JUBILEUSZ 75-LECIA SITPMB I „MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”

Gala Jubileuszowa

26 listopada 2021 r. w unikatowych wnętrzach zabytkowego Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 75-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) oraz miesięcznika „Materiały Budowlane”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

4

W skład Komitetu Honorowego Jubileuszu weszli przedstawiciele nauki, przemysłu i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Uroczystość zgromadziła ok. 100
osób, w tym przedstawicieli Ministerstwa
Rozwoju i Technologii, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Związku Zawodowego „Budowlani”, kadry naukowo-badawczej uczelni
i instytutów badawczych, członków Rady
Programowej i Rady Naukowej miesięcznika „Materiały Budowlane”. Na galę
przybyły również osoby reprezentujące
producentów i dystrybutorów materiałów
budowlanych, stowarzyszenia zawodowe
budownictwa, samorządy gospodarcze,
polonijne organizacje inżynierskie, a także obecne władze i zasłużeni działacze
SITPMB oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT, jak również przedstawiciele prasy technicznej, Lotos Poligrafii Sp. z o.o., współpracownicy redakcji „Materiały Budowlane”.
Uczestników gali witali wspólnie gospodarze wydarzenia: prezes SITPMB
dr inż. arch. Adam Baryłka oraz Krystyna Wiśniewska, redaktor naczelna
miesięcznika „Materiały Budowlane”.
Wśród oficjalnych gości, których powitali, byli m.in.: Dorota Cabańska – p.o.
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prof. Zbigniew Kledyński
– prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Roman Lulis – prezes Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, dr inż. Mieczysław
Grodzki – prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, dr inż. Tomasz Schweitzer
– prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Zbigniew Janowski – przewodniczący Związku Zawodowego
„Budowlani”, prof. Andrzej Nowak
– przewodniczący Rady Inżynierów
Polskich w Ameryce Północnej, dr hab.
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Gospodarze uroczystości: Adam Baryłka,
prezes SITPMB i Krystyna Wiśniewska,
redaktor naczelna miesięcznika „Materiały Budowlane” witają gości Gali Jubileuszowej

inż. Paweł Pichniarczyk – dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Sieć Badawcza Łukasiewicz,
dr inż. Robert Geryło – dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, prof. Kazimierz Furtak – przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
przewodniczący Centralnej Komisji
do spraw Stopni i Tytułów, prof. Maria
Kaszyńska – przewodnicząca Zarządu
Głównego PZITB i przewodnicząca
Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN, dr inż. Stefan Góralczyk
– wiceprezes Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT, Jerzy
Rożek – prezes Warszawskiego Domu
Technika, prof. Michał Szota – przewodniczący Rady FSN-T NOT
w Częstochowie, Justyna Żylińska
– JM rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Bronisław Wesołowski – przewodniczący
Rady SITSPOŻ, Barbara Chruściel
– redaktor naczelna czasopisma „Szkło
i Ceramika”, Aneta Grinberg-Iwańska
– redaktor naczelna „Inżyniera Budow-
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nictwa”, Magdalena Borek-Daruk
– prezes SIGMA-NOT.
Gospodarze Gali Jubileuszowej powitali serdecznie przedstawicieli Prezydium Komitetu Honorowego Jubileuszu
prof. Wiesława Kurdowskiego – przewodniczącego oraz dr. h.c. Marka
Małeckiego – wiceprzewodniczącego,
pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Programowej miesięcznika „Materiały Budowlane”.
Następnie Adam Baryłka złożył podziękowania Komitetowi Organizacyjnemu Jubileuszu za ogrom prac i zaangażowanie w organizację gali, a szczególnie dr
inż. prof. ICiMB Genowefie Zapotocznej-Sytek, przewodniczącej Komitetu
i wiceprezes ZG SITPMB za przewodnictwo w tych działaniach, ogrom pracy
włożonej w opracowanie i wydanie Monografii Stowarzyszenia oraz Kindze
Kwaśniewskiej, sekretarz Komitetu Organizacyjnego za jej wkład w całokształt
prac związanych z Jubileuszem.
W dalszej kolejności Krystyna Wiśniewska serdecznie powitała Sponsora
Generalnego Jubileuszu dr. h. c. Marka
Małeckiego z firmy SOLBET Sp. z o.o.
oraz przedstawicieli partnerów i jednocześnie sponsorów gali: Stowarzyszenia Producentów Betonów; Instytutu
Ceramiki i Materiałów Budowlanych –
Sieć Badawcza Łukasiewicz; Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu. Nie mniej
serdecznie powitała sponsorów Jubileuszu – przedstawicieli firm: H+H Polska Sp. z o.o., Solbet Kolbuszowa S.A.,
Solbet Lubartów S.A., Solbet Stalowa
Wola S.A., Blachy Pruszyński, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (MOIIB), Prefbet Śniadowo
Sp. z o.o., Benda-Lutz Skawina Sp. z o.o.,
Fakro, Prefabet Osława Dąbrowa S.A.
Po przywitaniu gości Gali Adam
Baryłka – prezes SITPMB w wystąpieniu okolicznościowym przypomniał
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Goście Gali Jubileuszowej

początki Stowarzyszenia, jego historię,
najważniejsze dokonania i kierunki
obecnej działalności.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) jest społecznym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania, stosowania oraz rozpowszechniania materiałów i wyrobów budowlanych.
Protoplastą dzisiejszego SITPMB
jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych i Mineralnego powołane
do życia 2-4 IX 1946 r. w Bydgoszczy.
Od tego czasu Stowarzyszenie było
świadkiem i uczestnikiem wielu zmian
o historycznym znaczeniu dla gospodarki i budownictwa bez względu
na zmieniającą się sytuację polityczną.
Prowadziło niezmiennie działalność dla
dobra nie tylko swoich członków, ale

i gospodarki kraju. Członkami SITPMB
na przestrzeni lat byli wybitni naukowcy, uznani działacze gospodarczy oraz
kadra inżynieryjno-techniczna przedsiębiorstw. SITPMB:
● integruje środowisko inżynierskie poprzez wytwarzanie więzi koleżeńskich i zawodowych. Umożliwia
uzyskanie tytułu rzeczoznawcy branżowego, uprawniającego m.in. do podjęcia
prac w ramach Zespołu Ośrodków Rzeczoznawstwa (opinie, ekspertyzy);
● prowadzi działalność wydawniczą.
Aktualnie jest właścicielem: miesięcznika „Materiały Budowlane”, którego wydawcą jest SIGMA-NOT oraz współwłaścicielem kwartalnika „Szkło i Ceramika”
utworzonego w 1935 r., którego wydawcą
jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Ceramiki i Materiałów Budowlanych;
● współdziała z administracją publiczną, organizacjami społecznymi,
izbami i stowarzyszeniami. Opiniuje
projekty ustaw, aktów prawnych i decywww.materialybudowlane.info.pl

zji dotyczących budownictwa oraz przemysłu materiałów budowlanych.
Na zakończenie wystąpienia Adam
Baryłka zwrócił się do uczestników Gali
Jubileuszowej o powstanie i uczczenie
minutą ciszy zmarłego 28 grudnia 2019 r.
Prezesa SITPMB mgr. inż. Jerzego
Gumińskiego, oddanego całym sercem
SITPMB i pełniącego funkcję prezesa tej
organizacji nieprzerwanie przez 13 lat aż
do śmierci.
W dalszej kolejności Krystyna Wiśniewska przybliżyła bogatą historię czasopisma, w tym jego rolę w upowszechnianiu osiągnięć nauki i przemysłu materiałów budowlanych oraz budownictwa w Polsce od 1946 r. do czasów obecnych. Wskazała na przełomowe momenty w funkcjonowaniu miesięcznika, budowaniu relacji z Czytelnikami i firmami działającymi na rzecz budownictwa,
dzięki którym i dla których istnieją „Materiały Budowlane”. Omówiła problemy,
jakie wystąpiły przed polskimi czasopismami naukowo-technicznymi, a więc
i „Materiałami Budowlanymi, oraz
„Szkło i Ceramika” w wyniku reformy
nauki wprowadzonej w 2018 r. (Ustawa 2.0). Większość polskich czasopism
naukowo-technicznych nie znalazła się
w nowym ministerialnym wykazie czasopism naukowych, a likwidacja listy B
oraz wprowadzone przepisy i zasady
punktacji działały przeciwko nim.
W sierpniu 2021 r. pojawiła się szansa
na kolejną ocenę miesięcznika „Materiały Budowlane” i dołączenie do listy
czasopism naukowych. Złożony został
wniosek do Ministra Edukacji i Nauki
prof. dr hab. Przemysława Czarnka,
przedstawiający szczegółowo historię
rozwoju miesięcznika „Materiały Budowlane”, jego osiągnięcia, dowody poparcia środowiska oraz skutki wyeliminowania z listy czasopism naukowych.
21.12.2021 r. „Materiały Budowlane” znalazły się na liście czasopism naukowych z przyznaną przez
MNiSW liczbą 100 PKT. ZA PUBLIKACJE.
Nadszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości i złożenie listów gratulacyjnych dla SITPMB i miesięcznika
„Materiały Budowlane” z okazji pięknego jubileuszu oraz życzenia dalszego
rozwoju i wielu sukcesów. Prowadzący
galę – Oskar Świtała poinformował
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o nadesłaniu listów gratulacyjnych
od osób, które nie mogły być obecne
na uroczystości, w tym od prof. Jerzego Lisa – JM rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Stefanii Grzeszczyk z Politechniki Opolskiej, Grzegorza Bajka – prezesa Stowarzyszenia Producentów Betonów
oraz Józefa M. Kostrzewskiego – dyrektora Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów. Szczególnie miłym akcentem było odczytanie przez prowadzącego listu napisanego odręcznie
przez Adama Glazura – jednego z założycieli Stowarzyszenia, który od 2014 r.
jest Prezesem Honorowym SITPMB.
Następnie głos zabierali i listy gratulacyjne złożyli przedstawiciele różnych
jednostek organizacyjnych: administracji publicznej, organizacji i stowarzyszeń branżowych, wyższych uczelni
i instytutów oraz producentów materiałów budowlanych.

Życzenia i gratulacje składa prof. Andrzej
Nowak – przewodniczący Rady Inżynierów
Polskich w Ameryce Północnej
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Jubileuszowa uroczystość była okazją do uhonorowania osób i firm szczególnie zasłużonych dla przemysłu materiałów budowlanych oraz polskiego budownictwa, gospodarki narodowej i polskiej myśli technicznej odznaczeniami
państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi.
Odznaczenie państwowe – Medal
100-lecia Odzyskania Niepodległości
przyznany został dr. h.c. Markowi
Małeckiemu.
Najwyższe odznaczenia resortowe,
czyli Odznaki Honorowe „Za zasługi
dla budownictwa” przyznane przez
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
na wniosek SITPMB otrzymało 7 osób:
Kilar Stanisław, Małecki Hubert,
Małecki Łukasz, Patoka Krzysztof,
Podhorecki Adam, Salach Stanisław,
Wiśniewska Krystyna.
1/2022 (nr 593)

Przedstawiciele firm – sponsorów odznaczonych Złotą Odznaką Honorową SITPMB
z Brylantem z przewodniczącym Kapituły tej Odznaki prof. Wiesławem Kurdowskim
i prezesem SITPMB dr inż. arch. Adamem Baryłką

Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową SITPMB z Brylantem

Ponadto wręczono Odznaki Honorowe
„Zasłużony dla Budownictwa” przyznane przez Związek Zawodowy „Budowlani” – otrzymali je Kempa Sebastian
(srebrna), Jabłoński Tomasz (złota).
Uroczystość była też doskonałą okazją do wręczenia diamentowych i srebrnych odznak FSN-T NOT – otrzymali je
dr inż. prof. ICiMB Zapotoczna-Sytek Genowefa – diamentową oraz srebrną odznakę dr inż. Słomka-Słupik
Barbara i prof. Zybura Adam.

Wręczanie odznak FSN-T NOT przez
dr hab. Stefana Góralczyka wiceprezesa
FSN-T NOT
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Podczas Gali Jubileuszowej wręczono również najwyższe odznaczenia
SITPMB, a mianowicie Złote Odznaki Honorowe SITPMB z Brylantem.
Otrzymali je: Dauksza Piotr; Deja
Jan; Drobiec Łukasz; Furtak Kazimierz; Garbacz Andrzej; Geryło Robert; Góralski Cezary; Jędrusik Janusz; Kaszyńska Maria; Komurkiewicz Janusz; Kotwica Łukasz; Lubarski Mirosław; Łukowski Paweł; Małolepszy Jan; Michalak Jacek; Radomski
Wojciech; Śliwiński Jacek; Środa
Marcin; Tajduś Antoni.
Ponadto Złotą Odznaką Honorową
SITPMB z Brylantem uhonorowano
następujące firmy: Fakro Sp. z o.o.;
ImmerBau Sp. z o.o.; Paradyż
Ceramika Sp. z o.o.; Prefabet Osława
Dąbrowa S.A.; Prefbet Śniadowo
Sp. z o.o.; Röben Sp. z o.o.;
Sigma-NOT Sp. z o.o.; Solbet Kolbuszowa S.A. oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu. Odznaki wręczał
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Odznaczeni Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” z wręczającymi – Dorotą
Cabańską p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz prezesem SITPMB
Adamem Baryłką

Odznaczeni Złotą Odznaką Honorową SITPMB z gospodarzami uroczystości
jubileuszowej

Przewodniczący Kapituły tej Odznaki
prof. Wiesław Kurdowski, dla każdego znajdujący ciepłe słowa, oraz prezes
SITPMB dr inż. arch. Adam Baryłka.
Przyznano również Złote i Srebrne
Odznaki Honorowe SITPMB. Złote
Odznaki otrzymały 32 osoby, a srebrne 14 osób.
Z przykrością należy stwierdzić, że
z powodu pandemii Covid-19, przy niezbędności zachowania reżimu sanitarnego, nie wszyscy nagrodzeni mogli
uczestniczyć w Gali Jubileuszowej, części również nie pozwoliła choroba. Odznaczenia zostaną im wręczone przy innych uroczystych okazjach.
Specjalne wyróżnienie SITPMB i redakcja „Materiałów Budowlanych”
w postaci okolicznościowego dyplomu
uznania przyznały:
■ Panu prof. dr. hab. inż. Wiesławowi Kurdowskiemu „za nieprawdopodobne wręcz dokonania w dziedzinie
tworzenia akademickich oddziałów
SITPMB oraz za działania konsolidacyjne podtrzymujące koleżeńskie
więzi wśród nas, za wielokadencyjne
kierowanie Małopolskim Oddziałem
SITPMB, za pełnienie funkcji przewodniczącego kapituły najwyższego odznaczenia SITPMB – Złotej Odznaki Honorowej z Brylantem”;
■ dr. h.c. Markowi Małeckiemu „za
wiele lat wyjątkowej współpracy, za
życzliwość i ogromne zaangażowanie
we wspieranie naszej działalności, za

Sponsor Generalny, Partnerzy i Sponsorzy Gali Jubileuszowej z gospodarzami uroczystości
www.materialybudowlane.info.pl
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sponsoring generalny tego i poprzednichjubileuszy oraz wielu wydarzeń
i przedsięwzięć, które organizowaliśmy.
Jesteśmy pełni podziwu i uznania dla
Pana bogatego dorobku biznesowego
i działalności na rzecz rozwoju i promocji polskiej branży autoklawizowanego
betonu komórkowego”.
Wręczanie Odznaczeń „Zasłużony dla Budownictwa” przez Zbigniewa Janowskiego
– przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”

Dr. h. c. Marek Małecki odbiera specjalny
dyplom okolicznościowy z rąk Krystyny
Wiśniewskiej redaktor naczelnej miesięcznika „Materiały Budowlane”

Prof. Wiesław Kurdowski otrzymuje specjalny okolicznościowy dyplom i wazon
od gospodarzy Gali Jubileuszowej

cie istnienia SITPMB oraz miesięcznika „Materiały Budowlane”.
Kolejnym punktem uroczystości był
bardzo interesujący wykład prof. dr.
hab. inż. Kazimierza Furtaka na temat współczesnych wyzwań nauki
i techniki z uwzględnieniem roli budownictwa oraz materiałów i wyrobów
budowlanych.
Część oficjalną uroczystości zakończył występ popularnego tenora, notabene inżyniera ceramika, dr. h.c.mult.
Wiesława Ochmana z zespołem, który
bawił publiczność popularnymi pieśniami operetkowymi i żartobliwymi anegdotami. Uroczystość prowadził z dużym
wyczuciem Oskar Świtała, od 2019 r.
dyrektor artystyczny Festiwalu Wiesława Ochmana w Zawierciu.
Na zakończenie gali wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty
lunch z tortem jubileuszowym.

Uroczystą Galę Jubileuszową z okazji 75 – lecia SITPMB oraz miesięcznika „Materiały Budowlane” uświetnił występ tenora Wiesława Ochmana z zespołem: Panią Renatą Dobosz – mezzosopran
i Panią Katarzyną Bochyńską – Wojdył – sopran oraz prof. Robertem Morawskim – fortepian
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Partnerzy i sponsorzy Gali Jubileuszowej otrzymali wraz z podziękowaniami pamiątkowe wazony i medale
okolicznościowe upamiętniające 75-le1/2022 (nr 593)

Prof. Kazimierz Furtak autor wykładu
na temat współczesnych wyzwań nauki
i techniki podczas jego wygłaszania

rzyszenia 2016 – 2021” autorstwa Genowefy Zapotocznej-Sytek i Kingi Kwaśniewskiej. Zarówno tę publikację, jak
i wcześniejszą „Monografię SITPMB
1946 – 2016” autorstwa Andrzeja E.
Paszkiewicza uczestnicy Gali Jubileuszowej otrzymali w prezencie. Do dyspozycji

Tort Jubileuszowy dzielą gospodarze uroczystości Krystyna
Wiśniewska i Adam Baryłka; obok przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego Gali Genowefa Zapotoczna-Sytek

Z okazji jubileuszu 75-lecia SITPMB
oraz miesięcznika „Materiały Budowlane” została wydana ponad 150-stronicowa publikacja „Monografia Stowa-
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były również materiały reklamowe firm
– partnerów i sponsorów uroczystości.

Genowefa Zapotoczna-Sytek
Kinga Kwaśniewska
Fotografie: Anna Małkowicz

JUBILEUSZ 75-LECIA SITPMB I „MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”
®

S

Historia Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu
Materiałów Budowlanych

towarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu
Materiałów Budowlanych (SITPMB) jest organizacją
o charakterze naukowo-technicznym, działającą
na rzecz użyteczności społecznej i publicznej. Stanowi
dobrowolne i samorządne zrzeszenie inżynierów i techników
oraz innych osób fizycznych i prawnych działających w dziedzinie budownictwa, wytwarzania, stosowania i rozpowszechniania materiałów i wyrobów budowlanych. Jako datę jego powstania przyjmuje się 2 – 4 września 1946 r., kiedy to z inspiracji dwóch Centralnych Zarządów Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Przemysłu Drzewnego zwołano w Bydgoszczy Walny Zjazd Inżynierów i Techników tych przemysłów,
a w wyniku podjętych uchwał powołano do życia Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych i Mineralnego (SITPMBiM) – protoplastę dzisiejszego SITPMB.
Zgodnie z ówczesnymi wymaganiami Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), ze względu na mniejszą niż 3 tys. liczbę członków SITPMBiM, weszliśmy w skład działającego
od 1927 r. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, w którym na prawach Komitetu – jako tzw.
chemia budowlana działaliśmy w latach 1949 – 1968. 15 lutego 1968 r. SITPMB ponownie zaistniało samodzielnie (fotografia 1). Na Walnym Zjeździe Delegatów w 1968 r., w wyniku przeprowadzonych wyborów, oraz na Plenum Zarządu
Głównego, do władz Stowarzyszenia weszły osoby przedstawione na fotografii 2. Ponadto Przewodniczącym Głównej
Komisji Rewizyjnej został prof. dr hab. Jerzy Grzymek,
a Przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego – prof.
dr Włodzimierz Skalmowski.
Powołany Zarząd Główny złożył wniosek o przyjęcie do
NOT. Na posiedzeniu Rady Głównej NOT – 21 czerwca 1968 r.

Fot. 1. Fragment sali obrad Walnego Zjazdu Delegatów SITPMB
w 1968 r. w Warszawie

Prezydium Zarządu Głównego SITPMB

Prezes
mgr inż.
Edward
Świrowski

v-ce Prezes
mgr inż.
Adam Glazur

v-ce Prezes
mgr inż.
Włodzimierz
Świetlik

v-ce Prezes
mgr inż.
Stefan
Uściłowski

Sekretarz
Generalny
mgr inż. Andrzej
Paszkiewicz

inż.
Feliks
Popierniak

mgr inż.
Henryk
Wałcerz

mgr inż.
Stefan
Paprocki

inż.
Stanisław
Wiernicki

mgr inż.
Zygmunt
Namysło

Członkowie Prezydium

Fot. 2. Prezydium i członkowie Zarządu Głównego SITPMB, 1968 r.

SITPMB zostało przyjęte jako 21 członek Naczelnej Organizacji Technicznej.
15 lutego 2008 r. w Muzeum im. Jana Pawła II, Kolekcji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie, obchodziliśmy
Jubileusz 40-lecia samodzielnego działania już z nowym logo, ustanowionym w 1968 r., które wyszło spod ręki arcymistrza prof. Wiktora Zina, choć tak naprawdę powinniśmy
wtedy obchodzić swoje prawie 62 „urodziny”. Kolejny jubileusz, ale już 65-lecia, obchodziliśmy z uwzględnieniem historycznego roku założenia, w warszawskim Centrum Nauki
KOPERNIK. 17 listopada 2016 r. w przepięknych wnętrzach
Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta Gala z okazji Jubileuszu 70-lecia SITPMB i miesięcznika „Materiały Budowlane” pod Honorowym Patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas tej uroczystości zasłużeni
dla przemysłu materiałów budowlanych, dla gospodarki narodowej oraz dla polskiej myśli technicznej uhonorowani zostali
odznaczeniami resortowymi i stowarzyszeniowymi, w tym po
raz pierwszy, najwyższą nową Złotą Odznaką Honorową
SITPMB z Brylantem. Ponadto wszyscy uczestnicy Gali Jubileuszowej otrzymali „Monografię Stowarzyszenia 1946 – 2016”
autorstwa dr inż. Andrzeja Eligiusza Paszkiewicza. Autor zaprezentował w niej również historię stowarzyszeniowych wydawnictw prasowych i książkowych.
Od czasu powołania Stowarzyszenie było świadkiem
i uczestnikiem wielu zmian o historycznym znaczeniu dla gospodarki i budownictwa bez względu na zmieniającą się sy-
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tuację polityczną. Prowadziło niezmiennie działalność dla dobra nie tylko swoich członków, ale i gospodarki kraju. Członkami SITPMB na przestrzeni lat byli wybitni naukowcy, m.in.
profesorowie Jerzy Grzymek, Włodzimierz Skalmowski,
Edward Świrkowski, Leon Winogradow, Wacław Tuszyński, uznani działacze gospodarczy, ministrowie oraz kadra inżynieryjno-techniczna przedsiębiorstw. W SITPMB realizowane było znane hasło Staszica „być narodowi użytecznym”.
Członkowie SITPMB od początku powstania aktywnie uczestniczyli w życiu kraju, po wojnie w jego odbudowie z ruin wojennych, a później rozbudowie. SITPMB otrzymało Odznakę
Honorową „Za zasługi dla Warszawy” za udział Stowarzyszenia w odbudowie stolicy ze zniszczeń wojennych, w tym
szczególnie Kolumny Zygmunta III Wazy.
Działalność SITPMB prowadzona była w kołach zakładowych powstających w różnych zakładach przemysłowych.
Działalność kół koordynowały Oddziały Stowarzyszenia,
a znając zagadnienia, które nurtowały członków i zakłady,
w których te koła działały, Oddziały były inicjatorami przedsięwzięć statutowych, które wychodziły naprzeciw potrzebom. Terytorialny zakres działalności oddziałów związany
był z administracyjnym podziałem kraju. Toteż wraz z jego
zmianami następowały także zmiany w obszarze działania
oddziałów. Działało prężnie 13 Sekcji branżowych skupiających członków niezależnie od podziału terytorialnego.
SITPMB brało udział w pracach i obradach Kongresów Techników Polskich, prowadzono działalność kursową – Ośrodek
Doskonalenia Kadr Technicznych w Krakowie oraz Oddziałach w kilku innych miastach. Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa (ZOR – powołany w 1968 r.) prowadził działalność
gospodarczą poprzez Ośrodek w Warszawie i Terenowe
Ośrodki w innych miastach. Organizowano sympozja i konferencje na tematy interesujące przemysł materiałów budowlanych i budownictwo.
Przed 1989 r. liczba członków indywidualnych przekraczała 11 tysięcy, liczba członków zbiorowych wynosiła ponad 200, a liczba kół zakładowych przekraczała 300. Kolejne lata to spadek liczby członków do około 780 w 2004 r.
i od tej pory liczba członków utrzymuje się od 750 do 550
osób w poszczególnych latach. Przyczyny powyższego były złożone. Jednak główną przyczyną były zmiany w systemie

gospodarczym w kraju i w konsekwencji likwidacja wielu
przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, zmiany własnościowe przedsiębiorstw i tworzenie nowych jednostek gospodarczych, takich jak: izby zawodowe inżynierów, czy zrzeszenia producentów. Te organizacje bardzo często w swoich programach (zapisanych w statutach) miały te działania, które dotychczas były zapisane w programach działalności stowarzyszeń naukowo-technicznych zgrupowanych w NOT. W związku ze zmianami organizacyjnymi w przemyśle odeszło
z SITPMB wielu działaczy, natomiast nie udało się stworzyć
na tyle atrakcyjnych form działalności, aby przyciągnąć do
SITPMB nowych członków.
Obecna struktura organizacyjna SITPMB w zasadzie pokrywa się z aktualnym podziałem administracyjnym kraju. Istnieje 15 Oddziałów terenowych w 14 województwach, z wyjątkiem warmińsko-mazurskiego i lubuskiego,
ale w mazowieckim działają dwa oddziały, tj. Oddział Mazowiecki i Oddział Terenowy przy Zarządzie Głównym
SITPMB w Warszawie. W strukturze SITPMB są też trzy
sekcje branżowe: przemysłu szklarskiego, blacharsko-dekarska i „Metalplast”.
Do realizacji celów statutowych oraz zainteresowań członków Stowarzyszenia działają takie jednostki organizacyjne,
jak: wymienione Sekcje, Rada Naczelna, różne Komisje, Zespoły, Kapituły. Ponadto kontynuuje działalność gospodarczą
Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa (ZOR) powołany w 1968 r.
Na podstawie Zarządzenia z 28.10.1970 r. Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych ZOR uznano
za jednostkę uprawnioną do wydawania ocen i opinii dotyczących budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
Do końca 2019 r. działalnością SITPMB kierował (nieprzerwanie przez 13 lat) Śp. Prezes mgr inż. Jerzy Gumiński, oddany całym sercem pracy w SITPMB. Zawirowanie
w działalności SITPMB nastąpiło w latach 2018 – 2019,
na skutek zmian w składzie osobowym ZG, Oddziałów
i ZOR. Niewątpliwie negatywnie na działalność SITPMB
wpłynęła śmierć Prezesa Jerzego Gumińskiego i kilku aktywnych działaczy SITPMB. Zdecydowanie utrudnił pracę wybuch epidemii COVID-19 w 2020 r., ale przy dużym wysiłku członków jest ona realizowana, chociaż w ograniczonym
zakresie w stosunku do planów.

Fot. 3. Uczestnicy XVII Walnego Zjazdu Delegatów SITPMB w 2018 r. w Cementowni „Kujawy – Lafarge” w Bielawach

10

1/2022 (nr 593)

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl

JUBILEUSZ 75-LECIA SITPMB I „MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”
Ważnymi wydarzeniami w całej działalności SITPMB były Walne Zjazdy Delegatów, zwykle połączone z konferencjami naukowo-technicznymi między innymi dotyczącymi
ochrony środowiska naturalnego, racjonalnej gospodarki surowcami, wyrobów energooszczędnych, energochłonności
procesów technologicznych.
W 75-letniej działalności odbyło się 18 Walnych Zjazdów
Zwyczajnych i dwa Nadzwyczajne (2015 i 2016 r.). Na zjazdach podsumowywano działalność Stowarzyszenia i wytyczano kierunki działania. Ostatni XVII Walny Zjazd Delegatów odbył się 25 – 27 maja 2018 r. w gościnnych progach Cementowni „Kujawy – Lafarge” w Bielawach, jeszcze z udziałem mgr. inż. Jerzego Gumińskiego (fotografia 3). Po śmierci
Jerzego Gumińskiego od 2020 r. skład Zarządu Głównego
SITPMB przedstawia się następująco (fotografia 4):
● Prezes – dr inż. arch. Adam Baryłka;
● Sekretarz Generalny – mgrinż. Wiesław Leszek Baranowicz;
● Wiceprezesi: mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa; mgr inż. Elżbieta Kowalczyk; dr inż. Barbara Słomka-Słupik; prof. ICiMB dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek.
SITPMB:
■ INTEGRUJE środowisko inżynierskie poprzez wytwarzanie więzi koleżeńskich i zawodowych (fotografia 5);
■ WSPÓŁDZIAŁA z administracją publiczną, organizacjami społecznymi, izbami oraz stowarzyszeniami (fotografia 6);
■ OPINIUJE projekty ustaw aktów prawnych i decyzje dotyczące budownictwa oraz przemysłu materiałów budowlanych;
■ NADAJE tytuł rzeczoznawcy SITPMB uprawniający
między innymi do podjęcia prac w ramach Zespołu Ośrodków
Rzeczoznawstwa ZOR na terenie całego kraju;

Prezes SITPMB
dr inż. arch.
Adam Baryłka

Sekretarz
Generalny SITPMB
mgr inż. Wiesław
Leszek Baranowicz

Fot. 4. Zarząd Główny SITPMB XVII Kadencji

Wiceprezes
ZG SITPMB
mgr inż. Elżbieta
Janiszewska-Kuropatwa

Fot. 5. Spotkanie członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
z Dyrektorem Cementowni „Kujawy – Lafarge” w Bielawach
Markiem Michalskim na tle historycznych pozostałości po piecach z metody mokrej – VI 2019 r.

Fot. 6. Uczestnicy Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych
w 2018 r. zorganizowanych wspólnie przez ZZ Budowlani
i SITPMB

■ PROWADZI działalność rzeczoznawczą poprzez Zespół
Ośrodków Rzeczoznawstwa ZOR skupiający ekspertów z różnych dziedzin budownictwa, materiałów i wyrobów budowlanych, szkła, ceramiki i innych, polegającą na świadczeniu
usług eksperckich, opracowywaniu ekspertyz i opinii technicznych dla instytucji i osób prywatnych;
■ PROWADZI działalność wydawniczą – SITPMB jest
właścicielem miesięcznika „Materiały Budowlane”, którego
wydawcą jest Sigma-NOT, a także współwłaścicielem kwartalnika „Szkło i Ceramika”, którego wydawcą jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – ICiMB.
Od 01.12.2021 „Materiały Budowlane” są na liście czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą
100 punktów za publikacje.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w całym okresie swojego funkcjono-

Wiceprezes
ZG SITPMB
mgr inż.
Elżbieta Kowalczyk

Wiceprezes
ZG SITPMB
dr inż. Barbara
Słomka-Słupik

Wiceprezes
ZG SITPMB
prof. ICiMB
dr inż. Genowefa
Zapotoczna-Sytek

wania starało się rozwijać i umacniać współpracę z zakładami produkcji materiałów budowlanych, szkła i ceramiki,
zapleczem naukowo-badawczym budownictwa, uczelniami
wyższymi kształcącymi kadry dla przemysłu materiałów
budowlanych oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz poszczególnych branż tego przemysłu i budownictwa. Kierunek dotychczasowej działalności SITPMB
powinien być kontynuowany z zachowaniem motta – „nie
ma nowoczesnej gospodarki narodowej bez nowoczesnego
zrównoważonego budownictwa i nie ma nowoczesnego budownictwa bez nowoczesnego przemysłu materiałów budowlanych”.
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Genowefa Zapotoczna-Sytek
Fotografie: SITPMB

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

1/2022 (nr 593)

11

JUBILEUSZ 75-LECIA SITPMB I „MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”

12

75-lecie istnienia czasopisma „Materiały Budowlane” to okazja do spojrzenia w przeszłość, ale przede wszystkim chciałabym skoncentrować się na
ostatnich kilku latach, obfitujących zarówno w spektakularne sukcesy, jak i niepowodzenia, wynikające z warunków,
w których przyszło nam funkcjonować.
Miesięcznik „Materiały Budowlane”
powstał w 1946 r. jako organ prasowy
Okręgowych Zjednoczeń Wytwórni
Materiałów Budowlanych podległych
Ministerstwu Odbudowy. Czasopismo
było poświęcone zagadnieniom wytwórczości i stosowania materiałów budowlanych, których brakowało do odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych.
W grudniu 1958 r., decyzją Ministra
Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych, wstrzymano wydawanie
czasopisma. Jego tematykę przejął tygodnik „Przemysł Materiałów Budowlanych” zlikwidowany w grudniu 1969 r.
Wówczas kadra inżynieryjno-techniczna zrzeszona w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych postanowiła wznowić wydawanie miesięcznika „Materiały
Budowlane”. Druk powierzono Państwowym Zakładom Graficznym w Bydgoszczy, a wydawcą zostało Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
NOT, obecnie Sigma – NOT, które
wydaje czasopismo do dnia dzisiejszego. Pierwszy numer reaktywowanego
miesięcznika „Materiały Budowlane”
ukazał się we wrześniu 1974 r.
Kolejną przełomową datą w historii
czasopisma był 1989 r., kiedy znaleźliśmy się w warunkach gospodarki wolnorynkowej. W marcu 1991 r. druk został
przeniesiony z Bydgoszczy do Warszawy. Podjęła się go Drukarnia Lotos-Poligrafia, z którą nadal współpracujemy
i której zawdzięczamy wysoki poziom
edytorski oraz krótki cykl druku.
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku tematyka czasopisma została wzbogacona o problemy szeroko pojętego
budownictwa i dostosowana do potrzeb
czytelników. Powstał wówczas m.in. stały dział Rynek Budowlany, w którym
do dnia dzisiejszego publikowane są
1/2022 (nr 593)

Sukcesy i porażki

informacje Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące produkcji materiałów budowlanych, produkcji budowlano-montażowej oraz efektów budownictwa mieszkaniowego. W latach 2000
– 2010 pojawiły się kolejne stałe działy,
m.in. Vademecum Unijne, pod patronatem Instytutu Techniki Budowlanej, poświęcone uregulowaniom Unii Europejskiej dotyczącym budownictwa i wprowadzonym normom europejskim oraz
Informator Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w którym znajdują się
interpretacje krajowych przepisów budowlanych oraz informacje dotyczące
działalności nadzoru budowlanego. Jako
pierwsi spośród czasopism budowlanych
zajęliśmy się problematyką zrównoważonego budownictwa i już w 2010 r. powstał stały dział o tym tytule, a także zagadnieniami dotyczącymi BIM. Ta tematyka została wprowadzona na łamy „Materiałów Budowlanych” w 2013 r. Natomiast od 2012 r., z inicjatywy i pod patronatem Stowarzyszenia Producentów
Betonów, ukazuje się stały dział Autoklawizowany Beton Komórkowy.
Przy doborze tematyki czasopisma, odpowiadającej potrzebom czytelników, staraliśmy się zawsze zachowywać równowagę pomiędzy praktyczną wiedzą ekspercką i problemami naukowymi budownictwa. W wielu przypadkach „Materiały
Budowlane” były pierwszym miejscem
publikacji artykułów dotyczących osiągnięć naukowych polskich jednostek badawczych i spełniały bardzo ważną rolę
w upowszechnianiu ich wdrażania do produkcji. W czasopiśmie zamieszczali swoje artykuły pracownicy wszystkich wydziałów budownictwa wyższych uczelni.
W 2013 r. została powołana Rada Naukowa o międzynarodowym składzie i zaczęły pojawiać się artykuły w języku angielskim prezentujące światowe osiągnięcia
w dziedzinie budownictwa.
Miesięcznik „Materiały Budowlane” należał do najwyżej punktowanych, najpierw
przez Komitet Badań Naukowych, a następnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czasopism budowlanych
znajdujących się na liście B krajowych czasopism naukowych. To procentowało bar-
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dzo dużym zainteresowaniem naukowców publikowaniem artykułów oraz organizatorów konferencji naukowo-technicznych zamieszczaniem materiałów
konferencyjnych na jego łamach.

Skok w rozwoju

W 2014 r. rozpoczął się wyjątkowo dynamiczny rozwój czasopisma. Wydawaliśmy numery o niespotykanej w historii
miesięcznika „Materiały Budowlane” objętości – 252 strony + okładka, jak chociażby numer listopadowy z 2015 r. poświęcony problemom remontowym w budownictwie ogólnym i obiektom zabytkowym czy
czerwcowy z 2016 r. dotyczący inżynierii
przedsięwzięć budowlanych. W latach
2014 – 2017 wiele wydań miało objętość
przekraczającą 152 strony.
O tym, że miesięcznik „Materiały Budowlane” cieszył się uznaniem w środowisku naukowym oraz wśród firm i organizacji szeroko pojętego budownictwa, świadczy też patronat medialny czasopisma nad wieloma krajowymi i międzynarodowymi konferencjami naukowo-technicznymi, kongresami, konkursami i targami budowlanymi. Tylko
w ostatnim pięcioleciu udzieliliśmy
przeszło 70 patronatów medialnych.
Zawsze staraliśmy się propagować
osiągnięcia w budownictwie i przemyśle
materiałów budowlanych oraz nowe trendy w ich rozwoju, dlatego też w ostatnich
latach pojawiły się na łamach czasopisma
nowe stałe działy, m.in. Nowoczesna
Prefabrykacja Betonowa (pod patronatem Stowarzyszenia Producentów Betonów), Bezpieczeństwo Pożarowe, Energooszczędność w Budownictwie.
W 2016 r. dzięki inspiracji dr. inż. Tomasza Piotrowskiego z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
i jego pomocy powstała wersja elektroniczna Materiały Budowlane Science.
Dużą rolę w umacnianiu poziomu naukowego czasopisma odegrała niewątpliwie
Rada Naukowa pod przewodnictwem
prof. dr. hab. inż. Lecha Czarneckiego,
natomiast silna pozycja tematyki rynkowej i dotyczącej praktyki budowlanej, to
zasługa nie tylko redakcji, ale w dużym
stopniu Rady Programowej pod przewod-
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Gdyby nie zrozumienie i pomoc wąskiej grupy autorów oraz firm i organizacji działających w budownictwie trudno
byłoby utrzymać czasopismo na rynku
w ostatnich trzech latach, dlatego też serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
wspierali „Materiały Budowlane” w tym
trudnym czasie. Oczywiście nie zapominamy o współpracownikach tworzących
przez lata, wspólnie z redakcją, silną pozycję miesięcznika „Materiały Budowlane” i jestem wszystkim za to bardzo
wdzięczna. Lista współpracujących z nami wcześniej wydziałów budownictwa,
placówek zaplecza naukowo-badawczego, organizacji i firm jest bardzo długa, ale
na dobre i złe pozostały tylko nieliczne.

Nowa szansa

Numery o największej objętości w historii czasopisma

nictwem najpierw mgr. inż. Andrzeja
Dobruckiego, a następnie dr. h. c. Marka Małeckiego, prezesa firmy Solbet.

Ostatnie trudne lata

Silna pozycja „Materiałów Budowlanych” w środowisku naukowym budownictwa i na rynku prasy budowlanej,
na którą pracowaliśmy przez wiele lat
została zachwiana w 2018 r. po wprowadzeniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ustawy 2.0 oraz wynikającego z niej Rozporządzenia z 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Jego efektem były nowe
zasady oceny i likwidacja listy B krajowych czasopism naukowych. Miesięcznik „Materiały Budowlane” nie znalazł
się na nowej liście czasopism naukowych pomimo poparcia środowiska,
do którego jest skierowany, w tym
m.in. 19 rad wydziałów budownictwa
wyższych uczelni; Komitetu Inżynie-

rii Lądowej i Wodnej PAN; Instytutu
Techniki Budowlanej; Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa; firmy ATLAS; Stowarzyszenia
Producentów Betonów; Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu
Materiałów Budowlanych.
Od 2019 r. czasopismo jest praktycznie na marginesie zainteresowania środowiska naukowego. Brak punktów za publikacje zniechęcił bowiem polskich naukowców do publikowania w nim artykułów. Swoje osiągnięcia prezentują
przede wszystkim w zagranicznych czasopismach o wysokiej punktacji.
Na tę bardzo niekorzystną sytuację nałożyła się w 2020 i 2021 r. pandemia koronawirusa oraz związana z nią trudna sytuacja rynkowa, która bardzo ograniczyła współpracę firm budowlanych
i przemysłu materiałów budowlanych
z naszą redakcją. Ma to negatywny
wpływ na sytuację ekonomiczną czasopisma nie tylko z powodu zmniejszenia
wpływów z reklam, ale również z prenumeraty, która drastycznie się zmniejsza.
www.materialybudowlane.info.pl

W sierpniu 2021 r. pojawiła się szansa
na kolejną ocenę i dołączenie do listy czasopism naukowych. 28 września 2021 r.
został złożony wniosek do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka,
przedstawiający szczegółowo historię
rozwoju miesięcznika „Materiały Budowlane”, jego osiągnięcia, dowody poparcia środowiska oraz skutki wyeliminowania z listy czasopism naukowych.
Wyniki ewaluacji ukazały się 1 grudnia 2021 r. w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopim
naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych. Miesięcznik „Materiały Budowlane” znalazł
się w tym wykazie i otrzymał 40 pkt
za publikacje. W związku z tym, że wnioskowaliśmy o 100 pkt, złożyliśmy odpowiednio udokumentowane odwołanie,
które zostało pozytywnie rozpatrzone.
21 grudnia 2021 r. opublikowano Komunikat Ministra Edukacji i Nauki
o zmianie i sprostowaniu komunikatu
w sprawie wykazu czasopism naukowych
i recenzowanych materiałów z konferencji
międzynarodowych, zgodnie z którym za
publikację w miesięczniku „Materiały Budowlane” artykułów z następujących dyscyplin naukowych: inżynieria lądowa
i transport; architektura i urbanistyka; inżynieria materiałowa; inżynieria chemiczna;
inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska oraz górnictwo i energetyka autorzy
otrzymują 100 pkt. To, mam nadzieję,
wzmocni pozycję czasopisma. Obecnie
z optymizmem patrzymy w przyszłość.
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Główny zakład
i siedziba SOLBET
w Solcu Kujawskim

SOLBET jest polską firmą działającą nieprzerwanie od 1951 r., liderem w produkcji elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w Polsce. Od momentu powstania produkuje elementy murowe
z ABK, a od 31 lat w portfolio firmy znajdują się też wyroby chemii budowlanej. To wynik wizji, konsekwentnego rozwoju opartego na poszanowaniu dotychczasowych osiągnięć oraz przekonania, że dzięki produkowanym
materiałom spełniają się marzenia wielu inwestorów o własnym domu.

Wizytówka Grupy SOLBET

W skład Grupy Kapitałowej SOLBET wchodzi 11 zakładów produkcyjnych oraz farmy wiatrowe. Każdy zakład
przyczynia się do osiągnięć całej Grupy. Centrala znajduje
się w Solcu Kujawskim – zakładzie o największej dobowej produkcji betonu komórkowego w Europie i wielkości
ok. trzech standardowych fabryk betonu komórkowego. Pozostałe zakłady SOLBETU, produkujące ABK, mieszczą się
w Lubartowie, Podnieśnie, Stalowej Woli, Głogowie Małopolskim, Lipiu k. Rzeszowa i Rurce k. Szczecina. Ostatni
z wymienionych, to obecnie najnowocześniejszy zakład produkujący beton komórkowy w Europie.
SOLBET oferuje kompletny system budowania z ABK, składający się z bloczków, nadproży zbrojonych, kształtek szalunkowych U, płytek z betonu komórkowego oraz wyrobów chemii budowlanej, produkowanych w zakładach SOLBETU
w Aleksandrowie Kujawskim oraz Rogowcu k. Bełchatowa.
W zakładzie w Aleksandrowie Kujawskim wytwarzane są
wyroby na bazie cementu, m.in. zaprawy murarskie, tynki,
kleje oraz elementy systemu ociepleń. Należy podkreślić, że
w tym zakładzie przed 71 laty rozpoczęto produkcję betonu
komórkowego, a więc tu tworzyła się historia ABK w Polsce. Natomiast pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku
zmieniono profil produkcji na wyroby chemii budowlanej.
W 2015 r. w skład Grupy Kapitałowej SOLBET wszedł zakład w Rogowcu, w którym wytwarzane są wyroby na bazie gipsu, m.in. tynki, kleje, gładzie i inne.
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RURKA k. Szczecina
zakład produkcji
betonu komórkowego
SOLEC KUJAWSKI
zakład mechaniczny

ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
zakład produkcji
chemii budowlanej

ROGOWIEC k. Bełchatowa
zakład produkcji
chemii budowlanej

SOLEC KUJAWSKI
Zakład Energetyki Wiatrowej
SOLBET Sp. z o.o. SOLEC KUJAWSKI
zakład produkcji
betonu komórkowego

PODNIEŚNO
zakład produkcji
betonu komórkowego

LUBARTÓW
zakład produkcji
betonu komórkowego

STALOWA WOLA
zakład produkcji
betonu komórkowego
KOLBUSZOWA
zakład produkcji
prefabrykatów żelbetowych
LIPIE k. Rzeszowa
zakład produkcji
betonu komórkowego

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
zakład produkcji
betonu komórkowego

Zakłady i działalność Grupy Kapitałowej SOLBET

Marka SOLBET to nie tylko beton komórkowy i chemia
budowlana, ale również żelbetowe elementy prefabrykowane
produkowane w zakładzie w Kolbuszowej oraz styropian wytwarzany w zakładzie ABK w Lubartowie. Do Grupy Kapitałowej SOLBET należą także zakłady mechaniczne w Solcu
Kujawskim i Kolbuszowej, które wytwarzają linie technolo-
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Budowa w systemie SOLBET

Obszary działania

Ponad 70-letnia działalność firmy procentuje znajomością
i popularnością marki SOLBET. Priorytetowym obszarem
działania Grupy Kapitałowej jest produkcja i zaopatrzenie
polskiego rynku w doskonałej jakości materiały budowlane
sygnowane marką SOLBET. Od czasu otwarcia rynku europejskiego produkty SOLBET są również dostępne w wielu
krajach europejskich. Z materiałów SOLBET buduje się
m.in. w Niemczech, Danii, Szwecji, Belgii, Czechach, Rosji, na Węgrzech, Słowacji, Litwie, Łotwie i Ukrainie oraz
w Chorwacji. Są to ważne rynki zbytu, ale również promocja firmy oraz Polski w Europie.
SOLBET jest od lat liderem w produkcji elementów murowych z betonu komórkowego w Polsce. Grupa SOLBET produkuje rocznie ok. 2,5 mln m3 ABK. Udział materiałów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego w rynku
zwiększa się z roku na rok i obecnie sięga już ponad 40%.
O skali produkcji najlepiej świadczy fakt, że dziennie z zakładów Grupy SOLBET wyjeżdża ponad 300 samochodów ciężarowych wypełnionych betonem komórkowym. Jest to ilość
pozwalająca wybudować ok. 150 budynków jednorodzinnych
średniej wielkości.
Ze względu na bogate portfolio produkowanych wyrobów
SOLBET jest jedynym oferentem kompletnego systemu
wznoszenia domów. Systemowe podejście do procesu budowlanego przynosi korzyści inwestorom, projektantom,
wykonawcom i partnerom handlowym.

Własne centrum badawcze

Doskonalenie wyrobów i ogromna skala produkcji wymagają prowadzenia stałych badań materiałowych oraz kontroli
surowców. W tym celu w firmie stworzono ultranowoczesne
centrum badawcze. Na wzór akredytowanych instytutów ba-

Budynek wzniesiony w systemie SOLBET

Wkład SOLBETU w rozwój
konstrukcji murowych

Bycie liderem produkcji betonu komórkowego zobowiązuje do tego, aby dbać o jego rozwój. Ważna jest nie tylko poprawa właściwości produktów, ale również dbałość o rozwój
konstrukcji murowych, w czym SOLBET jest niedoścignionym liderem. Prace badawcze na modelach murów naturalnej wielkości, prowadzone wraz z Politechniką Śląską, są
unikatowe na skalę światową. Długoletnia współpraca z Politechniką Śląską, innymi uczelniami oraz instytutami owocuje poznawaniem rozwiązań stosowanych obecnie, a także
nowych konstrukcji. Dzięki prowadzonym badaniom będzie
możliwe sformułowanie nowych zaleceń do Norm Europejskich. Stworzy to podwalinę do wprowadzania nowych rozwiązań zarówno materiałowych, jak i konstrukcyjnych.
SOLBET współpracuje również z niezależnymi jednostkami
badawczymi: Instytutem Techniki Budowlanej oraz Zakładem Technologii Betonów CEBET Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Ponadto daje wsparcie merytoryczne projektantom przez realizowane szkolenia oraz narzędzia BIM dedykowane architektom i konstruktorom, stworzone do najpopularniejszych platform projektowych ArchiCAD, Revit i AutoCAD.
Firma SOLBET to nie tylko produkcja materiałów budowlanych. To firma na wskroś innowacyjna i mająca
ogromny potencjał kreowania sposobu budowania. Działania mające na celu ułatwienie procesu projektowania, budowania oraz zmienianie jakości budowanych domów na lepszą, to cel, który od wielu lat przyświeca działalności Grupy Kapitałowej SOLBET.
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giczne do produkcji betonu komórkowego i urządzenia do prefabrykacji (w Kolbuszowej). Dzięki temu Grupa SOLBET
jest niezależna technologicznie i może modernizować swoje
fabryki, uzyskując najnowocześniejsze materiały doskonałej
jakości.
Beton komórkowy, ze względu na swoje właściwości, znakomicie wpisuje się w zasady zrównoważonego rozwoju. Ale
to niejedyne działanie proekologiczne, ponieważ SOLBET
postawił również na odnawialne źródła energii. Obecnie posiada farmy wiatrowe – 17 turbin o łącznej mocy 15 MW, których roczna moc produkcyjna przekracza zapotrzebowanie
na energię elektryczną całej Grupy Kapitałowej SOLBET.

dawczych wyposażono je w najnowocześniejsze urządzenia
do badania materiałów budowlanych. Codziennie zespół specjalistów SOLBETU bada i sprawdza zarówno surowce, jak
i produkowane wyroby.
SOLBET należy do Stowarzyszenia Producentów Betonów oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Betonów Komórkowych EAACA (European Autoclaved Aerated
Concrete Association), gdzie wspólnie z innymi członkami,
w ramach wielu projektów, dba o rozwój budownictwa, propagując nowatorskie podejście do zagadnień budowlanych.
SOLBET działa również aktywnie w komitetach technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Europejskiego
Komitetu Normalizacyjnego CEN oraz w Stowarzyszeniu
Nowoczesne Budynki.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk

Product Manager SOLBET Sp. z o.o.
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