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Krystyna Wiśniewska: W paździer-
niku 2017 r., po dziesięcioletniej prze-
rwie, odbyła się V Konferencja Sto-
warzyszenia Producentów Betonów
(SPB) pt. „Prefabrykacja betonowa
i beton komórkowy w nowoczesnym
budownictwie”. Zakończyła się ona
dużym sukcesem, zarówno jeśli cho-
dzi o frekwencję, która dwukrotnie
przekroczyła oczekiwania organizato-
rów, jak i zebrała bardzo pozytywne
opinie uczestników, autorów refera-
tów i prelegentów. Poprzeczka zosta-
ła więc wysoko podniesiona. Jakie
obecnie wyzwania stawia sobie SPB
w związku z kolejną VI Konferencją,
która odbędzie się w 2019 r. również
w październiku, w tym samym miej-
scu, czyli w hotelu Narvil w Serocku?

Józef Kostrzewski: W trakcie naszej
konferencji, której tradycja sięga 1997 r.,
chcemy przede wszystkim podkreślić
rolę i znaczenie betonu komórkowego
i prefabrykacji betonowej w rozwoju
nowoczesnego budownictwa. W tym
celu zaprosiliśmy wybitnych specjali-
stów z dziedziny budownictwa, mate-
riałów budowlanych i architektury
do przygotowania referatów prezentu-
jących zarówno krajowe, jak i zagra-
niczne osiągnięcia w tych dziedzinach.
Natomiast do udziału w konferencji
chcemy zaprosić projektantów, archi-
tektów, deweloperów, wykonawców,
przedstawicieli nauki oraz studentów,
którzy będą mieli okazję zapoznać się
i przedyskutować najnowsze trendy
związane z rozwojem budownictwa. Zo-

staną oni zaproszeni na koszt Stowarzy-
szenia. Formuła ta jest stosowana przez
nas począwszy od pierwszej konferen-
cji. Mam nadzieję, że VI Konferencja
„Beton komórkowy i prefabrykacja be-
tonowa w nowoczesnym budownictwie”
przyczyni się do podniesienia poziomu
wiedzy na temat obu tych branż przemy-
słu materiałów budowlanych i odbije się
szerokim echem wśród uczestników
procesu budowlanego. Takie założenie
wynika z pozytywnej oceny oraz dużej
frekwencji, jaka miała miejsce na po-
przedniej konferencji.

KW: Jak obecna sytuacja na rynku
budowlanym przekładać się będzie
na tematykę konferencji?

JK: Trzeba z satysfakcją podkreślić,
że sytuacja w polskim budownictwie,
ale także w całej gospodarce uległa
znacznej poprawie i jest pozytywnie
oceniana. Dobra koniunktura na rynku
budowlanym utrzymuje się już od co
najmniej dwóch lat i wszystko wskazu-
je na to, że w najbliższym czasie zosta-
nie utrzymana. Informacje napływające
od producentów autoklawizowanego
betonu komórkowego (ABK) wskazują,
że tegoroczny poziom produkcji prze-
kroczy 5 mln m3, co będzie drugim re-
zultatem w historii produkcji tego wyro-
bu w Polsce. Podkreślić należy, że wy-
soki poziom produkcji ABK został osią-
gnięty mimo zamknięcia w ostatnim
okresie kilku wytwórni w Polsce. Spo-
wodowało to bardziej optymalne roz-
mieszczenie producentów tego wyrobu.

Dalsza optymalizacja nastąpi wraz
z uruchomieniem przez firmę Solbet
najnowocześniejszej w Polsce wyt-
wórni betonu komórkowego w Rurce
k. Szczecina. ABK, dzięki swoim nieza-
przeczalnym walorom, wciąż cieszy się
niezwykłą popularnością i pozostaje li-
derem na rynku materiałów ściennych.
Nieprzerwanie, od kilkunastu już lat, je-
steśmy największym producentem be-
tonu komórkowego w Europie. Obser-
wujemy również dobrą sytuację w pro-
dukcji prefabrykatów betonowych. Pro-
ducenci unowocześnili swoje wyroby,
dając możliwość architektom i projek-
tantom spełniania oczekiwań odbiorców.
Firmy obecnie nie mają problemu ze zby-
tem produktów. Problemem pozostaje
jednak w dalszym ciągu zbyt małe zain-
teresowanie stosowaniem prefabrykatów
w budownictwie mieszkaniowym. Dlate-
go też, aby przekonać inwestorów, firma
Pekabex podjęła się budowy z prefabry-
katów betonowych osiedla domów wie-
lorodzinnych Ja_Sielska w Poznaniu.
Ponadto bardzo dobrze została ocenio-
na realizacja budynku z prefabrykatów
przy ul. Sprzecznej 4 w Warszawie. Mamy
więc nadzieję, że inicjatywy te przyczy-
nią się do zwiększenia zainteresowania
inwestorów i użytkowników budynków
mieszkalnych prefabrykacją betonową.

KW: Jaki będzie program konferen-
cji i tematyka referatów?

JK: Konferencję organizuje Stowa-
rzyszenie Producentów Betonów, ale za-
proszenie do współpracy przyjęły nastę-
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pujące jednostki: Akademia Górniczo-
-Hutnicza; Instytut Ceramiki i Materia-
łów Budowlanych; Instytut Techniki Bu-
dowlanej; Izba Architektów RP; Krajo-
wa Rada Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa; Politechnika Krakowska;
Politechnika Śląska; Politechnika War-
szawska; Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa; Polski Zwią-
zek Firm Deweloperskich; Stowarzysze-
nie Architektów Polskich; Stowarzysze-
nie Inżynierów i Techników Przemysłu
Materiałów Budowlanych; Stowarzy-
szenie Producentów Cementu oraz Uni-
wersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy.

Konferencja planowana jest jako dwu-
dniowa. Podczas obrad wygłoszonych
zostanie 12 zamówionych referatów,
w tym 8 krajowych i 4 zagraniczne. Ich
tematyka dotyczyć będzie zagadnień ar-
chitektoniczno-konstrukcyjnych obiek-
tów realizowanych z betonu komórkowe-
go i w technologii prefabrykacji betono-
wej, ze szczególnym uwzględnieniem bu-
downictwa mieszkaniowego.

Podczas konferencji przewidziane
jest zorganizowanie panelu dysku-
syjnego z udziałem architektów, kon-
struktorów, wykonawców i producen-
tów. Zwróciliśmy się też do władz wy-
działów budownictwa wyższych uczel-
ni technicznych w całej Polsce i zapro-
siliśmy młodych naukowców do przysy-
łania swoich referatów. Zostaną one
opublikowane w czasopismach „Ce-
ment Wapno Beton” i „Materiały Bu-
dowlane” oraz monografii pokonferen-
cyjnej. Ponadto wydarzeniu towarzy-
szyć będą stoiska wystawiennicze pro-
ducentów betonu komórkowego i pre-
fabrykacji betonowej, którzy zapre-
zentują swoją bogatą ofertę. Zaprasza-
my również firmy kooperujące z prze-
mysłem betonów do udziału w wysta-
wie. Aby zapoznać się ze szczegółami
dotyczącymi konferencji, polecam stronę
internetową www.konferencja.s-p-b.pl.

KW: Podczas V Konferencji SPB
ogłoszono wyniki i wręczono nagrody
w konkursie na najlepsze projekty do-
mów z ABK, wykonane przez studentów
architektury. Czy będzie on kontynu-
owany?

JK: Na poprzedniej konferencji wrę-
czyliśmy nagrody studentom Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej
za najlepsze prace dyplomowe z zasto-
sowaniem ABK. Spotkało się to z do-
brym przyjęciem, dlatego też przed
Konferencją „SPB 2019” ogłosiliśmy
konkurs, oddzielnie dla studentów wy-
działów architektury oraz budownic-
twa, na najlepsze prace dyplomowe,
do którego zaprosiliśmy wszystkie
uczelnie techniczne w Polsce. Przewi-
dujemy przyznanie dyplomów I, II
i III stopnia lub nagród pieniężnych.
Nagrody zostaną wręczone podczas
przyszłorocznej konferencji, na którą
zaprosimy laureatów wraz z promotora-
mi na koszt Stowarzyszenia. Przez zor-
ganizowanie konkursu dla studentów
chcemy pogłębić naszą więź ze środo-
wiskiem naukowym, a przede wszyst-
kim ze studentami, dając im jednocze-
śnie możliwość nawiązania bezpośred-
nich kontaktów z przedstawicielami
firm produkcyjnych.

KW: Jakie inne wydarzenia towarzy-
szące VI Konferencji „Beton komórko-
wy i prefabrykacja betonowa w nowo-
czesnym budownictwie” planuje Stowa-
rzyszenie Producentów Betonów?

JK: W przyszłym roku SPB obcho-
dzić będzie jubileusz 25-lecia pow-
stania. Tak się składa, że termin ten
zbiega się z naszą konferencją, dlatego
też chcemy wzbogacić jej program
i uczcić 25 lat Stowarzyszenia przez
zorganizowanie Sesji Jubileuszowej,
podczas której zaprezentujemy dorobek
naszej organizacji. Należy podkreślić,
że jesteśmy jednym z najstarszych sto-
warzyszeń powołanych po transforma-

cji gospodarczej i dzięki podejmowa-
nym inicjatywom staliśmy się organiza-
cją rozpoznawalną, liczącą się na rynku
materiałów budowlanych. Reprezentu-
jemy dwie branże: autoklawizowanego
betonu komórkowego i prefabrykacji
betonowej. Sekcja ABK grupuje prawie
wszystkich producentów tego wyrobu
w Polsce, natomiast Sekcja Betonów, to
najwięksi producenci prefabrykatów be-
tonowych. Produkcja obu grup wyro-
bów odbywa się w nowoczesnych za-
kładach, zapewniających bardzo dobrą
jakość i spełniających wymagania no-
woczesnego budownictwa.

SPB prowadzi szerokie działania na
rzecz rozwoju ABK i prefabrykacji be-
tonowej przez organizowanie konfe-
rencji, konkursów, seminariów na
wyższych uczelniach itp. Dużą wagę
przywiązujemy do popularyzowania
wiedzy o naszych produktach. W tym ce-
lu od 2012 r. organizujemy seminaria dla
studentów i pracowników naukowych
wydziałów budownictwa wyższych
uczelni technicznych w Polsce. W tym
okresie odbyło się 29 spotkań na 22
uczelniach, w niektórych dwu-, a nawet
trzykrotnie. Spotykają się one z dużym
zainteresowaniem i są pozytywnie oce-
niane, a relacje prasowe z tych spotkań
zamieszczane są na łamach miesięczni-
ka „Materiały Budowlane”, który rów-
nież dociera na uczelnie.

Istotnym elementem promocji ABK
i prefabrykacji betonowej są wydane
przez Stowarzyszenie Producentów Be-
tonów zeszyty szkoleniowe skierowane
do inwestorów, projektantów, wykonaw-
ców, architektów, studentów budownic-
twa i architektury oraz uczniów techni-
ków budowlanych, opracowane przez
naukowców we współpracy z przedsta-
wicielami producentów. Stanowią one
kompendium wiedzy na temat ABK
i prefabrykacji betonowej. To tylko nie-
które z naszych działań. Jest ich znacz-
nie więcej, są bardzo różnorodne, a ich
rezultaty dają nam powód do satysfakcji
z działalności.

Mam nadzieję, że Konferencja
„SPB 2019”, podobnie jak poprzed-
nia, wzbudzi duże zainteresowanie
uczestników.

KW: Bardzo dziękuję za rozmowę.


