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UPRZEMYSŁOWIENIE В Ш О Ш С П ч Л  MIESZKANIOWEGO

I MIERZENIE JEGO POZIOMU

Sytuacja w gospodarce mieszkaniowej w okresie powojennym by-

ła szczególnie trudna. Główną przyczyną tych trudności były zni-

szczenia wojenne, ale jednoczośnio źródoł wielu problemów należa-

ło szukać w okresio międzywojennym, a nawet w czasach zaborów. 

Nakreślono w okresio odbudowy ze zniszozoń wojennych i budovy 

nowej Polski zadania gospodarki mieszkaniowoj zostały zrealizowa-

ne, jednak ich część jöst nadal aktualna. Należy tu wymienić po- 

trzobę rozbudowy zasobów mieszkaniowych oraz dalsze podniesienie 

standardu mieszkań. Świadczą o tym informacjo zawarto w tabl. 1.

Z kolumny 2 1 3  tabl. 1 wynika, że' w całym okrasie od 19^5 

do 1990 r. zadania w każdym następnym dzjosięciolooiu są większe 

w porównaniu z poprzednim. Przyrost ton jost duży, gdyż wynosi 

więoej niż połowę zadali okresu poprzedniego. Natomiast skorygowa-

ny wskaźnik dynamiki (kolumna 5) wskazuje na jeszcze większy 

przyrost zadań. Potrzeby budownictwa mioszkaniowogo w lataoh 

1971-I98O są prawie dwa razy większe (1 7 9$) niż w/latach 1961- 

-1970, a w okresie 1981-1990 w porównaniu z okresom 1971-1980 

podwoiły się (210£).

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że skorygowany wskaźnik 

dynamiki może być zaniżony, gdyż opiorą się na założonlu, iż 

zwiększenie powiorzchni użytkowoj mieszkań np. o 10$ jost równo-

znaczne ze zwiększeniem zadań stojących przed budowniotwom :nio~
_

Msr, st. asystent w Instytucie Ekonoi.iki Produkcji UL,
*1
Skorygowany wskaźnik dynamiki uwzględnia zaiany średniej wielkości 

powierzchni użytkowej mieszkania .v poszczególnych okresach.



T a b l i c a  1

Zrealizowane 1 planowane ilośol mieszkań 
w okresie 19^5-1990

Okres

Llozba miesz-
kań zbudowana 
do 1970 1 za-
dania budow-
nictwa miesz-
kaniowego do 

199O r. w
tys. mieszkań

Dynamika 
wzrostu (war-
tość okresu 

poprzedniego 
przyjęto 
za 1OO)

Średnia 
wielkość 

powierzohni 
użytkowej 
mieszkania

Skorygowany 
(0 wzrost 
.średniej 
wielkośoi 
mieszkań) 
wskaźnik 
dynamiki

19^5-1950 U71 X • X

195I-I96O 1 196 X* • X  •

1961-1970 1 793 1^9,8 **2, 3 *"* » lłł9»8

1971- 198O 2 770 15^,3 ^9,2 179,0

1981-1990 i* 580 165,3 62,5 210,0

"vielkoéoi nie ustalono ze względu na krótszy okres poprzed-

ni (tylko 5 » a nie 10 lat), ^

'“‘Dla okresu 1961-1970 przyjęto średnią powierzohnię użytkową 

mieszkania z 1970 r.

Ź r ó d ł ot A. A n d r z e j e w s k i ,  Rozwój gospodarki 
mieszkaniowej w Polsce Ludowej, "Ekonomista" 197^1 *• 3i «• 720| 
И. B r z u c h a o z ,  A. B i a ł o b r z e s k  a-H a 1 a k, 
Środki produkoji budowlano-montażowej związanej * realizaoją per-
spektywicznego programu mieszkaniowego, "Problemy Rozwoju Bu-
downictwa" 1976, nr 1, e. ił 1} W. K o r z e n i e w s k i ,  Kształ-
towanie normatywu mieszkaniowego, "Inwęstyoje i Budownictwo

1977, nr 2, s. 13.

szkaniowym о ю£. Tak jednak nie jest. Faktyozne zadania stojące 

przed budownictwem (a śoiślej potrzeby mieszkaniowe) są znaoznie 

większe. Wynika to z następująoyoh przyozyn:

- nieuwzględnienia przez program (kolumna 2) pełnyoh potrzeb 

mieszkaniowych okresu 1971-1990 (defioyt ок. 500 tys. mieszkań) ,
'I

- nieuwzględnienia zmian standardu mieszkań , tzn. wyposaże-

nia w bieżącą wodę, kanallzaoję, centralne ogrzewaniej

H. B r z u c h a c z ,  A. B i a ł o b r z e s k  a-H a 1 a k, Środ-
ki produkcji budowlano-montażowej związane z realizacją perspektywicznego 
pro tramu mieszkaniowego, "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1976, nr, 1, s. 

i <t2.

 ̂A. A n d r z e j e w s k i ,  Rozwój gospodarki mioezkaniowoj w Pol-

sce Ludowej, "Łkononista" 197^i z* 3i s« 737 i 73Ö.



- prasyjęcia przez program idei« "każdej rodzinie mieszkanie" 

nie rozwiązuje sprawy zaludnienia izby (w Polsoe w 1975 r. śred-

nio na jedną izbę przypadało 1,21 osoby, natomiast średnia wiel-

kość tego wskaźnika dla 25 krajćw wymienionych w "Roczniku sta-
lá

tystyoznym" 1976 wynosi 0,96 )}

- nieuwzględnienia zwiększonych parametrów mieszkań w bu-

downictwie Jednorodzinnym, które ma być rozwijane w tyra okresie.

Duże opóźnienie rozwoju budowniotwa mieszkaniowego w Polsoe 

w okresie powojennym oraz fakt, iż oddawano mniej mieszkań na 

1000 mleszkańoów niż w Innych krajaoh* spowodowały, iż problem 

mieszkaniowy nie został jeszoze rozwiązany i Jego złożoność Jest 

nadal duża. Uwzględniająo wyżej przedstawione momenty należy za-

kładać, iż potrzeba rozwoju budowniotwa mieszkaniowego Jest nie 

mniejsza niż wskazuje kolumna 5 tabl. 1. Jednak pełniejszy obraz 

złożonośol problematyki budowniotwa mieszkaniowego można otrzy-

mać uwzględniając zasoby siły roboczej.

Gospodarka nasza odczuwa niedobór siły roboozej i należy za-

kładać, iż zjawisko to w przyszłości będzie się nasilać. Wynika 

to z faktu przejścia fali powojennego wyżu demograficznego, któ-

ry Już w obeonej pięoiolatoe przestanie zasilać nowymi zasobami 

siły roboozej gospodarkę narodową. Jednooześnie wyczerpie się 

źródło przyrostu realnyoh zasobów siły roboozej, Jakim Jest ak- 

tywizacJa potencjalnych rezerw siły roboczej6. Z dokonanych bi-

lansów dla okresu 1971-19907 wynika, iż gospodarka odozuwaó bę-

dzie defioyt siły roboozej równy 1900 tys. osób. Natomiast we-

dług wariantu najbardziej optymistycznego pod względem zasobów 

ludzkich, który zakłada bardzo znaozny wzrost wydajnośoi praoy 

również nastąpi niedobór siły roboozej w wysokośoi 25O tys. osób.

Wobeo powyższego i preferowania w rozważanym okresie usług 

azozególnie niekorzystna Jest sytuacja w budownictwie, gdzie wa-

runki praoy nie są konkurenoyjne z warunkami praoy w przemyśle. 

Opróoz tego załogi przedsiębiorstw budowlanych rekrutują się

4.
Obliczono na podstawie Rocznika statystyczne©} 1976» s. 615.

Por. np. Rocznik statystyczny 1976, s. 616.

 ̂Głównie aktywizacja kobiet oraz ludności rolniczej.
7
, Por» M. S a b a j ,  Zasoby ludzkie a rozwój gospodarki polskiej

1950-1990, "Ekonomista" 197^, z. 3, s. 615-617.



g
głównie z mężczyzn , których brak na rynku praoy Jest bardziej 

odczuwalny niż kobiet. Wszystko to wakazuje na wyraźny niedobór 

siiy roboczej w tym dziale gospodarki narodowej.

Dlatego jedyną możliwością wywiązania się z przewidzianych 

do realizaoji zadań w budownictwie Jest bardzo znaczny wzrost 

wydajności pracy. Szybkie tempo wzrostu wydajnośoi pracy jest z 

kolei możliwe tylko w sytuacji intensywnego uprzemysłowienia 

budownictwa.

Zagadnienie uprzemysłowienia budownictwa mieszkaniowego nie 

jest problemem nowym. Jego historia w Polsce sięga lat pięćdzie-

siątych.

Z uprzemysłowieniem budownictwa mieszkaniowego kojarzy się 

profabrykacja, rozumiana jako wytwarzanie prefabrykatów budowla-

nych poza miejscem budowy w celu ułatwienia i przyspieszenia 

montażu budynków^. V budownictwie mieszkaniowym prefabrykacja 

znalazła zastosowanie w połowie lat pięćdziesiątych, kiedy na 

Żeraniu powstała, w oparciu o licencję radziecką, Fabryka Ele-

mentów Budowlanych produkująca elementy wielkoblokowe, popular-

nie zwane "cegłą żerańską"1®. Elementy te były wielokrotnośoią 

tradycyjnej cegły, lecz wykonane z innych surowców (głównie z be-

tonu). Przyczyniły się one w dużym stopniu do przyspieszenia 

prac związanych ze wznoszeniem budynków. Teohnologia ta nie spo-

wodowała jednak żadnych zmian w pracach związanych z wykańcza-

niem budynku. W związku z powyższym pojawiły eię Jyż wtedy różne 

poglądy na uprzemysłowienie budownictwa. Świadczą o tym referaty 

prezentowane na Krajowej Naradzie Budownictwa w Warszawie w 

1956 r. Przedstawione w nioh poglądy można podzielić na dwie 

grupy11. Do pierwszej grupy należy zaliozyć te, które utożsamia-

my pojęcie uprzemysłowienie z prefabrykaoJą i ograniczały uprze-

mysłowienie do prefabrykacji. Natomiast do drugiej grupy należy 

zaliozyć poglądy, które uprzemysłowienie kojarzyły z prefabryka- 

CJ^ połączoną ze speojalizaoJą prooesu montażu. Różnice poglądów

8
W 1975 r. mężczyźni stanowili 8?%. Por, Rocznik statystyczny 1976,

s. 59.
9
Por. Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1971, s. 597»

10
Zob. A. P a s z y ń s k l ,  Budownictwo — od rzemiosła do przemy-

słu, Warszawa 1968, s. 78.
11

A. H a t e j a, Problemy wyboru kierunków uprzemysłówiania budoH-
nictwa mieszkaniowego, "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1976, nr s. 33.



występowały Jeszoze w łatach późniejszych12. Można wyróżnić dwie 

formy uprzemysłowienia budowniotwa mieszkaniowego polegające na«

0  przeniesieniu jak największej ilości prooesów produkcyj-

nych z placu budowy do zakładu prefabrykacji,

2) uprzemysłowienie procesów produkoyjnych na plaou budowy.

Należy zgodzić się z poglądem A. Mateji, który uważa, że u- 

przemysłowienia budowniotwa nie można ograniozyć do prefabryka- 

oji. Jednak oelowe jest podkreślenie różnic tych dwu form uprze-

mysłowienia, ze względu na niepełną zbieżność ioh oeoh.

PrefabrykaoJa oharakteryzuje się podobnymi cechami jak pro-

dukcja przemysłowa. Do oech tych należy zaliozyć«

- daleko posunięty stopień mechanizaoji produkcji,

- produkcja może odbywać się w zakładach zamkniętych, a przez 

to Jest niezależna od warunków atmosferycznych, pory roku i 

dnia, oo sprzyja rytmicznośoi produkoji,

- daleko posunięty społeozny podział pracy,

- d u ż a  skala produkoji (produkcja odbywa się na skład, a nio 

na zamówienie).

Wyżej wymienione oeohy pozwalają zaliczyć produkoję prefa-

brykatów budowlanych dla budowniotwa mieszkaniowego do produkoji 
1 3

przemysłowej .

Jednocześnie druga forma uprzemysłowienia budowniotwa (u- 

przemysłowienie prooesów produkoyjnyoh na placu budowy) nie 

•pełnia wszystkich cech, które pozwoliłyby Ją uznać jako produk-

oję przemysłową. Można wymienić takie oeohy, jak«

- uzależnienie w dużym stopniu produkcji od warunków atmosfe-

rycznych (np. montaż budynku, prace wykończeniowe realizowane na 

zewnątrz budynków),

- znacznie mniejszy stopień meohanizaoji produkcji niż w za-

kładach prefabrykaoJi,

- realizacja produkoji na określone zamówienie, a nie na 

skład.

W związku z tym wydaje się być oelowyra wprowadzenie pojęoia 

uprzemysłowienia budowniotwa sensu stricto i sensu largo. Uprze-

12
M a t e j a ,  op. с it., a. 33 i 3A-.

13
Por. z cechami produkcji przemysłowej wymienionymi przez A. K a r -

p i ń s k i e g o ,  Encyklopedia. Przyroda 1 technika, Warszawa 1969, s. 

971; zob. również« J. W o j e w n l k ,  Ekonomika i programowanie rozwoju 
przemyciu, Warszawa 1976» s. 17.



myślowienie budownictwa mieszkaniowego w sensie stricto oznacza-

łoby prefabrykaoję elementów dla budowniotwa w zamkniętyoh za-

kładach (czyli pierwszą formę uprzemysłowienia), natomiast u- 

przemysłowienie budowniotwa sensu largo oznaozałoby prefabryka-

oję i uprzemysłowienie prooesów produkoyJnyoh na plaou budowy 

(ożyli obie formy razem).

Realizaoja postawionyoh przed budownictwem mieszkaniowym za-

dań w okresie do 1990 r. jest możliwa tylko wtedy, gdy zostanie 

zrealizowane uprzemysłowienie budowniotwa w szerokim znaozenlu 

tego słowa.

V dalszej ozęśoi rozważań ograniczono się do uprzemysłowie-

nia budowniotwa mieszkaniowego sensu strioto.

Najbardziej typową formą uprzemysłowienia budowniotwa sensu 

stricto jest budownictwo realizowane za pomooą metody wielkoblo- 

kowej*^ oraz wielkopłytowej, ozęśoiowo budownlotwo szkieletowe, 

monolityozne i tradyoyjne udoskonalone. Realizaoja budówniotwa 

metodą wielkoblokową polega na montażu budynków z tzw. elementów 

wielkoblokowyoh, będąoych wielokrotnością tradyoyjnej oegły. Me-

toda ta przyspiesza montaż budynków! łatwo można uprzemysłowić 

wytwarzanie elementów wielkoblokowyoh, transportowanie nie stwa-

rza żasadniozyoh trudności, montaż również nie wymaga wyspecja-

lizowanego sprzętu ciężkiego. Jednak domy wzniesione tą metodą 

pod względem stopnia wykońozenia nie różnią się zasadnlozo od 

budynków zbudowanych metodą tradyoyjną. Jest to poważny manka* 

ment, gdyż jak wiadomo praoe wykońozeniowe są bardzo ozasoohłon- 

ne, trudne do zmechanizowania, a zatem w dużym stopniu ogranicza-

ją możliwość przyspieszenia realizaoji nowyoh mieszkań. Ponadto 

metoda ta charakteryzuje się znaczną swobodą w kształtowaniu ar-

chitektury budynków i funkojonalnyoh rozkładów mieszkań.

Druga metoda, bazująca na elementach wielkopłytowych, polega 

na wznoszeniu budynków z elementów prefabrykowanych w kształcie 

dużych płyt, z któryoh każda tworzy z zasady odrębną ścianę. Ce-

chami tej metody są: łatwość uprzemysłowienia prooesu produkcyj-

nego, obok trudności związanyoh z transportem i montażem wynika-

jących z dużych rozmiarów i ciężaru poszozególnyoh elementów, oo 

z kolei wymaga odpowiedniego taboru transportowego i sprzętu

Wspomniano już wcześniej o tej metodzie.



montażowego. Ograniczona jest także możliwość kształtowania ar-

chitektonicznego budynku 1 rozkładu mieszkań. Te ujemne oechy 

powodowały, że wielka płyta w przeoiwieństwie do wielkiego bloku 

miała poozątkowo licznych przeolwnlków. Przetrwała jednak ze 

względu na inną bardzo ważną oeohę, jaką jest możliwość znaczne-

go wykończenia elementów wielkopłytowych. V ten sposób istnieje 

szansa wznoszenia budynków z płyt z wmontowanymi oknami, ośoież- 

nloami drzwiowymi oraz z nałożonym tynkiem wewnątrz i elewacją 

z zewnątrz. Można też płyty wyposażyć w odpowiednie instalaoje, 

a nawet wprowadzić malowanie ozy też tapetowanie śoian. Zbudowa-

ny w ten sposób budynek jest więo w znacznym stopniu wykończony,

oo wpływa na zmniejszenie się czasu trwania procesu produkoji 

na plaou budowy. Moment ten zadeoydował o przewadze tej techno-

logii nad pozostałymi.

Pozostałe wymienione teohnologle interesujące są z punktu 

widzonia uprzemysłowienia sensu strioto o tyle, o ile wykorzy-

stują elementy prefabrykowane. Jednak zakres wykorzystania ele-

mentów prefabrykowanyoh Jest tu znaoznie mniejszy w porównaniu 

z wyżej omówionymi metodami.

Przedstawione w bardzo krótkim zarysie oeohy metod budownio-

twa mieszkaniowego wielorodzinnego mają wpływ na ioh rozwój. 

Rozwój udziału poszozególnyoh technologii w realizaoji budownic-

twa mieszkaniowego wielorodzinnego w Polsoe przedstawiono w 

tabl. 2.

T a b l i c a  2

Udział poszczególnych technologii . 
w budownictwie mieszkaniowym w Polsoe w latach 1956-1975

Rok

Budow- 

nio two 

ogółem 
w tys. 
izb

1--  —

Budownictwo
wielkoblo-

kowe

Budownlotwo
wielkopły-

towe

Budownlotwo
monolity-

ozne

Pozostałe
teohnologle

w

tys.
Izb

w #

w

tys.
izb

w %
V W

tys.
izb

w %
w

tys.
izb

w *

1 2 3 k 5 6 7 8 9 10

1956 108,5 k,6 Ił, 2 - - - - 104,2 95,8

1957 1^0,5 9,5 6,7 - - 0,1 0,1 130,9 93,2

1958 127,2 12,0 9,U 0 ,2 0 ,2 1,0 0 ,8 124,0 89,6

1959 127,1 18,5 1 4 5 0,7 0,6 5,2 4,1 102,8 80,9



Tablica 2 (od.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1960 133,6 25,1 18,8 1,9 1,4 6,6 4,9 100,0 74,9

1961 168,3 35,2 20,9 4,4 2,6 11,9 7,1 126,8 69,4

1962 1.S9,7 46,2 24,3 13,2 6,9 14,6 7,8 115,7 6 1 ,0

1963 217,6 61,7 28,3 20,4 9,4 17,8 8,2 117,7 54,1

1964 267,9 8 2 ,3 30,7 28,9 10,8 20, 1 7,5 136,6 51,0

1965 302,9 100,6 33,2 43,9 14,5 23,9 7,9 134,5 44,4

1966 31 0 ,0 120,2 38,8 49,4 15,9 24,1 7,8 116,3 37,5

1967 338,0 149,1 44,1 57,2 16,9 23,3 6,9 108,4 32,1

1968 3^8,7 171,5 49,1 78,6 22,5 17,5 5,1 81,1 24,3

1969 349,9 202,0 57,7 78,1 22,3 20,3 5,8 48,7 14,2

1970 348,7 209,2 60,0 81,3 23,3 14,1 4,0 44,1 12,7

1971 353,2 207,4 58,8 104,2 28,5 11,6 3,2 3 0 ,0 8,5

1972 2*06,0 231,3 57,0 142,3 35,0 8,3 2,0 24 ,1 6,0

1973 470,2 246,5 52,4 196,8 41,9 8,6 1,8 18,3 3,9

1974 543,5 263,6 48,5 257,2 47,3 7,6 1,4 15,1 2,8

1975 574,2 241 ,0 41 ,1 326,5 55,8 6,6 1,1 11,9 2,0

Ż r ó d  3. os Rocznik statystyczny budowniotwa i przemysłu 
materiałów budowlanych 1961, s. 313; 1966, s. 255; Rocznik sta-
tystyczny Ministerstwa Budowniotwa i Przemysłu Materiałów Budo-
wlanych 1971, s. 135; 1976, s. 144 oraz obliczenia własne.

Kolumna 4 obrazuje szybki rozwój metody wielkoblokowej od 

roku 1956 (udział 4,2$) do roku 1970, kiody to osiągnięto maksi-

mum (60$ ogółu budowniotwa mieszkaniowego wielorodzinnego było 

realizowane z elementów wielkoblokowyoh). Natomiast od 1971 r. 

obserwujemy spadek znaczenia tej metody w budownictwie mieszka-

niowym.

Przebieg rozwoju tochnologii wielkopłytowej był inny. Po raz
1 К

piorwszy montowano budynki według tej technologii w 1958 r. By-

ło to jfotínak budownictwo eksperymentalne (tylko 250 izb). Bezpo-

średnią przyczyną powolnego rozwoju wielkiej płyty było inten-

sywne wówczas eksploatowanie metody wielkoblokowej. Praktycznie

*13
Rok 1937 uważft się za datę narodzin wielkiej płyty w Polsea. P a- 

ś z у ń s к i, op. cit., s. 51. v



do roku 1970 budownlotwo realizowane za pomocą technologii wiel-

kopłytowej było właAoiwie eksperymentowaniem. Dopiero od 1970 r. 

wielką płytę zastosowano na dużą skalę. Od tego momentu obserwu-

jemy szybki wzrost udziału budynków montowanych z wielkiej pły-

ty. V 1975 ri udział ten stanowił 55,8$. V całym tym okresie ob-

serwujemy spadek znaozenia pozostałyoh teohnologii.

Jeżeli założymy, że tendencje zmian w znaozeniu poszozegól- 

nyoh teohnologii budowniotwa mieszkaniowego wielorodzinnego po-

zostaną takie same, należy oozekiwać dalszego wzrostu znaozenia 

metody wielkopłytowej. Za wzrostem znaozenia tej teohnologii 

przemawiają również informaoje o randze tej teohnologii u na-

szych sąsiadów.

T a b l i o a  3

Udział teohnologii wielkopłytowej w realizaoji 

budowniotwa mieszkaniowego 

w CzeohoałowaoJi, NRD, ZSRR i Polsoe

Kraj
, Udział technologii wielkopłytowej 

w budownictwie mieszkaniowym

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Czeohosłowaoja 62,5 70,4 76,2 77,7 78,2 80, 1 84,1 84,9

NRD 37,5 39,8 44,3 54,1 61,2 63,7 61,5 62,9

ZSRR 34,3 35,6 36,9 37,2 42,0 !ł2,0 43,5 46,9

Polska 14,1 19,5 17,8 19,1 31,2 29,1 36,9 41,7

Ź r ó d ł o :  Rocznik statystyozny Ministerstwa Budowniotwa i 
Przemysłu Materiałów Budowłanyoh 1971, s. 486; 1976, s. 477.

Z przedstawionego w tabl. 3 zestawienia wynika, iż zastosowa-

nie teohnologii wielkopłytowej u naszych sąsiadów jest znaoznie 

szersze. Biorąc pod uwagę podobny klimat w krajach wymienionyoh 

w tabl. 3, należy oozekiwaó rozwoju technologii opartej na wiel-

kiej płyoie w Polsoe. Przewiduje się, że udział tej teohnologii 

w Polsoe w lataoh 1980-1990 będzie wynosił ok. 70-80$.

V rozważanym okresie • nie przewiduje się tworzenia nowyoh 

systemów konstrukcyjno-teohnioznych. Będziemy natomiast obserwo-

wać dalszy rozwój międzyeystemowej unifikaoji elementów oraz



tworzenia systemów otwartyoh16. Unifikaoja stworzy możliwość in- 

tegraoji międzysystemowej. Natomiast systemy otwarte, w przeci-

wieństwie do zamkniętych, umożliwią tworzenie mieszkań o różnej 

wielkośoi i układzie funkcjonalnym oraz realizację budynków róż-

nych typów (klatkowy, punktowy, korytarzowy, mieszany), o różnym 

kształoie i wysokośoi, różnej strukturze mieszkaniowej.Y 1975 r. 

stanowiły one małą ozęść systemów wielkopłytowych stosowanyoh 

(ок. 25-ЗО56)t7*

Można wyróżnić dwa typy produkoji elementów wielkopłytowych«

- produkoję w wytwórniach wyspeojalizowanyoh wytwarzająoyoh 

poszczególne typy elementów,

- produko ję w wytwómlaoh produku jąoyoh komplet elementów 

potrzebnych do montażu budynku.

V naszym kraju dominuje drugi typ produkoji. Takie rozwiąza-

nie ułatwia kompletowanie potrzebnych do montażu elementów oraz 

ioh transport, jednak jest hamulcem rozwoju speojalizaoji pro-

dukoji. Można już zauważyć pierwsze próby odejśoia od tej prak-

tyki. Świadczy o tym system VK-70, w którym nie przewiduje się 

produkoji kabin «anitamyoh, obudowy szybów windowych, bloków

wentylaoyjnyoh, śoianek działowych, ścian piwnic, parapetów las-
1Я

trioo (są to tzw. elementy uzupełniające) . Elementy uzupełnia-

jące mają być produkowane w istniejąoyoh wytwómiaoh w ramach 

wolnyoh zdolności produkoyjnyoh. Na dłuższą metę jest to jednak 

niemożliwe i dlatego istnieje potrzeba rozwoju wyspeojalizowa- 

nych zakładów prefabrykaoji produkująoyoh elementy uzupełniająoe, 

choć jednak wcześniej nastąpić musi unifikaoja międzysyetemowa.

Wyżej przedstawione zmiany jeszoze bardziej umaoniają pozy-

cję teohnologii wielkopłytowej. Biorąo pod uwagę i

a) tendonoJę zmian nakładów na środki trwałe przeznaozone dla 

budownictwa mieszkaniowego przedstawioną w Yabl. 4,

b) fakt, iż z elementów wielkopłytowych mogą być realizowane 

budynki do 12 kondygnaoji, a przewiduje się w kolejnych pięoio-

16
Por, A* S t e f a ń s k i ,  R. ż y w i c a ,  Specjalizacja techno-

logiczna i przestoje przy realizacji budynków mieszkalnych systemami OW i 
OWT, "Problemy Rozwoju Budownictwa" 1976, nr 2-3, s. 53; S. W i e r z -

b i c k i ,  Rozwój uprzemysłowienia budownictwa mieszkaniowego w Polsce, 
"Przegląd Budowlany" 1977, nr 2, s. 60; M a t e j a ,  op, cit., s. 59 i 61.

17
W i e r z b i c k i ,  op. cit., s. 60.

18
M a  t e j a, op. cit., s. 36.



latkaoh okresu 1976-1990 udział budynków 12 i wlęoej kondygna— 

oyjnyoh odpowiednio 5-7$, 5-9%» 5-11$1^,

o) rozwój budowniotwa jednorodzinnego,

d) stosunkowo dużą materiałochłonność elementów prefabryko-

wanych,

należy oczekiwać, lż udział budowniotwa mieszkaniowego wielko-

płytowego będzie w okresie 1976-1990 osoylował w pobliżu 80$,

T a b 1 i o a k

Tendenoje zmian nakładów na árodki trwałe 
dla budowniotwa mieszkaniowego w Polsoe w okresie 1976-1990

Wyszczególnienie
Okresy

1976-1980 1981-1985 1986-1990

Dynamika zmian nakładów na 
środki trwałe (nakłady w 
okresie 1976-1980 przy-
jęto za 100) 100,0 118,5 105,9

w tym budowniotwoi

wielorodzinne 93,5 83,8 60,5

J ednorodzinne 6,5 16,2 39,5

Ź r ó d ł o t  B r z u o h a o z ,  B i a ł o b r z e s k  a- 
-H a 1 a k, op. oit., e. 45 1 obliczenia własne.

V związku z rosnącymi zadaniami stojąoyml przed budownlotwem 

mieszkaniowym w okresie 1976-1990 i dużym prawdopodobieństwem wy-

stąpienia 80$ udziału budowniotwa wielkopłytowego w budownictwie 

mieszkaniowym ogółem, w tymże okresie musi nastąpić rozbudowa ba-

zy prefabrykaoji elementów wielkopłytowyoh.

Stan zakładów prefabrykaoji w aroku 1976 przedstawiają 

tabl. £ i 6.

Szybki rozwój budowniotwa mieszkaniowego, realizowanego meto-

dą wielkopłytową, oraz fakt, iż technologię tę obeonie uważa się 

za najlepszą, tzn. taką, która stwarza možliwoóoi zwiększenia wy-

dajności praoy, podniesienia funkcjonalności mieszkań, wprowa-

B r z u c h a c z ,  B i a ł o b r z e s k  a-H a 1 « k, op, cit,, s.



dzenia róinyoh rozwiązań arohitektonioznyoh powoduje, 4e istnieje 

potrzeba rozbudowy zakładów prefabrykująoyeh elementy wielkopły-

towe.

T a b l i o a  5

Wytwórnie elementów wielkopłytowyoh w Poleoe w 1976 r.

Nazwa systemu

Liozba zakładów prefabrykaoji 
0 zdolnoáoi produkcyjnej

Razem
łiozba

zakładów
do 4 000 izb 

rooznie
do 9 000 izb 

rocznie
do 12 000 izb 

rooznie

WJC-70 - 20 I 1 21

W -70 3 - 10 13

Szczeciński 1 - 10 11

OWT 34 11 - ' . 45

WUF-T 3 - - 3

Regionalne 27 - 27

Razem 68 31 21 120

Ź r ó d l o t  W i e r z b !  o k  i, op. oit., a. 63.

T a b l i o a  6

Województwa wg posiadanyoh zdolnoáoi produkoyjnyoh 
zakładów prefabrykaoJi elementów wielkopłytowyoh w 1976 r.

Łąozna zdolność produkoyjna zakładów 
prefabrykaoji wielkiej płyty w tys. 

izb rocznie
Liozba województw

0 6

2—4 15

4-8 8

8-12 7

12-20 7

20-30 2

ЗО-5О 2

50-70 2

Ź r ó d ł 01 Obliczenia własne na podstawie! 
b l o k i ,  op. oit., s. 63.

W i e r z -



Należy zvróció uwagę, iż w rozważaniach na temat wyboru te-

chnologii dla budowniotwa mieszkaniowego nie uwzględnia się ra-

chunku ekonomicznego. Można tutaj mówić 4 tylko o teoretycznych

rozważaniaoh związanyoh z rachunkiem ekonomicznym, bądź też o
20

próbaoh zastosowania rachunku ekonomioznego ex post .

Jest sprawą oozywistą, że zdolność produkoyjna k tys. izb 

rocznie dla województwa (patrz tabl. ß) Jest wielkośoią zbyt ma-

łą. Istnieje potrzeba budowy nowyoh mieszkań w ramach normalnego 

zaspokajania potrzeb, a Jednocześnie ulega zmianie terytorialne 

zapotrzebowanie na mieszkanie, gdyż rozwijać się będą nowe mias-

ta wojewódzkie. Vobeo tego oo najmniej w 21 województwaoh nastą-

pi potrzeba podjęcia deoyzji o lokalizacji zakładów prefabryka-

oJi elementów wielkopłytowych. Do tej grupy województw należą 
21

m. in. województwa j piotrkowskie, sieradzkie 1 skierniewickie.

Rozwój budowniotwa wielkopłytowego w województwach: piotr-

kowskim, sieradzkim i skiemiewickiem należy łączyć z rozwojem 

teohnologii wielkiej płyty w byłym Zjednoozeniu Budowniotwa Woje-

wództwa Łódzkiego (ZBWŁ).

Początki" teohnologii wielkopłytowej w ZBWŁ nie Są zbyt odle-
I 22

głe, gdyż o wielkiej płyoie zaczęto mówić w 19<>5 r. Jednak je-

szcze w pierwszych miesiąoach 1966 r. nie była podjęta deoyzja
' 23

dotyoząoe systemy wielkopłytowego, J, Wiązało się to ze specyfiką 

terenów, gdzie występował brak gazu ziemnego (wyjątek stanowił 

Piotrków Trybunalpki) oraz sieoi centralnego ogrzewania 1 oiepłej 

wody.

Rok 1967 był Jirż okresem, kiedy Biuro Projektów Budowniotwa 

Ogólnego Województwa Łódzkiego prowadziło praoe projektowe nad

20 S. P y r e k ,  Uprzemysłowione budownictwo mieszkaniowe i ogólne, 

"Przegląd Budowlany" 1977, nr 2, s. 68 - wspomina o wjnikach badań, które 
mówią, że najbardziej oszczędna pod względom zużycia materiałów jest moto- 

da szkieletowa.
л M

Faktycznie województwa te dysponowały w 1976 r. zakładami prefabry- 

kacji wielkiej płyty o zdolności produkcyjnej większej niż k tys. izb rocz-

nie, Jednak są to głównie wytwórnie poligonowe.

22 i.
Wymieniono możliwość realizacji wytwórni poligonowych typu "Szcze-

cin" lub "Warszawa". Por. M. L e s z  c z y ň s к i, Wojewódzki Zestaw 

Projektów (WZP) budynków mieszkalnych dla realizacji w latach 1966-1970, 

"Informacja Bieżąca" 1965» ZBWL, nr 1, s. 17.

Por. T. W i d a w s k i ,  Wojewódzki Zestaw Projektów na lata 1966- 

-197O, "Informacja Bieżąca" 1966, ZBWŁ, nr 3« s. 8.



adaptacją projektu systemu OWT-67 dla potrzeb terenów byłego wo-

jewództwa łódzkiego. Praoe te prowadzone były w ścisłej współ-

pracy z Biurem Projektów Typowych i Studiów Budowniotwa Mlejakie-
24go w Warszawie . Potrzeba współpraoy wynikała z faktu, i± pro-

jekt teohniozno-roboozy nie był skończony2-*. Dzięki temu teren 

byłego woj. łódzkiego był mlejsoem, gdzie system OWT-67 weryfi-

kowano w praktyce.

Do ohwili obecnej w wymienionyoh województwaoh (piotrkowskie, 

sieradzkie, skierniewickie) elementy wielkopłytowe dla budownio-

twa mieszkaniowego są produkowane według systemu OWT-67. Wyjątek 

stanowią województwa: sieradzkie, w którym uruchomiono Fabrykę 

Domów OWT-7 5, oraz akierniewlokle - gdzie istnieje wytwórnia 

WK-70.

Zakłady produkująoe elementy wielkopłytowe podporządkowane 

są następująco!

a) w woj. piotrkowskim - Piotrkowskiemu Przedsiębiorstwu Bu-

dowlanemu,

b) w woj. sieradzkim - Sieradzkiemu Przedsiębiorstwu Budo-

wlanemu oraz Wieluńskiemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu,

o) w woj. skierniewickim I  - Skierniewickiemu Przedsiębiorstwu 

Budowlanemu (dawniej Rawsko-Koluszkowakiemu Przedsiębiorstwu Bu-

dowlanemu).

Rozwój produkoji elementów wielkopłytowyoh od początku wpro-

wadzenia pierwszego systemu tego typu (OWT-67) przedstawia 

tabl. 7 .

Produkcja wielkiej płyty dla potrzeb budowniotwa mieszkanio-

wego została wprowadzona w województwaoh piotrkowskim i skier-
OiC

niewickim w 1970 r. Jej rozwój przedstawiają kolumny 2 i 4 

tabl. 7. У okresie od 1970 do 1975 r. produkcja ta w Piotrkowskim

K. D a u k s z a, Informacja o przebiegu prac przygotowawczych nad 
wdrożeniem budownictwa wielkopłytowego w województwie łódzkim "Informa-
cja Bieżąca" 196?, ZBWŁ, nr 8-9, 3. 4.

25
"Na początku 3tycznia 1968 r. Biuro Projektów Typowych i Studiów Bu-

downictwa Mieszkaniowego w Warszawie ul. Wierzbowa 9/11 przekazało do roz-

powszechnienia dokumentację systemu typowego konstrukcyjno-technologicznego 
OWT-67 [»•»]" -T, W i d a w s k i ,  System OWT-6? w województwie łódzkim, 
"Informacja Bieżąca" 1968, ZBWŁ, nr Ю, s. },

26
Jest to zarazem rok rozpoczęcia produkcji elementów wielkopłytowyoh 

w przedsiębiorstwach działających w ramach byłe$s Zjednoczenia Budownictwa 
Woj, Łódzkiego,



PB wzroała z 1759 Izb do 5843 izb, a w Raweko-Koluazkowakim PB 

odpowiednio z 140 izb do 2945 izb.

T a b l i o a  7

Rozwój produkcji elementów wielkopłytowych w przedsiębiorstwach 
działających w ramach byłego ZBWŁ na terenie województw: 

piotrkowskiego, skierniewickiego i sieradzkiego

Piotrkowskie
PB

Raw3ko-Kolusz- 
kowskie PB

Sieradzkie
PB

Wieluńskie
PB

Łata
produ-
kcja
elem.
wielko-
płyt.w
Izbach

wskaźnik 
pre fa-
bryka-
cji 

tys. zł/ 
izbf

produ-
kcja
elem.
wielko-
płyt.w
izbach

wskaźnik
prefa-
bryka-
cji

tys. zł/ 
izbę

produ-
kcja 
elem. 
wielko- 
płyt. w 
izbach

wskaźnik 
prefa- 
bryka- 
cji 
tys. zł/ 
izbę

produ-
kcja 
elem. 
wielko- 
płyt. w 
izbaoh

wskaźnik 
prefa- 
bryka- 
cjl 

tyß. ZU 
Izbę

1970 1 750 57,7 140 503,6 - X - X

1971 3 000 48,3 1 520 62,6 - X - X

1972 4 045 40,6 2 556 40,6 - X - X

1973 4 690 42,7 2 504 44,2 933 142,8 767 266,5

1974 5 267 47,4 2 724 46,9 1 104 140,7 837 274,8

1975 5 843 53,4 Z 945 46,8 1 271 143,0 906 258,4

1971-1975 22 845 46,9 12 249 46,9 3 308 205,9 2 510 383,7

Ź r ó d ł ot Rocznik statystyczny Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych 1971, в. 444; 1972, s. 399; 1973» a. 414; 1974, a. 
412; 1976, s. 431; Materiały Zjednoczenia Budownictwa Województwa Łódzkie-
go. .

Natomiast produkcję elementów wielkopłytowyoh w przedsię-

biorstwach działających na terenie województwa sieradzkiego 

wprowadzono dopiero w 1973 r, i w  bardzo ograniozonyoh rozmia- 

raoh2^.

V celu lepszego scharakteryzowania zakresu stosowania prefa* 

brykaćji elementów wielkopłytowyoh w rozwaZanyoh przedsiębior-

stwach wprowadzono wskaźnik prefabrykaoji elementów wielkopły-

towyoh. Wskaźnik ten oharaktery zuJe znaczenie elementów wielko-

płytowyoh w produkoji budowlano-montażowej. Jest to bowiom sto»

Por. kolumny 6 1 8  tabl. 7.



sunek wartośoi produkcji budowlano-montażowej (w tye. zł) do

ilości wyprodukowanych elementów wielkopłytowyoh wyrażonyoh w 

izbach. Im wielkość tego wskaźnika jest mniejsza, tym znaczenie 

prefabrykaoji jest większe i na odwrót. W przypadku, kiedy war-

tość produkoji budowlano-montażowej w porównywanyoh przedsię-

biorstwach jest różna, to trudno jest ocenić stopień prefabryka- 

cji (bez użyoia proponowanego wskaźnika). Jako przykład mogą po-

służyć Piotrkowskie PB i Rawko-Koluszkowskie PB. Proďukoja ele-

mentów wielkopłytowych we wspomnianych przedsiębiorstwach wyno-

siła w lataoh 1971-1975 odpowiednio 22 8^5 izb i 12 2^9 izb. Na 

podstawie tej tylko informaoji można uważać, iż znaczenie prefa- 

brykacji w produkcji budowlano-montażowej jest znacznie większe 

w Piotrkowskim PB. Jednak wskaźnik prefabrykaoji elementów wiel-

kopłytowych jest w obu przedsiębiorstwach identyozny (46,9 tys. 

zł/izbę), ożyli ranga prefabrykaoji w produkoji budowlano-monta-

żowej jest taka sama.

Tak skonstruowany wskaźnik prefabrykaoji może być przydatny 

przy porównywaniu stopnia uprzemysłowienia sensu strioto budow-

nictwa mieszkaniowego w różnyoh przedsiębiorstwach w tym samym 

okresie czasu. Natomiast w porównaniach międzyokresowych jego 

dokładność będzie ograniczona ze względu na zmienność cen sto-

sowanych w budownictwie.

Wykorzystując informacje dotyoząoe rozwoju produkoji budo-

wlano-montażowej w poszozególnyoh przedsiębiorstwach w okresie od 

1963 do 1975 ľ. można poozynić pewne wnioski dotyoząoe wydajnoś-

ci praoy w produkoji budowlano-montażowej. W tym celu posłużymy 

się informaojami zawartymi w tabl. 8.

Należy zauważyć, że montaż budynków z elementów wielkopły-

towyoh zastosowano w przedstawionych przedsiębiorstwach dopiero 

w ostatnim okresie (tj. 1971-1975). Fakt teň pozwala wytłumaozyć 

znaoznie szybszy wzrost wydajnośoi praoy w trzeoim okresie niż w 

drugim. Porównanie jest szczególnie widoozne w Piotrkowskim

Przedsiębiorstwie Budowlanym 1 Skierniewiokim Przedsiębiorstwie 
28

Budowlanym . Przyczyną tego Jest zastosowanie elementów wielko-

płytowych na stosunkowo dużą skalę już na poozątku trzeoiego o- 

kresu. Natomiast w Wieluńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym i Sie-

20 '
Dawniej Rawsko-Koluszkowakie Przedsiębiorstwo Budowlane.



radzkim Przedsiębiorstwie Budowlanym elementy wielkopłytowe do 

montażu budynków zastosowano dopiero w drugiej połowie trzeoiego 

okresu. Jednocześnie zakres stosowania tych elementów był znaoz- 

nie mniejszy.

T a b l i c a  8

Produkcja, zatrudnienie i wydajność praoy przedsiębiorstw 
działająoyob w ramach ZBWŁ na terenie województw! 
piotrkowskiego, skierniewiokiego i sieradzkiego

Nazwa
przedsię-
biorstwa

Okres

Średnia
wielkość

Wydaj-
ność
pra-

0 Я 3

Dynamika zmian (0- 
kres poprzedni przy-
jęto za 100) w po- 
szozególnyoh okre-

sach

pro-
duk-
cji 

budo- 
wlano- 
mon— 
taż. w 
min zł

zatru-
dnie-
nie w 
oso- 

baoh
produ-
koja

za-
tru-
dni e- 
nie

wydaj-
ność

Piotrkow- 1963-1965 90,3 733,0 123,2 X X X

skie PB 1966-1970 99,7 739,8 134,8 110,4 101,0 109,4

1971-1975 214,2 725,2 295,4 214,8 98,0 219,1

Rawsko-Ko- 1963-1965 60,9 462,3 131,7 X X X

luszkow- 1966-1970 73,8 554,8 133,0 121,2 120,0 100,1
skie PB 1971-1975 115,0 465,2 247,2 155,8 83,7 185,9

Sieradzkie 1963-1965 52,4 397,7 131,8 X X X

PB 1966-1970 90,2 484,8 186,1 172,1 121,8 14l, 2

1971-1975 136,2 503,0 270,8 151,0 103,8 145,5

Wieluńskie 1963-1965 63,7 456,0 139,7 X X X

PB 1966-1970 93,7 526,6 177,9 147,1 115,5 127,3
1971-1975 192,6 651,6 295,6 205,6 123,7 166,2

Ź r ó d 1 01 Opracowanie własne na podstawie Rooznika sta-
tystycznego budowniotwa 1 przemysłu materiałów budowlanyoh 1964, 
s. 401 i 402| 1965, s. 5 02} 1966, s. 455t 1967, s. 267» 1968, s. 
317 1 З18 oraz Rocznik statystyozny Ministerstwa Budowniotwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych 1969, s. 3521 1970. s. 400j
1971, s. 444j 1972, s. 399I 1973, s. 414j 1974, s. 4l2» 1976, s.
4 3 1.

Rozważania niniejsze oparto na badaniu wydajnośoi praoy mie-

rzonej stosunkiem wartośoi produkcji budowlano-montażowej do ilo— 

śoi zatrudnionyoh w tej produkoji, 00 ze względu na zastosowane 

oeny bieżące mogło znlekształoić obraz w porównaniaoh międzyokre-

sowych. Jednak znaozne zmiany w dynamice wzrostu wydajnoéol pra-



oy w drugim i trzecim okreaie (109,4 i 219,1 ora* 100,1 i 185,9) 

oram wyraźne rófcnioe w* wzroście wydajności praoy w  przedsię-

biorstwach, które na azerezą skalę wprowadziły do produkoji bu- 

dowlano-montadsowej wielką płytę świadczą o ietotnym jej wpływie 

na wzroat wydajności praoy w budownictwie mieszkaniowym.

Obeony etan rozwoju poazozególnyoh metod budowniotwa mie-

azkaniowego w Polsoe oraz najozęśoiej prezentowane poglądy na 

ten temat w literaturze świadozą o potrzebie rozwoju uprzemysło-

wienia budowniotwa mieazkaniowego w śoiałym znaozenlu tego ało- 

wa, ożyli rozwoju prefabrykaoJi elementów wielkopłytowyoh. Wyni-

ka atąd potrzeba rozwoju bazy produkująoej wielką płytę, a zatem 

podjęoia badań dotyoząoyoh rozmieszczenia nowyoh zakładów produ-

kujących elementy wielkopłytowe dla budownictwa mieazkaniowego. 

Rozważania te (dotyoząoe rozmieazozenla zakładów prefabrykaoJi) 

stanowią przedmiot dalazyoh badań prowadzonyoh przez autora.

Zygmunt Konieczny 

SELECTED PROBLEMS OF INDUSTRIALIZATION OF HOUSING CONSTRUCTION

The tasks facing housing construction in Poland tijl 1990 and problems 

involved with them provide a starting point for analysis' of the Indus-

trialization problem of housing construction.

The author has made an attempt at definition of the industrialization 

concept with reference to housing construction suggesting a possibility 

of understanding this industrialization in a narrow and wider sense of 

the word. In further analyels the industrialization problem is discussed 

in the strict sense. «.

Description of development of prefabricated elements production In 

Piotrków, Sieradz, and Skierniewice provinces provided a basis for a short 

analysis of labour productivity in housing construction from the in-

dustrialization viewpoint.i

Results of the analysis point at the need for further development of 

prefabricated elements production for housing construction and thus at the 

need of launching researches on location of new plants producing prefa-

bricated elements.


