
Projekt w pierwszej edycji realizuje powołana przez Zgroma-
dzenie członków PZPK Komisja Znaku. Tworzą ją osoby cie-
szące się autorytetem w środowisku producentów kruszyw. 
Obszarem oceny działalności przedsiębiorców będzie nie 
tylko sama jakość produkcji, co jest oczywiste, ale również 
powtarzalność wyrobów, budowanie zadowolenia klientów, 
współpraca ze środowiskiem lokalnym, bezpieczeństwo 
pracy i inne uznane za ważne obszary codziennej działal-
ności, które dowodzą profesjonalizmu firmy.
Projekt Solidne Kruszywa będzie realizowany na podstawie 
szczegółowego regulaminu. Przedsiębiorcy sami dokonają 
opisu poszczególnych obszarów swojej działalności. Doku-
mentacja ta będzie samooceną i zarazem deklaracją każdego 
z wnioskodawców.
Do 15 lutego 2017 r. wszystkie dokumenty projektu znajdą 
się na stronie www.kruszpol.pl, w zakładce Solidne Kruszywa 
– Branżowy Znak Jakości. Jednocześnie do 300 przedsiębior-
ców zostaną wysłane informacje szczegółowe.
Termin nadsyłania wypełnionych wniosków przez przedsię-
biorców upływa 31 marca 2017 r.
Wręczenie certyfikatów Solidne Kruszywa odbędzie się 
w trakcie posiedzenia Zgromadzenia członków PZPK 22 
czerwca 2017 r.
Tylko wspólnie możemy budować pozycję branży kruszyw 
w krajowej gospodarce. Apelujemy o wsparcie realizacji 
projektu.

Polski Związek Producentów Kruszyw (PZPK) 
przystępuje do realizacji projektu Solidne Kruszy-
wa, roboczo nazwanego Branżowym Znakiem Ja-
kości. Czas zacząć dawać satysfakcję najlepszym 
– uzasadnia tę decyzję zarząd PZPK i wyjaśnia, że 
nazwał znak Solidne Kruszywa, bowiem dla jako-
ści nie ma alternatywy, a mogą ją osiągnąć tylko 
solidni producenci.

Solidne Kruszywa
tekst i zdjęcia: ZARZĄD POLSKIEGO ZWIĄZKU 
PRODUCENTÓW KRUSZYW

Szkapiak (prezes oddziału SARP w Jeleniej Górze), arch. Piotr 
Lewicki (laureat ubiegłorocznej edycji konkursu Polski cement 
w architekturze), arch. Maciej Hawrylak (członek Kolegium Sę-
dziów Konkursowych SARP) oraz Zbigniew Pilch (dyrektor ds. 
marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu).

Do konkursu zgłoszono 23 obiekty, z których wybrano pięć 
i nagrodzono w następujący sposób:
 � I nagroda w wysokości 15 tys. zł dla pracy Arka Koniecznego. 
 Autor: KWK Promes, arch. Robert Konieczny; współpraca 
autorska: arch. Łukasz Marciniak; współpraca: arch. Marcin 
Harnasz, Aneta Świeżak.
Uzasadnienie: nagrodę przyznano za stworzenie budynku 

syntetycznego w formie i zastosowanych materiałach, dobrze 
wpisanego w naturalny krajobraz dzięki umiejętnemu opero-
waniu pustką zawartą w betonowej strukturze.
 � II nagroda w wysokości 10 tys. zł dla pracy Dom pod Opolem.
Autor: db2 architekci, Iwona Wilczek i Mariusz Tenczyński.
Uzasadnienie: nagroda za wykazanie, że wysoką jakość można 

osiągnąć także przez nadanie budynkowi prostej formy i wyko-
rzystanie powszechnie stosowanych materiałów.
 � Wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł dla pracy Zespół miesz-
kalno-usługowy Kurkowa 14/Dubois 41 we Wrocławiu.
Autor: Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
Uzasadnienie: wyróżnienie za wykazanie, że wysoką 

jakość można osiągnąć także przez nadanie budynkowi 
prostej formy i wykorzystanie powszechnie stosowanych 
materiałów.
 � Wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł dla pracy Centrum Kultu-
ralno-Kongresowe Jordanki w Toruniu, ul. Solidarności 13.
 Autor: arch. Fernando Menis, współpraca autorska: arch. 
Jacek Lenart – Studio A4 Sp. z o.o.; współpraca: architektura 
Karolina Mysiak, Jaume Cassanyer, Javier Espilez; akustyka  
Pedro Cerda; planowanie przestrzenne Pracownia Architek-
tury i Urbanistyki Semi; konstrukcje Tomasz Pulajew (Fort 
Polska Sp. z o.o.); instalacje elektryczne Elseco Sp. z o.o.
Uzasadnienie: wyróżnienie za rzeźbiarskie wykreowanie mo-

numentalnego gmachu, nadającego nowy charakter strukturze 
miasta, zgodnie z aspiracjami jego mieszkańców.
 � Nagroda specjalna Stowarzyszenia Producentów Betonu 
Towarowego w wysokości 5 tys. zł za użycie betonu towa-
rowego dla pracy Muzeum Katyńskie w Warszawie.
Autor: BBGK Architekci.
Jury podjęło również decyzję o przyznaniu kolej-

nej nagrody specjalnej za całokształt działalności 
twórczej z użyciem technologii żelbetowej dla arch. 
Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak.

Nagroda specjalna: Muzeum 
Katyńskie w Warszawie

Wyróżnienie: Centrum Kulturalno-Kongre-
sowe Jordanki w Toruniu
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