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Norbert Skupiƒski: Polska
Platforma Technologiczna
Budownictwa powsta∏a jako
pierwsza w Polsce organizacja
∏àczàca nauk´, przemys∏ oraz
administracj´. Jaka jest jej
geneza? 

EEll˝̋bbiieettaa  SSyyrrddaa:: Polska Plat-
forma Technologiczna Budow-
nictwa zosta∏a powo∏ana do ̋ y-
cia w 2004 r. jako pierwsza na-
rodowa platforma z ramienia
istniejàcej Europejskiej Platfor-
my Technologicznej Budow-
nictwa. W ramach podpisane-
go porozumienia zawiàzujàce-
go Platform´ na liÊcie znalaz∏o
si´ ponad 20 firm i innych or-
ganizacji bran˝owych (czytaj
w ramce). 

Platform´ stanowi zespó∏
przekraczajàcy 90 partnerów,
ale warto podkreÊliç fakt, ˝e jest
to struktura otwarta. Obecnie
niemal wszystkie kraje w Euro-
pie posiadajà ju˝ swoje platfor-
my w sektorze budowlanym.
Dla Komisji Europejskiej jest to
jeden ze strategicznych obsza-
rów gospodarczych Europy. 
N.S.: Jakie korzyÊci z uczestnictwa
w pracach PPTB majà jej
cz∏onkowie? 

EE..SS..:: Udzia∏ w pracach grupy
jest okazjà na zdobycie dost´pu
do nowoczesnych technologii
i nowatorskich myÊli w budow-
nictwie. Polska Platforma to
przede wszystkim firmy, insty-
tucje badawcze oraz stowarzy-
szenia bran˝owe. Mo˝na po-
wiedzieç, ˝e Platforma to ∏àcz-
nik pomi´dzy naukà i przemy-
s∏em. Zale˝y nam wszystkim na
aktywnym prowadzeniu badaƒ
naukowo-technicznych, rynko-
wych i przedkonkurencyjnych,
w których b´dà bra∏y udzia∏ za-
równo firmy, jak i instytucje na-
ukowe. Wspólnie wypracowu-
jemy strategi´ dla rozwoju no-
woczesnych technologii w bu-
downictwie, s∏u˝àcych pobu-
dzeniu innowacyjnoÊci. I naj-

wa˝niejsze – wspó∏pracujemy
z partnerami zagranicznymi
w tworzeniu konsorcjów pro-
jektowych. Mamy ÊwiadomoÊç,
˝e wspólne inicjatywy europej-
skie zwi´kszà konkurencyjnoÊç
i innowacyjnoÊç technologicz-
nà przede wszystkim polskiego
sektora budowlanego. 
N.S.: Jakà si∏´ oddzia∏ywania na
polski sektor budowlany ma w tej
chwili Platforma? 

EE..SS..:: Budownictwo w Polsce
to sektor raczej tradycyjnych
technologii. Wiele istotnych
decyzji kszta∏tujàcych przy-

sz∏oÊç technologicznà, doty-
czàcych zmian i kierunków
rozwoju ca∏ego sektoru, zapada
na forum europejskim. 

Musimy zdawaç sobie spra-
w´, ˝e powinniÊmy uczestni-
czyç w wydarzeniach na pozio-
mie europejskim, w przeciw-
nym razie wa˝ne decyzje nie
b´dà uwzgl´dnia∏y polskich
potrzeb. Nasza nieobecnoÊç na
tym forum oznacza∏aby brak
polskiego g∏osu w okreÊleniu
najwa˝niejszych kierunków
badaƒ. 

10-letnie doÊwiadczenie w pro-
wadzeniu badaƒ rynkowych
i analiz ekonomicznych przez
ASM dla bran˝y budowlanej
pozwala nam w odpowiednim
czasie reagowaç na pojawiajàce
si´ problemy tego sektora.
W cyklicznie wydawanym ra-
porcie ASM Monitoring Rynku
Budowlanego przedstawiane sà
aktualne tendencje rynku bu-
dowlanego oraz sytuacja ma-
kroekonomiczna. 

Jednym z wiodàcych tema-
tów, nad którymi pracujà part-
nerzy PPTB, jest rozwój tzw.
budownictwa pasywnego. Go-
spodarka globalna XX wieku
stoi pod znakiem zaawansowa-
nego post´pu technicznego.
Zu˝ycie energii wzros∏o ponad
10-krotnie, a zasoby naturalne
malejà w szybkim tempie. 
N.S.: W jaki sposób Platforma
wp∏ywa na program badaƒ oraz
rozwój technologii w polskim
budownictwie? 

EE..SS..:: Jednym z celów, jakie
sobie wyznaczyliÊmy, jest kre-
owanie i realizacja projektów
wp∏ywajàcych na podniesienie
innowacyjnoÊci i konkurencyj-
noÊci polskich przedsi´biorstw
z wykorzystaniem funduszy
unijnych. Niestety, w dalszym
ciàgu napotykamy na prze-
szkody w postaci braku jedno-
znacznej polityki sprzyjajàcej
rozwojowi nowoczesnych
technologii, choç nie brakuje
nam myÊli innowacyjnej i mà-
drych ludzi. Dlatego skierowa-
liÊmy si´ w stron´ powiàzaƒ
programów narodowych z pro-
gramami europejskimi. Chce-
my okreÊliç potrzeby Polski
w zakresie nowatorskich roz-
wiàzaƒ w budownictwie, np.
inteligentne budynki, które sà
przyjazne dla Êrodowiska, oraz
skutecznie pozyskiwaç dla
nich êród∏a finansowania. 

Urzeczywistnieniem tych
potrzeb jest nasz projekt Build
Nova, finansowany przez Ko-
misj´ Europejskà. Cele projektu
to wsparcie firm sektora bu-
dowlanego ch´tnych na wpro-
wadzenie innowacji w znale-
zieniu najbardziej odpowied-
nich, dost´pnych êróde∏ finan-
sowania oraz pomoc inwesto-
rom finansowym w zrozumie-
niu innowacji w budownic-
twie, potencja∏u rynkowego
i technologicznego. Uczestnic-
two firm polskich w sieci Build

Pomi´dzy naukà 
a przemys∏em

Z El˝bietà Syrdà,
Koordynator Polskiej
Platformy
Technologicznej
Budownictwa,
rozmawia Norbert
Skupiƒski
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Polska Platforma Technologiczna Budownictwa powsta∏a w 2004 r.
WÊród jej za∏o˝ycieli znalaz∏o si´ ponad 20 firm i innych organizacji
bran˝owych. Koordynatorem i ∏àcznikiem ca∏ej grupy jest firma spe-
cjalizujàca si´ w badaniach rynku budowlanego ASM – Centrum Ba-
daƒ i Analiz Rynku Sp. z o.o. Zespó∏ za∏o˝ycielski to Grupa ATLAS,
Prochem SA, Mostostal Warszawa SA, Opoczno SA, Atutor – Inte-
gracja Cyfrowa Sp. z o.o., Sanitec Ko∏o Sp. z o.o., Bumar Waryƒski
SA, Instalexport SA, a tak˝e placówki naukowo-badawcze: Politech-
nika ¸ódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wroc∏awska, In-
stytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Instytut
Techniki Budowlanej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki
PAN, Instytut Technologii Drewna, Instytut Budownictwa Wodnego
PAN, Akademia Górniczo–Hutnicza, Instytut Szk∏a i Ceramiki oraz or-
ganizacje bran˝owe: Izba Architektów RP, Polski Zwiàzek Pracodaw-
ców Budownictwa, Stowarzyszenie Producentów P∏yt Drewnopo-
chodnych, Polska Izba Przemys∏owo-Handlowa Budownictwa, Kon-
gres Budownictwa RP, Naczelna Organizacja Techniczna i inne. 

Builder” jest cz∏onkiem 6. Zespo∏u Tematycznego PPTB „Technologie
Informatyczne i Spo∏eczeƒstwo Informacyjne”. 

Szczegó∏owe informacje na temat PPTB znajdujà si´ na stronie
http://www.pptb.pl.

Nova znacznie zwi´ksza szanse
uzyskania zaproszenia do mi´-
dzynarodowego konsorcjum
projektowego, co z kolei mo˝e
zaowocowaç pozyskaniem no-
wych technologii dla firmy. 

Platforma od 2006 r. prowa-
dzi równie˝ Bran˝owy Punkt
Kontaktowy dla sektora bu-
dowlanego. Zadaniem punktu
jest zbieranie informacji na te-
mat dost´pnych funduszy dla
bran˝y, szczególnie w obszarze
funduszy strukturalnych oraz
7. Programu Ramowego. 
N.S.: Platforma to inicjatywa, której
jednym z zadaƒ jest koordynowanie
dzia∏aƒ polskiego przemys∏u
i nauki. Czy taka wspó∏praca jest
w ogóle mo˝liwa i jak si´ ona
przedstawia w przypadku
wewn´trznych dzia∏aƒ PPTB? 

EE..SS..:: Faktycznie, Polska Plat-
forma Technologiczna Budow-
nictwa jest organizacjà, której
celem jest integracja Êrodowi-
ska badawczo-naukowego oraz
gospodarczego w Polsce. Po-
przez wspólne dzia∏ania tych
Êrodowisk polskie budownic-
two staje si´ nowoczeÊniejsze,
bezpieczniejsze, a tak˝e bar-
dziej konkurencyjne zarówno
w kraju, jak i w Europie. Po∏à-
czenie wysi∏ku uczestników
rynku budowlanego stwarza
mo˝liwoÊç rozwoju ca∏ego sek-
tora budowlanego. Dzi´ki PPTB

zarówno przedsi´biorcy, jak
i naukowcy majà mo˝liwoÊç
wymiany doÊwiadczeƒ, infor-
macji, pokazania potencja∏u na-
ukowego, a nast´pnie prze∏o˝e-
nia ró˝nych pomys∏ów na kon-
kretne wspólne projekty. Ka˝dy
zespó∏ tematyczny jest koordy-
nowany przez dwie osoby:
przedstawiciela przemys∏u i na-
uki. Tak wi´c jesteÊmy dowo-
dem na to, ˝e wspó∏praca ta jest
mo˝liwa i bardzo korzystna dla
wszystkich zainteresowanych. 
N.S.: Jak wyglàdajà wzajemne
korelacje Europejskiej Platformy
Technologicznej Budownictwa i jej
polskiego odpowiednika? 

EE..SS..:: Jako pierwsza zainicjo-
wana Narodowa Plaforma
w Europie jesteÊmy obecni we
wszystkich najwy˝szych struk-
turach decyzyjnych Europej-
skiej Platformy Technologicz-
nej Budownictwa, koordynuje-
my dzia∏ania Narodowych Plat-
form, udzielamy wsparcia no-
wo powstajàcym Platformom.
Ponadto stanowimy stabilny
∏àcznik pomi´dzy Zarzàdem
Europejskiej Platformy i jej na-
rodowymi odpowiednikami. 

Dotychczasowe uczestnic-
two w strukturach europej-
skich pozwoli∏o nam wp∏ynàç
na wyznaczanie kierunków ba-
daƒ dla ca∏ego sektora. 
N.S.: Dzi´kuj´ za rozmow´. 

Prenumerata 022 853 06 87

Reklama 022 853 06 88
e-mail: moscicki@pwbmedia.pl,

czerwiec@pwbmedia.pl, czubowicz@pwbmedia.pl

● projektowanie ● wyposa˝enie ●

● budowa i modernizacja ●

● zarzàdzanie ● finansowanie... 

...MAGAZYN O INFRASTRUKTURZE SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ
REKOMENDOWANY PRZEZ MIESI¢CZNIK BUILDER...

...DOST¢PNY W PRENUMERACIE REDAKCYJNEJ ORAZ
W SALONACH: EMPIK, RUCH, KOLPORTER, INMEDIO, RELAY 

kolejny numer
ju˝ w lipcu
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