trzema skoczniami do skoku o tyczce, 3 skoczniami do trójskoku i skoku w dal,  
z rowem z wodą do biegu z przeszkodami, dwoma rozbiegami do skoku wzwyż, 
dwiema rzutniami do rzutu oszczepem, dwiema rzutniami do pchnięcia kulą  
i dwiema do rzutu młotem i dyskiem.
Stadion Śląski posiada także lekkoatletyczny obiekt rozgrzewkowy I kategorii,  
samodzielny obiekt kategorii VA z okrężną 4-torową bieżnią długości 400 m, z 6-torową 
bieżnią prostą do biegu na 100 i 110 m przez płotki, skoczniami do skoku w dal i trójskoku,  
skoczniami do skoku wzwyż i skoku o tyczce. Strefa dyscyplin rzutowych znajduje się  
w obrębie boiska z trawy naturalnej.

Miejsce dla biznesu
Oprócz specjalnych miejsc na widowni (loże VIP, miejsca biznesowe i stanowiska  
dla mediów), Stadion Śląski dysponuje także infrastrukturą niezbędną do organizacji 
konferencji czy spotkań biznesowych. To wielofunkcyjne przestrzenie, które można 
zaaranżować do różnych wydarzeń, wyposażone w nowoczesny sprzęt nagłaśniający, sale 
multimedialną, zaplecze sanitarne oraz szatniowe.
Obiekt posiada ponadto zaplecze szatniowe reprezentacyjne wraz odnową biologiczną, 
boiskiem do rozgrzewki i fitness, przystosowane do obsługi grup sportowych, podzielony 
na niezależnie działające części, a także pomieszczenia dla sztabu trenerskiego, sędziów, 
gabinet medyczny i fizjoterapii oraz strefę mieszaną, czyli mixed zone.
Cały kompleks Stadionu Śląskiego zajmuje powierzchnię 21,34 ha.

Legendarny stadion znów ożywa, a harmonogram przyszłych imprez zapowiada się 
ciekawie. Ważnym akcentem „nowego życia” Stadionu Śląskiego jest podpisanie listu 
intencyjnego pomiędzy władzami województwa śląskiego, a Polskim Związkiem 
Lekkoatletyki i zapowiedź współpracy przy organizacji na nim w 2018 roku Memoriału 
Janusza Kusocińskiego, a w 2019 roku Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce z okazji 
100-lecia PZLA. W sprzedaży są już bilety na 9. Memoriał Kamili Skolimowskiej, kilka 
dni po zakończeniu mistrzostw Europy w Berlinie. Kibice oczekują niecierpliwie meczów 
polskiej reprezentacji, a miłośnicy muzyki - ciekawych koncertów gwiazd estrady.

Tekst i zdjęcia Maria Świerczyńska

Materiały do artykułu dotyczące szczegółów technicznych stadionu pochodzą od firmy  
Stadion Śląski Sp. z o.o. oraz z Internetu (www.stadionslaski.pl, www.urbanity.pl, www.wikipedia.pl).


