
~~~~~8~~ ~
----------------------

~

Kiedydomy
owysokimIQ
Budownictwo
w Polsce
jest mocno" .
zapoznlone
technolo-

. .
glcznle
PolskaPlatforma TechnologicznaBudow-

nictwa bylajedna zpierwszychtegotypu

inicjatyw wPolsce.Cospowodowalo,zepo-
wstala wlasniew branzybudowlanej?

Nie bedzie zadnym odkryciem, je-
sli powiem, ze budownictwo w Polsce

jest mocno zapóznione technologicznie.

W sektorze tym dotychczas nie dokony-
wano zasadniczych zmian, zwlaszcza

niewielesiedzialow obszarze innowacji.

Dlatego skorzystalismy z unijnej inicja-

tywy przeprowadzenia rewolucyjnych
przeobrazen i utworzylismy na wzór

Warynski S.A.,Instalexport S.A- znajduja
sie placówki naukowo-badawcze: Poli-

technika Lódzka,Politechnika Warszaw-

ska, Politechnika Wroclawska, Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Skalnego, Instytut Techniki Budowlanej,
Instytut Podstawowych Problemów Tech-
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niki, Instytut Technologii Drewna, Instytut

Budownictwa Wodnego PAN,Akademia

Górniczo-Hutnicza, Instytut Szkla i Cera-

miki oraz organizacje: Izba Architektów

RP.Polski Zwiazek Pracodawców Budow-

nictwa, Stowarzyszenie Producentów Plyt
Drewnopochodnych w Polsce,Polska Izba................

Przemyslowo-Handlowa Budownictwa,

Kongres Budownictwa, Naczelna Organi-

zacja Techniczna i inne.

Którezzadanpostawionychprzedplatfor-

ma uwazapani za najwazniejsze?
Kluczowa dla nas sprawa jest: tworzenie

pomostu laczacego polski przemysl z na-

uka poprzez inicjowanie i aktywne prowa-

dzenie badan naukowo-technicznych, ryn-

kowych, przedkonkurencyjnych. Niezwykle
istotne dla rodzimego sektora budowlane-

go jest równiez wlaczenie sie w realizacje
glównych dzialan Europejskiej Platform

Henryk Kwapisz,
koordynator ds. certyfikacji
Saint-Gobain Isover Polska
Saint-GobainIsover Polska Drzvwiazuie oeromn
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Polska Platforma Technologiczna
Budownictwapowstala w kwietniu
2004 r. jako odpowiednikEuropej-
skiej PlatformyTechnologicznej
Budownictwa.Jest pierwsza tego typu
organizacja w Polsce laczaca nauke
z przemyslemi administracja, two-
rzaca podstawypartnerstwa publicz-
no-prywatnego.Inicjatorka powstania
PPTBjest Elzbieta J. Syrda, prezes
zarzadu ASM- Centrum Badan i Analiz

Rynku Sp.z 0.0.
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z programami europejskimi. Chcemy

precyzyjnie okreslac potrzeby Polski w za-

kresie nowoczesnych technologii budow-

lanych, takich jak np. tzw. inteligentne

budynki, przyjazne dla srodowiska roz-

wiazania likwidacji odpadów, nowoczesne

rozwiazania planistyczne oraz skutecznie
pozyskiwac dla nich zródla finansowa-

nia.DlategoPPTB,podobnie jak pozostale
platformy w Polsce,bierze udzial w opra-

cowaniu propozycji do Krajowego progra-
mu Ramowego w strategicznym obszarze
badawczvm nr II ..Srodowisko".
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