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Higrosterowany nawiewnik aereco w wersji higrodynamic™ wyposażony w ustawienie przepływu minimalnego
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w obu systemach — gwarantowana.
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Redakcja

TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Tak! To już 30. wydanie Zawodu:Architekt.
Wybaczcie więc proszę, ten najdłuższy w historii wstępniak.

Zmiana
kodu
trójka
z przodu

Trzydziestym numerem zamykamy rok, w którym wczesną jesienią Z:A obchodził swoje
okrągłe 5. urodziny. Opublikowaliśmy w tym czasie ponad 880 artykułów, ponad 100 wartych
pamiętania „złotych myśli” plus drugie tyle tych być może mniej zapamiętywalnych,
dziesiątki cytatów i kilkanaście odcinków komiksu architektonicznego Grupa Archisława.
Ale najważniejsze wydaje się, że w ciągu tych kilku lat wydawnictwo Izby Architektów RP
z 8-stronicowego i czarno-białego Biuletynu (pamiętacie?) przekształciło się
w pełnowartościowy, opiniotwórczy magazyn środowiska. Stało się także największym
w Polsce magazynem dla architektów – zarówno pod względem drukowanego nakładu,
jak i udokumentowanego rozpowszechnienia egzemplarzy.
Zawód:Architekt nie od razu wyglądał tak jak dziś. Przeszliśmy wspólnie długą i niezwykle
interesującą drogę. Personalną, formalną, organizacyjną, redakcyjną...
Wy, architekci IARP, jako czytelnicy śledzący kolejne wydania i otrzymujący coraz więcej
informacji oraz coraz bardziej otwartą trybunę wymiany myśli, refleksji i doświadczeń.
Izba Architektów RP, jako profesjonalizujący swoje działania wydawca, posiadający dziś
czasopismo o silnej, rozpoznawalnej i wartościowej marce.
Ja, jako redaktor naczelny Z:A i właściciel firmy Oria Media, która na rzecz Izby Architektów
kompleksowo realizuje izbowe wydawnictwo od przysłowiowego zera.
Przybliżam tę wspólną drogę na ostatnich stronach niniejszego numeru, prezentując także
statystyki ilościowe i jakościowe magazynu.
Dzisiejszy Zawód:Architekt jest sukcesem i efektem zaangażowania czasu, emocji i pracy bardzo
wielu osób. Nie sposób wszystkich wymienić i wszystkim podziękować imiennie. Pozwólcie więc,
że z okazji podwójnego jubileuszu Z:A (30 i 5), a jednocześnie wspominając jubileuszowy 10. rok
istnienia Izby Architektów RP – złożę podziękowania tym, którzy mieli formalny wpływ na fakt,
że tych 8 lat cyklicznego wydawnictwa Izby i 5 lat Z:A jesteśmy razem:
> pani arch. Małgorzacie Włodarczyk, wiceprezesowi IARP w I kadencji – dziękuję za
dokonanie wyboru i za wiarę, że moim osobistym zaangażowaniem będę potrafił realizować
wydawnictwo Izby od punktu zero,
> panu arch. Sławomirowi Żakowi, wiceprezesowi IARP w II kadencji – za aplauz dla pomysłu
rozbudowania czasopisma IARP i sygnowanie pierwszej umowy wydawniczej dotyczącej Z:A,
> pani arch. Izabeli Klimaszewskiej – wiceprezesowi IARP w II kadencji i niezmiennie
przewodniczącej Komisji Wydawniczej – za zaangażowanie, efektywność i rosnącą otwartość
podczas kilkuletniej bezpośredniej współpracy,
> panu arch. Wojciechowi Gęsiakowi – aktualnemu prezesowi Izby Architektów – za duży
kredyt zaufania, kiedy decydował o przedłużeniu naszej współpracy na kolejną kadencję.
Dziękuję także wszystkim architektom IARP. Niezwykle się cieszę, że tak wielu z Was deklaruje
regularne czytanie Z:A. Wydaje się, że nie wszystkim czasopismom samorządów zawodowych
udało się osiągnąć taki efekt.
W miejsce hucznego świętowania – proponuję refleksję nad lekturą wydania 06/2012.
Niewykluczone, że jest to kolejny „najlepszy z dotychczasowych numerów Z:A”. I oczywiście
podpisuję się ciepło pod opublikowanymi obok wierszowanymi życzeniami.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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W Nowym Roku Anno Domini 2013
architektom życzymy:

Więcej świadomych inwestorów
mniej niepotrzebnych sporów
Więcej zwycięstw przetargowych
mniej projektów gotowych
Mądrych zmian w prawie budowlanym
cen kalkulowanych, nie zaniżanych
Pozacenowych kryteriów bezcennych
Powiększenia procentów mizernych
Każdego dnia świeżej kawy,
wielu pomysłów i w konkursach sławy
By stojąc za projektu sterem,
architekt był po równo - twórcą oraz inżynierem
Więcej pieniędzy na przestrzenny ład
Mniej zarywania nocy w środowisku CAD
A na koniec jeszcze co miesiące dwa
konstruktywnej lektury magazynu Z:A
Krajowa Rada Izby Architektów RP
Komisja Wydawnicza IARP
Zespół Redakcyjny Z:A
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Markizy na dachu

niż dodatki wewnętrzne chronią

Firma Fakro rozszerza ofertę akce-

przed uciążliwym upałem.

soriów zewnętrznych służących do

Markiza zapewnia do 8 razy sku-

ochrony przed ciepłem słonecznym

teczniejszą ochronę przed nagrze-

– w roku 2013 na rynek wprowadzo-

waniem w porównaniu z zasłonami

na zostanie nowa generacja markiz

wewnętrznymi.

do okien dachowych. Sterowane

Dostępna jest w dwóch wersjach:

elektrycznie markizy to połączenie

AMZ Z-Wave (zasilana prądem z sieci

skuteczności ochrony przed nagrze-

elektrycznej) i AMZ Solar (działa

waniem z komfortem obsługi.

automatycznie). W zależności od

Dzięki temu, że absorbują one

stopnia nasłonecznienia samoczyn-

promieniowanie słoneczne już przed

nie rozwija się chroniąc poddasze

szybą i emitują ciepło na zewnątrz,

przed nagrzaniem.

a nie w pomieszczeniu, znacznie lepiej

> www.fakro.pl

Pfleiderer
na Przetworach

ze zmielonych nakrętek plastikowych. Temat przewodni imprezy

W dniach 8-9 grudnia 2012 roku

brzmiał „MaMY dzieci”, stąd wśród

w Warszawie odbyła się 7. edycja

„przetwórców” znalazło się wielu

Przetworów, imprezy związanej

projektantów, którzy w swoich

z projektowaniem, recyklingiem

działaniach koncentrują się na

i ekologią. Pfleiderer był partnerem

projektowaniu dla najmłodszych.

wydarzenia oraz fundatorem jednej

Hala Soho Factory przypominała

z 2 głównych nagród konkurso-

ogromny plac zabaw, gdzie dzieci

wych, która przypadła w udziale

mogły natychmiast przetestować

Katarzynie Kędzior, autorce recy-

prace projektantów.

klingowego krzesła wykonanego

> www.pfleiderer.pl

W księgarniach

• Jak czytać architekturę Andrzeja

• Przestrzenie domu. Media, mobil-

• Przewodnik po architekturze

• Projektowanie architektoniczne.

Basisty i Andrzeja Nowakowskiego to

ność i tożsamość Davida Morley’a to

codziennej Anny Komorowskiej

Wprowadzenie do zawodu archi-

książka napisana przez wykładowców

książka o domu, ale oglądanym z róż-

i Michała Rokity to interaktywna

tekta Tomasza Malca to przewodnik

Wydziału Architektury w Krakowie

nych perspektyw – dlatego z pewno-

książeczka dla dzieci, która zachęca

po współczesnej pracy architekta

i owoc ich wspólnych podróży. Punk-

ścią zainteresuje architektów. Dom

do spojrzenia na przestrzeń i archi-

i kompendium wiedzy na jej temat

tem wyjścia nie jest historia architek-

u Morley’a to terytorium wspólnoty,

tekturę miasta w kreatywny sposób.

przeznaczone dla początkujących

tury, nie wielcy twórcy i nie przegląd

jedna z naczelnych idei kultury,

Wydawnictwo zawiera zadania do

adeptów zawodu. Książka zawiera

stylów czy przeznaczenie budynków,

ostoja prywatności ale też przestrzeń

rozwiązania, które zmuszają do

zbiór przemyśleń, a zarazem kon-

ale... kolejne stopnie kontaktu z bu-

konfrontacji zachowań i kultur. Geo-

obserwowania, dotykania, słuchania,

kretnych porad. Malec jasno i zwięźle

dynkiem. Tak na ogół według autorów

grafia i architektura, sztuka i media,

kolekcjonowania, podpatrywania

prezentuje warsztat pracy oraz

przebiega doświadczanie architektury

topografie domu i domy w przestrzeni

i eksperymentowania – a posiadacz

problemy natury ekonomicznej i spo-

– zaczynamy od kontaktu z oddali,

geograficznej, wizerunek domu

książeczki decyduje o jakim mieście

łecznej, z którymi architekt może się

pierwszego ujrzenia budynku na

w sztuce i mediach – wszystko to

ona opowie. Ponieważ podobnych

spotykać na co dzień. Nas szczególnie

fotografii lub w rzeczywistości i jeśli

splata się we wszechstronny obraz

pozycji o architekturze skierowanych

cieszy, że w książce znaleźć można

obiekt nas zaciekawi, ruszamy, by się

domu jako świata zwyczajnego, ale

do dzieci jest wciąż zbyt mało, tym

krótką prezentację magazynu Z:A!

z nim spotkać.

jedynego w swoim rodzaju.

bardziej zasługuje ona na polecenie.

> 37 zł / www.helion.pl

> 46,80 zł / www.universitas.com.pl

> 38 zł / www.nck.pl

> 9,50 zł / www.pracowniak.pl
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archiKOMIKS

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

POST-EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA
JAKIŚ CZAS PÓŹNIEJ...

Głównym celem naszych
zajęć jest uzyskanie twórczych
wizji. Nie zaprzątajcie sobie jeszcze głów
prawem własności, prawem budowlanym
czy innymi przepisami...

A wszystko dlatego,
że byłem wzorowym
studentem...

www.grupaarchislawa.pl

Zadzwonimy
do pana!

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:

Z:A _05_2012
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Królewskie płytki
Faktura płytek Legno Rustico
z oferty firmy Keramik zainspiro-

Dodatkowo ich powierzchnia wzbo-

wana została rysunkiem egzo-

gacona została delikatną reliefową

tycznego drewna doussie zwanego

strukturą, sprawiającą, że podłoga do

królewskim, pozyskiwanego z kilku

złudzenia przypomina powierzchnię

gatunków drzew afrykańskich. Jego

wyłożoną naturalnym drewnem.

naturalna ciepłobrązowa barwa wraz

Pierwsza w Polsce
mobilna stacja zasilania

kolor szkliwa, dzięki temu po rek-

światła i zawartego w powietrzu

tyfikacji kolorystyka sfazowanych

tlenu, stopniowo ciemnieje. Ta

krawędzi płytek nie tworzy białych

naturalna kolorystyka w kolekcji

„obwódek”, co pozwala na uzyskanie

uzupełniona została odcieniami

jednolitej powierzchni podłogi.

cream i grey.

> www.meissenkeramik.de

pokładów rud miedzi, znajdujących
się poniżej poziomu 1200 metrów

w Polsce mobilną stację transforma-

i będzie pełniła rolę tymczasowego

torowo-rozdzielczą. To kompak-

punktu zasilania. Dzięki urządzeniu

towe i wielofunkcyjne urządzenie

można rozpocząć pracę w podanym

wykorzystuje najnowocześniejsze

zakresie, zyskując czas potrzeb-

rozwiązania dostępne na rynku.

ny na wybudowanie docelowego

Zamówienie obejmowało projekt,

punktu zasilania. Transportowana

dostawę, montaż oraz uruchomie-

przy pomocy niskopodwoziowych

nie. W zamierzeniu klienta (którym

platform samochodowych po okresie

jest KGHM Polska Miedź SA

eksploatacji w danym miejscu, może

Oddział Zakłady Górnicze Polkowi-

zostać szybko i łatwo uruchomiona

ce-Sieroszowice) stacja ma posłużyć

gdzie indziej.

do zasilania I etapu mrożenia szybu

> www.abb.pl
niektóre propozycje marki BN Office

pobierz aplikację NowyStylGroup na

Solution na 2013 rok. Wszystkie

iPada lub wejdź na www.bnos.com.

wymienione meble miały swoją

Warto także odwiedzić stronę tar-

Modułowy system siedzisk Hexa

premierę podczas targów Orgatec

gów Orgatec (www.nowystylgroup.

(projekt Przemysław „Mac” Stopa),

2012 w Kolonii. W sprzedaży są już

com/orgatec), za pośrednictwem

system stołów konferencyjnych CX

dostępne sofki Zone oraz krzesło

której można wirtualnie powrócić na

3200 (projekt Jens Korte) i fotel do

Z-body.

imprezę w Kolonii i znaleźć aktualne

biodynamicznego siedzenia 4ME
(projekt Martin Ballendat) – to tylko

Brzegi ciemnych płytek mają

z upływem czasu, pod wpływem

GG-1, który umożliwi dostęp do

Firma ABB zainstalowała pierwszą

Nowe propozycje
w nowym roku
od Nowego Stylu

Poszczególne płytki różnią się
między sobą rysunkiem słojów.

By uzyskać więcej informacji na
temat produktów BN Office Solution

informacje na temat targowych
nowości Grupy Nowy Styl.

Kominki na mały metraż
Verona, Toronto, Milano oraz Cavalese to narożne kominki elektryczne
z oferty firmy Optiflame. Urządzenia
można bez przeszkód zamontować
nie tylko w domu, ale również w niewielkim mieszkaniu, bądź biurze
– tam, gdzie oszczędność miejsca
jest sprawą kluczową. Kominki nie
nastręczają problemów z montażem
i obsługą, nie wymagają podłączenia
do komina, specjalnego systemu
wentylacji, ani odprowadzania
spalin. Nie wydzielają też dymu i nie
brudzą pomieszczeń.
> www.optiflame.pl
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Kolorowa
patyna cynkowa

dodania naturalnych pigmentów do

Firma Umicore, producent blach

procesu patynacji blachy Quartz-

cynkowo-tytanowych Vmzinc®,

Zinc®. Kolorowa powierzchnia blachy,

Patyna Pigmento jest efektem

wprowadziła na rynek nowy pro-

zachowując fakturę naturalnego cyn-

dukt – blachę patynowaną z serii

ku, doskonale komponuje się z innymi

Pigmento w kolorze brązowym.

naturalnymi materiałami, takimi jak:

Blacha po raz pierwszy zaprezen-

kamień, drewno czy łupek oraz wpro-

towana została w 2008 roku na

wadza dodatkowy aspekt wizualny

targach Batimat w Paryżu i jako

pozwalający dopasować obiekt do

jedyna na rynku oferuje możliwość

otoczenia lub uzyskać oczekiwane

zastosowania koloryzowanych

efekty kolorystyczne.

patyn cynkowych.

> www.vmzinc.pl

Ciszej w szkole

długiego użytkowania w często

Ecophon Master™ Rigid to system

wymagającym środowisku szkol-

sufitów akustycznych przeznaczony

nym. Płyty są dostępne w kilku

do szkół podstawowych i gimna-

rodzajach krawędzi i formatów

zjów. Został tak zaprojektowany,

(m.in. krawędź Dp z delikatnym

by zapewnić długie użytkowanie

rysunkiem linii) i wykonane ze

i optymalną akustykę klas szkol-

sprasowanej wełny szklanej. System

nych i korytarzy.

pozwala uzyskać poprawienie zrozumiałości mowy przy jednoczesnym

trójwarstwową powłokę, bar-

zmniejszeniu wysiłku głosowego

dziej odporną na zadrapania i inne

nauczyciela (w salach lekcyjnych

uszkodzenia. Produkt jest także

i świetlicach) oraz zmniejszenie

zabezpieczony w konstrukcji nośnej

zasięgu dźwięku i jego poziomu

przed wybiciem lub przypadkowym

(w korytarzach i stołówkach).

demontażem, co daje gwarancję

> www.ecophon.pl
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ProCAD rozdaje
biblioteki!

System na płaskie dachy

EVA/itd. Wszystkie produkty

Firma Klöber poszerzyła swoją pa-

systemu Flavent®Plus są izolowane

Drzwi automatycznie
sterowane

Podczas styczniowej

letę produktową o system odwod-

i wykonane ze specjalnego PVC,

Napęd drzwiowy DDS 54/500

Budmy 2013 zadebiutuje

nień dachów płaskich Flavent®Plus.

gwarantującego odporność na dzia-

firmy D+H przygotowano z myślą

nowa aplikacja firmy

Główną jego zaletą jest dokładne

łanie czynników atmosferycznych

o potrzebie automatycznego stero-

ProCAD SA – Archispace Assistant

dopasowanie do wszystkich kon-

w tym mrozu i promieniowania

wania drzwiami, pozwalając na ich

On-Line. Ułatwi ona korzystanie

strukcji dachów płaskich i monto-

UV. Wpusty dachowe do odprowa-

otwarcie w określonych sytuacjach,

z ogromnej bazy ponad 130 tys. mo-

wanych tam elementów. Akcesoria

dzania wody występują również

takich jak ewakuacja, napowietrza-

deli CAD, detali architektonicznych,

dostępne są z kołnierzem z twar-

w wersji ogrzewanej, sterowa-

nie bądź wyrównywanie ciśnień

tekstur i wzorów ułożeń dostęp-

dego PVC o szerokości 12 cm oraz

nej termostatem, co zapobiega

w systemach przeciwpożarowych

nych w serwisie archispace.pl. Po

z odpowiednio prefabrykowanymi

zlodowaceniu wody przepływowej

budynków. W ściśle określonych

zainstalowaniu, program będzie się

kołnierzami dla najpopularniejszych

podczas ujemnych temperatur

warunkach zakończone rolką ramię

integrował z dostępnymi na dysku

na rynku membran bitumicznych

zewnętrznych.

napędu wypycha skrzydło, powo-

systemami CAD. Jeśli podczas pracy

i syntetycznych TPO/EPDM/ECB/

> www.kloeber.pl

dując jego otwarcie pod kątem 90

nad jakimś projektem, potrzebować

stopni.

będziemy modelu konkretnego pro-

Dzięki dużej sprawności oraz

ducenta wystarczy, że przy użyciu

kompaktowej konstrukcji napęd

aplikacji odszukamy produkt, który

wymaga niewiele miejsca, dzięki

nas interesuje i klikniemy „pobierz”.

czemu może być stosowany

Asystent projektanta wykonana

w każdej sytuacji montażowej,

za nas resztę pracy. Automatycznie

na ścianie bądź ościeżnicy, bez

rozpozna na jakim systemie w danym

ingerencji w standardowe funkcje

momencie pracujemy, pobierze plik

drzwi. Napęd może współpracować

z właściwym rozszerzeniem i wcią-

z systemami kontroli dostępu,

gnie go bezpośrednio do projektu.

domofonowymi oraz dowolnym

Dla gości stoiska Archispace na

elektrozamkiem, daje również

poznańskich targach firma Procad

możliwość sygnalizowania stanu

przygotowała niespodziankę:

położenia drzwi oraz wykorzystania

bezpłatne wersje Asystenta

funkcji samozamykacza.

Projektanta On-Line!

> www.dhpolska.pl

Szklane ściany na
wydziale architektury

wykonane przy użyciu bezszproso-

Sposób na mostki
punktowe

Rozbudowa budynku Wydzia-

wych systemów ścian działowych

Elementy montażowe Eco-Fix firmy

łu Budownictwa i Architektury

firmy Maars, które oddzielają hol od

Stahlton pomagają w eliminacji

Politechniki Lubelskiej wchodzi w de-

sal i gabinetów katedr. Do wnętrza

punktowych mostków cieplnych,

cydującą fazę – właśnie rozpoczęły

nowego budynku, jak zapowiada-

stanowiąc uzupełnienie produktów

się prace wykończeniowe. Obecnie

ją władze uczelni, będzie można

izolacyjnych. Mostki takie powsta-

ma miejsce m.in. montaż przeszkleń

zajrzeć już w czerwcu 2013 r. podczas

ją najczęściej kiedy zewnętrzne

w wewnętrznym patio budyn-

dnia otwartego dla publiczności

elementy konstrukcyjne (daszki,

ku, biegnącym przez wszystkie

i mieszkańców Lublina, zaś oficjalne

balustrady, markizy czy lampy)

nadziemne kondygnacje, od parteru

otwarcie jest planowane na początek

montuje się za pomocą stalowych

(gdzie mieści się rozległa przestrzeń

roku akademickiego 2013/2014.

kotew i dybli z tworzywa sztuczne-

wystawowa) aż po wiszącą aulę

> www.maars.pl

go, ponieważ wymaga to przebicia

na samej górze. Przeszklenia są

warstwy termoizolacyjnej budynku.
Produkty z linii Eco-Fix wykonane
są z twardej pianki poliuretanowej
(PU) o dużej gęstości, dzięki temu
charakteryzują się bardzo dobrymi
właściwościami izolacyjnymi, a równocześnie odpornością na obciążenia
ściskające oraz wyrywające i nie odkształcają się pod wpływem nacisku.
Montaż elementów Eco-Fix powinien
następować podczas wykonywania
ocieplania budynku lub po jego zakończeniu przed położeniem tynku.
> www.stahlton.com.pl
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Innowacyjny i estetyczny

funkcji – elektroniczną spłuczkę

Terminal WC Tecelux firmy Tece, łą-

„sen-Touch“ (wyposażoną w czujnik

czy cechy innowacyjnego urządzenia

ruchu, który uaktywnia się

sanitarnego i estetycznej ozdoby

w momencie zbliżenia się osoby

w łazience. Całość instalacji tworzy

do urządzenia), system oczyszcza-

zintegrowany system wyspecjali-

nia powietrza „ceramic-Air“

zowanych elementów: moduł WC

(odsysa nieprzyjemne zapachy

Tecelux-górny, szklany przycisk

w miejscu ich powstawania,

spłukujący z jednostką obsługową

a oczyszczone powietrze ponownie

oraz dolna płyta mocująca WC przy-

doprowadza do pomieszczenia)

stosowana do różnych typów przy-

oraz interfejs „smart-Connect“

łączy prądu i wody. Moduł dostępny

(umożliwia integrację wyposażenia

jest w trzech różnych wariantach

technicznego w module ścianki

rozbudowy: 100, 200 i 400.

przedniej w niewidoczny i bezpiecz-

Tece posiada szereg użytecznych

Nowe wytrzymałe
bloczki

ny sposób).
> www.tece.pl

przeznaczonych pod ocieplenie.
Dzięki dużej dokładności wymiarowej

Firma Xella wprowadziła na rynek

ściany z tych elementów muruje się

nowe bloczki Ytong Forte o grubo-

na zaprawie do cienkich spoin Silka-

ściach 24 cm i 36,5 cm, które charak-

Ytong, co pozwala na znaczne skró-

teryzują się wysoką wytrzymałością

cenie czasu murowania i ograniczenie

na ściskanie i izolacyjnością termicz-

powstawania mostków termicznych.

ną, a przy tym są energooszczędne.

Duże znaczenie w uzyskaniu dobrych

Bloczki o grubości 36,5 cm mogą

parametrów cieplnych przegrody

służyć do wykonywania murów

z bloków Ytong Forte ma także

jednowarstwowych, bez ocieplenia,

dostępność bogatego asortymentu

spełniających wymagania ochrony

elementów uzupełniających takich

cieplnej wobec wszystkich rodzajów

jak: ciepłe nadproża YN i YF, ocieple-

obiektów. Natomiast elementy

nie wieńca – płytki Ytong EDW oraz

o grubości 24 cm stanowią doskonałą

płyty stropowe Ytong.

propozycję do wznoszenia ścian

> www.xella.pl
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Najnowsze rozwiązanie firmy
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Izba wciąż jest żywym
organizmem
Wywiad jubileuszowy z Prezesem IARP arch. Wojciechem Gęsiakiem. Rozmawia Sebastian Osowski, redaktor naczelny Z:A.

Panie Prezesie, kończymy obchody
jubileuszu 10-lecia Izby Architektów RP. Czy
te dziesięć lat dla organizacji takiej jak izba
zawodowa to jest wystarczający okres, żeby
środowisko do niej należące poczuło już, że
coś zyskało? Czy może to jeszcze za krótko?

> W życiu organizacji to niewiele, ale organizacja
składa się z ludzi, a 10 lat życia człowieka to jest
już bardzo dużo. Więc myślę, że po 10 latach każdy z nas mógł realnie zdefiniować, czego oczekuje od Izby, co zostało a co nie zostało zrealizowane, co jest jeszcze możliwe do realizacji, a czego
nie da się zrealizować w obecnej sytuacji prawnej
i rynkowej. Wszystkie te sprawy zinwentaryzowaliśmy podczas październikowej konferencji,
którą nazwaliśmy jubileuszową, ale tak naprawdę
była to dwudniowa, szczera dyskusja robocza.
Jakie więc sprawy są tymi najważniejszymi
na najbliższe miesiące i kolejne lata?

> Wiemy na pewno, że musimy zająć się kilkoma istotnymi kwestiami.
Pierwsza sprawa, którą uznaliśmy za istotną
to zadbanie o prawne otoczenie wykonywania
naszego zawodu w sferze zamówień publicznych. Jesteśmy coraz skuteczniejsi w naszych
staraniach, bo w ramach zamówień publicznych
mamy coraz więcej konkursów. Sędziując „Życie
w Architekturze”, zauważyliśmy, że większość
projektów, które pojawiły się w jego finale, to
projekty zrealizowane w oparciu o konkursy.
Czyli konkurs przynosi właściwe efekty...
Natomiast niewłaściwe jest to, że konkursy
z olbrzymimi opracowaniami, z uczestnikami
w liczbie od kilkudziesięciu do setki i więcej,
są jednoetapowe. W efekcie środowisko architektów, opracowując na przykład 50, 60, 100
projektów konkursowych, ponosi wielokrotnie
wyższe koszty niż kwoty, które w rzeczywistości wpłyną z powrotem do środowiska jako nagrody laureatów i zapłata za przyszłą pracę... To
drenaż intelektualny, finansowy i niepotrzebne
marnowanie sił.
Trzeba wprowadzić dwustopniowość konkursów. Pierwszy projekt powinien być wy-
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łącznie ideowy, szkicowy i po pierwszym etapie
kwalifikacji, uzyskawszy grupę kilku czy kilkunastu prac, należy wymagać od organizatora
konkursu, żeby opłacił koszty wyprodukowania
tego, co otrzyma w etapie drugim. Tak powinno być! Pierwszy etap otwieramy szeroko, nie
tylko dla tych, którzy już podobne obiekty wykonywali i sprawdzili się, bo tylko taka formuła
daje szansę udziału młodym ludziom, którzy
w momencie zakwalifikowania się do wyższego
etapu będą mogli zaproponować współpracę
koledze z doświadczeniem. Nawet świeżo upieczony architekt po studiach w momencie, kiedy
ma zaliczony ten pierwszy etap, automatycznie
zaczyna być kimś na rynku. Kimś, kto ma świetny pomysł i buduje zespół do jego realizacji...
W efekcie dochodzenie do rezultatów konkursowych będzie mniej kosztowne i skuteczniejsze. Wartość architektury opiera się na idei
twórczej, ale przedstawienie pierwszej idei nie
musi za sobą pociągać kosztów związanych ze
szczegółowym, na tym etapie zupełnie zbędnym, opracowaniem. W ten sposób po pierwsze
– ułatwilibyśmy wejście na rynek całej grupie
utalentowanych młodych architektów a po
drugie – architekci nie będą już przedmiotem
wyzysku intelektualnego i finansowego. Zyskają pewność pokrycia przynajmniej kosztów
udziału w rywalizacji.
Spodziewam się, że kiedy ten tekst się ukaże, a będzie to zapewne po Zjeździe Wyborczym SARP-u, będziemy już mieli wypracowane wspólne rozwiązanie.
Na czym powinno polegać to rozwiązanie?

> Chcemy opracować wspólne, jednolite zasady
dla konkursów architektonicznych. Sądzimy, że
każdy architekt będący członkiem Izby, będzie
brał udział tylko i wyłącznie w takich konkursach, we własnym dobrze pojętym interesie
omijając wszelkie „dzikie” regulaminy, za które
nikt nie bierze odpowiedzialności. Samorządy terytorialne i inni organizatorzy konkursów
szybko zrozumieją, że zastosowanie takiego
„regulaminu konkursu architektonicznego”

zwiększa szansę na to, że architekci będą brali
w nim udział. Będzie to również korzystne dla
organizatorów, ponieważ dzięki ujednoliconym
kryteriom ułatwi ocenę prac.
W naszej rozmowie świadomie poświęcam
problemowi konkursów sporo miejsca, ponieważ jest to rzecz związana z warsztatem architekta i z tym, jak uprawiamy zawód na wolnym
rynku...
Oraz z tym jak zdobywane są zlecenia
na pracę dla architektów, zwłaszcza
w aktualnej sytuacji...

> W Polsce nie ma jeszcze braku pracy dla projektantów. Ale jest ona tak nisko wyceniana, że
pracownie często nie są w stanie się za to utrzymać, bo niestety wszechobecne jest „kryterium
ceny”. Czy będziemy czekać do momentu, kiedy
pierwsze firmy zaczną padać ponieważ nie spełnią warunków za zaoferowane pieniądze i automatycznie poniosą wszystkie konsekwencje
finansowe w procesach sądowych? Konkurowanie ceną jest staczaniem się po równi pochyłej.
Rozbija to środowisko i łamie kręgosłup moralny ludzi, którym powierzono dbałość o dobro
wspólne, o wspólną przestrzeń, o Architekturę,
o otoczenie w którym żyjemy.
Przecież w to wszystko pakują się niestety sami architekci. Jednym z zadań Izby Architektów jest uświadomienie tych niebezpieczeństw. Opowiem smutną anegdotę – pewna
koleżanka architekt, zaczepiając kolegę działającego w IARP poskarżyła się: „Coś trzeba zrobić z tymi dumpingowymi cenami. Ktoś wygrał
za 1%!” „A jaką cenę pani dała?”, „No ja dałam
1,5%...” Nie dostrzegła, że sama także zaoferowała cenę dumpingową! Pragnę przypomnieć,
że dumping w gospodarce rynkowej jest działaniem nielegalnym. Dlaczego biorą w tym udział
urzędnicy? Bo nie rozumieją dlaczego cena
dumpingowa zabija rynek, zabija jakość, zabija
inicjatywę. Nie możemy ułatwiać tej gry, nie
możemy konkurować ceną. Konkurujmy jakością, rzetelnością opracowań.
Wszyscy musimy to zrozumieć...

fot. andrzej golc

IZBA ARCHITEKTÓW

arch. Wojciech Gęsiak
> Prezes Izby Architektów RP
od czerwca 2010 r.
> A rchitekt z ponad 30-letnim
doświadczeniem zawodowym,
menedżerskim i politycznym. Ma
na koncie wiele zrealizowanych
projektów i nagród w konkursach
architektonicznych i urbanistycznych,
także międzynarodowych.
> D yplom obronił na Politechnice
Krakowskiej w 1978 roku. Po studiach
pracował w Krakowskim Biurze
Projektowo-Badawczym Budownictwa
Ogólnego, a potem w radomskim
Inwestprojekcie. Pierwsze własne studio
założył wspólnie z Wojciechem Fałatem
w 1982 roku.
> W latach 1990-1994 był prezydentem
Radomia. Po zakończeniu kadencji
wrócił do zawodu zakładając
„WG Studio Architektoniczne”.
Realizacje pracowni znajdują się
m.in. w Radomiu, Krakowie, Sanoku,
Warszawie czy Tarnobrzegu.
> A ktywnie działa w organizacjach
zawodowych. W latach 1987-1990
był prezesem oddziału radomskiego
SARP, od 1994 do 1997 – wiceprezesem
Zarządu Głównego SARP. Pełnił również
funkcję przewodniczącego Mazowieckiej
Okręgowej Izby Architektów (2002-2006).
>M
 a 59 lat. Jest żonaty, ma czwórkę
dzieci. Jego największymi pasjami są
podróże i żeglarstwo. Sam projektuje
łodzie, na których pływa.

qui:z
Słysząc „izba”, myśli Pan…

środowisko koleżanek i kolegów
architektów.

są równoważne, w kolejności:
architekt, potem architektura.

Organizacja taka jak izba architektów
powinna dążyć do… do doskonalenia
warsztatu zawodowego.

Pierwsza cecha dobrego architekta to…
Najważniejszym wydarzeniem

rzetelność.

w czasie Pana kadencji było…

strategia legislacyjna,
newsletter elektroniczny, serwis
warsztatarchitekta.pl i edukacja
architektoniczna dzieci i młodzieży.

Umowy architektów z klientami nie

Izbie Architektów nie udało się mieć

Ubezpieczenie zawodowe jest…

wpływu na…

niezbędne.

obowiązujące obecnie prawo
budowlane.

Środowisku architektów brakuje…

powinny zawierać…

odpowiedzialności za procesy
urzędowe.

integracji.
Kraj o lepszej organizacji środowiska
architektów niż Polska…
Dla izby ważniejszy jest architekt czy
architektura…

branża architektoniczna*.
Głównym partnerem IARP jest…

są przede wszystkim architekci,
w tym SARP, a w następnej
kolejności urbaniści, inżynierowie
Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej.
Wolność twórcy ma się tak, do
obligatoryjnej izby jak…

Żałuje Pan, że…

czas płynie coraz szybciej.

Zżyma się Pan słysząc słowo…

wydaje mi się, że mała
Portugalia.

jak wolność sumienia
przy ziemskiej grawitacji.
* wyjaśnienie znajdziesz w tekście wywiadu – przyp. red.

Z:A _06_2012

15

IZBA ARCHITEKTÓW

1 0 l at i a r p

Niewłaściwe
Jest takie powiedzenie – produkt jest tyle
wart, ile ktoś za niego zapłacił. Tylko, że klient
otrzymując bardzo kiepski projekt, za bardzo
niskie pieniądze, nie chce się z tym pogodzić.
Uważa, że powinien dostać projekt w najwyższym standardzie za najniższą cenę. Mówiąc
popularnie – w cenie trabanta chciałby kupić
mercedesa...
Jakie są kolejne tematy, które zostały
zdefiniowane podczas wspomnianej
konferencji?

> Drugi ważny temat to opracowanie pełnych
standardów architektonicznych, czyli standardów wykonywania kompletnych opracowań
projektowych. Nie wprowadzamy ich dzisiaj,
kiedy jesteśmy przed nowym kodeksem budowlanym, ponieważ one muszą być skorelowane z nowym prawem. A nawet nie wiemy,
jakie zakresy opracowania projektów będą wymagane po modyfikacji przepisów.
Ale przygotowujemy się do tego, tak aby
niezwłocznie po ogłoszeniu nowego prawa
wyjść z własnymi standardami, które będą pomagać nam w rozmowach z klientami. Dzięki
nim pokażemy 100 czy 150 pozycji, które trzeba
wypełnić w danym projekcie i pokażemy, co jest
składową ceny.
Trzecia istotna sprawa to szkolenia architektów. Wciąż wahamy się czy uczynić je obligatoryjnymi. Przyjęliśmy, że chcemy zbudować system e-learningu, który jest bardziej elastyczny
i łatwiej dostępny niż szkolenia tradycyjne. Pociąga za sobą również o wiele mniejsze koszty.
Korzystamy ze wzorów systemu kanadyjskiego, gdzie przekazywanie i weryfikacja wiedzy
następują drogą elektroniczną. Jeśli architekt
w danym roku nie może się wykazać większymi pracami projektowymi, ale chce utrzymać
poziom zawodowy, to w tym czasie musi swoją
aktywność przenieść na szkolenia. Jest wówczas „na bieżąco” i nie „rdzewieje”. Szkolenia są
istotną częścią budowanego przez IARP systemu doskonalenia zawodowego. Każdy architekt
IARP będzie zbierał punkty.
Czy ten system będzie punktował różne
aktywności zawodowe architekta? Zarówno
udział i zwycięstwo w konkursie, realizację
projektu, jak i udział w szkoleniu?

> Tak, ponieważ nie chcemy aby koleżanki i koledzy, którzy pracują i realizują po kilka dużych
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jest to, że duże
konkursy są
jednoetapowe.
W efekcie
środowisko ponosi
wielokrotnie
wyższe koszty
niż kwoty,
które wpłyną
z powrotem jako
nagrody laureatów
i zapłata za
pracę. To drenaż
intelektualny,
finansowy
i niepotrzebne
marnowanie
sił. Trzeba
wprowadzić
dwustopniowość
konkursów.
Pierwszy projekt
powinien być
wyłącznie ideowy.

projektów w ciągu roku – byli nagle stawiani
przed wymogiem szkolenia. Oni są non stop
w zawodzie. Chodzi bardziej o uzupełnianie aktywności zawodowej tych mniej zajętych. Co
w sumie daje im też większe szanse w przyszłości, by pozyskać takie czy inne zlecenie.
Taką formułę szkoleń próbujemy budować i mam nadzieję, że oparciem będzie także
własna siedziba, ponieważ w obecnym biurze
problemy sprawia nawet kwestia łączy telekomunikacyjnych. Niektórzy się pytają dlaczego
opuszczamy Pałacyk SARP-u. To znakomite
miejsce, kojarzone od dziesiątek lat z architekturą, z architektami, ma swoje tradycje. Robimy
to jednak ze względów czysto funkcjonalnych.
Niestety tutaj mamy nieduże możliwości rozwoju. Mam nadzieję, że własna siedziba pozwoli wyeliminować trudności, da nam szansę
funkcjonowania w jednym obiekcie, w którym
będą też organizowane zjazdy i szkolenia, co
znacząco obniży koszty. Przewidujemy, że
koszt funkcjonowania w nowym lokalu będzie
dużo niższy, choć oczywiście najpierw trzeba za
lokal zapłacić.
I wreszcie – czwartą sprawą, którą chcemy się zająć jest krzywdzący status licencjatów-inżynierów, czyli absolwentów studiów
3,5-letnich Obecne regulacje nie pozwalają im
samodzielnie funkcjonować w w obrębie zawodu architekta. To coraz szersza rzesza i nie
możemy udawać, że ich nie ma.
Nie ma ich w ustawie samorządowej, ale
ustawa powstała przed Kartą Bolońską,
która wprowadziła studia dwustopniowe...

> Zgadza się. Nie ma ich w ustawie, więc poprzez Ministerstwo będziemy wpływać na to,
żeby ustawę aneksować w odpowiednim zakresie. Zaproponujemy stosowne ścieżki dostępu
do zawodu.
Z konferencji jubileuszowej pamiętam
jeszcze jeden z dyskutowanych punktów.
Członkowstwo IARP w Radzie Architektów
Europy – ACE.

> To prawda. Właśnie toczymy batalię z ACE,
argumentując że aby nasza dalsza obecność
była tam możliwa, chcemy uzyskać właściwy
poziom składki. Jest nas 6 razy mniej niż architektów niemieckich, a płacimy tylko połowę
składki Izby niemieckiej, czyli trzy razy drożej
niż Niemcy. Powinniśmy wymagać od ACE

IZBA ARCHITEKTÓW

Musimy zdobyć więcej czasu na
projektowanie, a więcej czasu
oznacza, że musimy uzyskać
adekwatną cenę. nawołuję WIĘC
do dokładnego kalkulowania
ofert, uwzględniającego także
ryzyko, odpowiedzialność
zawodową, doskonalenie wiedzy,
innowacyjność, rozwój kapitału
ludzkiego i zatrudnianie młodych
architektów zdobywających
doświadczenie zawodowe.
Nie możemy pracować poniżej
kosztów, bo niszczymy nie tylko
własne firmy. Robimy gorsze
projekty i psujemy wspólną
przestrzeń. Psujemy gospodarkę.
Z:A _06_2012
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Konkurowanie
zbudowania nowego systemu finansowania,
odnoszącego się do liczby członków danej organizacji krajowej, a może także do wartości
składki, jaką odprowadzają jej członkowie.
Obecnie proporcjonalnie do liczby członków płacimy jedną z najwyższych składek w ACE.
Nasza determinacja wywołała w ACE lekkie trzęsienie ziemi, zwłaszcza, że nie tylko my
czuliśmy się źle. W podobnej sytuacji są także
Belgowie, a to już dwa kraje, które razem dają
10% budżetu ACE.
Pierwsza odpowiedź zarządu Rady ACE
była propozycją „tymczasową”, ale takie nas
nie interesują. Nie chcemy wracać za rok czy
dwa do podobnie niekorzystnej sytuacji. Nie
może być tak, że starzy członkowie przyjmują
nowych na gorszych warunkach. Owszem, na
starcie można to przyjąć, nie mam pretensji
do kolegów, którzy się na to zgodzili, ponieważ
samo wejście było prestiżowe. Ale w dłuższej
perspektywie cena jest zbyt wysoka i to jest
nie do przyjęcia.
Wracając do problemów krajowych
i jubileuszowych podsumowań. Czym dla
Pana była Izba Architektów na początku
swojego istnienia a czym jest dzisiaj? Co się
zmieniło? I co się musiało zmienić?

> Na początku istnienia Izby byłem przewodniczącym Rady Mazowieckiej Okręgowej IARP
więc od momentu powstania samorządu żyję
w głównym nurcie. Sprawami krajowymi zająłem się w drugiej kadencji będąc członkiem
KKR, w tej chwili pełnię funkcję prezesa. Nie
zaprzestałem intensywnych działań ani przez
jedną kadencję.
A wracając do pytania o różnice – kiedy zaczynaliśmy, wynajmowaliśmy życzliwie pokoik
od warszawskiego SARP-u, przynosiliśmy ze
sobą papier i coś do pisania, żeby w ogóle móc
zacząć działać. To były piękne czasy. Gdy przewodniczyłem Radzie Mazowieckiej Okręgowej
IARP udało się nam dość szybko uzyskać siedzibę i był to pierwszy własny lokal wśród wszystkich izb okręgowych, do dzisiaj z powodzeniem
użytkowany. Dziś coraz więcej izb okręgowych
uzyskuje siedziby, czasy wynajmowanych pokoików powoli się kończą. Natomiast w wymiarze
ludzkim – wydaje mi się, że Izba jest ciągle taka
sama. Izba żyje. Ludzie angażujący się w prace
Izby są wciąż niezawodni. Tego nie obserwujemy w innych organizacjach i stowarzyszeniach,
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ceną jest
staczaniem
się po równi
pochyłej. Rozbija
to środowisko
i łamie kręgosłup
moralny
ludzi, którym
powierzono
dbałość o dobro
wspólne,
o wspólną
przestrzeń,
o Architekturę,
o otoczenie
w którym żyjemy.
Cena dumpingowa
zabija rynek,
zabija jakość,
zabija inicjatywę.
Konkurujmy
jakością,
rzetelnością
opracowań.

gdzie trudno wywołać tego rodzaju napięcie
i emocje. Tutaj one ciągle są, a to oznacza, że
mamy do czynienia z organizmem rozwijającym
się i dobrze rokującym na przyszłość. Nie ma nic
gorszego niż organizacja, którą dotyka atrofia,
zastój, obojętność.
Może obecnie czasami jesteśmy trochę bardziej sceptyczni, niż na początku, kiedy mieliśmy tyle entuzjazmu i niczym nie popartych
oczekiwań i marzeń. W tej chwili wiemy, że są
rzeczy prawie nie do osiągnięcia, rzeczy, które
można zdobyć i wreszcie takie, które osiągniemy przy wzmożonym wysiłku. Wydawało nam
się, że nastąpi większa integracja i konsolidacja.
To jest trudne, przecież zawodowo jesteśmy
konkurentami. Jeżeli wzniesiemy się ponad poziom rynkowej konkurencji i zaczniemy szukać
rzeczy wspólnych, spraw które nas łączą, będziemy silniejsi i spokojniejsi. Wolność twórcy
i wykonywania zawodu, ale także konkurencji
niech będzie poniżej. Natomiast powyżej starajmy się znaleźć to, co nas integruje, co jest
dla nas wspólne i uniwersalne. Tym czymś jest
Architektura.
Konkurowanie na rynku to strefa stricte
zawodowa. Czyli gdyby w zakresie
uzyskiwania zleceń i relacji z klientami
sytuacja układała się lepiej, to również
integracja środowiska i tym samym
efektywność działań Izby osiągałyby lepszy
poziom? Mamy wychłodzoną gospodarkę
i nie do końca dobrą sytuację w przetargach
publicznych...

> Projektowanie to nie tylko czysta i wspaniała praca intelektualna, z tym wiąże się trudna
ścieżka urzędowa, dla każdego projektu musimy uzyskać coraz większą liczbę uzgodnień,
decyzji cząstkowych. Procedur w tej chwili jest
mnóstwo, tak że przy małych projektach i niskich cenach zaczynamy gonić w piętkę. Na nic
nam nie starcza czasu, poziom zdenerwowania
jest tak wysoki, że rośnie agresja i ta agresja
jest najczęściej wyładowywana na kolegach
po fachu. Nie na kliencie, którego nie chcemy
stracić. Nie na urzędnikach, choć chętnie wyładowalibyśmy tu swoją frustrację, ale wiemy że
trzeba się powstrzymać.
Myślę, że kiedy każdy z nas na spokojnie się
zastanowi, to zrozumie, że to jest jedyna droga.
Musimy zdobyć więcej czasu na projektowanie,
a więcej czasu oznacza, że musimy uzyskać ade-
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Dobry projekt,
kwatną cenę. Natomiast adekwatnej ceny nie
uzyskamy przez wyniszczający dumping. Nie
nawołuję do zmowy cenowej, ale do dokładnego kalkulowania ofert, uwzględniającego także
ryzyko, odpowiedzialność zawodową, doskonalenie wiedzy, innowacyjności, rozwój kapitału
ludzkiego i zatrudnianie młodych architektów
zdobywających doświadczenie zawodowe. Nie
możemy pracować poniżej kosztów, bo niszczymy nie tylko własne firmy. Robimy gorsze projekty i psujemy wspólną przestrzeń. Psujemy
gospodarkę. Stajemy się niemoralni. Musimy
przerwać ten chocholi taniec.
Pytanie brzmi jak to realnie osiągnąć?

> Muszą tego chcieć dwie strony. Dlatego trzeba
przekonywać architektów i klientów, zwłaszcza
przy inwestycjach publicznych, że dobry projekt,
który daje powodzenie inwestycyjne i daje inwestorowi sukces w postaci obiektu pięknego,
funkcjonalnego a często jeszcze trwałego – powstaje tylko i wyłącznie wtedy kiedy inwestor
nie żałuje tych kilku procent więcej na proces
projektowania. Przekonywać także, że lepsza
architektura, jako efekt końcowy, przy niewiele większych nakładach rzędu 3% dodanych do
obecnej niskiej ceny rynkowej spowoduje większy efekt inwestycyjny.
Wielu inwestorów prywatnych, deweloperów, którzy wydawałoby się są tylko uczestnikami pokera finansowego i w tej grze postępują
bezwzględnie, doskonale już o tym wie. Wiedzą,
że dobry projekt i funkcjonalne mieszkania przekładają się na sprzedaż i wiedzą, że nie można
żądać ceny poniżej rozsądku, ponieważ dostaną
produkt, na który może wyłożą mniejsze pieniądze, ale ich nie odzyskają i nie zarobią.
Niektórzy deweloperzy mają już stałych lub
własnych architektów. Groźni są ci, którzy ciągle zmieniają projektantów. To bowiem oznacza, że albo nie płacą albo wymagają takich warunków, na których porządny architekt się nie
zgadza pracować. Uderzają w młodych i niestety często naiwnych, którzy dadzą się naciągnąć
na darmową pracę, a często jeszcze wpuścić
w kredyt na wykonanie zlecenia.
Dlatego tak ważne jest czytanie
dokumentów przetargowych, umów,
zamówień, nawet regulaminów konkursów,
które – zgłaszając udział – zazwyczaj
automatycznie akceptujemy.

który daje
inwestorowi
sukces w postaci
obiektu pięknego,
funkcjonalnego
a często jeszcze
trwałego
– powstaje tylko
i wyłącznie wtedy
kiedy inwestor
nie żałuje tych
kilku procent
więcej na proces
projektowania.
Lepsza
architektura, jako
efekt końcowy,
przy niewiele
większych
nakładach (rzędu
3% dodanych do
ceny) spowoduje
większy efekt
inwestycyjny.

> Tak. Poza tym coraz częściej zauważalne jest,
że inwestorzy, zwłaszcza ci prywatni, próbują
przenieść na architektów kredytowanie. Jeśli
proces uzyskiwania wszystkich uzgodnień aż do
pozwolenia na budowę trwa rok i dłużej, a oni
chcą płacić na końcu, to przez cały ten okres
architekt, nie dostając zapłaty, staje się tanim
bankiem kredytowym dla inwestora.
Należy uważać, żeby nie podpisywać umów,
w których wypłata pieniędzy odsunięta jest
w czasie, np. po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Projekt to jest projekt, a procedury są procedurami i nie zawsze od architekta zależy czy
to się skończy pozytywnie czy też nie. W momencie kiedy ktoś przychodzi po poradę do mecenasa, to cena godziny konsultacji jest z góry
znana i nie zależy od efektu jaki przyniesie porada. My, architekci, nie szanując swojej pracy
od samego początku, dziwimy się, że ktoś na
końcu nie chce nam zapłacić.
Kilka dni temu umieściliśmy na Facebooku
fotografię stoiska-wyspy w centrum
handlowym. Kilka skromnych ścianek
i napis: bezpłatne porady architekta. Zdjęcie
wywołało burzliwą dyskusję krytykującą
taki pomysł. Ale niestety architekci sami
taki garnitur sobie szyją, kiedy mówią że
coś mogą zrobić bezpłatnie lub za złotówkę
lub nisko wyceniając projekt w przetargu.
Brakuje integracji – nie tylko przyjacielskiej
ale też biznesowej...

> Często w środowisku pojawia się też nieczysta gra, ktoś próbuje podkupić klienta dużo
taniej i ma nadzieję, że z czasem ten klient mu
zapłaci. Nie, on go sprzeda, zamieni na jeszcze
tańszego. Schodzenie w dół jest bardzo szybkie, wracanie w górę w zasadzie niemożliwe.
Propozycje, które przychodzą z kręgów
rządowych na otwarcie zawodu jako walkę
z bezrobociem, na deregulacje samorządów,
na uprawnienia dla absolwentów – jak Pan
podchodzi do takich propozycji?

> Podchodzę do tego bardzo prosto. W momencie kiedy ktoś szuka architekta, ma zamiar inwestycyjny czyli zamierza wydać bardzo dużo
pieniędzy. Rozmawia z poważnym bankiem,
rozmawia z poważnym przedsiębiorcą budowlanym, i chce też rozmawiać z poważnym
architektem. Przecież pośrednio powierza architektowi te pieniądze i nie sądzę, aby chciał
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Izba żyje. Ludzie
powierzyć je komuś kto nie przeszedł żadnej
procedury weryfikacyjnej. Funkcjonowanie zawodów regulowanych polega na tym, by w wyniku regulacji dać klientowi pewien produkt
w postaci grupy zawodowej, która jest sprawdzana i podlega weryfikacji. W momencie kiedy ktoś ma do czynienia z architektem członkiem Izby wie doskonale, że ma do czynienia
z profesjonalistą, którego działania podlegają
ubezpieczeniu, a w sytuacjach konfliktowych
i wszelkich sporach z projektantem może się
odwołać do Izby.
To z pewnością ułatwia wybory inwestorom
profesjonalnym, świadomym. Ale czy
wiedzę, że można się udać do Izby i prosić
o poradę lub zgłosić skargę mają już dziś
„jednorazowi” inwestorzy budujących domy
jednorodzinne?

> Nie ma tak otwartego i jawnego rynku architektonicznego, raczej trudno w gazecie przeczytać ranking ilu klientów zadowolonych ma
ta czy inna pracownia, ta lub inna osoba. Izba
także nie daje takich rankingów, ponieważ nie
może wartościować swoich członków w zależności od ich dorobku i wiedzy. Ale Izba daje ten
pierwszy, podstawowy próg – architekt IARP
jest certyfikowany. Izba nie da gwarancji co do
wartości twórczej, ale daje gwarancje, że produkt czyli projekt, który wykona członek samorządu zawodowego architektów będzie zgodny
z obowiązującym prawem, będzie poprawny
technicznie i funkcjonalny.
A inwestor zlecający pracę architektowi
IARP ma jeszcze tę absolutną pewność, że Izba
sprawdziła czy ten architekt jest ubezpieczony
od błędów zawodowych...
Czy i w jakim zakresie Izba współpracuje
z Ministerstwem TBiGM w sprawie tzw.
szybkich korekt prawa budowlanego jakie
ma wprowadzić ministerialna nowelizacja?
Bo plan jest taki, że ministerstwo
poprawi prawo szybko, a dopiero potem
wprowadzone zostaną bardziej głębokie
zmiany opracowywane przez Komisję
Kodyfikacyjną.

> Współpracujemy. Komisja Legislacyjna IARP
to w tej kadencji komisja, która pracuje najciężej. Już 3 lata temu spodziewaliśmy się zmian
w prawie i przygotowywaliśmy się do tego
procesu.
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angażujący
się w prace
Izby są wciąż
niezawodni. Tego
nie obserwujemy
w innych
organizacjach czy
stowarzyszeniach,
gdzie trudno
wywołać tego
rodzaju napięcie
i emocje. Tutaj
one ciągle są, a to
oznacza, że mamy
do czynienia
z organizmem
rozwijającym się
i dobrze rokującym
na przyszłość.
W tej chwili, kiedy Ministerstwo i Komisja
Kodyfikacyjna ostro zabierają się do pracy –
my już wiemy czego chcemy. Jesteśmy zaproszeni na styczniowe spotkanie z Komisją Kodyfikacyjną, na którym mamy zaprezentować
nasz model legislacyjny wokół procesów projektowych i inwestycyjnych. „Modelowy wzorzec prawa dla procesu inwestycyjnego“ jest
wszystkim znany z publikacji w Z:A (wydanie
06/2011, str. 79 – przyp. red.). Dzięki temu do-

wiedzieliśmy się zresztą jak poważne gremia
czytają Zawód:Architekt.
Współpracujemy naprawdę ściśle, ponieważ chcemy aby projekt ustawy, który wyjdzie
z Komisji Kodyfikacyjnej, której przewodzi prof.
Zygmunt Niewiadomski był jak najlepszy. Naprawdę odczuwamy coraz większy nasz wpływ
i sądzę, że ministerstwo traktuje nas bardzo poważnie jako partnera. To musi przynieść efekt.
Czy Izba monitoruje sytuacje
w zamówieniach publicznych i czy
zaobserwowała zmiany po wydaniu
w grudniu ubiegłego roku poradnika UZP
dotyczącego kryteriów pozacenowych? Coś
drgnęło po stronie inwestorów publicznych?

> Łatwo jest monitorować same przetargi i robimy to, natomiast o wiele trudniej monitorować efekt po tych przetargach, bo do takich
danych nie mamy dostępu. W samych ogłoszeniach przetargowych teoretycznie niewiele się
zmieniło – w większości przetargów jedynym
kryterium jest cena.
W quizie zaciekawił mnie Pan odpowiedzią
„branża architektoniczna”. Z jakiego
powodu jest to nielubiane przez Pana
sformułowanie?

> Ponieważ w procesie projektowym architekt
jest koordynatorem całości. Odpowiada za
dzieło od początku do końca, wobec tego nazywanie go branżą umniejsza znaczenie kompetencji architekta. To tak samo jakby ktoś
powiedział, że w trakcie kręcenia filmu reżyser
to taki sam aktor, tylko że siedzi po drugiej
stronie kamery.
Dobrze byłoby naszą jubileuszową rozmowę
zakończyć podsumowującym memento.
Znajdzie Pan taką krótką puentę?

> Uprawiamy zawód, który na bezpośrednim
poziomie wykonywania wymusza silną wewnętrzną konkurencję między sobą. A jednak
jesteśmy szczególnym środowiskiem. Gdy
walczymy o zlecenia na rynku jesteśmy konkurentami, ale gdy wzniesiemy się powyżej,
znajdujemy obszar, na którym mamy wspólne
cele. Architekta zrozumie tylko inny architekt,
ale nasze dzieło czyli Architektura – powinna
być zrozumiała i przyjazna dla społeczeństwa.
I to naszemu społeczeństwu ma zapewnić Izba
Architektów RP.
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ArchiCAD 16 udostępnia swym użytkownikom wszechstronne i zintegrowane
środowisko pracy oparte o otwartą technologię BIM. Nowatorski system kreacji,
udostępniania i wyszukiwania elementów konstrukcji i wyposażenia budynków,
oparty o internetową technologię chmury
sprawia, że inteligentne komponenty BIM
są zawsze pod ręką. Dzięki wewnętrznym procedurom dynamicznej oceny
energetycznej projektowanych rozwiązań
ArchiCAD jest nie tylko najbardziej zaawansowanym programem BIM, lecz jest
też programem najściślej zorientowanym
na ekologię. Zaimplementowany system
wymiany danych w standardzie IFC sprawia, że ArchiCAD jest systemem otwartym,
współpracującym z oprogramowaniem
innych firm, używanym przez projektantów branżowych.

www.archicad.pl
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Chciałbym polecić Szanownym Koleżankom
i Kolegom ciekawy artykuł, którego przedruk
jest zamieszony na następnych stronach. Dla
mnie osobiście jest to publikacja nadzwyczajna w swej treści. Niecodziennym walorem tego
tekstu jest nie tylko poruszona w nim problematyka, ale również to, że został opublikowany...
80 lat temu. Jego autor – arch. Romuald Miller
– namawia czytelników do dyskusji na łamach
wychodzącego wówczas czasopisma Architektura i Budownictwo, przytaczając współczesne
mu problemy środowiska.
Czytając tezy do proponowanej ówcześnie
dyskusji, nasuwa się samoistnie skojarzenie,
że ich ogólna problematyka jest nam niezwykle
bliska, współczesna... a przecież artykuł powstał w 1932 roku! Czyżby wszystko już było?
Czy nie kręcimy się przypadkiem w kółko? Wystarczy spojrzeć na tematykę artykułów (również moich) w tym numerze Z:A – przecież są
to dla nas istotne tematy, odzwierciedlające
problemy naszego środowiska roku 2012. Czasy są dziś nadzwyczajne – dane nam jest żyć
w odrodzonej 23 lata temu Polsce.
Ale czasy współczesne artykułowi Romualda
Millera też były przecież nadzwyczajne. Polska
była w 1932 roku państwem młodym, zaledwie
14 lat po odzyskaniu niepodległości, spragnionym wolności słowa i samostanowienia. Przejawiło się to zawiązywaniem na początku lat
20. wielu organizacji architektonicznych, które
zawzięcie dyskutowały między sobą, reprezentując czasami skrajne poglądy. Miasta, regiony
czy nawet organizacje architektoniczne w tych
samych miastach niejednokrotnie nie mogły
znaleźć wspólnej płaszczyzny porozumienia. Nastał kryzys przełomu lat 20. i 30. XX wieku. Powoli burzliwe lata dyskusji i formowania się naszej demokracji zaczynały zmierzać w kierunku
stabilizacji. Demokracja dojrzewała powoli, a my
razem z nią. Również wśród środowisk architektonicznych nastąpiło zrozumienie, że w jedności
siła i po niespokojnych latach 20., zaczynała być
coraz wyraźniej widoczna idea stworzenia jednej,
silnej organizacji architektów.
Izbę Architektów jako organizację współpracującą z rządem próbowano powołać już od 1919
roku (pierwsze pomysły pochodzą z roku 1908!)
– ale się nie udało. Kolejno próbowano powołać

Komentarz do artykułu opublikowanego na kolejnych stronach Z:A

Wszystko
już mieliśmy?

Izbę Inżynierów, która obejmowałaby również
architektów – i też się nie udało. Wreszcie próbowano powołać Izbę Budowlaną (na podobnych zasadach jak inżynierów) – i to także się
nie udało. Te dwa ostatnie niepowodzenia powinniśmy być może potraktować nawet jako
„na szczęście”, gdyż bylibyśmy tam zdominowani przez liczniejsze już wówczas grono inżynierów wszelkich specjalności, bo takich miały
zrzeszać te dwie wymienione Izby.

Romuald Miller, inżynier architekt
09.01.1882 – 29.07.1945
W 1908 ukończył ze złotym medalem Instytut
Inżynierów Cywilnych w Petersburgu. Inżynier
powiatowy w Piotrkowie i gubernialny w Łodzi. Od
1908 roku w Warszawie. Współorganizator SARP
i pierwszy prezes SARP, przewodniczący organizacji
w latach (1934-3) i (1944-45). Naczelnik wydziału
architektonicznego dyrekcji PKP.
Liczne projekty architektoniczne, związane
z kolejnictwem: dworce (Gdynia, Pruszków, Grodzisk
Mazowiecki, Żyrardów), domy związkowe. Pod koniec
lat 20. związał się z masonerią przewodniczący
loży „Łukasiński” (1936-37). Pracę zawodową
łączył z działalnością polityczną. Współorganizator
Stronnictwa Demokratycznego, rzecznik zbliżenia
z PPR. Uczestnik powstania Warszawskiego.
W czasach PKWN zastępca prezydenta państwa
Prace architektoniczne dla Warszawy: gmach
Związku Zawodowego Kolejarzy (z teatrem Ateneum)
przy ul. Jaracza, zabudowania Państwowej Fabryki
Tele– i Radiotechnicznej („Dzwonkowej”) przy
ul. Grochowskiej, kasyno (wspólnie z K. Mieszkisem)
w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie,
gmach szpitala dziecięcego przy ul. Litewskiej.
źródło: PSB, Łoza St., Architekci i budowniczowie w Polsce, W-wa 1954

Na początku lat 30. XX wieku, architekci
postanowili powołać organizację, która miała
zastąpić wszystkie istniejące w Rzeczpospolitej stowarzyszenia architektoniczne. W ten
właśnie sposób zawiązano SARP, jednak nie
udało się zastąpić tą organizacją wszystkich
istniejących wtedy w Polsce stowarzyszeń
architektonicznych.

W treści swojego artykułu arch. Romuald
Miller stawia szereg pytań, które były wtedy
istotne dla środowiska architektów. Jednocześnie widzi potrzebę dyskusji i wymiany doświadczeń, proponując aby te problemy omawiać
właśnie na łamach pisma, w którym artykuł
został opublikowany. Prasa architektoniczna
w Rzeczpospolitej była zawsze trybuną poglądów środowiska – czasami przecież skrajnych.
Taką potrzebę stara się teraz wypełniać organ
wydawniczy IARP – Zawód:Architekt. Dlatego
musimy cenić nasze czasopismo – czytać, myśleć, reagować, polemizować z tezami publikacji,
dyskutować. Wszyscy winniśmy starać się wypełniać je artykułami reprezentującymi opinie
naszego środowiska – nawet tymi kontrowersyjnymi w stosunku do oficjalnej polityki IARP.
Analizując postawione przez Romualda Millera tezy do dyskusji, mimo, że czuć w nich ducha epoki już minionej, nie sposób nie dostrzec
analogii do współczesnych nam problemów.
Nie chcę omawiać tez Romualda Millera i chyba nie ma sensu tego robić – każdy doskonale
znajdzie w jego tekście wspomniane odniesienia do współczesności. Jednak jedna z nich poruszyła mnie szczególnie – ta ostatnia.
Otóż na koniec artykułu autor wymienia problem braku krytyki architektonicznej.
Okazuje się, że ten współcześnie nam znany
problem ma już tyle lat! Wiadomo, że trudno go rozwiązać. Bo czy pracujący zawodowo
architekt ma prawo do oceny innego również
czynnego twórczo projektanta architektury?
Ale z drugiej strony, kto jak nie doświadczony
architekt (czyli właśnie czynny zawodowo),
jest w stanie podołać skomplikowanej ocenie
budynku od strony funkcjonalnej, budowlanej
czy plastycznej? Rozwiązanie tego problemu
jest jeszcze przed nami, podobnie jak innych
poruszonych w tym międzywojennym tekście.
Uważam, że właśnie publiczna dyskusja
poparta wiedzą i świadomością historyczną,
może nam pomóc. Dlatego jeszcze raz polecam lekturę artykułu arch. Romualda Millera
z roku 1932... aby zastanowić się nad problemami mijającego roku 2012.
arch. Piotr M. Glegoła
członek Komisji Wydawniczej KR IARP
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Przedruk z Architektura i Budownictwo, nr 7/1932, str. 207
Współczesne wprowadzenie: na stronie poprzedniej Z:A
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OD KOMISJI WYDAWNICZEJ
Kolega arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski w publikowanym tutaj wystąpieniu, znakomicie broni
najbliższego naszemu sercu wizerunku architekta jako wizjonera, filozofa, artysty. I dobrze! Nie możemy
jednakże zapominać, że istnieje świat prawdziwy, który należałoby nazwać „życiem poza szczytem”.
Świat przetargów publicznych, bratobójczej walki o drobne zlecenia, łamania kręgosłupa moralnego,
łamania praw autorskich i braku pieniędzy na pomoc prawną, braku obrony przed konkurencją cenową ze
strony techników i innych „utalentowanych” amatorów.
Zawody regulowane są opisane prawem i to ono wyznacza granice obszarów naszego samorządowego
działania. Pomysł kumulowania sił SARP i IARP brzmi znakomicie i cały czas powinniśmy szukać
efektywnych pomysłów, jak tego dokonywać i jak najkorzystniej pożytkować naszą energię.
Jerzy Szczepanik-Dzikowski głośno wyeksplikował to, co bardzo wielu z nas „myśli i szepcze po kątach”.
Mówiąc szczerze: wszyscy wiemy, że nie wszystkich z nas stać na romantyzm. Lepiej jednakże, żebyśmy
sami głośno mówili co nas boli, niż czekali na diagnozy socjologów czy dziennikarzy.
Polecam lekturę!
arch. Urszula Szabłowska

O wykonywaniu zawodu
architekta
arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski, architekt IARP

Wypowiedź miała miejsce podczas seminarium jubileuszowego IARP w dniach 11-13 października 2012 r.
i stanowi autorski głos w dyskusji nad kondycją wykonywania zawodu architekta w Polsce.

R

Rocznica 10 lat istnienia naszej organizacji
to naturalny czas na refleksje. Moje są sumą
doświadczeń pochodzących z dwóch różnych
okresów. W pierwszej kadencji IARP pełniłem funkcję sekretarza Krajowej Rady i trochę się nauczyłem, trochę przeszedłem przez
wszystko, czym ta Izba wtedy była i czym
w jakimś sensie jest nadal. Natomiast później,
przez następnych kilka lat – od kiedy przestałem uczestniczyć w życiu Izby jako członek
jej władz – zyskałem też pewien ogląd spraw
z zewnątrz.
Uruchomiłem wyszukiwarkę internetową, wstukałem hasło „architekt” i otworzyła
mi się strona w Wikipedii. Początek definicji
zawartej w tej społecznościowej encyklopedii właściwie mnie nie zdziwił, a nawet się
spodobał. Ale potem był fragment, który mówił o tym, kim jest architekt w Polsce. Oprócz
cytatu z ustawy o samorządach zawodowych
przeczytałem w nim: „Samodzielne wykonywanie w Polsce zawodu architekta bez ograniczeń w branży architektonicznej, wymaga poza
dyplomem »magistra inżyniera architekta«
uzyskania uprawnień budowlanych w branży
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architektonicznej oraz bycia członkiem Izby Architektów RP (w przypadku uprawnień projektowych w branży architektonicznej), albo Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku
uprawnień do kierowania robotami budowlanymi (...)), albo też członkiem obu tych Izb.
Zlecając architektowi jakiekolwiek opracowania
projektowe – jego aktualne członkostwo w Izbie
Architektów RP należy zweryfikować na stronie
internetowej”.
Lektura tego akapitu trochę zaparła mi
dech, na myśl kim jest w Polsce architekt. Cała
sprawa uprawiania zawodu architekta została sprowadzona do posiadania uprawnień budowlanych i do wejścia na stronę internetową
Izby, żeby ten fakt sprawdzić...
Pamiętam onegdaj, gdy byłem jeszcze
we władzach Izby, jeden z kolegów przysłał
do mnie e-mail z załączonymi paroma zdjęciami przedstawiającymi budynki. Napisał,
że wszystkie zostały zaprojektowane i zbudowane przez jednego człowieka, który jest
(o ile pamiętam) technikiem budowlanym.
A ja patrzyłem na te zdjęcia z nieukrywanym
podziwem, bo były to pięknie zaprojektowane

domy, gdzieś na Mazurach. I człowiek, które te
wszystkie domy zaprojektował, już tych domów projektować nie może...
Walcząc o status architekta zinstytucjonalizowaliśmy nasz zawód.
Jesteśmy ludźmi wolnego zawodu i jego
uprawianie, w moim rozumieniu, powinno
w możliwie największym stopniu odwoływać
się do wolności myślenia, wolności tworzenia,
wolności badania i rozglądania się po rzeczywistości, po świecie, do próby zrozumienia
świata i narodowej kultury. Do tego w końcu,
co jest przecież napisane w ustawie, że jesteśmy współtwórcami kultury.
Rozumiem zatem, że architekci są ludźmi,
którzy interesują się kulturą narodową i kulturą w ogóle. Współpracują z ludźmi innych
dziedzin sztuki. Interesują się zapewne przyrodą. Pewnie powinni wąchać drewno, lizać
powierzchnię gładkich kamieni, pewnie dreszcze im przechodzą po plecach, kiedy dotykają
kamieni chropawych. Są wrażliwi.
W końcu mamy coś przeżywać, wykonując
nasz zawód. Mówię o tym, dlatego że moja
obserwacja przez 4 lata spędzone w Krajowej
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Jesteśmy ludźmi wolnego zawodu. Rozumiem
zatem, że architekci interesują się kulturą
narodową i kulturą w ogóle. Współpracują
z ludźmi innych dziedzin sztuki. Interesują się
zapewne przyrodą. Pewnie powinni wąchać drewno,
lizać powierzchnię gładkich kamieni, pewnie
dreszcze im przechodzą po plecach, kiedy dotykają
kamieni chropawych. Są wrażliwi. W końcu mamy
coś przeżywać, wykonując nasz zawód.
Tymczasem nastąpiło programowe odcięcie Izby
Architektów od architektury. Powiedzieliśmy sobie
– i to była najgorsza rzecz jaką powiedzieliśmy
– że od architektury i twórczości przez duże T jest
SARP, a my jesteśmy od standardów wykonywania
zawodu, od prawa budowlanego, od przeróżnych
technik. A przecież nie można tych rzeczy
oddzielać!
Jesteśmy architektami. I działamy niezależnie od
tego, czy prawo budowlane jest dobre czy nie.
Niezależnie od tego, czy mamy uprawnienia czy nie.
Niezależnie od tego czy jesteśmy członkami Izby
obligatoryjnie czy nie.
Z:A _06_2012
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Radzie IARP była taka, że w ogóle się tym wtedy nie zajmowaliśmy. Nastąpiło programowe
odcięcie Izby Architektów od architektury.
Powiedzieliśmy sobie wówczas – i to była
najgorsza rzecz jaką powiedzieliśmy wtedy,
i która chyba trwa do dzisiaj – że od architektury i twórczości przez duże T jest SARP,
a my jesteśmy od standardów wykonywania
zawodu, od prawa budowlanego, od przeróżnych technik. A przecież nie można tych rzeczy
oddzielać! Mam dzisiaj pełne przekonanie, że
doszło do niedobrego podzielenia środowiska
architektów na dwie grupy ludzi. A właściwie
nawet nie na dwie grupy, bo przecież każdy
z nas jest w dwóch skórach jednocześnie.
Przy okazji straciliśmy coś więcej, coś dużo
bardziej istotnego. Mianowicie – daliśmy
w ten sposób do zrozumienia, że ten zawód
można rozkawałkować. To my powiedzieliśmy, że odrębnie istnieje prawo budowlane.
To my powiedzieliśmy, że odrębnie istnieją
wyceny. To my powiedzieliśmy, że odrębnie
istnieje twórczość architektoniczna i odrębnie projektowanie architektoniczne – sfera
twórcza i prawna.
Natomiast nigdy nie powiedzieliśmy w naszej postawie i czynach, że to jest jedno i to
samo.
Taka jest moja gorzka refleksja i dotyczy
ona nie tylko polskiego i tylko architektonicznego środowiska ale sposobu mówienia o architekturze w ogóle. Tak widzą nasz zawód
inżynierowie, prawnicy i wielu ludzi kultury
– nie tylko w Polsce. A my to sankcjonujemy
i wciąż poszukujemy wymówki, mówiąc że
jeżeli będziemy mieli dobrze urządzony świat
wokół siebie, to wtedy my, w tym świecie, będziemy dobrzy.
A „ból” jest taki – 40 lat temu, w tym samym gmachu, w Pałacyku Zamoyskich przy
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Foksal, słyszałem jak starsi, nieżyjący już dzisiaj koledzy mówili, że cenniki są do niczego,
inwestorzy są głupi, władza komunistyczna
jest głupia (fakt, była!), ludzie, społeczeństwo
nie dorosło, a my jesteśmy fantastyczni. Ci
koledzy mówili to wtedy, a my powtarzamy to
dzisiaj.
Mówimy, że wiemy, jak świat powinien
być urządzony. Nasza omnipotencja, głoszona przez nas samych, stała się źródłem naszej klęski. Bo wszyscy, którzy widzą, czego
dokonaliśmy przez ostanie 20-50 lat, a może
dłużej, muszą powiedzieć: tak? – no dobrze,
ale spójrzmy z dalszej perspektywy, rozejrzyjmy się po Polsce, po Włoszech, po Francji, po
Hiszpanii, a nawet po Niemczech... Przecież
wszędzie miasta rozlały się w niekontrolowany sposób!
Kontrola nad przestrzenią została utracona. Rozlazły się standardy estetyczne. Stoją
koło siebie domy, które do siebie po prostu
nie pasują. Co się dzieje? Możemy powiedzieć
tylko tyle – nie sprawdziliśmy się przez tych
kilkadziesiąt lat. Im bardziej głosiliśmy, że jesteśmy wielcy, tym większa jest nasza odpowiedzialność i nasza klęska.
Jaki jest więc mój przekaz? Twierdzę, że
powinniśmy sami dla siebie zająć się tym, co
jest istotą naszego zawodu, a więc przywróceniem mu jego niepoznawalnego wymiaru, jego
wielkiej tajemnicy, ukrytej pod banalnym sformułowaniem w Wikipedii, że „jest to zawód
trudny do jednoznacznego zdefiniowania”,
przywróceniem odczuwania jego pozycji i etosu. Nie powinniśmy tego zawodu postrzegać
tylko poprzez procedury prawa budowlanego,
procedury przyznawania uprawnień budowlanych, i wszystkie tego typu działania, na
których się skupiamy, i które zastępują nam
troskę o rzeczy dużo trudniejsze. Bo człowiek

zawsze dokonuje takiego wyboru – jeżeli ma
coś do zrobienia, robi to, co jest najłatwiejsze.
I odsuwa na bok to, co trudne.
Zarzucam i sobie i innym, że za mało interesujemy się kulturą, którą mamy współtworzyć. Za mało się uczymy. Za mało wiemy na
temat architektury w ogóle. Za mało próbujemy odczuwać, współodczuwać, wczuwać się
w to jak myślą, jak próbują tworzyć inni ludzie
gdzieś na świecie. To wszystko są rzeczy, od
których uciekamy utyskując na rzeczywistość,
która ponoć nas twórczo paraliżuje i ubezwłasnowolnia.
Powtórzę słowa, które dziś powiedział mi
kol. Tomek Taczewski, bo doskonale to ujął:
„Mamy SARP i mamy Izbę. I jest to gigantyczny i zabójczy wysiłek energetyczny”. Wydajemy
bardzo dużo energii na wykonywanie różnych
rzeczy, które są częściowo poza zawodem architekta. Gdybyśmy potrafili te dwie organizacje, lub pola działania tych dwóch organizacji
na siebie nałożyć, to ten wydatek energetyczny byłby na pewno mniejszy.
Jesteśmy architektami. I działamy niezależnie od tego, czy prawo budowlane jest
dobre czy nie. Niezależnie od tego, czy mamy
uprawnienia czy nie. Niezależnie od tego czy
jesteśmy członkami Izby obligatoryjnie czy
nie. Gdybyśmy na to popatrzyli w ten sposób,
to moim zdaniem byłoby nieźle. Nie mówię,
że wiem jak to zrobić, ale takimi refleksjami
chciałem się z Wami podzielić.

Jerzy Szczepanik
-Dzikowski
architekt IARP
> napisz do autora:
dzik@jems.pl
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

Czuję się
prześladowany

T

Tak – czuję się prześladowany. Przez kogo? Za
chwilę wyjaśnię.

Ślad pierwszy. Zaczęło się od niewinnej prośby znajomej, abym obejrzał mieszkanie, które
chciała kupić w pewnej warszawskiej kamienicy.
Budynek znakomity – przykład przedwojennego modernizmu. Weszliśmy do środka.
Ze smutkiem odkryłem, że w trakcie niedawnego remontu zniknął stąd klimat ówczesnej
kawalerki. Zlikwidowano ściany pomiędzy
przedpokojem, kuchnią a pokojem. W pokoju
została tylko jedna „ustawna” ściana i zajmowała ją... kanapa, na którą nie było przestrzeni gdzie indziej. Jedyne miejsce na stół
gościnny wypadało akurat obok drzwi łazienki
z toaletą. W kuchni nie mieściła się lodówka,
zmywarka ani mikrofalówka, a do mieszkania
o powierzchni 35 m2 wchodziło się ocierając
biodrem o zlewozmywak.
Pani właścicielka nadmieniła nonszalancko, że to jej projekt bo jest architektem wnętrz
i zaprojektowała tych wnętrz „już bardzo
dużo”. Zapytałem, którą architekturę kończyła, ujawniając jednocześnie moją profesję. Trochę się zmieszała dukając, że jest... po „kursach architektury wnętrz”.
Po opuszczeniu mieszkania wyjaśniłem
znajomej moje obiekcje, szczerze żałując iż
nie znalazła tego mieszkania wcześniej, przed
„remontem”. Przy okazji zobaczyłem jak „architektka po kursach” odjeżdża luksusowym
samochodem, którego jedna lampa kosztuje
tyle co mój cały.
Ślad drugi. Jakiś czas później miałem spotkanie z podobno doświadczonym architektem,
który na podstawie mojej koncepcji miałby
samodzielnie przygotować projekt budowlany
i wykonawczy. Okazało się, że nie ma co prawda uprawnień, ale ma za to... dużo inwencji.
Moją koncepcję zmieszał z błotem. Stwierdził, że zaprojektuje to lepiej a dodatkowo
zaproponował, że za niewielką opłatą policzy
i narysuje też... konstrukcję budynku. Zbaraniałem, bo jak można być tak samozadowolo-
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nym z własnej ignorancji? Na koniec okazało
się jeszcze, że pracuje na „pożyczonym od kolegi” programie.
Ze współpracy nic oczywiście nie wyszło, ale mój klient – inwestor tego budynku
– opowiedział mi później, że ten architekt był
u niego proponując „lepszą i tańszą koncepcję
swojego pomysłu”. Pojawił się też w urzędzie
gdzie złożyłem projekt budowlany, aby sprawdzić czy przypadkiem nie wykorzystałem jego
pomysłu naruszając przynależne mu prawa
autorskie. Matko Boska!
Ślad trzeci. Umówił się ze mną potencjalny
nowy klient. Był dziwnie nieufny, ale spotkanie zakończyliśmy pozytywnie. Wychodząc,
już przy drzwiach frontowych, zaczął przestępować z nogi na nogę i w końcu zapytał...
Okazało się, że realizuje jeszcze inny budynek
i ma „trochę problemów z architektem”. Wyjaśniłem, że etyka zawodowa nie powala mi opiniować jego współpracy z innym architektem,
ale mogę wysłuchać opowieści.
Otóż kilka lat wcześniej nie wiedział gdzie
szukać projektanta i udał się w tym celu do
urzędu dzielnicy, w której polecono mu konkretną osobę. Architekt przyjął zlecenie, ale nie
określił ceny usługi ani terminu wykonania projektu, dodając „po co umowa, dogadamy się”.
Pierwszą część projektu, dotyczącą domu
jednorodzinnego, przyniósł po dwóch latach
(sic!). O dziwo już z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Okazało się wtedy, że „pan
architekt” nie ma uprawnień, a dokumentacja
była podpisana przez osobę, której klient nie
widział na oczy. Inwestor, zaniepokojony terminami i ciągłym brakiem chęci do podpisania
umowy, zrezygnował z dalszej części współpracy. Architekt nie dał jednak za wygraną
i... po upływie następnego roku, przyniósł
nieproszony drugą część projektu (magazyn
400 m2). Tym razem ze szczegółowym opisem wykonanych usług. Projekt i swój kosztorys wcisnął 80-letniej matce klienta, której
kazał podpisać „protokół przekazania projektu budowlanego”. Widziałem ten „projekt
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dla wszystkich
Z:A free w plikach pdf
budowlany” – spełniał około 20% wymogów
znanej nam „formy i zakresu”.
Jest sprawa czy nie ma sprawy? Te trzy sytuacje przypomniały mi się, kiedy trafiłem na
przedwojenną notatkę o treści: „Starostwo
Warszawa – Śródmieście skazało technika
Władysława G. [w oryginale podane jest nazwisko i adres] na 300 zł grzywny za trudnienie się zawodem architekta bez posiadania uprawnień” 1. A przecież wtedy nawet nie
było Izby Architektów! Grzywnę nałożyło
Starostwo.
Był to dla mnie smutny dzień. Poczułem się
prześladowany przez podszywające się pode
mnie imitacje architektów. Z lewej flanki – „architekci wnętrz po kursach”, z prawej – absolwenci takiego samego Wydziału Architektury
co ja, z których jeden projektuje bez uprawnień
(przy okazji liczy i rysuje konstrukcje – a jak!)
na prawdopodobnie kradzionym programie,
a drugi ewidentnie naigrywa się z profesjonalizmu. Czy nie psuje to katastrofalnie obrazu
całego środowiska?
Ktoś powie „trzeba to zgłosić!”. Jak jednak
udowodnić winę i... komu zgłosić? Każdy może
projektować wnętrza i każdy może organizować kursy projektowania. Każdy absolwent
wyższej uczelni architektonicznej uzyskuje
tytuł architekta i może bez uprawnień projektować pod kierunkiem uprawnionego architekta. Ale jeżeli nie jest członkiem IARP, to jak
na niego wpłynąć, żeby stosował się do zasad
etyki zawodowej?
Te imitacje nie są architektami! Nie jestem
w stanie się z tym pogodzić. Dlatego czuję się
prześladowany za to, w co wierzę. Czy takie
słowa jak honor, profesjonalizm, wiedza zawodowa, kultura osobista, odpowiedzialność,
zasady – to dzisiaj tylko nic nie znaczące kombinacje liter? Szkoda, że wolny rynek w młodej
polskiej demokracji wciąż daje tak namacalne
dowody, że pieniądze można zarobić głównie
na ludzkiej głupocie i nieszczęściu...
1_Nowiny Codzienne, 1934 r., nr 167, str. 2, źródło: BCPW
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Deregulacja da pracę młodym?
arch. Michał Dąbrowski, architekt IARP

Postulowana przez polityków deregulacja być może zmodyfikuje w jakiś sposób układ uprawnień
budowlanych w Polsce. Natomiast – niech nikt nie daje się nabrać – w żaden sposób nie rozwiąże
problemu dostępności do zawodów architekta czy inżyniera budownictwa dla ludzi młodych.

G

Główną barierą w uprawianiu zawodu architekta w Polsce jest postawa regulatora rynku,
którym jest – bądźmy szczerzy – sektor zamówień publicznych i ustawa PZP. Promocja
ceny, jako jedynego lub głównego kryterium
na publicznym rynku usług projektowych,
doprowadziła do sytuacji wypaczenia sensu
naszej profesji. Przyczyny tego stanu rzeczy
zakorzenione są w warunkach historycznych
oraz w całkowicie błędnym współczesnym
postrzeganiu celów inwestora.

Historyczna hierarchia rozwoju
Po okresie zaborów w wolnej Polsce trwały prace nad ujednoliceniem wymagań wobec zawodu projektanta. Przerwała je niestety II wojna
światowa. Należy jednak zauważyć, że status
projektanta oraz szacunek dla jego pracy był
wysoko oceniany w dwudziestoleciu międzywojennym. Powód? Większość inwestycji była
realizowana wówczas przez sektor publiczny lub
klasę średnią mającą duże poważanie dla zawodów architekta i inżyniera projektanta.
Po wojnie, kiedy ustanowiono „państwo robotniczo-chłopskie” nastąpiło rozdzielenie pracy projektantów od społeczeństwa. A w związku z promowaniem pracy „konkretnej” nad
umysłową – w szerokich kręgach społecznych
narastało niezrozumienie oraz brak szacunku
dla pracy wymagającej inteligencji, innowacyjności i kreatywności. Większość inwestycji
realizowana była poprzez sektor państwowy,
dokumentację wykonaną przez inżynierów
z państwowego biura projektów sprawdzał
zespół inżynierów z państwowego biura inwestycji, zatem partnerami po obu stronach (projektanta i inwestora) byli ludzie tego samego
zawodu, znający się na rzeczy.
Większość projektantów pracowała w dużych jednostkach projektowych, które zapewniały właściwy proces szkolenia – młodzi
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ludzie wchodzący do zawodu mieli od kogo
i gdzie pobierać naukę praktyczną, warsztatową. W naturalny sposób przechodzili więc przez
szczeble kariery od kreślarza, przez młodszego
asystenta do starszego projektanta.
Kryzys lat 80. i późniejsza transformacja gospodarcza spowodowały załamanie
się systemu kształcenia projektantów. Państwowe biura projektów zostały w większości
zlikwidowane, a architekci, zarówno doświadczeni, jak i początkujący stanęli przed koniecznością zorganizowania sobie dalszego życia
zawodowego. Rynek zaczął się organizować
na nowo. Przestały istnieć przedsiębiorstwa
państwowe posiadające własne działy inwestycji z zatrudnionymi na etatach inżynierami, natomiast „nowi” inwestorzy nie widzieli
potrzeby korzystania z wiedzy konsultantów,
nie zdając sobie sprawy ze stopnia skomplikowania zadań projektowych i niemożności ich
sprawdzenia bez pomocy fachowca.

Cena zaczęła dominować
w projektowaniu
I tu trzeba przejść do sedna... Jaki związek ma
cena usługi projektowej z jej jakością? Projektowanie wymaga poświęcenia zadaniu projektowemu pewnej liczby godzin. Im więcej czasu
mu poświęcimy, tym efekt końcowy będzie
lepszy, a zadanie wykonane staranniej i bardziej szczegółowo. Im bardziej przemyślany
i bardziej szczegółowy będzie projekt, tym
niższe będą koszty wybudowania zaprojektowanego obiektu. Zależność tę znają inwestorzy zagraniczni którzy przyjeżdżają do naszego
kraju z własnymi konsultantami w dziedzinie
projektowania, rozmawiają tylko z wybraną
częścią biur projektowych i tylko tam zamawiają swoje usługi, weryfikując ich jakość.
Oczywiście cena wszędzie jest istotnym
elementem oferty, ale startują tutaj part-

nerzy równej wagi, świadomi kosztów oraz
zakresu prac, jakie muszą być zrealizowane.
Niestety, jest to bardzo mały wycinek rynku
inwestycyjnego. Ponad 50% wartości rynku
stanowi sektor publiczny, w którym do konkurencji o największe nawet zlecenie jednoosobowa pracownia staje obok dużego biura
projektowego. Urzędnik nie widzi braku możliwości rzetelnego wykonania zlecenia, bo nie
zna się na projektowaniu, widzi jedynie cenę
i jedynie ją może porównać.

Co w tym złego?
Niech rynek to zweryfikuje!?
Niejednokrotnie słyszeliśmy argumenty
o „niewidzialnej ręce rynku”. Wszystko byłoby dobrze, gdyby w procesie przetargowym
był ktoś, kto jest w stanie zweryfikować nie
tylko cenę usługi, ale i jakość opracowania.
Niestety – po stronie zamawiającego w większości przypadków występują urzędnicy,
którzy potrafią sprawdzić jedynie zawartość
formalną oraz pozyskane decyzje i uzgodnienia. Prawdziwy moment weryfikacji jakości
projektu nadchodzi dopiero w momencie kiedy zaczyna się on oblekać się w ciało, czyli...
w trakcie budowy.
Tylko, że i tutaj nie ma chętnego do rzeczowej weryfikacji. Nadzór inwestorski (oczywiście wybrany w przetargu za najniższą cenę)
ma „opłacony czas” jedynie na sprawdzenie
dokumentów formalnych budowy, grubych
błędów i kiepskiej jakości w wykończeniówce
– bo dopiero na tym etapie inwestor potrafi
zauważyć „różnicę”. Wykonawca (także wybrany w przetargu za najniższą cenę) ma na
sztandarach wypisane hasło „optymalizacja”
(czarujący synonim słowa „taniocha”)... która
w praktyce sprowadza się do zmian materiałów droższych i lepszych jakościowo – na tańsze i gorsze.

doświadczenia zawodowe

niskO USTAWIONY POZIOM KOSZTÓW
PROJEKTOWANIA DO WARTOŚCI
INWESTYCJI powoduje, że młodY
ARCHITEKT, INŻYNIER, PROJEKTANT
nie ma możliwości ZNALEZIENIA
ZATRUDNIENIA W WIELOOSOBOWYCH
PRACOWNIACH. nie ma gdzie
I OD KOGO się uczyć. NIE MA SZANSY
rozwoju zawodowego. sam fakt
zdobycia uprawnień to TYLKO
etap wstępny. każdy projekt
architektoniczno-budowlanY
to prototyp. Doświadczenie jest
zatem elementem kluczowym. Nie
bez powodu mówi się, że szczyt
możliwości twórczych architekt
osiąga po 40-tce. Do tego czasu
eksperymentuje i... uczy się.
Z:A _06_2012
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Deregulacja nie stanowi żadnego remedium dla rynku pracy, gdyż
komplikacje leżą gdzie indziej. Do opracowania dobrej jakościowo
dokumentacji potrzeba ludzi, czasu i związanej z tym zapłaty.
Projekt tego samego budynku można zrobić w pojedynkę,
a można w 10-osobowym zespole. Różnica będzie widoczna w jakości
otrzymanego produktU. TO niskA jakość opracowań
oczekiwanA de facto przez inwestora (WRAZ Z NISKĄ CENĄ)
powoduje, że młodzi ludzie nie ZNAJDUJĄ ZATRUDNIENIA
W WIELOOSOBOWYCH PRACOWNIACH, W KTÓRYCH POWINNI GROMADZIĆ
DOŚWIADCZENIE OD STARSZYCH KOLEGÓW.

Jeszcze raz: po co inwestorowi
projektant (i inspektor nadzoru)?
Wróćmy do projektu. Teoretycznie na tym
etapie powinny ujawnić się wszystkie błędy
projektowe i... ujawniają się, ale projektant
nie jest dyletantem, zna sposób działania
rynku. Więc z mniejszym czy większym żalem, ze strachu przed poniesieniem kosztów
błędów godzi się na zmianę dobranych materiałów wykończeniowych czy rozwiązań
technicznych na gorsze, proponowane przez
wykonawcę, który musi przecież znaleźć „dodatkowe” pieniądze.
Kosztorysy inwestorskie nie są przecież
przygotowywane przez nieuków, ich autorzy
świetnie znają stawki obowiązujące na rynku.
Emocjonujące newsy w mediach, że oto inwestor zaoszczędzi tyle a tyle pieniędzy wywołują jedynie uśmiech politowania. Bo inwestor
jeszcze o tym nie wie, ale dostanie za tę mniejszą cenę produkt daleko inny od tego, który
zamawiał. I poniesie koszty dużo większe niż
kwoty, które „zaoszczędził”.
Zapytać można: jakim cudem inwestor
zostaje tak naciągnięty? Odpowiedź jest bardzo prosta: przecież osobą, którą zatrudnił do
kontroli jest inspektor nadzoru (lub inżynier
kontraktu, zależnie od nomenklatury) wybrany za... najniższą cenę! On nie ma czasu walczyć o interesy inwestora ponieważ inwestor
nie zakupił u niego wystarczającego pakietu
czasu. Inspektor czuwa jedynie nad dokumentami, które uchronią go przed posądzeniem
o niedopilnowanie, godzi się na zmiany materiałów i rozwiązań o ile ktoś inny (projektant?)
podpisze się pod decyzjami. I tak z dnia na
dzień, z miesiąca na miesiąc upada jakość projektowania i budowania w Polsce.

Jaki ma to związek z młodymi ludźmi?
Fundamentalny. Do opracowania dobrej jakościowo dokumentacji potrzeba ludzi, czasu
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i związanej z tym zapłaty. Projekt tego samego budynku można zrobić w pojedynkę,
a można w 10-osobowym zespole. Różnica
będzie widoczna w jakości otrzymanego produktu – zarówno w zakresie uszczegółowienia
jego rozwiązań formalno-funkcjonalnych, jak
i optymalizacji kosztów.
Każdy element projektu, niezależnie od
tego czy mówimy o konstrukcji, architekturze
czy instalacjach można w dokumentacji pokazać w sposób bardziej lub mniej szczegółowy.
Im dokładniej pokazany – tym niższe są koszty jego wykonania, ponieważ maleje ilość ryzyk związanych z wyceną. Ale... rosną koszty
opracowania dokumentacji, gdyż do projektowania potrzeba więcej roboczogodzin.
Konkretne przykłady mogę podawać dziesiątkami. Najbardziej przemawiające do wyobraźni są te kosztowe. Wykonałem kiedyś
prostą analizę do realizowanego projektu.
Okazało się, że dodatkowe nakłady na projektowanie w wysokości 15 000 zł dałyby
Inwestorowi zysk w kosztach realizacji pewnego żelbetowego elementu w wysokości
90 000 zł (głównie: koszty zbrojenia). Różnica
75 000 złotych!
Uważam, że w Polsce jest zbyt mała liczba architektów, ale – z uwagi na niską jakość
opracowań oczekiwaną de facto przez inwestora – wydaje się jakby było nas za dużo. To
zaś powoduje, że młodzi ludzie nie mają możliwości rozwoju zawodowego i nie mają gdzie się
uczyć. Nie chodzi o sam fakt zdobycia uprawnień, gdyż to jest dopiero etap wstępny. Projektowanie architektoniczno-budowlane jest
działalnością opartą na doświadczeniu, każdy
kolejny projekt to prototyp. Doświadczenie
jest zatem elementem kluczowym w zawodzie architekta. Nie bez powodu mówi się, że
architekt szczyt swoich możliwości twórczych
osiąga po 40-tce. Do tego czasu cały czas eksperymentuje i... uczy się.

Tryb negocjacji z ogłoszeniem
w zamówieniach publicznych
1. Wytyczne UZP przyjęte przez Radę Ministrów
18 listopada 2010 roku [1]
Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu,
zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do
udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych
niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje,
a następnie zaprasza ich do składania ofert (art. 54
ustawy PZP).
Ustawa PZP w art. 55 ust. 1 pozwala na zastosowanie
trybu negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności: (...)
3) nie można z góry określić szczegółowych cech
zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić
wybór najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu
nieograniczonego lub przetargu ograniczonego.
Specyfika tego rodzaju zamówień polega w głównej
mierze na tym, że nie można określić w sposób wystarczająco szczegółowy przedmiotu zamówienia, a co za
tym idzie skorzystać z podstawowych trybów udzielania
zamówień publicznych.
Badając zaistnienie powyższej przesłanki można
posiłkować się treścią art. 30 ust. 1 lit. c) dyrektywy
2004/18/WE, który wskazuje przykładowe rodzaje
usług, do których może się ona odnosić (usługi należące
m.in. do kategorii 6 załącznika IIA [2], usługi intelektualne, usługi związane z projektowaniem obiektów
budowlanych).”
2. Dyrektywa Unii Europejskiej [3]
Art. 30. 1. Instytucje zamawiające mogą udziela
zamówień publicznych w ramach procedury
negocjacyjnej z publikacją ogłoszeń w następujących
przypadkach: (...)
c) w przypadku usług, między innymi usług należących
do kategorii 6 załącznika II A, oraz usług intelektualnych, takich jak usługi związane z projektowaniem
obiektów budowlanych w zakresie, w jakim charakter
usług, które mają zostać zrealizowane uniemożliwia
określenie specyfikacji zamówienia z dokładnością
pozwalającą na jego udzielenie w drodze wyboru
najlepszej oferty według reguł rządzących procedurą
otwartą lub ograniczoną.
1_Źródło: „Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę”, UZP 2010, dokument przyjęty przez
Komitet stały Rady Ministrów w dniu 18 listopada 2010 roku.
Patrz: www.uzp.gov.pl (link: www.zawod-architekt.pl/uzp_03)
2_Kategoria 6 załącznika IIA dyrektywy 2004/18/WE obejmuje
usługi finansowe: a) ubezpieczeniowe, b) bankowe i inwestycyjne
3_Źródło: Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Przy prawidłowo ustawionym poziomie
kosztów projektowania do wartości inwestycji młody architekt, projektant, inżynier – ma
możliwość znalezienia zatrudnienia w wieloosobowych pracowniach, a wówczas zyskuje
szansę gromadzenia doświadczeń i korzystania z zawodowej wiedzy starszych kolegów.
W przeciwnym razie doświadczenia zbiera sam
eksperymentując na... całkowicie nieświadomych tego faktu inwestorach i ich pieniądzach.
Zawsze powtarzam projektantom w moim
zespole, że są szczęściarzami ponieważ mogą
„zarządzać” cudzymi funduszami. Bo do tego
sprowadza się projektowanie – do planowania wydawania pieniędzy inwestora. Trudno
to robić racjonalnie, kiedy inwestor nie chce
widzieć związku pomiędzy ceną usługi a jej
jakością, pomiędzy dobrym projektem a znaczącą obniżką późniejszych kosztów... To jest
prawdziwa bariera zawodowa dla młodych.
Myli się ten, kto sądzi, że deregulacja zawodu
architekta tę barierę zniesie.
Oczywiście nie można zabronić prywatnym
inwestorom wyrzucania w błoto ich własnych
pieniędzy poprzez krótkowzroczne „oszczęd-

ności”. Nie można jednak obojętnie przyglądać się masowemu marnotrawstwu pieniędzy
publicznych. Żeby mu zapobiec można wprowadzić regulacje stosowane w zamówieniach
na usługi inżynierskie przez międzynarodowe
organizacje operujące wielomilionowymi kwotami, jak np. Bank Światowy. Wystarczyłoby
chociażby wyraźne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, że zgodnie z obowiązującą ustawą dla zamawiania prac projektowych i usług inżynierskich należy stosować
tryb negocjacji z ogłoszeniem (patrz ramka
na stronie obok). Oczywiście o ile nie dotyczy
to obiektu o dużym znaczeniu publicznym, dla
którego najlepszy będzie tryb konkursowy
z zastosowaniem pozacenowych kryteriów
oceny ofert oraz – jako integralną częścią – odpłatnym projektem koncepcyjnym, co opisano
jako starania IARP w Z:A_03/2012 (Pozacenowe kryteria oceny ofert – jest poradnik UZP!,
Marta Strzelak, str. 70).
To prawda – taki ruch spowoduje wzrost cen
za świadczenie usług projektowych w przetargach publicznych, ale równocześnie doprowadzi do wzrostu jakości opracowań, obniżenia

realnego kosztu budowy obiektów, a także
ułatwi dostęp do zawodu młodym adeptom
architektury.
Deregulacja nie stanowi żadnego remedium dla rynku pracy, gdyż komplikacje leżą
gdzie indziej, a rozwiązanie wymaga dużej
zmiany mentalnej, którą Państwo – jako Zamawiający znacznej części zamówień usług
projektowych – może zainicjować, ku pożytkowi społeczeństwa.
Pisaliśmy o tym w Z:A
> Rażąco niska cena: refleksje publiczne i osobiste, Z:A_03/2012, s. 66
> Stanowisko IARP na temat propozycji zmian w ustawie PZP, 03/2012, s. 68
> Pozacenowe kryteria oceny ofert – jest poradnik UZP, 03/2012, s. 70
> Pracujemy bez propagandy, Z:A_06/2011, s. 14
> Kryteria inne niż cena w zamówieniach publicznych, Z:A_02/2011, s. 62
> Konkurencja może być zdrowa, Z:A_06/2010, s. 18

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

Michał Dąbrowski
architekt IARP,
wiceprezes PKI Predom
> napisz do autora:
mdabrowski@predom.biz.pl
re k l a m a
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Dlaczego Polityka

Architektoniczna?
arch. Krzysztof Chwalibóg, architekt IARP

Architektura, wbrew znanemu hasłu Koolhasa (Fuck the context!) nie kończy się na granicy działki. Tę dosyć
oczywistą prawdę wyraża aktualnie David Chipperfield, dyrektor Weneckiego Biennale głosząc potrzebę

interconnected architectural culture – wzajemnie sprzężonej kultury architektonicznej.

A

Architektura to nie tylko budynek, ale przestrzeń publiczna i krajobraz. Bo dopiero te trzy
elementy budują nasze otoczenie. Ten pogląd
Polskiej Rady Architektury musiał doprowadzić do krytycznego spojrzenia na polską przestrzeń. W ten sposób w 2006 roku powstał
dokument Krajobraz i Polityka zaprezentowany na debacie, jaka odbyła się w siedzibie ZG
SARP w maju 2006 roku. Opracowanie, którego autorami byli: Marek Budzyński, Grzegorz
Buczek, Krzysztof Chwalibóg, Andrzej Kiciński,
Przemysław Wolski i Stefan Wojciechowski,
pokazało kliniczne przykłady dewastacji krajobrazu w wyniku sprzężonych procesów: chaosu
inwestycyjnego, braku racjonalnego planowania i substandardowego budownictwa.
Trzy lata później przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury (dzięki śp. ministrowi
Tomaszowi Mercie) PRA zaprezentowała Polską Politykę Architektoniczną. Jest to projekt
dokumentu, który powinien w Polsce powstać
podobnie jak powstawał we wszystkich krajach
członkowskich UE od 2000 roku, gdy w Paryżu
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odbyła się pierwsza konferencja Europejskiego
Forum Polityk Architektonicznych (EFAP). Motorem tej akcji stały się dwa europejskie kraje

znane z wysokiego poziomu kultury
architektonicznej
– Finlandia i Francja, które pierwsze opracowały takie polityki. Czym jest polityka architektoniczna? Jest to po prostu zbiór zasad,
które mają generować jakość otoczenia. Niektóre z zasad są przepisami prawa, inne – rozwiązaniami organizacyjnymi.
Dla przykładu: we Francji istnieje Ustawa
o Architekturze, zgodnie z którą funkcjonują
Regionalne Rady Architektury i Urbanistyki,
określone są zasady organizacji konkursów oraz
ochrony wartości architektury. Z kolei w Finlandii rząd zdecydował w 1998 roku, że Ministerstwa Edukacji oraz Środowiska utworzą
wspólną komisję, która opracuje szczegółowy
program działań i będzie nadzorować realizację
celów polityki architektonicznej. W tekście informacyjnej broszury omówiono wszystkie ele-

menty systemu generowania jakości otoczenia
zbudowanego, takie jak zachowanie wartości
dziedzictwa czy rola konkursów architektonicznych. Jest także mowa o potrzebie wprowadzenia systemu rejestracji architektów podobnie
jak w wielu krajach europejskich. Obecnie powstała już nowsza edycja fińskiej polityki architektonicznej wprowadzająca między innymi
stanowiska regionalnych architektów.
Polityki Architektoniczne przyjęte przez
rządy ma wiele krajów, wśród których trzeba wymienić Holandię, Norwegię i Irlandię.
W Niemczech polityka architektoniczna jest domeną poszczególnych landów. Nawet niedawno przyjęta do UE Chorwacja zaprezentowała
ostatnio swój dokument. W Unii Europejskiej
przekonanie o potrzebie racjonalnego i harmonijnego kształtowania przestrzeni wynika

z wielowiekowej
kultury opartej o tradycję.
Poczynając od starożytnej Grecji i Rzymu, poprzez średniowieczne reguły zakładania miast,
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krajobraz
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3.Rozwój
Helsinek,
Jatkasaari
4.Dom i las...
Liperi, arch.
Viljo Revell
5.Paryż,
narastanie
kultury
przestrzeni

renesansowe i barokowe i wreszcie klasyczne
założenia krajobrazowe, aż do dziewiętnastowiecznych i dwudziestowiecznych wizji i realizacji nowych miast, rozwijała się koncepcja całościowej, zintegrowanej przestrzeni, oparta
początkowo o mechanizmy władzy autokratycznej ale także społecznego współdziałania
wykształconego przez miasta włoskie, holenderskie czy niemieckie.
W Polsce brak ciągłości własnej państwowości uniemożliwił powstanie tradycji porządkowania przestrzeni. Wybujały indywidualizm
i przyzwyczajenie do bałaganu w otoczeniu
miejskim i wiejskim w połączeniu z pojmowaniem liberalizmu jako rezygnacji z kontroli otoczenia zbudowanego, doprowadziły do chaosu
jakiego obecnie doświadczamy. Obecny stan
rzeczy wynikający z

zaniechania wielu
mechanizmów planowania
oraz braku nowoczesnych instrumentów regulacji przestrzeni sprawia, że otacza nas „narastający śmietnik”. Dzieje się tak w warunkach wielkiej dynamiki inwestycyjnej – powstają tysiące
nowych obiektów wszelkiego rodzaju, w tym
wiele przykładów niezłej architektury, ale jednocześnie całe hektary bylejakości i tandety.
Czy w takich warunkach architekt może być
zadowolony z tego, że zaprojektował i zreali-

zował ciekawy budynek? Chyba tylko wtedy,
gdy w najbliższym otoczeniu ma piękną przyrodę lub harmonijną zabudowę, co w polskich
warunkach jest fenomenem nadzwyczaj rzadkim. Tymczasem nawet najlepsza architektura
w otoczeniu przestrzennego chaosu nie jest
wiele warta. Na kupie śmieci trudno jest dostrzec nawet najpiękniejszy kwiat.
To dla wyjaśnienia tym architektom, których niezbyt obchodzi otoczenie, dlaczego troska o krajobraz powinna ich interesować. Jest
jednak jeszcze inna

kwestia ważna dla wszystkich
mieszkańców Polski. Ważna, bo dotycząca
kosztów jakie w konsekwencji trzeba będzie
ponieść. Żyjemy w kraju o największym stopniu
rozproszenia zabudowy w Europie. To zjawisko
najczęściej występuje w Polsce centralnej, południowej i południowo-wschodniej. Typowy
krajobraz urbanistyczny tych terenów to wsie
łańcuchowe, rozrzucone w polach zagrody, coraz bardziej obudowywane drogi. Praktycznie
nie ma sposobu aby całą tę galaktykę zaopatrzyć w infrastrukturę. Żaden budżet gminny
tego nie wytrzyma. Za to koszty transportu
(energii i straconego czasu) dotyczą każdego.
Nie jest to już tylko negatywne zjawisko kulturowe czy ekologiczne. Jest to poważny kłopot
także w kategoriach czysto ekonomicznych.

Na takim tle pojawia się jeszcze jeden niepożądany proces, nad którym nikt nie panuje.
To rozlewanie się miast. Obszary metropolitalne to tereny dzikiej suburbanizacji, na których
działki ogrodnicze i rolne zamieniają się na
„deweloperskie” osiedla (to znaczy pozbawione przyzwoitego dojazdu i usług, tworzące
chaotyczną mozaikę intensywnie zabudowanych skrawków terenu). W takiej przestrzeni

tysiące uciekinierów z blokowisk
realizują swój sen
o sielskiej przyrodzie, mając widok z okna na
ogródek długości 4 metrów oraz usytuowaną
w odległości 8 metrów (bo na to pozwala prawo) elewację sąsiada. Tu refleksja: jak czuje się
architekt projektujący podobny slums?
Ktoś może zapytać: a gdzie plan miejscowy, czy nie jest lekiem na chaos i bylejakość?
Może to trudno zrozumieć, ale w intensywnie
zabudowywanym obszarze pomiędzy Warszawą a Piasecznem gmina Lesznowola (prawie
100% pokrycia planami miejscowymi – przypis red.) nie wypiękniała dzięki planom zagospodarowania. Plany te nie kreowały nowej,
uporządkowanej przestrzeni tylko po prostu
zaakceptowały istniejącą strukturę działek
ogrodniczych po to, aby można było natychmiast sprzedawać je deweloperom i budować
tandetne „osiedełka”, w których samochód
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6. Krajobraz
przydrożny
7. Polska – kraj
rozproszonej
zabudowy
8. Obóz?
9. Chaos centrum

parkuje się na chodniku, bo ciasno... No, ale
gmina Lesznowola jest krajowym liderem
w dziedzinie inwestycji, za co dostaje systematycznie nagrody...
Pośród przyczyn, dla których niezbędna
jest Polska Polityka Architektoniczna należy
wreszcie wymienić jeszcze jedną, być może
najważniejszą. Wynika ona z charakteru
współczesnej kultury, sztuki, a może nawet
cywilizacji. Otóż żyjemy w czasach, w których
obowiązuje

powszechna moda
na kwestionowanie, demontaż,
dekonstrukcję
czyli zaprzeczanie wszystkim ustalonym dotąd
strukturom, porządkom i autorytetom. Taki
bunt przeciwko tradycji jest oczywiście zrozumiały. W dziedzinie architektury ciekawym
przykładem może być twórczość Louisa Kahn’a,
który pisał o „porządku, który jest siłą twórczą”.
Jednak tworząc bardzo rygorystyczną, klasyczną (osiową) kompozycję Parlamentu w Dacca,
w pewnym momencie zapragnął ją nieco przełamać i w tym celu dokonał drobnej zmiany kąta
fragmentu układu. Powoływał się przy tym na
Mozarta, który w jednym z utworów wprowadził dysonans (bo jak wiadomo lubił żarty).
W ten sposób zaczęła się tendencja odkształceń kompozycji w projektach wielu ar-
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chitektów. Można powiedzieć, że wszystko
jest w porządku dopóki te deformacje dotyczą fragmentu na tle ogólnego ładu struktury
z zachowaniem odpowiednich proporcji. Jednak gdy deformacja idzie za daleko, struktura
całości się rozsypuje.
Ta refleksja z dziedziny układów przestrzennych (niezależnie od ich rozmiarów)
dotyczy jednak również całego systemu życia
społecznego i gospodarczego, a także sztuki.
Postawa ciągłego kwestionowania i dekonstruowania (czy też deregulacji) w dziedzinie sztuki staje się potwornie nudna,
a w dziedzinie gospodarki i kształtowania
przestrzeni

jest po prostu niebezpieczna.
Stąd potrzeba racjonalnego ograniczenia tendencji, które zdają się wynikać ze źle pojętego
liberalizmu kwestionującego niezbędną sferę
działań wspólnotowych i całościowego rozwiązywania problemów.
Powszechna mania totalnego krytykanctwa przenoszona z Internetu przez media
nie może paraliżować racjonalnych działań
potrzebnych dla budowy przyjaznego otoczenia. Przecież w amoku deregulacji można by
uznać, że należy znieść obowiązek ruchu prawostronnego w imię wolności lub też uznać,
że konieczność posiadania prawa jazdy jest

dla wielu osób dyskryminująca! A więc zadaniem Polskiej Polityki Architektonicznej jest
pokazanie

potrzeby całościowego
myślenia o przestrzeni,
spinającego różne skale jej kształtowania
oraz uwzględniającego aspekty ekologiczne,
społeczne, ekonomiczne i kulturowe. Ta polityka powinna scalać pola działania różnych
ministerstw i urzędów, które od wielu lat nie
są w stanie uporządkować choćby takiej sprawy – o podstawowym znaczeniu dla jakości
wszystkiego co się buduje ze środków publicznych – jak oparta o kryterium najniższej ceny
(w powszechnej praktyce) ustawa Prawo zamówień publicznych.
A co konkretnie projekt Polskiej Polityki Architektonicznej proponuje? O tym w kolejnym
tekście na ten temat.
Aktualny projekt PPA można pobrać w całości ze strony:
www.sarp.org.pl/pliki/ppa.pdf

Krzysztof Chwalibóg
przewodniczący Polskiej Rady
Architektury, architekt IARP

> napisz do autora:
kchwalibog@onet.pl

Sufity OP,
idealna równowaga i OPtymalny komfort

© Nike Bourgeois / Santander Consumer Finance Benelux B.V.

W 100%
biodegradowalne

Nowa generacja podwieszanych sufitów akustycznych.
Zaoferuj swoim klientom zrównoważone rozwiązanie, zarazem innowacyjne, jak i spełniające
wymogi ekologii. Parametry płyt suﬁtowych OP zapewniają OPtymalny komfort szczególnie
w pomieszczeniach typu OPen-space: akustyka, odbicie światła (komfort wizualny
i oszczędność energii dzięki oświetleniu pośredniemu) oraz klasa pomieszczenia czystego
ISO5. Zalety OPtymalne dla zrównoważonego rozwoju to: do 53% zawartości pochodzącej
z odzysku i stuprocentowa biodegradowalność.
Panele OP mają nieukierunkowany wzór powierzchni. Dzięki temu oraz cechom materiału,
z którego zostały wykonane, są łatwe w obsłudze, docinaniu i montażu. Ta OPcja zadowoli
każdego: tak projektantów, instalatorów, jak i użytkowników pomieszczeń.
Dowiedz się więcej na www.armstrong.pl

BIZNES

Jak napisać
architektoniczne CV?
arch. Piotr M. Glegoła, architekt IARP

W sieci znajdziemy mnóstwo przepisów na biznesowo poprawne CV. Czy jednak wszystkie te wzory
są odpowiednie dla architektów? Postanowiłem podzielić się z młodszymi Koleżankami i Kolegami
pewnymi doświadczeniami odnośnie prezentacji własnego dorobku zawodowego i skutecznego
poszukiwania pracy. Ale polecałbym ten artykuł także starszym Koleżankom i Kolegom, aby zechcieli
– być może – ustosunkować się do zawartych w nim porad. A najlepiej: dodać coś jeszcze od siebie.

M

Moje doświadczenia sięgają czasów gdy sam
pukałem do drzwi różnych zachodnich pracowni w poszukiwaniu pracy. Po powrocie do
Polski, od 18 już lat zatrudniam młodych architektów i miałem okazję przeczytać przez ten
czas kilkaset CV oraz zobaczyć niejedno architektoniczne portfolio.
Aby napisać prawidłową (i skuteczną!) aplikację należy uruchomić własną kreatywność
i wyobraźnię. Wyobraźmy sobie zatem zmęczonego życiem potencjalnego szefa, który
wróciwszy wieczorem do domu, zjada „obiado-kolację”, całuje na dobranoc dzieci, rozmawia chwilę z żoną (lub mężem – przecież panie
także szefują pracowniom) i na koniec, zamiast
usiąść przed telewizorem albo zająć się czytaniem pasjonującej książki, z westchnieniem wyciąga z teczki skompletowany przez sekretarkę
plik CV lub zagląda do poczty e-mailowej aby
poczytać nową partię aplikacji, które nadeszły
po opublikowanym kilka dniu temu ogłoszeniu
zaczynającym się od słów „Zatrudnię...”.
Niewykluczone, że twój potencjalny szef poświęca na to zajęcie sporo czasu. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że jest zajęty i tego
czasu nie ma. Co zrobić aby dać mu możliwość
poczytania ulubionej książki lub poprawienia

40

Z:A _06_2012

humoru jego drugiej połowie? Co zrobić aby
wybrał właśnie twoje CV i zaprosił Cię na spotkanie, dając szansę zaprezentowania portfolio
i, w efekcie, uzyskania wymarzonej pracy?
Realizację tego scenariusza, czyli proces
zdobywania pracy, można podzielić na trzy
etapy:
1. wyszukanie interesujących pracowni,
2. napisanie skutecznego CV,
3. spotkanie rekrutacyjne.
Punkt 1 pomijam, bo każdy kieruje się swoimi poglądami w tej sprawie i właściwie jest
to temat na osobny artykuł. Zacznijmy od
punktu 2 – czyli jak napisać wartościowe dla
pracodawcy CV. Podstawową zasadą jest, że
curiculum vitae (łac. bieg życia, przebieg życia,
czyli życiorys zawodowy) powinien być wiarygodny, sprawdzalny, jasny i krótki. Niestety
wszystko to, co napiszę poniżej przeczy temu
ostatniemu. Z tym jednak każdy już sam musi
sobie poradzić.

CV architekta: skuteczne, czyli
wygodne dla potencjalnego szefa
Moim zdaniem architektoniczne CV powinno
zawierać:

a

a. D
 ane kontaktowe – zawierające imię, nazwisko, adres, oraz najważniejsze: telefon
i e-mail. Jeżeli już decydujesz się aby podać
telefon to go odbieraj – jeżeli zadzwoni potencjalny szef nie zbywaj go „jem obiad
– oddzwonię wieczorem” albo „przepraszam
jestem w banku – oddzwonię” bo wieczorem
lub później – może być już za późno. Wiem, że
to „zwierzęca zasada”, ale tym „czy” i „za ile”
uzyskamy pracę rządzi czasami przypadek,
o którego istnieniu nigdy się nie dowiemy.

b

b. Fotografia – nie chodzi tutaj o zdjęcie legitymacyjne czy paszportowe w białej koszuli,
garsonce czy garniturze, na którym wyglądasz jakbyś połknął/ęła kij od szczotki (lepiej
żadnego nie dawać niż takie), ani zupełnie
prywatne z imprezy czy plaży. Kiedyś dostałem aplikację ze zdjęciem półnagiego autora
CV wyłaniającego się z mroku i patrzącego na
mnie spode łba błędnym okiem w stylu Jima
Morissona – pozostawię to bez komentarza.
My architekci jesteśmy w pewnym sensie artystami, ale akurat tutaj chodzi o coś zupełnie
innego. Chodzi o zdjęcie, które cię dobrze prezentuje – uśmiechnięty, przyjazny, swobodny,
inteligentnie i odpowiedzialnie wyglądający
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człowiek w gustownym ubraniu, na neutralnym, trudnym do rozpoznania tle. Należy pamiętać, że potencjalnym klientem architekta
jest ktoś kto ma przynajmniej 1 mln złotych
w kieszeni, a często 10 lub 50 mln i więcej. Twój
wygląd jest więc także elementem, który ma
przekonać inwestora, aby wybrał właśnie twoją pracownię i tobie powierzył pieniądze, za
które zrealizujesz swoje pomysły (oczywiście
tak, aby spełnić oczekiwania klienta!). Trzeba
się w tym szkolić od samego początku kariery.

c

c. Wykształcenie – nie musisz pisać gdzie
chodziłeś do szkoły podstawowej oraz gimnazjum i liceum, chyba, że była to podstawówka w USA lub Afganistanie (każdy sposób aby zwrócić na siebie uwagę jest dobry!),
gimnazjum czy liceum miało profil językowy
(może akurat szef nie zna francuskiego a szykuje mu się projekt we Francji) lub było to np.
Technikum Architektoniczne (co wskaże, że
nauka zawodu została gruntownie utrwalona). Natomiast zawsze musisz opisać wyższe studia architektoniczne: gdzie, na jakiej
uczelni, na jakim wydziale i kiedy (w jakich latach) studiowałeś/łaś. Ewentualnie możesz
wymienić temat pracy dyplomowej i nazwisko promotora, chociaż warto zaoszczędzić
miejsce na punkty poniżej.

d

d. Doświadczenie zawodowe – wymieniaj
chronologicznie od końca, czyli od ostatnich
projektów, w których uczestniczyłeś lub
wykonywałeś oraz od ostatnich pracowni
w których pracowałeś. Należy pamiętać aby
zwrócić szczególną uwagę na ten punkt (!).
Podajemy zatem:
d1. okres – 1.07.2011 do 1. 07.2012,
d2. g dzie – Pracownia „Studio”, ul. Iksów 6,
00-002 Poznań, tel. (00) 1234567,
d3. u kogo konkretnie, albo pod czyim kierunkiem – np. właściciel arch. Jan Kowalski.

Czasami pod nic nie znaczącą nazwą kryje
się dawno nie widziany kumpel potencjalnego szefa. Należy pamiętać, że nasze środowisko nie jest duże i architekci znają się
zwykle – jeśli nie osobiście, to ze słyszenia,
d4. ewentualnie telefon komórkowy byłego szefa jeżeli oczywiście na taki krok zezwolił(!).
Następnie wymień projekty, które robiłeś/aś,
opracowywałeś/aś, przy których współpracowałeś/aś itd. Wymieniaj je chronologicznie,
również od końca, podając szczegóły:
d5. forma zatrudnienia – etat, pół etatu, umowa o dzieło, współpraca międzyfirmowa
(faktura),
d6. czas pracy przy projekcie np. 14.02.2012 do
30.07.2012 lub po prostu 5 miesięcy czy 20
tygodni,
d7. t ytuł projektu, podając w tytule rodzaj
budynku – informacja np. „Centrum Siany” może potencjalnemu szefowi nic nie
powiedzieć (czy „Siany” to nazwisko inwestora, wieś, rejon jakiegoś miasta, czy tylko literówka?) ale jeśli dodasz hasło „biurowiec”, „centrum handlowe” albo „osiedle
mieszkaniowe” – wszystko będzie jasne,
d8. powierzchnia budynku – daje wyobrażenie
jak duże było to opracowanie. Dobrze jest
określić powierzchnię całkowitą, użytkową
lub kubaturę. Dobrze też zaokrąglić liczby, aby sterany życiem potencjalny szef
nie musiał szukać okularów aby rozczytać
i umiejscowić czy to dziesiątki czy setki tysięcy – zamiast 787352,29 m2 lepiej podać:
ok. 787 000 m2,
d9. faza projektu, w której brałeś/łaś udział
(projekt ofertowy, koncepcja, wizualizacje,
projekt budowlany, wykonawczy, współpraca z budową),
d10. zakres prac i/lub obowiązków, które wykonywałeś/łaś przy danej fazie – np. architekt prowadzący, opracowanie elewa-

cji w skali 1:50, 1:100, detale 1:5, 1:20. Jest
to moim zdaniem najważniejszy punkt,
ponieważ uzmysławia potencjalnemu
szefowi jakie konkretnie doświadczenie
ma kandydat do pracy,
d11. następnie – następny projekt,
d12. następnie – następne miejsce pracy – tak
samo...
Możesz „dla bajeru” dołączyć malutką wizualizację do każdego z projektów (2x2 cm) aby
uatrakcyjnić CV graficznie (oczywiście pod warunkiem uzyskania wcześniej pisemnej zgody
byłych szefów!).

e

e. Warsztat pracy
e1. prawo, przepisy i normy – w ramach doświadczenia zawodowego czy warsztatu
pracy, warto pokazać że jesteś zorientowany w kilku ustawach i obowiązujących normach, ponieważ potencjalny szef oczekuje
nie tylko wspaniałych wizji, ale też znajomości przepisów budowlanych i oznaczeń
graficznych w projektach, czyli wiedzy jak
zaznacza się żelbet czy stal w skali 1:50,
e2. oprogramowanie, narzędzia pracy – należy
wymienić wszystkie programy, które znasz
i w których potrafisz pracować. Koniecznie
podaj wersję, z którą jesteś zaznajomiony/a np. w.15, co sugeruje, że ewentualnie
znasz też w.14 albo w.12. Ale pamiętaj: jeśli
już pierwszego dnia w pracy okaże się, że
firma używa wersji 15, a ty znasz jedynie
10, i w dodatku zatrudniono cię m.in. z powodu nawału pracy i zbliżającego się terminu oddania projektu, to ryzykujesz „głupią sytuację”, która spowoduje, że stracisz
„punkty”, a w skrajnym przypadku... pracę.
Natomiast szczerość, że znasz w.12 i możesz „z pomocą kolegi do poniedziałku”
przyswoić sobie wersję 15 daje szansę, że
wszystko będzie dobrze.
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f

f. Hobby
Tego punktu nie rozumiem. Czytanie go nawet po pozytywnym wrażeniu jakie wywarł na
mnie kandydat, powodowało czasami, że czar
pryskał. Znajdowałem tak zadziwiające pasje,
że kilka razy zdarzyło mi się zwyczajnie osłupieć. Dlatego lepiej nic nie napisać niż napisać
coś dziwnego.

Aplikację z curriculum vitae możesz złożyć poprzez e-mail, listownie (w starym stylu) lub
osobiście, ale wyłącznie po (to ważne!) uprzednim umówieniu się telefonicznie. To ostatnie
ma też taką wartość, że sam/sama zobaczysz, jak wygląda pracownia, do której startujesz i czy firma o angielsko brzmiącej nazwie
i wspaniałej stronie internetowej nie mieści się
przypadkiem na stole kuchennym...

Rozmowa kwalifikacyjna
i prezentacja portfolio
Zasady etykiety spotkania rekrutacyjnego
wydają się oczywiste:
1. Przychodzisz na spotkanie punktualnie co do
sekundy,
2. Ubierasz się jak na wspomnianym zdjęciu
– w typie casual, albo miejskim, elegancko
i neutralnie (oczywiście nie muszą to być
w te same ciuchy co na fotografii),
3. Przynosisz ze sobą portfolio.
Jak przygotować portfolio? Zacznijmy od tego
czego nie robić. Nie przynoś dyplomu – chyba,
że ktoś o to zapyta. Mnie nikt nigdy nie zapytał i ja nigdy nikogo o to nie prosiłem Nie
przynoś też rysunków 1:1 czyli fragmentów
projektów w których brałeś/aś udział, chyba,
że zostaniesz poproszony/a o zaprezentowanie opracowanego przez ciebie rzutu, przekroju
czy elewacji.
Portfolio powinno być w ładnej okładce (to
Twoja wizytówka – warto w nią zainwesto-

42

Z:A _06_2012

wać!). Następnie w koszulkach należy umieścić wykonywane projekty. Dobrą i czytelną
zasadą jest: jedna strona = jeden projekt.
Stronę opracowujesz tak jak CV – podajesz
temat, autora, powierzchnię, zakres twoich
obowiązków przy projekcie. Do tego warto
pokazać ładną wizualizację i rzut lub/i przekrój budynku. O takie materiały poproś byłego szefa i najlepiej uzyskaj jego pisemną zgodę. Posiadanie portfolio w koszulkach daje
też możliwość przesortowania kolejności
projektów np. układając na początku projekty mieszkaniowe, kiedy idziesz na spotkanie
do pracowni specjalizującej się w takich projektach.
Warto być przygotowanym na krótki test
praktyczny. Pomysł ten polecam tym pracodawcom, którzy nie mogą się zdecydować
kogo wybrać spośród znakomitych kandydatów do pracy. Jednym z elementów potrzebnych w naszym zawodzie jest umiejętność
pracy pod presją i w stresie. Dlatego warto
czasami posadzić aplikanta przed komputerem i dać do narysowania jakieś proste zadanie ograniczone czasowo do godziny czy
dwóch. Wówczas, niezależnie od tego co zostało napisane w CV, okazuje się ile ktoś jest
warty w praktyce. Przypis redakcji: w zaprzyjaźnionej pracowni doskonałym sprawdzianem umiejętności okazało się ostatnio zadanie na konkretny temat z życia: mała, trudna
działka i do zaprojektowania budynek jaki
tam jest możliwy z punktu widzenia prawa,
bez stawiania ograniczeń twórczych. Wynik
podobno był zaskakujący...

pracowni na przestrzeni 18 lat byli: Holender,
który nie znał polskiego, Libanka, która wyszła za Polaka i zamieszkała w Warszawie
oraz pewna dziewczyna, która wróciła z Irlandii.
Ze smutkiem pragnę też przypomnieć,
że przedwakacyjny wskaźnik bezrobocia
(ok. 12%) miał według prognoz powiększyć się
przed końcem roku do wartości 14%. Dlatego
polecam: poszukując pracy zdecydowanie staraj się dobrze zaprezentować – taka umiejętność to też element naszego zawodu.
Na koniec chciałbym jeszcze przestrzec
młodych adeptów architektury, że od samego
początku warto stosować się do zasad etyki kultury i dobrego tonu. Nie jest ujmą kiedy
zostanie się „zredukowanym” z powodu braku
zleceń w pracowni, ale jeżeli zwolnienie nastąpi z innych powodów, stawiających nas w niekorzystnym świetle, to nawet jeśli nie umieścimy kontaktu do byłego szefa w swoim CV,
środowisko projektujących architektów jest na
tyle małe, że czarne strony naszej dotychczasowej kariery wyjdą na światło dzienne podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub któregoś
dnia w nowej już pracy.
PS Aha!... i jeszcze jedno. Swego czasu zapowiedziałem, że jeżeli dostanę CV napisane
zgodnie z wzorcem jaki opisałem powyżej,
z miejsca zatrudnię jego autora i daję pełny
etat, bezterminową umowę oraz 15 tys. zł
„na rękę” miesięcznie (z pełnym ubezpieczeniem). Oczywiście z chwilą opublikowania tego numeru Z:A moja deklaracja ulega
przedawnieniu. 

Pod rozwagę
Na kilka setek CV przeczytanych w okresie
prowadzenia mojej działalności architektonicznej, aplikacje o podobnym układzie informacji otrzymałem tylko trzy razy. Autorami
tych ewenementów, które trafiły do mojej

Piotr M. Glegoła
architekt IARP
> napisz do autora:
piotr@glegola.com
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GOŚCINNIE

prof. arch. Wojciech Zabłocki
architekt IARP, szermierz, malarz, pisarz

Zrównoważony
to za mało

P

Projektując obiekty dla wielkich widowisk
i zgromadzeń powinniśmy stosować się do
zasad zrównoważonego rozwoju, ale nie możemy zapominać o bardzo ważnych walorach
estetycznych. Do dobrej architektury przekonywałem przedstawicieli MKOl, IAKS i środowisk projektantów podczas międzynarodowej
konferencji UIA w Monachium.
W ostatnim czasie obserwujemy coraz
większe zainteresowanie problemem tzw.
zrównoważonego rozwoju. Przypomnijmy jego
zasadę, zawartą w Agendzie 21 UNCED (United
Nations Conference on Environment and Development), głosi ona: „zrównoważony rozwój
jest rozwojem, który zaspokaja bieżące potrzeby, jednocześnie biorąc pod uwagę potrzeby przyszłych generacji”. Chodzi o to, żeby nasi
potomkowie nie mieli do nas uzasadnionych
pretensji, że przepuściliśmy, co się tylko dało,
pozostawiając po sobie spaloną ziemię.

Zasady zrównoważonego rozwoju (sustainable development) mają zastosowanie w wielu
dziedzinach, między innymi w budownictwie,
stąd duże zainteresowanie tym tematem wśród
architektów i inżynierów różnych specjalności.
Powstało wiele organizacji, zajmujących się oceną powstających projektów i realizacji pod kątem
wdrażania zasad nowej filozofii rozwoju, np. certyfikatów LEED, BREAM, Green Blades itd. Analizują one takie elementy, jak stosunek do środowiska, jakość funkcjonalną, jakość ekonomiczną
i – zależnie od sumy punktów w poszczególnych
dziedzinach – wystawiają świadectwa, przyznając najlepszym wyróżnienia srebrne, złote czy
platynowe. Wyróżnienia te są wysoko cenione
przez projektantów oraz inwestorów i przyczyniają się do wzrostu ich reputacji. Jak to bywa
w takich wypadkach, hasła „zrównoważonego
rozwoju” i „ekologii” są czasami nadużywane,
stanowiąc fałszywą etykietkę, zasłonę dymną
dla inwestycji i działań, które mało mają wspólnego z tymi szczytnymi ideami.
Szczególne zainteresowanie towarzyszy
obecnie wydarzeniom, które ze względu na
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swoją skalę nie przystają do zaleceń zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to na przykład Igrzysk
Olimpijskich, Pucharów Świata w piłce nożnej
czy Wystaw Światowych. Igrzyska Olimpijskie
krytykowane są za mnożenie dyscyplin i konkurencji sportowych (co prowadzi do powstawania
zbyt wielu inwestycji, których potem nie ma
jak użytkować i utrzymywać), za powodowanie kryzysu ekonomicznego, za zajmowanie na
obiekty i infrastrukturę terenów zielonych itp.

Punkty za jakość
estetyczną
architektury powinny
się znaleźć w ocenach
zrównoważonego
rozwoju. Z natury
rzeczy będą
subiektywne, ale
przecież nie inaczej
punktujemy wrażenia
artystyczne w tańcu
na lodzie...
Jak wyliczono, produkcja CO2, związana z Igrzyskami w Londynie wyniosła 3 400 000 ton
(1 700 000 ton wyprodukowała budowa obiektów sportowych, 1 685 000 ton budowa infrastruktury, 15 000 ton to energia zużyta w czasie
organizacji Igrzysk). Oprócz tego podnoszono zarzuty odnośnie ogromnej ilości odpadów, które
powstają szczególnie w strefach żywienia. Mimo
wielu niewątpliwych negatywów, pozostających
w sprzeczności z zasadami zrównoważonego
rozwoju, imperatyw społeczny, domagający się
Igrzysk, jest tak duży, że stają się one coraz większe i wspanialsze. Bo przecież Agenda 21 mówi,

że: „zrównoważony rozwój jest usprawiedliwiony, jeśli idzie w parze z kulturalnymi potrzebami
jednostek i społeczeństwa, do którego należą”.
Międzynarodowy Komitet Olimpijski świadom
tego, że wypuścił z olimpijskiej pochodni dżina
komercjalizacji, powodującego krytykowane
zjawiska społeczno-gospodarcze, bardzo szybko dołączył do grona organizacji, popierających
Agendę 21 i zobowiązał wszystkie sportowe organy do jej stosowania.
Ponieważ postulaty Agendy dotyczą w dużej
mierze inwestycji, powstających z okazji Igrzysk
Olimpijskich, organizowane są na ten temat
konferencje z udziałem architektów. Szczególnie aktywna jest pod tym względem Sekcja Architektury Sportowej i Rekreacyjnej UIA, która
w dniach 29-30 października 2012 roku zwołała
w Monachium spotkanie, poświęcone zagadnieniom zrównoważonego rozwoju budynków,
powstających z okazji wielkich imprez (tytuł
konferencji: Sustainability of buildings for mega-events). Na konferencję oprócz architektów
przyjechali konstruktorzy, menadżerowie, ekolodzy, przedstawiciele MKOl, IAKS i niektórych
wyższych uczelni. Odnośnie inwestycji lansowana była zasada: reduce/reuse/recycle (po polsku: ograniczaj/użytkuj ponownie/przetwarzaj).
Twórcy obiektów starają się wykorzystać źródła
energii odnawialnej, słonecznej, wiatrowej, geotermalnej; budują zbiorniki wody deszczowej do
zraszania i toalet, starają się zapewnić jak najwięcej wentylacji i światła dziennego, używać
energooszczędnych materiałów budowlanych,
minimalizować transport indywidualny. Igrzyska Olimpijskie w Londynie 2012 dały przykład,
w jaki sposób można budować nawet duże
obiekty sportowe jako tymczasowe, przenośne,
jak można zmieniać ich przeznaczenie i redukować wielkość – a przy tym budować dla polepszenia życia mieszkańców po Igrzyskach, jako
tzw. spuściznę olimpijską (legacy).
Moje wystąpienie na wspomnianej konferencji dotyczyło nie poruszanej dotychczas
kwestii estetyki architektury, tworzonej wedle
zasad zrównoważonego rozwoju. Przyjmując

fot. w. gurak

FELIETON

fot. London 2012

Przykładowa subiektywna punktacja autora: stadion olimpijski w Pekinie 2008 (fot. powyżej) – zrównoważony rozwój = 0, wyraz architektoniczny = 5,
stadion olimpijski w Londynie 2012 (fot. poniżej) – zrównoważony rozwój = 5, wyraz architektoniczny = 1

powszechne obecnie wśród krytyków sztuki
założenie, że wartości estetyczne dzieła sztuki istnieją w samym obiekcie, budynku lub założeniu urbanistycznym, można powiedzieć,
że niektóre z nich mają więcej tych wartości,
niż inne. Zatem niektóre obiekty sportowe, legitymujące się lepszą punktacją zrównoważonego rozwoju mogą mieć znacznie mniej walorów estetycznych niż te, które mają wprawdzie
gorsze punktacje, za to są ładniejsze. Może
być przecież tak, że obiekt, którego nie sposób
utrzymać po Igrzyskach, typowy „biały słoń”,
jest wybitnym dziełem architektonicznym.
Zacytuję w tym miejscu Oskara Wilde'a: „jedynym pretekstem do stworzenia nieużytecznej
rzeczy jest to, że intensywnie będziemy ją po-

dziwiać”. Może się przeto zdarzyć, że po pewnym czasie nieużyteczny, ale bardzo piękny
„biały słoń” stanie się dziedzictwem historycznym i w myśl zasad zrównoważonego rozwoju,
o czym też mówi Agenda 21, będziemy musieli
otaczać go specjalną atencją...
Oczywiście jest to przykład ekstremalny,
wystarczy, jeśli nasza ścieżka będzie pośrodku. Dlatego w Monachium zaproponowałem,
żeby jakość estetyczna architektury była w odpowiedni sposób punktowana przy ocenach
zrównoważonego rozwoju. Trudność w tym,
że w odróżnieniu od pozostałych kryteriów jakość ta jest niewymierna. Wątpliwości rozwiał
przykład konkursów architektonicznych i przy-

kład sędziowania tańców na lodzie, w którym
zasadniczą rolę odgrywa ogólne wrażenie
artystyczne, z natury rzeczy subiektywne.
Ostatecznie za wprowadzeniem dodatkowej
punktacji za jakość architektury opowiedzieli
się wszyscy specjaliści od zasad zrównoważonego rozwoju, nie tylko koledzy po fachu. Konkluzja zamykająca brzmiała mniej więcej w ten
sposób: projektując obiekty dla wielkich widowisk i zgromadzeń powinniśmy stosować się
do zasad zrównoważonego rozwoju, opisanych
w Agendzie 21, ale musimy pamiętać o bardzo
ważnych jakościach estetycznych.
Zrównoważony rozwój jest w porządku.
Byle był ładny...	
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fotografie: archiwum organizatora

Od redakcji
Gratulujemy sukcesu wszystkim laureatom konkursu oraz inicjatywy jego organizatorowi
– redakcji miesięcznika Architektura-murator. Trzymamy kciuki aby działań służących
promocji architektów i architektury w podobnej skali było jak najwięcej, a ich efekty służyły
wszystkim, w których dłoniach, głowach i sercach leży ład przestrzeni naszego kraju.

Po raz pierwszy w historii
nagrodę w dziedzinie
architektury wręczył
Prezydent Rzeczypospolitej
Monika Polewska

Podczas VII edycji konkursu „Życie w Architekturze” na najciekawsze polskie realizacje z lat
2000-2012 Grand Prix dla Najlepszego Obiektu Architektury XXI wieku przyznał Prezydent RP
Bronisław Komorowski. Nagrodę otrzymało Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka
Akademicka w Katowicach autorstwa architektów Dariusza Hermana, Piotra Śmierzewskiego
i Wojciecha Subalskiego. Zwycięzcy pokonali 1064 projekty nadesłane na konkurs z całej Polski.

46

Z:A _06_2012

RELACJE

Grand Prix Prezydenta RP
oraz Nagroda główna / Najlepszy Budynek
Użyteczności Publicznej
Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka w Katowicach
Architektura: HS99
Inwestor: Konsorcjum Uniwersytetu
Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

F

Finałowa gala organizowanego przez miesięcznik „Architektura-murator” konkursu odbyła
się 5 grudnia w zmodernizowanych wnętrzach
dawnego hotelu Saskiego na warszawskim pl.
Bankowym. Budynek, odrestaurowany według
koncepcji pracowni MAAS i scenografa Allana
Starskiego, został udostępniony na to jedno popołudnie jeszcze przed oficjalnym otwarciem.
Specjalnie na tę okazję do Warszawy przyjechali najważniejsi przedstawiciele środowiska architektonicznego w Polsce, a także
ludzie kultury i sztuki oraz przedstawiciele biznesu i władz samorządowych. Prezydent Bronisław Komorowski osobiście wręczył nagrodę
główną Grand Prix dla Najlepszego Obiektu
Architektury XXI wieku.
Gratulując zwycięzcom prezydent podkreślił: Dzięki Bibliotece Akademickiej Śląsk zyskał
obiekt, który przejdzie do historii i z którego
dumne będą nasze wnuki. Większość z nas dobrze pamięta, że do niedawna nie mieszkało się
w architekturze, ale w blokach. Sama nazwa
konkursu – „Życie w Architekturze” – świadczy
więc o tym, jak głębokie zmiany zaszły w Polsce.
Mam nadzieję, że te zmiany będą szły jeszcze
dalej, że uda nam się osiągnąć harmonię między
estetyką naszych miast a krajobrazem.
Podczas uroczystości wręczono także
cztery nagrody główne oraz kilka wyróżnień
(laureatów prezentujemy obok i na kolejnych
stronach). Autorzy wszystkich nagrodzonych
obiektów otrzymali statuetki „Architektury”
zaprojektowane przez cenionego rzeźbiarza
Adama Myjaka. Ponadto pamiątkową tablicę
dla architektów i inwestora terminalu lotniczego w Lublinie, który wygrał w plebiscycie
o prestiżowy tytuł Ulubieńca Polski, wręczył
jeden z głosujących na niego internautów,
pedagog i lokalny społecznik Andrzej Moroz
z Wojciechowa Lubelskiego.

Wyróżnienia przyznali także członkowie
rządu. Spośród obiektów rekomendowanych
przez jury ministrowie mogli wytypować jedną
realizację, której funkcja odpowiadałaby tematycznie działalności resortu. Uznanie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdobyło
warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka doceniła Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha – halę
sportową w Pankach k. Częstochowy. Konkurs
stał się też okazją, by docenić modernizację polskich dworców i jej wpływ na architektoniczny
krajobraz Polski. Specjalną nagrodą wyróżniono
rewitalizację Dworca Głównego we Wrocławiu.
***
Organizatorem Konkursu „Życie w Architekturze” jest miesięcznik „Architektura-murator”.
Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a głównymi partnerami były: Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zarząd
Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich.
W składzie jury zasiadali: Wojciech Gęsiak
– prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP,
Jerzy Grochulski – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich (do grudnia 2012), Dariusz
Kozłowski – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Marek Sietnicki
– współzałożyciel biura Mellon Architekci,
Ewa P. Porębska – redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”. Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego reprezentowali:
Mirosław Bałka – jeden z najwybitniejszych
polskich rzeźbiarzy i autorów instalacji, Robert
Konieczny – architekt i współzałożyciel pracowni KWK Promes, Anda Rottenberg – historyk i krytyk sztuki.

Nagroda główna / Najlepszy Budynek Wielorodzinny
19. Dzielnica (I etap) w Warszawie
Architektura: JEMS Architekci
Inwestor: Pro Urba Invest

Nagroda główna / Najlepszy Budynek Jednorodzinny
Dom z pracownią artystów w Warszawie
Architektura: Piotr Brzoza, Marcin Kwietowicz

Nagroda główna / Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy we Wrocławiu
Architektura: Maćków Pracownia Projektowa
Inwestor: Gmina Wrocław, Wrocławskie Inwestycje
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Grand Prix Prezydenta RP
oraz Nagroda główna / Najlepszy Budynek
Użyteczności Publicznej
Centrum Informacji Naukowej
i Biblioteka Akademicka w Katowicach
Architektura: HS99
Inwestor: Konsorcjum Uniwersytetu
Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

Ulubieniec Polski w plebiscycie internetowym
Terminal pasażerski
Portu Lotniczego Lublin w Świdniku
Architektura: Aré – Stiasny/Wacławek
Inwestor: Port Lotniczy Lublin
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Nagroda specjalna
Plac przed dworcem Wrocław Główny
Architektura: Grupa 5 Architekci
Inwestor: Polskie Koleje Państwowe
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Nagroda Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Architektura: RAr-2 Laboratorium
Architektury, Jan Kubec
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Nagroda Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej
Architektura: Biuro Architektoniczne Dedeco
Inwestor: Politechnika Warszawska

Nagroda Ministra Sportu i Turystyki
Sala sportowa w Pankach
Architektura: isba Grupa Projektowa
Inwestor: Gmina Panki
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Myrtha:

The

wor ld’s

most

T E C H N O L O G Y

ad vanced

pools.

More than 50 years of experience and research have allowed Myr tha Pools to develop
unique technologies. Our patented stainless steel modular panels provide a state of the ar t,
exclusive and advanced solution to building pools that surpass expectations.
Myr tha uses only reliable, sustainable materials, ideal for competition swimming pools which
require utmost precision. Myr tha Technology guarantees a quick installation in any condition
and the highest standards in quality that international competitions require. A quality that
has been rewarded by Myr tha’s longtime par tnership with FINA and by working on the
most impor tant events in the competitive swimming world.

www.myrthapools.com
50

Z:A _06_2012

Hall 6 - stand nr. 16

DODATEK SPECJALNY

ZAPROSZENIA DLA ARCHITEKTÓW

MIĘDZYNARODOWE TARGI BUDOWLANE

29.01-1.02

Poznań

2013

dodatek specjalny

Zapraszamy architektów!

Poznań, teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14

Wśród wydarzeń i atrakcji adresowanych do Architektów znajdą się m.in.:
> Strada di Architettura 2.0 – specjalna ścieżka zwiedzania, której celem jest ułatwienie dotarcia
do innowacyjnych materiałów i unikalnych rozwiązań technologicznych,
> Profesorska architektura – otwarta prelekcja sławy światowej architektury Renatto Rizziego, jednego
z najbardziej niekonwencjonalnych współczesnych architektów,
> Debata architekci / inwestorzy / urzędnicy – kontynuacja dyskusji o udziale i odpowiedzialności
uczestników procesu inwestycyjnego we wspólnym tworzeniu przestrzeni publicznej,
> Budshow – realizacja na żywo projektu domu autonomicznego, niezależnego od zewnętrznych mediów,
> Renowacje – druga, lepsza młodość budynku, nowoczesne technologie,
> Prezentacje premier i nowości 2013 na stoiskach wielu wiodących producentów.
Zachęcamy do odwiedzenia targów, imprez towarzyszących oraz wystaw firm,
które już dziś zapraszają Architektów na łamach Zawodu:Architekt.

OgólnopolskiE CZASOPISMO Izby Architektów RP
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fot. Andrzej Kobos ze zbiorów Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

ZAPROSZENIA DLA ARCHITEKTÓW

Debata o jakości przestrzeni
Debata architektoniczno-deweloperska zorganizowana przez IARP i MTP podczas poprzedniej edycji
targów Budma cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem targowych gości. Tym razem do grona
dyskutantów zaprosiliśmy także przedstawicieli kolejnego, niezwykle istotnego „ogniwa” całego
procesu tworzenia przestrzeni publicznej. Gorąco zapraszamy do udziału w dyskusji na temat:
Jakość przestrzeni publicznej jako wynik działań architekta, inwestora i urzędnika!

D

Debata pod hasłem „Relacje pomiędzy wartością architektury, a wartością nieruchomości”
jaką odbyliśmy z inwestorami podczas targów Budma 2012 miała na celu próbę zdefiniowania aktualnych związków pomiędzy jakością architektury, ekonomią nieruchomości
i jednocześnie wspólnej odpowiedzialności za
kształtowanie środowiska życia człowieka.
Konkluzje jakie wypłynęły z tamtej dyskusji skłoniły nas do zaproszenia do dyskusji kolejnego, niezwykle istotnego „ogniwa”
całego procesu tworzenia przestrzeni publicznej – urzędników. Oprócz kilku znanych
polskich architektów oraz inwestorów, udział
w kolejnej debacie organizowanej przez Izbę
Architektów RP i Targi Budma potwierdzili
już wiceprezydenci i architekci miejscy z kilku
największych miast w Polsce.

Tezy do dyskusji
Komisja Wydawnicza IARP we współpracy
z redakcją Z:A przygotowała wiodące tezy
debaty, za punkt wyjścia przyjmując dążenie
do upowszechniania w społeczeństwie poglądu, że własność gruntu nie oznacza nieograniczonego dysponowania przestrzenią
ponad gruntem, ponieważ ta przestrzeń jest
dobrem wspólnym.
W tym kontekście stawiamy przed dyskutantami pytanie: Na ile jest możliwe konstruktywne współdziałanie architektów, in-
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westorów i urzędników w sytuacji konfliktu
interesów prywatnych i interesu publicznego?
Chcemy aby architekci opowiedzieli z czego wynikają utrudnienia w uzyskiwaniu pozytywnego oddziaływania inwestycji na
przestrzeń publiczną. Czy jest to efekt niejednoznacznych i subiektywnych wytycznych ze
strony inwestorów, a może raczej zmiennych
i wieloznacznych interpretacyjnie uwarunkowań legislacyjnych lub niskiej jakości obsługi
prawnej w organach administracyjnych?
Ze strony inwestorów spodziewamy się
wyjaśniania czy jest możliwe tworzenie za
prywatne środki finansowe atrakcyjnej przestrzeni publicznej. I jak ich problemy w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych przekładają się na jakość przestrzeni publicznej.
Wiceprezydenci i architekci miast z całą
pewnością opowiedzą o trudnościach i ograniczeniach w możliwości wpływania urzędników
odpowiedzialnych za planowanie i realizację
inwestycji na jakość przestrzeni publicznej i architekturę w obecnym systemie prawnym.
Liczymy także na dyskusję o subiektywnych interpretacjach przepisów prawnych
w poszczególnych regionach kraju. A wszystkim dyskutantom i gościom debaty już dzisiaj
stawiamy pytanie: Co i jak zmieniać?
arch. Izabela Klimaszewska
członek Krajowej Rady IARP

Dyskutanci: Architekci
	Paweł Kobylański – były wiceprezes ds.
zewnętrznych Krajowej Rady Izby Architektów RP, były członek Zarządu ACE (Rada
Architektów Europy), gdzie pełni obecnie
funkcję koordynatora Obszaru Tematycznego TA 2 „Praktyka Zawodowa”. Pełnił
również funkcję prezesa oddziału SARP
(Stowarzyszenia Architektów Polskich)
w Poznaniu. Od grudnia 2012 jest wiceprezesem ds. spraw zagranicznych Zarządu
Głównego SARP.
	Stanisław Łapieński-Piechota – przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, wieloletni członek SARP, były naczelnik Wydziału Architektury w Starostwie
Powiatowym w Białymstoku. Rzeczoznawca budowlany. Posiada prawie 40-letni staż
pracy w zawodzie architekta.
	Zbigniew Maćków – przewodniczący Rady
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz członek SARP. Laureat wielu
konkursów krajowych i zagranicznych, finalista prestiżowego Międzynarodowego
Festiwalu Architektury w Barcelonie.
	Ryszard Comber – przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
członek zarządu SARP Wybrzeże, Rady
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Kształty przyszłości
architektoniczna Budma 2013
Budownictwo przyszłości rozpoczyna swój
żywot w pracowni architektonicznej. Inteligentny budynek wyłania się wraz z każdym dodanym przez projektanta elementem i każdy z nich ma istotny wpływ na
jego wizerunek i funkcjonalność, a docelowo na kształt i jakość całej przestrzeni
publicznej. Projekt budynku to niezwykle
istotny element „większej całości”.
Strada Di Architettura 2.0
Budownictwo nieustannie zmierza ku ciekawym, niestandardowym, lecz funkcjonalnym rozwiązaniom architektonicznym.
Strada to specjalna ścieżka zwiedzania dla
architektów i projektantów, ułatwiająca
odwiedzenie firm posiadających w swoim
portfolio produkty, na które warto zwrócić
uwagę już na etapie projektowania.
Nowoczesne technologie, wykorzystanie źródeł odnawialnej energii, czy choćby
wykorzystanie awangardowych rozwiązań,
jak na przykład przedstawiony podczas
ubiegłej edycji targów Budma przezroczysty beton, stawiają przed architektem
nowe wyzwania, jakim jest kompleksowe
zaplanowanie tych i wielu innych niezwykle
istotnych elementów w swoich projektach.
> więcej: ulotka dołączona do Z:A
DEBATA
ARCHITEKCI / INWESTORZY / URZĘDNICY
W otwartej debacie organizowanej przez
Izbę Architektów RP oraz Targi Budma
oprócz kilku znanych polskich architektów
oraz inwestorów, udział wezmą wiceprezydenci miast i architekci miejscy. Temat spotkania: „Jakość przestrzeni publicznej jako
wynik działań architekta, inwestora i urzędnika”. Zapraszamy 30 stycznia 2013 w godz.
11:00 – 13:00, Pawilon 7A.
> więcej: strona 52 Z:A
Profesorska architektura
Interesująco zapowiada się spotkanie i dyskusja z niewątpliwą gwiazdą światowej architektury, projektantem niekonwencjonal-

nym, którego prace wzbudzają niesamowite
emocje. Budma 2013 ma zaszczyt gościć na
targach wielką sławę wśród architektów,
niepokornego filozofa, idącego „pod prąd”
i wyznaczającego nowe trendy – Professore
Renato Rizziego! Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na wykład „Thought and shape:
form of architecture (Myśl i kształt: forma
architektury)”, który odbędzie się 30 stycznia 2013 w godz. 15:30 – 17:00, Pawilon 7A.
> więcej: strona 56 Z:A
BudShow: dom autonomiczny
W obecnych czasach niewyobrażalne staje
się mieszkanie czy dom, w którym brakuje
podstawowych mediów, ale czy możemy
wyobrazić sobie budynek samowystarczalny, który nie wymaga przyłączenia do sieci?
Tak właśnie może wyglądać przyszłość budownictwa energooszczędnego. Taki projekt zaprezentujemy podczas targów.
Ważnym elementem ekspozycji specjalnej będzie wykorzystanie drewna jako
materiału konstrukcyjnego, ale również
dającego ogromne możliwości dekoracyjne.
Niewątpliwymi atutami tego typu budynku są rozwiązania pro-ekologiczne i ekonomiczne. Autorem projektu jest Tomasz
Mielczyński, architekt BUILDgreen Design.
> więcej: www.budma.pl
Bądź energooszczędny
Budynki energooszczędne i pasywne coraz
częściej i chętniej są brane pod uwagę przy
decyzji o zakupie nowego, własnego M.
Zastosowane proekologiczne rozwiązania to nie tylko bycie „trendy”, ale przede
wszystkim odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy. Warto również
wspomnieć o oszczędnościach, na jakie
można liczyć poprzez zastosowanie najnowszej dostępnej technologii.
O tym jaka jest rola architekta w projektowaniu i budowie domów energooszczędnych i pasywnych, na jakie dopłaty można
liczyć w nowym programie dofinansowania
NFOŚ już od roku 2013 oraz na wiele innych

tematów będzie można porozmawiać podczas Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego.
> więcej: www.budma.pl
Powrót do przeszłości
Wielokrotnie przechadzając się po miastach
w Polsce napotykamy budynki, które mają
ogromną i często bardzo ciekawą historię.
Przedwojenne kamienice, perły architektury powojennej w wielu wypadkach nie czarują już swoim wyglądem, a wręcz stanowią
„niechciany” element otoczenia. Nie musi
tak jednak być.
Forum „Budownictwo Przeszłości Budownictwem Przyszłości – druga, lepsza
młodość budynku” udzieli ważnych odpowiedzi na temat dostępnych instrumentów
finansowania rewitalizacji i remontów. Poruszone zostaną także tematy związane
z prawami i obowiązkami właścicieli obiektów zabytkowych poddawanych zabiegom
odnawiającym.
> więcej: www.budma.pl
Strefa Testów
Nowością Budma 2013 jest Strefa Testów,
czyli swoisty poligon możliwości sprzętu i materiałów budowlanych. W pawilonie 12 zaaranżowana zostanie specjalna
przestrzeń prezentacji narzędzi, sprzętu
pomocniczego oraz innych produktów dla
budownictwa. Każdy będzie mógł tam
bezpłatnie i w praktyce ocenić najnowsze
produkty dostarczone przez wystawców.
Dzięki temu uczestnicy targów będą mieli
okazję wyrobić sobie własne zdanie na temat rzeczywistych zalet pojawiających się
na rynku nowości. Obecni w Strefie Testów
przedstawiciele producentów i dystrybutorów służyć będą pomocą oraz informacjami
na temat parametrów i możliwości technicznych prezentowanego sprzętu.
> więcej: www.budma.pl
Do zobaczenia na Budmie
w styczniu 2013!
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Paweł
Kobylański

Piotr
Fokczyński

Dagmara
Nickel

Stanisław
Łapieński-Piechota

Mirosław
Hagemejer

Paweł
Bugajny

Zbigniew
Maćków

Andrzej
Nowak

Zbigniew Wojciech
Okoński

Ryszard
Comber

Wiesław
Bielawski

Honorowej przy prezydencie miasta Sopotu, Rady Legislacyjnej przy Krajowej
Izbie Architektów RP, jak również członek
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor opracowań, opinii i wypowiedzi na temat wykonywania zawodu
architekta.

Dyskutanci: Urzędnicy
	Piotr Fokczyński – dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego
Wrocławia, Architekt Miasta, przewodniczący jury wielu prestiżowych, ogólnokrajowych
oraz lokalnych konkursów architektonicznych, członek Izby Architektów RP.
	Mirosław Hagemejer – dyrektor Wydziału
Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Lublinie, członek Krajowej Rady
Izby Architektów RP oraz Stowarzyszenia
Architektów Polskich. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
	Andrzej Nowak – architekt miasta Poznania, dyrektor Wydziału Urbanistyki
i Architektury w Urzędzie Miasta Poznania, w latach 1988-2007 Główny Architekt
Wojewódzki w Poznaniu, członek oddziału
poznańskiego SARP, przewodniczący Ko-
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misji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
	Wiesław Bielawski – wiceprezydent Gdańska ds. polityki przestrzennej, były prezes
Krajowej Rady Izby Urbanistów, a także członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów
RP. Przewodniczący Komisji Unii Metropolii
Polskich ds. Integracji Planów Rozwoju i Inwestycji Miejskich, członek Głównej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministrze TBiGM oraz Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.

Dyskutanci: Inwestorzy
	Dagmara Nickel – twórca i prezes zarządu
firmy deweloperskiej Nickel Development
oraz pierwszego w Polsce niepublicznego
parku naukowo-technologicznego Nickel
Technology Park Poznań, wyróżnionego tytułem "Ten, który zmienia polski przemysł".
	Paweł Bugajny – prezes zarządu firmy deweloperskiej Trust SA, wcześniej w latach
2002-2007 zajmował stanowisko Prezesa
Zarządu w Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym
Trust Sp. z o.o. Dyplomowany inżynier budownictwa o specjalności technologia i organizacja budownictwa, odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

	Zbigniew Wojciech Okoński – prezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich,
były podsekretarz stanu w Ministerstwie
Współpracy z Zagranicą w rządach Jana
Krzysztofa Bieleckiego, Hanny Suchockiej
i Waldemara Pawlaka. Piastował również
stanowisko ministra obrony narodowej. Od
2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu
w firmie deweloperskiej Robyg SA.

***
Izba Architektów RP podczas targów budowlanych Budma 2013 organizuje:
• w ykład gościa specjalnego arch. Renato
Rizziego pt. „Thought and Shape: Form of
Architecture” – 30.01.2013, godz. 15:30–17:00,
Pawilon 7A,
• debatę architektów, inwestorów i urzędników pt. „Jakość przestrzeni publicznej,
jako wynik działań architekta, inwestora
i urzędnika” – 30.01.2013, godz. 11:00–13:00,
Pawilon 7A,
• stoisko Izby Architektów RP i magazynu
Zawód:Architekt – Pawilon 3A.
Zapraszamy do Poznania!
Informacje o innych wydarzeniach w ramach
przyszłorocznej edycji targów Budma,
dostępne są na stronie www.budma.pl
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Nowa Generacja okien VELUX wyznacza
nowe standardy
Nowa Generacja VELUX to szeroka gama okien
do poddaszy, którą cechują wyższe standardy
w zakresie efektywności energetycznej.
Poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii ThermoTechnology™ okna Nowej Generacji
VELUX lepiej chronią przed stratami ciepła.
Jednym z elementów tej technologii jest polistyren ekspandowany wbudowany w skrzydło
i ościeżnicę okna, co obniża wartość współczynnika przenikania ciepła Uw do 1,2 W/m2K,
czyli o 14% w stosunku do obecnie oferowanych modeli.

/ budma 2013 29.01-1.02.2013 / budma 2013 29.01-1.02.2013 /

Ta innowacyjna technologia, a także do 10%
większa szyba, zapewniają lepszy bilans energetyczny okna.
Mimo większej powierzchni szyby, rozmiary
zewnętrzne okien Nowej Generacji są takie
same jak obecnie sprzedawanych. Architekci
mogą nadal korzystać z dotychczasowych bibliotek CAD.
Nowe okna mogą być montowane w dachach
o nachyleniu 15-90° w każdym pokryciu, na
standardowej lub obniżonej o 4 cm głębokości.
Uzyskujemy bardziej estetyczny wygląd połaci
dachowej i mniejsze straty ciepła na połączeniu okna z dachem.
Nowa Generacja okien VELUX została objęta
18 zgłoszeniami patentowymi i 6 zastrzeżonymi wzorami towarowymi. Nowe okna będzie
można kupić już wiosną 2013 roku i wkrótce zastąpią one obecną ofertę.

Velux

zapraszamy: hala 5, stoisko 102

> www.velux.pl
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fot. Andrzej Kobos ze zbiorów Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

ZAPROSZENIA DLA ARCHITEKTÓW

Renato Rizzi
na zaproszenie Izby Architektów
Renato Rizzi – uważany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej niekonwencjonalnych współczesnych
architektów, będzie gościem specjalnym tegorocznej edycji poznańskich targów Budma 2013. Do Polski
przyjedzie na zaproszenie Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, która objęła patronat merytoryczny
nad całym wydarzeniem. Poprowadzi otwarty wykład „Thought and Shape: Form of Architecture”.

W

Włoski architekt rzadko podąża za panującą
modą w architekturze, łamie wszelkie normy, wyznacza nowe kierunki i trendy. W dniu
30 stycznia 2013 roku, podczas drugiego dnia
targów Budma 2013, poprowadzi otwarty wykład „Thought and Shape: Form of Architecture”. W programie przewidziana jest również
dyskusja w ramach poruszanej tematyki.
Renato Rizzi projektował już w Polsce, jest
autorem kontrowersyjnego projektu Teatru
Szekspirowskiego w Gdańsku, napisał też
książkę opisującą kulisy powstania tego projektu. Obiecał przywieźć egzemplarze do
Poznania i będzie to polska premiera pozycji, która pojawi się w sprzedaży na początku przyszłego roku w dwóch wersjach językowych: angielskiej oraz włoskiej. Prelekcji
towarzyszyć będzie również mini-wystawa
„Teatr Dwóch Czasów” poświęcona powstaniu
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Obiekt,
w zależności od rozmieszczenia trzech scen
i widowni, które nie będą miały stałego miejsca, będzie mógł pomieścić ok. 400-500 osób.
Budynek będzie posiadał unikalną konstrukcję
– otwierany dach nawiązywać ma do spektakli
wystawianych w czasach elżbietańskich na nie
zadaszonych scenach.
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Renato Rizzi jest zwycięzcą wielu prestiżowych konkursów architektonicznych, m.in.
na projekt Pałacu Sportu w Trento we Włoszech, którego budowa pochłonęła 70 milionów euro. Otrzymywał 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
i dzielnicę La Viltette w Paryżu.
Rizzi wykłada w Instituto Universitario di
Architettura w Wenecji. Urodzony w Rovereto
w 1951 roku, ukończył wydział architektury,
ale jak sam twierdzi – fascynuje się filozofią.
Współpracował przez ponad 10 lat z innym
znanym architektem Peterem Eisenmanem.
Jesteśmy przekonani, iż wykład przygotowany przez naszego gościa stanowić będzie
inspirację dla wszystkich tych, którzy zdecydują się przybyć do Poznania i wziąć udział
w spotkaniu, interesującym nie tylko dla architektów.

arch. Izabela Klimaszewska
członek Krajowej Rady IARP

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Budma 2013 (29 stycznia – 1 lutego)
odbędzie się pod hasłem „Budownictwo przyszłości: Inteligentna Architektura”. W ramach
wydarzenia planowane jest Forum Architektury, na które składa się wiele wystaw i konferencji oraz m.in. Strada di Architettura 2.0
– specjalna ścieżka zwiedzania dla architektów
i projektantów.
Izba Architektów RP podczas targów budowlanych Budma 2013 organizuje:
• w ykład gościa specjalnego arch. Renato
Rizziego pt. „Thought and Shape: Form of
Architecture” – 30.01.2013, godz. 15:30–17:00,
Pawilon 7A,
• debatę architektów, inwestorów i urzędników pt. „Jakość przestrzeni publicznej,
jako wynik działań architekta, inwestora
i urzędnika” – 30.01.2013, godz. 11:00–13:00,
Pawilon 7A,
• stoisko Izby Architektów RP i magazynu
Zawód:Architekt – Pawilon 3A.
Zapraszamy do Poznania!
Informacje o innych wydarzeniach w ramach
przyszłorocznej edycji targów Budma,
dostępne są na stronie www.budma.pl
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G-U polska

zapraszamy: hala 3A stoisko 22 i 23, hala 5 stoisko 149

G-U tworząc innowacyjne technicznie okucia do drzwi, okien, a także systemy wejść
automatycznych skupia swoją uwagę na
kompleksowych rozwiązaniach systemowych. Bogata paleta produktów pozwala
na łączenie różnych okuć w sposób zapewniający niezawodne działanie i maksimum
bezpieczeństwa – zarówno użytkownikom,
jak i budynkom. Towarzyszące nam motto
„Przewaga systemu” oznacza kompleksowe
rozwiązania dla każdego projektu.
Na poznańskich targach BUDMA 2013 pokazane zostaną między innymi drzwi całoszklane z systemem kontroli dostępu, drzwi
automatyczne łukowe, automatyczne drzwi
ewakuacyjne oraz szereg rozwiązań dla okien
i drzwi balonowych oraz okien fasadowych.
Nowościami przedstawionymi na targach
będzie zamek Secury serii 19 oraz kontrola
drzwi ewakuacyjnych FTNT10.
> www.gupolska.pl

/ budma 2013 29.01-1.02.2013 / budma 2013 29.01-1.02.2013 /

ARCHISPACE
zapraszamy: hala 4

Archispace
Akademia Efektywnego Projektowania
Kolejny raz na polskich projektantów branży
budowlanej czekała będzie przestrzeń Archispace. Tradycyjnie największą część stoiska
zajmie Akademia Efektywnego Projektowania. W trakcie 60 warsztatów (15 dziennie)
„na żywo” rozwiązanych zostanie wiele typowych problemów projektowych: architektonicznych, konstrukcyjnych i wnętrzarskich.
Bezpłatna biblioteka CAD
dla gości Archispace
Archispace to także szansa na zdobycie unikalnej, udostępnianej wyłącznie na targach
Budma, biblioteki modeli, detali architektonicznych, tekstur, wzorów ułożeń. Biblioteka
wraz z nowym programem Archispace Assistant On-Line (premiera na targach Budma
2013!) współpracuje z większością dostępnych w Polsce systemów CAD.
Projektujesz? Nie może Cię zabraknąć!
> www.archispace.pl
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PaNELTECH

zapraszamy: hala 8 , stoisko 22

Nowoczesny System Lekkiej
Obudowy PaNELTECH
Firma PaNELTECH oferuje nowoczesny
i kompleksowy System Lekkiej Obudowy
oparty na płycie warstwowej z rdzeniem poliuretanowym (PUR i PIR), styropianowym
oraz z wełny mineralnej.
Płyty warstwowe PaNELTECH wytwarzane
są na jednej z najnowocześniejszych, sterowanych komputerowo linii produkcyjnych
w Europie, której obsługą zajmują się wysokiej klasy specjaliści.
Płyty warstwowe PaNELTECH odznaczają
się m.in.: znakomitą izolacyjnością termiczną
i odpornością na warunki klimatyczne, wysoką sztywnością i nośnością oraz wysokim
stopniem klasyfikacji odporności ogniowej.
Dzięki swym właściwościom płyty są doskonałym materiałem do budowy hal magazynowych i produkcyjnych, zakładów przetwórstwa spożywczego, chłodni i mroźni,
budynków biurowo-socjalnych, salonów samochodowych, pawilonów handlowo-usługowych i wystawienniczych, obiektów sportowych i innych.
> www.paneltech.pl

// budma
budma2013
2012 29.01-1.02.2013
24-27.01.2012 / /budma
budma2012
201324-27.01.2012
29.01-1.02.2013
/ /

ZCB OWCZARY
zapraszamy: hala 3, stoisko 62

Zakład Ceramiki Budowlanej Owczary jest
nowoczesnym polskim przedsiębiorstwem
wytwarzającym szeroki asortyment ceramiki budowlanej. Produkcja oparta jest na
najnowocześniejszej technologii i własnym
surowcu.
Firma funkcjonuje nieprzerwanie od 30 lat.
Założycielem cegielni w roku 1978 był Lech
Stępień. Lokalizacja cegielni w Owczarach
spowodowana jest występowaniem rzadkich
na terenie Polski iłów kredowych. Niezwykle
korzystne parametry tego surowca przesądziły o zastosowaniu wyprodukowanych
z niego cegieł do budowy monumentalnych
obiektów takich jak kościoły.
W roku 2002 ZCB Owczary rozpoczął budowę
całkowicie nowego zakładu produkcyjnego.
Jego zasadnicze części to wydział przerobu
i formowania masy, suszarnia i całkowicie
zautomatyzowany piec tunelowy. Wizytówką firmy jest jej własna marka pustaków ceramicznych – TERMOton.

> www.owczary.pl

58

Z:A _06_2012

DODATEK SPECJALNY

ZAPROSZENIA DLA ARCHITEKTÓW

EQUITONE

zapraszamy: hala 7A parter, stoisko 18

EQUITONE
Więcej niż tylko elewacja
Elewacja, która przykuwa uwagę – to
właśnie ona stanowi niewyczerpany
potencjał kreatywności i jest polem
innowacyjnych zastosowań form, barw
i efektów. Jako optyczny element nośny
jest ważnym integralnym elementem
kompleksowego wizerunku budynku. Systemy elewacji wentylowanych
EQUITONE stwarzają atrakcyjne możliwości produktywnego urzeczywistnienia indywidualnego wizerunku elewacji.

/ budma 2013 29.01-1.02.2013 / budma 2013 29.01-1.02.2013 /

Przy pomocy koloru, formy, formatu,
szczelin i mocowania można stworzyć
fasadę będącą atrakcyjną wizytówką
budynku. System elewacji wentylowanych EQUITONE dzięki konstrukcyjnemu
rozdzieleniu funkcji izolacji cieplnej oraz
ochrony przed wpływem czynników atmosferycznych jest systemem o wysokiej
skuteczności. Jego stworzenie jest możliwe dzięki techniczno-budowlanemu oddzieleniu okładziny fasady od konstrukcji
nośnej i izolacji.
Warto pozwolić zainspirować się bogatą
ofertą czołowego na świecie producenta wysokiej jakości płyt elewacyjnych
z włóknocementu. Systemy fasadowe
marki EQUITONE odznaczają się uniwersalnością zastosowania i wyznaczają kryteria techniczne, ekonomiczne oraz wizualne. Ponadto mogą Państwo skorzystać
z indywidualnie dostosowanych kompleksowych rozwiązań oraz obszernej gamy
usług serwisowych.

> www.equitone.pl
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Felieton

DAMSKI REWERS

Dama z ostrym cienkopisem
architekt IARP

„Celebrytą” być…
może to nie grzech?

N

Niejeden z nas, architektów, zadaje sobie pytanie – dlaczego nasze środowisko nie jest
bardziej wyraziście dostrzegalne w społeczeństwie? Odpowiedź jest prosta, łatwa, ale
niestety lekko nieprzyjemna: sami siebie ściągamy na ziemię, i żaden najlepszy, najbardziej
sowicie opłacany specjalista od reklamy, wizerunku czy pijaru nas nie wylansuje, jeżeli my
sami nie zechcemy zaistnieć publicznie.
Każdy architekt, zyskujący jakąkolwiek
popularność i autorytet, chociażby poprzez
„zaistnienie” w mediach informujących o jego
twórczości i promujących jego działalność na
różnych polach aktywności, traci w swoim
środowisku przyjaciół, w zamian zyskując wrogów, skrytych za maską fałszywej solidarności zawodowej.
Czy naprawdę bezbarwne i nijakie jest nasze środowisko? Czy naprawdę gromadzi tylko szare wróble? Przecież nie! Coraz częściej
trafia się barwny ptak, wylatujący dalej i wyżej. Uczmy się takie loty naśladować, zamiast
z okrzykiem „na pohybel!”, sprowadzać delikwenta na ziemię i próbować zadziobać.
Popatrzmy na inne zawody – ostatnio
przeczytałam, że prawie 80% Polaków podziwia kucharzy – a przecież nie gotowaliśmy na
potęgę jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Podobnie kilkanaście lat temu nikt w Polsce nie
zastanawiał się kto stoi za projektem kubka,
krzesła czy łyżki (vide: Z:A_03/2010 – przyp.
red), a dzisiaj przy co drugim (kosztowniejszym!) meblu czy gadżecie widnieje nazwisko
autora projektu...
Jeżeli zatem pośród polskich architektów
zaczynają pojawiać się idole, to powinniśmy
ten fakt nie tylko akceptować, ale wręcz wspierać i powszechnie lansować. Bezinteresowną
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Bezinteresowną
zazdrość proponuję
wreszcie schować do
lamusa i uwiadomić
sobie, że każdy
architekt posiada
własną buławę
„celebryty”. Musi
ją tylko sam wyjąć
z przysłowiowego
tornistra.
zazdrość należy wreszcie schować do lamusa
i uwiadomić sobie, że każdy architekt posiada
własną buławę „celebryty”. Musi ją tylko sam
wyjąć z przysłowiowego tornistra.
Czy nie lepiej byłoby, zamiast oddawać się
frustracji, zadbać o budowanie własnego autorytetu, korzystając z doświadczeń innych?
Tych, którzy już pojawili się publicznie i wzbudzili zainteresowanie mediów – czy to z powodu uhonorowania nagrodami (bywa – międzynarodowymi), wyrazistych poglądów lub
docenionych logicznych wypowiedzi? To przecież naturalna droga do pozyskania szacunku
i wzmocnienia partnerskich relacji z klientami
każdego z nas.
Nasze środowisko zawodowe wręcz powinno mieć w swoich szeregach więcej architektów
utalentowanych także w zakresie kreowania

wizerunku. Niestety, trudno nam wciąż zrozumieć, że to właśnie „medialni celebryci” budują
markę profesji, którą reprezentują. Znakomitym przykładem są gwiazdy piłki nożnej, ale
nie mniejszym projektanci mody czy dizajnu.
Tymczasem architekci z trudem akceptują
popularność swoich koleżanek i kolegów,
którzy, na przykład:
	Pisują teksty do gazet i czasopism, prowadzą ciekawe blogi, przykuwają uwagę społeczeństwa,
	Podejmują trud aktywnego uczestnictwa
w życiu lokalnej społeczności, bywają na
oficjalnych spotkaniach i uroczystościach,
dzięki czemu ich wypowiedzi są dostrzegane przez organizatorów spotkań i konferencji oraz odnotowywane przez media,
	Są zapraszani, jako autorytety, do uczestnictwa w różnych społecznych rankingach
dotyczących architektury, co jednoznacznie
buduje prestiż i rangę zawodu,
	Wypowiadają się publicznie na tematy dotyczące nie tylko architektury i budownictwa, mają dar nawiązywania relacji ze słuchaczami, czym udowadniają renesansową
wszechstronność umiejętności architekta,
	Dbają o swój osobisty wizerunek, dobrze
się prezentują, są medialni, i wiedzą jak
współpracować z dziennikarzami.
Moja krótka lista nie obejmuje wszystkich
„grzechów” architekta-celebryty, ale wystarczy, aby uświadomić, z czego kiełkuje środowiskowa zawiść i mentalna agresja.
Koleżanki i Koledzy! Już czas pogodzić
się z faktem, że tak jak świat filmu ma swoje
gwiazdy, tak i my potrzebujemy architektonicznych „celebrytów”, których nazwiska,
projekty i realizacje będą pojawiały się mediach, budząc nie mniejsze emocje, niż laureaci nagród na festiwalach filmowych.
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Szkoła budowy niedrogiej szkoły
arch. Andrzej Maciej Maleszka, architekt IARP

Exempla trahunt. Przykłady kształcą i... oby skłaniały nas do naśladowania. Jako autorowi projektu
trudno mi wyrokować czy realizacja szkoły gimnazjalnej w Kobylej Górze koło Ostrzeszowa to cud,
czy tylko wielkopolska gospodarność. Warto się jednak zapoznać z obiektem, którego koszty realizacji
udało się utrzymać na poziomie znacząco niższym od „typowej średniej”.

J

Jakiś czas temu zostałem niespodziewanie
zaproszony do sądu konkursu na opracowanie
koncepcji architektonicznej kompleksu edukacyjnego obejmującej szkołę podstawową, gimnazjum oraz przedszkole wraz ze żłobkiem.
Zamawiający, czyli Gmina, określił przewidywany maksymalny koszt wykonania prac projektowych na 400 000 zł netto. Jednocześnie
w regulaminie podano program funkcjonalny
– ale bez określania jego łącznej wielkości. Nie
podano też zakładanego kosztu inwestycji.
Bardzo szybko otrzymałem kilkanaście telefonów od kolegów z Izby, iż nie powinienem firmować konkursu, w którym inwestor każe pracować architektom za 0,5% kosztu inwestycji.
Koledzy argumentowali, że koszt tej realizacji,
przy wyliczonych przez nich wielkościach obiektu 12-16 tys. m2 wyniesie 60-80 mln złotych
i stąd ta drastyczna, trudna do przyjęcia dysproporcja. Nie padł co prawda żaden przykład
realizacji, ale skalę kosztów 1 m2 w wysokości
4500-5000 zł/m2 netto przyjętą przez nich potwierdza choćby prezentowane w Z:A_01/2012
gimnazjum w Skórzewie k. Poznania, gdzie wyszło 4100 zł/m2 netto.
Jestem zdania, że obiekt taki jak w programie wspomnianego konkursu, może mieć wielkość 8000 do 9000 m2, a koszt jego realizacji
to 16-20 mln netto. Dlatego suma za projekt
rzędu 400 tys. zł netto plus niezależnie opłacenie nadzoru autorskiego, daje 2,5-2% kosztu obiektu. Zgadzam się, że to dolna granica,
że powinno być więcej, ale... w tym przypadku
gmina większych pieniędzy w zaplanowanym
budżecie inwestycji po prostu nie miała.

64

Z:A _06_2012

Istotniejsze jest jednak skąd biorą się moje
wyliczenia. Otóż z przykładów, które dokładnie znam. W latach 2010-2011 zrealizowałem
trzy obiekty szkolne, z których jeden o bardzo
podobnych funkcjach. Jest nim otwarty w końcu roku 2010 budynek środowiskowej sali sportowej z zapleczem i kotłownią oraz budynek
gimnazjum w Kobylej Górze koło Ostrzeszowa (woj. wielkopolskie). Wybudowaliśmy tam
obiekt o wielkości 4468 m2 – z czego II etap,
czyli otwarty w 2011 rok budynek gimnazjum
z aulą, ma wielkość 2594 m2. Według danych,
które udostępnił wójt gminy, inwestycja w II
etapie kosztowała 3 508 200 zł netto, czyli
1350 zł/m2 netto.

Wariant z pomniejszonym atrium oraz dodatkową i jedną wspólną przestrzenią wnętrza
właściwie „za darmo” uznano za znakomity
pomysł. I to zaważyło na decyzji. W zaoferowanej cenie za dokumentacje były tylko opracowania projektowe, ale wójt stwierdził, że nie
ma możliwości abyśmy uzyskali to zlecenie, jeżeli w ramach podanej ceny nie będziemy prowadzili nadzoru autorskiego... W drugim etapie nie miał już jednak żadnych wątpliwości, że
za nadzory należy normalnie płacić. Ustalona
została pula wizyt i przyjeżdżałem na budowę
raz na tydzień. Inwestor widział po pierwszym
etapie na czym może polegać współpraca z architektem i że nie warto tego marnować.

Przykład 1: uzyskanie zlecenia

Przykład 2: wcześniejsze
doświadczenia

Początki budowy tej szkoły sięgają roku 1999.
To był jeszcze czas przetargów na projekty bez
„najniższej” ceny usługi projektowej, ale za
najniższą cenę inwestycji. Trzeba było wygrać
koncepcją, pomysłem i kalkulacją kosztów dla
całego procesu budowy, ale nie ceną pracy projektantów. Ze względu na bardzo małą i dość
niewdzięczną działkę, skondensowaliśmy
zabudowę i zaproponowaliśmy wewnętrzne
atrium, które w projekcie wariantowo pomniejszyłem z możliwością zadaszenia jego
części i wykonania w nim auli. Udowodniłem
inwestorowi, że jeżeli zbudujemy otwarte
duże atrium, to wokół musimy wznieść ściany, które kosztują tyle samo co dach, dający
możliwość realizacji dodatkowej funkcji, moim
zdaniem niezbędnej w programie nowoczesnej
szkoły, jaką jest aula.

Przy wykonywaniu projektu w Kobylej Górze
wykorzystaliśmy doświadczenia z budowy
gimnazjum z aulą i salą sportową w Żerkowie
k. Jarocina. Przydały się szczególnie te związane z użyciem cegły ceramicznej w kilku jej podstawowych wariantach. Ale nie tylko. W obu
obiektach mieliśmy dylematy co do wynikającego z istniejącego sąsiedztwa obowiązku
„harmonijnego wpisania w otoczenie”. I w obu
przypadkach wybraliśmy drogę „dialogu z porozumieniem” proponując formę o współczesnej stylistyce realizowaną w tradycyjnych
materiałach i technologiach, z niewielkim rozrzeźbieniem brył i prostym detalem.
Wiele wielkopolskich szkół zbudowano
z łatwo tutaj dostępnej czerwonej cegły więc
jej zastosowanie w nowym obiekcie od razu

fotografie: archiwum Studio M
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Widok na salę sportową od strony miasta

Nowa droga do nowego gimnazjum
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Budynek środowiskowej
sali sportowej
i gimnazjum w Kobylej Górze

+0,58

0,00

-0,34

-0,54

0,00

I ETAP
budowa sali sportowej z zapleczem
realizacja: 2002
II ETAP
budowa gimnazjum wraz z aulą
oraz podjazd z drogi
(bez zagospodarowania działki)
realizacja: 2010
III ETAP
teren szkoły
realizacja: do realizacji

w

I ETAP

II ETAP

Rzut parteru

N

inwestor
Gmina Kobyla Góra
wójt: Jerzy Przygoda
Jednostka projektowa
Studio M Pracownia Autorska Architektury,
Wnętrz i Form Plastycznych, Poznań
Architektura:
mgr inż. arch. Andrzej Maciej Maleszka
konstrukcja:
mgr inż. Jolanta Lewandowska
Współpraca – wnętrzA:
mgr inż. arch. Małgorzata Fornalczyk

+3,75

-0,34

+1,87

+3,75

GENERALNY wykonawca
ETAP I Cerabud SA, Krotoszyn
ETAP II Krodomex sp. z o.o., Krotoszyn
Podwykonawcy
Konstrukcje drewniane:
Kondrew Szczecin
STolarka drewniana :
Z.U.P. Stolcho, Kobyla Góra

w

Rzut piętra

+8,15

+3,75

+3,75

+0,85
±0,00

-0,34

±0,00

-0,17

Przekrój
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Wpisane w zieleń główne wejście do szkoły

Widok z sąsiadującego stadionu miejskiego
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Sala sportowa
ze skarpą,
która ma być
widownią
terenową

Wyjście
z sali zajęć
praktycznych
na taras
(taras jeszcze
do realizacji)

Przykład 3: planowanie budżetu

TABELA 1. CENA REALIZACJI 1 METRA KWADRATOWEGO OBIEKTU
NA PODSTAWIE KOSZTÓW REALIZACJI BUDOWY, PROJEKTOWANIA I NADZORU
Zakres

Netto

Brutto

2 640 629 zł

2 825 473 zł

3 266 662 zł

3 985 328 zł

• Roboty dodatkowe

51 000 zł

62 220 zł

• P rojekty wnętrz i kosztorysy: Studio M

38 557 zł

47 040 zł

• Nadzór autorski: Studio M

27 000 zł

32 940 zł

• Nadzór inwestorski

68 800 zł

86 936 zł

I ETAP – Hala sportowa z zapleczem
i kotłownią 2002 r. (VAT 7%)
II ETAP – Gimnazjum z aulą 2010 r.
(VAT 22%)
• Wykonawca: Krodomex

• Wykonawca – chodniki i drogi
II ETAP Razem
II ETAP Dodatkowe wyposażenie

56 180 zł

68 540 zł

3 508 200 zł

4 280 000 zł

187 000 zł

230 000 zł

zostało zaakceptowane. Dla tej realizacji entuzjazm przejawiał również wykonawca – Cerabud SA z Krotoszyna (firma już nieistniejąca),
który był producentem ceramiki – w tym zastosowanych cegieł licowych, a także wykonawcą
naszego poprzedniego projektu w Żerkowie.
To nie tylko ułatwiło im wygranie przetargu,
ale było dużym szczęściem dla projektantów.
Znaliśmy się z dobrej poprzedniej realizacji
i mieliśmy już przetestowane wszystkie formy
„dogadywania” szczegółów.
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Powierzchnia

Koszt 1

m2

1874,0 m2

1409 zł netto

–

–

2594,2 m2

1352 zł netto

–

–

Pierwszy etap został zrealizowany w roku
2002 bez zarzutu i w wyznaczonym terminie.
Realizacja etapu II to już konsekwentne utrzymywanie wysokiego poziomu z etapu I oraz
stawiane od razu przez inwestora czytelne
wymagania odnośnie standardu. Stąd wybór
firmy wykonawczej również wywodzącej się
z Krotoszyna , co wróżyło nie gorszy poziom
realizacji. Tak też się stało. W efekcie kilkuletnia przerwa w budowie obiektu jest naprawdę
nie do zauważenia.

Dla odwiedzających budynek gimnazjum (lub
oglądających jego fotografie) zaskakujące jest,
że obiekt zbudowano tak tanio. Bo powstał
z naprawdę pierwszorzędnych materiałów.
Punktem wyjścia były szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe. Opracowaliśmy kosztorys, który posłużył wójtowi jako
przymiarka budżetowa i pomoc przy uzyskiwaniu kredytu bankowego. Byłem na jednej
z takich rozmów i potwierdziłem, że z mojego
doświadczenia taka skala kosztów jest realna.
Z niczego nie rezygnowaliśmy ani funkcjonalnie ani materiałowo. Koszty budowy
były szczegółowo rozpisane, kontrolowane
w czasie i w ratach przez księgowość własną
inwestora i kredytującego banku. Oczywiście uczestniczyłem w naradach, urzędniczki
banku nie miały dużego pojęcia o budowaniu,
więc wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego inż. Pawłem Orleańskim wyjaśnialiśmy i zatwierdzaliśmy protokoły. On je
przygotowywał, a ja zawsze musiałem poświadczyć jako architekt prowadzący nadzór
autorski.
Interesujące są kwoty o jakich czasami
dyskutowano – choćby 3 zł różnicy na metrze
płytek ceramicznych, czy 5350 zł których „zabrakło” dla wykonawcy pod koniec na całej inwestycji. To różnice o jakich mówi się na domku jednorodzinnym, ale nie na obiekcie o takiej

STUDIUM PRZYPADKU

Uroczystość otwarcia gimnazjum

Widok ze sceny na zespół szatniowy
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Pasma
świetlików
dachowych
doświetlających
aulę

Portale
sceny auli
i wejścia
do zaplecza

TABELA 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
POD NAZWĄ budowa gimnazjum – Kobyla Góra, etap II
Lp.

Rodzaj robót

Wartość netto

Branża budowlana

Wartość brutto

2 957 763,33

3 608 471,26

219 644,78

267 966,63

2 070 880,11

2 526 473,73

3 Stan wykończeniowy wewnętrzny

603 699,97

736 513,96

4 Stan wykończeniowy zewnętrzny

63 538,47

77 516,93

11 367,92

13 868,86

1 Przyłącza kanalizacji deszczowej

4 898,21

5 975,82

2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej

6 469,71

7 893,05

117 554,96

143 417,05

1 Wewnętrzna instalacja c.o.

89 526,93

109 222,85

2 Wentylacja mechaniczna, grawitacyjna sanitariatów

28 028,03

34 194,20

Wewnętrzna instalacja wod-kan

76 131,09

92 879,93

1 Wewnętrzna instalacja wodociągowa

35 960,20

43 871,44

2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

40 170,89

49 008,49

103 845,16

126 691,10

103 845,16

126 691,10

3 266 662,46

3 985 328,20

1 Stan zerowy
2 Stan surowy zamknięty

Przyłącza kanalizacji

Wewnętrzna instalacja c.o. i wentylacji

Branża elektryczna
1 Roboty w zakresie przewodów instalacji oraz opraw el.
RAZEM
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skali. Ale z drugiej strony – prawdopodobnie
to właśnie powodowało utrzymanie budżetu
w ryzach.

Przykład 4: bez rezygnacji z jakości
Długo rozważaliśmy konstrukcję dachu – całość zrealizowana została ostatecznie ze stali,
a są tam elementy łukowe, a nie jakieś typowe
belki, do tego wieżyczka... Wszystko zostało
wykonane indywidualnie, na miejscu, a przedstawiona przez wykonawcę cena była moim
zdaniem bardzo niska. To już jednak trochę tajemnica tej firmy... Prawdopodobnym atutem
było oparcie się na podwykonawcach z najbliższych okolic – Krotoszyna, Ostrowa.
Z regionu pochodzili również dekarze
oraz murarze, którzy układali cegłę licową.
Wiadomo, że okolice Krotoszyna to ceramiczne zagłębie, przez całe lata produkowano tam
cegły... Teraz przejęła je pewna niemiecka firma i nie używają już polskich nazw, ale budulec
nadal produkują. I to głównie z tego materiału
robiliśmy elewacje. Były jedynie małe wyjątki
– żółte cegły ściągano z Gozdnicy, więc to kawałek drogi i też cegielnie niemieckie, z europejskimi stawkami.
Murowanie ścian jest pracochłonne, cegła
licowa zawsze jest droższa w układaniu, a zaprojektowaliśmy jeszcze reliefy, fragmenty
wpuszczane, kolorystykę w odpowiedniej gradacji. To były elementy, które trzeba było od

STUDIUM PRZYPADKU

Aula i pomniejszone atrium o odpowiedniej wielkości

Korytarz przy bibliotece i główne wejście do gimnazjum
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Wejście i korytarz sali sportowej

początku wykonać dobrze, bo przy wykończeniówce nic już nie udałoby się poprawić.
Cała stolarka jest drewniana (z wyjątkiem
aluminiowych świetlików) i także pochodziła
z miejscowej firmy. Stolcho nie jest jednak producentem tanim, a usłyszałem, że nie udzielono żadnej ulgi rabatowej. Rozmawiałem
z technologami tej firmy, bardzo im zależało
na jakości, mówili że są na miejscu i to będzie
również ich wizytówka, więc nie mogą dopuścić, żeby zainstalować „byle co”. Powiem tylko tyle: po tych 7-8 latach od realizacji pierwszego etapu, stolarka w oknach tej wielkiej sali
wygląda jakby nie dotknął jej upływ czasu.
Dodajmy do tego pokrycie dachów gimnazjum blachą cynkowo-tytanową, która jest
przecież drogim materiałem. Dlatego byłem
nieco zdumiony, że o tak niewielkich dodatkowych kwotach rozmawiano z wykonawcą przy
wykończeniu obiektu.

Przykład 5: podwójny nadzór
Pełniliśmy dość surowy nadzór autorski, a egzekwowanie projektu ułatwiał nam inż. Paweł
Orleański (obecny także w pierwszym etapie),
który pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Od razu zapowiedział inwestorowi
i wykonawcy, że bez jego nadzoru w imieniu inwestora, ale też bez autora projektu – w ogóle
nie ma mowy o rzetelnej realizacji. Przyjeżdżał
z budowy do pracowni, przygotowywał infor-
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„Żyjąca ściana” przy korytarzu sali sportowej

macje, jeżeli coś mu się nie podobało od razu to
fotografował, pokazywał nam co jego zdaniem
można odpuścić, a gdzie musimy zareagować.
To było robione na gorąco, bardzo wzorowo prowadzone, więc budowano porządnie, po wielkopolsku. Wymagaliśmy tego, co jest narysowane
i nikt się nie łudził, że pójdziemy na skróty.
Szkoła nosi imię Powstańców Wielkopolskich więc otwarcie odbywało się z dużą celebrą, połączoną z odsłonięciem tablicy, którą
zresztą sami zafundowaliśmy – zrobiliśmy
projekt i zamówiliśmy go u kamieniarzy, żeby
nie być zaskoczonym efektem... Utkwiło mi
w pamięci jak obecni na tej uroczystości przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i władz
wojewódzkich powiedzieli wójtowi, że pół
roku wcześniej otwierali obiekty Uniwersytetu
Poznańskiego i były one na identycznym poziomie wykończenia przestrzeni. Dlatego uważam, że wykonawcę, który zrealizował obiekt
dokładnie tak jak został zaprojektowany i jak
chciałem – trzeba chwalić.

Przykład 6: samo życie
Drugi etap był wynikiem pierwszego konkursu/przetargu, ale nie wszystko przebiegło
zgodnie z planem. Gimnazjum miało być realizowane od razu po sali sportowej, ale zmieniły
się warunki finansowe, w gminie zaczęto dyskutować, pojawił się pomysł powierzchownego remontu trzech innych funkcjonujących

szkół, i przeprojektowania gimnazjum z aulą
w Kobylej Górze na... pływalnię.
Przerwa trwała 6 lat. Odbyliśmy kilka trudnych rozmów z wójtem i radą gminy, skończyło się stanowczą decyzją wójta: idziemy do
banku, budujemy. Niewykluczone że była to
ostatnia chwila – bo po skończeniu inwestycji
nie kandydował już na kolejną kadencję.
Generalnie to, co było w projekcie zostało
zrealizowane. Z wyjątkiem niestety programu
terenowego, ponieważ gmina nie chciała się
aż tak mocno zadłużać, a i termin był bardzo
krótki – bo jesień 2010, czyli wybory władz samorządowych. Nowi radni nie czują problemu,
„posadzimy drzewka z lasu i będzie też ładnie”...
Dyrektorka szkoły bardzo precyzyjnie odbierała
wszystkie prace. I nadal walczy o ciąg dalszy.
Pomagamy jej, robiąc dziesiątki różnych przymiarek – co można zrobić i za ile, a ona stara się
o pieniądze. Zabrzmi to jak anegdota ale nowi
radni, po dwóch latach dyskusji, zaproponowali
na III etap, czyli projekt i realizację zagospodarowania terenu całe... 600 zł. Poczekamy cierpliwie jeszcze jakiś czas, może coś się zmieni.

Andrzej Maleszka
architekt IARP
pełnomocnik Studio M
> napisz do autora:
studio_m@o2.pl

redakcja

czytaj, polecaj, Z:A_podawaj_dalej!

1

2

zamówienia wysyłki pocztą
Z:A drukowany
> www.zawod-architekt.pl/abonament

dostępny elektronicznie
Z:A free w plikach pdf
> www.zawod-architekt.pl/archiwum
rekl ama

Koleżanki i Koledzy Architekci!

Zachowanie naszego wspólnego dziedzictwa architektonicznego zależy
od nas i naszej wiedzy, dlatego w celu jej poszerzenia lub zdobycia
zapraszam na:

STUDIA PODYPLOMOWE
ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA
DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO
organizowane przez Zakład Konserwatorstwa
Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Studia rozpoczynają się w drugiej połowie lutego 2013 roku
i trwają trzy semestry.
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, od czwartku do soboty.
Kierownik studiów
prof. dr hab inż. arch. Jan Tajchman

TERMIN REJESTRACJI KANDYDATÓW UPŁYWA W STYCZNIU 2013 ROKU
Toruń, Kamienica „Pod Gwiazdą” przed i po pracach
Ilość godzin zajęć wynosi 360 i obejmuje następujące bloki:
• Ideowe, naukowe i prawne podstawy opieki i ochrony zabytków – 25h
• Repetytorium z historii architektury – 35h
• Problematyka historyczna i konserwatorska zabytków architektury – 64h
• Dawne techniki budowlane i ich problematyka konserwatorska – 62h
• Metody konserwacji i restauracji zabytków architektury – 92h
• Podstawy i zasady dokumentacji projektowo-konserwatorskich – 30h
• Podstawy opieki i profilaktyki konserwatorskiej detali architektonicznych – 52h
• Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz
prezentacji realizacji konserwatorskich na terenie miasta Torunia
i uczelnianych Zakładach Konserwatorskich.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:
http://portal.umk.pl/web/kandydaci/podyplomowe/oferta
http://dziedzictwo.umk.pl/studia-podyplomowe.php

Kamienica „Pod Gwiazdą”
Wielka sień po pracach

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa
schodów z 1697 roku
Z:A _06_2012
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Akustyka pomieszczeń szkolnych
arch. Mikołaj Jarosz

Gdyby zapytać kilka przypadkowych osób jak jednym słowem opisać można środowisko
akustyczne w szkole, z pewnością większość odpowie: hałas. Wszechobecny, uciążliwy,
powodujący rozdrażnienie i zmęczenie. W ankietach 80-90% nauczycieli wskazuje na niego
jako główne fizyczne źródło uciążliwości w pracy.

J

Jako najbardziej hałaśliwe pomieszczenia wymienia się korytarze i hole, świetlice, stołówki oraz sale sportowe. Oczywiście nie można
zapominać też o salach lekcyjnych, gdzie jest
ciszej (ale wcale nie cicho) a największym
wyzwaniem jest uzyskanie dobrej zrozumiałości mowy. Przecież ostatecznie właśnie na
komunikacji werbalnej opiera się cały proces
edukacji.
Powyższe problemy wynikają w dużym
stopniu ze słabej akustyki wnętrz, w tym
przypadku pomieszczeń szkolnych. Znajomość tej problematyki jest wśród projektantów umiarkowana a sytuacji nie poprawia brak
unormowań. Polska norma dotycząca warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach jest dopiero w przygotowaniu,
wobec czego, źródłem zaleceń dotyczących
akustyki wnętrz w szkołach musi być literatura i normy zagraniczne.

Akustyczne materiały do szkoły
Komfort akustyczny wnętrz zależy od sposobu ich wykończenia:
	dla ograniczenia poziomu hałasu znaczenie
ma chłonność akustyczna wnętrza – tym
większa im więcej jest w nim materiałów
dźwiękochłonnych,
	dla zapewnienia dobrej zrozumiałości
mowy we wnętrzu znaczenie mają właściwe proporcje i wzajemne rozmieszczenie
materiałów dźwiękochłonnych i odbijających (kierunkujących) dźwięk.

TABELA 1. Średnie
równoważne poziomy dźwięku
w pomieszczeniach szkolnych
Rodzaj pomieszczenia

L Aeq [dBA]

W pomieszczeniach szkolnych materiały dźwiękochłonne mogą być instalowane jako sufity
podwieszane, okładziny sufitów, sufity wyspowe czy panele ścienne. Dźwiękochłonność tych
produktów określona jest ważonym wskaźnikiem pochłaniania dźwięku w. Wskaźnik przyjmuje wartości z przedziału 0-1. Im wyższa jego
wartość tym większa dźwiękochłonność materiału. Przyjrzyjmy się pod tym kątem poszczególnym pomieszczeniom szkolnym.

Sale lekcyjne
W klasach najczęściej występują równocześnie
dwa problemy akustyczne:
	Wysoki poziom tła akustycznego – przyczyną bywa zbyt słaba dźwiękoizolacyjność
przegród ograniczających pomieszczenie
ale także niewłaściwie jego wykończenie.
Przewaga twardych powierzchni, odbijających dźwięk, powoduje, że jest on we
wnętrzu silnie wzmacniany, a to ośmiela
uczniów do głośniejszego zachowania.
Zwykle poziom tła akustycznego w sali lekcyjnej w trakcie zajęć przekracza 60 dBA,
co zmusza nauczycieli do forsowania głosu, utrudnia koncentrację i z każdą lekcją
zwiększa zmęczenie, tak uczniów jak i nauczycieli. Najgłośniej jest w salach przeznaczonych dla klas 0-III w szkołach podstawowych.
	Słyszalny pogłos – pogłos jest tym silniejszy, im twardsze jest wykończenie sali
i uboższe jej wyposażenie. W typowej,

Rodzaj pomieszczenia

DIN 18041 Niemcy

SFS 5907 Finlandia

0,5-0,6

0,7

0,5-0,8

Korytarze

1,5

0,6-0,8

–

0,9-1,3

Stołówki

1,0

0,5-0,6

–

0,7-1,0

Świetlice

–

–

–

0,5-0,6

Sala sportowa z widownią
700 m2 (5000 m3)

1,5

1,0-1,5

1,5

1,3-1,9

Sala lekcyjna 60 m2 (180 m3)

Stołówki (obiad)

77

Świetlice (przy pełnym
obłożeniu)

82

Sale sportowe (lekcja)

77
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Maksymalny czas pogłosu T [s]
0,6-0,8

83
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Słyszalny pogłos i wysoki poziom tła akustycznego skutecznie ograniczają zrozumiałość mowy. Testy przeprowadzane w salach
lekcyjnych z czasem pogłosu rzędu 1,5 s, pokazują, że odsetek poprawnie zrozumianych
sylab wynosi 80% w pierwszych ławkach
i ok. 70% w tylnych.
W celu obniżenia pogłosu i poziomu tła
akustycznego w salach lekcyjnych zaleca się
instalację na całej ich powierzchni sufitów
dźwiękochłonnych o współczynniku w > 0,90.
Najlepiej stosować rozwiązania, które zapewniają dobre pochłanianie dźwięków także w niskich częstotliwościach (125-250 Hz).
W przypadku długich sal (>10 m) zaleca
się w przedniej części sali wprowadzić płyty
o współczynniku w < 0,30, zapewniające kierunkowe odbicia dźwięku wzmacniające siłę
głosu nauczyciela. W pozostałej części klasy
zaleca się użycie paneli ściennych o współczynniku w > 0,90. Optymalny jest ich montaż
na tylnej ścianie, powyżej wysokości 100 cm.
Tego typu rozwiązania pozwalają na skrócenie czasu pogłosu w klasach lekcyjnych do
ok. 0,5-0,6 s oraz na zwiększenie odsetka poprawnie zrozumianych sylab do 90%.

TABELA 2. Zalecenia norm zagranicznych dotyczące pogłosu
w pomieszczeniach szkolnych

Korytarze (przerwa)

Źródło: CIOP-PIB

polskiej gimnazjalnej sali lekcyjnej czas pogłosu wynosi zwykle około 1,5 s, a w salach
przeznaczonych do nauczania zintegrowanego w szkołach podstawowych około
1,0 s. Różnice te wynikają z innego umeblowania i wyposażenia.

BB 93 Wlk. Brytania SS 02 52 68 Szwecja

fot. ecophon
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Korytarze
Zasadniczym problemem w korytarzach szkolnych jest zbyt wysoki poziom hałasu oraz jego
zasięg w budynku. Głośne środowisko nie pozwala na odpoczynek między lekcjami i utrudnia komunikację. Z kolei duży zasięg dźwięku
jest najsilniej odczuwalny w trakcie lekcji, kiedy
hałasy w jednym miejscu szkoły są dobrze słyszalne w całym budynku.
Ograniczenie poziomu hałasu można uzyskać instalując na korytarzach materiały
dźwiękochłonne. Przyjęcie takiego rozwiązania ograniczy też zasięg przestrzenny dźwięku
w budynku.
Zwykle, ze względów praktycznych, dostępna jest jedynie powierzchnia sufitów,
ewentualnie górne partie ścian (powyżej 200
cm). Ponieważ pozostałe powierzchnie ścian
i podłoga są twarde, w celu osiągnięcia najlepszych efektów zaleca się używać sufity podwieszane i panele ścienne o współczynniku
w > 0,95. Pozwala to na obniżenie poziomu
hałasu w czasie przerw nawet o 12 dBA. Zalecane jest też użycie sufitów podwieszanych
o podwyższonej odporności na uszkodzenia
mechaniczne i systemowo zabezpieczonych
przed zdejmowaniem paneli przez nieupoważnione osoby.

Dzieci w młodszych klasach podstawówek (klasy 0-III) mają więcej swobody na lekcjach. Jest tu
miejsce na zabawę i samodzielną pracę w grupach. Zwykle w ich klasach głównym problemem
jest zbyt wysoki poziom hałasu (na fot. Fritidshjemmet Nord, Dania)

Korytarze szkolne wykończone twardymi materiałami są najgłośniejszymi pomieszczeniami
w szkole. Zastosowanie sufitów dźwiękochłonnych może obniżyć poziom hałasu nawet o 12 dB
(na fot. Gimnazjum w Skórzewie)

Stołówki i świetlice
Stołówki i świetlice są po korytarzach najgłośniejszymi pomieszczeniami w szkołach podstawowych. Pomieszczenia te powinny być
tak wykończone, aby jak najbardziej ograniczyć
wzmocnienie dźwięku. Zaleca się instalować
dźwiękochłonne sufity podwieszane i panele
ścienne o współczynniku w > 0,90. W świetlicach optymalnym miejscem instalacji paneli
ściennych jest pas od 100 do 220 cm ponad
podłogą. W stołówkach, ze względu na wymóg zmywalności ścian, panele ścienne można instalować wyżej. Podobnie jak w wypadku
korytarzy szkolnych można liczyć na obniżenie
poziomu hałasu o ok. 10-12 dB.

Mikołaj Jarosz
architekt, Ecophon
> napisz do autora:
mikolaj.jarosz@saint-gobain.com

W salach lekcyjnych szkół ponadpodstawowych lekcje prowadzone są zwykle w formie wykładu.
Większa ilość wiadomości przekazywanych słownie, szybsze tempo lekcji, bardziej rozbudowane
słownictwo, większa odległość pomiędzy nauczycielem a uczniami sprawiają że zrozumiałość
mowy jest najważniejsza (na fot. Gimnazjum w Skórzewie)
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Basen 50-metrowy w Gent (Belgia)

Marcin Ryszkiewicz

Od kilku lat systematycznie rośnie liczba pełnowymiarowych basenów pływackich. Ich budowa
jest dotowana przez Ministerstwo Sportu w ramach programu poprawy infrastruktury sportowej,
ponieważ uznawane są za obiekty strategiczne dla polskiego sportu. Co jednak zrobić, aby
uniknąć wysokich kosztów ich utrzymania?

K

Koszty budowy i utrzymania dużej niecki
są proporcjonalnie wyższe niż popularnego
w Polsce basenu 25-metrowego. Natomiast
stopień wykorzystania olimpijskiego basenu jest zazwyczaj niezadawalający. Lokalne
kluby i sekcje pływackie są w stanie zapełnić
basen zawodnikami zaledwie przez kilka godzin dziennie. Również frekwencja pływaków-amatorów jest niewystarczająca.

Więcej pływających to większy zysk
Prostym rozwiązaniem poprawiającym rentowność obiektu jest zwiększenie osób pływających w tym samym czasie. Zauważmy,
że treningi czy zajęcia pływackie dla szkół
koncentrują się przed południem oraz, w przypadku wyczynowców, w godzinach wieczornych. Dla wielu użytkowników basenu dystans
25 metrów jest wystarczający. Przy zastosowaniu ruchomego pomostu przegradzającego
Variopool możemy zdublować liczbę torów,
a tym samym pływaków. Mobilny pomost
może być kotwiony także w innych miejscach
niecki, np. dla potrzeb rozgrywek waterpolo.
W Polsce takie urządzenie funkcjonuje
m.in. w szczecińskiej Floating Arenie (proj.
Orłowski Szymański Architekci), gdzie w grudniu ubiegłego roku odbyły się Mistrzostwa
Europy w pływaniu na krótkim, 25-metrowym
dystansie. Ciekawostką była tymczasowa trybuna rozpięta nad nieużywaną częścią niecki.
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Dodatkowe funkcje basenu
Jednak dla efektywności basenu olimpijskiego
kluczową kwestią jest przyjęcie założenia, że
nie musi on służyć wyłącznie pływaniu. Projektując 50-metrową nieckę warto przewidzieć
nie tylko możliwość dzielenia jej na części, ale
również zmiany głębokości. Pewien obszar
basenu może być wyposażony w ruchome
dno, które pozwoli na regulowanie głębokości
wody. Umożliwia to prowadzenie szeregu zajęć, od nauki pływania, poprzez aqua-aerobik,
aż po bardzo wyrafinowane formy aktywności, takie jak dyskoteka w wodzie czy seanse
filmowe.
Zastosowanie konfiguracji przegród i ruchomego dna zmienia zasadniczo funkcję basenu, a nawet całego obiektu. Zamiast zwykłej pływalni tworzy się centrum aktywności
zapewniające sportowe, rekreacyjne i rozrywkowe formy spędzania wolnego czasu. Dzięki
temu basen staje się atrakcyjny dla wszystkich
grup klientów. Tym samym zwiększa się frekwencja, a co za tym idzie rentowność przedsięwzięcia.

Dobry przykład z Olsztyna
Taki wielofunkcyjny basen olimpijski od marca
2012 roku działa w olsztyńskiej Aquasferze
(proj. RE_Studio Architektury). Na dwóch ruchomych dnach Variopool o łącznej powierzchni
500 metrów kwadratowych prowadzone są

zajęcia aqua-aerobowe, rozgrywki sportowe,
zabawy dla dzieci. Basen jest miejscem imprez nie tylko sportowych, ale i rozrywkowych.
Już po paru miesiącach od oddania obiektu do

Basen olimpijski w Gliwicach

użytku widoczne było, że wielofunkcyjność basenu 50-metrowego ma decydujący wpływ na
atrakcyjność oferty i rentowność pływalni.
Kolejne projekty basenów olimpijskich wyposażonych w ruchome dna i pomosty Variopool czekają na realizację.
>W
 ięcej informacji o ruchomych dnach
i pomostach przegradzających:
www.variopool.pl

Marcin Ryszkiewicz
sales manager Variopool Polska
> napisz do autora: m.ryszkiewicz@variopool.pl

fot. Variopool polska

Wielofunkcyjny
basen olimpijski
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Koordynacja
pod znakiem Netmana
ilustracje: intersoft

ArCADia-Netman to
moduł systemu ArCADia
umożliwiający zarządzanie
całą dokumentacją projektową
oraz pracą grupową poprzez
Internet, na jednym pliku
i w jednym projekcie.
Dzięki niemu architekt
prowadzący projekt, może
z poziomu programu w pełni
kontrolować i koordynować
jego realizację.

L

Lepsza koordynacja pracy
nad projektem
Architekt prowadzący jednym kliknięciem
udostępnia zmiany lub całkiem nowy projekt
wszystkim jego uczestnikom, niezależnie od
miejsca, w którym się znajdują, przydziela
prawa do modyfikacji w ustalonym zakresie
(w ramach samej architektury lub konkretnej
branży). Jednocześnie architekt pracuje dalej
nad projektem architektonicznym i wszelkie
jego zmiany automatycznie oglądać mogą
upoważnieni użytkownicy. Przykładowo instalatorzy mogą ograniczyć się tylko do pobierania aktualnych wersji architektury, zachowując oczywiście wykonany przez siebie
projekt instalacji branżowej. Wszyscy uczestnicy projektu, oprócz pobierania najnowszej
wersji architektury, mogą publikować efekty
swojej pracy, co jest widziane przez całą grupę
biorącą udział w projekcie. Wcześniejsze przydzielenie ról pozwala na „nie wchodzenie sobie
w drogę”, a program ArCADia-Netman dba
o prawidłowe ulokowanie projektu branżowego w zawsze aktualnym otoczeniu. System
ArCADia, poprzez zespolenie wszystkich branż
w jednym projekcie, umożliwia analizę kolizji,
skrzyżowań czy zbliżeń.

Wszyscy na jednym pliku
Poprzez automatyczną synchronizację zmian
dokonywanych przez poszczególnych projektantów ArCADia-Netman umożliwia pracę
grupową, nawet nad najbardziej skompliko-

wanym projektem. Dotyczy to również grup
rozproszonych, nie ograniczonych do jednego
biura. Co najważniejsze, cała grupa pracuje
zawsze nad jednym, aktualnym plikiem DWG.
Architektura sieci internetowej pozwala na
bezpieczną komunikację w ramach grupy bez
konieczności składowania pliku projektu na
jakimkolwiek zewnętrznym serwerze, co redukuje koszty administrowania i hostingu do
zera. Moduł nie wymaga specjalnego konfigurowania, wystarcza zwykła instalacja programu na komputerze użytkownika.

Moduł sprzyjający komunikacji
Aby wygodnie i skutecznie prowadzić pracę
w grupie projektowej, ArCADia‑Netman został dodatkowo wyposażony w podstawowe
mechanizmy do komunikacji między użytkownikami. Pierwszym z nich jest standardowy komunikator umożliwiający w czasie
rzeczywistym przesyłanie informacji tekstowych pomiędzy poszczególnymi osobami
w grupie, drugim zaś jest mechanizm analogiczny do skrzynki e‑mailowej. Wiadomości
wysłane i odbierane w ten sposób zapisywane są w zasobach użytkownika co pozwala na
ich odtworzenie w dowolnym terminie. Uniwersalność programu umożliwia także wykorzystywanie go do przesyłania nieograniczonych wielkością plików (np. filmów DVD) jak
również jako zwykły komunikator. Program
jest bezpłatny i można go pobrać ze strony
www.intersoft.pl

Cechy programu:
	Możliwość prostego i bezpiecznego sposobu
zarządzania całą dokumentacją projektową
i udostępnianie jej wszystkim członkom
zespołu,
	Stały dostęp do projektów,
	Możliwość pracy grupowej (również grupy
rozproszonej) w jednym projekcie i na
jednym pliku,
	Synchronizacja i łączenie zmian wprowadzanych przez poszczególnych projektantów
w projekcie,
	Definiowanie ról projektowych,
	Zarządzanie i wersjonowanie dokumentów,
	Możliwość przeglądania wcześniejszych
wersji dokumentów,
	Automatyczne generowanie informacji
o zmianach w projekcie,
	Zdalne śledzenie zmian w projekcie,
	Zarządzanie kontaktami,
	Komunikacja z zespołem projektowym.

Bezpłatny program ArCADia-Netman
dostępny w I kwartale 2013.

Intersoft sp. z o.o.
generalny dystrybutor ArCADiasoft
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
tel.: 42 689 11 11
www.intersoft.pl
intersoft@intersoft.pl
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Program dający konkretną
wiedzę i umiejętności
Nowy Ekspert to bezpłatny program transferu know-how przygotowany dla potrzeb przedsiębiorców, którzy
chcą stosować w swojej pracy zawodowej najnowsze rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej
w budynkach. Usługę doradczą prowadzi Fundacja Poszanowania Energii. Na temat innowacyjnych warsztatów
i korzyści, które dają rozmawialiśmy z arch. Emilią Pietrzak-Kurzyńską, z firmy „Nowy Materiał” z Ostrzeszowa.

Dlaczego wzięła Pani udział w programie
doradczym Nowy Ekspert?

> Bardzo zainteresowała mnie tematyka programu Nowy Ekspert – energooszczędnym i ekologicznym budownictwem interesuję się od dawna. Z jednej strony idee korzystania ze źródeł
odnawialnych oraz zmniejszanie zużycia energii
wydają mi się słuszne, z drugiej – do takiego
projektowania wręcz zmuszają nowe przepisy.
W jaki sposób dotarła do Pani informacja
o możliwości skorzystania z tej
innowacyjnej usługi?

> O programie Nowy Ekspert dowiedziałam się
z magazynu Zawód:Architekt. Po odwiedzeniu
strony internetowej zobaczyłam, że transfer
wiedzy obejmuje kilka tematów szczególnie
interesujących dla architekta:
	systemy zaopatrzenia w energię w nowo
wznoszonych budynkach,
	wykorzystanie energii odnawialnych w budynkach,
	projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych.
Jak w praktyce wyglądał Pani
udział w przedsięwzięciu?

> Spotkania odbywają się w Warszawie w formie
wykładów oraz zajęć warsztatowych w małych
grupach. Dzięki niewielkiej liczbie uczestników,
był czas na poruszenie problemów z jakimi każdy z nas się spotyka. Ja mogłam więc zapytać
o możliwości ograniczania mostków termicznych czy o ekonomiczną zasadność wykorzystania źródeł odnawialnych. Bardzo ważnym
punktem programu było pokazanie w jaki sposób porównać zastosowanie różnych źródeł
energii i jakie wynikają z tego korzyści nie tylko
ekologiczne ale również ekonomiczne. Było to
dla mnie istotne, bo nawet jeśli w wielu sytu-
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acjach sama byłam przekonana do stosowania
źródeł odnawialnych – to jednak inwestor potrzebuje konkretnych informacji aby na takie
rozwiązanie się zdecydować. Podczas warsztatów otrzymaliśmy praktyczne narzędzie oraz
umiejętności, dzięki którym w łatwy sposób
można przedstawić inwestorowi zasadność
stosowania różnych źródeł, z podaniem konkretnych kosztów.
Gdzie odbywają się spotkania?

> Główne spotkania na których była przekazywana wiedza odnośnie poszczególnych tematów odbywały się w Warszawie. Natomiast
indywidualne spotkania na temat metod efektywnego wdrożenia wiedzy technologicznej i organizacyjnej w przedsiębiorstwie, w moim przypadku odbyły się we Wrocławiu. Tak wybrałam,
ponieważ do tego miasta mam znacznie bliżej.
Organizatorzy zapewniają
materiały pomocnicze?

> Do każdego zagadnienia otrzymaliśmy
skrypty i płyty cd z materiałami. Dodatkowo
poznaliśmy program porównujący różne źródła energii stosowane w budynkach.
Czy było już Pani dane wykorzystywać
w pracy nowe umiejętności i wiedzę?

> Wiedza, która została mi przekazana podczas programu poszerzyła i ugruntowała moje
wiadomości. Dzięki niej łatwiej rozmawia mi się
z inwestorami, łatwiej mi też przekonać ich do
nowych rozwiązań. Pomocny okazał się także
program do szacowania zasadności wykorzystania różnych źródeł energii – mogę dzięki
niemu przedstawić inwestorowi konkretne
koszty i porównanie różnych źródeł. Takie nieabstrakcyjne informacje zdecydowanie skuteczniej przemawiają do inwestorów.

Na potrzeby przedsiębiorców, którzy
chcą stosować najnowsze rozwiązania
z zakresu efektywności energetycznej,
Fundacja Poszanowania Energii przygotowała
projekt Nowy Ekspert. Ta proinnowacyjna
usługa świadczona jest w ramach autorskiego
projektu zespołu FPE. Stanowi szansę rozwoju
przedsiębiorstwa przez poszerzenie jego
działalności. Pozwala na to przekazana podczas
programu wiedza oraz indywidualne spotkania
z konsultantami, mające na celu wsparcie
wdrożenia pozyskanej wiedzy oraz umiejętności
w praktyce zawodowej.
Projekt Nowy Ekspert współfinansowany jest
ze środków unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Już 196 przedsiębiorców pozyskało
przekazywaną w ramach projektu innowacyjną
wiedzę z czego 62 przedsiębiorców
dzięki transferowi know-how rozpoczęło
świadczenie nowych innowacyjnych usług.
Do końca 2013 roku z projektu skorzysta
280 przedsiębiorców
By zgłosić się do projektu wystarczy wejść na
stronę www.nowyekspert.pl, kliknąć w zakładkę
„Wypełnij formularz” i podać podstawowe
informacje o firmie. Konsultant oddzwoni
i doradzi jaki zakres usługi transferu know-how
będzie odpowiedni dla firmy.

IZBA ARCHITEKTÓW

Samorząd zawodowy
architektów w ocenie
jego delegatów krajowych
Paweł Antkowiak

Wokół funkcjonowania izb zawodowych krąży wiele mitów i nieporozumień, które często zamazują
istotę samorządności. Wiedza społeczeństwa na temat działania samorządu pochodzi najczęściej
z doniesień medialnych. Niniejszy artykuł przedstawia statystykę opinii architektów aktywnie
działających na rzecz swojego środowiska.

I

Instytucja samorządu zawodowego – mimo że
należy uznać ją za jeden z najważniejszych fundamentów ustroju III Rzeczypospolitej1 – poddawana jest krytyce zarówno przez społeczeństwo, jak i czasem przez samych jej członków.
Podstawowy zarzut, jaki stawia się przedstawicielom danej profesji polega na przeciwstawianiu interesu swojej organizacji interesowi
społecznemu. Zdaniem przeciwników samorządu – izby zawodowe chronią własnych
członków zamiast dbać o interes publiczny poprzez sprawowanie nadzoru nad prawidłowym
i rzetelnym wykonywaniem zawodu.
Na tym tle, interesujące jest jak funkcjonowanie samorządów oceniają ci z ich członków,
którzy wybrani głosami koleżanek i kolegów,
stoją najbliżej prowadzonych prac. Informacji
statystycznej dostarcza nam badanie opinii
przeprowadzone wśród krajowych delegatów
Izby Architektów RP.

Formuła badania opinii delegatów
Badanie miało charakter ekspercki, z celowym
doborem próby badawczej – przeprowadzone
1_Reforma samorządowa była obok przekształceń wolnorynkowych
jednym z najistotniejszych osiągnięć przemian demokratycznych roku 1989. Wiązały się one przede wszystkim z liberalnym
kapitalizmem w sferze gospodarczej, ale także z daleko idącą demokratyzacją aparatu władzy publicznej, przynosząc w efekcie niemal

zostało wśród delegatów krajowych czyli osób,
które aktywnie działają na rzecz samorządności zawodowej angażując się w działalność
organizacji. Przedstawione w dalszej części
wyniki nie są więc reprezentatywne dla całego
środowiska zawodowego architektów. Warto
jednak podkreślić, że w prezentowanym badaniu wzięło udział 70% delegatów, co oznacza,
że badanie uznali za istotne.
Badanie przeprowadzone zostało podczas
II Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego
Zjazdu Izby Architektów RP, który obradował
w dniach 11-12 czerwca 2010 r. w Warszawie.
Na zjazd delegowanych było 113 przedstawicieli samorządu z całej Polski, wybranych demokratycznie w swoich okręgach. W obradach
uczestniczyło 101 architektów, a w zaproponowanym badaniu udział wzięły 74 osoby.
Ze względu na niekompletność 4 formularzy
ankiety (zostały one wypełnione częściowo)
pod uwagę brano jedynie kompletne ankiety
w liczbie 70.
Narzędziem badania był anonimowy kwestionariusz ankiety, składający się z 15 pytań
merytorycznych i 3 pytań tzw. metryczkowych. Wśród ankietowanych zdecydowanie
dominowali mężczyźni, w wieku powyżej 50
lat i z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym (patrz tabela 1).

całkowite odejście od struktury jednolitej i scentralizowanej.
Rozwój samorządu należy uznać za jeden z najważniejszych fundamentów ustroju III Rzeczypospolitej, jako przejaw daleko idącej decentralizacji aparatu administracyjnego. Zgodnie z tą koncepcją wykonywanie
zadań publicznych powierzane jest podmiotom publicznoprawnym
uczestniczącym obok państwa i jego organów w sprawowaniu władzy
publicznej oraz wykonywaniu administracji. Oprócz jednostek obligatoryjnych o podstawowym znaczeniu (jak na przykład jednostki samorządu terytorialnego), administracja ta wykonywana jest również przez
samorządy zawodowe, gospodarcze czy zakłady administracyjne.
źródło: M. Cherka, Decentralizacja – czy „reaktywacja” pojęcia jest

groźna?, „Studia Iuridica” 2004, Tom XLIII, s. 15-16.
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TABELA 1. Charakterystyka badanej
grupy architektów
Wiek
36-50 lat
18,57%
Płeć

20-35 lat
0%
kobieta
11,43%
1-10 lat pracy
0%

powyżej 50 lat
81,43%
mężczyzna
88,57%

Staż zawodowy
11-20 lat pracy
17,14%

pow. 20 lat pracy
82,86%

Źródło: Opracowanie autora na podstawie wyników badań.

Ankietowani mieli możliwość umotywowania swojej opinii. Takie uzasadnienie sporządziło aż 51 osób, co dowodzi, że badani
architekci sumiennie podeszli do odpowiedzi
na pytania otwarte i półotwarte. Wśród architektów, którzy pozytywnie odpowiedzieli
na pytanie i uzasadnili swoją odpowiedź dominowały poglądy że samorząd zawodowy pozwala kształtować ustawodawstwo zgodnie
z oczekiwaniami architektów i w państwie
demokratycznym jest rzeczą naturalną, gdyż
stanowi praktyczny wyraz decentralizacji władzy. Spośród dwóch osób, które negatywnie
odpowiedziały na postawione pytanie swoje
stanowisko uzasadniła jedna (zestawienie
przedstawia tabela 2, pytanie 1).

Pytanie pierwsze:
Czy Pani/Pana zdaniem samorząd
zawodowy architektów jest ważnym
elementem modelu ustrojowego
państwa demokratycznego?

Pytanie drugie:
Jak Pani/Pan ocenia dotychczasowe
funkcjonowanie samorządu
zawodowego architektów?

Niemalże wszyscy ankietowani, bo aż 97,14%,
uznali, że tak. Odmienną opinię wyraziły jedynie 2 osoby (2,86%) – patrz wykres P_1.

Większość zapytanych pozytywnie oceniła
dotychczasową działalność samorządu zawodowego. Co czwarty nie określił jednoznacznie
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P_1. Czy Pani/Pana zdaniem samorząd zawodowy architektów
jest ważnym elementem modelu ustrojowego państwa
demokratycznego?

P_2. Jak Pani/Pan ocenia dotychczasowe funkcjonowanie
samorządu zawodowego architektów?

tak (97,14%)

bardzo dobrze (1,43%)

nie (2,86%)

dobrze (61,41%)
trudno powiedzieć (24,94%)
źle (10,0%)
bardzo źle (2,87%)

P_3. Czy Pani/Pana zdaniem samorząd architektów spełnia
oczekiwania zrzeszonych w nim osób?
zdecydowanie tak (1,43%)

zdecydowanie tak (5,71%)

raczej tak (42,86%)

raczej tak (34,29%)

trudno powiedzieć (28,57%)

trudno powiedzieć (11,43%)

raczej nie (22,85%)

raczej nie (35,71%)

swojego stanowiska, natomiast niespełna 13%
wystawiło ocenę negatywną (wykres P_2).
Z możliwości uzasadnienia dokonanego
przez siebie wyboru – skorzystało 47 osób. Respondenci, którzy wyrazili pozytywną opinię
(29 osób) argumentowali, że samorząd działa
coraz sprawniej, ciągle się rozwija i wypracowuje mechanizmy swojego funkcjonowania
pomimo niesprzyjających warunków prawnych
i finansowych2.
Jednocześnie wśród osób, które oceniły
funkcjonowanie samorządu negatywnie lub
nie wskazały jednoznacznej odpowiedzi pojawiły się opinie, że samorząd nie ma sprzyjających warunków do realizacji powierzonych mu
przez ustawę zadań, a opieranie działalności
izby na zasadzie wolontariatu nie mobilizuje
do pracy, więc dla zwiększenia siły przebicia IARP wymagałaby sprofesjonalizowania
(patrz tabela 2, pytanie 2).

Pytanie trzecie:
Czy Pani/Pana zdaniem samorząd
architektów spełnia oczekiwania
zrzeszonych w nim osób?
Ankietowani uznali w większości, że tak, ale
jednocześnie blisko trzech na dziesięciu nie
odpowiedziało jednoznacznie na tak sformułowane pytanie, wybierając odpowiedź – trudno powiedzieć, co może wynikać z krótkiego
okresu doświadczeń samorządowych badanej
grupy. Co czwarta pytana osoba uznała, że samorząd zawodowy nie stanowi odpowiedzi na
oczekiwania członków – patrz wykres P_3.

2_Jeden z ankietowanych dodał, że „samorząd działa dobrze, mimo
ciągłych prób osłabiania roli samorządów zawodowych w Polsce
przez aparat rządowy”.

P_4. Czy Pani/Pana zdaniem samorząd zawodowy architektów
posiada wystarczający zakres kompetencji?

Pytanie czwarte:
Czy Pani/Pana zdaniem samorząd
zawodowy architektów posiada
wystarczający zakres kompetencji?
Blisko połowa, uznała, że jest on niewystarczający, zaś odmiennego zdania było 40%.
Jedna na dziesięć pytanych osób nie określiła
jasno swojego stanowiska wybierając odpowiedź „trudno powiedzieć” – patrz wykres P_4.
Warto dodać, że kwestia posiadanych przez
samorząd zawodowy uprawnień oraz warunki,
w jakich samorząd realizuje zadania ustawowe
stała się przedmiotem wielu uwag w kolejnych
pytaniach otwartych i półotwartych.

Pytanie piąte:
Czy Pani/Pana zdaniem zadania
realizowane przez samorząd
zawodowy mogą być skutecznie
realizowane przez władze rządowe?
Większość pytanych architektów uznała, że
nie (64,29%), natomiast odmienną opinię wyraziło 35,71%. Ankietowani mieli możliwość
przedstawienia argumentów na rzecz swoich
racji, co uczyniły 54 osoby. Wśród uzasadnień
dominowały poglądy, że władze rządowe nie
posiadają odpowiednich kompetencji, aby realizować tego rodzaju zadania bez pomocy środowiska zawodowego (patrz tabela 2, pytanie 5).

W pytaniu szóstym
poproszono o uszeregowanie
kompetencji samorządu zawodowego
począwszy od najważniejszej do
najmniej istotnej spośród pięciu
zaproponowanych w ankiecie.
Pytani architekci mieli również możliwość
wskazać swoją własną – dodatkową szóstą

kompetencję samorządu, z tej możliwości
skorzystało aż 15 osób. Ranking kompetencji
stworzony przez respondentów wygląda następująco:
1)	nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu,
2)	reprezentowanie interesów zawodowych
wobec władz państwowych,
3)	kształtowanie zasad i czuwanie nad etyką
wykonywania zawodu,
4)	organizowanie i prowadzenie sądownictwa zawodowego,
5)	doskonalenie zawodowe i określanie programów kształcenia,
6a)	wpływanie na kształt prawa budowlanego i monitoring legislacji,
6b)	dbanie o przestrzeń publiczną i jakość architektoniczną w Polsce,
6c)	w zmocnienie rangi i budowanie pozytywnego wizerunku architekta,
6d)	edukowanie społeczeństwa,
6e)	samopomoc i ochronę zawodu,
6f)	budowanie relacji z innymi samorządami
zawodowymi.
W pytaniach od siódmego do jedenastego
poproszono ankietowanych o ocenę realizacji
poszczególnych zadań stawianych przed samorządem zawodowym architektów wymienionych w pytaniu szóstym w pięciostopniowej skali. Odpowiedzi ilustruje tabela 4.
Interesujące jest, że ranking kompetencji
samorządu zawodowego różni się od ocen realizacji tych kompetencji. Najwyżej oceniono
bowiem organizowanie i prowadzenie sądownictwa zawodowego, a najniżej reprezentowanie interesów zawodowych wobec władz
państwowych.
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Kwestia nieskutecznego, zdaniem respondentów, reprezentowania ich interesów w relacjach z rządem stała się przedmiotem wielu
uwag w pytaniach, pozwalających na samodzielną wypowiedź.
W kolejnych pytaniach merytorycznych
poproszono o odpowiedzi na pytania: 12. Czy
Pani/Pana zdaniem sposób finansowania samorządu zawodowego architektów pozwala na
realizację nałożonych na niego zadań? oraz 13.
Czy Pani/Pana zdaniem zasady wyboru władz
samorządu architektów gwarantują demokratyczny sposób sprawowania władzy? Wyniki
prezentują wykresy P_12 oraz P_13.
Punkty czternasty i piętnasty miały
charakter otwarty – architektów poproszono

o wskazanie spraw, które w ich ocenie należałoby zmienić w funkcjonowaniu samorządu zawodowego oraz o wskazanie spraw, o które nie
zapytano w ankiecie, a są one istotne z punktu
widzenia prowadzonych badań. Zestawienie
opinii przedstawia tabela 3.
***
Opisane wyniki badań przeprowadzonych
wśród delegatów krajowych IARP pokazują że
architekci uznają funkcjonowanie samorządu
zawodowego za integralny element demokracji, bez którego trudno byłoby współcześnie wyobrazić sobie funkcjonowanie zawodu
zaufania publicznego, jakim jest architekt.
Szczególną uwagę zwracają na fakt, że dzięki

funkcjonowaniu samorządu ustawodawstwo
może być kształtowane zgodnie z oczekiwaniami środowiska zawodowego oraz gwarantowany jest wysoki poziom wykonywanych
usług architektonicznych.
Większość delegatów pozytywnie ocenia
dotychczasowe funkcjonowanie samorządu
stwierdzając, że samorząd działa coraz sprawniej, ciągle się rozwija i wypracowuje mechanizmy swojego działania. Ankietowani dodawali,
że pozytywnie oceniają oni jego funkcjonowanie mimo niesprzyjających warunków prawnych
i finansowych. Głosy krytyczne, jakie wyrazili,
dotyczyły przede wszystkim braku widocznych efektów działania samorządu w zakresie
ochrony interesów architektów.

TABELA 2. UZASADNIENIA OPINII WYRAŻONYCH W ANKIETACH
Pytanie 1
Uzasadnienia do odpowiedzi pozytywnych (50 osób)1
• samorząd zawodowy pozwala kształtować ustawodawstwo
zgodnie z oczekiwaniami architektów – 17 osób;
• w państwie demokratycznym samorząd jest rzeczą
naturalną, gdyż jest praktycznym wyrazem decentralizacji
– 10 osób;
• samorząd zawodowy architektów pozwala na utrzymanie
wysokiego poziomu wykonywania zawodu i dba o etykę tej
profesji – 9 osób;
• samorząd jest niezwykle ważnym elementem
społeczeństwa obywatelskiego – 8 osób;
• architekt pełni bardzo ważną rolę kształtując przestrzeń
publiczną – 7 osób;
• architekt to zawód zaufania publicznego – 6 osób;
• samorząd pozwala chronić zawód architekta przed
naciskami z zewnątrz – 6 osób;
• t ylko samorząd zna dobrze potrzeby członków własnego
środowiska – 5 osób;
• s amorząd znacznie skuteczniej wykonuje wiele zadań,
które wcześniej były realizowane przez struktury
rządowe – 4 osoby;
• samorząd pozwala na sprawowanie pieczy nad
ważnym aspektem cywilizacyjnym, czyli rozwojem
architektonicznym kraju – 4 osoby;
• samorząd jest istotnym elementem demokracji, ale nie
może to być samorządność pozorna – 3 osoby;
• samorząd prowadzi działalność edukacyjną dla
społeczeństwa – 2 osoby;
• samorząd podejmuje bardzo ważne decyzje o włączeniu
nowych członków do zawodu – 1 osoba;
• samorząd działa dobrze, ale nie stworzono odpowiednich
warunków dla jego dynamicznego rozwoju – 1 osoba.

Pytanie 2
Uzasadnienia odpowiedzi pozytywnych (29 osób)
• samorząd działa coraz sprawniej, ciągle się rozwija
i wypracowuje mechanizmy swojego funkcjonowania
– 15 osób;
• d ziała dobrze pomimo niesprzyjających warunków
prawnych i finansowych – 7 osób1;
• o rganizacyjnie działa bardzo dobrze, ale jego wpływ na
ustawodawstwo i władze rządowe jest niewielki – 5 osób;
• d ziała dobrze, ale należy konsekwentnie budować
pozytywny wizerunek architekta w świadomości społecznej
oraz w mediach – 4 osoby;
• d ziała dobrze, ale powinien podejmować więcej działań
w zakresie legislacji – 3 osoby;
• jest najistotniejszym elementem w procesie integracji
zawodowej architektów – 1 osoba.

Pytanie 5
Uzasadnienia odpowiedzi pozytywnych (16 osób)
• jest to prawdopodobne, ale tylko po uwzględnieniu opinii
samorządu zawodowego, bowiem urzędnicy nie posiadają
wiedzy na tematy zawodowe – 8 osób;
• jest to możliwe, ale tylko przy właściwej relacji między
samorządem a władzami rządowymi – 4 osoby;
• t rudno sobie wyobrazić sytuację, aby władze rządowe
równie skutecznie realizowały zadania publiczne – 3 osoby;
• jest to możliwe, ale byłoby to niekorzystne z punktu
widzenia społeczeństwa obywatelskiego – 2 osoby1.

Uzasadnienia odpowiedzi negatywnych (38 osób)
• władze rządowe nie posiadają odpowiednich kompetencji,
aby realizować tego rodzaju zadania – 17 osób;
• władze rządowe nie są w stanie zrozumieć potrzeb
architektów, gdyż nie są członkiem tej społeczności, nie
Uzasadnienia odpowiedzi negatywnych (6 osób)
znają kultury, zwyczajów i specyfiki tej profesji – 10 osób;
• działania związane z wykonywaniem zawodu powinny być
• brak jest widocznych efektów działań samorządów
realizowane przez samych przedstawicieli tego zawodu;
w zakresie obrony interesów architektów – 3 osoby;
oni bowiem najlepiej znają potrzeby i problemy nękające
• s amorząd nie ma sprzyjających warunków do realizacji
architektów – 7 osób;
powierzonych mu przez ustawę zadań – 2 osoby;
• byłby to odwrót od decentralizacji i demokratycznego
• d ziałalność samorządowa jest oparta na zasadzie
państwa prawa – 5 osób (jeden z ankietowanych dodał,
wolontariatu, co nie mobilizuje do pracy, wymaga to więc
że „im mniej państwa w zawodzie architekta tym lepiej”);
sprofesjonalizowania.
• w ładze rządowe są niechętne, aby konsultować
Uzasadnienia odpowiedzi „trudno powiedzieć” (12 osób)
kluczowe sprawy zawodowe, stąd całkowite przejęcie
• organizacyjnie działa dobrze, ale jego rola w zakresie
tych uprawnień oznaczałoby realny koniec samorządu
ustawodawstwa związanego z wykonywaniem zawodu jest
zawodowego – 4 osoby;
niewielka – 3 osoby;
• upolityczniłoby to całą sferę zawodową tej profesji, która
• nie przekazuje swoim członkom pełnej informacji
przecież z założenia polityczna nie jest – 3 osoby;
o podejmowanych przez siebie działaniach – 2 osoby;
• władze rządowe traktują problemy architektów jako sprawy
• nie jest organizacją sprofesjonalizowaną, stąd jego siła
drugorzędne – 2 osoby;
przebicia jest niewielka – 2 osoby;
• najlepszą sytuacją byłoby utrzymanie dotychczasowych
• nie dba o interesy młodych adeptów zawodu;
rozwiązań, ale jednocześnie zwiększenie zaangażowania
• ma niewielki wpływ na proces uchwalania prawa
ze strony rządowej w sprawy samorządu – 2 osoby;
Uzasadnienia odpowiedzi negatywnych (1 osoba)
budowlanego;
• etatyzm rządowy jest wielokrotnie większy aniżeli
• s amorząd ogranicza wolność gospodarczą i szybko zmierza • na szczeblu lokalnym działa średnio, natomiast na szczeblu
samorządowy – 1 osoba.
w kierunku klasycznego etatyzmu.
krajowym źle.
1_Pytanie miało formułę półotwartą. Respondenci mogli więc
dowolnie kształtować uzasadnienie swojej odpowiedzi. Odpowiedzi
respondentów zostały skategoryzowane tematycznie i przedstawione
powyżej. Niniejsze uwagi odnoszą się również do kolejnych pytań,
w których poproszono ankietowanych o uzasadnienie swoich odpowiedzi a także do pytań czternastego i piętnastego.

1_Warto zwrócić uwagę, że ankietowani, stawiają cały szereg zastrze-

1_Jeden z ankietowanych dodał, że „samorząd działa dobrze, mimo

żeń. Na czoło wszystkich tych postulatów wysuwana jest kwestia

ciągłych prób osłabiania roli samorządów zawodowych w Polsce

dobrej współpracy między samorządem i władzami rządowymi.

przez aparat rządowy”.

Ankietowani założyli więc, że mimo przekazania uprawnień samorządowych na szczebel rządowy, instytucja samorządu zawodowego
ich profesji zostanie utrzymana. Należy przy tym pamiętać, że
pozbawienie struktur samorządowych realnych kompetencji władczych względem swoich członków oznaczałoby de facto likwidację
samorządu w pełnym tego słowa znaczeniu.
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P_12. Czy Pani/Pana zdaniem sposób finansowania samorządu
zawodowego architektów pozwala na realizację nałożonych
na niego zadań?

P_13. Czy Pani/Pana zdaniem zasady wyboru władz
samorządu architektów gwarantują demokratyczny sposób
sprawowania władzy?

zdecydowanie tak (7,14%)

zdecydowanie tak (42,86%)

raczej tak (44,29%)

raczej tak (45,71%)

trudno powiedzieć (20,0%)

raczej nie (1,43%)

zdecydowanie nie (7,14%)

zdecydowanie nie (0%)

Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że
mimo krótkiego działania struktur samorządowych, architekci zdążyli się już przyzwyczaić
do swojego samorządu, widząc w nim szanse
na poprawę własnego położenia. Badania po-

kazały też, że uznają oni samorząd zawodowy
za gwaranta świadczenia przez nich wyższej
jakości usług architektonicznych. Pomimo pozytywnej konkluzji dotyczącej oceny funkcjonowania samorządu, architekci wskazują też wie-

TABELA 3. ODPOWIEDZI NA PYTANIA OTWARTE
Pytanie 14
Sprawy, które zdaniem respondentów można byłoby
zmienić w funkcjonowaniu samorządu zawodowego
(47 osób)
• nieustannie lobbować na rzecz pozytywnych zmian
w prawie budowlanym – 12 osób;
• wzmocnić pozycję izby architektów względem władz
rządowych – 10 osób;
• wprowadzić współfinansowanie działalności samorządu
z budżetu państwa – 6 osób1;
• s kuteczniej egzekwować przestrzeganie zasad etyki
zawodowej – 5 osób;
• p ołożyć większy nacisk na szkolenia – 5 osób;
• s ukcesywnie budować pozytywny wizerunek samorządu
– 5 osób;
• n ieustannie aktywizować środowisko zawodowe – 5 osób;
• k ształcić profesjonalne kadry zarządzające samorządem
– 3 osoby;
•w
 prowadzić wynagrodzenia dla osób piastujących
najważniejsze funkcje samorządowe – 3 osoby;
• u sprawnić system wyboru władz – 2 osoby;
• s tworzyć specjalny samorządowy fundusz ubezpieczeniowy
– 2 osoby;
• z większyć uprawnienia decyzyjne władz samorządu
– 2 osoby;
• s zukać nowych źródeł finansowania działalności
samorządowej – 1 osoba;
• s tworzyć struktury wewnątrz samorządu skupiające osoby
wykonujące zawód w poszczególnych formach – 1 osoba;
•w
 większym stopniu skupić się na działaniach na rzecz
członków, a nie nad samą organizacją samorządową
– 1 osoba;
• u niezależnić izby okręgowe od Izby Architektów RP
– 1 osoba;
•w
 większym stopniu wykorzystywać Internet do kontaktu
z członkami – 1 osoba;
• p obierać składkę dwuczłonowo: niska składka
standardowa oraz druga część składki uzależniona od
wykonywanych czynności – 1 osoba;
• wyraźnie rozgraniczyć uprawnienia samorządowe
i rządowe – 1 osoba.
1_Jeden z ankietowanych dodał, że przecież „samorząd realizuje wiele
zadań w zastępstwie państwa”.

trudno powiedzieć (10,0%)

raczej nie (21,43%)

Pytanie 15
Sprawy nie wskazane w ankiecie, które zdaniem respondentów mogą być istotne w pracach samorządu
(29 osób)
• d ziałania na rzecz poprawy wizerunku zawodu architekta
i samorządu zawodowego w opinii publicznej – 5 osób;
•w
 alka z bezsilnością samorządu zawodowego architektów
w kwestii zmian w prawie – 5 osób;
• rozpoczęcie świadczenia pomocy prawnej dla członków
samorządu – 4 osoby;
• niewielka obecność młodych architektów w strukturach
samorządowych – 3 osoby;
• współpraca samorządu zawodowego z władzami
rządowymi – 3 osoby;
• rozwijanie etyki zawodu architekta i skuteczniejsze
egzekwowanie jej przestrzegania – 3 osoby1;
• budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie
planowania przestrzennego – 3 osoby;
• wspieranie władz rządowych dla samorządu – 2 osoby;
• rozwijanie kontaktów z firmami szkoleniowymi, które
mogłyby świadczyć usługi dla izby architektów – 2 osoby;
• obligatoryjna przynależność do izby – 2 osoby2;
• rola samorządu w programach kształcenia wyższych
uczelni – 2 osoby;
• dążenie do uchwalenia ustawy o architekturze – 1 osoba;
• dążenie do uproszczenia i stabilizacji prawa budowlanego
– 1 osoba;
• z większenie opieki samorządu nad architektami
– 1 osoba.
1_Jeden z respondentów dodał, że może warto, aby „kwestie odpowiedzialności zawodowej były również egzekwowane w ogólnym
systemie prawa”.
2_Jeden z respondentów zastanawiał się, czy obowiązkowa przynależność do samorządu jest konieczna.

le obszarów, gdzie powinna nastąpić poprawa.
Są to przede wszystkim kwestie legislacyjne
związane z wykonywaniem zawodu, czy praca
całego środowiska nad wizerunkiem zawodu
architekta oraz samorządu zawodowego.
Należy mieć nadzieję, iż z czasem coraz
większa liczba członków izby zrzeszającej architektów zrozumie, że posiadanie samorządu
zawodowego i miano zawodu zaufania publicznego są swoistego rodzaju przywilejem, który
winien być pielęgnowany przez przedstawicieli
wyróżnionych w ten sposób profesji. Z drugiej
strony – w demokratycznym państwie prawa
głos samorządu zawodowego w kwestii jego
samoorganizacji winien być również wysłuchany i respektowany przez władze centralne.
Udział w badaniu dowodzi bowiem, że architekci są zainteresowani swoim samorządem.
Potwierdza to tezę, że nadanie architektom
statusu zawodu zaufania publicznego oraz
wyposażenie w kompetencje publicznoprawne w ramach samorządu zawodowego było
decyzją słuszną. 
dr Paweł Antkowiak
adiunkt na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa
UAM w Poznaniu
> pawel.antkowiak@amu.edu.pl

TABELA 4. Ocena kompetencji
samorządowych przez architektów
trudno
negatywne
powiedzieć
Nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu
51,43%
27,15%
21,42%
Reprezentowanie interesów zawodowych wobec
władz państwowych
31,43%
27,15%
41,42%
Kształtowanie zasad i czuwanie nad etyką
wykonywania zawodu
52,85%
28,57%
18,58%
Organizowanie i prowadzenie sądownictwa
dyscyplinarnego
65,71%
25,72%
8,57%
Doskonalenie zawodowe i określanie programów
kształcenia
38,57%
29,99%
31,44%
pozytywne

Źródło: Opracowanie autora na podstawie wyników badań.
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Felieton

arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Sen Noworoczny

W imię świętego spokoju odpuszczasz
paranoje dnia powszechnego. Dnia, w którym całym sobą walczysz o utrzymanie
stabilnej pozycji na gruncie pragmatyzmu pogodzonego z rzeczywistością
barbarzyńskiego pośpiechu, lecz wciąż
biegnącego gdzieś obok. Dnia, w którym
informacje przyjmujesz nawet ich nie
selekcjonując, po to, aby za chwilę o nich
zapomnieć.
Dla Ciebie, jako architekta, zbyteczny jest
zresztą komentarz do sytuacji, w której dzięki błogosławieństwu sennego
spokoju z prymusa technologii stajesz
się byłym rewolucjonistą. Pogodzonym
z losem, ale szczęśliwym. Hałas zdarzeń,
które jutro nie będą już ważne, nagle
ustaje, a świat z poplątanego staje się
uporządkowany.
To zwykle moment, w którym możesz
sobie „poprojektować” bez nadziei na
kasę, lecz z nadzieją trafienia na pomysł
uzdrowienia duszy. Pisać o całej reszcie

Wrocław, 11.12.2012
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tej przyjemności nie warto, choć suma jej
załączników jest trudna do udźwignięcia
nawet dla zdesperowanego zbieracza
makulatury.
A najpiękniejsze jest, że taki konkurs
na projekt duszy wygrywa każdy jego
uczestnik! To bez wątpienia argument
na ład i porządek przestrzeni nieskrepowanej wyobraźni. Nie ma tam zresztą
urzędów i procedur obiegu dokumentów,
a „Wielki Brat” jest tak daleko, że wydaje
się zupełnie mały, formalnie niewidoczny.
Do tego uciec można wreszcie od pionów
i poziomów, współrzędnych, monitorowanej sieci. A wtedy – przekonanie o kuszącej
nieodpowiedzialności związanej z przyjemnością bycia anonimowym prowadzi Cię
w stan nieważkości wolnego wyboru.
Odstając od reszty architektury takiego
porządku nie musisz równać i stawać
w szeregu obowiązującej linii zabudowy.
Nie budzisz tym jednak niczyjej obrazy i nie
naruszasz jakichkolwiek uczuć religijnych
dotyczących kanonów porządku klasycznego. Bo przecież tak zaprojektowane
miasto dusz nie zagraża nikomu. Może
jedynie ostatecznemu przebudzeniu...

RYS. SŁAWOMIR ŻAK

Z

Z końcem roku każdy odczuwa potrzebę
nic-nie-robienia, a w zasadzie robienia
wszystkiego co przyjemne i bezużyteczne.

Ciepły i nowoczesny dom.
Schöck Isokorb® XT.

Schöck Isokorb® XT, z izolacją termiczną Neopor o grubości
120 mm, to odpowiedź na wciąż rosnące standardy energetyczne. Teraz wykonanie balkonów wspornikowych jest możliwe

również w budownictwie pasywnym. Schöck Isokorb® XT
to nowoczesna termoizolacja w nowoczesnej architekturze.
Więcej informacji na stronie www.schock.pl.

Schöck Sp. z o.o. | ul. Jana Olbrachta 94 | 01-102 Warszawa | telefon: 022 533 19 16 | www.schock.pl
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Oscara Niemeyera pamięci
arch. Tadeusz Barucki, architekt IARP
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fot. T. Barucki

W

W środę 5. grudnia 2012 roku zmarł w Rio de
Janeiro, w wieku blisko 105 lat, Oscar Niemeyer,
jeden z głównych twórców i promotorów nowoczesnej architektury w XX wieku. Szpalty fachowych czasopism, ale także – z racji szeroko
znanych komunistycznych poglądów politycznych architekta – zwykłych gazet, wypełniły
się artykułami komentującymi jego twórczość
i osobowość. Ja spróbuję strony w Z:A wykorzystać zupełnie inaczej, pisząc o Niemeyerze
przez pryzmat moich osobistych z nim kontaktów, przedstawiając go jako architekta, ale i jako
człowieka, a także – co może być zaskoczeniem
– na swój sposób naszego przyjaciela. Moja
relacja, mimo bardzo osobistego charakteru
warta jest – jak sądzę – przekazania jej naszemu zawodowemu środowisku i będzie również
swoistym uczczeniem Jego pamięci, oddaniem
Mu hołdu w momencie kiedy odszedł.
Oscara Niemeyera poznałem w roku 1965
w Rio de Janeiro w sposób zupełnie przypadkowy i właściwie niewiarygodnie zaskakujący.
Miałem wówczas na Wydziale Architektury
tamtejszego Uniwersytetu wykłady o polskiej
architekturze. Był to ilustrowany bogato przeźroczami szkic historyczny, w którym przedstawiłem zniszczenia wojenne kraju i jego
odbudowę, zwłaszcza w kontekście Warszawy. Sytuacja w Brazylii była wtedy politycznie
(z racji rządów wojskowych) napięta i wykład
podróżującego po kraju przybysza z PRL zorganizowany został (jak mi to potem powiedziano) w sposób nieco zakamuflowany.
Mimo to, a może właśnie dlatego, Oscar
Niemeyer przyjechał po wykładzie i zabrał
mnie do swojego domu. Byłem zaskoczony nie
widząc podstaw do takiego traktowania. Później dowiedziałem się, że podobnie postępował w stosunku do innych osób z krajów tzw.
„obozu”, chcąc zapewne okazać im w ten sposób swoją przychylność, otwartość, akceptację
czy nawet przyjaźń. Sytuacja była jednak o tyle
delikatna, że z jednej strony działo się to w kraju o rządach niesprzyjających wówczas takim
poglądom a z drugiej zdarzało się, że przybysze – jak to było i w moim przypadku – z powodu własnych doświadczeń nie zgadzali się
w pełni z poglądami swego gospodarza. Rozmowa była jednak szalenie interesująca i dzię-

arch.
Oscar
Niemeyer
1907-2012

ki niej lepiej zrozumiałem brazylijski komunizm
Niemeyera, wywodzący się nie z Moskwy ale
choćby z nieludzkich warunków życia w favelach otaczających brazylijskie metropolie.
Przypomniałem sobie o tym wiele lat później
(już w warunkach III Rzeczpospolitej) kiedy
Jacek Żakowski zamieścił w „Polityce” reportaż ze swej rozmowy z architektem, w której
Niemeyer – milioner przecież – mimo upadku
komunizmu w Moskwie, deklarował się nadal
jako zwolennik tej idei.
Tymczasem siedzieliśmy w ogrodzie jego
willi, znanej mi z wielu publikacji ze swej swobodnej „nerkowej” kompozycji, tak trudnej
do ustalenia swych proporcji w zestawieniu
z układem ortogonalnym czy wręcz symetrycznym. Był już późny wieczór i żałowałem,
że nie mogłem tego utrwalić na fotografii.
Rozmawialiśmy o geometrii przetworzonej
w formę Brasilii, w której katedra była wciąż
jeszcze w budowie ukazując swą świetną konstrukcję. Ośmieliłem się przytoczyć zarzut
podawany przez godzącą w Niemeyera krytykę, że projektuje on w Brasilii formę dla formy, zakłócając w ten sposób równowagę (tak
wówczas jeszcze myślano) funkcji, konstrukcji
i formy. Usłyszałem wówczas ciekawą ripostę
– Niemeyer stwierdził, że forma w architekturze stolicy państwa pełni również istotną rolę
funkcji i jej specjalne, atrakcyjne opracowa-

nie jest w pełni uzasadnione. Podkreślał też
wyakcentowanie architektury w powiązaniu
z krajobrazem, z lokalizacją, która, jeżeli jest
błędna, spowodować może odmowę przyjęcia
przez niego zlecenia.
Przypomniałem sobie o tym, kiedy później
oglądałem jego realizacje w Algierze i w Izraelu, gdzie lokalni inwestorzy te właśnie „trudności” we współpracy z Oskarem Niemeyerem
podkreślali. Bardzo pouczające – chyba do dziś
i dla nas – były też uwagi o roli mecenatu w architekturze a zwłaszcza roli jaką odegrał prezydent Kubitschek w budowie Brasilii. Późno
wieczorem odwieziono mnie do hotelu, gdzie
długo jeszcze myślałem o tym niezwykłym
spotkaniu.
Rozpisałem się dość szeroko o mojej brazylijskiej przygodzie ponieważ stała się ona
wstępem do późniejszego rozdziału pod tytułem „Oscar Niemeyer w Polsce”. A było to tak:
w roku 1972 decydując się na przyjęcie w Zarządzie Głównym SARP funkcji wiceprezesa do
spraw zagranicznych postanowiłem wspólnie
z ówczesnym prezesem Henrykiem Buszko
otwierać „okno na świat” i oswajać władze
z nowoczesną architekturą, potępianego dotąd
ideologicznie, Zachodu. Z myślą o tym utworzona też została Nagroda SARP za wkład
w architekturę świata i powstał problem komu
– jako pierwszemu – należałoby ją przyznać?

fot. João Cassiano

fot. Rick Ligthelm
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Oscar Niemeyer był najlepszym kandydatem. Otrzymał właśnie Nagrodę Leninowską
i tak się składało, że miał zjawić się w Polsce
z okazji posiedzenia Światowej Rady Pokoju
(wyjaśniam współczesnym, że była to międzynarodowa organizacja sterowana również
z Moskwy), co znakomicie ułatwiało stowarzyszeniu sprawy organizacyjne. Pozostawało
tylko – jak zwykle w takiej sytuacji – porozumieć się z kandydatem i tutaj moje brazylijskie
„zaszłości” znakomicie się przydały. Oscar
Niemeyer zgodził się przyjąć nagrodę i przyjechał do Warszawy, co warto ponownie zrelacjonować bardziej szczegółowo.
Niemeyer nie lubił (jeżeli nie musiał) latać
samolotem i dlatego koledzy z zielonogórskiego oddziału SARP o 4:00 rano (może trochę
za wcześnie, ale i tak straż graniczna i celnicy
obudzili pasażerów) powitali go wraz z żoną
na dworcu kolejowym w Słubicach olbrzymim
bukietem polskich kwiatów. Sądzę, że nie żałowali tej wczesnej pubudki, bo to spotkanie
z pewnością zapamiętali na całe życie. Pociąg
z Berlina przyjeżdżał wówczas na warszawski
Dworzec Gdański a Niemeyer miał zamieszkać
w najbardziej wówczas luksusowym „Hotelu Europejskim”. Bardzo blisko od dworca ale
dojazd jakże nieefektowny! A był piękny słoneczny poranek. Pojechaliśmy więc wprost
z dworca na drugą stronę Wisły i dalej wzdłuż

jej brzegu – w słońcu widać było przepiękną
panoramę Nowego i Starego i Miasta – do
trasy WZ przez Most Śląsko-Dąbrowski z monumentalnym wjazdem tunelem w Skarpę Wiślaną i dalej już prosto pętlą na górę i Krakowskim Przedmieściem do hotelu.
Wspaniała trasa ale Oscar Niemeyer mimo
moich nieśmiałych uwag dotyczących mijanej
architektury zupełnie nie reagował. Wtedy
dotarło do mnie coś, co przeczuwałem już
podczas rozmowy w Rio de Janeiro – że brazylijski gość to swoisty introwertyk z uporzadkowanym i mocnym wewnętrznym światem,
który dominuje ponad wszystkim.
Dalej poszło już wszystko znakomicie.
Zwiedzanie Starego Miasta pod przewodem
Stanisława Jankowskiego, podobnie jak i Pracowni Urbanistycznej z dyskusją nad planem
ogólnym miasta. A w końcu i sama ceremonia
wręczenia przez prezesa Henryka Buszko, medalu i dyplomu w pawilonie SARP na tle wspaniałej, wcześniej zmontowanej wystawy jego
twórczości. Wszystko przy niebywałej na owe
czasy ilości osób przybyłych na uroczystość.
Byli też dziennikarze z Kroniką Filmową na czele (w końcu laureat Nagrody Leninowskiej!).
Szczyt frekwencji osiągnięto jednak na
popołudniowym wykładzie w sąsiadującym
z SARP-em Domu Dziennikarza, gdzie na wielkiej sali – jak to się mówi – nie można było

nawet „szpilki wcisnąć” a z przepełnionych
również obok niej korytarzy przez drzwi rozpaczliwie wychylały się głowy (w tym i profesorskie) aby coś usłyszeć i cokolwiek zobaczyć. Tak, zobaczyć! Bo Niemeyer swój wykład
ilustrował rysowanymi na płachtach papieru
pakowego szkicami. Po narysowaniu i wytłumaczeniu zrywał je i efektownym ruchem
rzucał na ziemię. Wówczas z zaplecza szybko
wychylał się Zygmunt Skrzydlewski (redagujący chyba wówczas Zeszyty Architektury Polskiej) i skwapliwie szkice zgarniał. Ostatecznie
jednak chyba wszystkie gdzieś przepadły, bo
o dalszych ich losach nic nie słyszałem. To był
czas i przeżycia, których można byłoby życzyć
i dziś sarpowskiemu pawilonowi.
W tym pawilonie właśnie 7 grudnia 2012
roku po rozpoczęciu Walnego Zjazdu Delegatów SARP i odczytaniu listy zmarłych
w ostatniej kadencji członków stowarzyszenia podszedł do mikrofonu kol. Jakub Wacławek i powiedział: „zmarł też w tych dniach
Oscar Niemeyer”. Wspaniale, że połączył
on nas z Nim w ten sposób. Wszyscy na sali
spontanicznie powstali z miejsc czcząc tym
Jego pamięć. Zapomniał dodać – a może nawet mógł nie wiedzieć – że zmarły był laureatem medalu SARP za wkład w architekturę
świata, który otrzymał równe pół wieku temu
w tej właśnie sali.	
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Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa.
(...) rzekli: chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę (...). A Pan
zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali
ludzie i rzekł: są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę
i to jest przyczyną, że zaczęli budować. (...) pomieszajmy tam
ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan
rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie
dokończyli budowy tego miasta. 
Stary Testament; IV wydanie Biblii Tysiąclecia

Wieża Babel

*

Wszystkie podkreślenia i wytłuszczenia w treści
cytowanych dokumentów pochodzą od autorów artykułu

arch. Bożena Nieroda, arch. Wojciech Gwizdak

Jedną z realnych barier procesu inwestycyjnego jest brak jednolitego słowniczka pojęć,
którymi posługują się akty prawa. Bywa, że użytym pojęciom brakuje definicji oraz koordynacji
z innymi przepisami. Nie ułatwia to zadania ani projektantom ani urzędnikom.

G

Gra zespołowa

Niektóre ludzkie działania bywają efektywne,
gdy prowadzone są w pojedynkę. Inne wymagają kolektywnej współpracy. Taką bardziej
grą zespołową niż samotną walką z duchem
i materią – było od zarania dziejów budownictwo. Powodzenie inwestycji zależało od
umiejętności koordynacji działań. Warunkiem była możliwość stosowania wspólnego
języka. Posługiwanie się takim samym słownictwem przez inwestora, projektanta i wykonawcę, pozwala ustalić zakres zamówienia
i ułatwia realizację projektu. Im bardziej jednoznaczny i precyzyjny jest język uczestników procesu inwestycyjnego, tym większa
jest efektywność działania. Każda rozmowa
może wówczas stać się przynoszącym porozumienie dialogiem, pozwalającym zwiększać
dochód każdemu z podmiotów. W sytuacji
utraty zdolności mówienia wspólnym językiem, spada wydajność i zmniejsza się zysk
inwestorów, zgodnie z regułami ekonomii.
Czy dzisiaj, po tysiącach lat praktyki, posługujemy się czytelnym, klarownym językiem
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czy też część problemów to efekt trudności
porozumiewania się uczestników procesu inwestycyjnego?

cje zamiast ujednoznaczniać język, stają się
źródłem daleko idących nieporozumień.

Monologi równoległe

Powierzchnia zabudowy
– do trzech razy sztuka

Obowiązujący w Polsce system prawny regulujący procesy inwestycyjne zawiera kilkaset
aktów prawa. Powstały one w różnym okresie
czasu i są efektem pracy kolejno działających legislatorów. Sporządzone w ten sposób ustawy
i rozporządzenia oparte są często na odmiennej
ideologii i przypominają monologi równoległe.
Problem niespójności zaczyna się już na
poziomie definicji pojęć, którymi posługują się
akty prawa. Sytuacje, w których pojawiają się
takie same określenia dla odmiennej treści lub
też te same lub zbliżone do siebie pojęcia mają
różne definicje – do najszczęśliwszych nie należą. Wyrazistymi przykładami pojęć wprowadzających znaczne zamieszanie są: „powierzchnia zabudowy”, „powierzchnia biologicznie
czynna”, „teren biologicznie czynny”, „wysokość
budynku”, „wysokość zabudowy” oraz „wysokość
górnej krawędzi elewacji frontowej”. Ich defini-

„Powierzchnia zabudowy” – to pojęcie służące
określaniu jednego z kluczowych parametrów
obiektów budowlanych. Wielkość powierzchni
zabudowy może decydować o wyborze ścieżki
proceduralnej w urzędach. Wielkość ta służy także szacunkowej ocenie budynków pod
względem ekonomicznym. Możliwość precyzyjnego określania powierzchni zabudowy ma
znaczenie dla sprawności przebiegu procesu
inwestycyjnego. Z nieznanych powodów z biegiem lat pojawiły się trzy rozbieżne definicje
tego pojęcia. Każda z nich jest obowiązująca.
Te trzy obowiązujące równocześnie definicje „powierzchni zabudowy” to:
	Definicja powierzchni zabudowy podana
w § 63 ust. 2. Rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków: „Przez powierzchnię

defekty prawa inwestycyjnego

fotografie: Bożena Nieroda i wojciech gwizdak
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1
Według obowiązującego prawa
– w projekcie mogą znaleźć
się trzy odmienne wyliczenia
„powierzchni zabudowy”,
różniące się między sobą
w znaczący sposób.
Sytuacja taka nie sprzyja
prowadzeniu dialogu
projektanta z inwestorem
oraz może powodować błędne
odczytywanie projektu przez
wykonawców.

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).
	Definicja powierzchni zabudowy podana
w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko: „przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą
przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia
w wyniku realizacji przedsięwzięcia”.
	Definicja powierzchni zabudowy podana
w Polskiej Normie PN-ISO 9836 „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).
Obfitość definicji „powierzchni zabudowy”
stawia przed uczestnikami procesu inwestycyjnego trudnie pytania.

Pytanie numer 1
Według art. 29.1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowane – wielkość powierzchni zabudowy stanowi kryterium podziału inwestycji
na wymagające albo „pozwolenia na budowę”
albo „zgłoszenia” (dotyczy m.in. budynków
gospodarczych, wiat, przydomowych oranże-

rii, ogrodów zimowych). W związku z taką procedurą pojawia się pytanie przy zastosowaniu
której definicji „powierzchni zabudowy” badane są w urzędach wnioski celem rozdzielenia na ścieżkę „zgłoszeń” lub ścieżkę „decyzji
o pozwoleniu na budowę”?
Brak w ustawie Prawo budowlane definicji
określającej powierzchnię zabudowy lub wskazującej według jakich zasad należy obliczać
powierzchnię zabudowy obiektów budowlanych (w tym wiat, o których mowa w art. 29. 1.
pkt 2), powoduje niemożność jednoznacznego
zakwalifikowania inwestycji jako podlegającej
procedurze „zgłoszeń” czy też procedurze uzyskania „decyzji o pozwoleniu na budowę”.

Pytanie numer 2
Według art. 35. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowane – przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ
sprawdza m.in. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami decyzji wzizt w przypadku
braku planu miejscowego. Procedura taka każe
postawić pytanie – w jaki sposób badana jest
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Jak obliczać powierzchnię
biologicznie czynną, biorąc pod
uwagę fakt, iż każda dodatkowa
„zielona ściana”, w tym wysokie
drzewa, taką powierzchnię
biologicznie czynną realnie
zwiększają.

w urzędach taka zgodność, w sytuacji w której wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni działki ustalony
został w decyzji wzizt w oparciu o powierzchnię zabudowy wyliczoną na podstawie definicji podanej w Rozporządzeniu w sprawie
ewidencji gruntów i budynków, natomiast
powierzchnia zabudowy budynku wskazana
w projekcie budowlanym, wyliczona została
na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836?
Stosowanie odmiennych definicji, pochodzących z różnych aktów prawa, powoduje niemożność prostego porównania parametrów, ponieważ każdy z nich wyliczony mógł być w oparciu
o inną definicję powierzchni zabudowy.

wie Polskiej Normy PN-ISO 9836, to pojawia
się pytanie – jakim językiem rozmawiać może
projektant z inwestorem, w sytuacji w której
inwestycja charakteryzowana jest dwoma
różniącymi się powierzchniami zabudowy
i rozbieżność między nimi może sięgać przykładowo kilkuset procent? Konieczność posługiwania się w jednym projekcie odmiennymi
definicjami powierzchni zabudowy, generującymi rozbieżne wartości, powoduje możliwość
błędnego odczytywania parametrów, prowadzącą na kolejnych etapach działań inwestycyjnych do wielu nieporozumień 1 .

Pytanie numer 3

Przepisy prawa inwestycyjnego wprowadziły
dwa podobnie brzmiące pojęcia: „powierzchnia
biologicznie czynna” oraz „teren biologicznie
czynny”.
	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowla-

Ponieważ projekty niektórych inwestycji
wymagają wskazania powierzchni zabudowy obliczonej na podstawie Rozporządzenia
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz równocześnie
wymagają wskazania w projekcie budowlanym
powierzchni zabudowy wyliczonej na podsta-
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Biologicznie czynny teren
czy powierzchnia

nego – w § 8 ust. 2 pkt 4 ustalającym co
powinna określać część opisowa projektu
zagospodarowania działki lub terenu, posługuje się sformułowaniem „powierzchnia
biologicznie czynna”, nie wskazując na żadną definicję tego pojęcia.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – posługuje
się sformułowaniem „teren biologicznie
czynny”. Definicja tego pojęcia zawarta
w § 3 pkt 22 tego Rozporządzenia określa,
iż ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o terenie biologicznie czynnym – „należy przez
to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną
urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni
tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę
powierzchniową na tym terenie”.
Czy pomiędzy „powierzchnią biologicznie
czynną” a „terenem biologicznie czynnym”

defekty prawa inwestycyjnego

postawić można znak równości? Z powodu
braku definicji „powierzchni biologiczne czynnej”
w obowiązujących aktach prawa, warto sprawdzić co na ten temat sądzą fachowcy specjalizujący w problematyce terenów zielonych 2 .
W opracowaniu „Wykorzystać wszystkie
atuty zieleni” autorstwa Małgorzaty Bartnickiej i Izabelli Ullman (Wydział Architektury,
Politechnika Białostocka) przeczytać można,
iż „Nawet pojedyncze drzewo jest w stanie obniżyć temperaturę powierzchni gleby i powietrza
wokół siebie. (...) Zielone ściany zdecydowanie
zwiększają powierzchnię biologicznie czynną.
(...) Po przeanalizowaniu właściwości tradycyjnych pnączy należy podkreślić, że nie wymagają dużej powierzchni nasadzenia; jedno pnącze
zajmujące 1 m² powierzchni gruntu jest w stanie
pokryć 100 m² powierzchni ściany”.
Natomiast autor artykułu „Zielone dachy ekstensywne jako adaptacja powierzchni
straconej w osiedlach mieszkaniowych” (Jan
Łukaszkiewicz, e-kwartalnik „Dachy Zielone”,
nr 3/2010) stwierdza: „stopień rekompensaty
przez zielony dach zajętego pod budowę terenu biologicznie czynnego określa się na różne
sposoby. W myśl rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w Polsce uznaje się, że zielony dach
w połowie rekompensuje utraconą na rzecz
zabudowy powierzchnię biologicznie czynną.
W innych krajach wdrażane są dużo bardziej
zaawansowane metody wskaźnikowej oceny
ilościowej i jakościowej szaty roślinnej, które z powodzeniem mogą wskazywać stopień
rekompensaty przyrodniczej w postaci dachu
zielonego, np. metoda GnP (Greenery Provision)
oparta o współczynnik GAI (Green Area Index).
Współczynnik GAI określa stosunek powierzchni
liści (traw, krzewów, drzew) do powierzchni terenu jaki zajmuje roślinność”.
Analiza przytoczonych tekstów nakłania
do postawienia tezy, iż pojęcia: „powierzchnia biologicznie czynna” i „teren biologicznie czynny” trudno uznać za tożsame znaczeniowo.
Taki wniosek skutkuje kolejnymi problemami interpretacyjnymi. Ich źródłem jest art. 35
ustawy Prawo budowlane.

Ponieważ według art. 35. 1. ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowane – przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdza m.in. zgodność projektu
zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, to pojawia się pytanie – w jaki sposób badana jest
w urzędach taka zgodność, w sytuacji w której
projekt zagospodarowania działki zawiera informację o „powierzchni biologicznie czynnej”
natomiast § 39 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi, iż na
działkach budowlanych, przeznaczonych pod
zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty
i wychowania co najmniej 25% powierzchni
działki należy urządzić jako powierzchnię „terenu biologicznie czynnego”? Stosowanie odmiennych pojęć, pochodzących z różnych aktów prawa, powoduje niemożność prostego
porównania parametrów, szczególnie w sytuacji, w której pojęcie „powierzchnia biologicznie czynna” jest pojęciem niezdefiniowanym
w przepisach prawa.

Jaką wysokość może mieć budynek
Wysokość budynków to istotny parametr, bowiem jest, i czytelny w krajobrazie, i decydujący o sylwecie miasta. Wydawałoby się, że
umożliwienie precyzyjnej regulacji wysokości,
winno być jednym z priorytetów systemu
prawa inwestycyjnego. Niestety obowiązujące przepisy posługują się trzema podobnie
brzmiącymi pojęciami: „wysokość zabudowy”,
„wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej,
jej gzymsu lub attyki” oraz „wysokość budynku” – w odmienny sposób opisującymi wysokość obiektów budowlanych, co umniejsza
skuteczność narzędzi regulacji wysokości
obiektów.
	Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
posługuje się w art. 15 ust. 2 pkt 6 pojęciem
„wysokość zabudowy”. Przepis ten ustala
m.in., iż w planie miejscowym obowiązkowo
winna być określona maksymalna wysokość
zabudowy, nie precyzując, w jaki sposób
wysokość zabudowy należy wyznaczać.

prawo

	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26
sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zawiera sformułowanie „Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki”. Paragraf 7 tego
Rozporządzenia stanowi, iż taką wysokość
„mierzy się od średniego poziomu terenu przed
głównym wejściem do budynku”. Rozporządzenie to uznaje za elewację frontową – tę
elewację, która znajduje się od strony frontu
działki. Natomiast § 2 pkt 5 Rozporządzenia
stanowi, że za front działki należy rozumieć
„część działki budowlanej, która przylega do
drogi, z której odbywa się główny wjazd lub
wejście na działkę”.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – posługuje się sformułowaniem „wysokość
budynku”. Definicja tego pojęcia zawarta
jest w § 6 stanowiącym, iż „wysokość budynku, służącą do przyporządkowania temu
budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu
przy najniżej położonym wejściu do budynku
lub jego części, znajdującym się na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej
powierzchni najwyżej położonego stropu,
łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy
ją osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni
dźwigów i innych pomieszczeń technicznych,
bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku
znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi”.
Pojęcia „wysokość zabudowy”, „wysokość
górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki” oraz „wysokość budynku”
– trudno uznać za tożsame znaczeniowo. Posługując się ww. pojęciami nie mamy pewności,
że ustalona w procedurze planistycznej „wysokość zabudowy” lub w decyzji wz „wysokość
górnej krawędzi elewacji frontowej” – będzie
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defekty prawa inwestycyjnego

prawo

3
Jaką wysokość ma budynek
widoczny na zdjęciu? Budynek
stoi na terenie o wyraźnym
spadku, w bocznej elewacji
znajduje się główne wejście
do budynku (jest najwyżej
położone) oraz położone niżej
dwa dodatkowe wejścia.
Decyzja wzizt wyznacza
wysokość górnej krawędzi
elewacji frontowej; wysokość
mierzy się od średniego
poziomu terenu przed głównym
wejściem do budynku.
Projekt budowlany podaje
wysokość budynku mierzoną
od poziomu terenu przy najniżej
położonym wejściu do budynku.

odczytywana zgodnie z intencjami urbanistów,
w sytuacji zatwierdzania projektu budowlanego, sporządzonego w oparciu o definicję „wysokości budynku” zawartą w Rozporządzeniu
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Sytuacja ta prowadzi do nie zawsze przewidywalnych efektów procedury kontrolnej
opartej o art. 35. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowane, według której organ sprawdza m.in. zgodność projektu budowlanego np.
z ustaleniami planu miejscowego lub decyzji
wzizt. Stosowanie w dokumentach i projektach odmiennych pojęć, pochodzących z różnych aktów prawa, powoduje niemożność
prostego porównania parametrów. A przecież
proces planowania, projektowania i zatwierdzania winien opierać się na przepisach prawa,
nakazujących w jednakowy sposób określać
wysokość obiektów budowlanych 3 .
Decyzja wzizt wyznacza wysokość górnej
krawędzi elewacji frontowej; wysokość mierzy
się od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku.
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Projekt budowlany podaje wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku.

Wnioski legislacyjne
Przepisy prawa inwestycyjnego posługują się źle zdefiniowanymi pojęciami planistycznymi, architektonicznymi czy też budowlanymi. Sytuacja ta powoduje znaczące
komplikacje, przede wszystkim w postaci
nieprzewidywalności rozstrzygnięć administracyjnych. Poszczególne definicje pojęć
nawet zbliżonych tematycznie, zawarte są
w odrębnych aktach prawa i nie zawsze ze
sobą skoordynowane. Rozproszenie definicji nie ułatwia zadania ani projektantom ani
urzędnikom. Ponadto część stosowanych

w przepisach pojęć nie ma przyporządkowanych żadnych prawnych definicji. Brak odpowiedniego słowniczka pojęć, staje się realną
barierą procesu inwestycyjnego. Analiza
skutków działania przepisów prowadzi do
sformułowania wniosku o konieczności
podjęcia prac legislacyjnych nad ujednoliceniem i zestrojeniem języka pojęć, stosowanych w procesie inwestycyjnym.

W tekście wykorzystano m.in.:
1_Opracowanie „Wykorzystać wszystkie atuty zieleni”, Małgorzata
Bartnicka i Izabella Ullman, Wydział Architektury, Politechnika
Białostocka
2_Artykuł „Zielone dachy ekstensywne jako adaptacja powierzchni
straconej w osiedlach mieszkaniowych”, Jan Łukaszkiewicz,
e-kwartalnik „Dachy Zielone”, nr 3/2010
3_Obowiązujące przepisy prawa

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak
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ZAWÓD:ARCHITEKT

JEST DZIŚ
NAJWIĘKSZYM
MAGAZYNEM DLA

ARCHITEKTÓW *
Izba Architektów RP oraz redakcja Z:A dziękują dotychczasowym
Partnerom magazynu Zawód:Architekt za owocną współpracę. Dzięki Waszemu zaufaniu stworzyliśmy
największy dziś magazyn architektów w Polsce.
Każde wydanie Z:A ukazuje się w nakładzie drukowanym nie mniejszym niż 12.500 egzemplarzy.
Dociera do wszystkich architektów – członków IARP, projektantów posiadających nieograniczone uprawnienia
do projektowania w zakresie architektury i odpowiedzialnych głównie za opracowywanie dokumentacji
projektowej do celów uzyskania pozwolenia na budowę.
Udokumentowane rozpowszechnienie drukowanych egzemplarzy Z:A wynosi powyżej 12.000 egzemplarzy.
Nakład drukowany i rozpowszechnienie egzemplarzy drukowanych Z:A
poddajemy niezależnym audytom Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (www.ZKDP.pl).
Zawód:Architekt od 2007 roku dostępny jest także w internecie w formie bezpłatnego e-wydania (pdf).

* Na podstawie danych ZKDP.

JUBILEUSZ Z:A

Już pięć lat jesteśmy Z:A
Sebastian Osowski, redaktor naczelny Z:A

Jak napisałem w jubileuszowym wstępniaku numeru – Zawód:Architekt ma za sobą długą i interesującą
historię rozwoju. Od ośmiu, przez pięćdziesiąt sześć, do setki stron. Od 9200 do 12 500 egzemplarzy
nakładu. Od wewnętrznego kwartalnika Izby do największego w Polsce magazynu dla architektów. Jaką
drogą doszliśmy do obecnej formy magazynu Zawód:Architekt? Jaką politykę uprawiamy? Jaki jest dzisiaj
rynkowy status czasopisma Izby Architektów RP? I dokąd zmierzamy? Postaram się opowiedzieć.

P

„Proszę zbudować dla nas imperium...” usłyszałem od skarbnika pierwszej kadencji IARP
arch. Andrzeja Kasprzaka podczas uścisku dłoni tuż po złożeniu podpisów na umowie dotyczącej Biuletynu Izby Architektów – pierwszego
cyklicznego wydawnictwa Izby. W następnych
latach wielokrotnie powtarzałem jak bardzo
wziąłem sobie te słowa do serca, traktując
je jako kompas wyznaczający konkretny kierunek: budowę profesjonalnego czasopisma
Izby Architektów RP, długofalowego projektu
wydawniczego, systematycznie rozwijanego,
z perspektywą funkcjonowania przez kilkanaście a może nawet kilkadziesiąt lat.
Długo można dyskutować nad zmianami
we współczesnej komunikacji, nad percepcją
mediów drukowanych wobec upowszechnienia
się mediów elektronicznych. Jednak z całą pewnością wydawnictwa papierowe wciąż niosą
olbrzymią dawkę prestiżu, rzetelności i wiarygodności dla ich wydawców. Druk niezmiennie
kojarzy się z czasochłonnym opracowywaniem,
wyborem i analizą publikacji. Internet służy zaś
szybkiemu podawaniu krótkich informacji.

Od biuletynu do magazynu
Pierwsze cykliczne wydawnictwo Izby Architektów RP ukazało się w lutym 2004 roku.
Zaczęliśmy 8-stronicowym czarno-czerwono-białym Biuletynem Izby Architektów, zaprojektowanym ściśle według założeń ówczesnej
Krajowej Rady. Warto przypomnieć słowa jakie
redakcja BIA, w składzie: arch. arch. Małgorzata Włodarczyk, Wojciech Jarząbek i Sławomir
Żak, napisała wówczas we wstępie:
Szanowne Koleżanki i Koledzy, Oddajemy
w Wasze ręce pierwszy numer Biuletynu Izby
Architektów pełni nadziei, że pismo to stanie się
wkrótce systematycznym dwumiesięcznikiem.
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Krajowa Rada Izby Architektów pragnie w ten
sposób docierać z bieżącą informacją na temat
naszej aktywności, podejmowanych działań
i osiąganych efektów. Będzie tu też miejsce dla
spraw napływających z okręgowych izb, dla wymiany poglądów członków naszego samorządu
w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu architekta oraz dla informacji prawnej.
Biuletynem tym rozpoczynamy kolejny etap
rozwoju Izby Architektów, w którym mamy nadzieję na utworzenie szerszego systemu informacji, obejmującego z czasem inne własne wydawnictwa, a także szkolenia tematyczne.
Licząc na wyrozumiałość podobną do tej,
którą mieliście Koleżanki i Koledzy na początku
budowania struktur samorządowych, czekamy
na uwagi co do oczekiwanej przez Was zawartości naszego wewnętrznego wydawnictwa.
Trzy i pół roku później, jesienią 2007, wydany
został pierwszy numer Zawodu:Architekt.
Ukazał się jako kwartalnik, liczył sobie 56 stron
oprawionych „zeszytowo”. Miał 9200 egzemplarzy nakładu, z których blisko 8500 egz.
trafiło pocztą do członków IARP. Powstała
wówczas idea osiągnięcia samofinansowania
się wydawnictwa IARP poprzez współpracę
z reklamodawcami. Jako pomysłodawca nowej
formuły, tytułu i projektu magazynu, z redaktora technicznego BIA stałem się redaktorem
naczelnym Z:A, a jednocześnie rozpocząłem
budowę potrzebnego czasopismu stałego zespołu redakcyjnego, graficznego i marketingowego. W ciągu kolejnych 3 lat:
	przyspieszyliśmy cykl wydawniczy zmieniając Z:A w dwumiesięcznik,
	zmieniliśmy oprawę na grzbiet klejony,
	unowocześniliśmy szatę graficzną wnętrza
i wykonaliśmy lifting okładki (Z:A_05/2010),

	wprowadziliśmy wiele nowych form redakcyjnych, felietony, komiks Grupa Archisława,
stworzyliśmy miejsce do wypowiedzi architektów w charakterze „wolnych myśli”,
	systematycznie powiększaliśmy nakład aż
do obecnych 12 500 egz.,
	wreszcie ostatnio: od wydania 01/2012 powiększyliśmy format i zdecydowanie zmieniliśmy projekt oraz znaczenie okładki.
Dzisiaj Z:A liczy średnio 100 stron, ma 12 500 egz.
nakładu i jest największym ilościowo czasopismem dla architektów w Polsce. Realizując taki
nakład i dystrybucję – Z:A bez obaw poddaje się
audytom wielkości nakładu i rozpowszechnienia.
To warte podkreślenia, ponieważ w Polsce robią
tak tylko 2 czasopisma dla architektów. Pamiętajmy jednocześnie, że Z:A finansowany jest jak
czasopismo komercyjne – dzięki współpracy z reklamodawcami. Na rynku reklamowym konkuruje
zatem ceną, przy czym nie ma praktycznie żadnej możliwości „optymalizacji kosztów produkcji”
(patrz rozdział: funkcjonowanie na rynku).

W jakim celu?
Zawód:Architekt jest oczywiście czasopismem dla architektów, dla członków samorządu. Ale nie tylko. Jest także czasopismem popularyzującym zawód architekta i elementem
budowania wizerunku Izby Architektów oraz
środowiska architektów na zewnątrz – w otoczeniu biznesowym, inwestorskim, prawnym
i legislacyjnym, jak również wśród architektów
pozostających jeszcze poza samorządem.
Dla członków IARP czasopismo realizuje
cele ustawowe i statutowe – jest elementem
doskonalenia zawodowego, dostarcza informacje o działaniach samorządu oraz profesjonalną wiedzę związaną z wykonywaniem

JUBILEUSZ Z:A

Facta sunt verbis difficiliora / Czyny są trudniejsze niż słowa

							

Cyceron, Listy do brata Kwintusa

W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę

						

Adam Mickiewicz, Słowo i czyn

Powinienem był oceniać ją według czynów, nie zaś według słów

								

zawodu. Ale popatrzmy szerzej: czyż czasopismo nie wpływa na integrację architektów
z Izbą i ze sobą? Jest przecież platformą dyskusji, wymiany myśli, doświadczeń i opinii.
A na zewnątrz? Byliśmy m.in. świadkami
kopiowania fragmentów Z:A przez pracowników jednego z ministerstw czy cytowania
z Z:A stanowiska legislacyjnego IARP w zakresie prawa budowlanego podczas tematycznej
konferencji na ubiegłorocznej Budmie...

Polityka marki:
kryteria ilościowe i jakościowe
Jak bardzo rozwinął się Zawód:Architekt przez
tych 5 lat wszyscy mogli obserwować i oceniać
oglądając otrzymywane egzemplarze magazynu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że pojedynczy egzemplarz nie stanowi jedynej kategorii
w jakiej powinno być oceniane czasopismo.
Oglądany pojedynczo egzemplarz pozwala na
ocenę wyłącznie w skali subiektywnych jednostkowych kryteriów jakościowych.
Kryteria zmierzające w kierunku zobiektywizowania ocen to kryteria ilościowe (np. nakład
drukowany, rozpowszechnienie egzemplarzy,
statystyki pobrań plików czy wejść na strony
portalu www). Ale najbardziej istotne są kryteria jakościowe oceniane obiektywnie – czyli
w połączeniu z kryteriami ilościowymi. Do takich należą wszelkie informacje statystyczne
uzyskane od większej grupy czytelników, np.
wyniki badań czytelnictwa, znajomości marki,
pozycji rynkowej na tle konkurencji.
Zestawienie danych w kategoriach „ilościowej” i „ilościowo-jakościowej” zawierają ramki
obok. Opinie architektów pochodzą z badań
statystycznych, które na zlecenie Izby Architektów RP dwukrotnie przeprowadziła znana
w branży budowlanej firma BCMM z Katowic.

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

Wydanie drukowane Z:A / DANE ILOŚCIOWE
> Nakład drukowany: 			
12 500 egzemplarzy
> Dystrybucja:
> 10 400 egz.
pocztą do architektów IARP,
> 1000 egz.
pocztą do firm z branży budowlanej, reklamowej i targowej,
> 550 egz.	pocztą do osób i instytucji administracji państwowej i samorządowej,
organizacji związanych z architekturą i budownictwem,
uczelni i mediów [finansowane z budżetu IARP],
> 60 egz.
pocztą do bibliotek,
> 100 egz.
pocztą do zainteresowanych osób i współpracujących autorów,
> 100 egz.
pocztą dla biur IARP, OIARP oraz dla agencji PR pracującej dla IARP,
> 200-300 egz. bezpośrednio podczas wydarzeń, spotkań handlowych, archiwum itp.

Wydanie drukowane Z:A / DANE JAKOŚCIOWE
> Druga pozycja Z:A (50,1%) w kategorii najchętniej czytane czasopismo zawodowe
wśród 46 tytułów (tylko 9,4% poniżej lidera i 29% powyżej wyniku tytułu
zajmującego trzecie miejsce),
> Pierwsza pozycja Z:A (36,2%) w kategorii największa przydatność zawodowa,
> Pierwsza pozycja Z:A (38,0%) w kategorii polecane koleżankom i kolegom,
(jako dające najbliższy obraz rzeczywistości uprawiania zawodu architekta),
> Jedyne czasopismo notujące wzrost czytelnictwa wśród architektów
w ostatnim roku. W okresie wiosna 2011-wiosna 2012, Z:A odnotował dynamiczny
27% przyrost w kategorii „najchętniej czytane”, przy ok. 10% spadkach
najważniejszych konkurentów,
>	Znajomość marki Z:A wynosi 94,6% w gronie architektów IARP oraz 71% wśród
architektów nie należących do IARP (!), którym nie przysługuje prenumerata
członkowska magazynu.
* Dane pochodzą z badań BCMM Omnibud Architekci, edycje 2011 i 2012
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JUBILEUSZ Z:A

2004

pierwszy BIA
kwartalnik
8 stron

2007

pierwszy Z:A
kwartalnik
56 stron

Zawód:Architekt to także serwis internetowy i możliwość pobierania bezpłatnych
e-wydań Z:A_free.pdf, służących wygodnej
archiwizacji magazynu oraz promocji Izby Architektów RP. Popatrzmy więc także na statystyki portalu www.zawod-architekt.pl (ramki
na stronie obok), pamiętając przy tym, że nie
ma on charakteru newsowego, ale jest „tylko
odbiciem” wydania drukowanego. Mimo tego
– jesteśmy obecni w serwisach społecznościowych, pracujemy w ostatnich miesiącach
nad nową szatą graficzną serwisu (obecnie: beta_2) i poprawą jego funkcjonalności,
wdrożyliśmy wygodną wyszukiwarkę treści,
przygotowaliśmy dwa wydania elektronicznego Newslettera_Z:A. Przewidujemy dalszą
rozbudowę portalu internetowego, którego
głównym zadaniem jest promocja magazynu
i rozwijanie interakcji z Czytelnikami.

Zespół redakcyjny
Wyniki osiągnięte w budowaniu marki Z:A nie
są efektem nadmiaru środków finansowych
pochodzących od reklamodawców, ale wielu
kropli „krwi i potu”, włożonego w ten projekt
przez całe grono zaangażowanych osób.
To ważne, aby z tej perspektywy patrzeć
na Zawód:Architekt. Czasopismo izby nie
powstawałoby bez codziennej pracy sześciu
osób: 2 redaktorów, 2 grafików i 2 marketingowców. Ten stały zespół, czyli mnie, Bartka
Wokana, Ewę Krzywińską, Wojtka Kasprzaka,
Rafała Banasiaka i Pawła Pateraka, wspierają redaktorzy „wylotni” i „korespondencyjni”
oraz 6-osobowa Komisja Wydawnicza IARP
w składzie: arch. arch. Izabela Klimaszewska
(przewodnicząca), Alicja Bojarowicz, Urszula
Szabłowska, Marek Czuryło, Piotr Glegoła,
Krzysztof Ozimek.
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2009

zmiana cyklu
wydawniczego:
dwumiesięcznik

2009

zmiana oprawy
czasopisma:
grzbiet klejony

Funkcjonowanie na rynku
Rynek wydawnictw – jak każdy inny – konkuruje ceną i bardzo trudne jest uzasadnienie
ceny wysokiej. Oczywiście robimy to, i dzisiaj
Z:A postrzegane jest na rynku reklam jako
„najdroższe czasopismo dla architektów”.
Tak naprawdę Zawód:Architekt oferuje najkorzystniejszy stosunek jakość/cena (jakość
rozumiana jako: gwaranacja wielkości drukowanego nakładu, wielkości rozpowszechnienia
egzemplarzy oraz pozycja w ocenach czytelnictwa), ale wszyscy wiemy jak ogromnego
nakładu pracy marketingowej potrzeba, gdy
konkurenci stosują jedno proste hasło: „a my
jesteśmy tańsi” i mogą mniejszą kwotę wpisać na fakturze...
Funkcjonowanie Z:A jako oficjalnego czasopisma Izby Architektów RP o określonej (i relatywnie dużej) grupie czytelników wbrew pozorom wcale nie ułatwia zadań sprzedażowych.
Swego czasu takie pytanie wprost postawił
jeden z architektów (nie będący członkiem
IARP), ale domyślać się można, że także wielu innym osobom mogą przyjść do głowy podobne myśli: na ile Z:A ma dzięki obligatoryjnej
Izbie łatwiej na rynku wydawniczym i czy konkurencyjne czasopismo, które założyłby Kowalski,
miałoby tylu reklamodawców, skoro wiadomo
że dzięki Z:A mają zapewnionych ponad 10 000
czytelników swoich reklam? Światem nadawców
reklam rządzi chyba taka sama konkurencja jak
w sprzedaży każdego innego towaru? Z:A nie
musi dbać o zdobywanie czytelników ponieważ
ma ich podanych na widelcu...
Postaram się to wyjaśnić możliwie krótko. Oczywiście, że rządzi konkurencja. A najczęściej... wspomniana już konkurencja ceną.
Dlatego okazuje się, że czasopismo o gwarantowanym nakładzie wcale nie ma przewagi!

2010

nowa szata graficzna,
lifting okładki
nowe formuły autorskie

Przeanalizujmy następujące argumenty:
	Z:A musi wydrukować nakład taki, aby egzemplarz trafił do każdego członka IARP,
	Z:A musi mieć odpowiednio wysoki poziom
merytoryczny, aby nie „zawstydzać” IARP,
	Z:A podlega wewnętrznym przepisom
IARP i nadzorowi organów IARP,
	Z:A odmawia przyjmowania do emisji niektórych reklam (i pieniędzy za nie),
	wszelkie decyzje zapadają po wielkokrotnej
analizie służącej ochronie samorządu (co
jest nieadekwatne do szybkości i celów podejmowania decyzji i reakcji rynkowych).
A zatem to właśnie Z:A musi najbardziej dbać
o czytelników i swój poziom merytoryczny,
ponosząc także stałe wysokie koszty produkcji i dystrybucji dużego nakładu. Większe
koszty realizacji magazynu oznaczają jednocześnie, że reklama w nim musi kosztować
odpowiednio więcej. Tymczasem dla czasopisma założonego przez Kowalskiego głównym
celem jest zysk firmy wydawcy, rośnie więc
chęć „optymalizacji” kosztów druku nakładu
deklarowanego w ofercie handlowej (na co
wskazuje także brak członkostwa i kontroli
w ZKDP).
Czterystu architektów badanych przez
agencję BCMM wiosną 2012 roku, odpowiadając
na pytanie o najchętniej czytane czasopismo
wymieniło łącznie aż 46 tytułów. Tyle, że zaledwie 4 z nich przekroczyło próg 10% czytelnictwa, kolejne 5 mieści się w zakresie 2,5-5,5%,
zaś 37 nie przekracza progu 1,3%. Niskie czytelnictwo i niska znajomość czasopisma z dużym
prawdopodobieństem oznaczają także niskie
rozpowszechnienie, a więc niski nakład. Być
może także niewysoki poziom merytoryczny,
ale to jest już inna kategoria oceny.

JUBILEUSZ Z:A

2012

nowa okładka, nowy powiększony format, intensywny rozwój magazynu drukowanego
średnio 100 stron objętości, 12 500 egzemplarzy nakładu, rozpowszechnienie przekraczające 12 000 egzemplarzy

Co architekci mówią o Z:A?
Wróćmy jeszcze raz do wspomnianego badania statystycznego i danych przedstawionych
w ramkach na poprzedniej stronie: 50,1% architektów IARP zadeklarowało, że „najchętniej
czytanym czasopismem zawodowym” jest dla
nich właśnie Z:A. To dało nam drugie miejsce
w tej kategorii. Zaledwie 9,4% za liderem (ze
stażem liczonym w dziesięcioleciach) i aż 29%
przed czasopismem nr 3. Co ciekawe: w kategoriach „największa przydatność zawodowa” oraz
„polecane koleżankom i kolegom” – dwukrotnie
zajęliśmy miejsca pierwsze. Dodajmy do tego
95% znajomość marki Z:A wśród architektów
IARP i 71% znajomość wśród architektów pozostających poza samorządem.
Wartość i pozycja rynkowa Z:A są więc dzisiaj wysokie. A przypomnijmy: Zawód:Architekt
jest własnością Izby Architektów RP i zaczęliśmy go budować od zera.

Wydanie elektroniczne Z:A_free.pdf / DANE ILOŚCIOWE
> E-wydanie Z:A_free.pdf, dostępne bezpłatnie, promujące IARP i Z:A
> Łącznie pobrania ze strony www: ponad 83 000 plików Z:A_free.pdf
> 	Średnio 2800 pobrań pojedynczego numeru,
statystycznie 1200 pobrań w ciągu 2 miesięcy od wydania
>	Ponad 9000 pobrań numeru Z:A_free_05/2012, odnotowane po dystrybucji
Newslettera Z:A do członków IARP oraz do subskrybentów newslettera

Portal www.zawod-architekt.pl / DANE ILOŚCIOWE
> Unikatowi goście:
> Liczba wizyt:		
> Liczba odsłon/stron:

3947 miesięcznie
5600 miesięcznie
37 138 miesięcznie

> Wejścia bezpośrednie:		
> Wejścia przez wyszukiwarki:

61 979
30 417

(średnia w okresie 01-11.2012)
(średnia w okresie 01-11.2012)
(średnia w okresie 01-11.2012)

(60,9%)
(29,8%)

(suma w okresie 01-11.2012)
(suma w okresie 01-11.2012)

Co o Z:A mówią firmy-reklamodawcy?
Mówią, że jesteśmy najdroższym czasopismem
„dla architektów” na polskim rynku. Ale co ważniejsze: przestają już mówić że architekci nie
lubią Izby, przestają też mówić że Zawód:Architekt jest „chyba dla prawników” a nie dla
architektów... I niektórzy cyklicznie prezentują
się w tym „najdroższym na rynku”. Więc chyba
coś w tym jest? Z pewnością zaangażowanie,
emocje i serce. Bo pieniądze – wszystkie jakie
pozyskujemy ze sprzedaży reklam natychmiast
angażowane są powrotnie w dalszy rozwój Z:A.
Inwestujemy w poprawianie szaty graficznej, w powiększenie formatu, udział w wydarzeniach izby, środowiska i branż, w opracowywanie analiz i raportów dokumentujących
jakość i wiarygodność czasopisma, w powiększanie objętości numerów (powaga i prestiż),

w zmianę szaty okładki i w kolejne projekty
okładek, wreszcie – w rozwój portalu internetowego Z:A i wiele materiałów o charakterze
i znaczeniu marketingowym.

Quo vadis Z:A?
Moim osobistym zdaniem – Z:A będziemy
mogli uznać za dorosły projekt kiedy jego sytuacja finansowa i organizacyjna (będąca konsekwencją finansów, bez których trudno jest
wejść na kolejne poziomy rozwoju) pozwoli
na wydawanie drukowanego magazynu w cyklu miesięcznym. Zakładam – ze względu na
ochłodzenie gospodarki, co musiało bardzo
spowolnić nasz rozwój – może to być perspektywa najbliższych 3-4 lat.

A jeśli przy okazji w badaniach opinii środowiska architektów wyprzedzimy najstarszą
koleżankę w kolejnych kategoriach stając się
– jako wydawnictwo samorządu – opiniotwórczym liderem dla środowiska architektów, będziemy mogli być z tego projektu naprawdę
dumni.
Mam nadzieję być w tym momencie wciąż
na pokładzie Z:A.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny Z:A

> napisz do autora:
s.osowski@zawod-architekt.pl
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skład_niebudowlany

Ciepło z przedpotopowym gadem

Więcej niż łyżka

Połączenie łyżki i pałeczek
o nazwie Spoonplus przeznaczone
szczególnie dla amatorów kuchni azjatyckiej,
gdzie na pierwsze danie podaje się zwykle zupę miso,
Kaloryfer w kształcie szkieletu dinozaura to pomysł z moskiewskiego studia kierowa-

a potem sushi, sashimi lub satay. Projekt autorstwa

nego przez Arta Lebedeva. Gad nazywa się Thermosaurus i z pewnością nie jest rozwią-

francuskiej dizajnerki Aïssy Logerot.

zaniem minimalistycznym, ale za to wiele można na nim wysuszyć. Powinni polubić go

Cena: 10 €

wielbiciele „Parku Jurajskiego” Spielberga i „Zaginionego świata” Conan-Doyle’a!

www.lateteaucube.com

www.artlebedev.com

Zegarek taśmowy

Dla nocnych marków

Czasomierz Ora (po

Poduszka dla osób, które do późna czy-

grecku: godzina) to

tają przy włączonej lampie – wszak ćmę

projekt dizajnera

ciągnie do światła. Na pierwszy rzut oka

Alexandrosa

uporządkowana forma nadruku przypo-

Stasinopoulosa

mina planszę oldskulowej

pracującego na

gry komputerowej

Kawa na palecie

Space Invader, ale przy

Taiwanie. Ten

bliższym spojrzeniu

oryginalny

dostrzec można

zegarek na rękę

owady, z któ-

składa się z trzech

Stolik kawowy Loft Classic z serii Simple Things

rych złożona

wykonany został z europalety, do której przymo-

godzinę, druga minuty, trzecia dzień.

jest kom-

cowano klasyczne, zagięte nóżki. Idealnie nadaje

Na pewno spodoba się inżynierom, ale

pozycja.

się do loftów i wnętrz w stylu eco design.

taśm – jedna pokazuje

Cena: 65 zł

może także architektom...
www.ale.gr

www.sklep.kafti.com

Meble z zupełnie innej bajki

Cena: 1800 zł
www.polis-meble.com.pl

Pisz po stole

Straight Line Designs to pracownia meblarska Justona Beaumonta mieszcząca się w Vancouver. Powstają tam meble wykonywane na zamówienie o niespotykanych kształtach, często przywołujące na myśl dziecięcą wyobraźnię.

Stolik My Desk wymyślony przez portugalskiego dizajnera Miguela Mestre

Jeżeli ktoś marzy np. o komodzie nadgryzionej przez bobra czy bieliźniarce

z pewnością sprzyja kreatywnej pracy. Blat mebla tworzy stos kartek

w kształcie sukienki to powinien odwiedzić poniższą stronę.

o formacie 100x70 cm, na których można szkicować, rysować, notować czy

Ceny zaczynają się od 1500 $

po prostu bazgrać.

www.straightlinedesigns.com

www.miguelmestre.info

98

Z:A _06_2012

