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A1RC HIGRO®
niezwykle energooszczędna wentylacja

cisza i spokojny sen...
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Skuteczna wentylacja aereco zapewniając komfort higieniczny,
termiczny i akustyczny, uwzględnia również parametr komfortu
energetycznego. Oferujemy najwyższą efektywność energetyczną
systemów wentylacji w budynkach wielorodzinnych.

www.aereco.com.pl
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TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Prestiż nie za darmo
Kolega arch. Piotr Glegoła, od pewnego czasu członek Komisji Wydawniczej IARP i znany
Czytelnikom Z:A felietonista, ma tę cudowną przypadłość, że raz na jakiś czas częstuje mnie
niezwykłymi cytatami pochodzącymi sprzed 80 czy nawet 120 lat. Niezwykłość tych cytatów
polega na zaskakującej aktualności ich treści, a były przecież ówcześnie oficjalnie publikowane
i miały – z całą pewnością w intencjach ich autorów – służyć rozwojowi oraz zmieniać ówczesną
nieprzyjazną (sic!) rzeczywistość.
Zbiegiem okoliczności stało się tak, że jeden z tych fragmentów (przytoczę go już za chwilę)
Piotr przesłał mi akurat w dniach kiedy spotykaliśmy się na interesujących rozmowach
z przedstawicielami dwóch firm, które złożyły Z:A propozycję objęcia patronatem pewnego
planowanego wydarzenia jakim chciały przykuć uwagę architektów.
Dyskutując o programie owego wydarzenia, równie przypadkowo wspomniałem o cytacie,
wywołując nim żywe zainteresowanie i... propozycję by przyjąć na siebie organizację całego
przedsięwzięcia. Zmieniało to oczywiście pierwotny plan, ale i oddawało w moje ręce
możliwość opracowania programu wydarzenia, które stałoby się nie tylko formą konkursu
typu „zaprojektuj z użyciem naszych produktów”, ale promowałoby jednocześnie zawód
architekta jako środowiska profesjonalistów aktywnie rozwijających i współtworzących
dorobek kulturowy i intelektualny państwa. A gdyby jeszcze udowodnić, że wartość i jakość
pracy architekta opiera się na idei twórczej, której przedstawienie nie musi pociągać za sobą
nadmiernych kosztów związanych ze szczegółowymi opracowaniami? Aby coraz rzadziej
przywoływać tytuł jednego z artykułów w Z:A_04/2012 „Za szansę, za prestiż, za darmo”...
Jako redaktor naczelny Zawodu:Architekt, w naturalny sposób dążyłem do tego, aby wszystko
odbyło się pod skrzydłami Z:A. I udało się! Przekonałem pierwotnych organizatorów, którzy
od tego momentu stali się Mecenasami – tylko i aż!
W efekcie tych wszystkich zbiegów okoliczności, a następnie (nie ukrywajmy) kilkumiesięcznej
pracy nad koncepcją, formułą, regulaminem, nagrodami i wreszcie składem komisji, mam dzisiaj
wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Przeglądzie Zawód:Architekt:Award.
„...w porządnej architekturze jest wszystko: i malarstwo i rzeźba, rysunek i wykres,
– a stwarzając swe dzieło – olbrzyma, monumenty, sięgające pułapu i ogarniające przestrzenie
nierzadko kilometrami, operuje pojęciami i elementami jubilerskimi i aptekarskimi.
Dla architekta skala operacyjna jest olbrzymia, umysł jego, wyobraźnia jak najszerszych
horyzontów myślowych i niezwykłej śmiałości, – nie ma w tej pracy miejsca na bojaźń przed
„niewykonalnem”, – zadanie i każdy pomysł nigdy nie jest za ryzykowny i za wielki.”
Tak o pracy architekta pisał w 1938 roku Jerzy Sosnkowski, architekt, prozaik, grafik
(Sztuka sztuk, Kurjer Warszawski z 11 listopada 1938). Uczestnicy Przeglądu Z:A:Award
„Perspektywy architektoniczne: Moja idea, moja duma” stają przed możliwością
potwierdzenia prawdziwości i współczesnej aktualności tych słów.
Zapraszam do udziału!

Sebastian Osowski
redaktor naczelny

06

Z:A _01_2013

// komunikat //

Z:A:Award

diamentowy mecenas

Perspektywy architektoniczne: Moja idea, moja duma

NAGRODY KOMISJI PRZEGLĄDU
Nagroda główna:
kampania promocyjna pracowni
o zakresie wybranym przez laureata
o wartości 15.000 zł
lub 10.000 zł w gotówce
II Nagroda:
instalacja klimatyzacji we
wskazanym przez laureata lokalu
o wartości 10.000 zł
lub 5000 zł w gotówce
III Nagroda:
monitor LG CAD o wartości 2000 zł
2 Wyróżnienia:
2 smartfony o wartości 1500 zł każdy
NAGRODY W PLEBISCYCIE PUBLICZNYM
I Nagroda:
projekt klimatyzacji we wskazanym
przez laureata obiekcie
o wartości (projektu) do 12.000 zł
lub 6000 zł w gotówce
II Nagroda:
monitor LG CAD o wartości 2000 zł
2 Wyróżnienia:
2 smartfony o wartości 1500 zł każdy
KOMISJA PRZEGLĄDU
przewodniczący:
prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus
referent:
mgr inż. arch. Wojciech Gwizdak
członkowie:
mgr inż. arch. Sławomir Żak
mgr inż. arch. Piotr Glegoła
mgr inż. arch. Łukasz Zagała
mgr inż. arch. Robert Konieczny
dyr. Jarosław Jóźwiak (LG EP)
Leszek Kuczyński (Etis)
sekretarz organizacyjny:
mgr inż. Sebastian Osowski

Organizator

Oria
Media

PATRON MERYTORYCZNY

Każdy architekt posiada w swojej szufladzie projekt, pomysł,
którego ideę uważa za ciekawą, perspektywiczną, kluczową
dla siebie i swojego warsztatu, a która z różnych względów
nie doczekała się realizacji. Są to idee zbyt śmiałe, nie zdarzył
się jeszcze inwestor o tak szerokich horyzontach, a czasami
czekają na pojawienie się odpowiedniej technologii.
Zapraszamy do wybrania takiej dobrze przemyślanej,
lecz niezrealizowanej koncepcji, umieszczenia jej
na jednej planszy, nagrania planszy na płycie CD/DVD
i zgłoszenia tej elektronicznej wersji pracy do Przeglądu
Zawód:Architekt:Award. Prawda, że nie komplikujemy
zanadto reguł udziału?
Przyjmując jako hasło przewodnie: „Perspektywy
architektoniczne: Moja idea, moja duma” chcemy dokonać
pozytywnego przeglądu i prezentacji potencjału ideowego
polskich architektów oraz ich warsztatu zawodowego
w zakresie poszukiwania innowacyjnych, perspektywicznych
koncepcji wraz z analizą możliwości ich realizacji ze
wskazaniem współczesnych technologii budowlanych.
Tym samym wszyscy uczestnicy Z:A:Award wezmą udział
w przeglądzie prawdziwego potencjału drzemiącego
w głowach, sercach i... szufladach architektów, a główny
laureat uzyska możliwość sfinansowania profesjonalnej
kampanii promocyjnej swojej pracowni przez wybraną
firmę marketingową i o wybranym zakresie.
Wierzymy, że w ramach proponowanej autoprezentacji
wielowątkowego myślenia o architekturze odkryjemy
nowe formy patrzenia na problemy współczesnego świata
przez pryzmat projektowanej przestrzeni.
TERMIN SKŁADANIA PRAC: 30 MAJA 2013
Szczegółowe informacje, regulamin, formularze zgłoszenia,
lista agencji wraz z ofertami realizacji głównej nagrody:

www.zawod-architekt.pl/award

diamentowy mecenas

mecenas
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8 grudnia 2012 roku podczas trzydniowego
Walnego Zjazdu Delegatów SARP wybrano
władze Stowarzyszenia na kolejną
trzyletnią kadencję. W nowym składzie
Zarządu Głównego SARP zasiadają koledzy
architekci:
M ariusz Ścisło – prezes SARP

Nowy Prezes SARP
arch. Mariusz Ścisło

W łodzimierz Mucha – wiceprezes
ds. twórczości, pierwszy wiceprezes
P aweł Kobylański – wiceprezes
ds. zagranicznych
	Jacek Lenart – wiceprezes ds. legislacji
M arek Perepeczo – wiceprezes
ds. wewnętrznych
Zbigniew Reszka – wiceprezes
ds. majątkowych
Tomasz Studniarek – wiceprezes
ds. wizerunku i promocji
M ichał Jaworski – skarbnik
K rzysztof Ozimek – sekretarz generalny
Gratulujemy!

W księgarniach

• Historia świata w sztuce. Jak czytać

• Leksykon zabytków architektu-

• Obrazy post-polis. Monografia

• Sztuka fotografowania architektury

Flavia Febbraro i Burkhards Schwetje

ry Pomorza Zachodniego i Ziemi

ponowoczesnego miasta Artura

Tomasza Gałązki to poradnik dla tych,

pokazuje jak dzieła sztuki dawały

Lubuskiej Józefa Pilcha i Stanisława

Jasińskiego to próba uchwycenia zja-

którzy chcą spróbować sił w przed-

świadectwo wydarzeń historycznych

Kowalskiego zawiera 1200 haseł

wisk charakterystycznych dla rozwoju

stawianiu architektury za pomocą

i pyta w jaki sposób interpretacja tych

dotyczących historii miast, zespołów

współczesnych metropolii, tytuło-

zdjęć. Książka zawiera wiele cennych

wydarzeń dokonywana przez artystów

urbanistycznych i pojedynczych za-

wych post-polis. To plon 40-dniowej

informacji dla początkujących – jak

zmienia nasz sposób ich pojmowania.

bytków architektury. Opisane zostały

podróży dookoła świata, której

patrzeć na obiekty, którym chcemy

Autorzy skupiają się na konkretnych

m.in. budowle sakralne, świeckie

kolejnymi etapami były m.in.: Nowy

zrobić zdjęcie, jak wybrać właściwą per-

wydarzeniach – od ogłoszenia Kodeksu

budowle publiczne, pałace i dwory,

Jork, Las Vegas, Tokio czy Bangkok.

spektywę czy zapanować nad oświetle-

Hammurabiego do zburzenia muru

domy mieszkalne i zabudowania

W książce obok interesujących ese-

niem fotografowanego miejsca. Autor

berlińskiego czy ataku terrorystycz-

gospodarcze, obiekty architektury

jów, w których autor sprawnie splata

radzi jak skompletować odpowiedni

nego z 11 września 2001 r. W bogato

przemysłowej, mosty, bramy itd.

różnorakie kulturowe wątki, znaleźć

sprzęt, zapoznaje z różnymi sposobami

ilustrowanej książce pojawiają się arty-

Wybór szczególnie cennych i cieka-

można reportersko emocjonalne

uwieczniania budowli i wyjaśnia zasady

ści wszystkich epok – od anonimowych

wych budowli obejmuje także te czę-

„kartki z podróży” a całość uzupeł-

komponowania idealnego ujęcia. Każdy

rzeźbiarzy starożytnego Egiptu po

sto zapomniane, położone w małych

niają fotografie stanowiące ważne

rozdział zakończony jest ćwiczeniami.

Warhola czy Richtera.

miejscowościach.

tło dla przedstawianych treści.

> 59 zł / www.helion.pl

> 66,60 zł / www.universitas.com.pl

> 109 zł / www.arkady.com.pl

> 64,90 zł / www.ka.edu.pl
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archiKOMIKS

prezent u j e : pierwszy pol ski komiks arch itektoniczny COPYRIGHT: ORIA MEDIA

Kawa ze Star ArchitectS
Uważam, że Zaha Hadid
się skończyła…

Zachary! Przynieś mi
kawę do gabinetu!
Na jednej nodze!

www.grupaarchislawa.pl

A Frank Gehry
jest passé…

Daniel Libeskind połyka
swój własny ogon…

scenariusz: BARTOSZ WOKAN

RYSUJE: WOJCIECH MALART

Więcej przygód naszych dzielnych architektów na stronie www.grupaarchislawa.pl
Śledź profil Grupy Archisława na Facebooku.

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:
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Hale stalowe
dla każdego

shamn. Polska centrala Llentabhallen
kraju działa 7 biur handlowych, 12

specjalizująca się w projektowaniu

handlowców i 20 ekip montażowych.

i realizacji hal stalowych wykonanych

Korzyściami płynącymi ze współpra-

z ocynkowanej konstrukcji obecna

cy z firmą Llentab są: ograniczone

jest na polskim rynku od ponad

do minimum koszty projektu, krótki

20 lat. W tym czasie zrealizowa-

czas wykonania dokumentacji kon-

ła ponad 1400 obiektów. Dzisiaj

strukcyjnej, optymalne rozwiązania

dysponuje biurem konstrukcyjnym

konstrukcyjne i nadzory autorskie na

(30 konstruktorów), nowoczesną

terenie całej Polski. Firma Llentab

linią produkcyjną (w 2012 roku

gwarantuje indywidualne rozwiąza-

wytworzono 4000 ton ocynkowanej

nia, wysokowydajną produkcję, niskie

konstrukcji) oraz doświadczoną

koszty realizacji, krótkie terminy

ekipą montażową. Firma należy do

dostaw oraz ścisłą współpracę

międzynarodowego holdingu Llentab

z architektami.

AB z siedzibą w szwedzkim Kung-

> www.llentab.pl

realizację tylko jednego sposobu

oddzielone od siebie funkcje otwiera-

otwierania w danym czasie oraz pełną

nia skrzydła: uchylną oraz obrotową.

stabilność skrzydła zarówno w funkcji

Zapewnia to stabilność oraz zwiększa

uchylnej jak i obrotowej. Zmianę spo-

bezpieczeństwo użytkowania.

sobu otwierania umożliwia przełącz-

Funkcja uchylna w zakresie 0-35°

nik preSelect umieszczony w połowie

umożliwia łatwe podejście do krawę-

wysokości ościeżnicy. Okno posiada

dzi otwartego okna, co zwiększa prze-

automatyczny nawiewnik V40P oraz

strzeń użytkową pomieszczenia oraz

system wzmocnienia konstrukcji okna

zapewnia nieograniczony widok na

topSafe podnoszący odporność na

zewnątrz. Funkcja obrotowa do 180°

włamanie.

stosowana jest do mycia zewnętrz-

> www.fakro.pl

Zielono mi w bramie

drzwi wejściowych przeznaczonych

Na tegorocznych targach Bau 2013

dla budownictwa energooszczęd-

w Monachium firma Hörmann poka-

nego i pasywnego: ThermoProPlus,

zała ponad 30 nowych produktów.

ThermoSafe, ThermoCarbon. Duże

Można je było obejrzeć na ciekawie

zainteresowanie wzbudziły nowe
rodzaje powierzchni bram w dekora-

dominował kolor zielony. Wyko-

cyjnych okleinach wykonane w tech-

rzystanie tej barwy było związane

nologii Duragrain. Nie zabrakło

z tematami przewodnimi nie-

też prezentacji nowych sposobów

mieckich targów – efektywnością

sterowania bramami i drzwiami – od

energetyczną i zrównoważonym

jesieni 2013 będzie to już można

rozwojem. Ale to nie jedyny sposób

robić przy pomocy iPhona, iPada,

firmy na nawiązanie do targowej

smartfonów i tabletów z systemem

stycznia 2013 roku i został zawarty

tematyki. Zwiedzający mogli

Android.

na dwa lata. W ramach współpracy,

zobaczyć kilka nowych konstrukcji

> www.hormann.pl

stroje sportowe „Jerzyka” będzie

budowlanej, została głównym spon-

zdobiło logo łódzkiej firmy, a ta

sorem Jerzego Janowicza. Młody te-

będzie wspierać nie tylko poczynania

nisista po sukcesach w turnieju ATP

młodego tenisisty na kortach, ale

World Tour Masters 1000 zajmuje 26.

również jego przedsięwzięcia lokalne

lokatę w rankingu ATP. Uroczyste

– m.in. Jerzyk Cup, czyli coroczne

podpisanie umowy sponsoringowej

turnieje tenisowe skierowane do

odbyło się w środę, 19 grudnia 2012

najmłodszych pasjonatów tenisa

roku, na konferencji prasowej w Ło-

ziemnego rozgrywane na terenie

dzi. Podpisy złożyli Jerzy Janowicz

Miejskiego Klubu Tenisowego

i wiceprezes Grupy Atlas – Jacek

w Łodzi.

Michalak. Kontrakt obowiązuje od

> www.atlas.com.pl
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Nowatorski system okuć gwarantuje

z oferty firmy Fakro posiada dwie

zaaranżowanym stoisku, gdzie

Grupa Atlas, łódzki producent chemii
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nej szyby lub zakładania markizy.

Okno dachowe FPP-V preSelect

mieści się w Gdańsku, zaś na terenie

Firma Llentabhallen Sp. z o.o.

Atlas sponsoruje
„Jerzyka”

Dwie bezpieczne funkcje

informacje

Lubelska OIARP
zaprasza na konferencję
16 marca 2013 r. podczas targów LubDom na terenie Parku
Ludowego w Lublinie odbędzie się
konferencja Dzień Budownictwa
Pasywnego współorganizowana
przez Lubelską Okręgową Izbę
Architektów RP i prowadzona przez
architekta IARP, urbanistę i rzeźbiarza Sławomira Hapońskiego.
Wszyscy, którzy chcą wziąć udział
w lubelskiej konferencji powinni
zarezerwować sobie tego dnia
czas od godziny 11.00 do ok. 17.00.
W czasie imprezy wysłuchać będzie
można prelekcji „Wprowadzenie
do budownictwa niemal zero energetycznego i pasywnego zgodnie

Oświetlona na okrągło

Architekci oraz Promost Consulting.

z oferty firmy Lug. Została przy-

z dyr. UE 31/2010 r.” i „Architek-

Kolista kładka dla pieszych w Rze-

Można się na nią dostać korzystając

stosowana na specjalne życzenie

tura energooszczędna – zasady

szowie to pierwszy tego typu obiekt

z pochylni, schodów i wind. Na-

klienta, ponieważ w wersji oryginalnej

kształtowania formy architekto-

w Polsce. Powstał nad skrzyżowa-

wierzchnię wyłożono egzotycznym

przeznaczona jest do oświetlenia

nicznej pod kątem energooszczęd-

niem Al. Piłsudskiego z ul. Grun-

gatunkiem drewna azobe bongossi

architektonicznego, a tutaj była mon-

ności”. Odbędzie się też autorska

waldzką. Jego budowa kosztowała

a balustrady wykonano z tafli szkła

towana wewnątrz poręczy schodów

prezentacja projektów z pracowni

ponad 12 milionów złotych. Kładka

hartowanego – w sumie użyto ich

i kładki. Oprawy zostały zaprojekto-

AP15 Architektura Pasywna. Po

zawieszona jest prawie 6 metrów

291 sztuk.

wane z wykorzystaniem źródeł LED,

zakończeniu wykładów zaplano-

dzięki czemu są energooszczędne

wana została dyskusja z udziałem

nad ziemią, a jej średnica wynosi

Do oświetlenia niecodzienne-

ponad 39 metrów. Projekt budowli

go przejścia nad rzeszowską ulicą

i przyjazne dla środowiska.

publiczności.

przygotowały pracownie MWM

wykorzystano oprawę Modena led

> www.lug.com.pl

> www.lubdom.targi.lublin.pl

fot. ANNA GREGORCZYK

Grzejniki
spod znaku jakości

Połączony
termoizolacyjnie

projektowaniu, ponieważ pozwala

z aluminiowymi lamelami), cichą

Ponad 40-letnie doświadczenie

pracą wentylatora (dotyczy modeli

pozwoliło firmie Möhlenhoff na

elektrycznych) i możliwością dopa-

wypracowanie niezwykle trwa-

sowania kanału do krzywizny ściany.

łych rozwiązań konstrukcyjnych

Grzejniki Möhlenhoff jako jedyne na

wykorzystywanych przy produkcji

rynku są dedykowane dla syste-

grzejników konwektorowych, które

mów KNX („inteligentne domy”).

są szeroko cenione m.in. w Niem-

Kratki konwektorów dostępne są we

czech, Francji i krajach Beneluxu.

wszystkich kolorach palety RAL. Dla

Teraz te znane z wysokiej jakości

najbardziej wymagających klientów

wykonania grzejniki dostępne są

istnieje nawet możliwość wykonania

w ofercie firmy TechnikaDesign.pl.

kratek odwzorowujących wybrany

Co oferują poza jakością? Wyróż-

rodzaj drewna czy kamienia.

niają się wysoką mocą grzewczą

> www.TechnikaDesign.pl

na wypuszczenie płyt balkonowych

Jet Office to modernistyczny biuro-

i ścian żelbetowej konstrukcji poza

wiec położony w Poznaniu u zbiegu

warstwy izolacji termicznej bez

ulicy Piątkowskiej i alei Solidarno-

konieczności ich ocieplenia.

ści. W jego żelbetowej konstrukcji

(dzięki miedzianym wymiennikom

Przy budowie poznańskiego

wykorzystane zostały łączniki

biurowca wykorzystano łączniki

termoizolacyjne Schöck Isokorb®,

termoizolacyjne do balkonów Schöck

co umożliwiło eliminację mostków

Isokorb® typ K (na balkonach i log-

cieplnych i ograniczyło straty ener-

giach) i Schöck Isokorb® typ W (na

gii, a tym samym rachunki za ogrze-

4 kondygnacjach przewieszonych

wanie i klimatyzację. System firmy

żelbetowych ścian konstrukcji).

Schöck daje też więcej swobody przy

> www.schock.pl
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wszystkie fotografie: anna gregorczyk, fotoarchitektura
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IARP NA BUDMIE 2013

Ślady stóp,
które przetrwają
czyli o jakości przestrzeni publicznej
między prawem, kreacją i biznesem

arch. Urszula Szabłowska, architekt IARP

Uczestnicy debaty, od lewej: Paweł Kobylański, Stanisław Łapieński-Piechota,
Ryszard Comber, Zbigniew Maćków, Dagmara Nickel, Paweł Bugajny, Zbigniew
Okoński, Marek Czuryło, Piotr Fokczyński, Mirosław Hagemejer, Wiesław Bielawski,
Andrzej Nowak
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Debata architektów, urzędników i inwestorów
(deweloperów) podczas Targów Budma 2013 okazała
się frekwencyjnym sukcesem. Zgromadziła tak wielu
słuchaczy, że nie wszyscy zdołali zająć miejsca siedzące.
Co sprawiło, że wzbudziła takie zainteresowanie?
Od pewnego czasu systematycznie wzrasta świadomość
społeczna, że przestrzeń w jakiej żyjemy to jeden
z elementów ludzkiego dobrostanu. Dobra przestrzeń to
estetyka i wygoda, ale też bezpieczeństwo, ekonomika
i trwałość. Nie tylko dziennikarze (żyjący z artykułów
na temat architektury i urbanistyki), nie tylko architekci
i urbaniści (żyjący z projektowania architektury
i urbanistyki), ale również mieszkańcy miast (żyjący
w architekturze i urbanistyce) zaczynają wreszcie
dostrzegać wpływ jakości przestrzeni publicznej na
poziom życia. Problem przestaje być przedmiotem
niszowej dyskusji – zaczyna stawać się sprawą
publiczną, budzącą wielkie i słuszne emocje.

Z:A _01_2013
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Od lewej na pierwszym planie: Ryszard Comber (IARP), Marek Czuryło (moderator), min. Janusz Żbik (MTBiGM),
Izabela Klimaszewska (IARP), Dagmara Nickel (deweloper), Paweł Bugajny (deweloper)

D

Dyskusja pod hasłem „Jakość przestrzeni publicznej, jako wynik działań architekta, inwestora i urzędnika” zorganizowana przez Izbę
Architektów RP miała dotknąć problemu własności, a szczególnie związanego z tym, rozpowszechnionego w Polsce poglądu o możliwości
nieograniczonego korzystania z przestrzeni
ponad własnym gruntem, czyli wolności właściciela bez poszanowania dla praw i wolności
innych.
W trakcie debaty problem zmieniał źródło
w zależności od tego czy diagnozujący jego przyczynę dyskutant był przedstawicielem grupy
twórców, decydentów czy inwestorów, a każda
z grup postrzegała swój udział w kształtowaniu przestrzeni w panujących obecnie warunkach jako najlepszy z możliwych. Wskazywano
na konieczność ekonomizowania przedsięwzięć
i rezygnacji z niezłomnej obrony piękna z uwagi
na trudne czasy oraz wypunktowywano niedoskonałości prawa i procedur, których zmiana
wymaga już nie tylko czasu ale i woli.
Dyskutanci przyznawali zgodnie, że nawet
najlepsze zrozumienie potrzeb społecznych nie
wystarczy jeżeli zabraknie dobrej współpracy
pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego. A dobra współpraca oparta jest na zaufaniu.
Przy czym nie chodzi tu o zaufanie do siebie
nawzajem ale przede wszystkim o zaufanie do
instytucji prawa, do jednakowego rozumienia
przepisów, do wzajemnego poszanowania i respektowania zadań, jakie przypadają każdemu
z uczestników. Mówił o tym Piotr Fokczyński,
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architekt miejski Wrocławia, namawiając do
traktowania procesu inwestycyjnego nie jako
pola konfliktu interesów, ale pola współdziałania dla osiągnięcia wspólnego celu. „To współdziałanie powinno być procesem maksymalnie
otwartym i przezroczystym” – przekonywał.

Rozpoczynają architekci
Przyznaję z dumą, że architekci byli doskonale
przygotowani, mówili świetnie i błyskotliwie.
Paweł Kobylański przypomniał, że usługa architektoniczna jest szczególna, ponieważ na
wiele lat wpływa na świadomość społeczną.
„Układ urbanistyczny jest niezwykle trwały,
przestrzeń jest wartością, która powinna podlegać ochronie. Życie w zdegradowanej przestrzeni skutkuje postawami nihilistycznymi,
antypaństwowymi, antyspołecznymi. Potrzebujemy instrumentu, który ureguluje ład przestrzenny i nie jest to tylko prawo. Nie można
nim regulować przestrzeni. Od tego są fachowcy – architekci i urbaniści. Prawnicy widzą świat
inaczej niż architekci. My mamy wizje pozytywne, prawnicy widzą zło tego świata i próbują
mu zapobiegać, mniej lub bardziej skutecznie.
Piękna i dobra przestrzeń potrzebuje wizji pozytywnych”.
Zbigniew Maćków wskazał na konieczność
obrony własnych decyzji projektowych przez
architektów, na obowiązek zachowania merytorycznego i artystycznego poziomu projektów mimo prób manipulowania (które wprost
nazwał szantażem) decyzjami administracyj-

nymi. Zgodził się, że potrzebna jest otwartość
procedur i możliwość dyskusji o rozwiązaniach
projektowych, potwierdził też konieczność
współdziałania. Dodał jednak, że według niego „procedura uchwalania planu miejscowego
działa, jeżeli jest wielokrotnie, wielostopniowo
sprawdzana. Natomiast często plany miejscowe
są robione przez planistów słabo przygotowanych zawodowo, a często nie mających pojęcia
o architekturze z punktu widzenia konsumenta
planu miejscowego. Nie mają pojęcia o takich
rzeczach jak trakty w mieszkaniach, insolacja,
przewietrzanie. Jeżeli plan jest robiony bez tej
wielostopniowej procedury sprawdzającej od
strony realnych możliwości jego »konsumpcji«
przez architekta, to jest gorszy niż »wuzetka«
robiona świadomie. A przecież to »wuzetka«
jest głównym winowajcą, zaś plany miejscowe
mają nas wybawić od chaosu”.
Następnie wrocławski architekt wskazał na
potrzebę budowy wizerunku i statusu społecznego klienta-inwestora poprzez architekturę,
co jest obecnie – jego zdaniem – słabo wykorzystywanym narzędziem. Dodał również, że nie
powinniśmy zapominać, że za każdym nieudanym, psującym przestrzeń obiektem stoi autor
projektu, architekt. „To my, architekci jesteśmy
odpowiedzialni za dzieło” – przekonywał – „Obwinianie prawa, warunków technicznych czy
uwarunkowań formalno-prawnych, przypomina trochę tłumaczenie się polskiej reprezentacji po przegranym 5:0 meczu z Haiti, że trawa
była o 2 centymetry za wysoka i za mokra. Nie

IZBA ARCHITEKTÓW

Od lewej: Piotr Fokczyński (UM Wrocław), Mirosław Hagemejer (UM Lublin),
Wiesław Bielawski (UM Gdańsk)

powinniśmy tej odpowiedzialności od siebie
odrzucać, powinniśmy ją brać, jak to się mówi,
»na klatę«, nawet powinniśmy brać więcej. Ktoś
mówił o finansach? Czemu nie, bierzmy finanse.
Oczywiście to się wiąże z tym, że trochę z nich
zostanie też i u nas”.
Wreszcie ubolewając nad jałowością i niskim
profesjonalizmem krytyki architektonicznej
w Polsce wskazał na konieczność piętnowania
złych przykładów postępowania z przestrzenią.
„Mamy konkursy, w których nagradzamy najlepszą architekturę albo najlepszą przestrzeń
publiczną. Dlaczego nie pokazujemy społeczeństwu co jest złe, brzydkie, prostackie i do tego
często przesadnie kosztowne?”.
Ryszard Comber przypomniał, że inwestor
wydający pieniądze chce osiągnąć zysk ale tylko
architekt może ubrać marzenie klienta w widzialny kształt zgodny z prawem, interesem
publicznym i zasadami ekonomii.

Publiczność zabiera głos
Wypowiedzi uczestników debaty zaczynał powoli zagłuszać narastający szum z sali. Słuchacze, reagując na wypowiadane ze sceny opinie
podnosili ręce prosząc o głos, a nie mogąc się
doczekać na rozpoczęcie dyskusji dzielili się
spostrzeżeniami z sąsiadami. Spowodowało
to, że moderator Marek Czuryło zdecydował
o udzieleniu głosu osobie z sali. Mikrofon otrzymał Ryszard Kowalski, który przypomniał, że
„trójkąt” architekt – inwestor – urząd powinien
brać pod uwagę jeszcze jeden podmiot, miano-

wicie mieszkańców, użytkowników powstającej
w procesie inwestycyjnym przestrzeni. Potępił
stanowczo procedurę decyzji o warunkach zabudowy upatrując w niej przyczyny degradacji
przestrzeni. Dodał też, że cele publiczne mają
swoją hierarchię. Mogą być hierarchizowane
nie tylko kulturowo, o czym wszyscy wiemy,
ale także instrumentalnie. I podał przykład:
„Wydaje się, że dla przestrzeni miejskiej bardzo
dobrym celem publicznym jest komunikacja. Jeśli najważniejsza byłaby komunikacja publiczna
i rowerzyści, a dopiero potem pozostali, to taka
hierarchia wymusiłaby określone planowanie
przestrzeni publicznej”.
Do tej i wcześniejszych wypowiedzi odniósł
się wiceprezydent Gdańska Wiesław Bielawski. „Istota zła w decyzji o warunkach polega na
tym, że ona z definicji jest sprzeczna z zasadą
zrównoważonego rozwoju, gdyż może być wydana w każdym miejscu, wszędzie, każdemu,
co niekoniecznie jest spójne z logiką rozwoju
danego układu urbanistycznego. W konsekwencji ma szalony wpływ na finanse publiczne, aż do zdemontowania możliwości rozwoju
danego układu. Jako czteroletni szef izby zawodowej urbanistów muszę się zgodzić, że poziom znajomości sfery architektonicznej wśród
urbanistów jest rzeczywiście nienadzwyczajny.
Ale jako członek izby zawodowej architektów
stwierdzam, że poziom niewiedzy na temat
urbanistyki jest symetryczny. Oczekuję zresztą, że będzie gorzej, ponieważ deregulacja zawodów wpuści w sferę planistyczną jeszcze

więcej osób z wykształceniem geograficznym,
geologicznym, geodezyjnym, prawniczym czy
ekonomicznym. Wtedy rozmowa pomiędzy
ludźmi odpowiedzialnymi za »trzeci wymiar«
będzie już prawie w ogóle niemożliwa” – mówił
gdański urzędnik. Następnie przyznał się, że
dość sceptycznie patrzy na dokumenty o charakterze politycznym i deklaratywnym, a za
taki uważa Polską Politykę Architektoniczną1
oraz tzw. Kartę Ateńską2 czy Kartę Wenecką3.
Jego zdaniem są one nieskuteczne. Za bardziej
zasadne uważa działania na rzecz reformy finansów publicznych oraz reformy Prawa zamówień publicznych, które nie przystaje do
sfery architektury, bowiem „jak mówił Jerzy
Waldorff, architektura nie jest sferą demokracji, tylko arystokracji”. Ubolewał, że nie działa
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
z uwagi na obawy urzędników przed posądzeniem o nielegalne powiązania kapitału prywatnego z publicznym.
Pozostałe głosy z sali dotyczyły braku świadomości społeczeństwa na temat wagi problemów przestrzennych, potrzeby edukacji i popularyzacji, włączenia do działań przestrzennych
architektów krajobrazu.

Winne głównie prawo? Ale ostrożnie
Pozostali uczestnicy debaty za chaos zgodnie
winili polskie prawo. Paweł Bugajny, prezes
firmy deweloperskiej proponował redukowanie
ilości przepisów, a Zbigniew Okoński, prezes
Polskiego Związku Firm Deweloperskich – walkę
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Debata zgromadziła tak wielu słuchaczy, że nie wszyscy zdołali zająć miejsca siedzące. Wiele osób zrezygnowało
i odeszło, ale spora grupki obserwowały wydarzenia stojąc wokół przygotowanej na dyskusję przestrzeni

z biurokracją. Architekt Stanisław Łapieński-Piechota wyrażał obawy przed coraz powszechniejszą praktyką zastępowania w administracji budowlanej architektów prawnikami,
natomiast Piotr Gadomski, przewodniczący
Komisji Legislacyjnej IARP – przestrzegał przed
pochopnym, doraźnym i nieprzemyślanym wyrzucaniem pojedynczych przepisów (np. decyzji
WZ) bez przyjęcia filozofii legislacji i spójnego
scenariusza procesu kształtowania przestrzeni
w procesie inwestycyjnym.
Mirosław Hagemejer, architekt miejski Lublina, pochwalił inwestorów za – deklarowane
przez nich – uczenie się na błędach i niepoddawanie hipnotycznej fascynacji zyskami z „PUM-u” oraz za zrozumienie, że mieszkańcom do
życia oprócz powierzchni użytkowej mieszkalnej
potrzebna jest także dobra przestrzeń publiczna,
drogi, parkingi, obiekty kultury, edukacji i sportu.
Postulował też precyzyjny podział ról. „Pieniądze są potrzebne na to, żeby społeczność miała możliwość wybudowania drogi, przedszkola,
boiska i byłbym bardzo ciekaw, jak inwestorzy
oceniliby propozycję podzielenia się z samorządem terytorialnym pieniędzmi. Miasto (gmina),
przekształca tereny w kosztownym procesie
planistycznym oczekując, że odzyska je od przyszłych inwestorów z tytułu renty planistycznej.
Potrzebuje jej na następne działania planistyczne. Inwestorzy obchodzą ten obowiązek czekając
z umowami kupna-sprzedaży 5 lat, zawierając
w tym czasie z nowymi mieszkańcami umowy
przedwstępne, żeby nie oddać pieniędzy, które
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zainwestowali de facto inni mieszkańcy, często
nie zainteresowani działaniami planistycznymi
w tym miejscu. Miasto ponosi wydatki przekształcając pewne tereny, bierze pod uwagę jednocześnie uwarunkowania fizjograficzne, czyli
przyrodnicze, społeczne, w ogóle biznesowe. Ponosi koszt na zaplanowanie i zrealizowanie, a potem dostaje »figę«. Polskie prawo planistyczne
nie przewidziało przepisu uniemożliwiającego
takie niezbyt uczciwe działania”.

Próba łowienia w szumie
Dyskusja toczyła się dalej, coraz więcej słuchaczy zgłaszało się do wypowiedzi, obwiniano
raz prawników, raz architektów, innym razem
naganną chęć zysku, nadmierną ostrożność,
brak stanowczości i celowe działania antyprzestrzenne. Szum informacyjny spowodował, że
wydało mi się niezbędne sporządzenie czytelnego diagramu kto za co odpowiada i kto ma
jaki interes w procesie kreowania przestrzeni.
Oto jasny zakres obowiązków i odpowiedzialności:
Architekt – jest rzecznikiem interesów finansowych inwestora, odpowiada za jakość
przestrzeni publicznej, odpowiada ubezpieczeniem, a często własnym majątkiem za
prawidłowość dzieła i jego zgodność z przepisami, w tym z (nawet najgorszym) prawem miejscowym, odpowiada wizerunkiem
i honorem przed swoim środowiskiem,
Inwestor – odpowiada za swoje interesy finansowe,

	Urzędnik – odpowiada za zgodność z prawem miejscowym i ochrania interesy osób
trzecich.
Jeżeli przypisalibyśmy tym działaniom poziom
ryzyka, to najbardziej ryzykuje architekt (utratą zlecenia, ubezpieczenia i majątku w przypadku błędów, brakiem wynagrodzenia jeżeli trafi
na nieuczciwego klienta). Inwestor w wyniku
niepowodzenia ryzykuje częściową utratę zainwestowanych pieniędzy. Urzędnik ryzykuje
przykry telefon od inwestora.
A kto zyskuje gdy przedsięwzięcie się uda?
 rchitekt – zyskuje wynagrodzenie lub jego
A
większą część (inwestorzy pokochali zatrzymywanie części należnego wynagrodzenia
jako „gwarancję”), podziw środowiska zawodowego, czasami publikację w czasopiśmie architektonicznym lub wywiad w radiu
czy nawet telewizji, często nowe zlecenia,
wzrost zaufania banków do jego przedsięwzięć
Inwestor – liczy zyski, cieszy się podziwem
swojego środowiska, czasami zyskuje publikację w czasopiśmie architektonicznym,
często wywiad w gazecie codziennej, w dziale Nieruchomości, rośnie zaufanie banków
do jego przedsięwzięć.
	Urzędnik – zatrudniony na etacie nie odczuwa zwiększonych zysków, a jego nagrodą
jest świadomość, że przyczynił się do czegoś wartościowego.
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Popatrzmy jeszcze na siłę „argumentów”. Tutaj architekt przegrywa z pozostałymi grupami. Może jeszcze lepiej argumentować swoje
rozwiązania, robić wspanialsze wizualizacje,
przekonywać do upadłego. Nie ma żadnej
możliwości bezpośredniego nacisku. Albo się
uda i zarówno inwestor, jak i urząd zgodzą się
na propozycje albo się nie zgodzą.
Inwestor ma pieniądze i może skutecznie
trzymać nimi w szachu architekta, nakłaniając do zwiększania powierzchni „sprzedawalnej”. Urzędnik ma możliwość, żeby pośrednio wpływać na projekt (np. przedłużanie
wydania decyzji administracyjnej z różnych
powodów).
Z tego krótkiego zestawienia widać, że
w proces inwestycyjny najbardziej zaangażowany jest architekt. Jemu wiec trzeba przypisać
największą odpowiedzialność za kształtowanie
przestrzeni. Jego motywacją jest najczęściej
pasja twórcza, w mniejszym stopniu – pieniądze. Ma jednak, pomimo największej odpowiedzialności – najmniejszą moc sprawczą.
Inwestor ryzykuje pieniędzmi i o nie najbardziej się troszczy. Jego współdziałanie z architektem może go doprowadzić do straty (wtedy, jak uczy życie, obciąży nią architekta) lub
zysku, w którym architekt będzie korzystał
najwyżej do wysokości umówionego honorarium. Dla inwestora motywacją do ochrony
przestrzeni publicznej musiałby więc również
być zysk. Musi jednak ustąpić przed wymogami stawianymi przez ograniczenia planu miejscowego czy decyzji WZ.
Najmniej zaangażowany jest urzędnik, ponieważ jego motywacja do ochrony przestrzeni
publicznej wynika z obowiązku ustawowego.
O chlubnych wyjątkach kierujących się pasją
można wspomnieć zaznaczając równocześnie,
że prawie zawsze są to jednocześnie architekci. Równocześnie jego moc argumentów
jest najwyższa. Może z niej dobrze skorzystać
jedynie wtedy, gdy jest fachowcem (architektem lub urbanistą).
Wnioski nasuwają się same: pozwólmy architektom i urbanistom tworzyć przestrzeń.
Niech robią to, co potrafią najlepiej jako projektanci lub urzędnicy. Jeżeli za to odpowiadają,
nikt nie powinien wpływać na kształt projektu
z powodów innych, niż troska o jakość przestrzeni. Inwestorzy muszą czuwać nad ekonomiką przedsięwzięć, ufać i sprawdzać ale
światle i życzliwie. Zaś twórcom przepisów
dedykuję słowa Seneki Młodszego: „Czego
nie zabrania prawo, zabrania wstyd”. Zostało
nam chyba jeszcze trochę wstydu?
Nie można, jak się zdaje, za nieład przestrzenny bez końca winić trwający kryzys,
niespójne, pisane pod dyktando lobbystów

prawo, niesprawność urzędów czy zbyt mały
hart ducha architektów. Do piekła chaosu
urbanistycznego wtrącają nas bowiem „trzy
grzechy: pycha, chciwość i lenistwo” (cyt. Paweł Kobylański). Każdy z uczestników procesu
inwestycyjnego powinien się zastanowić czym

grzeszy. I oczywiście obiecać poprawę.

Z kronikarskiego obowiązku
Z kronikarskiego obowiązku należy
wspomnieć, że początek dyskusji uświetnił
swoją obecnością minister Janusz Żbik.
Życzliwie ustosunkował się do pomysłu
debaty, wspomniał o pracach Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, której
jest wiceprzewodniczącym, wyrażając
nadzieję na poprawę relacji między
podmiotami odpowiedzialnymi za przestrzeń
publiczną i życzył owocnej debaty. „Nie każdy
ma możliwość iść przez życie, tak żeby ślady
jego stóp przetrwały” – powiedział minister
Żbik, wspominając o tym, że wspaniale, choć
niełatwo, jest być jednocześnie architektem
i urbanistą. Po zakończeniu wystąpienia
opuścił spotkanie, obciążony następnymi
obowiązkami.
Niektóre późniejsze głosy z sali wyrażały
pewne rozczarowanie jego nieobecnością:
 „Chciałam zapytać nieobecnego już
tutaj pana ministra Żbika, czy Komisja
Kodyfikacyjna zajmie się również Ustawą
o zamówieniach publicznych. I jaka jest
możliwość zdecydowanego zwiększenia
udziału architektów w pracach komisji?”.
 „Ja też mam pytanie do pana ministra.
Decyzja o warunkach zabudowy jest
wydawana poza jakąkolwiek kontrolą
społeczną. Plan miejscowy jest wykładany
do publicznego wglądu i musi być zgodny ze
studium. Decyzja o warunkach zabudowy nie
musi być zgodna ze studium. Dlaczego?”.
 Głos zabrał także arch. Wojciech Gwizdak,
członek Komisji Legislacyjnej IARP: „Pan
profesor Niewiadomski (Przewodniczący
Komisji Kodyfikacyjnej, profesor prawa,
SGH – przyp. aut.) mówi, że zlikwiduje
pozwolenia na budowę, a weryfikacja
projektu, jeżeli zawierał błędy, nastąpi
po długim i kosztownym procesie
sądowym. Oceniam to jako działanie
na rzecz prawników, a nie architektów
i projektowanej przez nich przestrzeni
publicznej. Komisja Kodyfikacyjna ma 17
członków, w tym jest 11 prawników. Prawnicy
nie rozumieją przepisów budowlanych,
ponieważ nie mają pojęcia czym jest
proces projektowy i inwestycyjny. To
widać z przepisów, które Ministerstwo
„wypuszcza”. Pan Minister wspominał o tym,

że będziemy teraz robić nowe świetne
prawo. Pytam zatem: dlaczego zmiany,
które teraz są wprowadzane, nie są tym
świetnym prawem? 1 lipca 2102 roku weszła
w życie nowelizacja Prawa budowlanego
o konieczności przyłączania budynków
do ekologicznych źródeł ciepła. Czy Pan
Minister czytał ten przepis? To jest jedno
zdanie, które ma 13 linijek i jest tam zawarte
7 warunków. Narysowałem algorytm tego
przepisu, 3 dni zajęło mi zrozumienie o co
chodzi” (polecamy artykuł zawierający
wspomniany algorytm oraz komentarz
opracowany przez IARP pt. „Efektywność
energetyczna w praktyce projektowej,
Z:A_04/2012, str. 90 – przyp. red.).
Wojciech Gwizdak skrytykował
też praktykę sądowego rozstrzygania
interpretacji przepisów budowlanych: „Moim
zdaniem sędziowie NSA, naruszają prawo
budowlane. Z ustawy o wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wprost wynika, że
jeżeli sędziowie sądu administracyjnego
wkraczają na pole interpretacji przepisów, to
wypełniają samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie. Czy Ministerstwo
występowało kiedyś do prokuratury
z doniesieniem o popełnieniu przestępstwa?
Gdy w wyroku sądu administracyjnego
czytam, że wprawdzie projektant twierdzi,
że budynek ma 7 kondygnacji, ale sąd uważa,
że ma 8, to proszę mi powiedzieć na jakiej
podstawie prawnik mówi, że nieprawdą jest
to, co projektant zapisał i potwierdził swoim
podpisem i pieczątką?”. Interesujące byłyby

odpowiedzi Ministra na te pytania... 
1_Polska Polityka Architektoniczna – projekt dokumentu opracowany
przez Polską Radę Architektury, zawierający zbiór zasad które powinny
generować jakość przestrzeni uwzględniając aspekty ekologiczne,
społeczne, ekonomiczne i kulturowe. Czytaj więcej: Z:A_06/2012
strona 36 oraz Z:A_01/2013 strona 36.
2_Karta Ateńska – dokument uchwalony na IV. Międzynarodowym Kongresie Architektury w roku 1933 w Atenach, zawierający postulowane
zasady nowoczesnego projektowania urbanistycznego. Karta ateńska
została przygotowana pod przewodnictwem Le Corbusiera i omawia
rozdzielenie obszarów funkcjonalnych miasta oraz stworzenie racjonalnej i zdrowej przestrzeni życia (źródło: wikipedia).
3_Karta Wenecka – (pełna nazwa: Międzynarodowa Karta Konserwacji
i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych) międzynarodowa konwencja określająca zasady konserwacji i restauracji zabytków architektury.
Przyjęta została w 1964 roku przez II Międzynarodowy Kongres Architektów i Techników Zabytków w Wenecji. Karta Wenecka kontynuuje
i precyzuje zasady ochrony zabytków zawarte w Karcie Ateńskiej.
Ze strony polskiej Kartę podpisał prof. Jan Zachwatowicz.

Urszula Szabłowska
architekt IARP

> napisz do autora:
uszablowska@mazovia.org
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fot. anna gregorczyk, fotoarchitektura

Architektura
powinna
wrócić
do korzeni
Bartosz Wokan, współpraca Michał Hasik
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Wybitny włoski architekt Renato Rizzi, który na zaproszenie Izby Architektów RP był gościem
specjalnym styczniowych targów Budma 2013, przekonywał, że inteligentna architektura to taka,
która łączy w sobie dwa pierwiastki – „arche”, czyli pierwsze zasady i fundamenty sztuki oraz „tekne”,
czyli technikę zarządzającą tymi zasadami. W ocenie profesora Rizziego współcześni architekci zbyt
dużo uwagi poświęcają tej drugiej sferze. Jego wykład był próbą pokazania jak w zawodzie architekta
skazanym na prawa rynku odnaleźć to pierwotne, niewidzialne „arche”.

H

Hasło przewodnie Budmy 2013 „Budownictwo
przyszłości, inteligentna architektura” świadczy o tym, że organizatorzy targów w stolicy
Wielkopolski coraz bardziej otwierają się na
środowisko architektów. Duża w tym zasługa
Izby Architektów RP, która po raz kolejny została patronem honorowym całego wydarzenia. To właśnie na zaproszenie IARP wybitny
włoski architekt, słynący z niekonwencjonalnego podejścia do architektury, przyjechał do
Poznania. W swojej pracy Rizzi rzadko podąża
za panującymi modami, raczej łamie wszelkie
utrwalone normy, co przysparza mu w równej
mierze zwolenników, co przeciwników.
Włoski architekt triumfował w wielu prestiżowych konkursach architektonicznych, m.in.
na projekt Pałacu Sportu w Trento we Włoszech, którego budowa pochłonęła 70 milionów euro. Otrzymał też nagrody w konkursach
na gmach Muzeum Egipskiego w Kairze (jego
projekt zajął trzecie miejsce na 2 tysiące nadesłanych prac) czy dzielnicę Pujiang w Szanghaju.
Stworzył m.in. gmach opery w Tokio, dzielnicę
w swoim mieście i dzielnicę La Viltette w Paryżu. W Polsce znany jest przede wszystkim jako
autor kontrowersyjnego projektu Gdańskiego
Teatru Szekspirowskiego.
Drugiego dnia targów Rizzi wygłosił wykład pt. „Though and shape: form of architecture”. Prelekcja miała się odbyć w pawilonie nr
7A (Forum Inspiracje), jednak ze względu na
ogromne zainteresowanie została przeniesiona do otwartej niedawno, monumentalnej Sali
Ziemi, mogącej pomieścić ponad 2000 osób.
Jej wnętrze, składające się z futurystycznych
płaszczyzn i światłocieni, stanowiło z pewnością ciekawe tło dla rozważań na temat
obecnej kondycji oraz perspektyw rozwoju architektury.
„Architektura w obecnych czasach przeżywa największy kryzys obyczajowy, jaki kiedykolwiek mógł zaistnieć” – tymi mocnymi słowami Renato Rizzi rozpoczął część wykładu

poświęconą nienajlepszej kondycji tej dziedziny
w dzisiejszych czasach. Słabość ta, zdaniem
projektanta, wynika między innymi z kryzysu kulturowego. Dowód? Wygląd przedmieść
miast polskich i włoskich, zła organizacja i niska jakość tutejszej i tamtejszej zabudowy. Jednak pomimo kryzysu nie należy zapominać, że
refleksja na temat architektury jest konieczna.
W ocenie profesora rozważanie nad tym,
czym jest architektura i w jakim kierunku powinna zmierzać, warto zacząć od zastanowienia się nad genezą słowa „architektura”, które
składa się z dwóch greckich korzeni – „arche”,
oznaczającego pierwsze zasady, fundamenty
oraz „tekne”, czyli techniki, jako wszystkiego co służy realizacji tych zasad. Te korzenie
są ważne ale też pozostają w opozycji wobec
siebie. Zdaniem prelegenta w tej parze to wymiar „arche” jest o wiele bardziej istotny ale
też trudniejszy do ujęcia. Niestety większość
współczesnych architektów rozpoczyna pracę
od drugiego, technicznego aspektu, nierzadko
skupiając się wyłącznie na nim. „A przecież nie
jesteśmy tylko „tektami”, jesteśmy „architektami” – podsumował gość z Włoch.
Rizzi podkreślał też istotne korelacje pomiędzy tym, co widzialne, a co niewidzialne
w architekturze. Technika, będąca na usługach
architektury, mierzy tylko to, co widzialne i namacalne. Dlatego ludzie przyzwyczajeni są,
żeby oceniać architekturę właśnie przez pryzmat tego, co widoczne. Pomijają natomiast
sferę niewidzialną, estetyczną, emocjonalną,
bez której konkretny budynek lub obiekt nie
wykraczają tak naprawdę poza banalny poziom istnienia.
Po części wprowadzającej, architekt przedstawił swój projekt Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego skupiając się na czynnikach, które wpłynęły na stworzenie koncepcji obiektu.
Przekonywał, że jego konwencja nie wynikała
jedynie z geografii i rzeźby terenu. W projektowaniu bardzo pomogły mu trzy gdańskie

tropy interpretacyjne. Pierwszym była słynna
dziejąca się w Gdańsku powieść „Blaszany bębenek” napisana przez urodzonego w Gdańsku
noblistę Günthera Grassa i jej filmowa interpretacja w reżyserii Volkera Schlöndorffa. To
historia Oskara, chłopca od którego krzyku
pękają szyby. Rizzi odczytał tę metaforyczną przypadłość dziecka jako symbol wolności,
którą należy zdobyć, wolności gwarantującej
chłopcu utrzymanie indywidualności. Ta wolność teatru przejawia się u Rizziego między
innymi w konstrukcji ruchomego dachu otwierającego się jak książka.
Drugim elementem, na którym opierała
się koncepcja obiektu, był ruch społeczny Solidarność, który narodził się właśnie w Gdańsku. Dzięki Solidarności ludzie mogli ponowne
spojrzeć na kwestie wolności i indywidualności
jednostki.
Wreszcie trop trzeci – Kościół Mariacki
w Gdańsku – monument nie mieszczący się
w skali, stanowiący symbol średniowiecznego miasta.
Po wykładzie przyszła pora na pytania
z sali, na które profesor odpowiadał przez
prawie godzinę. Tłumaczył między innymi, że
wsparciem w pracy architekta mogą, a wręcz
powinny być inne dziedziny sztuki, np. poezja
czy muzyka kreujące naszą wrażliwość i estetykę. Włoski architekt zdradził również źródła
swoich inspiracji, wskazując na twórczość Josifa Brodskiego, Günthera Grassa, Victora Hugo,
Wiliama Szekspira czy Michała Anioła.
Na zakończenie spotkania na scenę wszedł
Andrzej Byrt, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich, który podziękował za
wykład cytując w oryginale wersy z „Boskiej
Komedii” i wyraził nadzieję, że w kolejnych latach profesor również pojawi się w Poznaniu.
Byłoby to uzasadnione tym bardziej, że kolejne edycje tego wydarzenia będą nosić nazwę
„Międzynarodowych Targów Budownictwa
i Architektury”.
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Kim jesteśmy?
arch. Tadeusz Barucki, architekt IARP

Władze Izby sięgnęły do lamusa, otrzepały z prochu i oznajmiły, że może dobrze
byłoby gdybym – jako najstarszy członek IARP – powiedział parę słów podczas
krajowego zjazdu zamykającego jej rok jubileuszowy. A że słowa wspieram zazwyczaj
obrazem zapraszam do lektury skrótu z owego wystąpienia oraz do otwierania oczu...

J

Już w prehistorycznych początkach swego istnienia człowiek starał się wygodnie urządzić
swe życie. Widzimy to na przykład w neolitycznej osadzie Skara Brae (3100-2400 p.n.e.)
na brytyjskich Orkadach, gdzie już wówczas
pojawiło się – niewiarygodne a jednak – umeblowanie wbudowane. Z umiejętnością użytecznego zorganizowania przestrzeni szła
w parze konieczność wznoszenia w zespołowym wysiłku mocnej, trwałej konstrukcji,
czego kolejnym dowodem są pozostałości np.
słynnego irlandzkiego dolmenu Poulnabrone
(szacowany na 4200-2900 p.n.e).
A jeśli ktoś potrafił do tego wszystkiego
uzyskać kształt miły dla oka i umiejetnie powiązany z krajobrazem– jak widzimy to przykładowo w masywie grobowym w egipskim
Deir el-Bahari (1550 p.n.e., Senenmut, wypada
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dodać: odrestaurowany współcześnie przez
polskich fachowców) – osiągał najwyższe pozycje społeczne, z takimi atrybutami jak podobizny odtworzone w kamieniu czy grobowiec pod
dziedzińcem świątyni królowej Hatszepsut.
Podobnie do historii przeszła pozycja twórców planów ateńskiego Partenonu (447-432
p.n.e., Iktinos i Kalikrates), a oni – arcymajstrowie – scalający wszystkie umiejętności
potrzebne do wzniesienia takiego obiektu uzyskali miano architektów, co dało też początek
nazwie samej architektury, z której definicją
kłopoty mamy do dziś...
Już wówczas piękno przestrzeni widziano
szerzej, o czym świadczy choćby szachownicowy plan odbudowanego Miletu (ok. 479
p.n.e., Hippodamos) oraz fakt, że imię jego
twórcy znamy głównie z pism Arystotelesa,

co dowodzi, że problemy architektury rozpatrywano dawniej na najwyższym poziomie
intelektu. I w tym momencie skrzypnęło –
może nieco delikatnie, lecz jednak – pytanie
jakie powinniśmy sobie dziś często zadawać:
Kim jesteśmy?

Ciekawe, że w średniowieczu
z architektury słynęli
nie tylko architekci...
Upewnieni o mistrzostwie naszej profesji pamiętajmy jednak, że nowe, istotne inwencje
przychodziły też spoza kręgu architektów.
Przykłady? Złotnik z Florencji Filippo Brunelleschi (1376-1446) wygrał konkurs na budowę
kopuły katedry, która na swój sposób otwierała epokę renesansu. Aby ją budować musiał

fot. TADEUSZ BARUCKI [1,2,3,7], Harrieta171 – Wikimedia Commons [4]

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

1. Neolityczna osada Skara Brae (3100-2400 p.n.e.) na brytyjskich Orkadach,
z umeblowaniem wbudowanym
2. S
 łynny irlandzki dolmen Poulnabrone (megalityczy grobowiec,
szacowany na 4200-2900 p.n.e)
3. Masyw grobowy w egipskim Deir el-Bahari (1550 p.n.e., Senenmut)
4. Ateński Partenon (447-432 p.n.e., Iktinos i Kalikrates)
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co prawda wstąpić do cechu budowlanego
(jakże ciekawe dla Izby) ale de facto był złotnikiem. Ogrodnik Andre Le Nôtre (1613-1700)
uprzytomnił nam, że architektura istnieje też
w innej, otwartej skali, jak również materii.
Stenograf parlamentarny Ebenezer Howard
(1850-1928) zaproponował swoją, aktualną do
dziś, wizję miasta-ogrodu. I wreszcie również
zafascynowany zielenią artysta plastyk Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) w proteście przeciw racjonalizmowi skutecznie promował swoje idee architektoniczne w Europie,
Ameryce, Japonii i Australii.
Na tym tle trochę żałosny (ale znów bardzo
istotny dla środowiska architektów Izby) jest
wyrok wiedeńskiego sądu wydany po 10 latach
od śmierci Hundertwassera, zasądzający, że
nie można podawać zaprojektowanego przez
niego pierwszego budynku mieszkaniowego
w Wiedniu bez przywołania nazwiska architekta prof. Josepha Karviny.
Czynię więc to, ale celem moim jest zwrócenie powszechnej uwagi na sytuację jaka
istnieje w Polsce w konkursach architektonicznych wraz z ich „przetargowo” ograniczoną dostępnością. Ich część koncepcyjna powinna być
jak najszerzej dostępna. Bez zdumiewających
wymagań, jakich nikt nie stawia np. muzykowi
przystępującemu do konkursu na symfonię czy
grafikowi startującemu w konkursie na plakat.

Dla środowiska architektów otwarte konkursy nie są zagrożeniem. Wręcz przeciwnie:
musimy zdawać sobie sprawę, że odcięcie od
nich młodego pokolenia architektów i kręgów pozaprofesjonalnych będzie ze szkodą
dla przyszłości architektury polskiej. Jeżeli nie
widzimy szkodliwości tego ograniczenia to powtórzmy pytanie: Kim jesteśmy?

Architektura murowana
przybyła do naszego
lesistego kraju, gdzie nawet
grody budowano z drewna...
Jubileuszowy Zjazd Izby Architektów skłania
do przypomnienia przeszłości kształtowania
się polskiej świadomości architektonicznej
„podług Niebà y zwyczàyu Polskiego” (Kraków
1659), który towarzyszył też ojcom założycielom polskich organizacji profesjonalnych,
szukających w 1909 roku jako Delegacya Architektów Polskich swojskiej architektury. Nie
można przy tym nie dostrzec, że tą swojską architekturą scalili oni w swej organizacji ziemie
nieistniejącej wówczas Polski, na blisko 10 lat
przed odzyskaniem przez naszą ojczyznę niepodległości!
Co dzieje się dalej? Od chwili uzyskania
wolności, ilość i samodzielność działania polskich organizacji architektonicznych na terenie
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całego kraju niespodziewanie rośnie. Powstają nowe, bardziej wyspecjalizowane jak np.
zawiązane z inicjatywy głównie architektów
Towarzystwo Urbanistów Polskich (1922) czy
Stowarzyszenie Architektów Polskich SAP
(1925) grupujące młodych, konkurujących
w walce o rynek ze starszą generacją działającą w Warszawie, zwłaszcza w Kole Architektów. Powstają także ugrupowania kierujące
się nowymi nurtami stylistycznymi jak Blok
(1922-1924) czy Praesens (1925-1926).
W czasie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w roku 1929 rodzi się postulat o scaleniu tych wszystkich organizacji
w wyniku czego zawiązany zostaje Związek
Stowarzyszeń Architektów Polskich (1930),
który doprowadza ostatecznie do powstania
Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej
Polskiej SARP (1934).
SARP ma przed sobą do wybuchu wojny
zaledwie 5 lat działania, ale mimo to wytwarza więź zawodową, która w warunkach wojny
przetrwa nawet w obozach jenieckich. Sympatycznym tego dowodem może być zachowana
lista obecności zebrań Koła SARP w obozie
jenieckim w Murnau czy inicjatywa emigracyjnego SARP w Wielkiej Brytanii, co do zorganizowania tam w czasie wojny Polskiej Szkoły
Architektury, mającej przygotować fachowców dla powojennej odbudowy kraju.
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Historia układa się jednak inaczej. Fachowcy do kraju nie wracają. Mimo to SARP
zostaje reaktywowany w Lublinie już w roku
1944. Na pieczątce Stowarzyszenia orzeł traci koronę, ale przedwojenne miano pozostaje
bez zmian. Problem powstaje w roku 1952,
wraz z nową oficjalną nazwą państwa – Polska Rzeczpospolita Ludowa, co wymusza
zmianę nazwy Stowarzyszenia. Na Walnym
Zjeździe Delegatów SARP w Krakowie trwa
zażarta walka o zachowanie przynajmniej
przedwojennego skrótu, co w końcu – odczytując Stowarzyszenie ARchitektów Polskich
jako SARP – uchwalono, i co trwa do dziś.
Ciekawe, że kiedy już w nowych warunkach
politycznych po roku 1990 wnioskowałem
na Walnym Zjeździe SARP o restytuowanie
przedwojennej nazwy Stowarzyszenia wniosek mój odrzucono.
Wreszcie w roku 2002 powstaje Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, a wraz
z nową organizacją rodzi się potrzeba ułożenia kooperacji z dotychczas monopolistycznie
działającym SARP-em.
Jedyną znaną mi godną pochwały sferą tej
współpracy jest portal in memoriam, poświęcony pamięci zmarłych Koleżanek i Kolegów,
który z czasem stać się może również archiwum cennych materiałów dokumentujących
polską twórczość architektoniczną.

24

Z:A _01_2013

Niestety za płytko orzemy
w naszej ubogiej pamięci.
Dla przykładu...
WARSZAWA, Józef Czajkowski (1872-1947).
Główny reprezentant Warsztatów Krakowskich, nagrodzony Grand Prix za Pawilon Polski
na wystawie w Paryżu w roku 1925, w którego architekturze określonej wówczas jako Art
Déco słusznie dopatrywano się inspiracji polską
sztuką ludową. Ogromny sukces wraz z dodatkowymi 205 indywidualnymi nagrodami za eksponaty, który w kraju ukształtował wówczas
polski nurt Art Déco głównie we wnętrzach,
sprzęcie i plastyce użytkowej, łącznie z godłem państwa, orłem zaprojektowanym przez
dziekana Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej Zygmunta Kamińskiego.
Józef Czajkowski umarł w Warszawie już po
wojnie, ale nie ma go na liście zasłużonych, którym składa się co roku na grobie sarpowski znak
pamięci. Nie ma zresztą na tej liście i Macieja
Nowickiego, którego pozycji w architekturze
już w skali światowej nie muszę podkreślać.
KATOWICE. Wdzięczni powinniśmy być prof.
George’owi Arbidowi z Bejrutu, że poprzez twórczość Karola Schayera odkrył nam architekturę
modernizmu Katowic. Na podobne opracowanie
(może przez kogoś w Polsce?) czeka Tadeusz Michejda (1895-1955), powstaniec śląski i przedwo-

jenny organizator środowiska architektów i prezes SARP Górnego Śląska. Wspaniały architekt.
Sprawdzam w Internecie spis ulic Katowic.
Może przynajmniej ulica jego imienia? Nie ma. (Po
mym przemówieniu na zjeździe Izby, ktoś z Katowic powiedział, że ostatnio jedną z ulic tego
miasta nazwano imieniem Tadeusza Michejdy.
I bardzo dobrze, ale to chyba nie wszystko co należałoby w tej sprawie zrobić... – przyp. aut.).
POZNAŃ. Jedną z charakterystycznych budowli stolicy Wielkopolski, identyfikującą ją do
dziś z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi
jest Pałac Targowy ze strzelistą wieżą. To dzieło
Stefana Cybichowskiego (1881-1940), w okresie międzywojennym autora wielu wybitnych
obiektów w Poznaniu i na Pomorzu oraz przedwojennego radnego miasta Poznania. Może
dlatego właśnie Niemcy zamordowali go już na
początku stycznia 1940 roku... Przeglądam spis
ulic miasta. Był przecież jego radnym. Nie ma.
TORUŃ. I może jeszcze Kazimierz Ulatowski (1884-1975) autor rewelacyjnych jak na
przedwojenne czasy obiektów w Toruniu np.
żelbetowej kopuły kościoła Chrystusa Króla,
pawilonu wystawowego czy Kasy Chorych. Po
wojnie pracował w Poznaniu i być może dlatego wytracony został z toruńskiej pamięci?
Jeżeli o takich architektach (podanych tutaj
przykładowo) nie pamiętamy, to odpowiedzmy sobie na trudne pytanie: Kim jesteśmy?
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5. K
 opuła florenckiej katedry Santa Maria del Fiore, konkurs na jej budowę
w 1418 roku wygrał złotnik Filippo Brunelleschi
6. O
 grodowe założenie pałacu wersalskiego zaprojektowane przez twórcę
barokowej szkoły ogrodu francuskiego André Le Nôtre'a
7. P
 ieczęć Delegacyi Architektów Polskich, pierwszej polskiej profesjonalnej
organizacji architektów założonej w 1909 roku

fot. shoshanah
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Burzy się dziedzictwo, gdzie
jest etyka, czyli co przekażemy
młodszym pokoleniom...
Co myśleć o fakcie znikania z naszej przestrzeni obiektów architektury najwyższej, wręcz
światowej klasy, jak Supersam w Warszawie
czy Dworzec Kolejowy w Katowicach? Czy na
zapleczu tego nie pojawia się też sprawa etyki
zawodowej? Doprowadzenie do skandalicznej
ruiny i w rezultacie rozbiórki.
Co myśleć o zagrożonej, zdewastowanej,
dwukrotnie podpalanej hali sportowej na warszawskim Grochowie (dziele Macieja Nowickiego i Zbigniewa Karpińskiego) podczas kiedy
w tym samym czasie w Wiedniu doprowadza
się do rekonstrukcji (oczywiście w modelu) fasady warszawskiego domu rodziców projektu
Macieja Nowickiego, zniszczonego powojenną
przebudową? W tym kontekście ponownie
przywołuję pytanie: Kim jesteśmy?
Richard Neutra, jeden z pionierów nowoczesnej architektury XX wieku powiedział mi,
że dobrze byłoby aby ktoś wykrył „bakcyle architektury”, o których przedszkolanki mogłyby
mówić już małym dzieciom, a one – już na całe
życie – wiedziałyby o nich, a zatem także o architekturze. Witamy więc i popieramy wszelkie
akcje typu „Archi Tekturki” (warsztaty architektoniczne dla dzieci prowadzone przez war-

szawski oddział SARP – przyp. red.). Tę „dobrą
nowinę” o architekturze musimy – póki ktoś
inny tego za nas nie będzie robił – przekazywać
społeczeństwu w różnych formach.
Informacje o architekturze powinniśmy
przekazywać również własnemu środowisku
w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Podziwiając jednak medialne informacje
o wieżowcach w Dubaju, warto też wiedzieć
co się dzieje na przykład w znacznie bliższym
nam – nie tylko geograficznie – Wilnie.

Do puenty Koleżanki
i Koledzy, przed nami
jubileusz 25-lecia Nowej
Historii, może więc wspólną
inicjatywą...
W takiej to atmosferze wspomnień, refleksji
i kontemplacji chciałbym zwrócić uwagę, że za
dwa lata obchodzić będziemy 25-lecie Nowej
Historii Naszego Kraju.
Warto ten czas odpowiednio wykorzystać.
Być może jednym z dobrych pomysłów na
uhonorowanie takiego jubileuszu byłoby przygotowanie albumu „Architektura III Rzeczypospolitej”? Odpowiednim tekstem i obrazem
informowałby społeczeństwo o znaczeniu architektury w jego życiu. Władzy uprzytamniał
jakie znaczenie może mieć ona w osiąganiu ce-

7

lów politycznych. Obcokrajowcom (bo byłaby
chyba i edycja obcojęzyczna?) służył za przewodnik po nieznanych im zupełnie przemianach. A nam, architektom – dawał satysfakcję
z podsumowania naszej pracy.
Architektura jest tą dziedziną sztuki, której
nie możemy w pełni poznać z autopsji. Znajomość z nią zawieramy więc za pośrednictwem
publikacji. I w naszym interesie, jako autorów
dzieł w takich publikacjach przedstawianych,
leży ich jakość i komunikatywność. Zadbajmy
o to, bo warto! Oczywiście padnie znowu pytanie czy my, architekci powinniśmy to robić? Bo
właściwie: Kim jesteśmy?
Czy tylko zrzeszeniem fachowców, potrafiących zgodnie ze sztuką wykonać każde
– nawet najbardziej bezsensowne – zlecenie
inwestora? A może powinniśmy patrzeć na
sprawy architektury (w jej dobrym interesie!)
znacznie szerzej? I w konsekwencji zajmować
się też sprawami, których jak dotąd dla dobra
architektury nikt nie załatwił?
A więc Drodzy Moi: Kim jesteśmy?

Tadeusz Barucki
architekt IARP
> napisz do autora:
tadeuszbarucki@gmail.com
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Kresek parę wokół
zawodu architekta
czyli zróbmy Eksperyment Narodowy
arch. Anna Buława-Pełka, architekt IARP

Lektura przedostatniego numeru „Zawodu:Architekt” (05/2012) skłania do wręcz filozoficznych
refleksji nad sensem bycia architektem: Kim jestem? Kim powinienem być? Kim chciałbym być?
Jak jestem widziany przez środowisko, a jak przez ludzi spoza branży?

Z

Zastanawiające dlaczego, pomimo regularnego
czytania Z:A, dwuznaczność tytułu objawiła
mi się dopiero teraz? Czy przewrotny dualizm
sensu jest zamierzony przez Redakcję1, czy też
nie? Czymże jest zawód? Czy tylko zajęciem,
czynnością, którą się wykonuje, by zdobyć pieniądze? A może chodzi o to niemiłe uczucie, gdy
nasze oczekiwania nie zostają spełnione? Czy
mój zawód to zawód, czy zawód?
Architekt to: nie sprzedawca, nie komiwojażer, nie aptekarz, nie listonosz, nie kierowca
autobusu, nie tłumacz i nie urzędnik, nie nauczyciel i także nie bankowiec, nie przewodnik, nie instruktor, nie kucharz. Kimże więc
jest architekt, skoro we wszystkim powinien
się z łatwością orientować? Jest człowiekiemorkiestrą? Misjonarzem? Filozofem? Budowniczym? A może biznesmenem?
Wyniszczająca (dla architektów jako grupy społecznej i architekta jako jednostki) jest
rozbieżność w postrzeganiu naszej pracy przez
różne środowiska. Inaczej widzimy siebie sami
(wystarczy poczytać Z:A) – jesteśmy skomplikowani, ale profesjonalni, a inaczej widzi nas
klient, kierownik budowy, wykonawca. W tym
wypadku różnica jest na naszą niekorzyść!
Klient nie zgadza się z wyceną (do tego sprowadza nasz profesjonalizm), bo – chociaż projektujemy zgodnie ze sztuką budowalną, przepisami
i wyczuciem przestrzeni, którym zostaliśmy
obdarzeni nieco bardziej od Szanownego Klienta, to – dla niego nasza praca i nasz projekt nie
są wiele warte. „Radzi” wręcz z czego by zrezygnować, a będzie taniej! Jak nie, to On ma kogoś, kto zrobi to za mniejsze pieniądze (prawda,
że brzydko?).
Klient nie zastępuje droższego materiału
tańszym, nie zastępuje droższej działki tańszą, zastępuje natomiast jednego projektanta
drugim. Nie o taki profesjonalizm i pozycję zawodową chyba nam chodzi... Kierownik budowy
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podczas nadzorów autorskich podśmiewa się
za plecami z uwag dotyczących realizacji budowy, przy czym sam ma problemy z bieżącym
korygowaniem i koordynowaniem podstawowych zadań. O wykonawcach, majstrach i fachowcach nie ma co pisać, bo Wykonawca i tak
wie najlepiej. Jest grupą społeczną obdarzoną
największym zaufaniem! To daje do myślenia.
Warto by zrobić sondaż w tej materii. Lekarze
już powinni czuć się zagrożeni, bo trudności
w służbie zdrowia mogą wykorzystać „wykonawcy”. A wiadomo, że prawdziwy Polak zna
się i na leczeniu, i budowaniu.
Architektem może być każdy. Świadczą
o tym kolorowe „fachowe” czasopisma, katalogi
z domami typowymi, poradniki budowlane i fora
internetowe. Wydawałoby się, że to nie nasz
problem, bo mała skala obiektu, więc ten zamęt
nie zagraża „środowisku”. Kubatura mała, ale
skala społecznego zasięgu olbrzymia!
Problem dobrego wizerunku, choć wydaje
się być ledwo zauważany przez architektów
tworzących architekturę przez wielkie A (bo
Wielkich z zasady nie dotyczą Małe sprawy),
to poprzez konotację odnosi się do wszystkich
Architektów! Zarówno wyjątkowych, jak i tych
zmagających się z codzienną walką o kompromis między klientem, przepisami, krajobrazem,
odpowiedzialnością, rzetelnością zawodową
i opłacalnością całego procederu, satysfakcją
z pracy, o uznaniu już nie wspominając.
W kontekst prestiżu i etyki zawodowej
świetnie wpisuje się wspomniany w jednym
z felietonów Piotra M. Glegoły artysta, któremu można by nadać przydomek Majtybez2.
Ten właśnie współczesny bohater mediów bez
dolnej części garderoby rozgościł się w centrum
społecznej wyobraźni i wypiął na wszystkich
swój celebrycki tyłek, ukazując mimochodem,
i zapewne nieświadomie, gombrowiczowską
gębę naszego „błyskotliwego” społeczeństwa.

Majstersztyk gatunku! „Artysta” – atrakcyjny
na sposób medialny, nie wart wzmianki w kulturalnym aspekcie, stanowi jądro zainteresowania! Dokarmiani sensacją nie wychylamy się
tak ochoczo z prozą życia. Gdzie praca, wysiłek,
umiejętności, odpowiedzialność, doświadczenie? Rzetelność? A gdzie zainteresowanie konsekwentnym dążeniem każdego z nas do celu?
Mamy jakieś Cele? Możliwe, że to mało interesujący wątek, zbyt powszedni, by mógł kogoś
zainteresować i by warto o nim wspominać publicznie... A może celowo zmarginalizowany?
Bardzo dobrze, że Z:A zaczęło mówić o sprawach codziennych, sprawach trudnych, o złych
mechanizmach i regulacjach, a nie tylko o sukcesach i wybitnych osiągnięciach pewnych architektów, jak gdyby Izba miała zaledwie kilku,
i to bardzo wybitnych, członków! Otóż nareszcie
ktoś to powiedział: tak, nie wszyscy wygrywamy konkursy, nie wszyscy mamy świetne
zlecenia, nie wszyscy brylujemy w świecie, nie
wszystkich nas stać, żeby posyłać dzieci do prywatnej szkoły. Ale wszyscy jesteśmy architektami. To nas łączy. A przynajmniej powinno...
Równocześnie konkluzja jest taka, że biadolimy nad swym losem sami do siebie! Bo i tak
nikt nas nie zrozumie... Biadolimy i dobrze się
z tym chyba czujemy. Tacy romantyczni bohaterowie... Wyalienowani, jednakże piękni w swym
cierpieniu. Tylko na co to komu? Możemy sobie
pisać w branżowych czasopismach o trudnościach w relacjach architekt-klient, ale przeczytać nas może co najwyżej konkurencja! Bo inny
architekt to już nie kolega, to nie osoba bliska
w metafizyczny sposób, tylko – konkurent!
Doświadczenia i problemy wszyscy mamy
podobne. Czas, by się z nimi zacząć zmagać. By
na każdym poziomie aktywności zawodowej,
od urzędnika, po cenionego twórcę, zachowywać się z szacunkiem do własnego zajęcia.
Moi drodzy, zacznijmy się wspierać i zacznijmy

doświadczenia zawodowe

Jak to możliwe, że
ktoś, kto przez opinię
publiczną obligowany
jest do świadczenia
usług bezpłatnie, bo nie
są warte stosownego
wynagrodzenia
(w przeciwieństwie do
pracowników „fizycznych”,
którym trzeba zapłacić),
jest „ustawiony”
finansowo?
To mistrzostwo świata!
Nobel z ekonomii!
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równolegle pracować na prestiż. W społeczeństwie tkwi przekonanie, że architekt to taki
„gość”, który może zrobić coś za darmo. Bo to
tylko „parę kresek”. Że to łatwe zajęcie. Z drugiej strony architekci postrzegani są za elitę
społeczną i finansową.
Jak to możliwe, że ktoś, kto przez opinię publiczną obligowany jest do świadczenia usług
bezpłatnie, bo nie są warte stosownego wynagrodzenia (w przeciwieństwie do pracowników „fizycznych”, którym trzeba zapłacić), jest
„ustawiony” finansowo? To mistrzostwo świata! Nobel z ekonomii!
Na potwierdzenie przykład z życia: przy
szkole mojego dziecka ma być budowany parking. To, co jest w tej chwili, nie spełnia norm.
Idea więc ze wszech miar słuszna. W ubiegłym roku odbyła się burzliwa debata, czy
boisko szkolne przeznaczyć na parking, czy
może na plac zabaw dla dzieci przedszkolnych.
Nadmienię, że jest to nowa i niemała szkoła,
a właściwie zespół szkół i obejmuje zarówno
podstawówkę jak i gimnazjum, a w budynku
obok mieści się duże przedszkole. Wszystko na
niewielkim wspólnym terenie z jednym małym

boiskiem, jedną małą łąką i kilkumetrowym (!)
placem zabaw dla 200 przedszkolaków. W tym
roku już nikt nikomu niczego nie zabiera, ma
być dokupiony teren pod rozbudowę parkingów (przemilczmy pytanie: a co z terenem pod
dodatkowe boiska i plac zabaw?). Szkoła natomiast szuka architekta, który zrobi projekt „za
darmo”. Ktoś się pisze?
Działać powinniśmy równolegle na wszystkich szczeblach społecznych. Jednak musimy
zmienić nasz sposób myślenia. Nie o architektach do architektów, ale do potencjalnych klientów, do obecnych inwestorów, do pozostałych
uczestników procesu budowalnego.
Jeśli już podaliśmy na tacy poradników budowlanych rozmaite technologie dając ludziom
złudzenie, że to cała sztuka i każdy może sam
zrobić projekt i zbudować dom od A do Z, to teraz powinniśmy zrobić krok do przodu i powiedzieć „owszem, każdy może, ale to jeszcze nie
sztuka i nie architektura, to tylko pomieszczenie, to tylko cegła, to okno, a to nadproże”.
Architektura to nie parę kresek. Parę kresek to też matematyka, geometria, grafika,
astronomia, ekonomia... Więc jakie parę kre-

sek? Które kreski to tylko kreski, a które kreski
to już architektura?
Może zdobędziemy się na społeczny eksperyment – Eksperyment Narodowy (brzmi
z odpowiednią powagą) i wyedukujemy społeczeństwo, że parę kresek to nie architektura? Rozdajmy przechodniom, albo nie, jeszcze
lepiej, rozdajmy celebrytom, gwiazdom, dziennikarzom, Artystom Majtybez, postaciom
z pierwszych stron gazet zestaw „małego
architekta” (wszak każdy może projektować)
i sprawdźmy ilu z nich uda się zrobić architekturę z kilku kresek.
1_Dualizm słowa zawód w tytule Z:A był w pełni świadomy, choć
przyjęty z wahaniem. Miałem bowiem nadzieję skupiać się głównie na
pierwszym znaczeniu tego słowa, a jednocześnie jak napisałem we
wstępniaku pierwszego wydania (Z:A_01/2007) „Zawodem zawodu
nie sprawić” – przyp. red. nacz.
2_Piotr M. Glegoła, Majtki architekta, Z:A_05/2012, str. 38

Anna Buława-Pełka
architekt IARP
> napisz do autorki:
projekt@bepe-arch.pl
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ZESTAW MAŁEGO
ARCHITEKTA

Z załączonych patyczków
zaprojektuj budynek
w taki sposób, aby:
 odpowiadał Twoim
potrzebom,
 komponował się
z otoczeniem,
 spełniał założenia
planu miejscowego,
prawa budowlanego,
norm i odpowiednich
przepisów

Cz a s z a da ni a: 5 minut

Architektura to nie parę kresek. Parę kresek to też matematyka,
geometria, grafika, astronomia, ekonomia... Więc jakie parę kresek? Które
kreski to tylko kreski, a które kreski to już architektura? Może zdobędziemy
się na społeczny eksperyment – Eksperyment Narodowy (brzmi
z odpowiednią powagą) i wyedukujemy społeczeństwo, że parę kresek
to nie architektura? Rozdajmy przechodniom, albo nie, jeszcze lepiej,
rozdajmy celebrytom, gwiazdom, dziennikarzom, Artystom Majtybez,
postaciom z pierwszych stron gazet zestaw „Małego Architekta”
(wszak każdy może projektować) i sprawdźmy ilu z nich uda się zrobić
architekturę z kilku kresek.
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WOLNE MYŚLI

Dla kultury zawodu
i naszej niezależności
arch. Leszek Kołacz, architekt SARP i IARP

W numerze 06/2012 magazynu „Zawód:Architekt” znalazły się dwa artykuły (oba autorstwa
architektów) dotyczące naszej zawodowej organizacji. Może to przypadek, a może świadoma
decyzja redaktorów, bowiem jeden z nich to artykuł architekta Romualda Millera z roku
1932, drugi natomiast współczesny, pióra architekta Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego.
Pomimo, że obie opinie wyrażone w artykułach dzieli przeszło osiemdziesiąt lat, to problemy
wykonywania zawodu architekta pozostały te same.

O

Obie wypowiedzi powstały w okresie trudności gospodarczych, jakie wystąpiły w naszym kraju. Rok 1932 był rokiem powolnego
wychodzenia z Wielkiego Kryzysu Gospodarczego (1929-1933), w jakim znalazła się
nie tylko Polska, bowiem był to kryzys
światowy. Wśród architektów dało się dotkliwie odczuwać bezrobocie, o którym tak
pisze Romuald Miller w swoim artykule,
opublikowanym w 7 numerze miesięcznika
„Architektura i Budownictwo”: Czy panujące
w obecnej dobie bezrobocie wśród architektów jest skutkiem kryzysu gospodarczego, czy
też powodują go także czynniki niezależne od
tego kryzysu i jakie?
Co ciekawe wyrażona przez Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego opinia (zbieżna z wystąpieniem autora podczas jubileuszowego
seminarium IARP w dniach 11-13 października
2012 r.) także powstała w okresie, gdy zaczynamy odczuwać skutki narastającego kryzysu
gospodarczego, który szczególnie dotkliwie
uderzył w budownictwo, pośrednio – w architektów, a najbardziej w ich najmłodsze roczniki, które nie mogą znaleźć pracy, nie mogą
realizować się w zawodzie.
Ucieczka z kraju i szukanie pracy poza jego
granicami nie rozwiązuje problemu. W dłuższej perspektywie może nawet jest gorsza. To
przecież za nasze pieniądze z podatków i na
naszych uczelniach uzyskane dyplomy służą
brytyjskim czy też niemieckim społeczeństwom, bo tam nasi absolwenci pracują i są
opodatkowani.
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Oba wymienione artykuły nie są jedynie wypowiedziami architektów, są to artykuły organizatorów zawodowego środowiska architektów. Romuald Miller był pierwszym prezesem
SARP w latach przedwojennych i tuż po wojnie.
Jerzy Szczepanik-Dzikowski to między innymi
sekretarz generalny pierwszej kadencji Izby Architektów RP. Obaj – wybitni architekci.
Co takiego jest w treści ich artykułów, że
sprowokowały mnie one do publicznego zabrania głosu?
Romuald Miller na wstępie swojej wypowiedzi zatytułowanej „W walce o program”
określa jej tezy główne następująco, cytuję:
a) A
 rchitektura jest sprawą Kultury i Budownictwa,
b) Budownictwo – jest sprawą Cywilizacji,
c) Architekt jest pracownikiem Kultury i Cywilizacji,
d) O
 rganizacje fachowo-zawodowe architektów
są organizacjami obrony pracy architektów
w zakreślonych powyżej ramach.
I dalej w treści artykułu pada pytanie: Czy jest
wskazane wprowadzenie Izby Architektów, jako
czynnika kontroli sprawności architektów? Czy
zachodzi potrzeba organizacji związku zawodowego architektów, a jeśli tak, to dla obrony
jakich interesów?
A teraz Jerzy Szczepanik-Dzikowski. Teza
główna: Jesteśmy ludźmi wolnego zawodu.
Rozumiem zatem, że architekci interesują się
kulturą narodową i kulturą w ogóle. Współpracują z ludźmi innych dziedzin sztuki. Interesują

się przyrodą... Są wrażliwi. W końcu mamy coś
przeżywać, wykonując nasz zawód. Tymczasem
nastąpiło programowe odcięcie architektów od
architektury. Powiedzieliśmy sobie – i to było
najgorszą rzeczą, jaką sobie powiedzieliśmy
– że od architektury i twórczości przez duże T
jest SARP, a od prawa budowlanego, od przeróżnych technik jest Izba. A przecież nie można
tych rzeczy oddzielić.
Pierwszą moją refleksją po przeczytaniu
obu artykułów było to, że – mimo dzielących
je osiemdziesięciu lat – jest w nich wiele treści bliskich sobie. A przecież świat w którym
żyjemy uległ zmianom niemożliwym do przewidzenia w latach trzydziestych ubiegłego
wieku. Przypomniała mi się wystawa zorganizowana z inspiracji ówczesnego Prezydenta
Warszawy Stefana Starzyńskiego w Muzeum
Narodowym w 1937 r. pod tytułem „Warszawa
2000”. Większość określonych wówczas prognoz rozwojowych Warszawy nie sprawdziła
się i dziś wydaje nam się zabawna. W międzyczasie człowiek wylądował na Księżycu i wybiera się na Marsa. A nasze problemy z wykonywaniem zawodu architekta niewiele się
zmieniły, jeżeli pominiemy jego wykonywanie
w państwowych biurach projektów PRL.
Muszę szczerze wyznać, że łatwiej jest
mi się zgodzić z tezami jakie zawiera artykuł
Romualda Millera, tymi z roku 1932, niż współczesnych – jakie padły w wypowiedzi Jerzego
Szczepanika-Dzikowskiego. Powiem więcej,
Jego wypowiedź poruszyła mnie dogłębnie,
wprost zabolała, bowiem to właśnie Jerzy na-

doświadczenia zawodowe

Działanie w ramach SARP
było możliwe dopóki było ono
finansowane przez państwo.
To się jednak skończyło wraz
z dawnym ustrojem. Powstanie
Izby Architektów umożliwiło nam
pozyskanie niezbędnych środków
finansowych do działania, w drodze
„samooopodatkowania się” na
legalnych, usankcjonowanych
prawnie podstawach. To zapewnia
nam, jako szczególnemu środowisku
zawodowemu, organizacyjną
i merytoryczną niezależność.
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Nie potrafię określić stanu legislacji jaki panuje w innych dziedzinach.
Dzięki Izbie mam jednak rozeznanie co dzieje się w przepisach dotyczących
architektury, planowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego.
Jest źle i nie zapowiada się poprawa. Jeżeli planowane nowelizacje
zostaną przyjęte w Sejmie, wzrośnie ogromnie odpowiedzialność zawodowa
architektów w trybie odpowiedzialności cywilnej, co oznacza oczywiście
odpowiedzialność finansową. Pojedynczy architekt, czy nawet zespół
architektów, nie udźwignie odpowiedzialności za dalsze życie swojego dzieła.

mówił mnie w roku 2002, kiedy to powstawała
Izba Architektów, do czynnego udziału w jej
strukturach organizacyjnych. To on poznał
mnie wówczas z Wojtkiem Gęsiakiem, pierwszym przewodniczącym Mazowieckiej Okręgowej Izby, a obecnym szefem Krajowej Rady
Izby Architektów. Podziwiałem Jurka jako sekretarza generalnego w gabinecie Kazimierza
Ferenca, jego niezwykłą inwencję organizacyjną i olbrzymi wkład pracy w działalność Izby,
chyba nawet kosztem własnej twórczości.
Jurku, dlaczego aż tak zmieniłeś zdanie?
Mam takie wrażenie, że Twoja wypowiedź podczas jubileuszowego seminarium IARP miała
podłoże emocjonalne. Gdybyś to miał napisać,
miał czystą kartkę przed sobą, na pewno wiele akcentów rozłożyłbyś inaczej. Byłyby one
bardziej oparte na analizie faktów i ocenie aktualnych potrzeb naszego środowiska. Minęło
dziesięć lat działalności Izby Architektów RP,
której jesteś współtwórcą. W jubileuszowych
spotkaniach próbowaliśmy – każdy z osobna
i wszyscy razem – zastanowić się nad tym,
czego dokonaliśmy w tym czasie i na czym powinniśmy się skupić dalej.
Mój pogląd jest następujący: powołanie do
życia izby zawodowej architektów zostało dokonane z pełną świadomością czemu i komu
ma ona służyć. Nie powstała ona w drodze
podziału ówczesnego Stowarzyszenia Architektów na twórców oraz urzędników parających się prawem budowlanym, czy legislacją,
regulaminami, uprawnieniami etc. Świadomie
dokonaliśmy przegrupowania naszych sił,
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żeby zwiększyć skuteczność działania, lepiej wykorzystać naszą społeczną energię,
uwzględniając aktualne uwarunkowania zewnętrzne.
Znaleźliśmy się przecież w innym systemie
politycznym, społecznym i gospodarczym.
Powstał wolny rynek i zamiast państwowych
biur projektowych powstawały w zawrotnym
tempie prywatne, autorskie pracownie. Działanie w ramach SARP było możliwe dopóki
było ono finansowane przez państwo. To się
jednak skończyło wraz z dawnym ustrojem.
Powstanie Izby Architektów umożliwiło nam
pozyskanie niezbędnych środków finansowych
do działania, w drodze „samooopodatkowania
się” na legalnych, usankcjonowanych prawnie
podstawach. To zapewnia nam, jako szczególnemu środowisku zawodowemu, organizacyjną i merytoryczną niezależność.
Jurku, postawiłeś zarzut oderwania zawodu architekta od kultury i od twórczości. Boże
mój, w mojej opinii oderwanie się od tego, co
dzisiaj nazywa się kulturą nie jest niczym nagannym. Musielibyśmy od nowa zdefiniować
Kulturę. To, co nam pozostało, to troska o Kulturę zawodową. Nie jest to łatwe, architekci
„zużywają się” nie w twórczości (bo tworzenie jest największą frajdą), ale w codziennym
zmaganiu się z urzędami, ze złym, szkodliwym
i nielogicznym prawem. Któryś z kolegów zestawił ilość niezbędnych uzgodnień jakie są
potrzebne, aby uzyskać pozwolenie na budowę szpitala. Zebranie ponad dwudziestu
takich uzgodnień zabrało mu prawie półtora

roku. Nie jest chyba tajemnicą, że legislacja
jest ciągle jednym z najsłabszych ogniw naszego państwa (i produkuje głównie biurokrację – przyp. red.).
Nie potrafię określić stanu legislacji jaki
panuje w innych dziedzinach. Dzięki Izbie mam
jednak rozeznanie co dzieje się w przepisach
dotyczących architektury, planowania przestrzennego oraz procesu inwestycyjnego.
Jest źle i nie zapowiada się poprawa. Przed
nami nowe ustalenia prawne dotyczące ustawy Prawo budowlane i ustawy o Planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli te
nowelizacje zostaną przyjęte w Sejmie, wzrośnie ogromnie odpowiedzialność zawodowa
architektów w trybie odpowiedzialności cywilnej, co oznacza oczywiście odpowiedzialność
finansową. Pojedynczy architekt, czy nawet
zespół architektów, nie udźwignie odpowiedzialności za dalsze życie swojego dzieła.
Twórczość architektoniczna nie kończy się
na projekcie, nawet najlepszym. Dzieło architektoniczne to twórczość zrealizowana, wybudowana, użytkowana i to się nie zmienia od
tysiącleci. Jesteśmy w Izbie po to, żeby pomóc
w bezpiecznym powstaniu tych dzieł, by mogły one służyć społeczeństwu, będąc czynnikiem kulturotwórczym.
Leszek Kołacz
architekt SARP i IARP
> napisz do autora:
aza@aza.waw.pl
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

Gremialna sauna
z architektem

N

Nie, nie... to nie o tym, o czym myślicie. Po
prostu swego czasu przyszedł mi do głowy
pomysł, który wielu osobom może się wydać idiotyczny. Zapragnąłem odpocząć nad
polskim morzem, a niezwykłość tej koncepcji polegała na tym, że były to pierwsze dni
stycznia. Znalazłem ofertę pewnego słynnego i ekskluzywnego hotelu, położonego nad
samą plażą w równie ekskluzywnej i modnej
miejscowości. Była to oferta „wczasów odchudzających z pakietem usług w cenie”.
Zdeterminowany i zmęczony ciężkim okresem zawodowym długo się nie zastanawiałem – pojechałem. Na miejscu trochę mnie
zaskoczyło, że deptaki i pasaże latem tętniące życiem, teraz były zaśnieżone i absolutnie
puste. Nawet bezpańskiego psa, ptaszka... nic
– tylko biel śniegu i abstrakcyjnie nie pasujący
do krajobrazu śniegu i sosen... szum morza.
Wkrótce okazało się, że podobnych do
mnie wariatów jest kilku. Pierwszym elementem „pakietu w cenie” była możliwość skorzystania z sauny. No cóż – dają – trzeba brać.
Ubrawszy się w bielutki szlafrok z równie
bielutkim ręcznikiem udałem się do podziemi
hotelu gdzie zlokalizowano saunarium. W części parowej siedziało kilku desperatów, którzy
podobnie jak ja postanowili odchudzać się nad
Bałtykiem w środku zimy. Ciekawy byłem kim
są ci faceci, ale ani zegarka ani butów... żadnej
wskazówki. Wszyscy jak bracia siedzieliśmy
tylko w białych ręcznikach.
Po kilku łykach takiego bursztynowego
płynu z pianką, trochę krępujące milczenie
przerwał (jak się za chwilę okazało) Staszek.
Otóż Staszek przedstawił się z imienia i zaproponował aby każdy coś o sobie powiedział
skoro mamy razem w tak wąskim gronie spędzić tydzień. Zaczęliśmy od Wojtka.
Wojtek (kawał chłopa) był jakiś stremowany, wybąkał swoje imię dodając blady dowcip
o potrzebie zadbania o formę klepnąwszy się
po pokaźnym brzuszku. No ale co robisz zawodowo Wojtek? – padło pytanie. Wojtek po-
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Rozmyślania przerwało
nieuchronne pytanie.
A ty Piotrek, co
robisz? Starałem
się być wyluzowany
i zupełnie obojętnie
odpowiedziałem: Ja?
Mam taką małą firemkę...
jestem architektem.
To co nastąpiło
później zupełnie mnie
zaskoczyło.
prawił się na ławeczce jakby go coś uwierało
i patrząc nerwowo to tu, to tam wybąkał, że
„takie różne owoce sprzedaję”. To znaczy warzywniak masz? – padło pytanie. Wojtek zaprotestował słabo. – No to masz jakąś firmę!...
Wojtek, powiedz coś, cholera... duża ta firma?
– dopytywali się wszyscy, lekko już zdenerwowani brakiem wylewności towarzysza. No
taka średnia – wymijająco odpowiedział Wojtek. Towarzystwo było już rozluźnione tym
bursztynowym płynem, więc zapytaliśmy
bezpośrednio – Kurczę, Wojtek no nie kręć...
Dużo osób zatrudniasz? Jakby nieśmiało odpowiedział: jakieś 150, mniej więcej… ale linia
produkcyjna jest w pełni zautomatyzowana
– dodał jakoś bez sensu.
Żwawo przeszliśmy do Mareczka. Mareczek był lekko nieswój – taki niewielki drobny
facet. Wydukał, że właśnie sprzedał jakąś
tam firmę sprzedającą obrabiarki, którą pro-

wadził przez 20 lat i właściwie nic nie robi
w tej chwili. Po chwili wahania zwierzył się,
że sprzedał ją za 4 miliony euro i sam nie wie
czy to dużo czy mało, a teraz przyjechał tutaj,
aby się zastanowić co w ogóle ze sobą począć.
Bo nie wie. Cena sprzedaży zainteresowała
wszystkich, więc rzeczowo wypytali Mareczka o jakieś dziwne sprawy dotyczące firmy,
których nie potrafię powtórzyć i na koniec
gremialnie stwierdzili, że swobodnie mógłby
sprzedać tę firmę za „piątkę”. Efekt uboczny
był taki, że Mareczek stał się przez resztę
pobytu „kompanijną ofiarą” (jak to bywa na
wszystkich koloniach) czyli ofiarą nierzadkich
dowcipów.
Ja trochę zmieniłem spojrzenie na Mareczka, kiedy następnego dnia pławiliśmy się
w basenie hotelowym (także w pakiecie cenowym). Mareczek podpłynął do mnie, kiedy
odpoczywałem przy brzegu zastanawiając
się, czy jednak wyjście z szatni nie powinno
być przesunięte o kilka metrów w lewo. Rzuciłem od niechcenia, bo trochę mi przeszkodził
w rozwiązywaniu tego odprężającego problemu: „No i co Mareczek, fajnie tak się pomoczyć?" – Pewnie! Fajnie. W domu też mam taki
basen. Tylko jakieś o 10 metrów dłuższy...
Ale wracając do sauny. Następny był Krzysio, który dużo o sobie nie mówił. Tylko to, że
jest prezesem jakiegoś zachodnio-brzmiącego
Biznes Klubu. O więcej nikt go już nie pytał,
bo pewno wiedzieli co to za klub, a też mówili o jakimś jego artykule w Financial Times
czy podobnej gazecie. Przyszła więc kolej na
Staszka. Staszek rzeczowo powiedział, że niedawno jeszcze handlował piwem. To co monopolowy miałeś? – padło ze śmiechem pytanie
rozluźnionej gromadki. Nie – to duża firma
była. A jak duża? – oczywiście wszyscy zapytali wprost. – Bo ja wiem – zastanowił się Staszek – samego podatku zapłaciliśmy ostatnio
jakieś 7-8 milionów... oczywiście euro.
Odniosłem wrażenie, że temperatura
w saunie znacząco się podniosła, bo pot za-

FELIETON

dla wszystkich
Z:A free w plikach pdf
lał mi oczy. Do tej pory jakoś udawało mi się
wtopić w tę gołą grupę facetów, przepasanych takimi samymi białymi ręcznikami.
Usiłowałem wśród śmiechu i żartów przypomnieć sobie gorączkowo jakie jest saldo mojego konta, a właściwie niestety je pamiętałem – chodziło raczej o to jaki debet mogę
zrobić...
Rozmyślania przerwało nieuchronne pytanie. A ty Piotrek, co robisz? Starałem się być
wyluzowany i zupełnie obojętnie odpowiedziałem: Ja? Mam taką małą firemkę... jestem
architektem. To co nastąpiło później zupełnie
mnie zaskoczyło. Wszyscy aż poprawili się na
ławeczkach, że mało im te ręczniki nie spadły
i dopytywali jeden przez drugiego. NAPRAWDĘ JESTEŚ ARCHITEKTEM? I CO PROJEKTUJESZ? No różnie – odpowiedziałem – domy,
wnętrza... Kurcze! TY TO MASZ FAJNIE... łypali
przyjaźnie.
Nie pamiętam już który na koniec powiedział ze smutkiem – I to jest fajna praca, bo ja
to mam już dosyć tej mojej firmy, to wszystko
takie nudne... A później wszyscy zaczęli rozmawiać o swoich domach, ekologii, czerpaniu energii ze słońca i ziemi, a ja stałem się
gwiazdą turnusu. Całe to wydarzenie miało
miejsce naprawdę i dosyć wiernie je opisałem
– stąd imiona bohaterów tej opowiastki oraz
ich profesje zostały zmienione, zwłaszcza
że moi koledzy z sauny bywają nierzadko na
pierwszych stronach gazet.
PS
Pewna moja Koleżanka (rzecz jasna też architekt) kiedy przeczytała ten tekst przed
drukiem stwierdziła z cierpkim uśmiechem
„no tak... ten romantyzm zawodu architekta”.
A co! Romantyzm jako element naszego zawodu jest przecież bezcenny i moim zdaniem
ma zdecydowaną przewagę nad profitami
jakie przynosi handel owocami, obrabiarkami
lub piwem... W każdym razie tak sobie wmawiam w czasie kryzysu...

pobieraj i polecaj
www.zawod-architekt.pl

już 96 037* pobrań e-gzemplarzy
* dane wg statystyk pobrań plików pdf z elektronicznymi wersjami
30 wydań magazynu „Zawód:Architekt”, stan na dzień 25.02.2013.
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Co nowego
z Polską Polityką
Architektoniczną?
arch. Krzysztof Chwalibóg, architekt IARP

Przede wszystkim „aktualny meldunek z trasy”: są pewne efekty! Może jeszcze skromne
ale są. Na wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego,
w dniu 6 grudnia, został uchwalony dezyderat do Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania
zespołu międzyresortowego do pracy nad rządowym projektem PPA.

W

Wprawdzie do dnia dzisiejszego brak jeszcze
odpowiedzi rządu, to jednak sam fakt jednogłośnego, aprobującego przyjęcia przez członków obydwu komisji postulatu autorów społecznego projektu polityki architektonicznej
należy uznać za istotny sukces. Prawdę mówiąc nigdy do tej pory nie było sytuacji, w której jakikolwiek głos środowiska architektów
i urbanistów byłby zauważony na forum sejmowym. A fakt że praca nad projektem PPA
była prowadzona wspólnie przez przedstawicieli SARP-u, Izby Architektów i TUP-u sprawia, że są w nim reprezentowane poglądy całego środowiska.
Wróćmy jednak do merytorycznych elementów polityki architektonicznej. Jej pierwszym i podstawowym przesłaniem jest
stwierdzenie że krajobraz, przestrzeń publiczna i architektura są trzema integralnie
powiązanymi strefami stanowiącymi zarówno
społeczne i kulturowe otoczenie człowieka jak
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i środowisko w którym przebiegają procesy
gospodarcze. Dlatego jest jasne, że chaotyczne zarządzanie przestrzenią ma zdecydowanie
negatywny wpływ zarówno na warunki życia
jak i na efektywność gospodarki.
Tego właśnie dosyć oczywistego faktu
nie mogą lub też nie chcą zrozumieć lobbyści
środowiska deweloperów uporczywie szukający uproszczenia procesów inwestycyjnych
poprzez dążenie do usunięcia wszelkich narzędzi regulacji przestrzeni. Cel jaki starają się
osiągnąć czyli ułatwienie inwestowania powinien być realizowany poprzez ograniczenie
biurokracji ale nie przez rezygnację z narzędzi
tworzenia ładu przestrzennego. W dziedzinie
organizacji przestrzeni podobnie jak w kwestii
ruchu drogowego żadna „liberalizacja” nie jest
do przyjęcia. Tu niezbędny jest porządek.
Społeczny projekt Polskiej Polityki Architektonicznej wykazuje absurdy naszej rzeczywistości i wskazuje kierunki rozwiązań. A więc:

Przestrzeń w rękach prawników
Zarządzanie przestrzenią jak każdą inną dziedziną wymaga profesjonalizmu. Decyzje muszą
być podejmowane przez osoby zawodowo przygotowane do tego celu a więc znające struktury
przestrzenne i mechanikę ich kształtowania.
Formułowanie prawa dotyczącego zasad
organizacji przestrzeni i sposobu zabudowy
nie może dalej pozostawać jedynie w rękach
osób o wykształceniu prawniczym ponieważ
obecny chaos w tej dziedzinie jest konsekwencją uzyskanego przez nie wpływu w okresie
przemian ustrojowych w Polsce. Skutkiem ich
niekompetencji powstał wówczas zbiurokratyzowany system decyzyjny, w którym nie
liczyły się względy merytoryczne ale kruczki
formalne. Znakomitym przykładem było wmówienie urbanistom, że tylko jedna skala planu
zagospodarowania może mieć moc prawną.
A wystarczyłoby wybrać się do Berlina by się
przekonać że to bzdura.

fotografie: archiwum autora
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1. Warszawa,
Oś Belwederu
(patrz co za nim)
2. Paryż,
Oś tour Eiffel

Profesjonalizm nie na rękę władzy
Kolejnym idiotyzmem było wykluczenie merytorycznego wpływu architekta miasta czy
gminy na formę ważnego dla przestrzeni publicznej projektu. Tymczasem każdy rozsądny
projektant wie, że proces projektowy to dialog
a nie „swobodna wypowiedź”.
Oczywiście do sensownego dialogu potrzebny jest odpowiedni zasób wiedzy i dlatego niezbędny jest architekt miejski (lub
gminny) o wysokich kwalifikacjach. Takich aby
był w stanie ocenić wartość projektu i ewentualnie dopowiedzieć coś co nie zostało do końca określone w zapisie planu, a nie po to aby
sprawdzać przecinki i liczyć strony.
Jednak w wielu przypadkach taki profesjonalizm jest nie na rękę lokalnej władzy,
ponieważ odbiera jej możliwość dokonywania manipulacji przynoszącej zyski. Tu można
się posłużyć aktualnym przykładem z okolic
Kazimierza Dolnego, gdzie miejscowi radni
przygotowują gigantyczną operację wniosków
o lokalizacje wiatraków na całej serii działek
będących ich własnością, co stworzy szanse
wzbogacenia się kosztem destrukcji unikalnego krajobrazu.
Klinicznym przykładem zniszczenia krajobrazu przez zamierzoną anarchię zabudowy
jest Podhale. Tu jak mówi, według relacji kole-

gi arch. Zenona Remiego, wójt pewnej gminy:
„Bo wicie Ponie u nas to się to prawo budowlane jakosi nie przyjęło, haj…”
Jakie są i będą ekonomiczne skutki takiej
sytuacji? Kreatorzy chaosu odniosą pewne
korzyści na krótką metę, jednak podcinają
gałąź na której siedzą. Bo jakich turystów
ściągnie okolica gdzie nie widać gór z za ściany 6-cio kondygnacyjnych „pensjonatów” bez
windy i z jadalnią w piwnicy? Przecież to w naturalny sposób wypycha turystów na Słowację i do Austrii.

Miasto nie potrzebuje architekta
Czyżby? Wymownie świadczy o tym przykład
wielkiej i dynamicznie oraz chaotycznie rosnącej europejskiej metropolii jaką jest Warszawa. Jej władze od wielu lat konsekwentnie
ignorują zarówno potrzebę takiego stanowiska jak i w ogóle opinię profesjonalistów na
temat przestrzeni (miejska komisja architektoniczno-urbanistyczna ma charakter jedynie
formalny).
Jakie są konsekwencje takiego stanu rzeczy? Wystarczy popatrzyć na to co się dzieje
w przestrzeni. Chaotycznie wyrastające wieżowce symbolizują potęgę biznesu, a że dewastują przy tym historyczne założenia (patrz
na przykład oś Belwederu)? To absolutnie

nie martwi nikogo z władz miejskich, ponieważ pojęcie kultury przestrzeni jest im obce.
W końcu nikt ich tego nie uczył ani w szkole
ani na studiach, nie mogli się o tym dowiedzieć
także z mediów...
W rozumowaniu władz liczy się jedynie pieniądz. To jest kryterium podstawowe, szkoda
że jedyne i nie do końca rozumiane. Zgodnie
z nim to, co się liczy w planie zagospodarowania centrum – to maksymalna liczba wieżowców jakie tam można wcisnąć.
Powstająca w ten sposób szczerbata koronka raczej byle jakich (z wyjątkiem biurowca
Rondo – dzieła SOM) brył, w części okaleczonych (kulawy hotel Intercontinental i bezsensownie ucięta oraz tandetnie oklejona płytami elewacyjnymi mieszkaniówka Libeskinda)
kreuje chaotyczne otoczenie coraz bardziej
znakomitego na tym tle budynku Rudniewa.

Ludzie też nie interesują urzędu
Przypadkowe wieżowce to jedno, ale gorzej
że dziejące się u stóp tego „lasu” wydarzenia
także nikogo specjalnie nie obchodzą. Tam
kłębi się mrowisko. Z różnych podziemnych
dziurek suną sznurki mróweczek i gdzieś się
udają. A to z Dworca Centralnego czy z Dworca
Śródmieście, a to z Metra Centrum a to przystanków autobusów i tramwajów… Może 300
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Domy w górach:
3. Murzasichle
(Podhale)
4. Ossiachersee
(Austria)
5. Gliczarów
Górny (Podhale)
6. Manosque
(Prowansja)

może 500 tysięcy mróweczek dziennie sunie
tą trasą rano w jedną a wieczorem w drugą
stronę. Na tej trasie są schody, nierówny bruk
i jeszcze raz schody...
To jest najbardziej uczęszczany pieszy ciąg
w Polsce! Może niewiele na nim osób na wózkach, bo muszą unikać tego toru przeszkód,
ale za to ustawicznie słychać tu turkot walizek
ciągniętych po wybojach koślawej kostki. Fakt,
że to kompletnie nie obchodzi władz miasta to
już nie jest tylko lekceważenie dla estetyki
przestrzeni. To lekceważenie dla wysiłku tych
setek tysięcy osób, które codziennie się tędy
przedzierają.
Gdyby to było w Barcelonie, Paryżu albo
Tokio, to cała trasa zostałaby rozwiązana jako
ruchomy chodnik poprowadzony poniżej poziomu terenu i bezkolizyjnie przekraczający ulicę
Emilii Plater. Stałoby się tak dlatego, że liderzy tych miast rozumieją potrzebę kreowania
przyjaznej przestrzeni nie tylko ze względów
humanitarnych ale także ekonomicznych. Bo
tworzenie takiej przestrzeni jest bardzo opłacalne. Doceniają ją nie tylko mieszkańcy ale
także turyści i inwestorzy.
To, co się dzieje w centrum Warszawy
stanowi kolejny argument przemawiający za
tym, że przesłanie projektu Polskiej Polityki
Architektonicznej dotyczące konieczności pro-
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fesjonalnego a nie biurokratycznie sformalizowanego zarządzania przestrzenią winno być
uwzględnione.
Tym bardziej, że podobne zjawisko występuje w złej relacji przebudowywanych dworców z tkanką miasta, zarówno w Katowicach
jak i w Poznaniu.
Decyzje przestrzenne nie mogą być podejmowane przez polityków bez wysłuchania
opinii architektów i urbanistów i oczywiście
bez wysłuchania opinii społecznej. Gdyby powstały rzetelne założenia programowe dla
miejscowego planu zagospodarowania, to
waga wymogów przyjaznej przestrzeni byłaby zdecydowanie większa niż chętka na dodatkowe tysiące metrów kwadratowych biur
za wszelką cenę.

System zamówień publicznych
czyli marnotrawstwo
Bardzo trudno jest zrozumieć czym kierowali
się autorzy odpowiedzialni za funkcjonujący
obecnie w Polsce system zamówień publicznych oparty o decydujące kryterium najniższej
ceny, które z żelazną konsekwencją wymusza
substandardy jakościowe i generuje marnotrawstwo pieniędzy publicznych.
W tej materii rok 2012 dostarczył katastrofalnych przykładów. Tu już nie chodzi tylko

o to, że dzięki temu kryterium codziennie rozstrzygane są przetargi w oparciu o oszukańczo
zaniżone ceny na projekty budynków i przestrzeni publicznych, bo nikt poza ich autorami
nie zdaje sobie sprawy z utraty potencjalnej
jakości. Tu nagle okazało się, że dzięki takiemu
sposobowi rozstrzygania przetargów Polska
ponosi kilkusetmilionowe straty w wielkich
inwestycjach infrastrukturalnych czego dowodzą skandale na budowach autostrad czy
lotniska w Modlinie.
Tak są marnotrawione publiczne pieniądze, ale brak jest śmiałka który odważyłby się
wprowadzić zasady rozstrzygania przetargów
stosowane w tych krajach Europy, które rozumieją że podstawową zasadą oszczędności
jest unikanie marnotrawstwa.
Dlatego projekt PPA wielokrotnie wykazuje
że podstawowym celem systemu zamówień
publicznych powinno być osiąganie wysokiej
jakości rozwiązań przestrzennych warunkującej jakość życia i sprawność gospodarki.

Struktura planowania
i inwestowania
Chaos polskiej przestrzeni jest bezpośrednim
efektem wadliwej organizacji zarządzania nią.
Na poziomie krajowym trwa nieustająca żonglerka modelami rozwoju różnych ośrodków
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Kultura
przestrzeni
pieszej:
7.Japońska
(centrum Tokio)
8.Polska
(centrum
Warszawy)
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Aglomeracja:
9. Planowana
aglomeracja
Helsinek
10. Nieplanowany
Józefosław
w gminie
Piaseczno

9

10

11 12

Różny sposób
planowania
centrum miasta:
11. Centrum
Berlina
12.Fragment
Centrum
Warszawy

i regionów, których wpływ na rzeczywistość
ogranicza się do samozadowolenia autorów.
Nie może być inaczej bo pomysły zmieniają
się co 2-3 lata, a procesy przemian przestrzennych i tak są uwarunkowane spontanicznymi tendencjami rozwojowymi. Nie ma więc
przemyślanej dalekosiężnej koncepcji, konsekwentnie wdrażanej, bo wszystko zależy od
krótkookresowej koniunktury politycznej.
Na tym tle trzeba jednak wyraźnie podkreślić znaczenie tak zwanego celu szóstego
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju czyli przywracanie i tworzenie ładu przestrzennego oraz wzmianka o projekcie Polskiej
Polityki Architektonicznej. Natomiast na poziomie regionalnym sytuacja bywa absurdalna. Najlepszym przykładem jest tu casus aglomeracji warszawskiej.
Potrzeba zarządzania całością aglomeracji,
a nawet regionu miejskiego, jest znana i praktykowana w całej Europie. Jednak nie nad Wisłą. Tu osobno planuje się Warszawę a osobno
tak zwany „obwarzanek” bo taki jest podział
administracyjny. Co z tego wynika? Oczywiście
pełna dezintegracja funkcjonalna i przestrzenna. Nie da się bowiem właściwie skoordynować rozwoju układu posiekanego na tyle jednostek samorządowych przy braku zdolnej do
tego organizacji.
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We Francji ten problem został rozwiązany
ponieważ cała aglomeracja ma swoje władze.
U nas decyduje jednak partykularyzm i tego
absurdu nie da się przezwyciężyć z przyczyn
politycznych.
A konsekwencją tego stanu rzeczy jest brak
strategii, która mogłaby zahamować zjawisko
rozlewania się zabudowy na coraz większym
obszarze. Zjawisko sprzeczne ze wszystkimi regułami rozwoju zrównoważonego i nieproporcjonalnie bardziej niebezpieczne dla przyszłości niż zaniknięcie jakiegoś rodzaju skorupiaka
skutecznie chronionego przez europejskie prawo. Ale w tej sprawie Unia Europejska nie jest
w stanie nakazać nam rozsądku.

Krzysztof Chwalibóg, Marcin Gawlicki, Jerzy
Grochulski, Andrzej Kaliszewski, Andrzej Kiciński, Jacek Lenart, Dariusz Śmiechowski,
Przemysław Wolski, współpraca: Marek Budzyński, Grzegorz Chodkowski, Jeremi Królikowski.
1_D ariusz Szwed, Inny Wrocław jest możliwy? Zielono-lewicowe koncepcje polityki miejskiej, pod red.Michała Syski, Wrocław 2010, str. 16
2_Biuletyn Prawny Komendy Głównej Policji, nr 1 z 2007 r.,

http://lex.pl/czasopisma/bpkgp/art_140_kw.html
3_Piotr Ibrahim Kalwas, Dom, Warszawa 2001

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Dlaczego Polityka Architektoniczna?, Z:A_06/2012, str. 36
> Czy polskie prawo chroni ład przestrzenny?, Z:A_02/2012, str. 74
> Coraz cieplejszy klimat dla polityki architektonicznej,
Z:A_05/2011, str. 52

***
I dlatego projekt PPA mówi o potrzebie całościowego rozwiązywania problemów kształtowania przestrzeni, co rzecz jasna wymaga
budowania koncepcji integrujących pola poszczególnych resortów i struktur terytorialnych, tak jak dzieje się w szeregu krajów Unii
Europejskiej.
Temat wymagałby jednak szerszego omówienia, być może w kolejnym tekście dotyczącym problematyki PPA.
Dla przypomnienia autorami projektu
PPA są: Grzegorz Buczek, Andrzej Chwalibóg,

> F inansowe skutki polskiego systemu planowania przestrzennego,
Z:A_05/2011, str. 82
> Raport o finansowych skutkach polskiego systemu gospodarowania
przestrzenią, Z:A_05/2011, str. 87
> Zaniżanie cen nie chroni, lecz naraża interes społeczny,
Z:A_03/2010, str 56

Krzysztof Chwalibóg
przewodniczący Polskiej Rady
Architektury, architekt IARP

> napisz do autora:
kchwalibog@onet.pl

Inteligentne
budownictwo

sprawdź jak możemy
spełnić Twoje marzenia
www.inteligentnebudownictwo.com.pl

Troska o środowisko, oszczędność energii, wygoda, bezpieczeństwo to wymogi, którym podporządkowuje się obecnie nasze nowoczesne
życie. Firma DLJM System Sp. z o.o. to wiodący w Polsce integrator systemów automatyki budynkowej przeznaczonych dla biur, hoteli i domów.
Już od ponad 10 lat specjalizuje się w projektach o nietypowych i nowatorskich rozwiązaniach budowlanych. Dzięki integracji nowoczesnych
systemów KNX, daje możliwość zarządzania i kontroli budynkiem z dowolnego miejsca na świecie.

DLJM System Sp. z o.o.
ul. Meiselsa 20/5
31-058 Kraków
tel.: 12 432 00 78
fax: 12 432 00 79
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Nagroda Roku SARP za rok 2011

Obiekt:
Centrum Geoedukacji w Kielcach
Architektura:
Palk Architekci sp. z o.o.
arch. Piotr Hardecki – główny projektant,
arch. Marta Czarnomska-Siecke,
arch. Krzysztof Łaniewski-Wołłk,
arch. Łukasz Stępniak
Inwestor: Geopark Kielce
Wykonawca: Eiffage Budownictwo Mitex

Nagrodę przyznano za proekologiczną kreację przestrzeni o wysokich walorach estetycznych
i użytkowych, będącą tym samym ważnym, w dobie globalnego kryzysu ekologicznego, przesłaniem
humanistycznym. Za znakomite, przestrzenne i materiałowe wkomponowanie obiektu w otaczający
naturalny krajobraz, który stał się jego kulturowym dopełnieniem. Za niepowtarzalne rozwiązanie
struktury budynku, polegające na nanizaniu przestrzennym funkcji wnętrz na podłużny korytarz-hol,
mogący łączyć i dzielić funkcje obiektu wykorzystujące różne typy oświetlenia naturalnego otworami
w ścianach i dachach. Niezwykle zespala to przestrzeń wewnętrzną z przestrzenią zewnętrzną
budynku. Na podkreślenie zasługuje także mądre gospodarowanie energią.

Doroczna Nagroda SARP
za rok 2011 wręczona
7 grudnia 2012 roku w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie, w pierwszym dniu
Walnego Zjazdu Delegatów SARP, odbyła się uroczystość wręczenia dorocznej Nagrody Roku 2011
oraz Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony
ze środków publicznych pod Honorowym Patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej. Przyznano również trzy równorzędne wyróżnienia. Laureatom serdecznie gratulujemy!
Opublikowano na podstawie informacji SARP. Skróty od redakcji.
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Nagroda Roku SARP za rok 2011

za najlepszy obiekt wzniesiony ze środków publicznych
pod honorowym patronatem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Obiekt:
Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteki Akademickiej w Katowicach
Architektura:
HS99, Koszalin
arch. Dariusz Herman, arch. Wojciech Subalski,
arch. Piotr Śmierzewski, współpraca:
arch. Rafał Sobieraj, arch. Adam Kulesza,
arch. Jacek Moczała, arch. Wojciech Słupczyński
Inwestor: CINIBA, Katowice
Wykonawca: Mostostal SA

Nagrodę przyznano za prostą, piękną, jednorodną kompozycję architektury – bryły
i wnętrz obiektu podkreśloną „detalem przewodnim” elementów pełnych i otworów
na elewacjach i we wnętrzach, kontynuowanym rysunkiem posadzek i przegród
wewnętrznych. Za klasycznie prosty, funkcjonalny układ wewnętrznej przestrzeni
biblioteki oraz kulturalne, eleganckie nawiązanie gabarytami bryły do obecnego
i projektowanego otoczenia.

Wyróżnienie
Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”
Architektura: AIR Jurkowscy Architekci
Inwestor: Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Wyróżnienie
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy
Wrocław-Stadion
Architektura: Maćków Pracownia Projektowa
Inwestor: Wrocławskie Inwestycje

Wyróżnienie przyznano za wyrafinowany
w swej prostocie wyraz architektoniczny,
uzyskany poprzez niezwykle oszczędne użycie
naturalnych materiałów i funkcjonalnego
detalu architektonicznego.

Za piękną, dynamiczną formę rzeźbiarską
złożoną z przenikających się płaszczyzn,
wykonaną z surowego betonu i stali,
przy skromnym udziale prostego detalu
architektonicznego.

Wyróżnienie
Przebudowa schronu przeciwlotniczego
na tymczasową siedzibę Muzeum
Współczesnego Wrocław
Architektura: VROA Architekci, CH+ Architekci
Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich, Wrocław
Za unikalną adaptację i pozostawienie
militarnej, surowej przestrzeni betonowego
bunkra, jako tła ekspozycji współczesnej
sztuki, dające niepowtarzalne efekty formalne.

Z:A _01_2013
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Wznowienie obowiązkowego
ubezpieczenia architektów
14 kwietnia to ostateczny termin składania wniosków – zapamiętaj tę datę!
Zbliżająca się wiosna to dla większości architektów okres wzmożonej pracy związanej z pozyskiwaniem nowych
zleceń. W natłoku obowiązków warto pamiętać, że jest to także czas wznowienia obowiązkowego ubezpieczenia OC.
W tym roku nieprzekraczalny termin to 14 kwietnia. Do tego dnia wszyscy architekci zrzeszeni w IARP, zgodnie
z obowiązującym prawem muszą zawrzeć obowiązkową polisę odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

D

Dlaczego jest to tak istotne? Od zeszłego roku
weszły w życie nowe regulacje prawne zabraniające ubezpieczycielom wystawiania polis
z okresem wstecznym. Oznacza to, że każdy
architekt, który nie złoży wniosku we wspomnianym terminie nie będzie objęty ochroną
ubezpieczeniową. I w praktyce musi liczyć się
z tym, że w przypadku skutecznego zgłoszenia
roszczenia przez inwestora lub zamawiającego,
oprócz sankcji administracyjnych, będzie zmuszony pokryć powstałe szkody majątkowe, osobowe, czy też czyste straty finansowe – z własnego majątku.
Warto przy okazji wspomnieć, że z perspektywy odpowiedzialności cywilnej architektów
najważniejszy jest nie czas przekazania dokumentacji projektowej kontrahentowi, czy sam
proces realizacji inwestycji, lecz moment osobiście wykonywanych czynności projektowych lub
okres pełnienia nadzoru autorskiego. Niestety
nie wszyscy członkowie IARP pamiętają, że każdego roku muszą ponownie złożyć wniosek
aby zostać objętym ochroną ubezpieczenia. Do
dziś spotykamy osoby, które żyją w przeświadczeniu, że skoro klika lat temu już się ubezpieczyli
to nie muszą tego robić ponownie.
Dlatego już od 15 marca za pośrednictwem
ekstranetu IARP (strona www.izbaarchitektow.pl
i zakładka „Zaloguj się”) będzie można składać
elektroniczne wnioski ubezpieczeniowe, tak
aby każdy członek Izby mógł spokojnie dopełnić
formalności. Decydując o wysokości sumy gwarancyjnej warto pamiętać, że każdy architekt,
który ubezpieczy się na sumę wyższą niż w roku
ubiegłym, zapłaci składkę o 10% niższą.
Przypominamy również, że architekci, którzy
pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą dodatkowo zawrzeć ubezpieczenie OC pracowni architektonicznych lub
projektowych z rozszerzeniem o podwykonawców. Warto o tym pamiętać bo zgodnie z k.c.
to architekt odpowiada za ich błędy przed inwestorem czy zamawiającym. W tym przypadku
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odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego może sięgać nawet 10 milionów złotych.
Izba Architektów stale monitoruje sytuację
na rynku projektowym. Dotyczy to także ubezpieczeń, a zwłaszcza poziomu szkodowości. Niestety wnioski nie są optymistyczne. W ostatnich
kilkunastu miesiącach drastycznie wzrosła ilość
roszczeń kierowanych po adresem architektów.
Z czego to wynika? W ostatnich latach obserwowaliśmy boom inwestycyjny napędzany
środkami pomocowymi z Unii Europejskiej. Okres
prosperity w budownictwie skończył się jednak
wraz z nadejściem kryzysu. Wielu inwestorów
w obliczu trudności finansowych zmuszonych zostało do zaciskania pasa i poszukiwania środków
finansowych ze wszystkich dostępnych źródeł.
Znalazło to również odbicie w skutecznym dochodzeniu swoich należności za wszelkie wykryte błędy, popełnione w procesie projektowania
inwestycji. Niestety skala zjawiska jest znaczna,
zarówno pod względem ilości zgłoszonych roszczeń, jak również ich wartości. Nierzadko są to
kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Coraz częściej zdarzają się także sytuacje, gdy osoby lub
firmy, które na skutek błędu architekta poniosły
stratę, dochodzą własnych praw przed sądem na
podstawie... kodeksu karnego.
Warto wiedzieć, iż w sytuacji gdy takie postępowanie zostanie pozytywnie zakończone na
rzecz pokrzywdzonego (w momencie przyznania
przez sąd odszkodowania cywilnego od oskarżonego), autor projektu nie może liczyć na to, że
zasądzone odszkodowanie będzie pokryte z jego
polisy OC zawodowej. Polisa nie uwzględnia bowiem odszkodowań będących wynikiem popełnionego czynu karalnego.
Z powodu rosnącej ilości roszczeń, problem
ochrony działalności architekta staje się aktualny
jak nigdy dotąd. Dlatego władze samorządu zdecydowały wspólnie z PZU SA o rozpoczęciu prac
nad rozwiązaniem, umożliwiającym swobodny
dostęp do skutecznej pomocy prawnej wszystkim członkom Izby.

Dzięki temu rozwiązaniu architekci będą mogli
na co dzień korzystać z profesjonalnych porad
prawnych, obejmujących wskazówki i instrukcje
dotyczące postępowania w celu uniknięcia odpowiedzialności cywilnej wobec klienta, zminimalizowania szkód, bądź zapobieżenia dalszym.
Otrzymają także pomoc w redagowaniu pism – korespondencji z klientem dotyczącej błędów i uchybień oraz sporządzaniu pisemnych opinii prawnych
przez adwokatów lub radców prawnych.
Ponadto, poza samą asystą prawną, w ciągu
roku 2013 wdrożone będzie specjalne ubezpieczenie ochrony prawnej – gwarantujące dodatkowo pomoc prawną dla architekta w aktywnym
dochodzeniu swoich praw, pełne zastępstwo także w postępowaniu przedsądowym (w tym profesjonalne negocjacje i mediacje), zwrot kosztów
pełnomocnika procesowego, czyli wynagrodzenia
radcy prawnego lub adwokata oraz kosztów sądowych, postępowania egzekucyjnego, notarialnego i kosztów ewentualnych opinii rzeczoznawców
(które to koszty często są najpoważniejszym obciążeniem i skutecznie zniechęcają do działania).
Jestem przekonany, że tak skonstruowany produkt będzie realnym wsparciem w codziennej
działalności architektów.
W zamyśle nowa usługa asysty prawnej
ma być stałym elementem obowiązkowego OC,
a późniejsze ubezpieczenie ochrony prawnej (ze
względu na koszt) dodatkową opcją. W momencie
zamykania tego numeru Z:A trwały intensywne
prace nad ostatecznym kształtem tego rozwiązania. Trudno przesądzić, czy nowa usługa będzie
gotowa przed końcowym terminem wznowienia
polis zawodowych. Oczywiście wszyscy członkowie IARP otrzymają stosowną informację. 

Robert Popielarz
główny specjalista
ds. ubezpieczeń iExpert.pl SA
gsm 608 006 160
> robert.popielarz@iexpert.pl

fot. archiwum Hotel Narvil Conference & Spa

STUDIUM PRZYPADKU

Cicho jak w lesie nad Narwią
Maria Chudkiewicz

„Narvil” stanął pośród dębów i sosen, w pobliżu rzeki, od której wziął swoją nazwę. Wygląd hotelu i jego
funkcjonalność są wynikiem pracy architektów, przed którymi postawiono zadanie zaprojektowania
architektury wpisującej się w nadnarwiański krajobraz a jednocześnie gwarantującej gościom
komfort wypoczynku w sąsiedztwie przyrody, z dala od miejskiego zgiełku. W osiągnięciu naturalnego
wyciszenia w jego wnętrzach pomagają nawet systemy sufitów podwieszanych...
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fot. LECH KWARTOWICZ, archiwum ROCKFON

STUDIUM PRZYPADKU

Na wszystkich ciągach komunikacyjnych hotelu zastosowano
sufity o współczynniku pochłaniania dźwięku 1,00 i klasie reakcji
na ogień A1. Zróżnicowane wymiary modułów płyt umożliwiły
uzyskanie interesującego efektu płytkich kasetonów.

Z:A _01_2013
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fot. archiwum Hotel Narvil Conference & Spa
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Główne lobby tworzy otwarta przestrzeń
spinająca dwie kondygnacje

H

Hotel o luksusowych ambicjach został zbudowany na terenie Serocka, zaledwie 39 kilometrów od stolicy. Działka na której go zlokalizowano ma powierzchnię 7 hektarów, jest
zalesiona i sąsiaduje bezpośrednio z brzegiem
rzeki Narwii. Plan miejscowy ograniczał wysokość obiektu (do 15 metrów) oraz powierzchnię
zabudowy i nie pozwalał budować na atrakcyjnej skarpie – te zapisy architekci z pracowni KM Rubaszkiewicz potraktowali jednak nie
jako ograniczenia, ale ramy doprecyzowania.
– Zlecenie zdobyliśmy wygrywając konkurs na koncepcję ogłoszony przez inwestora
– mówi architekt Monika Ambrożej, współautorka projektu – Startowało osiem pracowni.
Konkurs rozwinął się na trzy etapy. Po pierwszym zostało pięć pracowni, po drugim dwie
i wreszcie po trzecim już tylko my.
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Projekt zgodny z naturą
Inwestor dał projektantom wolną rękę w kwestii architektury i wnętrz, wiedząc że ich architektura jest konsekwentna i odnosić się będzie
do natury. Już przy pierwszym kontakcie widać,
że nawiązuje do niej bryła obiektu z charakterystyczną elewacją, w której okienne podziały
przywołują na myśl zgeometryzowane konary
drzewa. Bryła „przenika” się z dębowym lasem,
a dwa wewnętrzne dziedzińce (na jednym rosną
lipy, na drugim stuletni dąb) tworzą wizualną
jedność z budynkiem. Ogólnodostępne wnętrza
stanowią zestawienia wzajemnie przenikających się przestrzeni, a formy organiczne (w części rekreacyjnej) nawiązują do świata roślin.
– Inspiracją na wstępnym etapie koncepcji
była dla nas 30-letnia lipa – opowiada architekt
Konrad Rubaszkiewicz, współautor projektu –

Kiedy wczesną wiosną zobaczyliśmy koronę
tego drzewa rosnącego na terenie inwestycji
wpadliśmy na pomysł ściany organicznej znajdującej się na zewnątrz i wewnątrz budynku,
która zespalałaby całość niczym kręgosłup.
Pierwsza koncepcja powstawała przez rok
i była na bieżąco konsultowana z inwestorem.
Dyskusja dotyczyła głównie funkcji i konkretnych rozwiązań. Budowa rozpoczęła się w roku
2010 i trwała dwa lata. Uroczyste otwarcie hotelu miało miejsce w październiku 2012 roku.
W „Narvilu” zastosowane zostały tylko
materiały naturalnego pochodzenia: drewno,
szkło, beton i kamień. W czasie budowy ograniczono też do minimum wpływ na naturalny ekosystem – wycięto jedynie kilkanaście
drzew, kilkadziesiąt przesadzono, zastosowano zielone dachy i krzewne tarasy.

Zgeometryzowana ściana organiczna
stanowi logiczną oś projektu. Jest
widoczna niemal z każdego miejsca
wewnątrz i na zewnątrz obiektu

fot. archiwum Hotel Narvil Conference & Spa
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Axis mundi hotelu
Zgeometryzowana ściana organiczna to nie
tylko charakterystyczna elewacja, ale także
element wnętrz dzięki któremu osiągnięte
zostało funkcjonalne rozcięcie stref hotelu.
Jest widoczna niemal z każdego miejsca wewnątrz i na zewnątrz obiektu i dzieli go na
dwie części: konferencyjno-rekreacyjną i hotelowo-sypialną. Ta pierwsza jest organiczna, ta druga – uporządkowana. Główne lobby
tworzy otwarta przestrzeń spinająca dwie
kondygnacje, na których zlokalizowano strefę
konferencyjną.
Narvil oferuje do wynajęcia 332 pokoi wraz
z apartamentami, które zlokalizowano wokół
dziedzińca zaprojektowanego na rzucie kwadratu. Wewnątrz hotelu znajduje się duża
sala balowa (1600 m2), 32 sale konferencyjne,
kawiarnia, nocny klub, dyskoteka, VIP room
z barem, kręgielnia, bilard, kids play, ogólnodostępny basen z szatniami i saunami, fitness, 12 gabinetów SPA z częścią wypoczynkową, saunami i małym basenem. Na gości
czeka też trzypoziomowa restauracja bankietowa na 450 osób (600 m2) oraz restauracja
Aruana, która jest miejscem à la carte, przede
wszystkim dla gości indywidualnych. Atrakcją
tej drugiej jest ogromne akwarium, w którym
pływa wielka egzotyczna arowana. Na terenie,
oprócz hotelu, powstał kort tenisowy, miejsca
piknikowe, plaża, a w przyszłości zaplanowano budowę mariny. Bliskość rzeki stwarza
możliwość uprawiania sportów wodnych.
Warto wspomnieć, że większość mebli
hotelowych została zaprojektowana przez
architektów specjalnie dla tej inwestycji. Ale
to nie wszystko – są także autorami „hexahedronowej” oprawy oświetleniowej na 1600
metrowym suficie sali konferencyjnej, lamp,
umywalek, wykładzin a nawet nadruków na
drzwiach do kapsuł SPA.
– Przy tak dużej budowie dostawcy są skorzy do współpracy – mówi Monika Ambrożej
– Pod nasze zamówienia ustawili linie produkcyjne. Niektóre z tych produktów być może
wejdą do produkcji. Mamy z tego powodu sporą satysfakcję.

Sala konferencyjna

Restauracja „Aruana”

Restauracja bankietowa
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fot. LECH KWARTOWICZ, archiwum ROCKFON
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Dwa ciągi komunikacyjne
o odmiennym charakterze: po lewej
w „uporządkowanej” części hotelowej ,
po prawej w przejściu do „organicznej”
części rekreacyjnej z zieloną ścianą
rośliności o powierzchni 200 m2.
Na obu ciągach zastosowano ten sam
system sufitu podwieszanego

Bryła i funkcja to nie wszystko
Konsekwentnie zrealizowana koncepcja przestrzenna i rozbudowany program funkcjonalny
to jednak nie wszystkie elementy, które mają
decydować o sukcesie inwestycji nad Narwią.
Dla hotelu o luksusowych ambicjach bardzo
ważna jest również jakość obsługi, komfort
i cisza w pokojach oraz bezpieczeństwo. Te
ostatnie oczekiwania zapewniają odpowiednio
dobrane materiały zastosowane na sufitach
w strefach ogólnodostępnych i prywatnych podwieszane systemy sufitowe musiały spełnić nie tylko parametry akustyczne, ale także
warunek naturalności surowca, z którego zostały wyprodukowane.

Płyty Tropic
We wszystkich pokojach hotelowych, na ciągach komunikacyjnych i w ogólnodostępnych
toaletach zastosowano sufity z płyt Tropic
z oferty firmy Rockfon w modułach 600x600
i 1200x600 cm w krawędzi D, która pozwala na
ukrycie konstrukcji. To rozwiązanie umożliwia
uzyskanie gładkiej, białej powierzchni o wysokim współczynniku odbicia światła – 86%,
która stanowi doskonałe tło dla naturalnych
wykończeń.
Zróżnicowane wymiary modułów ułatwiają rozwiązanie pomieszczeń o niestandardowych kształtach, a w „Narvilu” posłużyło
również do indywidualnego uzyskania efektu płytkich kasetonów. Płyty sufitowe Tropic cechuje klasa reakcji na ogień A1 (co jest
ważne przy doborze rozwiązań pod kątem
właściwości ogniowych) oraz współczynnik
pochłaniania dźwięku 1,00. Są rekomendowa-
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ne do pomieszczeń wymagających wysokich
parametrów akustycznych oraz estetycznej
powierzchni sufitu.

Płyty Sonar D
W salach restauracyjnych i holach zainstalowano natomiast płytę Sonar D w ciekawym
i dosyć nietypowym rozmiarze 1200x1200 cm.
Zdecydowano się na to, ponieważ większe wymiary płyt dobrze pasują do kubatury pomieszczeń, a dodatkowo podkreślają ich reprezentacyjność. W połączeniu z oprawami sufitowymi
całość uzyskała bardzo współczesny charakter. Charakterystyczna mikroporowata i matowa struktura modułów sufitowych została
wzbogacona o powłokę antystatyczną, której
zadaniem jest zmniejszenie ilości osadzających się cząsteczek kurzu. Sonar jest również
dedykowany obszernym wnętrzom, w których
może znaleźć się jednocześnie znaczna liczba
gości. Cechują go bowiem doskonałe właściwości akustyczne w zakresie pochłaniania
dźwięku i klasa reakcji na ogień A1.
W przypadku produktów Rockfon łatwe
jest ich utrzymanie w czystości, co więcej
wełna skalna, z których wykonane są płyty,
nie zawiera żadnych substancji odżywczych.
Sufity posiadają Atest Higieniczny PZH nr
HK/B/1075/01/2009 i są przeznaczone do
montażu w ukrytej konstrukcji nośnej. Taki
system nadaje sufitowi łagodny i elegancki
wygląd, a odpowiednio profilowane krawędzie zapewniają szczelność połączeń. Płyty
z krawędziami D umożliwiają ukrycie instalacji
użytkowych w przestrzeni nad sufitem, zapewniając jednocześnie łatwy do nich dostęp,

gdyż płyty można z łatwością demontować.
Jest to doskonałe połączenie monolitycznego
wyglądu z korzyściami wynikającymi z prostej
obsługi. Płyty Sonar wykonane są ze skalnej
wełny mineralnej, która jest materiałem niepalnym, sklasyfikowanym w klasie A1 reakcji
na ogień. Są stabilne wymiarowo nawet do
100% wilgotności względnej powietrza. Dodatkowo są odporne na rozwój drobnoustrojów, takich jak bakterie czy grzyby, przez co
stanowią jedno z najbardziej higienicznych
rozwiązań wykończeniowych dla wnętrz.
- Gdybyśmy projektowali hotel sieciowy,
wszystkie rozwiązania i materiały byłyby
z pewnością narzucone – podsumowuje Konrad Rubaszkiewicz – Na szczęście tak nie było.
Dano nam swobodę i zaufano, dlatego architektura i aranżacja przestrzeni otaczającej,
w całości jest naszym spójnym dziełem. Oczywiście były dyskusje jeżeli chodzi o materiały,
mieliśmy dobierać je „w granicach rozsądku”,
bez naginania budżetu – jednak zawsze staraliśmy się żeby były raczej z wyższej półki.
Produkty Rockfona wybraliśmy ponieważ już
wcześniej mieliśmy z nimi dobre doświadczenia. Poza tym konsultanci tej firmy zawsze
służą radą i pomocą. Przy tak dużej inwestycji
ich doradztwo bardzo się przydało, szczególnie w kwestiach akustycznych.

Maria Chudkiewicz
Rockfon Area Marketing Manager
Central & Eastern Europe

> maria.chudkiewicz@rockfon.com

fot. LECH KWARTOWICZ, archiwum ROCKFON

STUDIUM PRZYPADKU

inwestor
Narvil sp. z o.o.
Architektura:
KM Rubaszkiewicz sp. z o.o.
Architekci prowadzący:
Konrad Rubaszkiewicz i Monika Ambrożej
Architekci: Anna Wilk, Rafał Pieton
Generalny wykonawca:
Budimex SA
Powierzchnia całkowita:
35.142 m2 (bez garażu)
Powierzchnia zabudowy:
9495 m2 (plus garaż 2516 m2)
Kubatura brutto:
120.000 m3
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Niecki stalowe
w systemie Berndorf
Firma Berndorf Baderbau
od ponad 50 lat z powodzeniem
buduje i modernizuje baseny
różnego typu – zarówno
sportowe, rekreacyjne, hotelowe,
terapeutyczne, prywatne, jak
i duże obiekty wielofunkcyjne czy
aquaparki. Polska filia firmy została
założona w 2002 roku jako Berndorf
Baderbau Sp. z o.o., z siedzibą
w Jaworzu koło Bielska-Białej.
Baseny ze stali nierdzewnej firmy
Berndorf jako pierwsze w Europie
uzyskały symbol jakości ISO 9001.
Stalowy potentat

Niecki budowane w systemie Berndorf
sprawdzają się zarówno przy budowie
nowych, jak i modernizacji już istniejących
obiektów rekreacyjno-pływackich. Warto
przypomnieć najważniejsze jego zalety. Na
pierwszym miejscu należy wskazać absolutną szczelność, uzyskaną przez producenta.
Nawet po dziesiątkach lat, dzięki specjalnej
metodzie łączenia elementów niecek, nie występują żadne ubytki i uszkodzenia. Po drugie, warto zwrócić uwagę na krótki czas budowy, poprzez fabryczne, wstępne przygotowanie całych elementów konstrukcji niecki,
oraz możliwość pracy w sezonie zimowym.
Po trzecie stal nierdzewna jest materiałem
praktycznie niezniszczalnym i nie wymaga
żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Co
więcej, jest odporna na trudne warunki gruntowe, dlatego też niecki basenowe ze stali
nierdzewnej szczególnie doskonale sprawdzają się na terenach górniczych i terenach
o podniesionym poziomie wód gruntowych.
Wszelkiego rodzaju tąpnięcia nie powodują
żadnych uszkodzeń w konstrukcji niecki. Kolejną korzyścią, jaką daje to rozwiązanie, jest
bezproblemowe zimowanie, a wodę zostawiamy na zimę w niecce basenu. Warto docenić również optymalne prowadzenie wody
na miarę nowego DIN 19643.
Na etapie eksploatacji istotną zaletą proponowanego przez Berndorf rozwiązania
okaże się z pewnością mały nakład pracy
przy czyszczeniu. Wszystkie części basenu
i rynny są łatwo dostępne i widoczne, koszty
eksploatacji basenu ze stali nierdzewnej są
minimalne – to wszystko sprawia, że materiał ten doskonale nadaje się do budowy

niecek basenowych. Pierwszy basen wybudowany przez firmę w tym systemie ma już
ponad 40 lat. Do dnia dzisiejszego nie wymagał żadnych napraw i prac remontowokonserwacyjnych.
Niecki ze stali oznaczają również: idealną
higienę, gładkie i zamknięte powierzchnie,
bez fug, opatentowany system cyrkulacji
wody basenowej w obiegu zamkniętym. Cechy te minimalizują możliwość tworzenia się
siedlisk bakterii i innych mikroorganizmów.
Warto też podkreślić, że ceny niecek basenowych ze stali nierdzewnej są porównywalne do cen niecek wykonanych w innych
systemach. Jeżeli dodatkowo uwzględnimy sposób konstrukcji w naszym systemie
(brak podbasenia, konstrukcja samonośna
ścian bocznych), koszty te mogą być nawet
niższe.

MERA Hotel&Spa – Sopot
– basen hotelowy

Hotel Stok – Wisła
– wanna z hydromasażem

Ponad 100 realizacji w Polsce

Pierwszy kompleks basenów w Polsce firma
Berndorf zrealizowała w 2005 r. dla Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego w Łaziskach
Górnych, rok później powstało Kąpielisko
„Zdrój” w Jastrzębiu Zdroju. Obecnie z naszych produktów można korzystać w ponad
100 obiektach na terenie całego kraju, a co
szczególnie nas cieszy w trzech obiektach
na terenie Bielska-Białej.

Przykładowe realizacje

Jedną z najbardziej atrakcyjnych inwestycji
z nieckami firmy Berndorf są Termy w Bukowinie Tatrzańskiej, obiekt z 14 basenami w tym 11 basenów z nieckami ze stali
nierdzewnej, z których każda wyposażona
jest w urządzenia do aquaterapii. Firma
Berndorf Baderbau uczestniczyła w przedsięwzięciu, już od fazy powstawania koncepcji. Niecki basenowe wykonane ze stali
nierdzewnej stały się również sercem jednego z największych w Polsce kompleksów
basenów zewnętrznych – kąpieliska „Start”
w Bielsku-Białej. Obiekt został wybudowany na terenie istniejącego od ponad 100 lat
kąpieliska miejskiego, które przez ostatnie
lata było nieczynne. W miejscu starych niecek żelbetowych firma wykonała nowe baseny tj. rekreacyjny o powierzchni 1464 m2,
pływacki o długości olimpijskiej 50 m i powierzchni 1050 m2. Ponadto powstał dwupoziomowy brodzik dla dzieci o powierzchni
73 m2. Basen w Bielsku w sezonie cieszy się
bardzo dużą frekwencją, dochodzącą niekiedy do 6000 osób.

Berndorf Baderbau Sp. z .o.o.
ul. Zdrojowa 78, 43-384 Jaworze, tel: +48 33 82 89 700, fax: +48 33 82 89 701
e-mail: biuro@berndorf.pl, www.berndorf.pl

START – Bielsko-Biała
– basen publiczny

Basen prywatny – Bielsko-Biała

Terma – Bukowina Tatrzańska

Systemy fasad
wentylowanych
®
®
Trespa Meteon

Technika w architekturze

fot. archiwum TKE S.A.
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Biurowiec West Point może pochwalić się fasadą
wentylowaną z płyt Trespa® Meteon®

Robert Madej

Nowoczesne budynki wymagają stosowania
nowatorskich materiałów, charakteryzujących się
trwałością, a zarazem niebanalną estetyką. Fasady
wentylowane Trespa® Meteon® w pełni sprostają tym
oczekiwaniom. Ich zastosowanie przedstawiamy na
przykładzie poznańskiej realizacji West Point, gdzie
ThyssenKrupp Energostal dostarczał materiał na
elewację wentylowaną.

A

Architekci z pracowni Modern Construction
System pod kierunkiem mgr inż. arch. Wojciecha Ryżyńskiego zastosowali w projekcie
elewacji połączenie dwóch materiałów – płyty
kompozytowej i Trespa® Meteon®. Te ostatnie
to wytwarzane pod wysokim ciśnieniem dekoracyjne płyty laminowane (HPL) o zintegrowanej powierzchni, produkowane przy użyciu
unikatowych technologii formowania na sucho (DF) oraz utwardzania wiązką elektronów
(EBC). Płyty powstają z połączenia włókien
drewnopodobnych z żywicami termoutwardzalnymi. Produkowane pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, charakteryzują się wysoką stabilnością, zwartością oraz
wysokim współczynnikiem wytrzymałości do
masy. Testy wystawiające Trespa® Meteon® na
próby przyspieszonego starzenia w warunkach
intensywnego oddziaływania słońca i deszczu
potwierdzają wysoką klasę odporności płyt na
promieniowanie UV oraz kwaśne deszcze.

Realne oszczędności
Trespa, producent płyt zastosowanych w biurowcu West Point, jest inicjatorem rozwoju
najnowocześniejszych technologii budowlanych. Fasady wentylowane to coś więcej niż
ukłon w stronę fantazji projektowych, oferują one także wydajność energetyczną oraz
niezwykłą trwałość materiałów. Systemy

Okładziny Trespa® w systemie widocznego mocowania
zrealizowała firma Fortis

wentylowanych fasad dają wiele różnego rodzaju korzyści. Jako pierwszą wymieńmy efekt
kominowy, który wytwarza w przestrzeni
wentylacyjnej ciąg, pomagający w usunięciu
nadmiaru ciepła i wilgoci zgromadzonej z powodu deszczu i kondensacji. Po drugie, osłona
przeciwdeszczowa blokuje część ciepła uzyskanego z nasłonecznienia i zapewnia ciągłą
izolację, co ogranicza konieczność korzystania
z klimatyzacji w okresie letnim. Cechy te znacząco podwyższają komfort osób przebywających w budynku.
Zrealizowany w 2010 roku w Poznaniu biurowiec West Point to pokaz możliwości, jakie
można osiągnąć przy zastosowaniu dobrych
i sprawdzonych materiałów. W budynku tym
wykorzystano panele Trespa Meteon 8 mm, kolor English Cherry (NW10): 1170 m2 i Trespa Meteon 8 mm, kolor Mid Beige (A08.2.1): 370 m2.

Dodatkowe nadzory
Trespa, jako jeden z niewielu producentów udziela
kompleksowej gwarancji inwestorom na fasady
wykonane zgodnie z technologią. Producent partycypuje nie tylko w kosztach ponownej dostawy
okładzin, ale również demontażu i ponownego
montażu systemu. Doradcy techniczni ThyssenKrupp Energostal wraz z konsultantami Trespy
prowadzą dla inwestorów dodatkowe, nieodpłatne nadzory techniczne przy montażu elewa-

cji. Pozwala to na uniknięcie błędów, co w efekcie
znacznie wydłuża czas eksploatacji fasady.
Na koniec dodajmy, iż w ubiegłym roku Trespa wprowadziła do swojej oferty płyt fasadowych Trespa® Meteon® nową powłokę Matt,
powierzchnie imitujące kamień, serię wzorów
Naturals oraz poszerzyła gamę rozwiązań
dekoracyjnych Wood Decors. Opracowane
technologie pozwalają stworzyć fasady, które
łączą w sobie nowoczesność architektoniczną
z wrażeniem naturalności. Wszystkie są dostępne w ofercie ThyssenKrupp Energostal,
dystrybutora Trespy na polskim rynku.
Do Państwa dyspozycji są doradcy techniczni, którzy udzielają więcej
szczegółowych informacji:
1_T hyssenKrupp Energostal, Mariusz Wojtecki, Region Północ,
tel. 606 495 867
2_T hyssenKrupp Energostal, Robert Madej, Region Południe,
tel. 606 307 404
3_Trespa, Krzysztof Kowalik, tel. 605 45 34 64
4_Trespa, Bartek Kosiński, tel. 731 731 705

ThyssenKrupp Energostal S.A.
ul. Grudziądzka 159,
87-100 Toruń
tel. 56 611 94 94, fax 56 611 95 75
www.thyssenkrupp-energostal.pl
e-mail: biuro@tk.energostal.pl
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Szkice o wentylacji

PROMOCJA

Koniec ery wentylacji
grawitacyjnej
arch. Maciej Janicki

Obserwacja stosowanych obecnie w budynkach mieszkalnych rozwiązań skłania do wniosku, że część
architektów wciąż uważa wentylację grawitacyjną za „instalację" w pełni spełniającą oczekiwania
odbiorców i uparcie umieszcza ją w swoich projektach. Trudno odpowiedzieć na pytanie co ma
wpływ na taki stan rzeczy... Niewiedza? Chęć pozornego zaoszczędzenia? Namowy nieświadomego
inwestora? Poniższy tekst stawia sobie za cel pokazanie, że rozwiązanie to jest przeżytkiem
i zdecydowanie odbiega od oczekiwań i współczesnych standardów komfortu wewnętrznego.

C

Czy dobrze będziemy się czuli w pomieszczeniu, które jest z jednej strony ergonomiczne,
przeszklone, posiada piękny widok z okna i ma
odpowiednią temperaturę, ale z drugiej wyczuwa się w nim wysoką wilgotność i tzw. „zaduch”? Zapewne po pewnym czasie zaczniemy
odczuwać dyskomfort (ból głowy, rozdrażnienie itp). Na wstępie zatem warto zdefiniować
czym jest komfort wewnętrzny?

Chore budynki
Na odczucie komfortu wewnętrznego przez
użytkownika pomieszczenia zasadniczy wpływ
mają cztery elementy:
	komfort termiczny,
	akustyka,
	jakość powietrza,
	ergonomia (oświetlenie naturalne i sztuczne, rozmieszczenie i wysokość pomieszczeń itp.).
Trudność w precyzyjnym określeniu pojęcia
komfortu wynika przede wszystkim z subiektywnych odczuć użytkowników, jak również
ze wzajemnych połączeń pomiędzy poszczególnymi parametrami. Występujące we wnętrzach negatywne zjawiska określane są mianem Syndromu Chorego Budynku, a większość
objawów powiązać można ze stanem powietrza wewnętrznego1.
Jeśli w budynku (np. mieszkalnym lub biurowym) charakteryzującym się świetną formą,
rozplanujemy idealnie pomieszczenia, doświetlimy je i ogrzejemy, wytłumimy akustycznie,
ale przy tym zastosujemy wentylację grawi-
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tacyjną to rozwiązanie takie porównać można
do samochodu bardzo dobrej marki, w którym
wykluczono możliwość wentylacji, pomijając
oczywiście ręczne otwieranie okien... Przez
pominięcie takiego szczegółu jakim jest jakość
powietrza wewnętrznego można zmarnować
nawet najlepszy budynek.
Warto również zapytać czy potencjalnych
nabywców zadowala stosowanie wentylacji grawitacyjnej? Rozmowy przeprowadzane
z użytkownikami mieszkań i biur z takim rodzajem wentylacji nie pozwalają odpowiedzieć
twierdząco na to pytanie. Często ich wypowiedzi kończy konkluzja: „gdybym wiedział że
tak to będzie działać nigdy nie kupiłbym tego
mieszkania/biura”. Do takich stwierdzeń skłaniają ich występujące w okresie zimowym ciągi
zwrotne z przewodów wentylacyjnych, a w nowych budynkach zawilgocenie wykraplające się
na oknach lub ścianach (patrz zdjęcie).

Rozwiązania rodem z lepianki
Bierze się to stąd, że wentylacja grawitacyjna
oparta na indywidualnych przewodach pionowych jest rozwinięciem „rozwiązania” rodem
z lepianki, gdzie stosowano otwór w górnej
części sklepienia. Zasada działania pozostała taka sama – ciepłe powietrze jako lżejsze
unosi się do góry (jest usuwane przez otwór)
powodując jego wymianę na tzw. świeże czyli
doprowadzone z zewnątrz przez nieszczelności. Na jej działanie ma wpływ również napór
wiatru (patrz schemat). Z całą pewnością
można pokusić się o stwierdzenie, że teoria ta
nie działa we współczesnym budownictwie.

W nowych obiektach nie należą wcale do
rzadkości przewody wentylacyjne o różnej wysokości, wychodzące z pomieszczeń na jednej
kondygnacji. Dzięki takiemu „rozwiązaniu” dodatkowo utrudniamy działanie układu wentylacji. Powszechnie znana jest zasada mówiąca,
że im wyższy komin tym lepsza wentylacja. Jak
jednak będzie wyglądał budynek z 4-5 metrowymi kominami wyprowadzonymi ponad dach?
A takie muszą być, żeby wytworzyć odpowiednie różnicę ciśnień. Często projektowane są
budynki z płaskimi dachami i krótkimi przewodami na ostatniej kondygnacji, co powoduje że
ostatnie i przedostatnie piętro praktycznie nie
ma żadnej wymiany powietrza (oczywiście poza
przewietrzaniem poprzez otwarcie okien). Poza
tym czasem zauważyć można w projektach architektonicznych tzw. odejścia od pionowych
przewodów wentylacyjnych o długości powyżej
1 m przy wysokości przewodu 3-4 m. Czy takie
rozwiązanie zadziała poprawnie? Zdecydowanie
nie ponieważ poziome odcinki przewodów wytwarzają zbyt duże opory przepływu.

Prawidłowo nie znaczy dobrze
Warto zapytać ilu architektów projektuje dzisiaj
przewody wentylacyjne zapewniając odpowiednią wymianę powietrza w pomieszczeniach licząc wielkość pojedynczego przewodu (przekrój
i wysokość) lub np. stosując tablice opracowane przez Inwestprojekt z Wrocławia w latach
osiemdziesiątych ubiegłego wieku2. To właśnie
w gestii architekta jest zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej czyli określenie nawiewu,
przepływu oraz wywiewu powietrza.

fot. aereco
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Zawilgocenie odkładające się na skutek nieprawidłowo działającej wentylacji
lub jej braku jest często problemem w nowych budynkach

Jeśli w budynku cztero- czy pięciokondygnacyjnym prawidłowo zaprojektowane zostanie
doprowadzenie powietrza przez nawiewniki
(w oknach lub ścianach), drzwi pomiędzy pomieszczeniami będą miały odpowiednie otwory
(80 cm2 pomiędzy pomieszczeniami lub 220 cm2
w łazience i WC) i przewody wentylacyjne będą
odpowiednio wyprowadzone ponad dach to
i tak, biorąc po uwagę zmienne warunki zewnętrzne praktycznie nigdy nie można zapewnić
wszystkim użytkownikom naraz komfortowej
wymiany powietrza zgodnej z Normą3. Szczególnie na ostatnich kondygnacjach, gdzie przewody są bardzo krótkie i pojawiający się ciąg
wsteczny jest zjawiskiem naturalnym.
Zatem nawet prawidłowo obliczone przewody wentylacji grawitacyjnej nie zapewnią
odpowiedniej wymiany powietrza w lecie (brak
różnicy temperatur) a w zimie będzie ona znów
zbyt intensywna. Dodatkowo przy budynkach
o wysokości powyżej 2 kondygnacji zmniejszamy ilość powierzchni użytkowej na wyższych
kondygnacjach. Na niekorzyść tej „instalacji”
wpływa jeszcze fakt, iż w przypadku szybkiej
budowy obiektu nie odprowadzimy wilgoci
technologicznej, pogarszając jakość środowiska wewnętrznego.

czy biurowego np. wentylacja hybrydowa,
mechaniczna oraz jej odmiana niskociśnieniowa. Wymienione instalacje nie są skomplikowane przez co również ich projektowanie
nie powinno być zatrważająco drogie, a ilość
powierzchni przez nie zajmowana jest zdecydowanie mniejsza.
Dzięki tym rozwiązaniom można znacząco
podnieść jakość powietrza i zapewnić energooszczędność a wszystko przy zachowaniu
tak ważnego zwykle dla inwestora poziomu
kosztów. W efekcie oznacza to pozbycie się
problemów jakie niesie za sobą zastosowanie ulepszonej „dziury w suficie” i możliwość
dowolnego projektowania pomieszczeń o różnych funkcjach bez przejmowania się ułożeniem przewodów. Niedużym kosztem przy
współudziale projektanta wentylacji możemy
dopracować zaprojektowany budynek w taki
sposób, aby spełnił on oczekiwania każdego z uczestników inwestycji: architekta poprzez swobodę projektowania, użytkownika
w aspekcie komfortu wewnętrznego, inwestora dzięki zwiększeniu powierzchni użytkowej oraz wykonawcy przez pozbycie się problemu wilgoci technologicznej i związanych
z tym reklamacji.

Schemat prawidłowo funkcjonującej
wentylacji grawitacyjnej. Ciepłe powietrze
jako lżejsze unosi się do góry (jest usuwane
przez przewód wentylacyjny) powodując jego
wymianę na tzw. świeże, czyli doprowadzone
z zewnątrz. Teoria ta jednak nie sprawdza się
we współczesnym budownictwie

Planowana na ten rok zmiana rozporządzenia, spowodowana koniecznością wprowadzenia do przepisów zapisów zmienionej Dyrektywy
nr 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków, ma
na celu zwiększenie ilości powstających projektów budynków energooszczędnych.
Według mających wejść w życie przepisów
projektując nowy budynek trzeba będzie spełnić
jednocześnie warunek minimalnej izolacyjności
przegród oraz wartość EP (wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną).
Począwszy od 1 stycznia 2014 r., ministerstwo
wprowadza maksymalne wskaźniki EP w zależności od charakteru budynku oraz zmienia maksymalne wartości U dla przegród.
Zmiany te oznaczają, że zastosowanie
wentylacji grawitacyjnej będzie praktycznie
niemożliwe w przypadku większości nowych
budynków jednorodzinnych, projektowanych
po 1 stycznia 2014 r. a w budynkach wielorodzinnych mocno ograniczone. 
1_P rof. dr hab. inż. Marian Nantka „Projektowanie i eksploatacja
a warunki wewnętrzne w budynkach mieszkalnych” Katedra OWITO,
Politechnika Śląska w Gliwicach
2_Tablice doboru kształtek wentylacyjnych opracowane przez Inwestprojekt z Wrocławia
3_Polska Norma PN83/B03430 ze zmianą AZ3 z 2000 roku

Zamiast „dziury w suficie”

Co dalej z wentylacją grawitacyjną?

W celu eliminacji opisanych powyżej problemów warto w konsultacji z instalatorem
przekonać inwestora do rozwiązania innego
niż wentylacja grawitacyjna. Istnieje kilka prostych rozwiązań, które są idealne do niskiego
lub średniowysokiego budynku mieszkalnego

Pisząc o wentylacji grawitacyjnej warto także
wspomnieć o jej przyszłości w świetle proponowanych zmian do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Maciej Janicki
architekt
> napisz do autora:
janicki@aereco.com.pl
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Surowe piękno
drewnianych paneli
Jacek Wróbel

Znana z branży kamienia dekoracyjnego marka, wprowadza wiosną 2013 r. zupełnie nowy produkt.
Firma Stegu tym razem zaskoczyła pomysłem na aranżacje z drewna. Już widać, że architekci polubią ten
konkurs dla architektów i projektantów. Pierwsze miejsce zajęła Pracownia Architektoniczna MMOA,
lecz pozostałe prace również zwracają uwagę swoją pomysłowością i niebanalną stylistyką.

P

Panele Pure z serii Wood Collection są wytwarzane z wysokogatunkowego drewna z dużą
precyzją i w ekologicznym procesie, co zapewnia ich najwyższą jakość. Przy tym są łatwe
w montażu i spełniają restrykcyjne wymogi
związane z funkcjonalnością. Odznaczają się
bezpretensjonalną estetyką, a każdy trójwymiarowy panel ma swój niepowtarzalny wzór
i oryginalną fakturę. Nowy produkt Stegu nawiązuje, poprzez swoją szlachetną prostotę
i praktyczność, do sprawdzonych i bardzo lubianych przez użytkowników rozwiązań skandynawskich.
Produkty Wood Collection wnoszą do wnętrz
efekt świeżości, a zarazem przytulną atmosferę, co wynika z myśli przewodniej Stegu, brzmiącej: Inspired by nature.
Wybór paneli Pure może być czymś więcej
niż tylko praktycznym, estetycznym rozwiązaniem. Może wyrażać filozofię projektanta,
który ceni autentyczność i niewymuszoną
estetykę, potrafi połączyć nowoczesne rozwiązania z surowym pięknem drewna i wprowadzić w ten sposób do wnętrza ciepły nastrój
charakterystyczny dla naturalnych dekoracji.
Dobór takiego materiału doskonale podkreśli
charakter miejsca lub jego użytkowników, ich
wnętrzarskie preferencje czy też ukrytą tęsknotę za naturą. Panele z serii Wood Collection
sprawdzą się jako dekoracja ścienna, okładzina
stołu, drzwi przesuwnych i innych elementów
wnętrza. Wprowadzą wyrafinowaną odmianę, odrobinę stylu nieformalnego, komfortu
i świeżości natury, nawet w codziennych, niesprzyjających miejskich warunkach. Wymiary pojedyńczego panela to 760x380x33 mm.
Warto też podkreślić, że jest to produkt zaimpregnowany i posiadający certyfikat FSC.
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Swoimi doświadczeniami dotyczącymi
pracy z panelami Wood Collection dzielą się
zwycięzcy konkursu „Stegu – natura jest Twoją inspiracją“ Katarzyna Wichary, Marta Hausman-Dyląg oraz Maciej Dyląg, założyciele
Pracowni Architektonicznej MMOA z Katowic.
Zaskoczył i zainspirował Państwa nowy
pomysł Stegu?

> Nasza pracownia stara się podążać za nowościami. Jesteśmy grupą młodych architektów, którzy doceniają nowoczesne podejście
do zagadnień związanych z dizajnem. W tym
wypadku spodobał nam się pomysł na zareklamowanie i rozpowrzechnienie poprzez konkurs
nowego produktu w środowisku architektów
– inspirowanych naturą paneli Wood Collection. Stegu kojarzyło nam się dotychczas z ka-

fot. archiwum stegu

produkt! Producent sprawdził to jeszcze przed wprowadzeniem paneli drewnianych na rynek, ogłaszając

mieniem dekoracyjnym. Drewno w ich ofercie
to coś nowego, coś, co z pewnością poszerza
możliwości. Postanowiliśmy przetestować ten
produkt w naszych aranżacjach.
A co chcieli Państwo przekazać
w zwycięskim projekcie wnętrza,
gdzie wykorzystane zostały panele Pure?

> Zaproponowany przez nas projekt przedstawia minimalistyczne, ale przytulne wnętrze
domu otwartego na otaczający las. Nowoczesne
panele, zastosowane w jednej płaszczyźnie ściany z paleniskiem zewnętrznym, wprowadzają
do wnętrza nastrój towarzyszący wieczornym
rozmowom przy kominku. Kolekcja Wood Collection doskonale spełnia swoją funkcję i tworzy
taką bliską naturze, przyjazną atmosferę.
Do jakich aranżacji i wnętrz zaproponowaliby
Państwo te drewniane panele?

> Wood Collection odświeżają spojrzenie na
okładzinę drewnianą. Niepowtarzalny wzór powinien doskonale wpasować się w nowoczesne
wnętrza, których użytkownicy cenią prostostę i czują potrzebę integracji z naturą, czego
brakuje zwłaszcza w przestrzeniach miejskich.
Każdy projektant na pewno będzie miał duże
pole do popisu jeżeli zdecyduje się zastosować nowy produkt z katalogu firmy Stegu.
Wyróżnione prace konkursowe można obejrzeć na stronie

www.woodcollection.pl .

Jacek Wróbel
kierownik Biura Projektów
i Komunikacji
Zwycięski projekt Pracowni
Architektonicznej MMOA

> napisz do autora:
inwestycje@stegu.pl

Dawid Larrew, Kirksey, Houston, USA
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„ArchiCAD przywraca właściwy sens pracy architektów i ich
współpracowników, pozwalając im skupić się na projektowaniu
i twórczej wymianie idei, zamiast tracić czas na pokonywanie
problemów związanych z oprogramowaniem CAD.”

ArchiCAD STAR
EDITION 2013 oparty jest
na najnowocześniejszych technologiach ArchiCADa 16, dostosowanych pod względem funkcjonalności i kosztów zakupu do potrzeb i możliwości niewielkich pracowni projektowych, firm
budowlanych, biur deweloperskich oraz indywidualnych architektów.
Nowa wersja programu zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do projektowania w najnowocześniejszej implementacji technologii BIM.
Zaawansowany wirtualny model budynku powstający podczas projektowania jest podstawą
do generowania aktualizowanej na bieżąco dokumentacji i interaktywnie powiązanych z nią
zestawień.

ArchiCAD STAR
EDITION 2013 sprawdza
się znakomicie podczas projektowania wszelkich
obiektów, jeśli tylko złożoność wykonywanego
opracowania nie narzuca konieczności pracy nad
jednym plikiem projektu w wieloosobowym zespole, jest też doskonałym narzędziem do projektowania wnętrz.

www.archicad.pl
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Zintegrowany projekt budowlany
a dopłaty do kredytów
Marcin Wątor

Program dopłat do budowy domów energooszczędnych uruchamiany od pierwszego kwartału
2013 roku stawia przed wnioskującymi wysokie wymagania już na etapie procesu projektowania.
Uzyskanie dofinansowania zależne jest bowiem od pozytywnej weryfikacji, przeprowadzonej przez
dwa niezależne podmioty – pierwszy na etapie projektu i drugi po realizacji inwestycji.

B

Budowanie obiektów energooszczędnych to
duże wyzwanie dla całego środowiska projektowo-budowlanego. Obowiązujące obecnie
zielone standardy, choć wiele się o nich mówi
i docenia ich znaczenie, są wprowadzane stosunkowo powoli. Program NFOŚiGW ma być
katalizatorem, który zachęci do stosowania
ekologicznych rozwiązań.

Nowy program dopłat
Wsparcie finansowe dostępne w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
przeznaczone jest dla osób, które chcą samodzielnie wybudować bądź nabyć nieruchomość
gwarantującą osiągnięcie standardu budynku
niskoenergetycznego – NF40 (zużycie energii
do 40KWh/m2 rocznie) lub pasywnego – NF15
(zużycie energii do 15KWh/m2 rocznie). W zależności od poziomu oszczędności zużycia
energii gwarantowanego przez budynek lub
mieszkanie dopłata może wynieść:
	domy NF40 – 30 tys. zł,
	domy NF15 – 50 tys. zł,
	mieszkania: NF40 – 11 tys. zł,
	mieszkania: NF15 – 15 tys. zł.

Procedura czekająca inwestora
W przypadku inwestorów indywidualnych,
którzy najpierw przeznaczają własne środki,
a dopiero po szczegółowej kontroli potwierdzającej osiągnięcie zakładanych standardów
otrzymują zwrot ich części, idealnie wykonane
projekty architektoniczno-budowlane zarówno
na etapie budowlanym, jak i wykonawczym, są
niezbędnym wymogiem. Nabywcy mieszkań
w budynkach wielorodzinnych ponoszą mniejsze ryzyko, gdyż odpowiedzialność za osiągnięcie odpowiedniego standardu spoczywa
na deweloperze. Kupujący nie są bezpośrednio
obarczani kosztami w trakcie prac wykonawczych i niejako przychodzą „na gotowe”. Mimo

to muszą przedstawić szczegółową specyfikację energetyczną nieruchomości, która potwierdzi ich uprawnienie do uzyskania dopłaty.
W procesie weźmie udział dwóch niezależnych weryfikatorów z listy, która zostanie
opublikowana przez NFOŚiGW. Pierwszy będzie
weryfikował sam projekt, a drugi (zawsze inny
niż pierwszy!) zweryfikuje wykonanie obiektu
i osiągnięcie założeń projektowych dotyczących
standardów energooszczędności. Na podstawie
pierwszej weryfikacji bank udzieli kredytu na
całą inwestycję, a dopiero na podstawie drugiej
weryfikacji Fundusz udzieli dopłaty.
Praktyka pierwszej weryfikacji na etapie
projektu ma na celu zabezpieczenie interesu inwestora indywidualnego bądź nabywcy
wnioskującego o dopłatę. Dzięki temu już na
poziomie projektu można wprowadzić ewentualne poprawki, które na etapie wykonawczym generowałyby znacznie większe koszty,
a w przypadku większych błędów czy niedopatrzeń, mogą skutkować negatywnym wynikiem weryfikacji i nieprzyznaniem dopłaty.

Weryfikatorzy gwarancją
bezpieczeństwa kapitału
Pierwszego weryfikatora wybierać będzie sam
inwestor. Kwestia drugiego, który weryfikuje
cały projekt już po wykonaniu, jest jeszcze nie
do końca rozstrzygnięta, gdyż banki chcą mieć
wpływ na standardy weryfikatora, który skontroluje zrealizowaną inwestycję, ponieważ będzie to w dużej mierze gwarancją zabezpieczenia kapitału udzielonego w kredytach.
Aktualnie wciąż trwają konsultacje ze
Związkiem Banków Polskich (ZBP), a swoje
stanowisko przedstawia także m.in. Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). Banki
za pośrednictwem ZBP i korzystając z pomocy ZAE starają się wyznaczyć wymagania
dla weryfikatorów, którzy będą mogli znaleźć się na liście ogłoszonej przez NFOŚiGW.

Od komisji legislacji iarp
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w latach 2013-2018
dofinansuje inwestycje, związane z budową
około 12 tys. domów o niskim zapotrzebowaniu
na energię na łączną kwotę 300 mln zł. Będzie
to oczywiście kolejny impuls w projektowaniu
i inwestowaniu.
Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że
niedługo wejdą nowe „Warunki techniczne…”
(jako wynik dostosowania przepisów prawa
do wymogów Dyrektywy 2010/31/EU),
a wraz z nimi obowiązek stosowania nowych
standardów energetycznych w projektowaniu
stanie się wymaganiem powszechnym.
Charakterystyka energetyczna nie będzie już
tylko dodatkiem do wniosku o pozwolenie
na budowę, ale dokumentem o poważnych
konsekwencjach finansowych. W nowym
świetle stanie zakres odpowiedzialności
(i ubezpieczenia) osób wykonujących takie
opracowania.
W programie NFOŚiGW szczególną rolę
pełni Zintegrowany Proces Projektowy.
Koordynacja projektowa sprawowana przez
architekta nabiera nowego znaczenia poprzez
wielobranżowy wpływ przyjętych rozwiązań na
końcowy efekt energetyczny. Warto również
zwrócić uwagę na konieczność wykonania
projektów wykonawczych, co w przypadku
budownictwa mieszkaniowego było rzadko
stosowanym rozwiązaniem.

Lista weryfikatorów
Kto może zostać weryfikatorem? Pod uwagę
brane będzie przede wszystkim wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w dziedzinie weryfikacji energooszczędności w budownictwie mieszkaniowym. Na obecnym etapie
konsultacji nie zostały wyznaczone żadne
inne szczegóły czy warunki. Obecne stanowisko Funduszu wskazuje na to, że mają to być
osoby fizyczne z odpowiednimi uprawnieniami. Podmiotem nie będą natomiast firmy. Na
stronie internetowej Funduszu zostanie zamieszczona informacja o rozpoczęciu naboru
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wniosków oraz udostępniony będzie formularz
do wypełnienia, w którym wyszczególnione
zostaną dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienia, które należy do niego dołączyć. Zakładany termin ogłoszenia informacji
o naborze weryfikatorów to I połowa marca
2013 roku (według rozmowy z przedstawicielami Funduszu w dniu 20.02.2013 r.)

Współpraca projektantów
z weryfikatorem
Etap I: projektowanie. Zespół projektowy ma
dowolność. Może sam wykonać projekt i gotowy przekazać do zweryfikowania, ale rozsądniejszą praktyką jest na pewno działanie w ramach projektu zintegrowanego, w którego
trakcie prowadzi się bieżące konsultacje z weryfikatorem. Weryfikator jest wybierany przez
inwestora i od niego otrzymuje wynagrodzenie, więc w ramach ustaleń na linii inwestor-weryfikator może dojść do porozumienia, które przewidywać będzie bieżącą kontrolę, aby
wyeliminować błędy pojawiające się właśnie
już na etapie projektu. Lepiej od razu otrzymać
uwagi niż później zmieniać cały projekt.
Oczywiście sposób działania i ewentualne
realizowanie projektu zintegrowanego zależy głównie od inwestora, ale także i zespołu
projektowego. Zarówno inwestor jak i zespół
projektowy powinni zabiegać o bieżącą kontrolę z uwagi na złożoność i wysoką zależność
wszystkich elementów konstrukcji, instalacji
i urządzeń w budynkach energooszczędnych.
Etap II: wykonawstwo. Także w tym etapie
należałoby na bieżąco kontrolować realizację
planów. Weryfikacja z Funduszu zakłada bowiem
pomiary dopiero po oddaniu nieruchomości do
użytku, a przecież może zaistnieć sytuacja, kiedy założenia projektowe z różnych przyczyn nie
zostaną zrealizowane w praktyce. Z uwagi na to,
że kontrola z Funduszu ma na celu stwierdzenie
trwania efektu w okresie do 3 lat od oddania
obiektu do użytkowania, weryfikacja podczas
realizacji inwestycji powinna kontrolować poprawność wykonania, gdyż w razie awarii bądź
obniżenia wydajności z upływem czasu może
się okazać, że standardy nie są już osiągane, a to
grozi koniecznością zwrotu dopłaty.
W przypadku dużych projektów deweloperskich wykonywanych z założeniami energooszczędności dopasowanymi do wymagań
programu dopłat NFOŚiGW konieczna może
się okazać się praktyka zapraszania do zespołu własnego, dodatkowego weryfikatora.
Pojawia się tutaj bowiem aspekt jego dostępności na wyłączność. Można oczywiście korzystać jedynie z weryfikatora z listy, ale nie
ma wówczas pewności, że znajdzie on czas,
aby brać udział w całym projekcie zintegro-
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wanym. Może się także zdarzyć, że będzie
chciał przeanalizować tylko gotowy projekt,
a jeśli dopiero wówczas wskaże ewentualne
błędy...
Podsumowując: Weryfikacja projektu jest
konieczna do uzyskania kredytu z dopłatą.
Natomiast weryfikacja zrealizowanej inwestycji jest konieczna do uzyskania dopłaty,
która wpływa bezpośrednio do banku i tym
samym pomniejsza kapitał pozostały do
spłaty.

Zintegrowane projektowanie
podstawą efektywności rozwiązań
W przypadku przygotowywania projektu odpowiadającego założeniom programu NFOŚiGW
wymagania techniczne obligatoryjne dla budynków jedno- lub wielorodzinnych szczegółowo określają współczynniki wpływające na
poziom wykorzystywania energii elektrycznej
oraz cieplnej. Tylko ścisła współpraca projektantów pozwoli na ich osiągnięcie.
Program dopłat do kredytów na budowę
domów energooszczędnych będzie więc jednocześnie swoistym sprawdzianem i wyzwaniem
dla środowiska projektantów, a jego pośrednim
efektem stanie się upowszechnienie projektów zintegrowanych. Dużą rolę w osiąganiu
standardów energooszczędności odgrywają
bowiem nie tylko nowe technologie, materiały
budowlane czy zastosowane urządzenia wykorzystujące alternatywne źródła energii, ale
także ich złożona współzależność.
Zadanie głównego architekta oraz współpracujących z nim osób odpowiedzialnych za przygotowanie projektów wszystkich instalacji nie
ogranicza się tylko do ich sprawnego działania
– przede wszystkim należy zapewnić efektywne współdziałanie. Już na etapie przygotowania
inwestycji zespół projektowy musi zgromadzić
większą ilość niezbędnej wiedzy na temat uwarunkowań dla danego budynku oraz jego otoczenia. Całość prac jest skorelowana i musi być na
bieżąco odpowiednio koordynowana.
Jest to istotne nawet w przypadku domów
jednorodzinnych, które są stosunkowo proste
w ujęciu tradycyjnym, kiedy każda instalacja
działa oddzielnie. Jednakże w budownictwie niskoenergetycznym, a tym bardziej pasywnym,
stopień zależności wszystkich elementów
konstrukcji oraz urządzeń i instalacji jest na
tak wysokim poziomie, że bez umiejętnego ich
zintegrowania szanse na osiągnięcie zakładanych standardów dramatycznie się zmniejszają
(a standardy NF15 to naprawdę duże wyzwanie
architektoniczno-wykonawcze, nawet w przypadku małych budowli). Ujmując kolokwialnie, nie wystarczy „wrzucić” do tradycyjnego
projektu urządzeń wykorzystujących OZE, ale

trzeba zapewnić im odpowiednie połączenie
np. z systemem wentylacyjnym, zadbać o właściwe umiejscowienie, zasilanie, płynne przełączanie się z jednego źródła na drugie. Do tego
dochodzi całkowicie zmieniona konstrukcja
przegród, które muszą ograniczać utratę ciepła i maksymalnie wykorzystywać możliwości
jego pozyskiwania.

Wymagania techniczne w programie
Projektowanie budynków niskoenergetycznych
i pasywnych zgodnie z założeniami zawartymi w programie NFOŚiGW musi uwzględniać
niezbędne wymagania, dotyczące m.in. zasad
wykonywania świadectw energetycznych oraz
normy PN-EN ISO 13790:2008 „Energetyczne
właściwości użytkowe budynków – Obliczanie
zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia”.
Poza klasycznym projektem budowlanym,
który umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę, do rozliczenia inwestor musi dostarczyć
również projekty wykonawcze wszystkich
branż. Na etapie ich przygotowania pojawia się
konieczność szerokiej, wielowymiarowej współpracy. Obniżanie poziomu wykorzystywania
energii w budynku opiera się w znaczącym stopniu na zależności poszczególnych systemów
i urządzeń, które muszą być ze sobą precyzyjnie zsynchronizowane. Szczegółowa analiza
projektu dotyczy także zastosowanych metod
obliczeniowych, odnoszących się do współczynników warunkujących zużycie energii.
Kluczową sprawą jest oczywiście użycie
odpowiedniego rodzaju materiałów i konstrukcji, które zminimalizują straty ciepła.
Graniczne wartości współczynników przenikania ciepła zostały precyzyjnie określone
w tabelach załącznika nr 3 do Programu Priorytetowego (patrz ramka obok). Dokładne wykonanie pomiarów przenikania ciepła dla przegród nieprzeźroczystych według wytycznych
programu należy oprzeć o normę PN-EN ISO
6946, a szczelność budynku wyznaczana jest
zgodnie z normą PN-EN 13829.
Poza normami odnoszącymi się do bryły
budynku osobne wytyczne zostały przypisane również urządzeniom mechanicznym zużywającym energię elektryczną (sprawność
silników wyznaczana jest zgodnie z normą IEC
60034-2-1).
Równie istotne w osiągnięciu zakładanego
poziomu wykorzystywania energii przez budynek jest zapewnienie właściwej wentylacji,
która umożliwia modulację nawiewu w zakresie 60/100/150% i umożliwia różne tryby pracy w zależności od zapotrzebowania dobowego oraz odpowiadającego porom roku.
Na przykładzie powyższych wymogów łatwo zaobserwować złożoność projektu budyn-
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ków o standardzie NF40 lub NF15. Wymagają
one stałej i ścisłej współpracy architekta z dostawcami materiałów budowlanych, elementów poszczególnych instalacji (elektrycznej,
HVAC, wodno-kanalizacyjnej itd.), jak również
z wykonawcami i niejednokrotnie podwykonawcami (np. w przypadku dużych inwestycji
deweloperskich). Tak wysoki stopień zależności bez odpowiedniego nadzoru i szczegółowej
weryfikacji może powodować zagrożenia, których skutkiem będzie nieuzyskanie wnioskowanej dopłaty.

Zalety weryfikacji projektu
i projektowania zintegrowanego
Badania przeprowadzone na rynku niemieckim wskazują, że ok. 40% usterek powstaje
na etapie projektowania. Można jednocześnie
zakładać, że ryzyko pojawienia się błędów jest
tym większe, im bardziej złożone i zaawansowane technologicznie rozwiązania energooszczędne mają być zastosowane.
Na zachodzie projekty zintegrowane jak
i kontrola dokumentacji przez niezależne jednostki są stosowane od lat z dobrymi rezultatami. Również na rynku polskim przeprowadzane są weryfikacje dokumentacji i audyty
budowy bazujące na takich doświadczeniach.
Praktyka ta ma jednak miejsce ciągle w stosunkowo ograniczonym zakresie i o zewnętrzną weryfikację zabiegają głównie inwestorzy,
dla których, oprócz podstawowych kwestii
związanych z budynkiem, bardzo ważna jest
także jakość.
W przypadku programu NFOŚiGW o dopłatach decyduje efekt finalny pracy całego
zespołu projektowego. Aby zatem zwiększyć
szanse projektowanej inwestycji na uzyskanie dopłaty, warto zaprosić do współpracy niezależnego weryfikatora, który dzięki
swojemu doświadczeniu i kompetencjom
w weryfikacji dokumentacji, jak i w odbiorach budynków, będzie w stanie dokładnie
sprawdzić i potwierdzić, że zaproponowane
rozwiązania spełniają wymagania uprawniające inwestora bądź nabywcę do uzyskania
dopłaty. A z drugiej strony – umożliwi architektom doskonalenie ich umiejętności wykorzystywanych na potrzeby nowoczesnych
inwestycji budowlanych o wysokim standardzie energooszczędności.

Marcin Wątor
kierownik projektu w dziale
budowlanym firmy TÜV SÜD Polska
> napisz do autora:
marcin.wator@tuevpolska.pl

INFORMACJE NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Założenia programu
Nowy program priorytetowy ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie, aby od końca
2020 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”.
Program NFOŚiGW ma stanowić impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy
ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.
Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od
dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa).
Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę/zakup
domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji
przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.
Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania
na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz
od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody
użytkowej. Szczegółowe wymagania techniczne określone są w Załączniku nr 3 do Programu.
Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

	dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu
budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego,

	niższych kosztów eksploatacji budynku,
	podniesienia wartości budynku.
Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań
w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013-2018, a wydatkowanie środków
z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Wymagania techniczne (Załącznik nr 3)
Do programu „Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” NFOŚiGW przygotowywał zestaw wymagań
technicznych, które muszą spełniać budynki realizowane w ramach programu. Wymagania opierają się na ekspertyzie
przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Wytyczne stanowią załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego i są dostępne na stronie internetowej Funduszu (proponujemy link: www.zawod-architekt.pl/doplaty1).
Zastosowanie w praktyce ogłoszonych wymagań technicznych będzie podlegało okresowym przeglądom i w razie
potrzeby wytyczne będą uzupełniane.

Podręcznik dobrych praktyk budownictwa energooszczędnego
Poza obligatoryjnymi wymaganiami technicznymi dla budynków objętych programem NFOŚiGW udostępnia także
Podręcznik dobrych praktyk budownictwa energooszczędnego. Podręcznik zawiera dodatkowe zalecenia, które ułatwią osiągnięcie zakładanego standardu i efektu środowiskowego. Wymagania te nie mają bezpośredniego wpływu na
zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania budynku (poza wymaganiami dotyczącymi architektury), jednak
mogą przyczynić się do zmniejszenia kosztów użytkowania budynku, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i podwyższenia oferowanego komfortu. Stosowanie tych zaleceń nie jest obowiązkowe do otrzymania dotacji w ramach
programu. Podręcznik jest skierowany zarówno do inwestorów, jak i do projektantów oraz wykonawców chcących
poszerzyć swoją wiedzę o zasadach, jakimi należy się kierować w budownictwie o niskim zapotrzebowaniu na energię
(proponujemy link: www.zawod-architekt.pl/doplaty2).

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Efektywność energetyczna w praktyce projektowej, Z:A_04/2012, str. 90
> Projektowanie zrównoważonych społeczności, Z:A_01/2012, str. 72
> P rojektowanie budynków wielorodzinnych: analiza przez design charrette, Z:A_02/2011, str. 16
> Zintegrowany Proces Projektowy, czyli jak możemy projektować lepiej, Z:A_01/2011, str. 64

Wybrane artykuły znajdziesz na www.zawod-architekt.pl/artykuly. Możesz też pobrać e-wydania Z:A_free lub zamówić numery archiwalne
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DODATEK SPECJALNY

PROMOCJA

Strefa dla profesjonalistów
Atlas to nie tylko wysokiej jakości produkty, ale także narzędzia i rozwiązania
pozwalające z tych produktów lepiej korzystać i ułatwiające pracę projektantom.
Internetowy portal Strefa Architekta oferuje dostępny on-line pakiet specjalistycznych
aplikacji niezbędnych w codziennej pracy projektowej i kosztorysowej architektów.

K

Korzystanie ze Strefy Architekta jest bezpłatne, wymaga jedynie założenia konta, które
umożliwi dostęp i zapisywanie wyników pracy.
Aby dostać się do Strefy wystarczy odwiedzić
stronę www.atlas.com.pl. Ostatnio w narzędziach dostępnych na tym portalu wprowadzono kilka znaczących zmian.

Nowe produkty, nowe możliwości
Wraz z wprowadzeniem nowych tynków cienkowarstwowych SAH i dedykowanej im palety
200 pastelowych kolorów została uaktualniona Cyfrowa Paleta Barw. Umożliwia ona dobór
kolorów i faktur tynków pod kątem najnowszych trendów i grup kolorystycznych, a nawet dopasowanie do cech osobowości, zgodnie
z psychologią koloru czy znakiem zodiaku. Program powstał przy współpracy specjalistów
w zakresie doboru kolorystycznego.
Wirtualne tynkowanie można przeprowadzić na kilku typach budynków np. wysokim
domu, kamienicy, domku jednorodzinnym
z elementami ozdobnymi lub bez i o różnych
rodzajach dachu. Dodatkowym udogodnieniem w pracy projektowej są dostępne
w Strefie Architekta biblioteki kolorów i materiałów w formatach najpopularniejszych
programów używanych w biurach architek-
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tonicznych. Aplikacja jest dostępna on-line,
a także w wersji do pobrania na komputer.

Komplet informacji w zasięgu ręki
Nowością na stronie jest program do tworzenia szczegółowych specyfikacji technicznych.
Pozwala on na wyselekcjonowanie poszczególnych produktów lub elementów systemów
Atlas do przygotowania precyzyjnej oferty
przetargowej i stworzenia projektu inwestycji. Ułatwia tym samym pracę, przyspieszając
przygotowanie kompletnej i profesjonalnej
dokumentacji dla inwestora. Podobnie jak
nowa wersja Cyfrowej Palety Barw, aplikację
można pobrać ze strony internetowej i zainstalować na komputerze. Aktualizacja nastąpi automatycznie w momencie połączenia
z Internetem.
Zalogowani architekci mogą ponadto przeprowadzić w specjalnej aplikacji kosztorysowanie projektu, przygotować zbiór zawierający opisy robót, technologię ich wykonania oraz
koszt prac – zestawienie szeroko stosowane
przy opracowywaniu ogólnych wycen inwestycji. Istotna z punktu widzenia inwestora
będzie z kolei aplikacja, w której projektant
może przygotować kalkulację zużycia materiałów Atlas wykorzystanych przy inwestycji.

Program pomoże także dobrać odpowiednią
ilość produktów do ich realnego zużycia przy
pracach budowlanych.
Kolejnym przydatnym w pracy architekta
narzędziem jest program analizujący oszczędności, które można uzyskać dzięki zastosowaniu systemu ociepleń Atlas dla domu jednorodzinnego. Podczas tej kalkulacji aplikacja
uwzględnia takie dane jak rodzaj dachu, wiek
budynku i jego lokalizację w odniesieniu do
warunków atmosferycznych (temperatury,
opadów, wilgotności).
W Strefie Architekta dostępne są również
aplikacje, które usprawnią wykonanie obliczeń
zgodnie z obowiązującymi normami. Dzięki
dostępnym kalkulatorom architekci bez trudu
ustalą optymalną grubość warstwy termoizolacyjnej, wskażą zapotrzebowanie na ciepło
dla budynku, zaprojektują charakterystykę
energetyczną dla danego budynku oraz przeprowadzą obliczenia umożliwiające projektowanie przegród budowlanych.
ATLAS Sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź
tel.: 42 631 88 00
www.atlas.com.pl
marketing@atlas.com.pl
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membrany.
Błędy popełnione na etapie montażu
mogą okazać się kosztowne, dlatego
promocja
najlepiej skorzystać ze specjalnie do
tego celu przeznaczonych zestawów
montażowych.

„Ciepły” montaż – prawidłowa
izolacja termiczna okna dachowego
Firma FAKRO, jeden z wiodących producentów okien dachowych na świecie,
przygotowała specjalny pakiet kołnierzy izolacyjnych XDK, który umożliwia
prawidłowy montaż i izolację okna w
Zestaw izolacyjny XDP
konstrukcji dachu.
Izolacja termiczna stosowana w czasie
W skład zestawu wchodzi:
montażu powinna dokładnie wypeł- zestaw izolacyjny XDP - przeznanić przestrzeń wokół okna oraz ściśle
czony do szybkiego i szczelnego wyłączyć się z izolacją termiczną połaci
konania izolacji termicznej i paroprzeMałgorzata Respekta-Paszkiewicz
dachu. Materiał izolacyjny spełni swopuszczalnej wokół okna. Składa się z
je zadanie, jeśli będzie suchy. Nawet
kołnierza paroprzepuszczalnego oraz
Montaż okna dachowego zwykle kojarzy
się z jego
instalacją wznacznie
konstrukcji
i połączeniem
go
niewielkie
zawilgocenie
ob-dachu
materiału
termoizolacyjnego
z natuniża parametry termiczne izolacji oraz
ralnej wełny owczej, w postaci bloków
z pokryciem dachowym za pomocą kołnierza
uszczelniającego. Jest to jednak tylko część prawidłowego
doprowadza do rozwoju grzybów i
i warkocza. Specjalnie impregnowana
Wełna
musi
być więc wokół
chroniowełna
owcza jest łatwa
montażu. Równie ważne jest starannepleśni.
ułożenie
izolacji
termicznej
okna oraz
zabezpieczenie
jej w formowaniu
na przed wilgocią znajdującą się w poi idealnie dopasowuje się do przestrzeprzed zawilgoceniem. Ograniczy to możliwość
tworzenia
się mostków
termicznych
i ochroni
przed
mieszczeniu
na poddaszu.
Dodatkowo
ni, którą
wypełnia.
Jejstratami
zastosowanie nie
wilgoć
z
wełny
musi
być
wyprowadzajest
uzależnione
od
rozmiaru otworu
ciepła w zimie. Zwiększa również trwałość okna oraz podnosi komfort użytkowania poddasza.

TABELA 1 Wpływ kołnierza
Thermo na poprawę właściwości
izolacyjnych okna dachowego
Rodzaj
okna

Uw z Kołnierzem
EHV -AT Thermo

Uw z kołnierzem
EZV*

FTT U8

Uw = 0,58 W/m2K

Uw = 0,68 W/m2K

FTT U6

Uw = 0,72 W/m2K

Uw = 0,82 W/m2K

Kołnierz EZV – standardowy kołnierz uszczelaniający
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fot. fakro
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Energooszczędność okien dachowych można
zwiększyć stosując specjalny kołnierz Thermo. Polecany jest on do wszystkich okien
dachowych Fakro. Kołnierz umożliwia docieplenie okna dachowego powyżej drewnianej
konstrukcji dachu. Posiada przyklejony od
wewnątrz elastyczny materiał dociepleniowy,
który szczelnie przylega do ościeżnicy okna
tworząc termoizolacyjną ramę. Element ten
izoluje termicznie okno i znacznie poprawia
współczynnik przenikania ciepła, nawet do
15%, w zależności od typu okna. Ogranicza też
ryzyko powstawania ewentualnych mostków
termicznych i strat ciepła.
Kolejnym zagadnieniem jest izolacja termiczna stosowana w czasie montażu. Powinna
ona dokładnie wypełnić przestrzeń wokół okna
oraz ściśle łączyć się z izolacją termiczną połaci
dachu. Materiał izolacyjny spełni swoje zadanie,
jeśli będzie suchy. Nawet niewielkie zawilgocenie znacznie obniża parametry termiczne izolacji
oraz doprowadza do rozwoju grzybów i pleśni.
Wełna mineralna musi być więc chroniona z obu
stron: od dołu materiałem paroszczelnym zabezpieczającym przed wilgocią znajdującą się
w pomieszczeniu na poddaszu, i od góry odpowiednią membraną paroprzepuszczalną, która
wyprowadzi ewentualną wilgoć z wełny na zewnątrz. Błędy popełnione na etapie montażu
mogą okazać się kosztowne, dlatego najlepiej
skorzystać ze specjalnie do tego celu przeznaczonych zestawów montażowych.
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Kołnierz EHV-AT Thermo
Kołnierz paroprzepuszczalny XDP
Wełna owcza
Kołnierz paroszczelny XDS

Firma Fakro, jeden z wiodących producentów
okien dachowych na świecie, przygotowała specjalny pakiet kołnierzy izolacyjnych XDK, który
umożliwia prawidłowy montaż i izolację okna
w konstrukcji dachu. W skład pakietu wchodzi:
	zestaw izolacyjny XDP – przeznaczony do
szybkiego i szczelnego wykonania izolacji
termicznej oraz paroprzepuszczalnej wokół
okna. Składa się z kołnierza paroprzepuszczalnego oraz materiału termoizolacyjnego
z naturalnej wełny owczej, w postaci bloków
i warkocza. Specjalnie impregnowana wełna
owcza jest łatwa w formowaniu i idealnie dopasowuje się do przestrzeni, którą wypełnia.
Jej zastosowanie nie jest uzależnione od rozmiaru otworu montażowego. Wełna owcza
jest produktem naturalnym, bez zapachu,
neutralnym dla skóry, niepodrażniającym
oczu i przyjaznym dla montażysty. Kołnierz
paroprzepuszczalny wykonany jest z wysokiej jakości membrany i służy do połączenia
okna z folią dachową stosowaną w konstrukcji dachu. Chroni materiał termoizolacyjny
przed zawilgoceniem. Kołnierz można założyć bezpośrednio na łaty, niezależnie od odstępów między nimi i ich grubości.
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	kołnierz paroszczelny XDS stosowany jest do
wykonania izolacji paroszczelnej wokół okna
dachowego. Gwarantuje szczelne połączenie
folii paroszczelnej chroniącej wełnę mineralną od strony pomieszczenia z oknem dachowym. Montowany jest od środka pomieszczenia jako bariera dla ciepłego, wilgotnego
powietrza, ponieważ jakiekolwiek zawilgocenie wełny izolacyjnej prowadzi do znacznego
spadku jej właściwości termoizolacyjnych.
Zastosowanie systemowego pakietu kołnierzy
izolacyjnych XDK zapewnia poprawne, szybkie
i wygodne wykonanie prac podczas montażu
okna dachowego. Stosowanie oryginalnych,
specjalnie przygotowanych produktów znacznie
podnosi jakość montażu, zapewnia szczelność
oraz odpowiednią energooszczędność i trwałość okna.

Małgorzata Respekta-Paszkiewicz
> napisz do autora:
m.respekta@fakro.pl

KOLOR I TECHNOLOGIA
caparol.pl

Profesjonalne farby i techniki dekoracyjne

Innowacyjne rozwiązania elewacyjne

Nowoczesne systemy ociepleń

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 393
02-801 Warszawa
tel. 22 544 20 40, fax 22 544 20 41

projektowanie zrównoważone

DODATEK SPECJALNY

Podwójna izolacja
ścian piwnic

promocja

Remont z Leca® Keramzytem – cz. I
Leca® Keramzyt to lekkie kruszywo ceramiczne
niezwykle pomocne i sprawdzone przy remontach
budynków. Tam, gdzie dawniej stosowano ciężkie
gliniane polepy, gruz, piasek, żwir, obecnie
często wykorzystuje się keramzyt. Stanowi on
wielozadaniowy, skuteczny zamiennik wypełnień
i izolacji przy remontach drenaży, podłóg na gruncie,
stropów ceglanych i drewnianych, sklepień oraz
stropodachów płaskich.

mgr inż. Andrzej Dobrowolski

Przystępując do remontu starego budynku, często stajemy przed problemem zawilgocenia ścian
piwnic. Nierzadko, po ich odkopaniu, stwierdzamy brak jakiejkolwiek izolacji. A im budynek starszy,
tym prawdopodobieństwo wystąpienia takiej izolacji jest mniejsze. Nasuwa się pytanie: czyżby dawni
budowniczowie nie dostrzegali problemu wilgoci w gruncie? Wprost przeciwnie! Wokół większości
budynków z początku minionego wieku i dawniejszych układano drenaż. I to on przez dziesiątki lat stanowił
przeciwwilgociowe zabezpieczenie ścian budynków, zarówno w zakresie izolacji poziomej, jak i pionowej.

P

Pojawia się kolejne pytanie: dlaczego większość
starych drenaży obecnie nie działa? Paradoksalnie, najczęstszą przyczyną jest poprawa
standardów użytkowych w budynkach, polegająca np. na doprowadzeniu kanalizacji sanitarnej, gazu, instalacji telefonicznej itp. W trakcie
wykopów dla nowych przyłączy natrafiano na
ceramiczne rurki, które usuwano, przerywając
jednocześnie sprawnie działający drenaż. Skutkiem tego woda zaczęła gromadzić się w pozostawionej części drenażu i z braku możliwości
dalszego odpływu powodowała znaczne zawilgocenie gruntu oraz przyległych murów.

Lekki, mrozoodporny i ciepły
Rozwiązaniem opisanego problemu jest
odbudowa lub wykonanie nowego drenażu,
który spowoduje osuszenie gruntu. Obecnie
najczęściej używanym materiałem zasypowym jest żwir. To pozbawione drobnych ziaren kruszywo ściąga i przemieszcza wodę do
rur drenarskich. Dodatkowo, obsypka drenarska może spełniać drugą funkcję – izolatora
ocieplającego ściany w gruncie. Warunkiem
jest wykorzystanie materiału o znacznie
niższym współczynniku λ niż ten, który ma
grunt czy żwir.

Keramzyt ma bardzo dobre właściwości izolacyjne, co sprawdza się m.in. przy izolacji ścian piwnic
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Sprawdzonym materiałem do drenażu
i izolacji termicznej jest też lekkie kruszywo
ceramiczne Leca® Keramzyt. Produkt ten jest
mrozoodporny, a jego współczynnik λ w stanie
wilgotnym najczęściej nie przekracza wartości
0,160 W/mK, podczas gdy ten sam współczynnik dla gruntu czy żwiru jest ponad pięciokrotnie wyższy i wynosi 0,900 W/mK.

Zamiast styropianu
Do wykonywania zasypek drenarskich zalecane jest stosowanie Leca® Keramzytu budowlanego L o granulacji 10-20 mm i ciężarze

projektowanie zrównoważone

Rys. 1 Drenaż obwodowy i podposadzkowy
1 Geowłóknina, 2 Leca® Keramzyt budowlany L,

nasypowym 290 kg/m3 ± 15%. Współczynnik
filtracji klasyfikuje Leca® Keramzyt na poziomie zasypek – gruntów dobrze przepuszczalnych (lepiej niż żwir). Ponieważ ciężar nasypowy keramzytu w stosunku do żwiru jest
sześciokrotnie niższy, zmniejsza się również
parcie poziome na mur (co jest szczególnie
istotne przy zasypywaniu wysokich murów).
Ponadto, przy zasypywaniu lekkim kruszywem
unika się przypadkowych deformacji i zmiany spadków rur drenażowych oraz uszkodzeń
pionowych izolacji muru ze styropianowych
płyt EPS i XPS. Keramzyt może też zastąpić
wspomniane płyty przejmując pełną ochronę
cieplną ścian w gruncie.
Aby ograniczyć wnikanie drobnych części
piaskowych i ilastych do zasypek drenażowych, zaleca się oddzielenie keramzytu od
gruntu geowłókniną lub geotkaniną separacyjną. Warstwa ta wydłuża sprawność filtracyjną
zasypki, a po kilkudziesięciu latach można ją
wymienić, stosując jako wypełnienie powtórnie ten sam keramzyt. Leca® Keramzyt, jako
kruszywo ceramiczne wypalane w wysokiej
temperaturze, jest odporny na działanie wód
gruntowych i opadowych, w których mogą
znajdować się rozpuszczone nawozy oraz inne
związki chemiczne (np. kwaśne deszcze). Jest
również neutralny w kontakcie z izolacjami bitumicznymi (rys. 1).

3

Rury drenarskie

Rys. 2 Ocieplenie ścian piwnic Leca® Keramzytem w workach
1 Izolacja pionowa, 2 Leca® Keramzyt izolacyjny L w workach 55 l

Przykłady zastosowań
Leca® Keramzyt wykorzystywany jest głównie jako obsypka przy drenażach opaskowych
budynków, drenażach budynków na skarpach,
drenażach podposadzkowych, drenach francuskich (eliminujących przydrożne rowy), drenażach pod roślinami. Skutecznie sprawdza się
też w wielu innych rozwiązaniach.
W przypadku, gdy nie ma potrzeby wykonywania drenażu, a uzasadnione jest docieplenie
ścian w gruncie, wystarczy przy ścianie ustawić
pionowo jedną lub kilka warstw worków z Leca®
Keramzytem izolacyjnym L, a następnie całą
tę izolację obsypać gruntem. Średnia grubość
jednego worka z keramzytem to ok. 17 cm. Tego
typu izolacja jest termicznie równoważna styropianowi grubości ok. 7 cm. Na 1 m2 izolacji należy ustawić 3 worki (rys. 2).
Więcej informacji technicznych, w tym gotowe rozwiązania wraz z rysunkami CAD dla
remontowanych i nowoprojektowanych obiektów znajduje się na www.netweber.pl w zakładce Leca® Keramzyt.
Andrzej Dobrowolski

kierownik produktu, Weber Leca®
> napisz do autora:
andrzej.dobrowolski@
saint-gobain.com

Historia keramzytu rozpoczęła się w 1913 r. od
przypadkowego odkrycia nowego materiału w cegielni
Hayde’a w USA. Pierwsza produkcja ruszyła w 1917 r.
Kruszywo to nazwane hayditem stosowano do
wytwarzania lekkiego betonu, z którego następnie
produkowano drobnowymiarowe elementy budowlane. Keramzytu używano także do innych, czasem
niezwykłych celów. Tuż po I wojnie światowej w tej
technologii rozpoczęto konstruowanie kadłubów
statków i okrętów.
Do 1939 r. małe wytwórnie hayditu powstały w Kanadzie, Szwecji, Norwegii i Danii. Po wojnie zakłady produkujące lekkie, ceramiczne kruszywo zaczęły powstawać
na całym świecie, a keramzyt znalazł zastosowanie
w bardzo wielu obszarach – nie tylko budownictwa, ale
również geotechniki, ogrodnictwa i ochrony środowiska.
W krajach anglojęzycznych dla keramzytu przyjęto
nazwę LECA, od pierwszych liter Lightweight Expanded
Clay Aggregate, czyli „lekkie spęczniałe gliniane kuleczki”. W Polsce kruszywo nazwano „gliniec”, ponieważ
było produkowane z gliny. Z czasem wprowadzono
nazwę „keramzyt” zapożyczoną z greckiego określenia
gliny garncarskiej – keramos.

Z:A _01_2013
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Skuteczne ocieplanie
od wewnątrz
Z wielu względów stosowanie izolacji termicznej od zewnątrz jest rozwiązaniem najlepszym. Istnieje
jednak spora grupa obiektów, które nie mogą zostać ocieplone w ten konwencjonalny sposób. Wśród
nich znajdują się m.in. obiekty zabytkowe, obiekty z elewacją o dużej wartości architektonicznej
lub z ograniczonym prawem własności (np. znajdujące się w ostrej granicy działki). Bezpieczną

Inwestorzy bardzo często obawiają się stosowania izolacji od wewnątrz, ze względu na ryzyko kondensacji pary wodnej i co za tym idzie
rozwoju pleśni. Klasyczne systemy wymagają
stosowania paroizolacji, która łatwo może ulec
uszkodzeniu i utracić swoją funkcję w efekcie powodując niepożądane skutki. Mineralne
płyty izolacyjne Multipor firmy Xella są wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego o gęstości ≤ 115 kg/m3 i przeznaczone
do izolacji ścian zewnętrznych, stropów oraz
dachów. Jednak szczególne właściwości płyt
pozwalają na stosowanie ich także do ocieplenia od wewnątrz.

Cieplej i bez ryzyka rozwoju pleśni
Dzięki otwartości na dyfuzję oraz aktywności
kapilarnej płyty eliminują skutki kondensacji
pary wodnej spowodowanej obniżeniem temperatury przegrody zewnętrznej i w naturalny
sposób regulują wilgotność pomieszczeń.
Wilgoć jest przechwytywana z muru, gromadzona w ściankach porów powietrznych
płyty oraz uwalniana do powietrza w okresie
letnim. Dzięki temu nie gromadzi się w sposób
narastający w murze, a pomieszczenia i przebywający w nich ludzie nie są narażeni na szkodliwe skutki występowania pleśni i grzybów.
Dla bardziej skomplikowanych konstrukcji przegród (np. konstrukcji szachulcowych) zaleca się
przeprowadzenie analizy cieplno-wilgotnościoTABELA 1
Podstawowe właściwości
Długość [mm]

600

Szerokość [mm]

390

Grubość [mm]

50-200

Gęstość objętościowa [kg/m3]

≤ 115

Wsp. przewodzenia ciepła λ 10,dry [W/(mK)]

0,042

Wsp. oporu dyfuzyjnego μ
Reakcja na ogień
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wej, dzięki której dobrana zostanie odpowiednia grubość izolacji dla danej przegrody.
Ocieplenie od wewnątrz pozwala również na
szybsze nagrzewanie budynków – stąd sprawdza się również w obiektach czasowo ogrzewanych i użytkowanych, takich jak np. kościoły.

FOT.: ARCHIWUM XELLA POLSKA

I

alternatywę stanowią w takich przypadkach mineralne płyty izolacyjne Multipor.

Materiał bardzo naturalny
Płyty Multipor powstają z naturalnych, mineralnych surowców – piasku, cementu, wody
i wapna. Po dodaniu środka spulchniającego
tworzą się w nich pory zajmujące do 95% objętości. Dzięki temu płyty uzyskują bardzo dobre właściwości izolacyjne.
Montaż produktu Xelli dostępnego w szerokim asortymencie grubości (50-200 mm) jest
bardzo prosty. Zaprawę systemową nakłada się
pacą zębatą na powierzchnię płyt, a następnie
przykleja się je do podłoża. Wierzchnią warstwę
zaciąga się zaprawą Multipor i zatapia w niej siatkę z włókna szklanego. Powierzchnię można wykończyć dowolną paroprzepuszczalną powłoką.
Przy izolacji od wewnątrz należy pamiętać o dodatkowym termicznym zaizolowaniu przewodów
instalacji wodnej i centralnego ogrzewania.
Płyty doskonale sprawdzają się także przy
izolowaniu stropów piwnicznych i garaży. Całkowita niepalność umożliwia stosowanie ich
nawet w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach dotyczących odporności ogniowej.
***
Pamiętajmy – jeżeli istnieje taka możliwość najlepiej stosować izolację od zewnątrz, jednak tam
gdzie jej wykonanie nie jest możliwe lub wskazane,
warto rozważyć ocieplenie od wewnątrz płytami
Multipor. Taka inwestycja z pewnością szybko się
zwróci, ale przede wszystkim poprawi komfort
i warunki zdrowotne ocieplonych pomieszczeń.
Na www.ocieplenieodwewnatrz.pl dostępny
jest kalkulator ociepleń od wewnątrz, który
w prosty sposób zweryfikuje czy wykonanie izolacji jest zasadne.

Renowacja wieży ciśnień w Radomiu
z użyciem płyt Multipor

Układanie płyt Multipor

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami w celu porozmawiania
o możliwości realizacji konkretnej inwestycji z wykorzystaniem płyt
Multipor. Nowością roku 2013 jest analiza cieplno-wilgotnościowa
dla indywidualnej przegrody. Mogą ją Państwo zamówić na stronie

www.sklep.xella.pl.

Nasi Doradcy Techniczni
są do dyspozycji architektów
pod numerami telefonów:
801 122 227 lub 29 767 03 60

IZBA ARCHITEKTÓW

IARP NA BUDMIE 2013

Izba i architekci na Budmie
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP

Izba Architektów RP, już po raz drugi, jako oficjalny patron uczestniczyła w targach Budma,
najważniejszym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej spotkaniu profesjonalistów branży
budowlanej. O skali wydarzenia świadczą tegoroczne liczby: 1024 targowych wystawców
przybyło z 35 krajów, liczba zwiedzających osiągnęła 53 tysiące i znalazło się wśród nich blisko
4000 architektów. Dołożyliśmy wiele starań i osobistego zaangażowania, aby program naszej
architektonicznej obecności uatrakcyjnić i wzbogacić o nowe formy aktywności.

H

Hasło przewodnie tegorocznej Budmy brzmiało „Budownictwo przyszłości. Inteligentna architektura”. Izba Architektów zorganizowała
podczas targów debatę „publiczną” pomiędzy
architektami, inwestorami i urzędnikami, wykład światowej sławy architekta Renato Rizziego, wzięła udział w uroczystej ceremonii
otwarcia oraz uroczyście wręczyła nagrodę
Prezesa IARP w konkursie dziennikarskim.
Na stoisku IARP spotkaliśmy się z setkami
zwiedzających i rozpowszechniliśmy ponad
600 egzemplarzy magazynu Zawód:Architekt
(część także na ekspozytorach ustawionych
przy głównych wejściach na teren MTP, które
przysługiwały Z:A jako jednemu z czterech
głównych patronów medialnych Budmy). Targi
trwały 4 dni, od 29 stycznia do 1 lutego, a nasilenie działań IARP było szczególnie widoczne
podczas dwóch pierwszych dni.

Dzień zerowy,
28 lutego, poniedziałek
Dzień przed oficjalnym otwarciem targów,
pełniliśmy nadzór nad budową stoiska Izby
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Architektów RP i magazynu Zawód:Architekt.
Dzięki udanemu rozszerzeniu naszej współpracy i rozmowom z zarządem targów, stoisko
IARP miało znacznie większą powierzchnię niż
w ubiegłym roku. Zostało zbudowane zgodnie z koncepcją przygotowaną przez Izabelę
Klimaszewską i Urszulę Szabłowską z Komisji
Wydawniczej KRIA, a szczegółów wykończenia i wyposażenia dopilnował Michał Hasik
z agencji Core PR, odpowiadającej za organizacyjną logistykę naszej obecności na Budmie.

Dzień pierwszy,
29 lutego, wtorek
Uroczyste otwarcie Targów Budma 2013 tradycyjnie odbyło się w słynnej Iglicy, w obecności
licznie zgromadzonych gości oficjalnych, władz
miasta Poznania, województwa wielkopolskiego i województw ościennych, przedstawicieli
korpusów dyplomatycznych, urzędników resortowych i innych ważnych osobistości.
Prezes Izby Architektów RP, Wojciech Gęsiak, przeciął symboliczną wstęgę w towarzystwie prezesa Międzynarodowych Targów

Poznańskich Andrzeja Byrta, podsekretarza
stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej min. Janusza
Żbika, dyrektora departamentu w MTBiGM
Krzysztofa Antczaka oraz głównego inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego.
Podczas gali otwarcia prezes Wojciech
Gęsiak wręczył przyznaną po raz pierwszy,
nagrodę Prezesa Izby Architektów RP dla
dziennikarza, za najlepszy artykuł związany
z wykonywaniem zawodu architekta oraz
dotyczący architektury, opublikowany w mediach nie zajmujących się profesjonalnie architekturą i budownictwem.
Nominacje zaproponowane przez Komisję Wydawniczą i zaakceptowane następnie
przez Krajową Radę IARP otrzymało pięciu
dziennikarzy. Laureatem nagrody Prezesa
IARP za 2012 rok został redaktor stołecznego dodatku do „Gazety Wyborczej” Jerzy
S. Majewski (więcej o kryteriach, nominacjach
i uroczystym wręczeniu nagród przeczytasz
na stronie 76 bieżącego wydania Z:A).

FOT. ARCHIWUM IARP i ARCHIWUM MTP, ANNA GREGORCZYK (FOTOARCHITEKTURA, DLA IARP)
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Prezes IARP arch. Wojciech Gęsiak podczas
oficjalnej gali otwarcia targów Budma informuje
o przyznaniu nagrody dla dziennikarza

Miłym akcentem puentującym dwuletnią współpracę IARP i MTP były słowa prezesa MTP
Andrzej Byrta, który podczas ceremonii otwarcia, poinformował obecnych o planowanym
rozszerzeniu nazwy targów, które w przyszłym roku będą nosić nazwę Międzynarodowe
Targi Budownictwa i Architektury „Budma”. Organizatorzy Budmy uważają, że dodanie
słowa „architektura” podkreśli wagę projektu w całym procesie jakiejkolwiek
inwestycji, bowiem nie sposób mówić o budownictwie bez wyraźnej potrzeby doskonale
przygotowanego projektu architektonicznego. Nietrudno wysnuć wniosek że decyzja
zarządu MTP ma związek ze wzmożoną aktywnością i udziałem Izby Architektów
w wydarzeniach podczas targów Budma 2012 i 2013

Dzień drugi,
30 lutego, środa rano
W hali wystawowej 7A, w specjalnie wydzielonym miejscu, odbyła się zorganizowana przez
izbę przy współpracy z targami debata pod hasłem „Jakość przestrzeni publicznej, jako wynik działań architekta, inwestora i urzędnika”.
Zainteresowanie tematem spotkania było tak
duże, że szybko zabrakło miejsc siedzących dla
wszystkich chętnych.
Na początku debaty głos zabrali minister
Janusz Żbik oraz dyrektor Krzysztof Antczak
z MTBiGM. W toku ponaddwugodzinnej dyskusji w gronie prelegentów moderowanych
przez arch. Marka Czuryło, był także czas na
otwartą rozmowę ze zgromadzoną publicznością. Relację z przebiegu burzliwej momentami dyskusji publikujemy w bieżącym wydaniu
Z:A na stronie 14.

Dzień drugi,
30 lutego, środa po południu
Na zaproszenie Izby Architektów RP gościem
specjalnym targów Budma 2013 był wybitny
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włoski architekt Renato Rizzi, który wygłosił
wykład zatytułowany „Thought and Shape:
Form of Architecture”. Z uwagi na niebywałe
zainteresowanie osobą profesora i tematem
jego wystąpienia, dyrekcja Budmy podjęła
decyzję o zmianie miejsca wykładu. Zamiast,
jak pierwotnie planowano w pawilonie 7A,
wydarzenie odbyło się w „Sali Ziemi”, jednej
z największych sal konferencyjnych w Polsce.
Relację z wystąpienia profesora Renato Rizziego publikujemy na stronie 20 bieżącego
wydania Z:A.

Stoisko IARP
Codzienną obsługę stoiska Izby Architektów
i czasopisma Zawód:Architekt stanowili architekci z Wielopolskiej Okręgowej IARP oraz
redaktorzy izbowego magazynu. Obecność
dyżurujących architektów znacząco wpłynęła na zainteresowanie stoiskiem Izby, do
którego podchodzili goście targowi zarówno
z pytaniami, jak i po porady, na wszystkie
otrzymywali potrzebne odpowiedzi i wyjaśnienia. Na stoisku rozdawane były ulotki

i foldery informujące o Izbie i architektach
IARP, egzemplarze Z:A, pakiety promocyjne
oraz drobne izbowe gadżety i upominki. Umeblowanie stoiska pozwalało odwiedzającym
gościom również na osobistą rozmowę z dyżurującym architektem przy filiżance kawy
serwowanej przez miłą hostessę.

Budma w 2014 roku?
Już dzisiaj należy powiedzieć, że Izbę Architektów czeka kolejne ambitne wyzwanie
opracowania programu i realizacji obecności
izby na następnej edycji Budmy w marcu 2014
roku, w na tyle atrakcyjnej formie, by zachęcić
jeszcze większą liczbę architektów do wspólnego spotkania na targach. O wszystkich planach będziemy informować na łamach Z:A.
Izabela Klimaszewska
architekt IARP,
członek Krajowej Rady IARP
> napisz do autorki:
klimaszewska@izbaarchitektow.pl

FOT. ARCHIWUM IARP i ARCHIWUM MTP, ANNA GREGORCZYK (FOTOARCHITEKTURA, DLA IARP)
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Izba Architektów dziennikarzom
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP

Podczas uroczystości otwarcia targów Budma 2013 po raz pierwszy wręczona została Dziennikarska
Nagroda Prezesa Izby Architektów RP. Laur za najlepszy materiał związany z wykonywaniem zawodu
architekta oraz dotyczący architektury, opublikowany w mediach nie zajmujących się profesjonalnie
architekturą i budownictwem przyznawany będzie dorocznie.

P

Podstawę dokonywania wyboru w pierwszej
edycji Dziennikarskiej Nagrody Prezesa Izby
Architektów RP stanowił monitoring mediów
z okresu od 1 grudnia 2011 r. do 1 grudnia 2012 r.,
oraz pojedyncze zgłoszenia z Izb Okręgowych
przekazane do Komisji Wydawniczej. Komisja
Wydawnicza upoważniona uchwałą KR IARP,
nominowała i przedłożyła do oceny Krajowej
Rady IARP prace pięciu dziennikarzy wybrane
spośród zgromadzonych w ten sposób publikacji. Główne kryteria selekcji artykułów były
następujące:
	jakość merytoryczna przekazu,
	atrakcyjny językowo i wizualnie sposób
przedstawienia tematyki architektonicznej,
	zrozumiałość dla przeciętnego „Kowalskiego”,
	wyraźne podkreślenie roli architekta przy
powstaniu opisywanego obiektu, decydującej o jego walorach architektonicznych,
funkcjonalnych i przestrzennych.
Wyboru dokonali członkowie Komisji Wydawniczej Izby Architektów, redaktor naczelny
magazynu Zawód:Architekt i przedstawiciel
agencji Core PR, zajmującej się medialną obsługą IARP, a Rada Krajowa zaakceptowała
nominacje dla pięciu dziennikarzy. Oto lista
nominowanych w kolejności według uzyskanej punktacji:

Jerzy S. Majewski
artykuł „Modne pudełka modernizmu”
– Gazeta Wyborcza Warszawa, 5.10.2012
Dziennikarz Gazety Wyborczej – Warszawa, w swoich artykułach często odwołuje się
do historii konkretnego obiektu. Autor cyklu
książek „Warszawa nieodbudowana.”
Rekomendacja: za zaproszenie do sentymentalnej podróży w lata trzydzieste ubiegłego wieku, opisanie specyfiki zmieniających się
wówczas trendów architektonicznych, przypomnienie sylwetek architektów, twórców modernistycznego Konstancina.
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Dariusz Bartoszewicz
artykuł „Nasz jeden Gaudi, a reszta to męki
w czyśćcu sakrokiczu” – Gazeta Wyborcza
Warszawa, 9.11.2012
Dziennikarz pracujący w warszawskiej redakcji Gazety Wyborczej. Współautor książki
„Spacerownik. Centrum Nauki Kopernik”, będącej przewodnikiem po muzeum.
Rekomendacja: za zrozumiałe dla wszystkich przedstawienie trudnej tematyki architektury sakralnej, z wyraźnym podkreśleniem istotnej, a nawet decydującej roli dobrego architekta
w kreowaniu piękna polskich świątyń, interesujące zaprezentowanie czytelnikom sylwetki
twórczej architekta Stanisława Niemczyka.

Grzegorz Sroczyński
artykuł „Milionerzy piorą razem”
– Gazeta Wyborcza, 3-4.12.2011
Dziennikarz związany z redakcją Gazety
Wyborczej. Autor artykułu „Polscy architekci
budują domy na świecie”, wybranego z cyklu artykułów „Architektura, głupku”, które
w formie wywiadów z twórcami pojawiały się
w sobotnio-niedzielnych dodatkach do Gazety
Wyborczej („Magazyn Świąteczny”).
Rekomendacja: za znakomitą promocję
pracy architekta poprzez formę wywiadów
z młodymi architektami, pracującymi dla
zagranicy lub zagranicą, interesujący dobór
pytań, nie tylko dotyczących projektów, lecz
również warunków ich powstawania oraz wycen, co pozwala czytelnikom poznać specyfikę
wykonywania zawodu architekta.

Renata Kudeł
artykuł „Budujemy szkołę pod palmami”
– Głos Szczeciński, 1.06.2012
Autorka związana jest z wydawnictwem
Media Regionalne, odpowiedzialnym za wydawanie kilku tytułów lokalnych, m.in. Gazeta Pomorska, Głos Koszaliński, Kurier Poranny, Dziennik Wschodni. Dziennikarka porusza
tematy związane z szeroko pojętą kulturą.

Rekomendacja: znakomity artykuł o konkursie na projekt szkoły na Haiti, podkreśla zaangażowanie młodych architektów w szczegółowo opisany proces twórczy, oddaje ich
radość z możliwości dalszej pracy przy rysunkach wykonawczych oraz promuje Izbę Architektów, jako organizatora konkursu.

Michał Wybieralski
artykuł „Budynki z PRL-u tracą cierpliwość
i pewność siebie” – GW Poznań, 13.05.2012
Od kilku lat związany z poznańską redakcją Gazety Wyborczej. Pisze o wszystkim, co
wpływa na ład przestrzenny i wygląd stolicy
Wielkopolski.
Rekomendacja: przewrotny wywiad z Filipem Springerem, autorem książki „Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u”, pytania
są prowokacyjne, pozwalają na poruszenie
trudnej tematyki udziału architektów w powstawaniu dyskusyjnych budynków, nie tylko
w czasach PRL-u.

Laureatem nagrody Prezesa IARP
za 2012 rok został
redaktor Jerzy S. Majewski
Przed oficjalnym wręczeniem nagrody członkowie Komisji Wydawniczej IARP wykorzystali okazję do spotkania się z nominowanymi
dziennikarzami. Kuluarowe konwersacje przebiegały w niezwykle przyjaznej atmosferze,
a dziennikarze – nie znani wcześniej członkom
KW – okazali się być osobami zaangażowanymi,
komunikatywnymi i sympatycznymi.
W kolejnych edycjach „Dziennikarskiej Nagrody Prezesa IARP” nastąpi poszerzenie formuły nominacji – propozycje mogą przekazywać
wszyscy członkowie Izby. Na zgłoszenia materiałów z mediów powszechnych opublikowane
w okresie od 1.12.2012 do 1.12.2013 czekamy do
5 grudnia 2013 roku. Propozycje prosimy kierować do biura Krajowej Rady IARP na adres:
izba@izbaarchitektow.pl

FOT. ARCHIWUM MTP
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Redaktor Jerzy S. Majewski z główną nagrodą pierwszej edycji Dziennikarskiej Nagrody Prezesa Izby Architektów RP

Nominację odbiera red. Michał Wybieralski

FOT. ANNA GREGORCZYK (FOTOARCHITEKTURA)

Nominowani dziennikarze razem, na pierwszym planie red. Grzegorz Sroczyński

Spotkanie w saloniku targów przed Galą Otwarcia Budmy 2013 – Dariusz Bartoszewicz i Prezes IARP Wojciech Gęsiak oraz Renata Kudeł
Z:A _01_2013
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ArchifunEdukacja
czyli Izba Architektów RP dla edukacji dzieci i młodzieży
arch. Małgorzata Gruszka, architekt IARP

Po satysfakcjonujących rezultatach izbowych prac na rzecz edukacji
architektonicznej kierowanej do dzieci i młodzieży odnotowanych
w końcówce ubiegłego roku, rok 2013 powitaliśmy z nadzieją, że
realizacja naszych założeń i planów zapoczątkuje, mówiąc trochę
górnolotnie, nowe podejście w rozbudzaniu świadomości społecznej
dla potrzeb przestrzeni zbudowanej, będącej dobrem wspólnym.

Zespół IARP ds. Edukacji
Dzieci i Młodzieży

D

	arch. Małgorzata Gruszka

Dlaczego edukację dzieci i młodzieży uważamy za tak ważną? O co tyle hałasu i dlaczego samorząd zawodowy architektów ma
własnym sumptem zabiegać o sprawy, wydawałoby się, wykraczające poza jego możliwości? Ano właśnie dlatego, że jako jedna
z nielicznych, szeroko i wszechstronnie wykształconych grup zawodowych, rozumiemy,
że wychowanie świadomych, aktywnych społecznie obywateli, ceniących harmonię i ład
przestrzenny, jest naszą wspólną inwestycją
w przyszłość.
To dzisiejsze dzieci i młodzież będą w przyszłości rządzić naszym krajem, decydować
o kształcie prawa, decydować o kształcie
przestrzeni publicznej i jakości życia współobywateli, a wreszcie – zlecać prace projektowe
kolejnym pokoleniom architektów. Edukowanie przyszłych odbiorców architektury jest niezaprzeczalną koniecznością. Służy wzrostowi
świadomości społecznej, uczy identyfikacji
z miejscem zamieszkania, buduje chęć wpływania na swoje otoczenie i jego losy. Dlatego
postawiliśmy przed sobą nowy cel: stworzenie
języka porozumienia pomiędzy naszą grupą
zawodową a społeczeństwem.
W wyniku zebranych informacji i analizy
istniejących narzędzi, do realizacji zadania
edukacji młodzieży gimnazjalnej i licealnej1 wybraliśmy program edukacyjny „Shaping Space”
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opracowany w oryginale przez RIAI (The Royal
Institute of The Architects of Ireland) i w 2002
roku przyjęty do stosowania przez irlandzkie Ministerstwo Edukacji. Uznaliśmy, że jako
przeznaczony dla młodzieży szkół ponadpodstawowych wręcz idealnie wpisuje się w nasze
cele. Po uzyskaniu oficjalnej zgody RIAI rozpoczęliśmy prace nad jego przetłumaczeniem
i adaptacją do polskich uwarunkowań oraz
starania o wdrożenie programu do polskiego
systemu szkolnictwa.
Warto dodać, że w zamian Irlandczycy chętnie przyjęli od nas przetłumaczoną na język
angielski i przygotowaną do zamieszczenia na
stronie internetowej RIAI, polską książeczkę
dla dzieci „Historia pewnego domu”, autorstwa Joanny Babiarz z rysunkami arch. Zenona
Remiego, wydaną kilka lat temu przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów.
Zespół ds. Edukacji Dzieci i Młodzieży
został powołany przez Radę Krajową IARP
w kwietniu 2011 r., a decyzja ta była naturalną
kontynuacją wcześniejszych działań zarówno prowadzonych przez Izbę Architektów RP
(m.in. coroczne Dni Edukacji Architektonicznej
dla szkół podstawowych prowadzone przez
Małopolską i Podkarpacką OIARP czy program
„Dzielnica Marzeń” dla gimnazjów, realizowane przez Małopolską OIARP, gdzie odnotować
należy wkład pracy i osobiste zaangażowanie

(KR IARP, przewodnicząca zespołu)
arch. Borysław Czarakcziew (Małopolska OIARP)
	arch. Aleksandra Nurek (Śląska OIARP)
arch. Urszula Szabłowska (Mazowiecka OIARP)
	arch. Zenon Remi (Małopolska OIARP)
	arch. Dariusz Śmiechowski
(jako ekspert zewnętrzny)
	arch. Katarzyna Domagalska (Fundacja Młodej
Kultury „Hop-Siup”, stały współpracownik)
	arch. Joanna Leonowicz (koordynator pilotażu
w szkołach krakowskich, stały współpracownik)

kolegów i koleżanek Anny Serafin, Macieja
Nitki, Stanisława Deńki, Joanny Leonowicz
i Borysa Czarakcziewa), jak i SARP (liczne na
przestrzeni lat akcje warsztatowe dla dzieci
w całej Polsce).

„Kształtowanie przestrzeni”
w polskiej edycji
Program składa się z 3 części i jest kompletnym podręcznikiem przeznaczonym dla nauczycieli. Zawiera szczegółowo rozpisane
scenariusze lekcji wraz z załączonymi kartami
pracy i kartami informacyjnymi dla uczniów.
Nauczyciel każdego przedmiotu, po jednorazowym, kilkugodzinnym szkoleniu tematycznym, jest w stanie prowadzić zajęcia z zakresu
„Kształtowania Przestrzeni”.

IZBA ARCHITEKTÓW

Pierwsze szkolenie dla
kadry nauczycielskiej odbyło
się 9 stycznia 2013 roku
w siedzibie IARP w Warszawie
(1) prowadzący
szkolenie architekci:
Zbigniew Domagalski,
Katarzyna Domagalska,
Małgorzata Gruszka

1

2

3 4

(2) prezentacja efektów
ćwiczeń praktycznych
nauczycieli ze szkół
w Warszawie, Lublinie,
Krakowie, Śremie
(3) nauczyciele i architekci
koordynatorzy podczas
zajęć praktycznych
(4) dylematy: „no i który
budynek podobał mi się
najbardziej...?”

Spotkanie w Urzędzie
Miasta Lublina, wydział
Edukacji i Wychowania,
14 stycznia 2013 roku

5 6
7 8

(5) dyrektorzy i nauczyciele
ze szkół zainteresowanych
udziałem w pilotażu
programu edukacyjnego
(6) Mirosław Hagemejer,
członek Krajowej Rady
Izby Architetków RP
(7, 8) dyskusja w gronie
pedagogów i członków
Zespołu IARP ds. Edukacji
Dzieci i Młodzieży
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Bezpośrednie cele Programu
„Kształtowanie Przestrzeni”
	rozwijanie u uczniów umiejętności krytycznego
W trakcie prac zespołu rozpoznaliśmy
wszystkie partie irlandzkiego programu, ustaliliśmy które wymagają polskiego opracowania, wykonaliśmy ich tłumaczenie i adaptację
do naszych warunków. Podjęliśmy także decyzję o przygotowaniu 16 przykładowych miasteczek (po jednym w każdym województwie)
przeznaczonych do ćwiczeń dla uczniów. Dla
skuteczności działania konieczne było również zbadanie zgodności programu z podstawą programową obowiązującą w szkolnictwie
oraz przygotowanie i zorganizowanie szkoleń
dla nauczycieli.
26 listopada 2012 r., na oficjalnej stronie internetowej IARP, w zakładce „Powszechna edukacja architektoniczna / Kształtowanie Przestrzeni”, została zamieszczona robocza wersja
zaadaptowanego programu (do pobrania przez
zainteresowane szkoły, nauczycieli i architektów) w dwóch plikach: „Kształtowanie Przestrzeni” i „Miasteczka Polskie”. Tym samym
został zakończony ważny etap naszej pracy.

Pozyskiwanie szkół
do pilotażu programu
Od tamtej chwili zaczęliśmy intensywnie
pracować nad pozyskaniem poparcia najważniejszych instytucji państwowych, takich jak
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek
Rozwoju Edukacji, Instytut Dziedzictwa Narodowego i Kancelaria Prezydenta RP. Pierwszą pozytywną odpowiedź otrzymaliśmy już
w styczniu: program edukacyjny „Kształtowanie Przestrzeni” otrzymał oficjalny patronat
honorowy Ministra Edukacji Narodowej. Uzyskaliśmy także oficjalne zapewnienie o decyzji
promowania programu oraz zaproszenie z ORE
(Ośrodka Rozwoju Edukacji) do jego zamieszczenia na oficjalnej stronie www.scholaris.pl, co
uczynimy po zakończeniu pilotażu i opracowaniu końcowej wersji programu.
Obowiązujące prawo nie pozwala MEN opiniować i zalecać do stosowania programów
edukacyjnych. Musieliśmy więc znaleźć inne,
skuteczniejsze sposoby zainteresowania programem jak najszerszej grupy szkół ponadpodstawowych. Za najlepszy sposób dotarcia
do dyrektorów szkół i nauczycieli uznaliśmy
pozyskanie życzliwości lokalnych ośrodków
i wydziałów edukacji i wychowania oraz kuratoriów. Dlatego poprosiliśmy Izby Okręgowe
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o zaangażowanie się w bezpośrednie pozyskanie chętnych do współpracy szkół.
Jako przewodnicząca zespołu jestem niesłychanie wdzięczna Koleżankom i Kolegom
z okręgów, że nie schowali naszej prośby do
szuflady, a wprost przeciwnie: zaangażowali się w pozyskanie szkół do akcji pilotażowej.
Szczególnie dynamicznym i rzutkim okazał się
Okręg Lubelski, gdzie koleżanka Przewodnicząca Rady Okręgowej, Maria Balawajder-Kantor
poświęciła swój czas i energię dla pozyskania
szkół dla przeprowadzenia pilotażu „Kształtowania Przestrzeni” z wielkim sukcesem i zaangażowała się w przygotowanie spotkania
z władzami oświatowymi w Lublinie oraz dyrektorami szkół średnich. Spotkanie, na które
zostałam zaproszona w celu zaprezentowania
programu i przekonania obecnych do jego celowości, odbyło się w połowie stycznia. Również Okręg Małopolski odnotował sukces: obok
szkoły gimnazjalnej, do przeprowadzenia pilotażu pozyskał jedno z najlepszych w Polsce Liceów – V LO im. Augusta Witowskiego. Należy
także podkreślić zaangażowanie Podkarpackiej
Okręgowej Izby Architektów w poszukiwania
chętnych szkół, a także zgłoszenie z Zespołu Szkół w Śremie, za pośrednictwem Grupy
Wędrownych Architektów, związanych z kolegą Dariuszem Śmiechowskim. W Warszawie
natomiast, koleżanka Katarzyna Domagalska
pozyskała do pilotażu Gimnazjum Dwujęzyczne im. Stefanii Sempołowskiej na Żoliborzu, co
również zasługuje na uznanie. Wreszcie odnotować należy udział w pilotażu gimnazjum
z Łęczycy, co zawdzięczamy osobistemu zaangażowaniu kolegi Romana Wieszczka z Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów.

Szkolenia dla kadry nauczycielskiej
Obecnie zakończyliśmy prace nad programem szkoleń dla nauczycieli. Pierwsze odbyło
się w Warszawie, w siedzibie IARP, 9 stycznia 2013 r. (patrz fotografie na poprzedniej
stronie), a kolejne zaplanowano na 6 marca.
Szkolenia dla kadry pedagogicznej mają na
celu zdobycie przez nauczycieli umiejętności
wykorzystania programu oraz nabrania osobistego przekonania i pewności w poruszaniu
się po nim, co pozwoli na samodzielne prowadzenie zajęć. Wspólnie z kolegą Dariuszem
Śmiechowskim i koleżanką Katarzyną Doma-

i analitycznego myślenia oraz rozwiązywania
problemów,
propagowanie twórczego myślenia,
	promowanie świadomości społecznej oraz
rozwoju osobistego,
	kształtowanie w uczniach zdolności pracy
indywidualnej, pracy w grupie i gospodarowania
czasem,
komunikacji oraz wygłaszania prezentacji,
	rozwijanie umiejętności rysowania,
konstruowania modeli oraz pracy z różnymi
tworzywami.

galską postaramy się sprostać temu zadaniu.
Doświadczenia z pierwszych szkoleń posłużą
nam do dopracowania przebiegu kolejnych.
Z całą pewnością, akcja pilotażowa „Kształtowanie Przestrzeni” rozpocznie się w nadchodzącym semestrze, w co najmniej 5 województwach, w 13 szkołach licealnych i gimnazjalnych.
Po jej zakończeniu zbierzemy wnioski i przygotujemy końcową wersję programu, który będzie
w przyszłości aktualizowany, prawdopodobnie
co 2-4 lata. A już teraz dodatkową atrakcją dla
młodzieży ze szkół biorących udział w pilotażu
jest ogłoszony przez IARP konkurs na najciekawsze sprawozdanie z zajęć pilotażowych.
„Kształtowanie Przestrzeni” to unikalny
(co najmniej na skalę europejską) program
edukacyjny w zakresie uwrażliwiania młodzieży w grupie wiekowej 16-18 lat, na uwarunkowania społeczno-przestrzenne i estetyczne,
na przykładzie architektury i urbanistyki. Często spotykamy bardzo ciekawe i profesjonalne
architektoniczne programy edukacyjne oraz
pomoce dydaktyczne dla dzieci przedszkolnych, bądź w szkole podstawowej2, jednak
program dla młodzieży jest unikatem. Bardzo
trudno dotrzeć do nastolatków, zainteresować
ich, pobudzić do działania, a wdrażany przez
nas program to umożliwia.
Według Irlandczyków, edukację architektoniczną powinno się rozpoczynać jak najwcześniej. Tak, aby spotkanie z „Shaping Space” nie
było pierwszym kontaktem ucznia z problematyką architektoniczną. Zacytowana opinia
potwierdza znane skądinąd powiedzenie, że
„najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy”. Powinniśmy wziąć sobie tę prawdę do
serca na serio...

IZBA ARCHITEKTÓW

9 10
Pierwsze trzy
lekcje z programem
„Kształtowanie przestrzeni”
przeprowadzone
w III Liceum
Ogólnokształcącym
w Zamościu.

11 12

(9) budowniczowie pałaców
(10) skończone wejście
pałacowe
(11) trzecia lekcja
(12) skończona makieta

Zajęcia z młodzieżą
gimnazjalną podczas akcji
„Dzielnica moich marzeń”
Małopolskiej Okręgowej
Izby Architektów,
przeprowadzonej przy
współpracy Wydziału
Architektury Akademii
im. Frycza-Modrzewskiego
w Krakowie, maj 2012.
(13) uczestnik zajęć z Nowego
Sącza przedstawia studentom
architektury swoją koncepcję
zagospodarowania brzegów
rzeczki Kamienica

13 14
15 16

(14) architekci Stanisław
Deńko i Anna Serafin
dzielnie wspierają swoich
podopiecznych
(15) dziewczęta z Nowego
Sącza mają wszystko
dokładnie przemyślane...
(16) rysunki młodzieży
posłużą studentom
jako wytyczne do prac
projektowych nad parkiem
zabaw

Z:A _01_2013

81

IZBA ARCHITEKTÓW

Przykładowe arkusze Programu „Kształtowanie Przestrzeni”

>>

[A] Arkusz informacyjny nr 15: Cztery domy (tutaj wybrano 3 przykładowe)

[B] Opcja B – Dzielnica, wieś, miasto, metropolia,
Lekcja 2: Budynki, ulice i przestrzeń publiczna,
budynki zwyczajne i wyjątkowe oraz mapy pamięciowe: terenów wiejskich i terenów miejskich
[C] Opcja C – Historia architektury, Lekcja 3: Systemy konstrukcyjne, Arkusz pracy C3,
[D] Arkusz informacyjny nr 18: skala, widok, oś,
skale i widoki oraz osie kompozycyjne na przykładzie traktu królewskiego w Krakowie oraz Panteonu w Rzymie

Elementy programu
„Kształtowanie przestrzeni”
Sam program składa się z trzech niezależnych
części – „opcji”, a każda z nich zawiera 10 lekcji.
	Opcja A nosi tytuł „Mój Dom” i jest najbardziej przystępna. Uczniowie zapoznają się w niej z założeniami, metodologią
i terminologią związaną z projektowaniem
i budowaniem domów. Ma to doprowadzić
do głębszego zrozumienia i umiejętności
oceny budynków, zamieszkiwanych przez
uczniów.
	Opcja B zatytułowana „Dzielnica, Wieś,
Miasto, Metropolia” jest moim zdaniem
najciekawsza i najbardziej różnorodna.
Została opracowana dla zbadania charakteru poszczególnych społeczności. Celem
jest doprowadzenie do rozważań na temat początków, założenia przestrzennego
i rozwoju społeczności od zamierzchłych
czasów do dziś, z uwzględnieniem przyszłego rozwoju miasta (i tutaj przychodzi
z pomocą opracowany przez nas dodatek „Miasteczka Polskie”). Badana jest
przestrzeń architektoniczna miasteczek,
kwestie związane z konserwacją i ochroną
zabudowań oraz strategie rozwoju w przyszłości. Po ukończeniu tej opcji uczniowie
będą posiadali przekrojowy obraz swojej
społeczności oraz zrozumieją i docenią
przestrzeń, którą zamieszkują i w której
się poruszają. Zapoznają się z terminologią
używaną przez profesjonalistów, co pomoże im lepiej zrozumieć miejsca, w których
żyją i dostrzec możliwości wpływania na
ich rozwój.
Opcja C nosi tytuł „Historia Architektury”
i jest najbardziej wymagającą częścią programu. Śledzi rozwój projektów i technik
budowlanych na przestrzeni wieków. Po jej
ukończeniu uczniowie poznają zarys myśli
i stylów architektonicznych, będą posiadać wiedzę na temat metod i materiałów
budowlanych, systemów konstrukcji i idei
twórczych na przestrzeni wieków. W trakcie studiowania tej opcji uczniowie zetkną
się z zadaniami wymagającymi analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązy-
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wania problemów. A to zbliży ich do głębszego zrozumienia i docenienia własnego
dziedzictwa architektonicznego i możliwości jego rozwoju w przyszłości.

Ambitne plany: pilotaż, wnioski,
szerokie wprowadzenie
Podczas jednosemestralnego pilotażu zaproponujemy nauczycielom przetestowanie 10 dowolnie wybranych lekcji ze wszystkich 3 opcji,
według indywidualnie dobranego przez nich
samych klucza lub naszej propozycji (przykładowo: lekcja dotycząca badania społeczności
z Opcji B może zostać powiązana z lekcją, w jakich domach mieszkamy z Opcji A, a następnie wzbogacona lekcją budynki w malarstwie
z Opcji C, itd.) Oczywiście, nie jest możliwe
przerobienie 10 lekcji w czasie 10 jednostek lekcyjnych (45 minutowych). Na ten cel potrzeba,
co najmniej dwa razy więcej czasu, czyli np. 20
lekcji po 45 minut.
Zdajemy sobie sprawę, że chociaż program
jest tak przygotowany, aby mógł go poprowadzić nauczyciel dowolnego przedmiotu, to
bez pomocy architekta-koordynatora się nie
obejdzie. Dlatego, chętni do współpracy, zaangażowani w program członkowie IARP, będą
służyć pomocą w zakresie przygotowania
poszczególnych tematów, wyjaśniania i przybliżania hermetycznego słownictwa zawodowego oraz będą zobligowani do zbierania na
bieżąco, w trakcie pilotażu wniosków i uwag
nauczycieli. Te króciutkie, parozdaniowe raporty, wzbogacone zdjęciami z zajęć, będą zamieszczane na stronach internetowych szkół
oraz IARP – tak, aby możliwy był monitoring
przebiegu pilotażu i bieżąca korekta.
Po zebraniu wniosków z akcji pilotażowej
i uzyskaniu poparcia wspomnianych instytucji
państwowych oraz władz lokalnych, będziemy,
krok po kroku, promować nasz program i wprowadzać go do polskiego systemu szkolnictwa.
Wydaje się, że dla szkół gimnazjalnych najodpowiedniejszym przedmiotem, w ramach,
którego możliwa jest realizacja programu będzie tzw. „projekt”, zakończony opracowaniem
przez uczniów prezentacją efektów na forum
szkoły oraz oceną na świadectwie. Dla liceów

natomiast może to być np. wiedza o kulturze,
bądź realizowany w podejściu interdyscyplinarnym indywidualny program dla zainteresowanych uczniów.

Warto we wspólnej sprawie
Dużo jeszcze pracy przed nami, ale mam głębokie przekonanie, że warto. To nie jest działanie, które przyniesie efekty dzisiaj, ani nawet
jutro. Jednak mam nadzieję, że nasi pokoleniowi następcy, chociaż nie będą architektami, bo
nie o to w tym wszystkim chodzi, być może
staną się innymi, bardziej wrażliwymi obywatelami. Ludźmi, dla których budowanie świadomości społecznej, identyfikacja z miejscem
zamieszkania oraz przekonanie o możliwości
wpływania na losy własne i bliskiego otoczenia będzie oczywiste.
Edukacja architektoniczna, dlatego jest
tak pożądana i ciekawa, że dotyka bardzo
wielu dziedzin życia a sama architektura bezsprzecznie stanowi o jego jakości. Edukacja
w dziedzinie kształtowania przestrzeni to jedno z najistotniejszych założeń polityki architektonicznej kraju.
Życzę Koleżankom i Kolegom, a także sobie, aby nam się udało w tej wspólnej, ważnej
sprawie.
1_W ramach działań ArchiFunEdukacja IARP prowadzi także prace na
rzecz edukacji architektonicznej dzieci przedszkolnych i w szkołach
podstawowych, a w ramach działań ArchiPlusEdukacja – prace na
rzecz jakości kształcenia w wyższych szkołach architektonicznych

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Głos uczniów w sprawie planu miejscowego, Z:A_03/2011, str. 62
> Dzieci chcą słuchać o architekturze, Z:A_02/2011, str. 70
> Jak uczyć nie-architektów o przestrzeni?, Z:A_06/2010, str. 24
> Edukacja archi-antro w terenie, Z:A_05/2010, str. 30
> Dzielnica moich marzeń, Z:A_04/2010, str. 20
> A rchitekt to pan w czarnym golfie czyli o tym jak i kto powinien uczyć
dzieci o architekturze, Z:A_03/2010. str. 16
> Sprawdzian z architektury, Z:A_06/2009, str. 20

Małgorzata Gruszka
architekt IARP
członek Krajowej Rady IARP
przewodnicząca Zespołu ds.
Edukacji Dzieci i Młodzieży
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Strategia legislacyjna IARP,
kalendarium
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP

Bez wątpienia wśród oczekiwań naszego architektonicznego środowiska wobec samorządu
zawodowego są efekty działań legislacyjnych. Pamiętajmy jednak, że jest to obszar, w którym trudno
o szybkie i spektakularne sukcesy, ale jednocześnie – nie powinno nas w nim zabraknąć i musimy być
na tę pracę przygotowani. Podsumujmy co w ramach „marki” IARP zrealizowaliśmy w czasie dwóch
ostatnich lat oraz niedawnych kluczowych spotkań.

P

Proces aktywnego włączenia się do gry o odpowiednie ukształtowanie zagadnień z dwóch
podstawowych dla naszego środowiskowego
zawodowego ustaw – O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane – zaczął się jeszcze w poprzedniej kadencji
Izby, nabrał zaś przyspieszenia po Krajowym
Zjeździe w 2010 roku.
Prezentacja dorobku Izby Architektów
w tym zakresie, jakiej dokonaliśmy na spotkaniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego
w dniu 23 stycznia 2013 roku zamyka pewien
rozdział. Przygotowaliśmy, udoskonaliliśmy
i „dowieźliśmy” nasz materiał do miejsca i czasu w którym został przedstawiony zespołowi,
specjalnie powołanemu decyzją Premiera, do
opracowania podstaw Kodeksu Budowlanego.
Jaki będzie ostateczny kształt najważniejszych
dla naszego zawodu ustaw dowiemy się prawdopodobnie na przełomie roku 2013 i 2014. Miejmy nadzieję, że znajdziemy – jako środowisko
samorządowe architektów – nasz izbowy ślad
w zaproponowanych wówczas rozwiązaniach.
Warto przypomnieć podstawowe punkty
przebytej przez nas „mapy drogowej”.
	wrzesień 2010 – przegląd dotychczasowego dorobku poprzednich kadencji, prezentacja autorskich materiałów przygotowanych przez kol. kol. Bożenę Nierodę, Piotra
Andrzejewskiego, Piotra Rożena,
	listopad 2010 – prezentacja materiału
„Struktura aktów prawnych regulujących
proces inwestycyjny” stanowiącego podstawy strategii legislacyjnej IARP, II Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby
Architektów RP, 27-28 listopad 2010, podjęcie uchwały o kontynuacji prac,

84

Z:A _01_2013

	maj 2011 – przyjęcie na VII Sprawozdawczym Krajowym Zjeździe Izby Architektów
RP 27-28 maja 2011 uchwały nr 9/VII/2011
o strategii legislacyjnej (zgoda budowlana na podstawie projektu urbanistycznoarchitektonicznego) oraz nr 10/VII/2011
(o bieżących działaniach legislacyjnych
zmierzających do usprawnienia procesu
planistycznego i inwestycyjnego), będących od tej pory podstawą do opiniowania i tworzenia oficjalnych wystąpień Izby
w tym zakresie,
	listopad 2011 – Pierwszy Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Izb Architektów RP i Inżynierów Budownictwa
w Krakowie (Tyniec), 18-19 listopada 2011,
z udziałem dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Krzysztofa Antczaka, zorganizowany przez Małopolską
Okręgową IA, prezentacja modelu legislacyjnego IARP,
	styczeń-luty 2012 – prezentacja, na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej min. Janusza Żbika, modelu
legislacyjnego IARP,
	kwiecień 2012 – połączony Konwent Izby
Architektów RP, Izby Urbanistów oraz
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
zorganizowany w Sopocie przez Pomorską
Okręgową IARP, prezentacja modelu legislacyjnego IARP,
	kwiecień 2012 – prezentacja modelu strategii legislacyjnej w ramach Grupy B8 (Izba
Architektów RP, Polska Izba Inżynierów
Budownictwa, Izba Urbanistów, Izba Pro-

jektowania Budowlanego, Towarzystwo
Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie
Architektów Polskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Izba
Gospodarcza Projektowania Architektonicznego);
	maj 2012 – stanowisko IARP w sprawie
projektu MTBiGM „Założenia do ustawy
Prawo budowlane, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne i niektórych innych
ustaw”, przygotowane w oparciu o dokument strategii legislacyjnej,
	maj 2012 – konsultacje społeczne „Założeń
do ustawy Prawo budowlane, Planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne i niektórych innych ustaw”, Rzeszów (23.04.2012),
Gdańsk (15.05.2012), Wrocław (23.05.2012),
Warszawa (30.05.2012),
	czerwiec 2012 – prezentacja modelu strategii legislacyjnej w ramach spotkań Związku Gmin Wiejskich, Uczelnia Łazarskiego
w Warszawie,
	czerwiec 2012 – spotkanie członków Grupy
B8 z Podsekretarzem Stanu w MTBiGM min.
Januszem Żbikiem, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego min. Robertem
Dziwińskim, Dyrektorem Departamentu
Prawnego Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Krzysztofem Antczakiem w sprawie projektu
MTBiGM „Założenia do ustawy Prawo budowlane, Planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne i niektórych innych ustaw”,
	październik 2012 – przekazanie materiałów
strategii legislacyjnej IARP Sekretarzowi
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP min. Olgierdowi Dziekońskiemu,
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	październik 2012 – prezentacja modelu
strategii legislacyjnej w ramach konferencji
pt. „Uzdrowiska górskie i podgórskie” zorganizowanej przez Małopolską Okręgową
Izbę Architektów RP oraz Burmistrza Krynicy-Zdroju pod patronatem Starosty Nowosądeckiego oraz Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych RP, 19-20 października
2012 w Krynicy-Zdroju,
	styczeń 2013 – prezentacja modelu strategii legislacyjnej w ramach konferencji Unii
Metropolii Polskich w Warszawie,
	styczeń 2013 – prezentacja modelu strategii legislacyjnej w ramach konferencji
SARP- IARP w Warszawie,
	styczeń 2013 – prezentacja modelu strategii legislacyjnej w ramach konferencji zorganizowanej przez Komisję Kodyfikacyjną
Prawa Budowlanego, 23 stycznia 2013,
w gmachu Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie,
	cykliczne artykuły na łamach Z:A (lista publikacji na końcu artykułu).
Na obecnym etapie najważniejszym zadaniem
jest reagowanie na próby podejmowania inicjatyw legislacyjnych oderwanych od całościowej
koncepcji modelu kodeksu budowlanego. W takich wypadkach staramy się zawsze zajmować
stanowisko wskazujące na negatywne skutki
takich fragmentarycznych działań. Dobrym
przykładem takiego wystąpienia jest pismo
skierowane do Instytutu Logistyki i Magazynowania, realizującego na zlecenie MTBiGM
projekt ujednolicenia procedur w ramach procesów inwestycyjnych:
W odpowiedzi na zaproszenie do udziału
przedstawiciela środowiska architektonicznego
w pracach Zespołu Ekspertów w ramach projektu
UEPA zmierzających do opracowania propozycji
uproszczeń procedur administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane Izba Architektów RP oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich
przedstawiło kandydaturę arch. Bohdana Krusiewicza do prac w ramach tego zespołu. Liczymy,
że udział naszego przedstawiciela wniesie istotne
elementy związane w głównej mierze z praktycznym wykonywaniem zawodu architekta.

W opinii Izby Architektów RP niezbędnym
jest, jeszcze przed rozpoczęciem prac Zespołu, zwrócenie uwagi na toczące się równolegle inicjatywy legislacyjne rządu, środowisk
samorządu zawodowego oraz stowarzyszeń
zawodowych. Jako przedstawiciele środowiska
architektów jesteśmy przekonani, że wyłącznie
kompleksowa, hierarchiczna i metodologiczna analiza procesu planistycznego i inwestycyjnego pozwala na rzetelną diagnozę stanu
obecnego oraz przyjęcie prawidłowego modelu
planowanych zmian. Dlatego z niepokojem
obserwujemy wszystkie inicjatywy, które choć
cenne same w sobie nie są osadzone w ramach
hierarchicznego modelu, u podstaw którego
leży w pierwszej kolejności proces planistyczny, powiązany z nim proces inwestycyjny,
a w dalszej kolejności odpowiednio ukształtowane ustawy i rozporządzenia. Końcowym
efektem tak całościowego planu reform byłaby lista procedur oraz niezbędne uproszczenia
w ich stosowaniu.
Jako samorząd zawodowy architektów daliśmy temu wyraz m.in. w piśmie skierowanym
do Ministerstwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej a odnoszącym się do planowanych głębokich reform ustawy Prawo budowlane, zapowiedzianych i prowadzonych praz
Ministerstwo pomimo rozpoczęcia prac przez
Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego,
powołanej do całościowej reformy systemu:
„Podzielamy pogląd o potrzebie kompleksowej przebudowy systemu prawa planistycznego
i inwestycyjnego w Polsce czy to przez budowę Kodeksu Budowlanego czy też kompleksową nowelizację Prawa Budowlanego, ustawy
o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym i innych aktów prawa z nimi związanymi.
Podzielamy również pogląd, że pomimo lub
też równolegle z pracą nad Kodeksem Budowlanym możliwa i celowa jest częściowa nowelizacja obecnego prawa, pod zasadniczym
wszakże warunkiem: bez względu na zakres
takiej nowelizacji musi być ona oparta o kompleksową diagnozę obecnego stanu i docelową
koncepcję Kodeksu, zbudowaną na rzetelnym
rozpoznaniu procesu planistycznego i inwestycyjnego”.

Jak wynika z przesłanego zaproszenia, obawy
te podzielane są także przez Instytut Logistyki i Magazynowania, co daje nadzieję, że prace
Zespołu będą mogły być prowadzone w kierunku wpisywania się w podjętą przez wszystkie
zainteresowane podmioty całościową reformę
legislacyjną.
Izba Architektów RP, podejmując w czerwcu 2010 roku inicjatywę uporządkowania swojego własnego poglądu na strukturę aktów
prawnych regulujących proces inwestycyjny,
mogła wyłącznie zakładać, że w najbliższym
okresie rozpocznie się ogólnopolski proces
reformy prawa planistycznego i inwestycyjnego. We wstępie do naszego materiału
wskazywaliśmy, że ze względu na szczególną
wagę tego procesu udział Izby Architektów
w procesie legislacyjnym nie może się ograniczać do biernego opiniowania przesyłanych
nam projektów zmian. Konieczna jest inicjatywa i aktywność na rzecz właściwego skonstruowania prawa. To z kolei wymaga jasnego
poglądu na strukturę i kształt istotnych dla
procesu inwestycyjnego aktów prawnych oraz
opracowania modelowej koncepcji Kodeksu
Budowlanego, która z jednej strony stanowić
będzie kryterium opiniowania, z drugiej zaś
będzie przedmiotem lobbingu Izby.
Mam wrażenie, że udało się nam wspólnie
dobrze wykonać naszą część tego zadania.
Do pobrania:
1_ www.izbaarchitektow.pl/pliki/kodeks_budowlany_iarp.pdf
2_ www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2092
Pisaliśmy o tym w Z:A
> L egislacja: patchwork szyty przez lobbystów, Z:A_04/2012, str.100
> W sprawie ministerialnych założeń do nowelizacji, Z:A_04/2012, str. 93
> Grupa B-8 w sprawie założeń do zmian ustawowych, Z:A_04/2012, str. 94
> I ARP w sprawie założeń do zmian ustawowych, Z:A_04/2012, str. 96
> Czy polskie prawo chroni ład przestrzenny?, Z:A_02/2012, str. 74
> Modelowy wzorzec prawa dla procesu inwestycyjnego,
Z:A_06/2011, str. 79
> L egislacja w serwisie internetowym IARP, Z:A_02/2011, str. 66

Piotr Gadomski

przewodniczący Komisji
ds. Legislacji, architekt IARP

> napisz do autora:
gadomski@izbaarchitektow.pl
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Czy mamy szansę zniesienia
„3-letnich referencji”
w zamówieniach publicznych?
mec. Marta Strzelak

Środowisko architektów od dawna dostrzega problem w ograniczeniu do 3 lat możliwości
legitymowania się doświadczeniem startując w zamówieniach publicznych. Krajowa Rada Izby
Architektów RP wielokrotnie apelowała o zmianę tych zapisów w Urzędzie Zamówień Publicznych
oraz u Komisarza UE ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. Niestety możliwość zmiany tego stanu
prawnego blokuje aktualna dyrektywa unijna. Mamy jednak dobrą wiadomość: projekt nowej
dyrektywy klasycznej przewiduje zniesienie tego ograniczenia.

D

Dla środowiska architektów jedną z najbardziej istotnych kwestii dotyczących nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych są
działania zmierzające ku zmianie treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.
z 2013 r. poz. 231). Konkretnie chodzi o zapis § 1
ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia dotyczący stawianego przez zamawiających warunku udziału
w postępowaniu w postaci posiadania przez
architekta doświadczenia w zakresie wykonania usług będących przedmiotem zamówienia
w okresie nie później niż 3 lat, liczonym przed
upływem terminu składania ofert. Zgodnie
z obecnym brzmieniem przywołanego artykułu: w celu wykazania spełnienia warunków
wymaganych przez art. 22 Ustawy PZP Zamawiający może żądać od Wykonawców wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
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których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
Przepis powyższy jest odzwierciedleniem art. 48 ust. 2 pkt a) ppkt (ii) Dyrektywy
2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, zgodnie z którym w zależności
od charakteru, ilości i znaczenia, a także przeznaczenia robót budowlanych, dostaw i usług,
dowód możliwości technicznych wykonawcy może stanowić wykaz głównych dostaw
lub usług zrealizowanych w ciągu ostatnich
trzech lat, z podaniem kwot, dat wykonania
oraz odbiorców, publicznych i prywatnych.
W przypadku, gdy odbiorcą jest Zamawiający,
dowody dostaw i usług Wykonawca przedstawia w formie zaświadczeń wydanych lub
poświadczonych przez właściwy organ. Powyższe uregulowania należy stosować do
zamówień, których przedmiotem jest wykonanie projektu architektonicznego.
To właśnie brzmienie przywołanego zapisu Dyrektywy blokuje w tej chwili jakąkolwiek
możliwość zmiany zapisów Rozporządzenia
przez polskiego ustawodawcę.
W oparciu o tak skonstruowane przepisy
prawa, zamawiający najczęściej stawiają żą-

danie, iż wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem 2-3 opracowań utworów
architektonicznych (odpowiadających swoim
rodzajem pracom stanowiącym przedmiot
zamówienia) w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zdaniem Krajowej Rady Izby Architektów RP możliwość żądania przez zamawiających legitymowania się doświadczeniem
przez architekta tylko w okresie 3 ostatnich
lat jest krzywdząca dla architektów, a także naruszająca zasadę uczciwej konkurencji. Przedstawiony powyżej stan faktyczny
i prawny powoduje, że architekci tracą nabyte przez nich prawa, zdobyte na przestrzeni
swojej wieloletniej praktyki przy wykonywaniu projektów architektonicznych. Tylko zdobyte przez architektów całościowe doświadczenie daje najlepszą gwarancję należytego
wykonania przedmiotu zamówienia, potwierdza także specjalizację wykonawcy w danej
dziedzinie.
Wskazane ograniczenia wynikające z zapisów Rozporządzenia utrudniają jednocześnie
uczciwą konkurencję, bowiem do zamówienia
mogą przystąpić tylko nieliczni, spełniający
ww. wymogi wykonawcy. Istotna przy analizie
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Zdaniem Krajowej Rady Izby Architektów RP możliwość żądania przez
zamawiających legitymowania się doświadczeniem przez architekta tylko
w okresie 3 ostatnich lat jest krzywdząca dla architektów, a także
naruszająca zasadę uczciwej konkurencji. Taki stan powoduje, że
architekci tracą nabyte przez nich prawa, zdobyte na przestrzeni swojej
wieloletniej praktyki przy wykonywaniu projektów architektonicznych.
Tylko zdobyte przez architektów całościowe doświadczenie daje najlepszą
gwarancję należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

przywołanych przepisów prawa jest także
okoliczność, iż częstokroć przy dłuższych
inwestycjach, prace projektowe wraz z nadzorem autorskim nad obiektami będącymi
przedmiotem zamówienia są wykonywane
przez okres znacznie dłuższy niż 3 lata.
Oczywistym jest, że dokonanie oceny
spełniania warunków pomaga zamawiającemu w wyłonieniu wykonawców zdolnych
do realizacji zamówienia, Nie sposób także zaprzeczyć, iż Zamawiający mają prawo
wymagać specjalisty w danej dziedzinie,
która stanowi przedmiot zamówienia, ale
nie można zgodzić z faktem, iż musi to być
uwarunkowane opracowaniem konkretnego
projektu w okresie trzyletnim przed upływem okresu złożenia oferty. Weryfikacja
mająca na celu umożliwienie Zamawiającemu upewnienia się, że zwycięski oferent będzie naprawdę mógł wykonać zamówienie
powinna odbywać się w oparciu o takie kryteria jak: całościowy dorobek zawodowy,
zdobyte doświadczenie, ilość opracowanych
projektów i zrealizowanych inwestycji na
przestrzeni wieloletniej pracy architekta.
Jak już podkreśliłam, skutkiem takich
procedur jest pozbawienie architektów praw
nabytych, oraz utrudnienie wykonawcy przystąpienia do zamówienia w warunkach uczciwej konkurencji.
Istotny wyrok w tym zakresie wydał Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-220/05,
Jean Auroux, akapit 52, w którym wskazał, że
dyrektywy zamówieniowe powinny dążyć do
zapewnienia rozwoju efektywnej konkurencji
na polu zamówień publicznych. W rzeczywistości tak nie jest, a budowanie takich ograniczeń stanowi zaprzeczenie zasad uczciwej
konkurencji poprzez uniemożliwienie przystąpienia Wykonawcom posiadającym znacznie
większe doświadczenie niż wymagane przez
Zamawiającego, z tym jednym warunkiem, że

zdobyte w okresie wcześniejszym niż okres
trzyletni przed upływem terminu do złożenia
oferty. Ponadto wskazana sytuacja jest także
niekorzystna dla zamawiających z uwagi na
ograniczoną ilość wykonawców składających
ofertę, a co za tym idzie konieczność wyboru
oferenta spośród mniejszej liczby niż miałoby to miejsce w przypadku zastosowania
ww. kryteriów i odejścia od zasady wymogu
podobnego rodzajowo opracowania projektu
w okresie trzyletnim poprzedzającym upływ
terminu do złożenia oferty.
Krajowa Rada Izby Architektów RP wielokrotnie apelowała o zmianę wskazanych
zapisów Rozporządzenia. W tym celu skierowała pisma nie tyko do Urzędu Zamówień
Publicznych ale także do Komisarza UE ds.
Rynku Wewnętrznego i Usług.
Szansa na zmianę powyższego stanu
prawnego jest, gdyż nowy Projekt Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zamówień publicznych (COM(2011)896), który Urząd Zamówień Publicznych opublikował
na swojej stronie internetowej, i który ma zastąpić treść dotychczasowej Dyrektywy Klasycznej nie wskazuje już na omawiane powyżej ograniczenia 3 lat przy wykazywaniu się
doświadczeniem przez wykonawców.
Nie posiadamy na tę chwilę informacji
o planowanym terminie ewentualnego wejścia w życie nowej dyrektywy. Jednakże już
można zaobserwować pierwsze działania
Urzędu dostosowania zapisów ustawy Prawo Zamówień publicznych do projektu. Próba
taka została podjęta przez Urząd Zamówień
Publicznych w projekcie nowelizacji obejmującej kwestię rażąco niskiej ceny.
Zapisy treści Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane są aktualnie jednym z tematów

numer jeden w sprawie zamówień publicznych, z uwagi na ukazany na przełomie stycznia i lutego br. na stronie internetowej Urzędu
projekt założeń oraz projekt nowelizacji tego
aktu prawnego, który wraz z najnowszą nowelizacją ustawy PZP wszedł w życie 20 lutego 2013 roku. Nowelizacja ta została oceniona przez Krajowa Radę Izby Architektów RP
negatywnie, przede wszystkim ze względu
na wprowadzenie zbyt dużego formalizmu
w zakresie dokumentów jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu. Obecnie tradycyjne referencje zastąpią poświadczenia i oświadczenia.
Właściwie „na minutę” przed podpisaniem
zrezygnowano z zaświadczeń, które miały
powiązać procedurę zamówień publicznych
z procedurą administracyjną. Niewątpliwie
wykonanie treści zawartych w Rozporządzeniu wprowadzi chaos na rynku zamówień publicznych, tym bardziej, że jego zapisy zawierają wiele klauzul generalnych takich jak np.
„usługi główne” czy „najważniejsze roboty
budowlane”, które dookreślać będzie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Obecnie
zamawiający uzyskali również narzędzie do
żądania wykazu usług niewykonanych lub
wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności
i doświadczenia wykonawcy. Czy będzie ono
skuteczne? – zweryfikuje praktyka.
Marta Strzelak jest partnerem w spółce Strzelak Kulesza radcowie
prawni i adwokaci sp.p. oraz wspólnikiem spółki Celej Strzelak
Kulesza Kancelaria Adwokacko-Radcowska s.c.

mec. Marta Strzelak
radca prawny
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Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Zawód Architekt”
arch. Maciej Zacher

W dniach 9-10 listopada 2012 roku na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła
się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zawód Architekt”, która w zamyśle organizatorów
zapoczątkować ma szeroką dyskusję na temat funkcjonowania edukacji w zawodzie architekta.

K

Konferencję zorganizowały wspólnie Katedra
Projektowania Architektonicznego Wydziału
Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP.
Patronatem objęli ją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka oraz Minister
Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, a w Komitecie Honorowym zasiedli Rektor Politechniki Śląskiej Andrzej Karbownik oraz Prezes Izby Architektów
RP Wojciech Gęsiak. Konferencji towarzyszyła
wystawa wybranych prac Śląskiego Przeglądu
Architektury Województwa SPAW 2012.
W przygotowanym programie szczególny
nacisk położono na kształcenie architektów,
przede wszystkim na relację kształcenia akademickiego z praktyką zawodową, charakter
i cele edukacji architektonicznej oraz komple-

mentarność praktyki projektowej z prowadzeniem i dokumentacją badań naukowych
w dziedzinie architektury.
Konferencja stanowiła okazję do wymiany
poglądów i doświadczeń architektów i urbanistów reprezentujących różne obszary naszego środowiska. Udział w spotkaniu wzięli
architekci praktycznie wykonujący zawód
– związani z Izbą Architektów RP, przedstawiciele środowiska naukowego, osoby czynnie
uczestniczące w pracy samorządu architektów na poziomie krajowym i europejskim oraz
w przedstawiciele organów administracji państwowej. Wśród zaproszonych gości znalazły
się również osoby szczególnie zasłużone dla
rozwoju architektury i kształcenia zawodowego: architekci Henryk Buszko oraz Aleksander Franta.

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
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„Sesję otwarcia” rozpoczął prezes Izby Architektów RP Wojciech Gęsiak. Następnie
głos zabrał podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej Janusz Żbik. Wiceminister przedstawił szczegółowo, w aspekcie tematu Konferencji, założenia oraz stan zaawansowania
prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego nad regulacją procesu inwestycyjno-budowlanego. W dalszej kolejności wystąpił
dziekan WA Politechniki Śląskiej prof. Zbigniew
Kamiński oraz przedstawiciele organizatorów:
przewodniczący Śląskiej OIARP Michał Buszek
i Wojciech Podleski (przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej OIARP)
oraz prof. Tomasz Taczewski. Ten ostatni szeroko uzasadnił przyczyny i potrzebę organizacji
spotkania naukowców i praktyków.
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Wnioski
Międzynarodowej
Konferencji
Naukowej
Zawód Architekt
Przedstawiciele środowiska naukowego i architekci praktycznie wykonujący zawód, zgromadzeni na
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zawód Architekt”, która miała miejsce na Wydziale Architektury
Politechniki Śląskiej w Gliwicach 9-10 listopada 2012 roku, stwierdzają:
a. E
 dukacja akademicka na wydziałach architektury musi być budowana wokół praktycznego wykonywania
zawodu architekta. Na każdym etapie kształcenia należy podejmować zagadnienia przygotowujące
studentów do podjęcia i prowadzenia praktyki zawodowej. Przypomina się że, realizujące ten postulat
zajęcia z projektowania powinny zajmować ponad połowę czasu przeznaczonego na nauczanie i być
prowadzone w grupach o liczebności zapewniającej osiąganie założonych efektów kształcenia.
b. Należy rozważyć możliwość oddania wydziałom architektury prawa samodzielnego wyboru jedno- lub
dwustopniowego systemu nauczania – co byłoby czynnikiem kształtowania tożsamości poszczególnych
szkół.
c. Postuluje się zapewnienie możliwości zdobywania uprawnień zawodowych przez absolwentów studiów
architektonicznych pierwszego stopnia, prowadzonych przez uczelnie akademickie i uzupełnionych
o praktykę o zwiększonej długości oraz określonym przez Izbę Architektów RP programie.
d. Pozycja i renoma wydziałów architektury powinna być budowana w oparciu o sumę dorobku naukowobadawczego i twórczego pracowników tych wydziałów i ich komplementarną kadrę, złożoną zarówno
z teoretyków, jak i praktyków. Należy zatem stworzyć odrębny model ścieżki kariery akademickiej w oparciu
o osiągnięcia projektowe, w oparciu o prawo o szkolnictwie wyższym i skorygowane rozporządzenia.
Zmiany wymagają w szczególności następujące rozporządzenia:
d1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204,
poz. 1200) – w zakresie autoreferatu i wniosku o nadanie tytułu profesora, gdzie należy uwzględnić
prezentację osiągnięć projektowych,
d2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów
i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2012 r., poz.
877) – w zakresie karty kompleksowej oceny jednostki naukowej gdzie w przypadku nauk technicznych
wśród osiągnięć naukowych i twórczych w zakresie dorobku artystycznego w dyscyplinach naukowych
architektura i urbanistyka oraz sztuki projektowe, oprócz dzieł plastycznych należy uwzględnić dzieła
architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne.
e. W
 statutach lub zarządzeniach rektorów szkół wyższych posiadających wydziały architektury powinny
się znaleźć kryteria okresowej oceny nauczycieli akademickich spójne z powyższym Rozporządzeniem,
w zakresie wykorzystania autorskich praw majątkowych do utworu z zakresu architektury i urbanistyki
oraz sztuk projektowych.
dr hab. inż. arch. Tomasz Taczewski
profesor Politechniki Śląskiej
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Kolejną sesję rozpoczął Honorowy Prezes
SARP Henryk Buszko. Cytując historyczną
korespondencję SARP z przedstawicielami
ośrodków akademickich przedstawił własne doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące
kształtowania programu studiów. Podobnie
dr inż. arch. Aleksander Franta dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem wykazał, że pomimo zmieniających się warunków kształcenia
oraz wykonywania zawodu występują pewne
stałe elementy, na których powinna bazować
wielowymiarowa edukacja architektoniczna.
Po Henryku Buszko wystąpił prof. Tomasz Taczewski, który w swoim referacie przedstawił
zarys ewolucji zawodu architekta od starożytności do czasów współczesnych. Opierając się
m.in. na traktatach architektonicznych, wskazał na konieczność zachowania holistycznego
charakteru edukacji architektów.
W dalszej kolejności głos zabrała arch.
Małgorzata Gruszka reprezentująca KR IARP.
W swoim wystąpieniu przedstawiła wnioski
płynące z ankiety przeprowadzonej wśród
absolwentów, w kontekście minimalnych wymagań stawianych przez Izbę kandydatom do
odbywania praktyki zawodowej. Szczególnie
interesujące było wskazanie we wnioskach, sygnalizowanej przez absolwentów, konieczności ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.
Temat ten został szerzej przedstawiony w kolejnym dniu konferencji przez innego reprezentanta KR IARP arch. Mariusza Szabłowskiego. Podobnie wyniki ankiety przeprowadzonej
wśród absolwentów przedstawiła dr inż. arch.
Magdalena Bieńkuńska z Politechniki Warszawskiej oraz Mazowieckiej Okręgowej IARP.
Ankieta dotyczyła oceny programów nauczania i ich przydatności pod kątem zdobywania
samodzielnych funkcji projektowych w dziedzinie architektury. Co niezwykle istotne, niemal wszyscy respondenci wskazali, że zdobycie praktycznego doświadczenia powinno być
ważnym punktem programu nauczania.
Na konferencji pojawiły się również głosy
pokazujące możliwość umiędzynarodowienia
kształcenia architektów. Wydaje się, że taki
kierunek jest w dzisiejszych czasach szczególnie pożyteczny i atrakcyjny dla studentów.
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Dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich zaprezentowała drogę do uzyskania oraz
zasady funkcjonowania angielskiej akredytacji RIBA na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej. Związany z tą samą uczelnią dr
inż. arch. Mateusz Gyurkovich na przykładzie
cyklu Międzynarodowych Warsztatów Studenckich Eco-Rehab przedstawił propozycję
zawarcia w programie studiów międzynarodowych warsztatów projektowych. Uczestnictwo w takim przedsięwzięciu pozwala studentom na współpracę w międzynarodowych
zespołach projektowych – sytuacji często
spotykanej na współczesnym rynku pracy. Dr
Michał Stangel z Politechniki Śląskiej w Gliwicach przedstawił zalety płynące ze stosowania
metodyki PBL (Project Based Learning), która
zakłada zaangażowanie studenckich grup
projektowych w kompleksowo opracowywane
tematy, rozwiązujące realne problemy „klientów”. Należy podkreślić, że umiejętność pracy
zespołowej była często przywoływana przez
uczestników konferencji jako pożądana cecha
absolwentów wydziałów architektury.
Podczas konferencji akcentowano również
współczesne kierunki rozwoju architektury.
Znalazły one wyraz w wystąpieniu prof. Elżbiety D. Ryńskiej z Politechniki Warszawskiej
traktującym o relacjach pomiędzy architektem a środowiskiem oraz w prezentacji dr inż.
arch. Marka Wysockiego dotyczącego projektowania uniwersalnego.
Istotnym elementem konferencji była
dyskusja nad sposobami kształtowania edukacji architektonicznej w różnych państwach
Europy. W tym miejscu należy wspomnieć
o referacie Dziekana WA Politechniki Krakowskiej, prof. Jacka Gyurkovicha, który
przybliżył uczestnikom konferencji organizację studiów architektonicznych w Hiszpanii.
Z kolei prof. Josef Kiszka z Ostrawy przedstawił czeskie doświadczenia w tej dziedzinie. Reprezentujący Małopolską Okręgową
Izbę Architektów Borysław Czarakcziew
zaprezentował niezwykle obszerny materiał
porównujący praktykę zawodową architektów w krajach UE i w Polsce oraz naświetlił
przewidywane zmiany w dostępie do zawodu.

Prof. Jan Pallado z Politechniki Śląskiej poruszył w swoim wystąpieniu problem bardzo
ważny z punktu widzenia praktykujących architektów związanych również z uczelniami,
tj. kwestię udziału w procesie dydaktycznym
architektów-twórców i oceny ich dorobku
w kategoriach akademickich.
Głos w dyskusji wzięli również uznani architekci Robert Konieczny oraz Tomasz Konior prezentujący swoje dokonania oraz arch.
Henryk Zubel, który w niezwykle emocjonalnym wystąpieniu podkreślił szczególny charakter zawodu architekta oraz specyfikę studiów architektury. Reprezentujący biura depA
oraz Iperforma portugalski architekt Carlos
Guimarães wraz z Maciejem Zacherem na
przykładzie rewitalizacji centrum Porto oraz
Katowickiej dzielnicy Nikiszowiec zwrócili uwagę na podstawowe wartości, które stanowią
o jakości środowiska zbudowanego. Przedstawiciel biura Riegler Riewe arch. Mikołaj Szubert obok prezentacji postępów na budowie
Muzeum Śląskiego przedstawił ciekawą inicjatywę miasta Graz – „Haus der Architektur”
– instytucję zajmującą się promocją architektury. Zagadnienie edukacji architektonicznej
społeczeństwa poruszyła również w swoim
wystąpieniu arch. Agnieszka Marek z Politechniki Wrocławskiej prezentując możliwości popularyzacji architektury przez młodych ludzi.
Organizatorzy
dziękując
wszystkim
uczestnikom za aktywny udział w konferencji
zapewniają, że dyskusja rozpoczęta podczas
pierwszej edycji spotkań „Zawód Architekt”
będzie kontynuowana w kolejnym roku. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi obok wnioskami z konferencji. 
Przypis redakcji: Organizatorzy przewidują wydanie zbioru referatów
i konkluzji w formie wydawnictwa pokonferencyjnego. Obiecujemy
że redakcja Z:A poinformuje swoich Czytelników o jego wydaniu
i dostępności.

Maciej Zacher
architekt, doktorant,
członek KO Konferencji
> maciej.zacher@polsl.pl

WSPOMNIENIE

Oscara Niemeyera pamięci (aneks)
arch. Tadeusz Barucki, architekt IARP
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W poprzednim wydaniu Zawodu:Architekt poświęciłem wspomnieniowe
strony zmarłemu w grudniu ubiegłego roku Oscarowi Niemeyerowi. Przywołując wówczas moje z nim kontakty, wspomniałem także o przyznaniu
brazylijskiemu architektowi „Medalu SARP za wkład w architekturę
świata”, i wspólnym zwiedzaniu naszej stolicy. Zabrakło mi niestety czasu
aby wyszukać i dostarczyć do redakcji fotografie z ówczesnej bytności
O. Niemeyera na polskiej ziemi. Obecnie – dzięki archiwum kol. Henryka
Buszko i jego uprzejmości – staram się tę zaległość odrobić.
Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że wyróżnienie Medalem SARP
było jednym z pierwszych międzynarodowych wyróżnień, jakim uhonorowano Oscara Niemeyer (na długo przed Pritzkerem), a przypominając
sobie, że w latach 60. polscy architekci uzyskiwali stale czołowe lokaty
w międzynarodowych konkursach architektonicznych, uznanie ze strony
naszego Stowarzyszenia musiało coś znaczyć.

1. Oscar Niemeyer
2. Tadeusz Szumielewicz
(Naczelny Architekt Warszawy)
3. Ryszard Trzaska (prezes OW SARP)
4. Tadeusz Barucki (ZG SARP)
5. Zbigniew Filipow
(Pracownia Urbanistyczna
Warszawa Centrum)

Moment wręczenia Medalu w pawilonie SARP
Oscar Niemeyer, Tadeusz Barucki,
Henryk Buszko (prezes ZG SARP)

5

1

Medal SARP za wkład
w architekturę świata (srebro, 1972),
autor: Bronisław Chromy
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Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

Wiata w labiryncie
arch. Bożena Nieroda, arch. Wojciech Gwizdak

Jednym z pierwszych realizowanych przez człowieka obiektów budowlanych było wsparte na
słupach zadaszenie. Do dnia dzisiejszego taka konstrukcja jest chętnie i często stosowana.
Wydawać by się mogło, że po tysiącach lat doświadczeń zagadnienie zostało rozpracowane i nie
kryje tajemnic. Jednakże warto przeprowadzić śledztwo i sprawdzić, jaki labirynt przygotowały
polskie przepisy, regulujące zasady budowy tak prostej konstrukcji, jaką jest wiata.

W

Wiata jaka jest – każdy widzi

W praktyce architekta wiaty nie powinny stwarzać problemów. Jednak nie wystarczy obiekt
tylko zaprojektować. Trzeba go jeszcze, bo
tak nakazuje prawo, właściwie nazwać, sklasyfikować, opisać, sparametryzować. W tym
miejscu rozwidlają się pierwsze ścieżki labiryntu, bowiem niemożnością jest ustalenie,
czym jest a czym nie jest wiata. Prawodawca
zapomniał sprecyzować pojęcie, a brak definicji
gwarantuje konflikty. Sytuacja ta sprawia, że
praca architekta, nawet przy projektowaniu tak
drobnych i mało skomplikowanych obiektów,
potrafi zmienić się w ciężką batalię najpierw
z organami architektoniczno-budowlanymi,
a potem z sądami administracyjnymi.

Meandrujące definicje sądów
Natura źle znosi próżnię. Brak prawnej definicji wiaty prowokuje do stosowania określeń
potocznych. Przywoływane są różne opisy,
które nie zawsze były formułowane z myślą
o wykorzystaniu w kontekście przepisów budowlanych.
Przykładowo w wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn.
II SA/Po 421/12) cytowane jest stanowisko
organu II instancji o treści: „Ustawodawca nie
wprowadza definicji legalnej pojęcia wiata. Należy więc odwołać się do potocznego rozumienia
terminu wiata. Słownik języka polskiego definiuje wiatę jako konstrukcję składającą się z dachu
i wspierających go podpór, chroniąca od deszczu,
śniegu i wiatru, Słownik języka polskiego. Tom 6
(Biblioteka Gazety Wyborczej, red. M. Bańko),
Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 18)”.
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Natomiast w wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie (sygn. VII SA/
Wa 847/12) sąd stwierdza „Wiatą jest natomiast
zadaszenie, budowla w postaci przekrycia (dachu,
konstrukcji powłokowej) podpartego słupami lub
nadwieszonego z lekkimi ścianami lub bez nich
(http://pl.wikipedia.org/wiki/wiata)” 1 .
Analiza wyżej wymienionych wyroków ukazuje, w jak odmienny sposób postrzegana jest
wiata. Raz jest konstrukcją składającą się z dachu
i podpór, innym razem budowlą w postaci przekrycia podpartego słupami lub nadwieszonego
z lekkimi ścianami lub bez nich. Brak utrwalonej
przepisem definicji, prowadzi do dezorientujących rozbieżności interpretacyjnych.

Trochę budynek – trochę budowla
Art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi, że ilekroć w ustawie jest
mowa o:
2)	budynku – należy przez to rozumieć taki
obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
3)	budowli – należy przez to rozumieć każdy
obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczysz-

czalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni
wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny
i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Jeżeli będziemy kierować się stanowiskiem organu I instancji, zacytowanym w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (sygn. II SA/Sz 729/12): „W ocenie organu
I instancji sporny obiekt nie może być zakwalifikowany jako wiata, gdyż wiatą jest szczególny
rodzaj budynku, stanowiący pomieszczenie naziemne nie obudowane ścianami ze wszystkich
stron lub nawet w ogóle ścian pozbawiony.” – to
wiata może być traktowana jak budynek.
Jeżeli jednak przyjmiemy przytoczone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie (sygn. VII SA/Wa 847/12) stanowisko Nadzoru Budowlanego, w którym organ
ten stwierdza, że „za wiatę uważa się obiekt
nieposiadający przegród budowlanych, a jedynie
słupy podtrzymujące konstrukcję.” – to wiata
klasyfikowana winna być jako budowla.
Rozbieżność publikowanych stanowisk stawia architekta przed dylematem, w jaki sposób
traktować projektowaną wiatę. Pojawia się
kolejne skrzyżowanie i konieczność wyboru
– albo wersji z budynkiem, albo z budowlą.

defekty prawa inwestycyjnego

fotografie: Bożena Nieroda i wojciech gwizdak

prawo

1
Czy widoczny na zdjęciu niebieski
namiot – można nazwać wiatą?
Definicja przywołana w wyroku WSA
(sygn. VII SA/Wa 847/12) brzmi:
„Wiatą jest natomiast zadaszenie,
budowla w postaci przekrycia
(dachu, konstrukcji powłokowej)
podpartego słupami lub
nadwieszonego z lekkimi ścianami
lub bez nich”

2
W świetle obowiązującego w Polsce
prawa – w jakiej odległości od
granicy działki sąsiedniej może
zostać wybudowana wiata?

Budynki i ich usytuowanie
12 kwietnia 2002 r. Minister Infrastruktury wydał Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie. Rozporządzenie to stało
się najczęściej stosowanym przez architektów
zbiorem przepisów zawierających regulacje odnoszące się do parametrów technicznych projektowanych obiektów. Wprawdzie zawarty
w nim § 2 stanowi, iż przepisy rozporządzenia
stosuje się nie tylko do budynków, ale i do budowli – niestety jednak tylko dla takich, które
spełniają funkcje użytkowe budynków. Tym
samym z § 2 wynika, że dla obiektów nie spełniających funkcji użytkowych budynków, przepisy Rozporządzenia nie mają zastosowania.
Prawodawca nie sprecyzował, kto i na jakiej
zasadzie ma prawo decydować, że dana wiata spełnia funkcje użytkowe budynku. Jeżeli
założymy, że wiata jest pełnoprawnym budynkiem lub nawet tylko budowlą spełniającą

funkcje użytkowe budynków – to w takiej sytuacji nie budzi większych wątpliwości stosowanie § 12 Rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, który określa w jakiej
odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną należy sytuować budynek.
Natomiast jeżeli przyjmiemy, że wiata to
budowla, która nie spełnia funkcji użytkowych
budynków, trudno jest wówczas jednoznacznie
wskazać, jakie przepisy winny być brane pod
uwagę. Przy ustalaniu minimalnej odległości
wiaty od granicy – labirynt krętych ścieżek
zagęszcza się 2 .

Decyzja czy zgłoszenie?
Obiekty budowlane realizowane w naszym
kraju, podlegają reżimowi ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.
Według dyspozycji art. 29.1.2. tejże ustawy – pozwolenia na budowę nie wyma-

ga budowa: „wolno stojących parterowych
budynków gospodarczych, wiat i altan oraz
przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych)
o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym
łączna liczba tych obiektów na działce nie
może przekraczać dwóch na każde 500 m2
powierzchni działki”, natomiast według art.
30.1.1. tej samej ustawy – budowa takich
obiektów wymaga zgłoszenia właściwemu
organowi.
Mając na względzie prostą procedurę
„zgłoszenia” wobec znacząco bardziej skomplikowanej procedury uzyskiwania pozwolenia
na budowę w drodze decyzji – istotną kwestią
staje się możliwość jednoznacznego przyporządkowania konkretnych wiat do jednej
z dwóch możliwych procedur. Ponieważ przywilej stosowania procedury „zgłoszenia” dotyczy wyłącznie wiat o powierzchni zabudowy do
25 m² – konieczne staje się każdorazowe wyliczenie powierzchni zabudowy projektowanego
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obiektu. Czy sposób kwalifikowania wiat do
procedury „zgłoszenia” lub „pozwolenia na
budowę” poprzez kryterium „powierzchni
zabudowy” jest jednoznaczny, czy też stawia
projektanta na kolejnym rozdrożu labiryntu?

Czy wiata ma powierzchnię zabudowy?
Sposób obliczania powierzchni zabudowy
można znaleźć w Polskiej Normie PN-ISO
9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie; Określanie i obliczanie wskaźników
powierzchniowych i kubaturowych a także
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Według Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997
„Właściwości użytkowe w budownictwie”:
 Przez powierzchnię zabudowy rozumie się
powierzchnię terenu zajętą przez budynek
w stanie wykończonym.
 Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona
przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi
budynku na powierzchnię terenu.
 Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu; powierzchni elementów drugorzędnych,
np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; powierzchni
zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy).
	Według § 63 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków: „Przez powierzchnię
zabudowy rozumie się pole powierzchni figury geometrycznej określonej przez kontur,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3”.
( Według ust. 1. pkt 3 – kontur wyznaczany
jest przez prostokątny rzut na płaszczyznę
poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian
zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach.)
Z analizy powyższych tekstów wynika, że
zarówno norma, jak i przywołane rozporządzenie, opracowane zostały dla budynków
i stosowanie ich do obliczania powierzchni
zabudowy takich obiektów jak wiaty, jest
problematyczne. Gdzie bowiem znajdują się
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płaszczyzny ścian zewnętrznych wiaty? Ponadto, jeżeli przyjmiemy, że wiata jest obiektem pomocniczym (jak np. szklarnie, altany,
szopy), to wg PN-ISO 9836:1997 powierzchnia
zajmowana przez wiatę, nie jest wliczana do
powierzchni zabudowy.
Możliwość jednoznacznej odpowiedzi na
pytanie – czy wiata ma powierzchnię zabudowy, a jeżeli tak, to w jaki sposób należy
ją obliczać, dla wielu inwestycji ma kluczowe znaczenie. Od tego zagadnienia, niejako
wstępnego, zależy nie tylko (na mocy art. 29
ustawy Prawo budowlane) możliwość zwolnienia z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, ale przede wszystkim wielkość współczynnika zabudowy działki lub
terenu. Współczynnik ten jest zawsze ograniczany zapisami decyzji o warunkach zabudowy lub planu miejscowego. Jeśli wiaty mają
powierzchnię zabudowy, to o tę powierzchnię
należałoby zmniejszyć projektowaną zabudowę, co może mieć znaczenie dla ekonomicznej
strony inwestycji. Jeżeli przyjmiemy, że wiaty
nie mają powierzchni zabudowy, lub też że ich
powierzchnia zabudowy wynosi 0 m², to powierzchnia zabudowy każdej wiaty mniejsza
jest niż 25 m², o których mowa w art. 29.1.2.
ustawy Prawo budowlane. Przy takich założeniach, wiata o dowolnie dużych wymiarach
podlegałaby procedurze zgłoszenia.
Wobec nikłej spójności systemu prawnego, znaczącą rolę odgrywają sądy administracyjne. Interesujące stanowiska w sprawie obliczeń powierzchni zabudowy wiaty
zawarte są w wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu (sygn. II SA/
Po 479/12). Przeczytać w nim możemy, iż
„Odnosząc się do metodologii wyliczenia powierzchni zabudowy wiaty PINB w K. wyjaśnił,
że powierzchnia zabudowy została ustalona
zgodnie z normą budowlaną PN-ISO 9836 – po
zewnętrznym obrysie ścian (słupów) i składa
się na nią powierzchnia konstrukcji słupów.
Strona natomiast nie uwzględnia powierzchni
użytkowej wiaty pomiędzy słupami. Wskazano,
że obliczenia strony są nieprawidłowe, bowiem
nie są przyjęte do obliczeń zewnętrzne wymiary
obiektu”.
Skarżący w danej sprawie podjęli polemikę
z przyjętym przez organy sposobem obliczenia powierzchni zabudowy wiaty. „Zdaniem
skarżących wiata ta, zgodnie z definicją zawar-

tą w art. 3 ust. 2 Prawa budowlanego, nie jest
budynkiem. Nie jest trwale związana z gruntem
oraz nie jest wydzielona z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych. Obliczając powierzchnię
zabudowy wiaty należy mieć na uwadze fakt, że
wskazana przez organ norma budowlana wymaga dokonania interpretacji jej zapisów. Ponieważ
wiata nie posiada krawędzi zewnętrznych „budynku”, nie jest możliwe określenie w sposób
bezsporny tych krawędzi. Pomocny przy określaniu powierzchni zabudowy może okazać
się schemat zamieszczony w normie – rys. 1,
z którego wynika, że na powierzchnię zabudowy
składa się powierzchnia zajęta przez konstrukcje oraz powierzchnia użytkowa. (…). Zdaniem
skarżących, skoro powołana norma budowlana budzi trudności interpretacyjne (podobnie
jest z zaliczaniem do powierzchni wydzielonych
obiektów pomocniczych – do których norma zalicza także wiaty), to wszelkie wątpliwości wynikające z braku jasnych i precyzyjnych przepisów
należy rozstrzygać na korzyść obywatela. Tylko
takie postępowanie organów może pogłębiać
zaufanie obywateli do organów Państwa, czego
w rozpatrywanym przypadku nie uczyniono”.
W końcowej części wyroku – Wojewódzki
Sąd Administracyjny przedstawia swoje stanowisko, stwierdzając iż: „Odwoływanie się
do treści Polskiej Normy nie ma znaczenia dla
ustalania tej wielkości, bowiem przepisy zawarte
w Polskich Normach nie stanowią części przepisów techniczno-budowlanych, o jakich mowa
w przepisie art. 7 ust. 1 Prawa budowlanego.
(…) W świetle art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji RP
w zakres źródeł prawa nie wchodzą dokumenty
normalizacyjne w postaci Polskich Norm. Tym
samym Polska Norma – sama w sobie nie może
stanowić źródła prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że argumentacja skarżących
odwołująca się do konieczności uwzględnienia
przy ustalaniu powierzchni wiaty Polskiej Normy
nr PN-ISO 9836 i prawidłowej jej wykładni nie
zasługuje na uwzględnienie. Sąd podziela stanowisko organów obu instancji, iż przy ustalaniu
powierzchni wiaty miarodajne jest uwzględnienie powierzchni zabudowy oraz powierzchni słupów na których wsparta jest konstrukcja dachu
– jako elementu konstrukcyjnie najistotniejszego
dla tego rodzaju budowli”.
Próbę zinterpretowania przepisów mogących być pomocnymi przy ustalaniu powierzchni zabudowy wiaty znaleźć możemy także
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3
Czy widoczna na zdjęciu
konstrukcja wsparta na słupach
i wykorzystywana jako taras – może
zostać nazwana wiatą dobudowaną
do budynku?

w różnego rodzaju serwisach internetowych.
Przykładowo na pytanie zadane w serwisie
LEX (190151): „W jaki sposób należy obliczyć
powierzchnię zabudowy wiaty przy budynku jednorodzinnym?” – publikowana jest odpowiedź
radcy prawnego (październik 2011 r.) z wyjaśnieniem, iż „Powierzchnię zabudowy wiaty
należy liczyć po obrysie konstrukcji bez wliczania
powierzchni okapów”.
Nie jest to jedyna droga do wyinterpretowania powierzchni zabudowy wiaty. Na pytanie zadane Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego, przez członka Komisji Legislacyjnej IARP,
kol. Andrzeja Szubę z Opolskiej Okręgowej Izby
Architektów, jak liczyć powierzchnię zabudowy wiaty i altany, GUNB pismem znak DPR/
INN/022/388/2006 z dnia 28.04.2006 r. odpowiada, iż „z uwagi na brak w przepisach techniczno-budowlanych i Polskich Normach definicji
dotyczącej powierzchni zabudowy wiaty należy
przyjąć, że powierzchnię zabudowy wiat i altan
stanowi powierzchnia terenu wyznaczona przez
rzut pionowy krawędzi dachu na powierzchnię terenu.” Na końcu pisma GUNB dodaje, że „niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wykładni prawa
i nie jest wiążące dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych”.
I tak doszliśmy do następnego rozwidlenia
drogi, ponieważ nie ma pewności czy wiata
ma powierzchnię zabudowy a jeśli ma, to nie
istnieje powszechnie akceptowalna metoda
liczenia tego parametru dla wiat.

Nie tylko

wolnostojące1

Art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane stanowi, iż pozwolenia na

budowę nie wymaga budowa „wolno stojących parterowych budynków gospodarczych,
wiat i altan oraz przydomowych oranżerii
(ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy
do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na
każde 500 m2 powierzchni działki”.
Ten wydawałoby się niewinnie brzmiący
art. 29.1.2. ustawy, oprócz problemu z liczeniem powierzchni zabudowy, nosi w sobie
dylemat dotyczący możliwości stosowania
przepisu w sytuacji wolnostojących wiat oraz
wiat dobudowywanych do już istniejących
budynków.
Polemikę na ten temat prześledzić można
czytając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. VII SA/Wa
635/06). Rozstrzygana sprawa dotyczyła zamiaru budowy wiaty o wymiarach 4 m x 1,50
m w dobudowie do budynku byłej obory oraz
wiaty o wymiarach 5,20 m x 1,5 m w dobudowie do budynku mieszkalnego. W sprawie tej
Starosta wniósł sprzeciw argumentując, że
roboty budowlane wskazane w zgłoszeniu
wykraczają poza uprawnienia art. 29 Prawa
budowlanego, bowiem roboty budowlane
polegające na wybudowaniu zadaszeń będą
stanowiły rozbudowę istniejących budynków
a rozbudowę budynku poprzez wykonanie
zadaszenia można w ocenie organu rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę. Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, bowiem:
„W ocenie organu odwoławczego przedmiotowe zadaszenia nie są obiektami wolno stojącymi i nie mogą podlegać zgłoszeniu”.

Odmienne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny, który stwierdził, iż:
„W świetle przepisu art. 29 ust 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, wiaty i altany nie muszą być
obiektami wolnostojącymi bowiem taki wymóg
odnosi się tylko do parterowych budynków gospodarczych”.
W tym miejscu ujawnia się kolejne zamglone rozdroże, na którym jeden drogowskaz ostrzega: „wiata podlegająca zgłoszeniu musi być wolnostojąca” a inny stwierdza:
„w świetle art. 29.1.2. ustawy Prawo budowlane, wiata nie musi być obiektem wolnostojącym” 3 .

Puszka Pandory
Przepisy polskiego prawa inwestycyjnego regulujące zagadnienia związane z budową takich
obiektów jak wiaty – prowokują do stawiania
pytań, na które nie można znaleźć jednoznacznych odpowiedzi. Wielu inwestorów i projektantów kierowanych jest na błędne ścieżki,
prowadzące do niestabilnych rozstrzygnięć
administracyjnych. Projektowanie i budowa
wiat, staje się zadaniem niebezpiecznym ekonomicznie. Pojawienie się niepewności w jednych kwestiach, powoduje powstawanie kolejnych wątpliwości. Otwiera się powoli puszka

1_Od redaktora naczelnego: inżynierskie wykształcenie sprawia,
że słowo „wolnostojący” jest dla mnie przymiotnikiem i nie potrafię
przyjąć jego rozdzielnej pisowni według reguł imiesłowów czasownikowych. Na łamach Z:A stosuję więc przymiotniki: wolnostojący,
samonośny, wolnorozpięty. Cierpliwie czekam także na wprowadzenie
ich do słownika języka polskiego, podobnie jak: płyta długogrająca,
silnik wolnoobrotowy czy cement szybkowiążący. Jedynie w cytatach
stosujemy pisownię według oryginalnej publikacji.
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4
Czy widoczne na zdjęciu
zadaszenie przed wejściem wsparte
na słupach należy wliczyć do
powierzchni zabudowy?
Czy należy stosować taką samą
zasadę w sytuacji, w której słupki
podtrzymujące zadaszenie nie są
pionowe?

5
Jak należy prawidłowo policzyć
powierzchnię zabudowy widocznej
na zdjęciu wiaty peronowej?

6
Czy zadaszenie wejścia należy
wliczyć się do powierzchni
zabudowy budynku?
Jak zaznaczyć taki budynek
z zadaszeniem na planie
zagospodarowania?
Jaka może być minimalna
odległość takiego zadaszenia od
granicy działki?
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7
Jeżeli widoczny na zdjęciu budynek nie posiadałby słupów podpierających okap, ale okap ten
umocowany byłby wspornikowo – czy obiekt ten miałby inną powierzchnię zabudowy?
Jaki byłby sens przepisu powodującego, iż budynek ze słupami miałby mieć inną powierzchnię
zabudowy niż taki sam bez słupów?

Pandory, bowiem jak odpowiedzieć na niżej
przytoczone przykładowe pytania:
	Jak policzyć powierzchnię wiaty podpartej
na słupach które nie są pionowe? 4
	Jaką powierzchnię zabudowy ma wiata
peronowa wsparta na słupach stojących
w jednej linii – osi peronu? 5
	Czy pergole mają powierzchnię zabudowy,
a jeżeli tak to w jaki sposób należy ją liczyć?
	Czy otwartą zadaszoną werandę przy budynku należy wliczyć do powierzchni zabudowy? 6 7
	Jak policzyć powierzchnię zabudowy wiaty
wspartej na jednym lub dwóch słupach? 8
	Jak policzyć powierzchnię zabudowy jeśli
mamy np. 2 budynki połączone zadaszeniem, wspartym tylko na tych budynkach?

Wnioski legislacyjne
Za pośrednictwem przepisów prawa inwestycyjnego, społeczeństwo winno móc chronić istotne
dla niego wartości przestrzenne oraz stymulować i ukierunkowywać rozwój gospodarczy. Takie zadania może realizować tylko spójny i klarowny system, którego regulacje są jednakowo
rozumiane przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Niestety przepisy odnoszące się nawet do tak prostych konstrukcji, jakimi
są wiaty – nie są ani spójne, ani jednoznaczne.
Sytuacja ta powoduje znaczące szkody natury
gospodarczej i społecznej. System prawa, który uniemożliwia sporządzenie takiego projektu
wiaty, który byłby powszechnie akceptowalny
przez organy administracyjne i sądownicze, wydłuża procedury, zwiększa wydatki inwestorów
i nie sprzyja budowaniu zaufania do państwa.
System ten winien zostać zreformowany.

Konieczne jest uporządkowanie pojęć poprzez m.in. wprowadzenie definicji wiaty.
Wiata mogłaby być opisana jako „obiekt budowlany, który posiada dach i wspierające go
podpory, przy czym co najmniej jeden bok tego
obiektu pozostaje trwale otwarty”.
Wskazanym byłoby także odstąpienie od
problematycznego wyliczania „powierzchni zabudowy” wiaty i w ślad za cytowaną wyżej interpretacją GUNB-u, być może słusznym byłoby wprowadzenie innego rodzaju powierzchni,
np. „powierzchni zajętej przez wiatę, rozumianej
jako powierzchnia terenu wyznaczona przez rzut
pionowy krawędzi dachu na powierzchnię terenu”. Przyjęcie takiego parametru pociągałoby
za sobą potrzebę zracjonalizowania kwestii terenu biologicznie czynnego i ustalenie, czy pod
okapem wiaty może być liczona jego wartość
w 100% czy tylko przykładowo w 50% i to w pasie szerokości np. do 1 metra. Uporządkowanie
definicji, którymi posługuje się system prawa
inwestycyjnego, ułatwi działania zarówno inwestorom, jak i projektantom i urzędnikom.
Brak odpowiedniego, jednolitego słowniczka
pojęć, staje się obecnie coraz większą realną
barierą procesu budowlanego, hamując rozwój
gospodarczy. Pisaliśmy o tym problemie w artykule „Wieża Babel” (Z:A_06/2012).
Kolejną ważną kwestią, którą należy uporządkować jest problematyka ustalania mini-
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8
Jaka jest powierzchnia
zabudowy widocznego na
zdjęciu gołębnika?

malnej odległości wiat od granic działek sąsiednich. Przepis winien różnicować sytuację
wiaty ze ścianą od strony działki sąsiedniej jak
i wiaty z bokiem otwartym od strony granicy.
Nowe regulacje nie mogą ignorować problemu
potencjalnie negatywnego oddziaływania wiat
na teren działek sąsiednich. Kwestie możliwości wprowadzenia „sprawiedliwych” i prostych
regulacji – opisaliśmy w artykule „Sąsiad buduje” (Z:A_03/2012) oraz w artykule „Z tej mąki
chleba nie będzie” (Z:A_04/2012).
Zreformowanie przepisów regulujących
opisane wyżej zagadnienia, możliwe jest
w krótkim cyklu działań naprawczych, bez czekania na kompleksowe zmiany przewidywane
w nowo tworzonym Kodeksie Budowlanym.
W miejsce pokrętnych, prowadzących na
manowce ścieżek, warto zaoferować prostą
drogę, odpowiadającą prostocie obiektów,
jakimi są wiaty. Przepisy budowlane winny bazować na doświadczeniu i tradycji prowadzenia
inwestycji, a nie odwrotnie. Sytuacja, w której
obiekty są deformowane a proces inwestycyjny komplikowany z powodu nieracjonalnych regulacji, jest niemożliwa do dalszej akceptacji.

W tekście wykorzystano m.in.:
1_Obowiązujące przepisy prawa
2_Publikowane wyroki sądów administracyjnych
3_Pismo GUNB znak DPR/INN/022/388/2006 z dnia 28.04.2006 r.
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Nie-ośla ławka

Światło dla grafika

Zevaka to po rosyjsku osoba

Lampa Gradient powstała

ziewająca. Taką nazwę nosi też

w rotterdamskiej pra-

ławka szkolna zaprojektowana

cowni Studio WM. Klosz

przez Yaroslava Misonzhnikova.

wykonany z dmuchanego

Mebel przeznaczony jest do

szkła ozdobiony został

nowoczesnych szkół i uczelni.

subtelnym gradien-

Autor projektując go badał zacho-

tem. Produkt dostępny

wania uczniów – dlatego ławka

jest w trzech kolorach:

ma funkcję spania a pod blatem

grejpfrutowym, żółtym

ceramiczne listwy służące do przyklejania gum do żucia. Wyposażono ją też w stojak na

i nieprzezroczystym

kubki, uchwyt do przewodów i kabli oraz wieszak na torby. Aż się chce wrócić do szkoły!

białym.

Cena: 800 €

Cena: 415 €

www.misonzhnikov.com

www.studiowm.com

True Type na typewriterze!

Kominy w czarnym śniegu

Szybkie obieranie

Anty-śnieżną kulę No Globes stworzyli
dizajnerzy z manchesterskiej pracowni
Dorothy. Powstała w związku konferencją
klimatyczną w Kopenhadze, która odbyła
się w 2009 roku i miała pokazywać zagrożenie związane z działaniem węglowych
elektrowni. Wewnątrz kuli znajdują się
kominy, a po potrząśnięciu sypią się na nie
czarne płatki.
www.wearedorothy.com
Fruit peeler to przydatne
urządzenie do obierania owoców cytrusowych ze skórek.
Zamiast klawiatury stara maszyna do pisania? Oto pomysł Jacka

W dodatku małe, poręczne,

Zylkina z Filadelfii, który od roku 2010 ratuje leciwe maszyny i daje

zmieści się wszędzie. Każdy kto

im drugie życie. W jego sklepie można kupić gotową odrestaurowaną

w plenerze męczył się z twardą

USB-maszynę, ale jest także możliwość zakupu zestawu „zrób to

skórką pomarańczy z pewnością

sam” za pomocą którego można w warunkach domowych zamienić

doceni ten wynalazek...

w klawiaturę każdą starą maszynę.

Cen: 5 £

www.usbtypewriter.com

www.suck.uk.com

Smakowity piórnik

Dziób do telefonu

Wygląd i kształt piórnika Ashtanur zostały zainspirowane płaskim
chlebem wypiekanym w Izraelu. Autorami projektu są Baruch

iDUCK Stand czyli stojak do iphonów w kształcie kaczego dzioba został wy-

Mogilevsky i Ido Mohar. W piórniku można przechowywać ołówki,

myślony w koreańskiej pracownik KON (Knock of Neverland). Gadżet zrobiony

długopisy i kredki, które w tym otoczeniu wyglądają szczególnie

jest z silikonu i zaopatrzony w przyssawkę. Można w nim schować słuchawki

smakowicie.

a nawet wykorzystać go jako wisiorek do kluczy.

Cena: 29 $

Cena: 15 $

www.etsy.com

www.konstore.com

98

Z:A _01_2013

