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• WYNAGRODZENIA W budownictwie • MAJTKI ARCHITEKTA • NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT
+ DODATEK: klimat we wnętrzach.
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Zawartość płyty:
Płyta zawiera program ArchiCAD 16 w
polskiej wersji językowej wraz z dodatkami
dostarczanymi zwykle przy zakupie, przygotowany do zainstalowania na komputerze PC wyposażonym w system operacyjny
Windows lub na komputerze Macintosh
z systemem operacyjnym Mac OS X.
Szczegóły dotyczące zalecanej konfiguracji
komputera można znaleźć na stronach:

www.archicad.pl

Opcje instalacji:
Po umieszczeniu płyty w napędzie DVD
komputera Instalator Programu uruchomi
się samoczynnie. Pozwala on wybrać
następujące opcje instalacji:
wersji edukacyjnej pozwa• Instalacja
lającej korzystać ze wszystkich funkcji
programu przez 30 dni, z możliwością
przedłużenia tego okresu o kolejnych
12 miesięcy. Wymagana jest bezpłatna
rejestracja i wypełnienie krótkiego
formularza dostępnego poprzez stronę:

www.myarchicad.com
wersji próbnej pozwalającej
• Instalacja
korzystać ze wszystkich funkcji programu
przez 30 dni. Wymagana jest bezpłatna
rejestracja i wypełnienie krótkiego
formularza dostępnego poprzez stronę:

www.myarchicad.com
wersji demo, możliwa bez
• Instalacja
jakichkolwiek formalności (niektóre
funkcje programu będą jednak niedostępne).

Ograniczenia:
Oprogramowanie zawarte na dołączonej
płycie nie może być wykorzystywane do
celów komercyjnych!

Jesteś użytkownikiem ArchiCADa?
Skorzystaj ze szkolenia aktualizacyjnego.
Więcej informacji na stronach:

www.archicad.pl

Gdy piękne
spotyka się
z praktycznym...
SYSTEMY OCIEPLEŃ

bogata paleta
kolorów

termoizolacja

Systemy ociepleń ATLAS to rozwiązania najczęściej wybierane przez klientów i archi- tektów
przy ocieplaniu budynków. Długoletnie doświadczenie pozwala oferować klientom produkty
najwyższej jakości, a bogata paleta barw tynków
i farb zadowoli nawet najbardziej wymagających
klientów.

w w w. a t l a s . c o m . p l

Redakcja

TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Forma i funkcja
Niecałe dwa tygodnie temu usłyszałem od pewnego Profesora Architektury: i właściwie
bardzo dobrze, że nie poszedł pan na ten kierunek. Opowiadałem Mu chwilę wcześniej, jak to
po dwóch latach studiowania budownictwa zorientowałem się, że wcale nie o to mi chodzi...
Cóż. Skończyłem skoro zacząłem. A ponieważ gdzieś w okolicach 4. roku rozpocząłem pracę
w redakcji Budowlanego Informatora Technicznego BIT, o podjęciu studiów na drugim fakultecie
nie było już nawet czasu pomyśleć.
Tak oto zamiast projektować budynki – skupiłem się na projektowaniu informacji.
Dziś realizuję i rozwijam Zawód:Architekt, magazyn samorządu architektów. I z wielką
satysfakcją przyjmuję rosnące zaufanie środowiska do czasopisma, jakie udało się stworzyć
zbudowanemu przeze mnie zespołowi redakcyjnemu. Czy robimy to rzetelnie i efektywnie?
Profesjonalnie i nowocześnie?
Płynące od Was, Architektów IARP, indywidualne opinie wyrażane w rozmowach osobistych
i telefonicznych, przyjazne gesty, listy do redakcji – są wyraźnym sygnałem, że Z:A rośnie
w siłę. Znalazło to statystyczne odbicie w tegorocznych wynikach badania czytelnictwa
architektów* przeprowadzonego przez firmę BCMM i jesteśmy z tego dumni. Ponad 50%
architektów IARP przyznaje, że czyta Z:A regularnie, co daje nam w tej konkurencji drugą
pozycję na rynku (tuż za dużo starszą koleżanką z wynikiem 60%). Ale to nie wszystko.
Zawód:Architekt uzyskał najwyższe pozycje w kategoriach: czasopismo dające najbliższy
rzeczywistości obraz uprawiania zawodu architekta (38%) oraz czasopismo o największej
przydatności zawodowej (36%).
To znakomite uczucie gdy praca redakcji zostaje zauważona i doceniona przez Czytelników.
To jednocześnie odpowiedź na pytanie „dlaczego podejmujemy się zmian?”. Z szacunku dla
Architektów IARP!
Nie można już dziś zaprzeczyć, że architekci potrzebują środowiskowego magazynu
poruszającego problemy zawodowe, a nie tylko gazety inspirującej twórczo. Nie ma możliwości
robienia architektury bez architektów i nie ma sensu funkcjonowanie architektów bez
architektury – jak powiedział na łamach Z:A_04/2012 minister Olgierd Dziekoński. Stąd dla
Zawodu:Architekt, jak sam tytuł wskazuje, najważniejszy jest architekt i jego praca.
Cały czas pracujemy nad rozwojem Z:A. Robimy to permanentnie i nie zamierzamy tego
procesu zatrzymać. We wszystkich elementach wydawnictwa: szacie graficznej, projektach
okładek, poruszanych tematach, wysokości poprzeczki merytorycznej.
I tym jest dzisiaj dla mnie forma i funkcja.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny

Postscriptum
Opublikowany obok List Gratulacyjny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
skierowany do Architektów IARP z okazji jubileuszu 10-lecia Izby Architektów RP,
może znaleźć się na honorowym miejscu w każdej pracowni architektonicznej w Polsce.
Kopię listu pobierz ze strony: www.zawod-architekt.pl/listprezydenta
*Raport „Czytelnictwo czasopism branżowych Architekci 2012” udostępniamy na życzenie. Kontakt: redakcja@zawod-architekt.pl
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Stażyści pojadą
do Rzymu i Wiednia

Polscy projektanci
na podium

sprawdzianu z języka obcego, rozpatrzono podania 22 osób. Do udziału

W czerwcu 2012 roku uruchomiony

w stażu zakwalifikowano 8 osób

został wśród członków Mazowieckiej

i 3 osoby rezerwowe. Na listę osób

Okręgowej Izby Architektów nabór

zakwalifikowanych trafili (w kolejno-

osób chętnych na 16-tygodniowy wy-

ści alfabetycznej): Izabela Bartosik,

jazd do biur projektowych w Rzymie

Anna Błażewicz-Jarmowicz, Lech

(4 osoby) i Wiedniu (4 osoby). Nabór

Borysewicz, Zuzanna Cichocka, Eliza

był możliwy dzięki dofinansowaniu

Kalata, Hanna Malik-Trocha, Magda-

uzyskanemu z Narodowej Agencji Pro-

lena Palmowska i Marta Rogozińska.

gramu Leonardo da Vinci – Mobilność,

Na liście rezerwowej znaleźli się: Anna

edycja 2012. Praktyki planowane są

Naperty-Wójtowicz, Weronika Chwali-

w latach 2013-2014. Wyjazdy odbędą

bogowska i Anna Roszak.

atmosferę miejsca i kreować różne

się w dwóch turach: w styczniu 2013 r.

przestrzenie posługując się gradacją

i w lipcu 2013 r. W każdej turze wyjadą

mu zobowiązani byli wziąć udział

Studenci z Krakowa – Anna Zagorec

oświetlenia. Źródłem inspiracji były

4 osoby – dwie do Rzymu i dwie do

w szkoleniu międzykulturowym,

i Maciej Kozłowski – zostali laureata-

próby dokumentacji fotograficznej

Wiednia.

które odbyło się 17 października

mi trzeciej nagrody w prestiżowym

wielu przedmiotów oraz miejsc, które

architektonicznym konkursie International VELUX Award 2012. Uroczysta
ceremonia wręczenia nagród odbyła

Wszyscy uczestnicy progra-

Architektów, którzy odwiedzą

2012 r. Projekt jest realizowany przy

w interakcji ze światłem dawały

stolice Włoch i Austrii wybrała na

wsparciu finansowym Komisji Euro-

zaskakujące efekty.

podstawie zgłoszonych wniosków

pejskiej w ramach programu „Uczenie

komisja kwalifikacyjna powołana

się przez całe życie”. Wyłonionym

W tegorocznej 5. już edycji konkur-

się 4. października 2012 roku w Ser-

su wystartowały aż 983 zespoły pro-

5 czerwca 2012 roku na XXVI sesji

stażystom – gratulujemy!

ralves Muzeum w Porto. Polscy stu-

jektowe z 59 krajów z całego świata.

Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby

> www.mazowiecka.iarp.pl

denci pokonali blisko 1000 zespołów

Konkurs International VELUX

z całego świata. Ich projekt nosił ty-

Award 2012 organizowany jest co

było się do dnia 10 września 2012 r.,

tuł „Światło – medium przełamujące

dwa lata we współpracy z Między-

następnie wszystkie osoby, które

strukturalizm wertykalny”. Skupili

narodową Unią Architektów (UIA)

złożyły wnioski przystąpiły do spraw-

się w nim na kreowaniu formy i iluzji

oraz Europejskim Stowarzyszeniem

dzianu językowego.

Architektów RP. Zgłaszać można

M A Z O W I E C K A O K R Ę G O WA I Z B A A R C H I T E K T Ó W
O K R Ę G O WA R A D A I Z B Y

przestrzeni poprzez użycie światła.

Edukacji Architektonicznej (EAAE).

Badali jak może ono budować

> www.velux.pl/profesjonalisci/architekci

po uzyskaniu informacji o wynikach

• Architekt Zbigniew Kupiec

• Architektura. Elementy stylu

• W stronę architektury Le Corbusiera

• SAS Ilustrowany atlas architektury

1905-1990. Ewolucja twórczości od

architektonicznego pod redakcją

(wyd. Fundacja Centrum Architektury)

Saskiej Kępy (wyd. Fundacja Centrum

modernizmu do regionalizmu

Milesa Lewisa (wyd. Arkady) to album

to pierwsze polskie wydanie przeło-

Architektury) wymyśliła Magdalena

autorstwa arch. Kazimierza

przedstawiający architektoniczne ikony

mowej książki Vers une architecture

Piwowar, która książeczkę zilustrowa-

Butelskiego (wyd. Fundacja Pro

światowych kultur: świątynie, pałace,

słynnego francuskiego architekta,

ła. Teksty do tego starannie wydanego

Architektura) to opracowane z na-

wieżowce, stadiony, teatry i pomni-

krytyka, teoretyka i publicysty.

przewodnika napisali Grzegorz Piątek

ukową biegłością ale jednocześnie

ki. Setki kolorowych zdjęć, ilustracji

Ukazało się nad Wisłą 6 października

i Jarosław Trybuś. Hasła po polsku

„przyjazne” dla czytelnika studium

i szkiców pozwalają głębiej zrozumieć

2012 roku, w dzień 125. urodzin autora.

i angielsku przedstawiają architekturę

twórczości autora modernistycznych

zasady projektowania i wznoszenia

To jedna z najważniejszych książek

modernistycznej dzielnicy Warszawy.

budynków przedwojennej Gdyni

tych konstrukcji. W książce znaleźć

z teorii architektury, biblia moderni-

Atlas obejmuje 50 miejsc – budyn-

i regionalnych budynków powstałej

można szczegółowe opisy z estetycz-

stów, będąca podstawą do rozumienia

ków i elementów dekoracyjnych

po II wojnie światowej w Małopolsce.

nego i technicznego punktu widzenia

zjawisk architektonicznych i urbani-

powstałych w latach 1926-1939 oraz

Pozycja zawiera dużą ilość fotografii

najważniejszych elementów budowli

stycznych XX w. To z niej pochodzi

wybranych obiektów powojennych

obiektów, planów i makiet, które

z całego świata: od starożytnej Grecji

powtarzane do dziś zdanie: „dom

i współczesnych. Każdy opatrzony jest

uzupełniają i wzbogacają tekst.

po ultranowoczesne rozwiązania XXI w.

powinien być maszyną do mieszkania”.

jedną dużą ilustracją i krótkim opisem.

> 50 zł / www.proarchitectura.pl

> 109 zł / www.arkady.com.pl

> 48 zł / www.funbec.eu

> 35 zł / www.funbec.eu

Spośród 24 złożonych wniosków,

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

Kocha, lubi, szanuje...
W zasadzie to nie rozumiem
dlaczego uważasz ten projekt
za porażkę?

A także słabo
rozwiązane funkcje.

Po pierwsze
wtórna forma...

...nie lubię gościa,
który to projektował.

www.grupaarchislawa.pl

No i...

scenariusz: BARTOSZ WOKAN

RYSUJE: WOJCIECH MALART

Więcej przygód naszych dzielnych architektów na stronie www.grupaarchislawa.pl
Śledź i komentuj złote myśli Archisława na Facebooku.

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:
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Fakro nagradza
młodych architektów

Kolorowy zawrót
meblowy

13 października 2012 roku w Muszy-

Barwne fronty drzwi szaf i szafek

pomogą barwy odważniejsze

nie odbyła się konferencja architek-

– to propozycja ożywienia wnętrza

– czerwona podnosi ciśnienie krwi

toniczna zorganizowana przez firmę

firmy Komandor. Kolorów meblom

i pobudza apetyt a pomarańczowa

Fakro. Wzięli w niej udział architekci

dodaje lakierowane szkło lacobel,

powoduje wydzielanie się soków

z wielu europejskich krajów: Niemiec,

które dobrze komponuje się z inny-

trawiennych i wzmacnia odczuwa-

Polski, Bośni i Hercegowiny, Serbii,

mi wypełnieniami, takimi jak płyta

nie głodu. Idealnym kolorem do

Hiszpanii, Grecji, Węgier czy Holandii.

meblowa, bambus czy drewno.

biura jest zaś niebieski, bo zwiększa

spiesza metabolizm, a także dodaje
energii. Na brak apetytu natomiast

Okazuje się, że kolor we wnętrzu

Obecni byli też przedstawiciele

produktywność organizmu i pobu-

redakcji europejskiego magazynu

może mieć znaczenie nie tylko

architektonicznego A10 (Bernard

dekoracyjne, o czym przekonują

dza kreatywność.

Savelkoel i redaktor naczelna Indira

dziś nie tylko projektanci, ale też

Komandor zamiast płyt kolorowych

van't Klooster) i magazynu Zawód:

psycholodzy koloru. Okazuje się np.

można też umieścić grafikę na szkle

Architekt. Powodem zorganizowa-

że w kuchni doskonale sprawdzą się

a nawet prywatną galerię zdjęć.

nia spotkania była trzecia edycja

żółte szafki, bo kolor słońca przy-

> www.komandor.pl

W szafach i szafkach firmy

zakończonego w połowie tego roku
międzynarodowego konkursu dla
architektów pod nazwą New Vision
of the Loft. Zwycięzcami tegorocznej, trzeciej już edycji, zostali polscy
architekci z pracowni Be3Design

elektrociepłowni w Bytomiu. Na-

(Agnieszka Wyrwas, Krzysztof

groda druga trafiła do architektów

Stępień i Bartosz Puchalski) – jury

z Hiszpanii (Luisa Amorosa Fernan-

doceniło ich wizjonerski, futury-

deza i Miguela Orellany) za projekt

styczny pomysł osadzony w śląskim

Colonizing Roofs, trzecia do pracują-

krajobrazie nazwany Cloud Loft.

cych w Irlandii polskich architektów

Projektanci stworzyli przy użyciu

Liliany Krzyckiej i Rafała Pieszki za

okien połaciowych strukturę chmury

projekt Z-Loft.

opartej na kominach nieczynnej

> www.fakro.com

Konkurs
z Barceloną w tle

budynku handlowo-usługowego
„Silesia Sport Center” 2 (autorzy:

Pokazanie możliwości projektowych

Marcin Pyrz, Marta Kręska-Pyrz

płyt elewacyjnych Rockpanel – takie

i Marcin Zawada) i koncepcję budynku

było podstawowe zadanie

mieszkalnego – jednorodzinnego 3

architektów i projek-

(autor: Grzegorz Wycech).

tantów biorących udział

Przyznano także dwa wyróżnienia

w konkursie organizowanym przez

dla koncepcji budynku mieszkalnego

firmę Rockwool. Rywalizowało 27

– jednorodzinnego, „Moduł jednostki

prac konkursowych, wśród których
były zarówno koncepcje architekto-

1

mieszkaniowej 30°”, (autorzy: Aneta
Nosal, Grzegorz Pronobis) i koncep-

niczne jak i obiekty przeznaczone do

cji „Rockpanel w jednorodzinnym

realizacji. Ostatecznie nagrodzono 5

budownictwie modułowym Natu-

projektów i przyznano 2 wyróżnienia.

re_city_beach” (autorzy: Anna Fecko

Do konkursu zgłoszone zostały

i Damian Pawluś).

różne formy architektoniczne

Swoją opinię mogli wyrazić rów-

– począwszy od domów mieszkal-

nież internauci, korzystając z portalu

nych, przez budynki użyteczności
publicznej i obiekty przemysłowe,

Facebook. Używając specjalnej apli2

na pawilonach wystawowych kończąc.

kacji, w dniach 1-7 września wyłonili
oni dodatkowych dwóch laureatów.

Jury, w którego składzie zasiadali

Nagrodę – wyjazd do Barcelony

m.in. arch. Romuald Loegler i arch.

– otrzyma jeden z autorów każdego

Marian Fikus, nagrodziło trzy projek-

ze zwycięskich projektów. Wszyst-

ty (prezentujemy je obok) – projekt

kie prace można obejrzeć w galerii

budynku usługowo-biurowego dla

konkursowej na stronie:

Oddziału Banku GBS w Myśliborzu 1

> www.facebook.com/Rockpanel/
app_282682331831870

(autor: Maciej Krasowski), koncepcję
3
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Creaton została potwierdzona
testami 1000-krotnego zamraża-

Firma Creaton wprowadziła do ofer-

nia oraz rozmrażania. Dachówka

ty nową kasztanową glazurowaną

jest również wysoce odporna na

dachówkę Premion „Finesse”. Jej

łamanie – wykazuje odporność na

barwa przypomina kolorem jesienne

nawet trzykrotnie większą siłę

liście. Produkt powstaje z gliny

łamiącą niż zalecenia normy PN EN

wydobywanej na terenie Górnych

1304. Można ją układać na dachach

Łużyc, następnie przekształcanej

o kącie nachylenia od 10%, przy

w homogeniczną mączkę glinianą,

użyciu folii wstępnego krycia. Jest

która spełnia wymogi produkcji

to możliwe dzięki zastosowaniu

ceramiki szlachetnej. Dachówka

innowacyjnych pionowych zamków,

ma gładką powierzchnię i charak-

zapewniających szczelność nawet

teryzuje się niską nasiąkliwością

przy maksymalnym rozstawie

(w granicach 5-6 %), co utrudnia

dachówek. Premion „Finesse”

gromadzenie zanieczyszczeń oraz

szczególnie dobrze prezentuje na

zapewnia odporność na porosty

spadzistych dachach.

i mech. Trwałość produktu firmy

> www.creaton.pl

Nowe kostki z natury

uzupełnienie Mini Promenada, obie

Seria Prestige dostępna w ofercie

o regularnym układzie elementów

firmy Bruk-Bet została poszerzo-

i stonowanej kolorystyce. Nato-

na o 8 nowych produktów. Cechą

miast efekt harmonijnej nawierzch-

wspólną premierowych wyrobów

ni uzyskać można stosując kostkę

na nawierzchnie jest nowoczesny

Concerto – model ten wyróżnia się

dizajn i inspiracje czerpane z natury.

prostymi krawędziami, wąskimi

Na wyjątkową uwagę zasługują

spoinami i powierzchnią nawiązują-

dwa modele przypominającego

cą do przełomu łupkowego.

piaskowiec kamienia ciosanego

Seria Prestige to połączenie

Realit – dostępne w posta-

prostych form z fakturą i kolory-

ci łatwych w zabudowie płyt

styką charakterystyczną dla praw-

panelowych oraz elementów do

dziwych skał i kamieni. Produkty

tworzenia placyków w kształcie

najlepiej sprawdzają się w nowo-

ośmioboku. Nową propozycją na

czesnych, pozbawionych przepychu

podjazdy i ścieżki jest duża kostka

aranżacjach.

Promenada i stanowiąca jej dobre

> www.bruk-bet.pl
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Dachówka
w kolorze jesieni
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informacje

Architekci światła
w skansenie
Kolejne spotkanie w ramach trzeciej
edycji warsztatów „Architekci światła” odbyło się we wrześniu w Sierpcu. Uczestnicy zostali zaproszeni do
znajdującego się tam Muzeum Wsi
Mazowieckiej.
Gościem specjalnym był Marco
Bevolo, twórca koncepcji city.
people.light, który wygłosił ciekawy
wykład, przedstawiający model
rozwoju miast i regionów w ujęciu
społeczno-kulturowym. Kolejny
prelegent, architekt Michał Kaczma-

Śląscy architekci
na korcie
Bytomski obiekt Silesia Club gościł
1 września śląskich architektów-

rzyk, zaprezentował nowe pomysły
tenisiści uczyli się zawiłości serwisu,

miej Brzózka, w kategorii Mężczyźni

na realizację projektów oświetle-

forehandu i backhandu w ramach

Open Janusz Łukasik.

niowych.

Akademii Tenisa.

Jednym z patronów medialnych

Po części teoretycznej przystą-

Rozgrywki przebiegały na sze-

zawodów był Zawód:Architekt.

piono do projektowania w grupach.

tenisistów, którzy brali

ściu kortach, natomiast uczestnicy

Sponsorów imprezy nie wymie-

Wykorzystując przygotowane

udział w XVI Mistrzo-

oczekujący na kolejne etapy gier

niamy, ponieważ większość z nich

plansze, architekci tworzyli pomysły

stwach Śląska Architek-

mogli zrelaksować się grając w wir-

podczas wielu dotychczasowych

i szkice iluminacji wybranych

tów w Tenisie i Akademii Tenisa dla

tualnego tenisa na dostępnych kon-

rozmów i spotkań marketingowych

przestrzeni skansenu. Każda grupa

Architektów.

solach. Dużą atrakcją były również

informowała zespół Z:A iż uważa,

posiadała swojego opiekuna z firmy

dodatkowe konkursy – na najszybszy

że nie potrzebuje obecności w prasie

Philips. Po zaprezentowaniu koncep-

o zwycięstwo w mistrzostwach

serwis turnieju czy konkurs celności

dla architektów. Zgodnie z życzeniem

cji przystąpiono do ich realizacji na

– konkurowali w kategoriach męż-

Rockwool. Triumfowali: w kategorii

prezesów i szefów marketingu tych

zewnątrz. Kolejne warsztaty odbędą

czyźni open, mężczyźni 50+ oraz ko-

Kobiety Open Małgorzata Schmidt,

firm, ich nazwy będziemy na łamach

się w listopadzie na Dolnym Śląsku.

biety open. Natomiast początkujący

w kategorii Mężczyźni 50+ Bartło-

Z:A pomijać milczeniem.

> www.lighting.philips.pl

Większość uczestników walczyła

LatsCAD – warsztaty
i konkurs

cjami nowego oprogramowania.
Warsztaty odbędą się w ośrodkach

Pierwszy program CAD dla syste-

Akademii Klimatyzacji LG w War-

mów o zmiennym przepływie czyn-

szawie, Wrocławiu i Gdyni.

nika chłodniczego stworzony przez

Dodatkowo LG ogłasza konkurs

firmę LG Electronics Polska nazywa

dla projektantów. Zadaniem

się LatsCAD. Jest już dostępny

uczestników będzie wykonanie

na naszym rynku, towarzyszy mu

projektów systemu klimatyzacji

kampania informacyjna w mediach

wykonanych z wykorzystaniem

branżowych oraz seria całodnio-

oprogramowania LatsCAD i zgło-

wych warsztatów dla projektantów.

szenie ich do konkursu w terminie

Ich uczestnicy będą mogli krok po

od października do końca 2012 roku.

kroku przejść cały etap projek-

Zwycięzca – projektant lub biuro

towania pod okiem specjalisty,

projektowe – otrzyma profesjo-

dzięki czemu otrzymają możliwość

nalny monitor 3D LG. Kryterium

zapoznania się z wszystkimi funk-

wyboru zwycięzcy będzie suma-

Skutecznie zastępują
żarówki

ryczna moc chłodnicza jednostek

Firma Verbatim wprowadziła do

znacznie mniej prądu, co pozwala

zewnętrznych we wszystkich

sprzedaży linię zaawansowanych lamp

na duże oszczędności, zwłaszcza

projektach zgłoszonych w czasie

LED, zastępujących oświetlenie halo-

w punktach usługowych.

trwania konkursu.

genowe. Nowe produkty przeznaczone

Program LatsCAD można

Z:A _05_2012

żarówkom. Dodatkowo zużywają

Nowa linia lamp LED obejmuje
modele: PAR16 GU10, PAR16 GU10 7 W,

pobrać ze strony www.klimatyzacja.

strzeniach komercyjnych – sklepach,

PAR30 E27 14,5 W, LED AR111 i przyciem-

lge.pl wraz z instrukcją instalacji,

restauracjach czy hotelach.

niane lampy świecowe LED 3,5 W. Ze

natomiast szczegółowe informa-

14

są do stosowania głównie w prze-

dorównujące konwencjonalnym

Lampy charakteryzują się wyso-

szczegółami technicznymi nowych

cje o konkursie oraz warsztatach

kim współczynnikiem CRI i naturalną

lamp Verbatim można zapoznać się

dostępne są na stronie:

prezentacją kolorów. Umożliwiają

na stronie internetowej:

> www.akademiaklimatyzacji.lge.pl

atrakcyjne oświetlenie punktowe

> www.verbatim.net.pl

Wapienne wnętrza

powierzchnie matowe, załamuje się

Nowa kolekcja płytek Yakara w kata-

na drobinkach spolerowanego lap-

logu firmy Meissen Keramik nawią-

pato i odbija od płaszczyzny płytki.

zuje barwą do surowego wapienia

Takie połączenie szczególnie dobrze

skalistego, skały wyróżniającej się

„działa” w przypadku nieregularnych

wyjątkową twardością, zwięzłością

mozaik, złożonych naprzemiennie

i spękaniami ciosowymi. Charakter

z matowych i błyszczących, pozio-

tych cech został zachowany we

mych elementów.

Architektom chcącym wyko-

Kolekcję Yakara można wzbogacić stosując kolorowe szklane

rzystać nową płytkę w swoich

(szczególnie polecane czerwone)

projektach warto powiedzieć, że

i metalowe elementy. Takie łączenia

szczególnie ciekawe efekty wizualne

świetnie sprawdzają się w nowocze-

daje łączenie płytek matowych

snych aranżacjach.

i lappato. Światło, pochłaniane przez

> www.meissenkeramik.de

Płyta bezpieczna
dla środowiska

wróconych. Dostępna jest w czterech
grubościach: 25, 30, 50 i 70 mm. Płyta

Synthos XPS Prime to ekologiczna,

otrzymała certyfikat Green Lambda

płyta izolacyjna srebrnej barwy, która

– oznacza to, że jej stosowanie dzięki

powstała na bazie docenianej na rynku

obniżonej wartości λ pozwala zmniej-

białej płyty Synthos XPS. Nowy pro-

szyć straty energetyczne i wydatki

dukt charakteryzuje się zwiększoną

na eksploatację budynków. Warto też

termoizloacyjnością a jego stosowanie

dodać, że do jej produkcji nie stosuje

pozwala na większą dbałość o środo-

się szkodliwych freonów, a proces

wisko naturalne.

spieniania płyt oparty jest na bazie

Płytę firmy Synthos SA można

dwutlenku węgla. Produkt charakte-

stosować do izolowania ścian, podłóg,

ryzuje się odpornością na działanie

ław fundamentowych, miejsc nara-

wilgoci, posiada znakomite parametry

żonych na występowanie mostków

wytrzymałościowe i nie nastręcza

termicznych, cokołów, ciągów komuni-

problemów przy montażu.

kacyjnych, parkingów czy dachów od-

> www.synthosxps.com
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wzorze na powierzchni płytek.
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Razem

Od redakcji
Publikujemy refleksje pierwszego Prezesa IARP po
gościnnym udziale w jubileuszowych seminariach
Izby Architektów RP i zabraniu głosu w dyskusji
o osobowości prawnej i organizacyjnej przyszłości
samorządu architektów.

czy o s o b n o ?
arch. Kazimierz Ferenc, honorowy Prezes IARP

Minęło sporo lat od czasu kiedy razem z Wami byłem w tej Izbie. Dyskutujecie dziś o niej, jej przyszłości,
planach, finansach, strukturze organizacyjnej. Wśród wielu innych stawiacie też pytanie o jedność
i próbujecie interpretacji różnych prawników, rozważając niezależność okręgów... Może warto abym,
jako współautor ustawy samorządowej, kilka rzeczy wyjaśnił.

P

Przede wszystkim – ustawa celowo nie reguluje sprawy osobowości prawnej samorządu,
zakładając, że będzie to element jego statutu.
Z prostego powodu: nie byłoby dobrze, gdyby
takie zmiany mógł podejmować co kilka lat
właściwy minister, w trybie wydanych rozporządzeń, dla których można było dać delegację w ustawie. Założyliśmy wobec tego, że
„konstytucję” Izby uregulują wewnętrzne regulaminy jej organów. Nie winiłbym więc ustawodawcy za brak tej regulacji, to była nasza
zamierzona decyzja. Nie sądziłem jednak, że
już po dziesięciu latach będziemy...
Spieracie się dzisiaj Koledzy o fundamentalny problem, z czego należy wyciągnąć
wnioski. Jeżeli bowiem przesłanką do nadania
osobowości prawnej Izbom Okręgowym jest
chęć nabycia i posiadania majątku, to jest to
zła przesłanka. Nie gniewajcie się, bo mówię
to i piszę jako architekt i urzędnik bardzo doświadczony.
Należy także rozróżniać posiadanie osobowości prawnej od zdolności prowadzenia go-
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spodarki finansowej. To można wprowadzić
bez osobowości prawnej. I jeśli podnosicie tę
kwestię jako problem, to znaczy, że organy
Izby lub Zjazd Krajowy lub Krajowa Rada nie
reguluje tego w sposób dostateczny. Należy
zatem uchwalić odpowiednie doregulowania,
po prostu. Byle w sposób elastyczny, pozwalający rozumieć, że celem nadrzędnym nie
jest interes pojedynczego oddziału ani prezesa czy szefa okręgu. Bo celem nadrzędnym
jest Izba, rozumiana jako interes pojedynczego jej członka.
Najprościej jest zabrać i dlatego odpowiedzialny członek izby nie zabiera, natomiast odpowiedzialny członek władz izby próbuje być
odpowiedzialnym za cały majątek.
Zdolność redystrybucji w ramach wspólnej
organizacji, to nie tylko zdolność do redystrybucji majątku, nie tylko finansów, ale zdolność
do redystrybucji celów! Natomiast jeżeli te
cele będą określane przez wiele organizacji
(posiadających własne osobowości prawne),
to zostaniemy rozwarstwieni i jako bardzo

małe środowisko – wierzcie mi – narażeni na
dezintegrację, rozumianą też jako zagrożenie
zewnętrzne.
Byłaby to faza wielkiej zarozumiałości, uznawać że posiadanie majątku jest nadrzędne.
Ono jest ważne tylko o tyle, że służy celom
statutowym. Zaczynając myśleć „jacy będziemy bogaci,” dojdziemy do fazy w której będziemy chcieli prowadzić ośrodki wczasowe, a za
chwilę hodować trzodę. Przypomnijmy sobie
PRL, wtedy każda duża organizacja zawodowa
miała ośrodki wczasowe, ubojnie drobiu i stada tuczników...
I przed tym bym przestrzegał – bo będzie
przesłanką, przed którą się nie obronimy.
Władza polityczna kieruje się populizmem,
nie pragmatyką, nie celami głównymi pojedynczej organizacji. Siła władzy tkwi tylko
w głosach wyborców, a głos wyborców można
zdobyć doraźnymi celami z pogranicza populizmu. Popatrzmy na siebie samych – ledwie
dziesięć lat jesteśmy razem i już próbujemy
się dzielić, już próbujemy walczyć.

IZBA ARCHITEKTÓW

Nasza Izba i nasz zawód stanowi
elitę na tle intelektualnej
zdolności podejmowania
decyzji w skali kraju. Proszę
– niech Czytelnicy wybaczą mi
tę zarozumiałość, ale chciałem
podkreślić jak bardzo rażące
będzie jeżeli wśród nas,
architektów będzie przeważać
mały interes zwycięzcy – kto
kogo pokona, kto ma rację...
W ten sposób zgubimy cele
główne i przegramy. Przegramy
z prostego powodu: zbyt
powszechny i wieloletni jest
pogląd, że samorządy zawodowe
nie są potrzebne w tym kraju.
Z:A _05_2012
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Bądźmy mocni, bądźmy zdolni wobec tych zakusów
reprezentować jedną siłę. Nie siłę majątku, nie siłę posiadania,
tylko siłę celów! W tym naszym zawodzie biednym, marnym
i wielkim, szczególnie teraz, jest tak wiele do załatwienia,
że dzielić się dzisiaj byłoby największym błędem.

Bądźmy mocni, bądźmy zdolni wobec tych
zakusów reprezentować jedną siłę. Nie siłę
majątku, nie siłę posiadania, tylko siłę celów!
W tym naszym zawodzie biednym, marnym
i wielkim, szczególnie teraz, jest tak wiele
do załatwienia, że dzielić się dzisiaj byłoby
największym błędem. Choć oczywiście – być
może się podzielimy, jeśli takie będą decyzje.
Jeżeli jednak powołacie komisję, która dążyć
będzie do zmiany, to namawiam Was: pracujcie
nad zmianą statutu, ale nie myślcie o zmianie
ustawy. Pamiętajcie też, że jedynie zjazd krajowy Izby jest właściwym organem do definicji celów od nowa. Komisja może przygotować
materiały, ale to zjazd rozważy czy jesteśmy
w stanie reprezentować środowisko przez 16 izb
okręgowych, mających 16 osobowości prawnych
i wobec tego także 16 polityk. Czy też chcemy
jeszcze parę rzeczy w naszym kraju osiągnąć...
Prezes Gęsiak mówił o konkursach architektonicznych – to jedna ze stu ważnych rzeczy dla wykonywania naszego zawodu, i jeżeli
będziemy się koncentrować na posiadaniu,
na dzieleniu majątków, na wzmacnianiu, to
nie będziemy w stanie redystrybuować tego,
co dla nas jest najważniejsze. Zwłaszcza że
mamy okręgi o różnej wielkości – a bogaty
biednemu łatwo nic nie da, co łaska jeśli chce
być zbawiony i tyle.
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Uważam, że nasza Izba i nasz zawód stanowi elitę na tle intelektualnej zdolności podejmowania decyzji w skali kraju. Proszę – niech
Czytelnicy wybaczą mi tę zarozumiałość, ale
chciałem podkreślić jak bardzo rażące będzie
jeżeli wśród nas, architektów będzie przeważać mały interes zwycięzcy – kto kogo pokona, kto ma rację... W ten sposób zgubimy cele
główne i przegramy. Przegramy z prostego
powodu: zbyt powszechny i wieloletni jest pogląd, że samorządy zawodowe nie są potrzebne w tym kraju.
Poglądy ministra Gowina są pokłosiem
poglądów wielu ludzi. Dlatego dereguluje „po
uważaniu”. Izbę Urbanistów dereguluje nie
dlatego, że to są kompetencje samorządów
terytorialnych jak ogłosił, ale jest parę innych
rzeczy. Wśród nich nadrzędna – w Unii Europejskiej izb urbanistów po prostu nie ma.
Dla naszego środowiska tym bardziej powinno być więc istotne, żebyśmy utożsamiali
cele architekta i urbanisty. Nie ma architektury
bez urbanistyki i nie ma urbanistyki bez architektury. Jeżeli urbanistykę będą projektować
komunikanci i socjologowie, to nie będzie prawidłowego planowania przestrzennego, bo oni
nie rozumieją całego kontekstu planowania
przestrzennego wskutek braków zawodowych
i merytorycznych.

I namawiam Was Koleżanki i Koledzy do
takiego myślenia. Nie kto zwycięży pomiędzy
Wami, tylko czy za 10 lat, spotykając się, będziecie w stanie powiedzieć że osiągnęliście
45% celów, które sobie założyliście.
Podsumowując – mam nadzieję, że wyjaśniłem, iż nie jest to błąd legislacyjny, nie jest
to błąd naszej komisji, ani błąd kogokolwiek,
że w ustawie o samorządach nie ma regulacji
na temat osobowości prawnej. To było działanie celowe, tak samo jak celowa była delegacja
takich zapisów do statutu. I wszelkie interpretacje prawników na ten temat są błędem.
Jedynie prawnik legislator, nie cywilista, nie
radca prawny, ale legislator, będzie w stanie to
zrozumieć i opisać Wam precyzyjnie.
Natomiast jeżeli zjazd krajowy IARP podejmie świadomie decyzję by okręgowym izbom
nadać osobowość prawną, to będę nad tym
ubolewał, ale będzie to moje osobiste i bardzo
(ale dopiero wtedy) subiektywne zdanie.

Kazimierz Ferenc
architekt IARP
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Nowy wspaniały świat
Z arch. Tomaszem Taczewskim, członkiem Komitetu Organizacyjnego i drugim Prezesem Izby Architektów RP
rozmawia Sebastian Osowski

Panie Prezesie, mając na uwadze, że
Izba Architektów RP obchodzi w tym
roku jubileusz dziesięciolecia, chciałbym
porozmawiać o tym pierwszym okresie
życia samorządu architektów, pokusić
się o próbę jego podsumowania oraz
poszukać odpowiedzi na pytanie na czym ta
samorządność tak naprawdę ma polegać?

> Te 10 lat samorządu były dla mnie okresem
niezmiernie burzliwym, zwłaszcza że niespodziewane okoliczności zdrowotne wyłączyły
mnie w pewnym momencie z życia samorządowego. Muszę powiedzieć, że tkwię w tematyce
spraw Izby dobre 20 lat. Byłem w niej od samego początku – jako członek Komitetu Organizacyjnego, a jeszcze wcześniej jako członek
komitetu powołanego dla tworzenia pierwocin
Izby przez Zjazd Nadzwyczajny SARP w Kazimierzu. Te 10 lat to jedynie połowa czasu, jaki
poświęciłem Izbie ze swojego życia.
Przede wszystkim był to okres niezmiernie
dynamiczny i niezmiernie pracowity. Tak właśnie wspominam te pierwsze lata pracy w Izbie:
kontakty z władzami państwa, współudział
w pisaniu samej ustawy, dyskusje z zainteresowanymi architektami – w łonie SARP-u i nie
tylko. Te dyskusje były niekiedy ostre, dlatego
że wszyscy chcieli to zrobić jak najlepiej. I ta
ostrość dyskusji dodatkowo się podniosła po
uchwaleniu ustawy, po powołaniu Izby.
Kiedy IARP stała się bytem realnie istniejącym, okazała się nie do końca zgodna z wyobrażeniami większości kolegów. W praktyce
Izba od samego początku dużo wymagała.
Oczekiwała, żeby wiele dla niej robić, żeby
duża część naszego środowiska poświęciła
swój czas na pracę w jej organach, a korzyści,
które – wydawało się – będą natychmiastowe,
przestały być oczywiste.

z tego, jakie są oczekiwania w środowisku
architektów, jakie korzyści chce ono
osiągnąć?

> Niestety środowisko architektów, jak się
później okazało, wykazało się naiwnością. Dlaczego? To nie było artykułowane wprost, ale
podświadomie wielu architektów – śmiem powiedzieć, że większość aktywnej części naszego
środowiska – liczyło że po uchwaleniu ustawy
i wprowadzeniu jej w życie, jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki, obudzą się w innym,
zbliżonym do ideału świecie: dobrze zorganizowanym, gdzie zostanie przynajmniej znacznie
ograniczona ilość nieprawidłowości i łajdactw.
I ten idealny świat niestety nie istniał?

> Obudziliśmy się wszyscy w pewnym momencie w tym innym świecie, ale z ideałem to
on nie miał nic wspólnego. Przede wszystkim
okazało się, że w samorządzie coś „będzie”
tylko wtedy, kiedy sami to sobie zbudujemy,
a pozytywne zmiany nastąpią dopiero wówczas, kiedy sami wszystko zrobimy. Szybko się
okazało, że te zmiany na pewno nie będą aż
tak spektakularne, jak nasza naiwność. Ja też
się do tej naiwności przyznaję.
I tu zbliżamy się do tego drugiego skojarzenia z początkami izby, o którym powiedziałem
na początku, czyli, że był to okres pracowity.
Wie Pan, ogromna praca kojarzy mi się z tymi
dziesięcioma latami. Po prostu Izba okazała
się wielkim, naprawdę wielkim obowiązkiem.
Od pierwszego dnia, kiedy został powołany
Komitet Organizacyjny, trzeba było zbudować
to wszystko, co było organizacją i życiem Izby,
która okazała się przede wszystkim ważnym
urzędem. I żeby ten ważny urząd mógł działać,
musiał mieć wszystkie dokumenty.
Przymioty administracyjne urzędu....

Jakie to miały być korzyści? I na ile, jako
twórcy Izby, zdawaliście sobie sprawę
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> Tak, niezbędne przymioty urzędu. I moim
akurat udziałem było, w początkowym okre-

sie, tworzenie tych dokumentów czyli pierwotnej wersji statutu i dziesiątków regulaminów. Dlatego też ta praca bezpośrednia jest
dla mnie podstawową cechą początkowego
okresu działania w samorządzie.
Czyli początek musiał być czasem,
kiedy Izba pracowała nad wewnętrzną
organizacją, by dopiero później zająć się
sprawami zewnętrznymi?

> Nie, nie. Tak idealnie nie było. Nie mogliśmy
sobie pozwolić, żeby odseparować się od otoczenia i od problemów zawodu, z którymi nagle
stanęliśmy samotni. Samotni w tym sensie, że
posiedliśmy umocowania w przepisach państwowych, w ustawie samorządowej, w ustawie prawo budowlane, itd. To zobowiązywało.
W związku z tym nie można powiedzieć, że
zajmowaliśmy się tylko „wnętrzem”. Zadania
Izby musiały być realizowane, a w dużym stopniu są one zadaniami zewnętrznymi – sprawy
legislacji, sprawy sądownictwa, sprawy działania i reprezentacji na zewnątrz. One również
musiały być realizowane.
Więc, jeszcze raz to podkreślam, ta ogromna praca polegała na tym, że to wszystko było
robione, bo musiało być robione i staraliśmy
się to robić jak najlepiej, a równocześnie w błyskawicznym tempie budowaliśmy organizację,
która jest organizacją zrzeszającą członków,
która musi posiadać na piśmie cały schemat
swoich własnych, wewnętrznych uregulowań.
Na I Zjeździe uchwaliliśmy pierwszy rzut
potrzebnych nam dokumentów w zakresie, jaki
był niezbędny dla funkcjonowania organizacji.
I był to dopiero początek, ponieważ każdy
z tych dokumentów wymagał udoskonalenia.
One są zresztą doskonalone do dzisiaj, po tych
dziesięciu latach. Z jednej strony zmieniają się
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne zawodu, a z drugiej – okazuje się, że coś źle przewidzieliśmy, że jakieś założenie było nadmier-
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qui:z
Słysząc „izba”, myśli Pan…

mieszkanie. Przed pierwszą
wojną światową we Lwowie te
słowa były używane zamiennie.
Izba architektów, mieszkanie
architektów...
Najważniejszym wydarzeniem w czasie

Dla izby ważniejszy jest architekt

Kraj o lepszej organizacji środowiska

czy architektura… nie ma różnicy,

architektów niż Polska… jeszcze w ta-

tak jak nie ma architektury bez
architekta.

kim kraju nie byłem, może gdzieś
w Ameryce Południowej.

Pierwsza cecha dobrego architekta to…

Organizacja taka jak izba architektów

talent i mądrość połączona z kulturą osobistą.

powinny zawierać… postanowień

powinna dążyć do… jakości
architektury tworzonej w RP,
w mojej opinii to najlepszy sposób dla zapewnienia interesów
klienta.

krzywdzących którąkolwiek ze
stron.

Zżyma się Pan słysząc słowo… raniące

Pana kadencji było… podpisanie

przeze mnie uchwały KRIA
o standardach wykonywania
zawodu.

Umowy architektów z klientami nie

lub krzywdzące kogokolwiek.

Izbie Architektów nie udało się mieć
wpływu na… jakość tworzonej

w Polsce architektury.

Ubezpieczenie zawodowe jest…

nieodzownym elementem pracy
architekta.

Głównym partnerem IARP jest… każdy

Środowisku architektów brakuje…

Wolność twórcy ma się tak, do obliga-

niestety zbyt często – postawy
wzajemnego szacunku do kolegi
i jego pracy.

toryjnej izby jak… wolność człowie-

kulturalny człowiek.

Żałuje Pan, że… opatrzność

zadecydowała, że po sześciu
latach nagle musiałem opuścić
koleżanki i kolegów z Izby
Krajowej.

ka do tworzonego przez niego
prawa.
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nie optymistyczne. Doskonalenie następuje na
drodze wzajemnego docierania się poglądów,
opinii, nanoszenia do tego wewnętrznego systemu prawnego nowych doświadczeń, które
są systematycznie zdobywane w miarę upływu lat życia samorządu.
Jedną z ważnych spraw, o których
rozmawia Izba do dzisiaj, jest temat
cenników, które z powodów, nazwijmy to
proceduralnych...

> Nie proceduralnych, obiektywnych.
Obiektywnych. Więc nie ma cenników,
jest tylko rekomendowany regulamin
kalkulowania wartości honorariów
architekta. Pytanie brzmi – czy nie
można było tego zrobić lepiej? Uniknąć
zastrzeżeń, które zgłosił Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumenta?

> Proszę Pana, Izba powstała w takim okresie
historycznym, w jakim powstała. W niepodległej Polsce zbliżał się przełom, czyli wejście do
Unii Europejskiej. I powoli przekonywaliśmy
się, że sprawa cenników jest sprawą szczególnie trudną. Dlaczego? Wyszliśmy z okresu komunistycznego głęboko przekonani, że sprawa rzetelnego wynagradzania naszej pracy,
jest sprawą kluczową, która jest potrzebna nie
tylko nam, ale generalnie społeczeństwu. Byliśmy przekonani, że właściwe wynagradzanie
architekta warunkuje możliwość poświęcenia
odpowiednio długiego czasu na wykonanie
projektu architektonicznego, za czym idzie jakość architektury, którą my dla społeczeństwa
tworzymy. Wydawało się, że jest to schemat
oczywisty i że to się po prostu w tej niepodległej Polsce stanie.
Środowisko architektów reprezentował
wówczas tylko SARP i niestety nie był w stanie w tych nowych warunkach tego wywalczyć. Wszystkie nadzieje w tym względzie
przełożyliśmy więc na Izbę. Tymczasem nie
zdawaliśmy sobie sprawy, że równocześnie
w krajach Europy Zachodniej, do której równolegle wchodziliśmy, podejście ulegało szalonemu przewartościowaniu, że twórczość
architektoniczna została tam zaliczona do
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Nie sposób
przy braku
zabezpieczenia
pewnego minimum
cenowego
egzekwować
tych wszystkich
elementów, które
składają się
na jakość
i gwarancje
zakresu normalnych działań budowlanych
funkcjonujących w systemie wolnorynkowym.
I w związku z tym systemy prawne krajów Europy Zachodniej, w imię rozwoju konkurencji,
pozbyły się wszelkich cenników, zasad wycen,
regulacji cenowych.
W efekcie – kiedy Izba Architektów RP pod
naciskiem oczekiwań swoich członków rozpoczęła prace nad tym zagadnieniem, stwierdziła, że na terenie Europy istnieje już tylko jeden
cennik i jeden kraj, gdzie uregulowania takiego
cennika są traktowane wiążąco. Akurat silne
Niemcy. Okazało się, że dokumenty unijne
regulujące ustrój gospodarczy Zjednoczonej
Europy, podporządkowały wszystkie rozwiązania prawne ochronie konkurencji i pełni ona
rolę nadrzędną nad prawami chroniącymi konsumentów.
W efekcie rynek postawiono ponad kulturę
i przestrzeń publiczną.

> Kulturę, przestrzeń, konsumenta, człowieka, społeczeństwo, itd. Miało to swoje odbicie

właśnie w wykluczeniu wszelkich istniejących
uregulowań cenowych, a jednocześnie nowo
uchwalane dyrektywy unijne nie umożliwiały
tworzenia takich dokumentów. Istniał więc
tylko ten jeden cennik – niemiecki, traktowany jako zaszłość, pewien regionalny koloryt,
coś, z czym nie zgadza się cała Europa, ale
Niemcom wiele rzeczy wolno w Unii Europejskiej zrobić...
W Polsce powszechnie obowiązującym
prawem jest ustawa o ochronie konkurencji,
a łamanie prawa wiąże się z sankcjami. Tym
niemniej podjęliśmy ten trud. Zaangażowaliśmy do tego celu najlepszych kolegów z wielu
ośrodków z całego kraju, którzy z wielkim oddaniem i z wielką pracą te cenniki przygotowali, wnosząc do nich cały szereg ciekawych doświadczeń w sposobie konstruowania zakresu
usług architekta.
Panie Prezesie, możemy publicznie mówić
„cenniki”, czy lepiej zgodnie z formalną
nazwą używać nazwy „regulamin
honorarium”?

> Możemy mówić „cenniki” z tym, że musimy
skomentować, że one w gruncie rzeczy cennikami nie były. W sensie prawnym były tylko
materiałami pomocniczymi do ustalania wartości usługi architekta. Z racji obowiązującego
już w UE stanu prawnego, nie mogły zobowiązywać ani nas, ani naszych klientów, ani
przede wszystkim tych, którzy dysponowali
pieniądzem publicznym, wydawanym na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych,
powszechnie obecnie krytykowanej.
Dzisiaj powszechnie, ale o ile pamiętam
– to przez Izbę Architektów krytykowanej
już dobrych kilka lat temu...

> W obecnej UZP jest szalona krótkowzroczność. Ja jestem do dzisiaj przekonany, że jedyną właściwą drogą zabezpieczenia jakości
architektury jest powszechnie obowiązujący
cennik. Jest wiele elementów usługi architekta, które nie przekładają się na bezpośrednią
pracę i czas jej wykonania. W cenie usługi architektonicznej musi być też czas na samokształcenie, na rozpoznanie literatury przedmiotu,
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na kwerendy aktualnych przepisów prawnych,
na poznanie opracowań z różnych dziedzin
pośrednich. Projektowanie architektury jest
projektowaniem środowiska życia ludzi. A my,
architekci, wiemy, że to środowisko musi być
traktowane w sposób holistyczny. W związku
z tym wiedza, którą architekt powinien posiadać musi być bardzo szeroka. I nie sposób
przy braku zabezpieczenia pewnego minimum
cenowego egzekwować tych wszystkich elementów, które składają się na jakość i gwarancje. Problem by cena zawierała wszystkie inne
potrzebne elementy poza bezpośrednią pracą
fizyczną dotyczy nie tylko drobnych zleceń, ale
nawet poważnych przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych, o czym się przekonujemy choćby w przypadku autostrad...
Przyczyny tej sytuacji znajdują się poza naszym samorządem, są to – jak piszą literaci:
Młyny Boże – które mielą zupełnie niezależnie
od nas. I to one decydują o postrzeganiu pracy
Izby w tym zakresie jako działań nieskutecznych. Ale jeżeli byśmy zgodzili się na tę krytykę, byłaby to wielka niesprawiedliwość.
Jestem przekonany, że samorząd przez te
10 lat robił wszystko, co było możliwe w tym
względzie, a nawet więcej. Bo w sprawie ustawy o zamówieniach publicznych szliśmy na
odważną konfrontację z Urzędem Zamówień
Publicznych. I słusznie. W takich sprawach
należy być pryncypialnym i należy udowadniać
swoją rację. Tę rację przyznano nam na koniec
w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.
Proszę przypomnieć, mówi Pan teraz
o sprawie...?

> Mówię o sprawie naszych zasad etyki i zapisów nakazujących obecność w kryteriach przetargowych kryteriów oceny o charakterze jakościowym, co stało się przyczyną zaskarżenia nas
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Konsekwentnie sądziliśmy się do końca. Były
różne opinie, różnych sądów, ale skończyło się
naszą skargą kasacyjną i zniesieniem dotkliwości grzywny finansowej, którą nałożył UOKiK.
To wszystko były niestety działania o charakterze „rozpaczliwym”. W świecie uregulowań prawnych, w którym w tej chwili jeste-

Wówczas
spytałem, jak
to jest możliwe,
skoro prawo tego
nie nakazuje?
I usłyszeliśmy:
bo wszyscy
wiedzą, że na
filharmonię trzeba
zrobić konkurs
architektoniczny!
śmy, i który obowiązuje całą Unię poprzez
dyrektywy, najwyżej ustawiona jest „konkurencja”. Więc mimo kasacji kary, zapisów
wspomnianych zasad etyki dotyczących startu w przetargach z jedynym kryterium ceny już
nie przywróciliśmy. A jednak dziś, po latach,
po doświadczeniach z autostradami i wieloma
innymi zamówieniami publicznym, o których
problemach finansowych wiadomo publicznie
– wiemy już że to IARP miała wówczas rację,
a nie urzędnicy UZP.
Czyli nie udało się zrealizować dwóch
spraw, na których prawdopodobnie
najbardziej zależało członkom
Izby: obowiązującego cennika
usług i uwzględniania kryteriów
jakościowych przy udzielaniu zamówień
architektonicznych?

> Nie udało się tego zrealizować z przyczyn
obiektywnych, dlatego że zarówno Polska
wdrażając dyrektywy UE, jak i sama Unia Europejska stoją na stanowisku, że najważniej-

sza jest konkurencja i wolny rynek. Oznacza to
w praktyce triumf doktryny neoliberalnej i niestety realizację tej doktryny w sferze kultury,
którą jest architektura. My wiemy, że to jest
nieprawidłowe, ale taki świat prawny nas otacza i to on określa możliwości sukcesu naszych
starań o kulturę i ład przestrzenny.
Ale ten europejski świat nie ma takich
problemów z porządkiem w przestrzeni
kraju...

> To się stało bardzo jasne podczas pewnego
spotkania, w którym wziął udział Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jeden z ministrów,
któryś z posłów... Dyskusja dotyczyła kształtu
polskiej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Skorzystaliśmy wówczas z pomocy kolegówarchitektów z Rady Architektów Europy (ACE),
którzy byli ekspertami Komisji Europejskiej,
zajmującymi się tymi sprawami.
I z jednej strony potwierdzili prezesowi
UZP, że dyrektywa nie umożliwia wprowadzenia nakazu prowadzenia przetargów publicznych w trybie konkursowym. Ale z drugiej strony, na moje pytanie, czy w związku
z tym w krajach, które reprezentowali są organizowane przetargi z kryterium najniższej
ceny – na filharmonię, muzeum, pomnik na
głównym placu miasta, odpowiedzieli że absolutnie nie!
To jest różnica określająca trudność działania Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
w stosunku do innych państw europejskich.
Po prostu państwa Europy Zachodniej wprowadzają to samo prawo, na podstawie tych
samych dyrektyw, ale w zupełnie innym otoczeniu kulturowym, na innym poziomie kultury architektonicznej społeczeństwa.
I dlatego to prawo nie przynosi tam negatywnych skutków. Wszyscy tę wiedzę wyssali
z mlekiem matki: jeśli się projektuje dom, to
się idzie do architekta, a nie do piekarza. A jeśli
chce się budować filharmonię, to ogłasza się
konkurs architektoniczny.
Natomiast jeżeli w polskim prawie jest
napisane za dyrektywą, że konkurs architektoniczny można zorganizować, to oznacza, że
nikt go nie zorganizuje, bo nie musi...
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Zastanówmy się czy jakikolwiek odcinek autostrady był w Polsce poprzedzony
konkursem architektonicznym? A przecież
niektóre z nich, jak na przykład autostrada
prowadząca z Górnego Śląska na Dolny Śląsk
(z Górą Św. Anny na trasie) przebiega przez
piękne obszary krajobrazowe. Przecież takie
odcinki autostrad warto byłoby projektować
ze szczególną dbałością, być może dodając do
nich elementy architektoniczne, wzbogacając
szczególnie cenne kulturowo miejsca także
poza obszarami zurbanizowanymi. Wydaje
się, że wskazana byłaby praktyka zapraszania architektów do współpracy przy takich
projektach.
My tymczasem mamy aferę ekranową.
Z powodu niedoskonałych zapisów
w ustawie o ochronie środowiska, kierowcy
nie widzą mijanych łąk i lasów, a tylko pasy
ekranów akustycznych...

> No właśnie. Myślę, że szkodliwość działania
ustawy PZP to jest wierzchołek góry lodowej.
Jej funkcjonowanie przynosi nieporównywalnie większe straty niż korzyści w skali kraju,
zwłaszcza tam, gdzie w sposób bezpośredni
przestrzeń styka się z kulturą.
Kto, kogo i jak powinien zatem chronić?
Rząd i jego instytucje czy izba zawodowa?
Konkurencję czy konsumenta? Przestrzeń
publiczną czy budżet państwa? Wreszcie:
klienta czy architekta?

> Ja uważam, że jeżeli chronimy klienta – to
tym samym chronimy architekta, dlatego że
interes architekta i klienta jest wspólny. Tym
interesem jest wysokiej jakości architektura.
Ale z drugiej strony, jeżeli państwo chce za
wszelką (czytajmy: niską) cenę chronić i realizować interesy klienta, zapominając o architekturze, to tym samym zmusza architektów
do sprzeniewierzania się ustawowej zasadzie
naszego zawodu, czyli odpowiedzialności
za działania względem społeczeństwa. To
duża odpowiedzialność, dlatego uważam, że
możliwe są działania chroniące architekturę,
które będą jednocześnie zawsze chronić architekta.
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Jeżeli państwo
chce za wszelką
(czytajmy: niską)
cenę chronić
interesy klienta,
zapominając
o architekturze,
to zmusza
architektów do
sprzeniewierzania
się ustawowej
zasadzie naszego
zawodu, czyli
odpowiedzialności
za działania
względem
społeczeństwa
A obowiązkowe członkowstwo w Izbie jest
Pana zdaniem ograniczeniem wolności
architekta? Czasami podnoszony jest
argument, że wolny zawód nie powinien
być obligatoryjnie regulowany przez
organizację...

> Gdybyśmy żyli i pracowali w kraju, w którym
kultura architektoniczna jest na wysokim poziomie, w którym już właściwie nikogo nie mu-

simy do tej architektury przekonywać i nikogo
nie musimy tej architektury uczyć... Jestem za
wolnością ale wracam tu do przykładu, który
podałem na początku naszej rozmowy, czyli
dyrektywy o zamówieniach publicznych w Unii
Europejskiej i skutków jej wdrażania w Polsce... Gdybyśmy byli społeczeństwem w pełni
świadomym celów architektury, a otoczenie
prawne architektury funkcjonowało niezmiennie ileś tam lat, to wtedy – uważam – obligatoryjny samorząd byłby po prostu niepotrzebny.
Ale do takiego stanu, to jeszcze nam bardzo
daleko. Zachowując więc swoje zdanie na temat
wolności architekta, wskazuję na niebezpieczeństwa pewnych sytuacji. Co by się stało,
gdybyśmy – wobec dynamiki dyskusji o nowelizowaniu prawa budowlanego – zaniechali zabierania w nich głosu? Co by się stało, gdybyśmy
– mając nie do końca jeszcze skrystalizowaną
sferę edukacji architekta, modelu praktyki,
wchodzenia do zawodu z uwzględnieniem wzajemnego dostępu do rynków pracy w Europie
– zdecydowali się puścić te sprawy na żywioł?
Szanse na zadowolenie byłby raczej
mniejsze niż...

> ...niż większe. Po prostu izba samorządowa
architektów – zdaniem nie tylko naszym, ale
także zdaniem Unii Europejskiej, która powiedziała to wyraźnie – na obecnym etapie rozwoju Polski i polskiej architektury, jest organizacją potrzebną. I dlatego została utworzona.
Myślę więc, że rezygnacja z części wolności
zawodowej, powinna być w tej sytuacji przez
nas akceptowana. Oczywiście – akceptowana do
pewnego czasu, do momentu kiedy te wszystkie podstawowe sprawy zostaną ułożone.
Inna sprawa (nad którą każdy może się już
sam zastanowić) to egzystencjalne pytanie, czy
przypadkiem nasze życie nie jest w ten sposób
wymyślone, że kiedy kończą się jedne problemy
i trudności, zaczynają się nowe, które też trzeba
pokonywać. W realnym świecie może się więc
okazać, że ta pełna wolność zawodowa jest
ideałem, na który długo jeszcze nie będziemy
mogli sobie pozwolić. W każdym razie cieszmy
się z tego, co mamy i wykorzystujmy dobrze te
narzędzia, które są naszym udziałem.
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O! moralności
profesjonalistów
arch. Andrzej Pawlik, architekt IARP

Prezentacja na ostatnim Krajowym Zjeździe projektu nowego Kodeksu Etyki Zawodowej wzbudziła
ogromne emocje i więcej niż gorącą dyskusję. Jak się okazało walce o profesjonalną moralność gotowi
jesteśmy poświęcić swój czas, intelekt i serce, co cieszy wszystkich nas, starych rezerwistów kierujących
się maksymą wpojoną na Studium Wojskowym: ius est in armis (prawo jest w orężu).

Z

Z podobnych zapewne powodów – obawy niekończących się dyskusji – Pan Bóg nie przekazał Dekalogu całemu zgromadzeniu Izraela
jeno zaciągnął Mojżesza na górę, w dyskretne
ustronie, gdzie wręczył mu kamienne tablice.
Niestety, sekularyzacja naszego środowiska
uniemożliwia zastosowanie podobnej procedury – nawet gdyby Stwórca wezwał Szanownego Kolegę Prezesa na Łysicę (bo to najwyższa
góra położona najbliżej Radomia) i tam przekazał mu nowy Kodeks Etyki Zawodowej, to nikt
z delegatów nie przyjąłby go bezkrytycznie. Nie
przypadkiem patronem naszego środowiska
jest św. Tomasz Apostoł, wątpiący w zmartwychpowstanie swego Mistrza.
Część Koleżanek i Kolegów uważa, że nowy
kodeks można w zasadzie sprowadzić do oczywistej reguły „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”, inni są zwolennikami refleksji św. Pawła
zawartej w Liście do Rzymian: „Gdzie nie ma
prawa, tam nie ma i przestępstwa” (Rz 4,15),
jeszcze inni widzieliby nasz kodeks jako suplement do Kodeksu Karnego. Według Davida Lubana1 przedmiot etyki zawodowej sprowadza
się do seksu, kłamstw i pieniędzy. Nieetycznym
postępowaniem jest wikłanie się w finansowe
konflikty interesów, kłamanie i wykorzystywanie swojej pozycji do uprawiania seksu z podległymi pracownikami i klientami. Architekt
nakłaniający klienta do użycia materiałów, których producent „odpala” mu działkę, architekt
udzielający swojej twarzy w reklamach materiałów budowlanych, architekt wyolbrzymiający
swoją twórczość lub chwalący się swoją omnipotencją w urzędach itp. – narusza zawodową
moralność i takie działania powinny wchodzić
w regulacje etyki zawodowej.
Te negatywne z moralnego punktu widzenia
działania nie powinny nam przesłaniać kluczowego dla etyki zawodowej problemu, czyli profesjonalizmu w wykonywaniu naszego zawodu.
Jest wiele czynników utrudniających uprawianie
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profesji architekta. Od osobistych, intelektualnych możliwości, poprzez wykształcenie
i dokształcanie (rozumiane jako kształtowanie
zdolności do architektonicznej refleksji opartej
na wieloaspektowości myślenia) aż po uwarunkowania psychiczne i socjologiczne. Wszystkie
te okoliczności podlegają procesowi komercjalizacji – erozyjnemu dla profesjonalizmu, w wyniku którego dzieła architektury traktujemy jako
przedmioty handlu, podporządkowując sam
proces twórczy zyskowi, karmiącemu wszczepioną nam grzechem pierworodnym chciwość.
„Pieniądzom wszystko jest posłuszne” (Koh
10,19). Dlatego, czego nie może zrozumieć ustawodawca, jedną z podstawowych spraw dla
moralności zawodowej jest określenie właściwej (tzn. sprawiedliwej) grubości portfela architekta. Elementem regulującym poziom chciwości tak architekta jak i przede wszystkim klienta
(a państwo odwołujące się w swojej Konstytucji
do sprawiedliwości społecznej jest zobowiązane do takiej regulacji), jest oczywiście cennik
prac projektowych.
Kto tego nie rozumie, tworzy „wilcze” zasady współżycia społecznego: prawo do życia
ma silniejszy i tę siłę przenosi na sferę ducha
i wyobraźni. Ten „siłowy” aspekt współczesnej
architektury i sztuki (sztuki, której prawdziwą
i jedyną matką jest właśnie architektura, bo
przecież i malarstwo i rzeźba pierwotnie służyły
architekturze będąc jej integralną częścią, związaną z budynkiem) zasługuje na głębszą refleksję. Twórcom wydaje się, że jałowość duchową
i nudę ludzkiej egzystencji wywołanej chciwością, czyli komercjalizacją, można zastąpić siłą
doznań. Konsekwencją wprowadzenia cennika
byłoby ograniczenie nadmiernego współzawodnictwa prowadzącego do podejmowania się każdej pracy dla każdego klienta. To zaowocowałoby bardziej równomiernym rozkładem zleceń.
Zdaję sobie sprawę (po polemice z moim
artykułem o deregulacji2), że wielu Kolegów

plus minister Jarosław Gowin wierzą święcie
w „wolną rękę rynku”. Swoją drogą przypadek
Pana Ministra jest z teologicznego punktu widzenia niezwykle ciekawy – mamy tu bowiem
do czynienia z korektą słów Jezusa, do którego
odwołuje się często Pan Minister, pokazującą,
że można jednocześnie służyć Bogu i Mamonie. Neoliberalna obrona klientów w gruncie
rzeczy jest dążeniem do deprofesjonalizacji
naszego zawodu i jego całkowitego skomercjalizowania.
Kiedy bowiem lekarz „dopasowuje” leczenie
do bonifikat oferowanych przez producenta leków, dziennikarz „tonuje” przekazywane informacje do gustu i wymogów oglądalności, a architekt „poleca” klientowi materiały za które
otrzymuje prowizję, czy też bez szemrania „wyciska” na żądanie klienta maksymalną ilość tzw.
„pumów” nie licząc się z kontekstem, to przecież
wszyscy oni naruszają fundamentalne wartości
swoich profesji – „służby, biegłości i godności
zawodu” (David Luban). Jakie zatem relacje zachodzą pomiędzy moralnością powszechną, uniwersalną a moralnością zawodową wynikającą
z wykonywania określonego zawodu?
Przeanalizujmy następujący przypadek: architekt otrzymuje zlecenie na zaprojektowanie
budynku, który choć jest w zgodzie z Warunkami Zabudowy lub zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w przekonaniu tegoż architekta narusza w istotny sposób ład przestrzenny i interesy osób trzecich.
Zawodowa moralność nakazywałaby odmówienia realizacji takiego zlecenia. Ba! Wymagałaby nawet zawiadomienia o swoim stanowisku
stosownych organów oraz zainteresowanych
osób znajdujących się w strefie oddziaływania
tego obiektu (może w podobnych przypadkach,
po zawiadomieniu, stosowne działania powinna podejmować nasza Izba?) Na dodatek niedoszły zleceniobiorca dowiaduje się, że zlecenia
podjął się inny architekt...

doświadczenia zawodowe

Reguły moralne,
charakterystyczne dla
zawodu architekta, sprawiają
że powinniśmy uprawiać
absolutnie „czystą grę”, nawet
wtedy, gdy inni nie grają
w ten właśnie sposób. Łatwo
przewidzieć jej skutki
dla pojedynczego architekta:
brak klientów.
Ale pomyślmy o pożądanych
dla nas efektach, kiedy klienci
zorientowaliby się, że całe
środowisko architektoniczne
okazuje się być profesjonalnie
ortodoksyjne!
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Mamy tu do czynienia z dwoma aspektami
– indywidualną decyzją architekta wynikającą
z jego profesjonalizmu oraz decyzją określaną
jako donos w powszechnym mniemaniu nieetyczny, tym bardziej, że planowana inwestycja
jest z punktu formalno-prawnego dopuszczona.
W naszym zawodzie, jak w każdym zawodzie
zaufania publicznego, występuje problem przeciwstawnych interesów – interesu klienta i interesu osób trzecich, często sprowadzonego tylko
i aż do dewastacji przestrzeni na dziesiątki lat.
Podejmując się takiego zlecenia można szukać
usprawiedliwienia, że jego realizacja przyniesie
więcej pożytku niż szkody, bo zapewni komuś
dach nad głową, da ludziom pracę i co ważne
– inwestycja jest zgodna z obowiązującym prawem. Takie uzasadnienie jest może i prawdziwe
ale nie stanowi dostatecznego uzasadnienia dla
istnienia naszego zawodu, bo tak może rozumować każdy! Gdybyśmy zatem nie znajdowali
uzasadnienia dla podjęcia decyzji odmowy wykonania wspomnianego wyżej zlecenia oraz nie
podjęli żadnych działań w celu ochrony interesu
(mówiąc umownie) osób trzecich, opartych na
własnym zawodowym przekonaniu, oznaczałoby to, ni mniej ni więcej, że nie ma żadnych
moralnych reguł charakterystycznych dla zawodu architekta.
Wynika z tego niezbicie, że zmuszeni jesteśmy do uprawiania absolutnie „czystej gry”,
nawet wtedy, gdy inni nie grają w ten właśnie
sposób. Łatwo przewidzieć jej skutki w przypadku pojedynczego architekta: brak klientów
znajdujących mniej ortodoksyjnych usługodawców. Ale pomyślmy o pożądanych dla nas efektach, kiedy klienci zorientowaliby się, że całe
środowisko architektoniczne okazuje się być
profesjonalnie ortodoksyjne!
Jest jeszcze zaprzyjaźniona z nami Polska
Izba Inżynierów Budownictwa, której członkowie posiadają (na szczęście) ograniczone
uprawnienia do projektowania architektury.
Oni działając w „pomroczności architektonicznej” uwzględnią wszystkie pomysły klienta
(„tfurczo” je przetrawiając) mając świadomość,
że nie grzeszą przy tym wcale, bo robią architekturę najlepiej jak potrafią i nie nawiedza ich
refleksja o braku odpowiedniego przygotowania do roli architekta. Grzeszność ich czynów
muszą im uświadamiać architekci. A przecież
w procesie projektowym konstruktorzy pełnią
jakże ważną rolę, o ile nie liczą konstrukcji ale
ją projektują. Sam miałem to szczęście, że poznałem w swoim długim życiu wielu wybitnych
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konstruktorów, wspaniałych ludzi o niezwykłej
wyobraźni, którzy potrafili znakomicie podeprzeć architekta.
Badacze teorii gier potwierdzają, że prawie
wszyscy gracze przyjmują sprawdzoną strategię Hammurabiego: „oko za oko, ząb za ząb”.
Dlatego Izba Architektów w każdym okręgu powinna tropić powszechny proceder projektowy
uprawiany przez inżynierów budownictwa poza
zakresem określonym przez ich uprawnienia
i żądać od odpowiednich władz wyciągania wobec nich określonych przez prawo konsekwencji a także prowadzić stałą kampanię na wzór
Marka Porcjusza Katona zwanego Cenzorem,
by każde oficjalne wystąpienie przedstawicieli
naszej Izby kończyło się zdaniem: „A poza tym
sądzę, że inżynierowie budownictwa nie mogą
projektować architektury.”

służy do realizacji ważnych celów społecznych.
W świetle moralności powszechnej możnaby sklasyfikować wyżej wymienioną postawę
jako przejaw chciwości architektów, bowiem
dla chciwości każda utrata ma wymiar tragedii,
stąd charakterystyczna dla chciwca mentalność
stróża (o. Marian Zawada OCD, 7 pieczęci zła),
gdy tymczasem jest to przejaw pokory, która
sprowadza się przecież do troski o bliźniego.
Dochodzimy tedy do zasadniczej konkluzji:
moralność zawodowa wynikająca z pełnionej
roli nie może być oceniana w kategoriach moralności powszechnej. Profesjonalista ulegający
w przypadku każdego dylematu moralnego na
rzecz moralności powszechnej zaprzecza istocie
wykonywanego przez siebie zawodu. Profesjonalizm wyznacza nie tylko moralne, ale i techniczne standardy wykonywania zawodu. „Drogi

Elementem regulującym poziom chciwości
tak architekta jak i przede wszystkim klienta (a państwo
odwołujące się w swojej Konstytucji do sprawiedliwości
społecznej jest zobowiązane do takiej regulacji), jest oczywiście
cennik prac projektowych. Kto tego nie rozumie,
tworzy „wilcze” zasady współżycia społecznego: prawo do życia
ma silniejszy i tę siłę przenosi na sferę ducha i wyobraźni.
Należy wyrazić wdzięczność Lubelskiej
Okręgowej Izbie Architektów a szczególnie
kol. Mirkowi Hagemajerowi za śledztwo przeprowadzone na ich terenie w poruszonej wyżej kwestii i podjęte próby zarówno ukarania
sprawców tych projektowych przestępstw, jak
też ukrócenia niecnego procederu. Niestety, nie
wszystkie organy powołane do nadzoru i kontroli zareagowały skutecznie na pokazane im
przejawy łamania przepisów uzasadniając swoje stanowisko małym stopniem szkodliwości
społecznej. Z prostej przyczyny – obsadzone są
one w przeważającej mierze przez inżynierów
budownictwa. Czy zatem nie jest uzasadnione
moralnie nienadstawianie „drugiego policzka”,
ale sięgnięcie po Stary Testament, fundament
naszej cywilizacji, gdzie – wbrew utartemu poglądowi przypisującego prawo odwetu tylko
Hammurabiemu – zapisano słynny lex talionis
„oko za oko, ząb za ząb” (Księga Wyjścia, Wj
21:24, Biblia Tysiąclecia)?
Postępowanie zgodne z prawem odwetu
może budzić kontrowersje moralne, ale przecież
nie można go potępić tylko dlatego, że jest ono
niezgodne z czyimś sumieniem, zwłaszcza jeśli

na skróty” nie są drogami zawodowca. To z komercji wynika oczekiwanie szybkiego efektu,
prostackiego przekazu, lokowania się w modnej konwencji. Relacja pomiędzy architektem
a jego klientem powinna opierać się na zaufaniu i nie można tego zaufania wykorzystywać
w celu ułatwienia sobie życia. Podsumowując:
nowy kodeks etyki zawodowej musi znaleźć
równowagę pomiędzy dwoma obliczami naszej osobowości – utalentowanego, uczciwego
doktora Jekylla i prymitywnego, pozbawionego
hamulców moralnych pana Hyde’a. 
1_David Luban - jeden z wiodących światowych ekspertów etyki
prawa, autor m.in. Legal ethics and human dignity (Etyka prawa
a godność człowieka, 2007),
2_ Deregulacja. Jawa czy tylko seans spirytyzmu? (Z:A_01/2012, s. 14),

Uwolnić... inwestorów! oraz Uwolnić Kalego? To wolność źle rozumiana (Z:A_02/2012, s. 14, s. 17), cytat z artykułu ministra Jarosława
Gowina w dzienniku Rzeczpospolita (Z:A_03/2012, s. 7)

Andrzej Pawlik
architekt IARP

> napisz do autora:
pawlik@pagi.pl
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Wynagrodzenia 2011
w budownictwie i projektowaniu
Magdalena Wrzesień

Raport „Wynagrodzenia
w budownictwie w 2011 roku”
wydany przez Sedlak & Sedlak,
dostarcza interesujących informacji
na temat płac pracowników branży
budowlanej. Powstał w oparciu
o dane pochodzące z Ogólnopolskiego
Badania Wynagrodzeń 2011.
W obliczeniach uwzględniono dane
o wynagrodzeniach 5713 pracowników
na 5 szczeblach zatrudnienia
oraz 17 najbardziej popularnych
stanowiskach, uwzględniając
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WYKRES 1 Wynagrodzenia w branżach w 2011 roku (brutto zł)

podział branży budowlanej na firmy
projektowe i wykonawcze.

B

Budownictwo należało w 2011 roku do branż
o przeciętnym poziomie wynagrodzeń. Mediana* miesięcznych płac pracowników wyniosła
4000 zł brutto. Więcej zarabiało się w takich
branżach jak IT, telekomunikacja i ubezpieczenia (wykres 1).
Połowa pracowników branży budowlanej otrzymywała pensje w wysokości od 2650
do 6000 zł brutto. Analizując wynagrodzenia
dla poszczególnych szczebli można zauważyć,
że firmy projektowe oferują wyższe zarobki (wykres 2). Sytuacja wygląda jednak inaczej wśród
dyrektorów – ci pracujący w firmach wykonawczych zarabiali w 2011 roku o 500 zł więcej niż
osoby zajmujące się projektowaniem. Wśród specjalistów mediana wynagrodzeń w obu omawianych specjalnościach budowlanych kształtowała
się na takim samym poziomie – 3500 zł brutto.
Nieciekawą informacją jest niestety, że ponad 64% pracowników budownictwa w 2011
roku w ogóle nie otrzymywało premii.
Świadczenia dodatkowe w największym
stopniu oferowane są na najwyższych szczeblach
zatrudnienia. 76% dyrektorów miało do dyspozycji telefon komórkowy, natomiast tylko 16%
pracowników szeregowych otrzymało ten benefit. Komputer do osobistego użytku otrzymywał
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WYKRES 2 Wynagrodzenia w firmach projektowych i wykonawczych na różnych szczeblach
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WYKRES 3 Wybrane świadczenia dodatkowe na poszczególnych szczeblach zarządzania

biznes

TABELA 1. Wynagrodzenia w firmach projektowych i wykonawczych
w poszczególnych województwach
próba

25% zarabia
mniej niż

mazowieckie

1 160

dolnośląskie

kapitał zagraniczny
kapitał polski
6000

mediana

25% zarabia
więcej niż

5000

3 510

5 000

8 000

4000

531

2 900

4 000

5 680

3000

pomorskie

413

2 800

4 000

6 000

2000

wielkopolskie

483

2 500

4 000

6 000

małopolskie

677

2 500

3 800

6 000

łódzkie

292

2 500

3 700

5 500

kujawsko-pomorskie

228

2 500

3 625

5 575

zachodniopomorskie

215

2 400

3 600

5 300

lubuskie

87

2 420

3 500

5 000

śląskie

783

2 500

3 500

5 400

świętokrzyskie

138

2 400

3 500

5 000

opolskie

101

2 250

3 460

4 800

podkarpackie

202

2 200

3 300

4 890

podlaskie

107

2 300

3 200

4 700

warmińsko-mazurskie

108

2 190

3 025

4 825

lubelskie

188

2 200

3 000

4 865

TABELA 2. Wynagrodzenia w firmach projektowych i wykonawczych
w wybranych miastach
typ firmy
Gdańsk
Katowice
Kraków
Warszawa
Wrocław

próba

25% zarabia
mniej niż

mediana

25% zarabia
więcej niż

projektowanie

60

2 920

3 953

5 600

wykonawstwo

139

3 200

4 500

6 850

projektowanie

50

2 800

3 505

5 300

wykonawstwo

96

2 900

4 300

6 000

projektowanie

162

3 050

4 000

6 300

wykonawstwo

251

2 808

4 200

6 880

projektowanie

293

3 636

5 000

7 500

wykonawstwo

548

4 000

6 000

9 000

projektowanie

93

2 800

3 600

5 000

wykonawstwo

248

3 200

4 500

6 950

6000

5520

3500

3500

1000
projektowanie

wykonawstwo

WYKRES 4 Wynagrodzenia całkowite
w firmach o różnym kapitale

Niezależnie od tego czy rozważamy firmę
wykonawczą czy projektową, największe wynagrodzenie otrzymywały osoby pracujące
w Warszawie. Mediana ich płac to odpowiednio 5000 zł i 6000 zł. W pozostałych miastach
płace były znacznie niższe. Przykładowo
w Krakowie w firmie projektowej pracownik
otrzymywał 4000 zł (tabela 2).
Analizując dane zgromadzone w raporcie,
można zauważyć, że znaczący wpływ na wysokość zarobków miało pochodzenie kapitału
firmy. Mediana wynagrodzenia osób pracujących w przedsiębiorstwach polskich wyniosła
3500 zł. Natomiast w podmiotach z przewagą
kapitału zagranicznego płace były wyższe
o 2020 zł w firmach projektowych, a w firmach
wykonawczych o 2500 zł.
Jeśli pracujesz jako architekt lub asystent
architekta i chciałbyś wiedzieć, jak Twoje zarobki mają się do średniej krajowej – sięgnij do
tabeli 3. Członków IARP niewątpliwie zainteresuje, że architekci znaleźli się w zestawieniu
stosunkowo wysoko (4775 zł), ale niżej niż kierownicy budowy (5700 zł).
1_Mediana – jest to wartość dzieląca wszystkie dane na dwa równe
zbiory. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50%

TABELA 3. Wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach

zgromadzonych w badaniu wyników. W przypadku wynagrodzeń znaczy

próba

25% zarabia
mniej niż

mediana

25% zarabia
więcej niż

pracownik budowlany

208

1 600

2 100

2 900

asystent architekta

126

2 000

2 700

3 500

kosztorysant budowlany

86

2 500

3 361

4 500

architekt

100

3 700

4 775

6 000

kierownik budowy

466

4 000

5 700

8 000

co drugi kierownik i co trzeci specjalista. Ponad
połowa dyrektorów i jedna trzecia kierowników
dysponowała samochodami służbowymi.
Nikogo chyba nie zdziwi fakt, iż najwyższe zarobki w kraju otrzymywali mieszkańcy województwa mazowieckiego. Mediana wynagrodzeń wyniosła tam 5000 zł. W samej Warszawie zarobki

osób pracujących w budownictwie kształtowały
się na poziomie 5500 zł. O około 1000 zł mniej
niż w mazowieckim płacono w województwach:
pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Najniżej opłacane były osoby pracujące w warmińskomazurskim i lubelskim. Mediana wynagrodzeń
oscylowała tam w granicach 3000 zł.

to, że połowa badanych zarabia poniżej mediany a połowa powyżej.
2_ Dane pochodzą z raportu „Wynagrodzenia w budownictwie
w 2011 roku” opracowanego na podstawie Ogólnopolskiego Badania
Wynagrodzeń 2011 przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.
3_Wszystkie podawane wartości stanowią wynagrodzenie całkowite
brutto, a omawiane wartości to mediany, o ile nie jest zaznaczone
inaczej.

Chcesz wiedzieć, ile powinieneś zarabiać?
Weź udział w edycji badania OBW 2012:
www.zawod-architekt.pl/obw

Magdalena Wrzesień
Sedlak & Sedlak
> napisz do autorki:
redakcja@wynagrodzenia.pl
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Płynność finansowa
a należności od kontrahentów
Michał Jaskólski, mec. Jacek Świeca

Nieściągalne lub trudno ściągalne wierzytelności... Jak sobie z nimi radzić, zależnie
od sytuacji, wartości niezapłaconych faktur oraz wielkości firmy? Wybrać windykację,
sprzedaż wierzytelności czy może faktoring?

Ś

Światowy kryzys i związane z nim spowolnienie
gospodarcze wywołało problem zatorów płatniczych – egzemplifikację zasady „nie zapłaciłeś mnie, ja nie zapłacę jemu”. Niski niestety
poziom świadomości prawnej, biznesowej
i społecznej doprowadza coraz częściej do sytuacji, w której utrata lub zagrożenie płynności
finansowej u jednego przedsiębiorcy powoduje
zagrożenie innych przedsiębiorców, wywołując
łańcuch długów, a w rezultacie wpływając na
szeroko rozumiany obrót gospodarczy.
Szczególna sytuacja panuje na rynku
budowlanym czy to w zakresie budownictwa mieszkaniowego, użytkowego czy też
obiektów infrastruktury lądowej. W samym
czerwcu 2012 roku upadłość ogłosiło 23 przedsiębiorców budowlanych, z czego 7 to firmy
budujące drogi, autostrady i obiekty inżynieryjne, kolejne 7 jako główną specjalizację wykazywało wznoszenie budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych, a pozostałe 9 podawało
wykonywanie prac specjalistycznych, w tym
instalacji hydraulicznych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, elektrycznych i oświetleniowych. Od początku roku do czerwca ogłoszono
informację o 133 bankructwach firm budowlanych, czyli o 45% więcej niż w ciągu pierwszego półrocza ubiegłego roku, kiedy to upadłość
ogłosiło 75 firm z tej branży.
Problemy płatnicze widać praktycznie
u wszystkich przedsiębiorstw branży budowlanej. Opóźnienia w płatnościach leżą głównie
po stronie inwestorów (deweloperów) lub generalnych wykonawców i najboleśniej dotykają podwykonawców oraz świadczeniodawców usług fachowych takich jak geodeci czy
architekci.
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Niestety nie sprawdzają się w praktyce
przepisy, które powinny umożliwiać skuteczne zakończenie postępowań o zapłatę, wszczęcie egzekucji komorniczej, czy też wreszcie
prowadzenie postępowania upadłościowego,
najczęściej bezskutecznego lub skutecznego,
ale tylko w minimalnym stopniu zaspokajającego należności wierzycieli. Nad własną płynnością finansową czuwać należy regularnie,
analizując to, co dzieje się w naszym otoczeniu
biznesowym, w szczególności wśród naszych
kontrahentów.

Poprawa płynności
przez usługę faktoringu
Jednym z proponowanych rozwiązań poprawienia sytuacji materialnej w przypadku sektora projektowego jest możliwie najczęstsze
korzystanie z instytucji faktoringu. Istota tej
usługi polega na finansowaniu przez „faktora”
kredytu kupieckiego udzielanego przez przedsiębiorcę swoim kontrahentom, a także na administrowaniu wierzytelnościami, czyli m.in.
kontrolowaniu przebiegu spłat.
Finansowanie polega na wykupie wierzytelności, jakie przedsiębiorca posiada wobec
swoich kontrahentów, powstałych w związku
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, jednakże nie po, ale jeszcze przed
terminem ich płatności – wypłata następuje
bowiem bezpośrednio po wystawieniu faktury, zaś na odroczoną płatność czeka faktor,
a nie dostawca usługi. Stanowi to elementarną różnicę pomiędzy faktoringiem a klasycznym zbyciem wierzytelności, gdyż w tym drugim przypadku zbywa się wierzytelności już
po przekroczonym przez kontrahenta terminie

płatności. Faktoring umożliwia zaś stały nadzór i kontrolę nad wierzytelnościami oraz nad
terminami i zasadami ich regulowania.
Kredyt kupiecki, o którym mowa powyżej,
to nic innego jak okres pomiędzy dostarczeniem
kontrahentowi faktury a terminem jej płatności. W klasycznym stosunku zobowiązaniowym
przedsiębiorca ma ustalone terminy płatności
stosowane przy wszelkiego rodzaju transakcjach. Niemniej jednak powyższa cecha nie jest
wymogiem dla możliwości skorzystania z usługi
faktoringu. Co za tym idzie – w przypadku branży usług specjalistycznych, gdzie nie wszystkie
terminy płatności są zestandaryzowane skorzystanie z usługi faktoringu także jest możliwe.
Usługa faktoringu jest wykorzystywana
głównie przez duże podmioty które posiadają szeroki portfel klientów co skutkuje koniecznością dużego nakładu pracy w zakresie
kontrolowania opłacenia wierzytelności czy
też duże koszty windykacyjne. W takiej sytuacji faktoring jest doskonałą alternatywą
wobec kredytu obrotowego, który jak sama
nazwa wskazuje jest pożyczką a nie (tak jak
faktoring) należną zapłatą za wykonaną usługę. Skorzystanie z usługi faktoringu skutkuje
przede wszystkim lepszą płynnością finansową przedsiębiorstwa co przekłada się na
terminowe płatności własnych zobowiązań
i wyższą rentowność działalności.
W ramach faktoringu faktorzy oferują zwykle takie usługi jak inkaso, monitoring i windykacja zobowiązań. Choć Polska pozostaje na
szarym końcu państw, które korzystają regularnie z faktoringu, na naszym rynku dostępny
jest wybór szerokiego wachlarza usług faktoringowych różnego rodzaju.

Nowość
w branży
budowlanej!

Profesjonalnie
i z kolorem

Projekty,
które poruszają wyobraźnię.
Twoje projekty powinny powstawać przy użyciu najlepszych narzędzi. Dlatego stworzyliśmy najwyższej jakości
wzornik Big Life z 888 kolorami do wyboru oraz innymi innowacyjnymi funkcjami, jak: zintegrowany czytnik
USB z kolorystyką Life do programów graficznych (AutoCAD, CorelDraw czy Nemetschek),
kabel umożliwiający aktualizowanie danych ze strony Baumit oraz designerska okładka
z podświetlanym logo Baumit, która aktywuje się przy otwieraniu. Big Life to optymalne
rozwiązanie, które pomaga tworzyć niepowtarzalne kreacje.
Odkryj kolory Life i wyjątkowy wzornik Big Life!

Twój dom. Twoje kolory. Twoje życie.

BIZNES

2
Reszta 20%
minus prowizja

Kopia
6 faktury

1

Klient
faktorant
(posiada krótkoterminową należność,
termin płatności od 14-120 dni)

Dostarczenie towaru
lub usługi + faktura

Zaliczka 80%

3

Faktor
finansujący

Odbiorca
kontrahent

(nabywca wierzytelności
wobec kontrahenta)

(podmiot zobowiązany
do zapłaty)

4

Rodzaje faktoringu
Podstawową formą jest tzw. faktoring z regresem. Faktor odkupuje od klienta faktury
z odroczonym terminem płatności i przekazuje na jego konto gotówkę. Na konto firmy
trafia większa część (do 80%) należnej kwoty, zaś po upływie terminu płatności, wskazanego na fakturze, i otrzymaniu zapłaty od
odbiorcy, na rachunek firmy trafia pozostała
kwota potrącona o wynagrodzenie faktora
(o jego wysokości piszemy poniżej). W takim rozwiązaniu musimy jednak wziąć pod
uwagę, iż jeżeli nasz kontrahent nie dokona
płatności w ogóle, a faktor nie zdoła od niego wyegzekwować środków, wówczas faktorowi należy zwrócić kwotę jaką wpłacił na
konto firmy.
W przypadku faktoringu bez regresu sprawa wygląda bardzo podobnie, jednak to faktor
przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy
faktury. Faktoring bez regresu jest usługą
droższą, jednak daje gwarancję otrzymania
płatności oraz pozwala wyeliminować ewentualne ryzyka kursowe przy rozliczeniu w innej
walucie niż polski złoty.
Popularny jest jeszcze faktoring odwrotny. Różnica pomiędzy nim a faktoringiem
klasycznym polega na tym, że zamiast finansować należności odbiorców usług klienta,
finansuje jego zobowiązania. Przedsiębiorca
wybiera spośród swoich kontrahentów tych
których obejmie faktoringiem odwrotnym,
a wówczas to faktor płaci należność w wymaganym terminie. Oczywiście faktorowi
należy zwrócić środki, które przeznaczył na
pokrycie zobowiązań przedsiębiorcy, niemniej jednak może to nastąpić w później-
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Raporty i telefony
Płatność

5

szym dogodnym dla przedsiębiorcy terminie.
Usługa ta ma charakter quasi-kredytowy.

Dla mniejszych: zbycie lub windykacja
W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych lub małych biur projektowych faktoring nie musi być najlepszym
rozwiązaniem. Usługa faktoringu opłacana
jest procentem od wartości faktury netto i negocjowana indywidualnie z każdym
klientem. Dla małych podmiotów wystawiających niewiele faktur, nawet na wysokie
kwoty, procent ten może okazać się większy
niż 15%. W takich sytuacjach znacznie lepszą
możliwością jest pojedyncze zbycie wierzytelności lub skontaktowanie się z kancelarią
prawną zajmującą się windykowaniem należności. Wówczas prowizja będzie niższa.
Zbycie wierzytelności różni się od faktoringu przede wszystkim skalą i ilością umów
pomiędzy kontrahentami. Ponadto negocjowane jest każdorazowo z kupującym. Podobnie w przypadku skorzystania z fachowej
pomocy w celu windykacyjnym.

Wierzytelności a procedura
upadłościowa
Na samym początku artykułu wspomnieliśmy
o problemie fali upadłości, która rozpoczęła się w 2009 r., a to bezpośrednio wiąże się
z wypłacalnością przedsiębiorstw zamawiających wykonanie prac projektowych. W sytuacji
ogłoszenia upadłości przez wierzyciela możliwość znalezienia faktora zabezpieczającego
taką wierzytelność spada do zera. W przypadku jej zbycia należy również liczyć się z niską
ceną odkupu przez podmiot trzeci.

Rys. 1 Schemat
funkcjonowania usługi
faktoringu

Możemy natomiast zgłosić naszą wierzytelność do masy upadłościowej. Należy jednak
pamiętać, aby zgłoszenie wniosku nastąpiło możliwie jak najszybciej. Poza tym, skoro
celem postępowania upadłościowego jest
zaspokojenie wszystkich wierzycieli w maksymalnym możliwym stopniu, a praktyka
w tym zakresie pozostawia niestety wiele do
życzenia, musimy pamiętać o naszych uprawnieniach w trakcie procedury upadłościowej.
Jednym z nich jest m.in. możliwość dużego
wpływu na działania organów postępowania,
przejawiających się np. możliwością skarżenia
tych działań, lub zaniechań, które są niekorzystne dla masy upadłości, a w rezultacie dla
wierzycieli.
***
Warto pamiętać, że „nieznajomość prawa
szkodzi”, zaś jego znajomość umożliwi każdemu przedsiębiorcy nie tylko działanie praworządne, ale także skuteczne i efektywne.
Dbanie o własne interesy i współpraca z dobrą
kancelarią prawniczą, która oferuje nie tylko
usługi prawne, ale także doradztwo biznesowe, marketingowe i inne, w granicach prawa,
nie narazi nikogo na duże koszty, a z całą pewnością umożliwi uniknięcie dużych strat spowodowanych nieprzemyślanymi lub niewłaściwymi działaniami.

Michał Jaskólski, Jacek Świeca
autorzy są prawnikami, partnerami
w kancelarii Świeca i Wspólnicy
> napisz do autorów: jaskolski@swwp.pl

BIZNES

Jak faktoring może
pomóc architektom?
Piotr Dąbrowski

Trudna sytuacja gospodarcza i związane z nią długie terminy płatności oraz spadek
liczby nowych inwestycji nawet o 20 procent, zagrażają zachowaniu płynności finansowej
zarówno przez deweloperów, jak i współpracujących z nimi architektów.

T

Trudna sytuacja deweloperów spowodowana
jest wprowadzonymi w roku 2011 obostrzeniami kredytowymi, ograniczonym popytem
na nowe inwestycje mieszkaniowe i spadkiem
cen. Rodzi to problemy dla mniejszych przedsiębiorców i każe im poszukiwać narzędzi
pozwalających zachować płynność finansową oraz zminimalizować ryzyko prowadzenia
działalności gospodarczej.
Architektom, silnie związanym z deweloperami, także zależy na przyspieszeniu cyklu
rotacji należności w ich firmach i spółkach,
zabezpieczeniu należności przed ryzykiem
braku uzyskania zapłaty oraz monitorowaniu
terminów płatności wystawianych faktur VAT.
W efekcie popularność zyskują wyspecjalizowane firmy i usługi poprawiające komfort
prowadzenia biznesu takie jak ubezpieczenia
należności czy monitoring i windykacja należności. Zwolenników zyskuje także usługa
faktoringu należności.

Podstawą faktoringu
jest usługa polegająca
na finansowaniu przez
faktora należności
wynikającej z faktury
o odroczonym terminie
płatności natychmiast
po jej wystawieniu przez
dostawcę towarów i usług
(faktoranta). Zwykle jest
to 80 do 100% wartości
faktury. Reszta należności,
pomniejszona o opłatę na
rzecz faktora, przekazywana
jest po dokonaniu zapłaty
przez odbiorcę (dłużnika).
W efekcie to nie dostawca,
lecz faktor czeka na zapłatę
od odbiorcy.

Na czym polega faktoring?
Faktoring jest usługą skierowaną do przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarów
bądź usług z odroczonym terminem płatności.
W oparciu o art. 509 k.c. przedsiębiorca (faktorant) zbywa na rzecz wyspecjalizowanej instytucji faktoringowej (faktora) niewymagalne
wierzytelności handlowe, a faktor dokonuje za
nie zapłaty i świadczy na jego rzecz dodatkowe usługi.
Faktoring pełni trzy podstawowe funkcje:
	finansową – zapewnia natychmiastowy
dostęp do gotówki, likwidując problem
z płynnością i opóźnieniami w zapłacie,
	administracyjną – polega m.in. na obowiązku inkasa należności za nabyte w drodze
cesji faktury VAT oraz ocenie wiarygodności
i wypłacalności kontrahentów faktoranta,
	gwarancyjną – dzięki niej faktor (za dodatkową opłatą) może przejąć na siebie ryzyko związane z dokonaniem płatności przez
dłużnika.
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Należy pamiętać, że faktor przejmuje tylko
ryzyko związane z brakiem zapłaty. Jeżeli faktorant nie wywiązał się należycie ze swoich
zobowiązań wobec kontrahenta, konsekwencje tego ponosi on sam. W dalszym ciągu odpowiada też z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji (patrz – formy faktoringu w artykule
„Płynność finansowa a należności od kontrahentów”, str. 32 – przyp. red.).

Nie tylko dla orłów
Jeszcze do niedawna usługi faktorów kierowane
były tylko do dużych podmiotów, generujących
wysokie obroty ze stałymi kontrahentami, w powtarzalnych, cyklicznych transakcjach. Obecnie, wraz ze wzrostem konkurencyjności rynku
usług faktoringowych, narzędzie to zyskuje
coraz większą popularność i staje się dostępne
dla szerokiej grupy przedsiębiorców. Dzięki temu
architekci, generujący przychody na poziomie kil-

kudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, mogą
przekonać się o zaletach tej formy finansowania
bieżącej działalności gospodarczej.
W celu zawarcia umowy o świadczenie
usług faktoringowych przedsiębiorca powinien przedłożyć faktorowi podstawowe dokumenty rejestrowe i finansowe, a także złożyć
stosowny wniosek o udzielenie finansowania
w formie faktoringu. Z uwagi na specyfikę
prac projektowych architekt zostanie najprawdopodobniej poproszony także o okazanie
umowy zawartej ze zleceniodawcą prac celem
przeanalizowania jej pod kątem uregulowań
uniemożliwiających skuteczną cesję wierzytelności oraz zapisów stanowiących o ewentualnych karach umownych, itp. Po zawarciu
umowy faktor gotów jest sfinansować wierzytelność natychmiast po przedłożeniu do
wykupu faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzających wykonanie usługi/projektu .
Jeżeli inwestycja realizowana i opłacana jest
etapami, konieczne będzie przedłożenie potwierdzenia odbioru poszczególnych etapów.
Dlatego finansowanie powstałych z tego tytułu należności może wymagać przedstawienia
faktorowi dodatkowych dokumentów obrazujących przebieg prac. Może on także oczekiwać
złożenia przez zamawiającego oświadczenia
z potwierdzeniem, iż odebrane prace projektowe odpowiadają specyfikacji złożonej przez
zamawiającego zlecenia.
Dzięki elastycznemu podejściu faktoring
może być kompleksowym rozwiązaniem w zakresie zarządzania należnościami pozwalającym ograniczyć ryzyko prowadzenia działalności oraz znacząco poprawiającym komfort
pracy architektów.
Piotr Dąbrowski
menedżer projektu,
Pragma Faktoring SA
> napisz do autora:
piotr.dabrowski@pragmafaktoring.pl

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

ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

FELIETON

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

Majtki architekta

K

Kilka dni temu leżąc pod kołderką, chory na
grypę i obstawiony tłumem leków, usiłowałem
szybko wyzdrowieć. Ból głowy nie mijał od myślenia o zawalonych przez chorobę terminach
projektów i konsekwencjach finansowych, co
dodatkowo podsycał sygnał dzwoniącego cały
czas telefonu. Najwidoczniej umysł postanowił
sam się obronić, bo podświadomość skierowała
moje myśli na tory architektonicznego absolutu... Jakby to było fajnie uprawiać „nieskrępowaną twórczość”, odseparowaną od jej wartości finansowej, terminów i faktur. Twórczość
stanowiącą samą w sobie wartość intelektualną i mającą za zadanie głównie „popychać cywilizację do przodu”. Rozmarzyłem się...
W tym momencie zadzwoniła komórka.
Klient pytał czy możemy jeszcze podnieść
w projekcie wysokość garażu o 20 cm, bo
Hammer z bagażnikiem może nie wjechać...
Po chwili, mimo, że z pewnym wysiłkiem,
wróciłem do marzeń. Byłoby tak pięknie... Trochę bym sobie popisał manifesty (twórcze),
a jakbym się zmęczył, to bym trochę sobie porysował lub pomalował (twórczo), albo wręcz
coś zaprojektował (twórczo a nawet awangardowo). Ukierunkowałbym się rzecz prosta
na czystą awangardę, nie nastawioną na zysk
i pieniądze, oraz nie szukającą poklasku i zrozumienia. Należałoby oczywiście znaleźć jakąś
kawiarnię w której dyskutowałbym o architekturze i rysował awangardowe koncepcje na
serwetkach. Należałoby też ustalić jakąś kolejność działań. Zatem: najpierw zejść do podziemia, następnie zbuntować się, później odrzucić
kanony i dotychczasowe stereotypy, poszukać
czystej nowej formy, podnieść architekturę
ponownie do rangi sztuki oraz w ten sposób
„popchnąć cywilizację do przodu”. Rozmarzyłem się jeszcze bardziej. Oczywiście w jakimś
odpowiednim momencie należałoby się ujawnić i wygłosić swój manifest twórczy...
Rozważania przerwał telefon, tym razem
z budowy. Pytali o wysokości podciągów w osi
H-28 i czy mogą dać beton C20 zamiast C25...
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Awangardą byliśmy
zawsze, wciąż nią
jesteśmy. A dzisiaj
zeszliśmy już do
podziemia. I to całą
grupą zawodową.
Nikt nic o nas
architektach nie wie, nie
mówi i nie pisze. Teraz
wystarczy jedynie się
zbuntować, zjednoczyć
i zacząć działać.
Dyskusja nad klasą betonu jakoś wybiła
mnie z treści manifestu, sprowadzając brutalnie na ziemię. Finansowy aspekt oszczędności
na wytrzymałości betonu sprowokował jednak pytanie: co na ten awangardowy pomysł
powiedzieliby moja żona i głodne dziatki?
Pustkę w skołatanej głowie wypełniła
melodia dzwonka. Klient postanowił zmienić
prawie skończony projekt i chciał, żeby
uwzględnić w projekcie jego biurowca baner na
frontowej fasadzie, bo znalazł sponsora, który
mu sfinansuje za to część elewacji...
Sponsor! Że sam na to nie wpadłem. Układ
jest prosty: ja uprawiam „nieskrępowaną
twórczość popychającą cywilizację do przodu”,
a sponsor płaci. Tylko jaka jest szansa abym
zdobył sponsora? Trzeba by być medialnym...
Mój mózg lekko przyspieszył... Ale czy są
w Polsce medialni architekci lub medialna architektura? I czy kogoś to właściwie interesuje? Niezwłocznie włączyłem radio, telewizor,
przejrzałem gazety codzienne oraz zajrzałem

do internetu. Mówili i pisali chyba o wszystkim.
Nic wprawdzie o architekturze, ale dowiedziałem się: jak obronić się przed inwazją obcych,
atakiem żywych trupów, otruć na kilkanaście
sposobów i ugotować obiad za 19 zł...
Witam, witam i o zdrowie... – usłyszałem
w komórce głos klienta. Dzwonił w sprawie
większego przeszklenia niecki basenu w swojej
rezydencji. Typowy celebryta, pomyślałem,
znany głównie z tego, że jest znany.
I chyba głównie dlatego tak często gości na
internetowych portalach plotkarskich...
Zaraz, zaraz! Może są jacyś architekci
chociaż na portalach z plotkami? Zajrzałem.
Niestety. Nikt nie napisał, że jakiś architekt
„znowu pokazał za dużo” albo „pobił funkcjonariusza”, w przeciwieństwie do aktorów
i piosenkarzy, którzy – okazało się – robią to
nagminnie. Zadziwiła mnie natomiast niesamowita ilość informacji o pewnej piosenkarce, która podczas koncertu, jak napisali,
„nie miała prawdopodobnie majtek”, co było
poparte oczywiście imponującą ilością tekstu
i zdjęć. Co ciekawe zupełnie nie mogłem się
dowiedzieć z tych informacji, co i jak, rzeczona
piosenkarka śpiewa, ale najwyraźniej była to
sprawa mniej istotna.
Drrrrrr... drrr... Pewien dziennikarz telewizyjny
prowadzący programy o sztuce. Dzwonił,
bo właśnie wybrał jedną z przedstawionych
koncepcji. Niestety o architekturze nic nie ma
w jego programach... muszę zapytać dlaczego...
A swoją drogą, pomyślałem, skąd ten brak
architektury w mediach, brak zainteresowania
dziennikarzy i redaktorów gazet, czasopism,
programów TV? Czy to może przewina ich wydawców i producentów, którzy wpędzają nas
w spiralę komercji, tłumacząc że nic innego się
nie sprzeda? I to wszystko dzieje się w kraju,
który ma trzecie co do wielkości na świecie
Muzeum Sztuki Współczesnej (Tak, tak! MSW
w Łodzi plasuje się tuż za muzeum Guggenheima w Nowym Jorku i muzeum hamburskim).

FELIETON

dla wszystkich
Z:A free w plikach pdf
Dzwonek poderwał mnie po raz kolejny.
Właściciel firmy deweloperskiej chciałby „na
zaraz” koncepcję mieszkaniówki. ale nie spotka
się bo wyjeżdża na tydzień do Paryża...
Rozmarzyłem się jeszcze bardziej. Przypomniała mi się paryska sytuacja sprzed kilku
lat, kiedy przy zakupie bagietki dyskutowałem
z moim piekarzem o różnicach w architekturze
projektowanej przez Odile Decq i Frederica Borela, a z barmanem w moim ulubionym bistro
o Bibliotece Narodowej projektu Dominika Perrault. Czy u nas w Polsce, ktoś potrafi wymienić z pamięci kilka interesujących budynków
i porozmawiać o ich architektonicznym wyrazie nie zapominając o architektach, którzy je
zaprojektowali? No cóż, pomyślałem, w takiej
sytuacji chyba jednak nie znajdę sponsora, aby
uprawiać „nieskrępowaną twórczość mającą
na celu popychać cywilizację do przodu”.
Telefon zawibrował melodyjnie. Tym
razem dzwonił mój ulubiony Redaktor
Naczelny Z:A z dobrą nowiną, że ten artykuł
o stowarzyszeniach architektonicznych to
pójdzie w następnym numerze i nie musze się
napinać, aby go skończyć w tym tygodniu.
Tym razem wyłączyłem aparat i usiłowałem sobie przypomnieć o czym myślałem.
I nagle mnie olśniło... Szanowne Koleżanki
i Koledzy Architekci! Przecież początek zmiany, aby kroczyć w kierunku „niekrępowanej
twórczości mającej na celu popychanie cywilizacji do przodu” został już dokonany. Awangardą byliśmy zawsze, wciąż nią jesteśmy.
A dzisiaj zeszliśmy już do podziemia. I to całą
grupą zawodową. Nikt nic o nas architektach
nie wie, nie mówi i nie pisze. Teraz wystarczy
jedynie się zbuntować, zjednoczyć i zacząć
działać. Trochę się tylko niepokoję, że kiedy już uda nam się popchnąć cywilizację do
przodu, to nikt o tym nie napisze na poważnie, a tylko jakiś internetowy portal plotkarski
zasugeruje, że podczas oficjalnej gali czy balu
prawdopodobnie nie mieliśmy majtek we właściwej lokalizacji.

pobieraj i polecaj
www.zawod-architekt.pl

już 70 776* pobrań e-gzemplarzy
* dane wg statystyk pobrań plików pdf z elektronicznymi wersjami
28 wydań magazynu „Zawód:Architekt”, stan na dzień 23.10.2012.
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WĘdrówki: bruksela

Od redakcji
Każde z miast posiada – czy też stara się wykształcić
– charakterystyczne rysy nadające mu specyficzną,
rozpoznawalną tożsamość. Jakiś swój fragment, który
dla świata staje się jego swoistą wizytówką. Bywa, że
zmienne losy historii tworzą kolejne, nowe jej formy,
mówiące przybyszowi „To jest nasz czas. Teraz
wyglądamy tak!”. Spróbujmy prześledzić to zjawisko...
Odcinek 2.
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Bruksela.

Od Mannekena do
Parlamentu Europejskiego
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WĘdrówki: bruksela

Na poprzedniej stronie:
1. Brukselski Grand-Place odbudowano
niemal w całości po zniszczeniach
wojennych w XVII wieku. Dziś uważany
jest za jeden z najpiękniejszych placów
Europy. Kobierzec z 800 tysięcy płatków
begonii jest jedną z wakacyjnych atrakcji
turystycznych

arch. Tadeusz Barucki, architekt IARP

Dwudziestocentymetrowy sikający chłopiec, park
Cinquantenaire, „miasta ogrody” a może 1,5 miliona metrów
kwadratowych w biurowcach stworzonych na potrzeby
30 tysięcy urzędników Unii Europejskiej? W poszukiwaniu
architektonicznych wizytówek i historycznych odniesień,
wędrujemy tym razem po stolicy kraju piwa i czekolady.

T

Tłumy turystów, które w starej części belgijskiej stolicy blokują skrzyżowanie ulic de
l'Etuve i du Chêne, fotografując statuetkę sikającego chłopaczka... Czyż nie skłaniają do
stwierdzenia, że najbardziej znanym symbolem Brukseli pozostaje nadal sławny Manneken Pis? Ten sympatyczny malec |3| utrwalony
w kamieniu w XV wieku, parokrotnie skradziony i ostatecznie odlany w brązie (1619, Jerome
Duquesnoy – oryginał w Muzeum Miejskim),
podobno siusiając na płonący lont uratował
mury miejskie przed wysadzeniem przez nieprzyjaciela. „Podobno”, bo przytacza się jeszcze kilka innych historii wiążących się z jego
postacią, lecz ta o ocaleniu miasta wydaje się
być najbardziej godna jego ciągle aktualnego
symbolu.

pobliski Grand-Place |1|. Wielki Plac odbudowano w jednolitym stylu, po zniszczeniu go
w roku 1695 artyleryjskim ostrzałem francuskiej armii. Dominanta wysokiej na 96 m
– szczęśliwie zachowanej – wieży ratuszowej
(1401-1415) wyznaczała serce miasta. Z czasu odbudowy placu pochodzą natomiast, istniejące do dziś, wspaniałe domy cechowe. To
tutaj co 2 lata (ostatnio w sierpniu br.), ku zachwytowi turystów wyścielany jest kwiatowy
kobierzec z 800 tysięcy płatków begonii. Całość rynku, z zespołem zabytkowej zabudowy,
uważana jest powszechnie za jeden z najpiękniejszych placów Europy, który został zresztą
wpisany na listę Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO w roku 1998.

Rynek odbudowany po ostrzale

Architektoniczne upodobania zmieniają się
jednak w czasie, co łatwo zaobserwować
w niepodległej od roku 1830 Belgii. Pojawienie

W kategoriach architektury ówczesną a i późniejszą wizytówką Brukseli był niewątpliwie

42

Z:A _05_2012

Okres klasycyzmu

się tego kraju na mapach zbiegło się w czasie z rozkwitem w Europie nurtu klasycyzmu,
który dominuje w budowlach Brukseli powstałych w XIX wieku. Widać to szczególnie
w tzw. Górnej Brukseli – począwszy od Pałacu
Królewskiego i sąsiadujących z nim gmachów
aż po stworzony z okazji Wystawy Światowej
i 50-lecia niepodległości kraju – park Cinquantenaire (1880, Gédéon Bordiau) z ukończonym
dopiero – z uwagi na nieporozumienia między
królem a parlamentem – na 75-lecie niepodległości Łukiem Triumfalnym |2| (1904, Charles
Girault) i związanym z nim zespołem muzeów.
W tym samym okresie i okolicy powstał także
– z dodatkiem cech eklektycznych – najwyższy
wówczas w mieście gmach Pałacu Sprawiedliwości (1866-1883, Joseph Poelaert). Jego
kopuła sięgająca 118 m wysokości pokonała
dotychczasową dominantę wieży ratuszowej,
stając się kolejnym charakterystycznym akcentem miasta.

fot. Frank Smout
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fot. © European Union 2011 PE-EP

fot. Wiktor Dąbkowski/REPORTER

2. Łuk Triumfalny powstał z okazji 75-lecia niepodległości Belgii. Powiązany z zespołem budynków muzealnych stoi na granicy parku Cinquantenaire
(na fotografii widok od strony parku)

3. Polskie akcenty w Brukseli. Przebranie słynnego Manneken Pis w okazjonalne stroje stało się już brukselską tradycją.
Strój krakowski figurka przywdziała z okazji Tygodnia Małopolski (2007). Po prawej: tablica upamiętniająca uroczystość nadania nazwy
Esplanada „Solidarności 1980” promenadzie wiodącej wzdłuż budynków Parlamentu Europejskiego (2011)
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fot. Yvette Gauthier
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4. Dom i atelier słynnego inicjatora
L’Art Nouveau Victora Horty.
Kamienica wpisana jest na listę
światowego dziedzictwa UNESCO,
obecnie mieści Muzeum Horty

Reformatorzy architektury
i „miasta ogrody”
Szkicując w tym tekście swojego rodzaju małą
historię architektury Brukseli warto odnotować
fakt, że w czasie tego wyścigu architektury
(w sumie jednak niezbyt wysokiego lotu), miasto
stało się miejscem rozkwitu liczącej się myśli architektonicznej. Tutaj działał bowiem Victor Horta (1861-1947) główny inspirator nurtu L’Art Nouveau |4| oraz Henry Van der Velde (1863-1957),
który pierwszy wprowadził taką właśnie nazwę
w literaturze przedmiotu oraz założył w Weimarze (w roku 1906) szkołę podejmującą najbardziej
nowatorskie wówczas idee angielskiego nurtu
„Art&Craft”. Nota bene przekształconą po wojnie przez Waltera Gropiusa w Bauhaus (1919).
Należy także przypomnieć, że to w Brukseli
powstały wówczas (według wzorów angielskich) pierwsze i szerzej w naszym środowisku
zawodowym nieznane „miasta ogrody” Le
Logis i Floreal (1922-1924, Louis Van der Swa-
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elmen, Jean-Jules Eggericx). Ich współprojektant, Jean-Jules Eggericx (1884-1963) został
wybrany na prezydenta powstałej wówczas
i z czasem najbardziej nowoczesnej organizacji
architektonicznej, jaką był CIAM (1928).

Architektura dla Unii Europejskiej
Wracając jednak do symboli architektonicznych
– ewolucja miasta doprowadziła do powstania
Atomium (1958, André Waterkeyn, wnętrza
André i Jean Polak, renowacja i m.in. zastąpienie aluminiowego poszycia stalą nierdzewną:
2004-2006). Gigantyczny model atomu żelaza |5| powstał jako główny akcent światowej
wystawy EXPO 58 i został po niej zachowany.
Wiele osób (choć niesłusznie) przypisuje Atomium skojarzenia z narodzinami unii „węgla
i stali” która otworzyła drogę do przyszłej Unii
Europejskiej.
Zespół gmachów UE jest dziś kolejnym
pretendentem do miana architektonicznej wi-

zytówki Brukseli. Nie jest to dzieło jednorodne
i łatwe – lub raczej: miłe – do komentowania,
bo powstawało, podobnie jak i sama Unia Europejska, w bardzo zawikłanych warunkach.
Jak pamiętamy z historii Europejska Wspólnota Węgla i Stali powstała w roku 1951 z inicjatywy Francji i Niemiec i zlokalizowała swe
władze centralne w Strasburgu, podkreślając
tym fakt pojednania francusko-niemieckiego.
Kiedy jednak w roku 1958 połączyła się z Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Euroatomem,
by zmienić się później w Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne a ostatecznie w 1962
roku przyjąć nazwę Parlament Europejski
o wyraźnych już aspiracjach politycznych, podjęto dyskusję o przeniesieniu siedziby do mniej
liczącego się politycznie kraju niż Francja.
Zasugerowano, że dobrym miejscem byłaby
Belgia, a dokładnie stolica tego kraju – Bruksela. Napotkało to niespodziewany sprzeciw
ówczesnego premiera Belgii, który ze swojej

fot. © www.atomium.be – SABAM 2012 – DJ Sharko
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5. Atomium – gigantyczny model atomu żelaza był głównym akcentem EXPO 58
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fot. Gaston Batistini
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6. Le Berlaymont – biurowiec Komisji Parlamentarnych UE poddano gruntownej renowacji w latach 1991-2004, pracuje tu 2700 urzędników

strony sugerował zlokalizowanie Parlamentu
Europejskiego czy też jego Centrum Konferencyjnego (sama nazwa też miała tu pewne znaczenie) w belgijskim Liege. Typowano też miasto Luksemburg, ale samodzielne sprostanie
temu zadaniu przerastało jego możliwości.
Ostateczne ustalenia w tej sprawie zapisane zostały w Traktacie Amsterdamskim, który
wszedł w życie w roku 1999. Dokument określił jasno, że siedziby Parlamentu UE z sesjami
plenarnymi będą znajdować się w Strasburgu (ambicje francuskie odegrały tu swą rolę),
Komisji Parlamentarnych UE i władz klubów
w Brukseli a sekretariatu, administracji, biur
tłumaczeń, biblioteki i zaplecza technicznego
w Luksemburgu. W międzyczasie w miastach
tych powstawały konkretne obiekty potrzebne
do pracy urzędników Unii Europejskiej, które
były wykorzystywane jako argumenty przetargowe w pertraktacjach. Jednym z takich „argumentów” był niewątpliwie gmach Parlamentu
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Europejskiego w Strasburgu (1991-1994, Architecture Studio, Paris – Martin Robain, Rodo Tonado, Jean-François Bonne, Alan Bretagnolle,
Reine-Henri Armaud, Laurent-Marc Fisher).

Le Berlaymont
W Brukseli natomiast, zaczęto budować
gmach przeznaczony dla Komisji Parlamentarnych UE (1963-1969, Lucien de Vestel, Jean
Gibson, André Polak, Jean Polak) popularnie
zwany Le Berlaymont |6|. Stopniowa realizacja
jego czterech skrzydeł (plan wiatraka na wzór
gmachu UNESCO w Paryżu) przeciągała się
jednak w czasie. Ostatecznie budynek, w którym uprzednio zastosowano azbestocement,
poddany został całkowitej renowacji przy
uwzględnieniu najnowszych technik energooszczędnych i automatyzacji (1991-2004, Pierre Lallemand, Steven Beckers).
Dzisiaj oferuje pomieszczenia dla 2700 pracowników wraz z odpowiednimi salami konfe-

rencyjnymi. Istniejąca poprzednio przestrzeń
parkingowa w podziemiu i parterze dla 1600
samochodów zmniejszona została na korzyść
pieszego pasażu z urządzeniami usługowymi,
połączonego z otaczającą budynek zielenią
o charakterze rekreacyjnym. Dodatkową korzyścią renowacji jest też pełne zautomatyzowanie obiektu m.in. sterowanie jego osłonami
przeciwsłonecznymi.

Parlament Europejski
Głównym obiektem dzielnicy Europejskiej
– a tym samym aktualną architektoniczną
wizytówką Brukseli – jest zespół gmachów
pomyślany początkowo jako Centrum Konferencyjne Parlamentu Europejskiego a dziś
praktycznie działający jako Parlament |7|8|.
Historia jego powstania jest skomplikowana i to począwszy od konkursu (1988), w którym wybrano 3 projekty z dość oryginalną
sugestią, aby ich autorzy (1. Van den Bossche,
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fot. © Parlement Européen © Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, CRV s.A., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck
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7. Zespół gmachów
Parlamentu Europejskiego
z lotu ptaka, wejście od
strony Placu Luxembourg
otwiera odrestaurowany
budynek (zachowana część)
dawnej stacji kolejowej,
ważny dla genius loci
całego kompleksu
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8. P lan kompleksu budynków
Parlamentu Europejskiego:
a -	gmach Parlamentu UE
im. Paula-Henri Spaaka
b -	biurowiec
im. Altiero Spinelli
c - biurowiec
im. Willy Brandta
d -	biurowiec
im. Józsefa Antalla
e -	Centrum Informacyjne,
dawny dworzec kolejowy
f - E splanada Solidarności
1980
g -	mosty im. Konrada
Adenauera
h -	wejście do nowego
dworca kolejowego
i -	Plac Luxembourg
j - P ark Leopolda
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fot. © European Union 1986 – EP © Association des Architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, CRV s.A., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck
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CRU, 2. CDG – z czego C to Jerzy Czyż, a G to Kazimierz Grochowski, co jest polskim akcentem
w naszej relacji, i 3. Studiegroup D. Bonstinck),
wspólnie opracowali ostateczny projekt.
Rozmawiając wówczas z Jerzym Czyżem,
którego zespół miał tę pracę koordynować
usłyszałem, że przy indywidualnych ambicjach
architektów nie było to łatwe zadanie. Przy tej
okazji dowiedziałem się też, że jednym z założeń kompozycyjnych, na które wszyscy się
zgadzali było szukanie genius loci w postaci nawiązania do istniejącej tam zabytkowej stacji
kolejowej |7e|. Rzeczywiście – patrząc od strony
Placu Luxembourg – dostrzeżemy jak zwieńczenie dworca wpisuje się w znajdujący się za nią
zarys olbrzymiego gmachu Parlamentu |10|.
W sumie jednak architektura ta trafiła dość
nieszczęśliwie na okres postmodernizmu, co
mimo nowoczesnych rozwiązań technicznomateriałowych jest w niej wyraźnie widoczne.
Obiekt powstawał przez wiele lat, w kolejnych
etapach. Budowę rozpoczęto w roku 1989 od
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budynku im. Paula-Henri Spaaka |9|, sąsiadującego bezpośrednio z zespołem zieleni Parku
Leopolda. Zlokalizowano w nim najbardziej
wówczas potrzebną salę obrad plenarnych
|12| oraz – na samym szczycie – pomieszczenia prezydenta Parlamentu z sekretariatem
generalnym i recepcyjną restauracją z charakterystycznym przeszklonym przekryciem,
określanym przez mieszkańców Brukseli z racji
podobieństwa do formy lokalnego sera, nazwą
„Caorice des Dieux”. Wnętrze budynku ozdobione jest ceramiczną mozaiką o tematyce
greckich mitów (1992-1993, Aligi Sassu), w tym
oczywiście o „Porwaniu Europy”. Innym ciekawym plastycznie elementem jest przestrzenna rzeźba z metalu, ustawiona we wnętrzu
okrągłej klatki schodowej |13| i łącząca swym
pionem (jak Unia kraje Europy) wszystkie 14
kondygnacji (1993, Olivier Strebelle). Wymienić
wypada też – niezbyt udatną niestety – rzeźbę
Europy (1993, May Claerhout) ustawioną obok
budynku Spaaka.

fot. © Parlement Europeen

9. Gmach Parlamentu UE im. Paula-Henri Spaaka, widoczne jest połączenie z biurowcami im. Altiero Spinelli (po prawej)

10. Zwieńczenie fasady dawnego dworca i szczyt
szklanej fasady gmachu parlamentu nakładają
się na siebie w pewnej perspektywie

fot. Frank Smout
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fot. © European Union 2012 PE-EP

fot. ©European Parliament/Pietro Naj-Oleari

11. Gmach Parlamentu oglądany od strony Parku Leopolda

12. Sala plenarna PE. Gościła także polskich architektów podczas spotkania
Rady Architektów Europy (ACE) z europosłami i członkami KE (Z:A_01/2011)

13. Rzeżba w klatce schodowej gmachu im. Spaaka
łączy w pionie 14 kondygnacji budynku
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fot. Łukasz Wabiński
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14. Biurowiec im. Altiero Spirelli zawiera 1100 modułów biurowych o powierzchni 36 metrów kwadratowych każdy

Biurowiec im. Altiero Spirelli
Następnym etapem budowy był blok biurowca
im. Altiero Spirelli (1991-1997, Architecte AEL)
o 17 kondygnacjach, zawierający 1100 modułów
pomieszczeń biurowych (36 m2) dla parlamentarzystów i frakcji politycznych |14|. Znajdują
się tam też pomocnicze pomieszczenia konferencyjne, a przede wszystkim Forum, będące
węzłem komunikacyjnym całego zespołu. Łączy ono dwa zasadnicze ciągi komunikacyjne
– jeden wzdłuż tego bloku biurowego i drugi
prostopadły do niego – wiodący do Sali obrad
plenarnych, a z drugiej strony – po sprowadzeniu do parteru – wychodzący na dziedziniec od
strony Placu Luxembourg, który od niedawna
nosi miano Esplanady „Solidarności 1980”.
Została ona utworzona przez wzniesienie dwóch następnych budynków biurowych
imienia Willy Brandta (2007) i – najlepszego
architektonicznie – Józsefa Antalla |15| (2008,
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obydwa autorstwa Atelier de Genval– Cerau
– M. Van Campenhout), które połączono w poziomie piętra i podziemia dwoma przejściami im. Konrada Adenauera |16|. W budynku
W. Brandta otwarto w roku 2011 Parlamentarium, najnowocześniej wyposażony ośrodek
informacji o parlamencie UE.
Całości tego miejsca dopełniają odrestaurowany do roli Centrum Informacyjnego
(w skali Brukseli oczywiście) budynek dawnej
stacji kolejowej (2007) oraz nowa podziemna
stacja kolejowa |17| (2009, obydwa obiekty:
Atelier Espace Léopold) z bezpośrednim połączeniem do – istotnych dla Unii Europejskiej
– Luksemburga i Strasburga.
Tak się przedstawia główna część bazy
administracyjnej Unii Europejskiej w Brukseli,
gdzie pracuje około 30 tysięcy jej urzędników,
zajmując 77 budynków o łącznej powierzchni
około 1,5 miliona metrów kwadratowych.

Tadeusz Barucki
architekt IARP
> napisz do autora:
tadeuszbarucki@gmail.com

fot. tadeusz barucki
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fot. tadeusz barucki

fot. © Atelier de Genval – Cerau – M.Van Campenhout © European Union 2010 PE-EP

15. Biurowiec im. Józsefa Antalla to najnowszy wśród budynków europejskiego kompleksu

16. Mosty im. Konrada Adenauera biegnąc ponad Esplanadą
Solidarności 1980 łączą budynki biurowe Parlamentu UE

17. Wejście do nowej, podziemnej stacji kolejowej
z bezpośrednim połączeniem do Luksemburga i Strasburga
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10 dni

na haitańskiej ziemi
Opowieść: Maciej Siuda, Łukasz Piasta, Katarzyna Dąbkowska, tekst: Bartosz Wokan, zdjęcia: Łukasz Piasta

Katarzyna, Maciej i Łukasz, troje architektów z zespołu, który wygrał współorganizowany przez IARP
konkurs na projekt szkoły w Jacmel na Haiti, pod koniec lipca wyruszyło za ocean żeby po raz pierwszy
skonfrontować swój zwycięski pomysł z haitańską rzeczywistością.

W

Wyspa w gruzach

Z Warszawy wylecieliśmy w czwartek 27 lipca
rano, do Polski wróciliśmy 6 sierpnia. Łącznie na
Haiti spędziliśmy 10 naprawdę pracowitych dni.
Mieliśmy już wcześniej okazję odwiedzać
biedne kraje Ameryki Południowej, Afryki oraz
Azji. Podczas pracy nad konkursem przeglądaliśmy wiele materiałów i filmów dokumentalnych o Haiti, więc mieliśmy ogólne wyobrażenie i chyba byliśmy przygotowani na to, co
zobaczyliśmy na miejscu. Nie znaczy to jednak,
że nic nas nie zaskoczyło.
Naszą uwagę zwróciły przede wszystkim
dwie rzeczy. Jadąc tam wyobrażaliśmy sobie,
że zastaniemy kraj w budowie, emanujący
energią, pełen widocznych na ulicy zmian. Okazało się jednak, że pod tym względem, prócz
sporadycznych interwencji, sytuacja jest dość
bierna. Zastaliśmy ciszę. Wszędzie widać ślady
zniszczeń, niewiele zmieniło się od czasu trzę-
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sienia ziemi – Haitańczycy rozstawili wśród ruin
stragany i żyją dalej na gruzach. Zaakceptowali
z pokorą to, co się stało i wrócili do dawnego
życia, nie zwracając uwagi na zniszczenia.
Druga rzecz, która nas zaskoczyła to fakt,
iż na pierwszy rzut oka nie widać organizacji
humanitarnych udzielających pomocy Haiti. Sądziliśmy, że znajdziemy się na wielkim, wspólnym placu budowy lokalnej społeczności i zagranicznych organizacji. Wyglądało to jednak
nieco inaczej.
Pomoc humanitarna oczywiście jest, ale
w obecnej skali zniszczeń jest ciągle niewidoczna. Interwencje organizacji charytatywnych są punktowe, w kontekście całego miasta, to ciągle mało.

Projekt idealny dla Haiti
Zdarzyło nam się być w miejscach bardzo
zniszczonych i to był dla nas szok. Przejeżdża-

jąc przez Port-au-Prince w drodze z lotniska
wjechaliśmy w rejony, niegdyś gęsto zabudowane, a w chwili obecnej zdegradowane, pełne zniszczonych budynków i luk w zabudowie.
Widzieliśmy spękane ściany, puste działki,
ogromną katedrę, z której pozostały monumentalne ruiny… Skala zniszczeń była ogromna. Ze względów bezpieczeństwa po Haiti
poruszaliśmy się głównie samochodem – zarówno przez zatłoczone centra jak i na długich
dystansach pomiędzy miastami.
Oglądaliśmy wiele budynków szkolnych
w trakcie realizacji. Podczas pobytu w Jacmel
odwiedziliśmy trzy szkoły, znajdujące się w różnych fazach budowy. Mieliśmy okazję zobaczyć
zarówno plac budowy, działającą szkołę oraz
szkołę odbudowywaną po trzęsieniu ziemi.
Dzięki tym wizytom przekonaliśmy się, że
nasz projekt konkursowy bardzo dobrze odpowiada tamtejszym warunkom klimatycznym.

STUDIUM PRZYPADKU

Klimat

Z:A _04_2012
_05_2012

53

STUDIUM PRZYPADKU

Działka
Widok od frontu

Widok z końca działki

Długie podcienie po obu stronach budynku są
elementem często wykorzystywanym w lokalnych projektach. Również schodkowy układ podstawy budynku jest rozwiązaniem spotykanym
w wielu istniejących realizacjach, a duża otwartość projektu może okazać się bardzo dobrym
rozwinięciem istniejących standardów klas.

Problemy spokojnego miasteczka
Jacmel to mała, spokojna miejscowość. Stanowi szczególnie duży kontrast dla Port-auPrince – typowej stolicy, sprawiającej wrażenie
niebezpiecznego miejsca, gdzie dużo się dzieje, panuje ciągły hałas i samochodowy ścisk.
Parafia w Jacmel zawiaduje kilkoma szkołami podstawowymi, z których większość została
zbudowana dzięki staraniom biskupstwa o dofinansowania z różnych organizacji pożytku publicznego, głównie ze Stanów Zjednoczonych.
Architektura na Haiti jest bardzo prosta – konstruują tam głównie żelbetowe ramy, składające się ze słupów i belek, wypełniane pustakami.
Wszystko opiera się na podciągach – oglądaliśmy budowane w ten sposób szkoły, widzieliśmy spękane, rozsypujące się ściany i kolumny.
Dlatego problemami, na których musimy
się skoncentrować jest zorganizowanie odpowiedniej klasy betonu i stali oraz jego transportu na budowę, a także odpowiedniego drewna
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szalunkowego. Wymagane jest też rozszerzenie części mieszkalnej, przeznaczonej dla
wolontariuszy i gości, do czterech sypialni ze
wspólną kuchnią i jadalnią, zapewnienie możliwości całkowitego zamknięcia budynku szkoły
dla ochrony przed kradzieżami, umożliwienie
swobodnego przejścia na działkę sąsiada przy
wschodniej granicy projektowanego obszaru
i zapewnienie pomieszczenia dla pomocy medycznej w sąsiedztwie sali gimnastycznej.

Więcej wizyt, większa pewność
Dodatkowo polecana przez biskupstwo tania
ekipa budowlana nie posiada doświadczenia
w pracy z budynkami o konstrukcji żelbetowej.
Nie są do tego przeszkoleni i nie mają sprzętu.
W tej chwili staramy się pozyskać informacje nt.
dostępności materiałów i wykonawców. Może
będziemy wynajmować betoniarkę z Port-auPrince, ale dobrze byłoby znaleźć ją gdzieś bliżej.
Na miejscu powinna też być osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, która mogłaby poprowadzić
budowę. Wydaje nam się także, że niezbędne
mogą okazać się częstsze wizyty na Haiti.

Kraj gościnnych ludzi
Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania
projektu wykonawczego. Projekt ma być skończony w grudniu, a w styczniu chcielibyśmy

ruszyć z budową. Wtedy na Haiti zaczyna się
pora sucha, dobra na rozpoczęcie prac budowlanych. Warto podkreślić, że działka na której
ma powstać szkoła jest usytuowana w dobrej
dzielnicy, w otoczeniu willi mieszkalnych.
W czasie wyjazdu nawiązaliśmy kontakty
z architektami działającymi na miejscu. Hiszpańska pracownia Patrimonio48 arquitectos
remontuje w Jacmel ważny obiekt historyczny
– Hotel Communal. Mamy z nimi dobry kontakt,
dzielą się z nami swoją wiedzą, co jest o tyle
istotne, że pracują tam już dosyć długo. Poznaliśmy również architekta polskiego pochodzenia,
Mourada Zmita, działającego w UNOPS – organizacji działającej w ramach ONZ. Pracuje w stolicy, ale także obiecał nam pomoc.
Ludzie są tam fantastyczni i wszędzie
przyjmowali nas bardzo ciepło, zarówno na
spotkaniach prywatnych jak i służbowych.
Nie czuliśmy niezdrowej konkurencji z innymi
architektami, ale raczej ducha ogólnej chęci
pomocy. Haitańczycy to skromny, ciepły i bardzo gościnny naród. 
Pisaliśmy o tym w Z:A
> Zrobić coś dobrego dla innych, Z:A_04/2012, s. 38
> Dzieci potrzebują świata zakamarków, Z:A_04/2012, s. 40
> Architekci pomogą Haiti: konkurs architektoniczny, Z:A_03/2011, s. 61

Wybrane artykuły znajdziesz na www.zawod-architekt.pl/artykuly
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Architektura
w służbie biznesu
Anna Gregorczyk

Na obrzeżach Poznania przy autostradzie A2 i trasie katowickiej (obwodnica Poznania),
na polach porośniętych niegdyś zbożem, zwraca uwagę prosty i estetyczny budynek
będący siedzibą fabryki mebli. Czysta i minimalistyczna stylistyka, biel, szkło, beton,
skromne i eleganckie otoczenie dopracowane w szczegółach – tak w skrócie można
opisać ten obiekt. W ubiegłym roku znalazł się w gronie nominowanych do pierwszej
edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną tygodnika Polityka.
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Elewacja frontowa, showroom ze zbiornikiem
wodnym i płytami betonowymi przed budynkiem
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Klatka schodowa widziana z wysokości
pierwszego piętra wraz z przestrzenią
wystawienniczą

Z

Zarówno inwestorzy jak i architekci uważają
zgodnie, że wyraz funkcjonalny i architektoniczny budynku jest wynikiem ich wspólnej
pracy, przy okazji wielu spotkań i dyskusji nie
tylko na gruncie zawodowym ale też prywatnym, przy dobrym jedzeniu, winie i muzyce. Ich
zdaniem wszystkie te czynniki wpłynęły na
charakter powstałej architektury. Istotna była
też wrażliwość inwestorów. Powstał budynek
będący przykładem sytuacji, w której inwestor zaufał doświadczeniu architektów i mimo
panującego kryzysu postanowił zrealizować
swoją siedzibę w sposób, podnoszący rangę
firmy. I stworzył jednocześnie funkcjonalną
formułę, zachęcającą do bezpośredniej współpracy pomiędzy producentem mebli a klientami i projektantami.

Charakterystyka budynku
Łączna powierzchnia obiektu wynosi 1190 m2
– 600 m2 showroom i ok. 600 m2 część produkcyjna z częścią socjalną dla pracowników. Archi-
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Część wystawowa na pierwszym piętrze
za szklaną elewacją

tektura sprawia wrażenie lekkiej i eleganckiej,
co jest zasługą nie tylko jasnych tonacji dominujących we wnętrzach, ale i zabawy z geometrią bryły. W budynku wyraźne są podziały,
nawiązujące do poszczególnych jego funkcji.
Showroom buduje prosta forma, dopełniona
przez wąski prostopadłościan mieszczący m.in.
salę konferencyjną, natomiast hala produkcyjna
i magazyn połączone są z pierwszą częścią budynku łącznikiem, w którym mieszczą się m.in.
pomieszczenia socjalne i serwerownia.
Część wystawiennicza siedziby charakteryzuje się estetyką industrialną ze stalowymi
instalacjami, obniżeniami sufitu i przepierzeniami pomiędzy poszczególnymi aranżacjami
kuchennymi. Wnętrze showroomu krystalizuje obszerna klatka schodowa z ciekawymi
lampionami oraz szklanymi balustradami.
Posadzki na dolnej kondygnacji ze względów
praktycznych wykonano z betonu przemysłowego, drugą kondygnację wykończono żywicą epoksydową i lakierem poliuretanowym

aby uzyskać gładki i jednolity biały wygląd.
W showroomie i sali konferencyjnej zastosowano okna i fasady szklane z profili aluminiowych, natomiast w hali produkcyjnej, zamiast
wstępnie zaprojektowanych naświetleń ściennych, zrealizowano świetlik. Interesujące są
również rozwiązania wnętrz toalet – ta zlokalizowana na parterze utrzymana jest w czarnych barwach, natomiast toaleta na piętrze,
o futurystycznej białej formie, zwraca na siebie uwagę oryginalnymi lampami o formie kultowych puszek zupy Campbella. Każdy klient
firmy może zobaczyć jak powstają jego meble. Z showroomu jest przejście bezpośrednio
do hali produkcyjnej, skąd – z tzw. bocianiego
gniazda znajdującego się na pierwszym piętrze
– można zobaczyć proces produkcyjny.

Wyzwania
Dla inwestorów pierwszym wyzwaniem był
zakup upatrzonej wcześniej działki, która nie
była przeznaczona na sprzedaż. Jednak kon-
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inwestor
Mariusz i Justyna Zajcowie
właściciele firmy Zajc
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Firmy biorące udział w inwestycji
Architektura:
Ipnotic Architecture:
Ewelina Jankowska, Wojciech Gruszczyński,
Katarzyna Pucek
Wnętrza łazienek i oświetlenie:
Pulva Adam Pulwicki
Projekt garderoby:
Anna Brodziak, Poznań
Projekt zabudowy TV:
Bidermann Design, Poznań
Główny wykonawca:
Rem-Bud Janusz Ceranka, Poznań
Okna i szklana elewacja:
Ampol International sp z o.o., Poznań
Posadzki i beton:
Agma Robert Andrzejczak, Tarnowo Podgórne
Ściany klatki schodowej:
Rem-Bud Janusz Ceranka, Poznań
Konstrukcje stalowe:
Rosan. Usługi Remontowo-Budowlane, Poznań
Ogród:
H. Michalak, M. Michalak, M. Cyfert,
Pracownia Projektowa Archibox
Instalacje wod.-kan. i ogrzewanie:
Artuss Artur Zwierz, Poznań
Wentylacja i klimatyzacja:
Inżynieria Powietrza Piotr Przebieracz,
Zalasewo

Parter, showroom z przepierzeniami
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Część biurowa oraz wystawowa
na pierwszym piętrze

sekwencja w działaniach i uparte dążenie do
określonego celu przyniosły rezultaty. Jak
opowiadają właściciele firmy „Po 18 latach
(prowadzenia działalności – przyp. aut.) postanowiliśmy zacząć bawić się własną pracą,
współpracując ze znanymi i zdolnymi twórcami.
Tworząc zarys i koncepcję budynku mieliśmy
okazję wiele się od siebie nauczyć i wspaniale
spędzić czas. Pierwsza koncepcja budynku powstała w 2009 roku (wstępnie były 3 pomysły)
i już wtedy rozpoczęliśmy starania o uzyskanie
pozwolenia na budowę. Budowa trwała dwa
lata i uroczyste otwarcie budynku nastąpiło 29
czerwca 2012 roku”.
Co warte podkreślenia – budynek został
zrealizowany dzięki lokalnym twórcom i firmom budowlanym, za wizerunek marki również odpowiada firma z Poznania.
Zarówno inwestorzy jak i architekci zauważyli, że powstawaniu obiektu towarzyszyło
spore zainteresowanie lokalnego środowiska
architektonicznego, które zastanawiało się
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Łazienka na piętrze zaprojektowana
przez Adama Pulwickiego

czy stawiając sobie tak wysoko poprzeczkę
– zwłaszcza w okresie hamującego rynku budowlanego – inwestorzy zdołają zrealizować
projekt zgodnie z założeniami.
Podczas realizacji jedynymi problemowymi
sytuacjami okazały się: montaż betonowych
płyt na klatce schodowej oraz... znalezienie
wykonawcy elementów betonowych, zaprojektowanych przed budynkiem. Producenci prefabrykatów na co dzień realizują zlecenia hurtowe
i nie podejmują się zamówień indywidualnych.
Wyszukana ostatecznie firma wykonanała zewnętrzne elementy betonowe i posadzki w siedzibie, ale nie podjęła się zadania wykonania
płyt na klatkę schodową i ostatecznie przyjął
je na siebie główny wykonawca całego budynku. Montaż okazał się sporym problemem, bo
wiele płyt pękało w trakcie mocowania.
Drobne trudności sprawiła także instalacja szklanej elewacji na wysokości pierwszego
piętra. Cały narożnik budynku jest tu szklany,
a żelbetowy słup konstrukcyjny znajduje się

w odległości ok. 1,5 m od krawędzi elewacji. Zadanie wykonano zgodnie z projektem, a obiekt
zyskał dzięki temu na lekkości, zwłaszcza gdy
podświetlone wnętrze ogląda się na tle zachodzącego słońca.
Dla architektów wyzwaniem była szeroka
współpraca z szerokim gronem specjalistów
różnych branż oraz konsekwentne przekonywanie inwestorów do konkretnych rozwiązań.

Architektura marki
Jednak nie tylko architektura zwraca na siebie
uwagę – także otoczenie i ogród przed budynkiem uzupełniają elegancki charakter siedziby.
Właścicielom zależało na prostej i mało wymagającej w utrzymaniu roślinności dlatego
użyto kilku rodzajów traw (m.in. miskantu
chińskiego), wrzosów i innych całorocznych
roślin nadając miejscu bajkowy klimat, który
zmienia się niemal co miesiąc. Podjazd i parking dla gości zostały wykonane z kostki betonowej, przed budynkiem umieszczono beto-
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Pierwsze piętro, showroom z klatką schodową
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Showroom z halą produkcyjną na drugim planie

nowe płyty oraz mały zbiornik wodny (zgodnie
z zasadami feng shui woda zapewnia płynność
finansową).
W odczuciu architektów i inwestorów, dobra architektura staje się impulsem budzącym
chęć poznania firmy i jej produktu. Świadome
używanie budynku jako komunikatu i elementu wizerunku może uwiarygodnić i uatrakcyjnić
firmę w oczach jej klientów. Wiedza o trendach
i znajomość rynku stają się kluczem do zaprojektowania architektury skutecznej, dzięki,
której można osiągnąć założony cel.

Biznes i idea
Sam showroom został zaprojektowany z myślą
o przestrzeni przyjaznej architektom, którzy
na miejscu, ze swoimi klientami, mogą uzgodnić wygląd oraz sposób wyposażenia kuchni.
Architekci odwiedzający obiekt na obrzeżach
Poznania mogą korzystać z sali konferencyjnej
na I piętrze oraz miejsca do spotkań w parterze salonu – i to bez względu na to czy ich
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klienci zamierzają kupić meble czy nie. Właściciele są także otwarci na organizację spotkań,
warsztatów czy szkoleń dla architektów oraz
przyszłych projektantów.
W praktyce zdarza się, że do siedziby firmy
trafiają osoby, które wcześniej nie słyszały
o niej zbyt wiele. Przyjeżdżają tu nie tylko po to,
aby poznać ofertę mebli, ale czasem, po prostu
zobaczyć ciekawy budynek. Nie ma co ukrywać:
architektura dała szansę dla rozwoju biznesu,
ale stała się również dobrym narzędziem marketingu dla dizajnu. Sama aranżacja wnętrz
daje potencjalnym klientom szansę poznania
światowych marek mebli i wyposażenia, takich jak Vitra, Alias, Moroso, Magis czy Kartel.
Właściciele cenią dobrą sztukę użytkową, dlatego zdecydowali, że chcą pokazywać swoim
potencjalnym klientom, iż dobrze zaprojektowane produkty mają wartość ponadmaterialną
i potrafią wpływać na otoczenie. Jak przyznają
– architektura dopasowana do profilu firmy
zdecydowanie zmieniła charakter sprzedaży

ich produktów. Dzięki budynkowi dotychczasowy zwyczajny handel meblami, zamienił się
w prezentację ich walorów.
***
Ważną rzeczą przy inwestycjach, które rodzą
się z pasji i chęci tworzenia marki jest wiara
w sukces i konsekwentne dążenie do niego.
Architektura może stać się nośnikiem pozycji
firmy, jej oprawą eksponującą idee i budującą wiarygodność. Tak stało się w przypadku
podpoznańskiego obiektu – powstało miejsce
z pasji i dla pasji, stworzone przez architektów
i dla architektów, by czuli się w nim swobodnie
i twórczo. 

Anna Gregorczyk
> napisz do autorki:
a.gregorczyk
@fotoarchitektura.pl
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Wnętrze hali produkcyjno-magazynowej
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promocja

Fiński styl w sercu Rosji
Dagmara Szwaj

Kiedyś znajdowała się tu siedziba firmy słynącej z produkcji niezawodnych maszyn do szycia, obecnie
obiekt został przerobiony na nowoczesne centrum biznesu. To właśnie w narożnym, ceglanym budynku
Singer House położonym w samym centrum Petersburga mieszczą się biura Vkontakte. Za ich projekt
odpowiadali fińscy projektanci Jari Inkinen i Hanna Gullstén, a część mebli dostarczyła firma Martela.

V

Vkontakte to rosyjski portal społecznościowy,
którego głównym terenem działania jest obszar byłego Związku Radzieckiego. Portal ma
dziś 100 milionów użytkowników, a 70% z nich
pochodzi z Rosji. Pracownikami firmy są młodzi
ludzie, którzy chcieli aby przestrzeń ich biura
była bardziej swobodna i mniej urzędowa. Biorąc pod uwagę zdanie przyszłych użytkowników, projektanci postanowili stworzyć wnętrze
w nowoczesnym miejskim stylu, pełne kolorów,
faktur i dizajnerskich mebli. Bezpośrednią inspiracją był „magazyn przemysłowy”.

Przede wszystkim kolor
Ściany pomalowano w ciemne barwy, dodatkowo pojawiają się na nich takie elementy jak
graffiti (są dziełem rosyjskiego streetartowca
Alexa Trunova) czy rastrowe twarze widoczne
zarówno na ścianach jak i wyspach sufitowych
(to nawiązanie do fotografii pokazywanych na
portalu Vkontakte). Jednak mimo zastosowania takich barw i rozwiązań wnętrza nie sprawiają wrażenia mrocznych. Udało się to dzięki
wykorzystaniu odważnych kolorów w meblach,
na podłogach i w dodatkach (np. zasłony).
W niektórych miejscach wyeksponowano też
ceglany mur, który nawiązuje do elewacji zewnętrznej budynku i przywołuje na myśl przemysłową przeszłość Domu Singera.

Zamknięte także otwarte
Większa część biura została zorganizowana
na zasadzie open space (co jest rzeczą bardzo
rzadką w Rosji), ale w jego obrębie wydzielono
mniejsze przestrzenie. Są to gabinet dyrektora
finansowego, gabinet głównego księgowego,
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ale też „budka telefoniczna” (w zasadzie miejsce przeznaczone do intymnej rozmowy), sale
konferencyjne czy przestrzenie służące rozrywce (np. „drewniany” kącik gastronomiczny). Każdą z tych przestrzeni wydzielono za
pomocą innego koloru na podłodze i ścianach.
Niektóre – od reszty biura oddzielają kolorowe,
szklane drzwi i ścianki, dzięki temu powstaje
wrażenie, że także są otwarte. W przestrzeni
open space zastosowano gdzieniegdzie (przeważnie białe) wyspy sufitowe, które poprawiają klimat akustyczny a jednocześnie doświetlają miejsca, nad którymi się znajdują.

Petersburg z wiszącego fotela
Uwagę przybywających do siedziby firmy Vkontakte zwraca przede wszystkim wypełniona
światłem przestrzeń recepcyjna. Umiejscowiono w niej dwa wiszące na łańcuchach białe
fotele Bubble Chairs według projektu fińskiego
projektanta Aarnio Eero z roku 1968, z których
rozciąga się niesamowity widok na miasto. Do
kształtu bańki nawiązują jednak nie tylko siedziska, ale też niebieski dywan, który leży pod
nimi. Zresztą właśnie te dwie barwy – biała
i niebieska – to jednocześnie kolory firmowe rosyjskiego portalu. Odwiedzający siedzibę firmy
zwracają też uwagę na usytuowany w centralnym miejscu biura stół do gry w ping-ponga,
który pomaga podobno rozluźnić atmosferę
podczas rozmów z niektórymi klientami.

Ergonomia i dizajn
Większość mebli wykorzystanych we wnętrzach VKontakte podobnie jak „Bańkowy Fotel” pochodzi z rodzinnego kraju projektantów

– Finlandii. Dobierając umeblowanie właściciele studia Gullstén-Inkinen Design & Architecture postawili na ergonomię i atrakcyjny,
nowoczesny wygląd. Stąd współpraca z firmą
Martela, która do biura rosyjskiego portalu
dostarczyła m.in. meble dla 40 stanowisk
pracy (stoły Pinta II z regulacją wysokości na
białej bazie z blatami w białym laminacie), ale
nie tylko. Produkty Marteli znalazły się też
w gabinecie dyrektora finansowego – wykorzystano tam biurko Pinta ES z elektryczną
regulacją wysokości oraz białą bazą i białym
blatem, które umożliwiają pracę zarówno
w pozycji stojącej, jak i siedzącej.
W biurach Vkontakte wykorzystano także
słynne krzesła obrotowe Kilta z obiciem niebieskim, czarnym i zielonym, białe stoły Pinta Table i Spot oraz również białe szafki Big.
W strefie wypoczynku i spotkań ustawiono
kolorowe sofy Movie i fotele Fly Me. Warto
przypomnieć, że fotel Kilta to klasyka dizajnu. Został zaprojektowany w 1955 roku przez
projektanta Olli Mannermaa i jest wciąż produkowany przez firmę Martela. Kilta znajduje
się wśród eksponatów w Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MoMA) w Nowym Jorku.
* Wykorzystano materiały informacyjne firmy Martela
i pracowni Gullstén-Inkinen Design & Architecture

Dagmara Szwaj

PR & marketing manager Martela
> napisz do autorki:
dagmara.szwaj@martela.pl

fotOGRAFIE: MARTELA

STUDIUM PRZYPADKU

Inwestor: VKontakte Sp. z o.o.
Biuro architektoniczne:
Gullstén-Inkinen Design & Architecture
Dostawca: Martela sp. z o.o
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4
HET Head Office
w Naaldwijk w Holandii,
więcej na stronach
5, 6, 7 artykułu

Materiałowy „recykling”
obiektów poprzemysłowych
arch. Jerzy Ebing, architekt IARP

Wobec wciąż rosnącego tempa zmian cywilizacyjnych istnieje konieczność poszukiwania architektury
pozwalającej na przekształcalność funkcji i struktury przestrzennej. W przypadku obiektów
poprzemysłowych pierwszym krokiem do potencjalnego „recyklingu” jest ekspertyza techniczna, drugim
wybór materiałów naprawczych, trzecim ustalenie kolejnych etapów procesu i wreszcie czwartym: wybór
jednego z 4 zakresów restrukturyzacji budynku. Opis tych zakresów uzupełniamy prezentacjami realizacji
– oto cztery gazometry, które przekształcono w miejsca o zupełnie nowym obliczu i funkcji.
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Proces renowacji starych budynków rozpoczęty
na masową skalę na świecie w latach 70. a w Polsce w latach 90. XX w., przeżywa swój kolejny
renesans. Powszechne są działania mające na
celu odtwarzanie, wzmacnianie i modernizację
istniejących budynków i budowli, w szczególności zabudowy industrialnej. Jest to konieczne
ponieważ budynki wykonane zwykle w technologii tradycyjnej niszczeją z powodu zużycia
technicznego lub funkcjonalnego. Bez względu
na charakter i stopień takiego zniszczenia na
samym początku konieczna jest przede wszystkim rzetelna ekspertyza i ocena techniczna pod
kątem charakteru potencjalnego „recyklingu”.

Łączenie materiałów
w procesie renowacji
Ze względu na charakter zastosowanych
w procesie renowacji materiałów należy podzielić je na 2 zasadnicze kategorie:
	materiały wymagające naprawy (m.in.
drewno, cegła, beton, stal),
	nowe materiały naprawcze (m.in. cement,
żelbet, stal oraz materiały innowacyjne jak
np. polimery i kompozyty).
Możliwości zestawiania materiałów naprawianych i naprawczych ukazuje tabela 1, opracowana w oparciu o analizy statystyczne.
TABELA 1 korzystne zestawienia
materiałów w renowacji konstrukcji
Materiały
naprawcze

Materiały naprawiane
stal

beton

cegła

drewno

Stal

+

+

+

+

beton

-

+

+

-

cegła

-

-

+

-

drewno

-

-

+

+

innowacyjne

+

+

+

-

Wybór najbardziej korzystnego zestawienia
to główny cel wzmocnienia konstrukcji w ramach
szeroko pojętej renowacji budynku lub budowli.
Warto zauważyć, że zastosowanie stali jest
środkiem zaradczym pasującym do naprawy
wszelkich istniejących materiałów. Wzmacnianie betonem jest również szeroko stosowane w formie uzupełnień lub rozwiązań zamiennych, z tym że proces naprawy jest inwazyjny
i nieodwracalny w skutkach. Zastosowanie
cegły bądź drewna ma charakter ograniczony,

1
Gazometr Muzeum
Gazownictwa (Paczków,
proj. modernizacji 1996).
Niewielki gazometr
wykonany z blachy stalowej
oraz konstrukcji stalowych
z ciekawym łączeniem
blach płaszcza basenu
wodnego metodą nitową.
Podczas adaptacji pod
nową funkcję starano się
ograniczyć ingerencję
w oryginalną konstrukcję
do minimum. W strukturze
zewnętrznej wykonano
jedynie otwór wejściowy.
We wnętrzu natomiast
wybudowano stylizowaną
stalową antresolę wraz
z odpowiednim systemem
oświetlenia. W obiekcie
prezentowane są eksponaty
muzealne związane
z przesyłaniem gazu do
odbiorców (kolekcja ok. 300
gazomierzy). Przekształcony
gazometr stanowi fragment
zespołu urbanistycznego
gazowni – atrakcji
turystycznej samego
Paczkowa, jak i całego
regionu.
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2
Cultuurpark
Westergasfabriek (sala
wielofunkcyjna w parku
kultury w Amsterdamie,
proj. modernizacji
Gustafson Porter, 2004).
Rozległy, ale niezbyt
wysoki, stalowy gazometr
posadowiony na ceglanej
podstawie, usytuowany
jest w dawnej stacji
przerobu węgla na gaz
przekształconej w park
miejski. Ingerencja
w strukturę ograniczyła
się jedynie do stworzenia
przeszklonych otworów
wejściowych oraz instalacji
systemu oświetlenia na
istniejącej konstrukcji.
Fundamenty sąsiednich, nie
istniejących już gazometrów,
przekształcone zostały na
oczka wodne stanowiące
ważny element założenia
urbanistycznego parku.
Wartością dodaną jest
rewitalizacja obiektu
i aktywizacja społeczności
lokalnej.

nie tylko z powodu inwazyjności ale też z uwagi na ograniczone własności konstrukcyjne.
Nie można się już tak jednoznacznie odnieść
do materiałów innowacyjnych np. polimerów
czy kompozytów, ponieważ skutki ich stosowania z racji relatywnie krótkiego czasu, który
upłynął od wprowadzenia ich na rynek, nie zostały jeszcze w pełni rozpoznane.

Wszystkie zalety stali
Z uwagi na szczególnie pozytywny wynik stali
należy podkreślić jej własności:
	możliwa jest prefabrykacja stali (precyzja
wykonania, łatwy montaż na budowie),
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	naprawa stalą jest procesem odwracalnym
(m.in. dzięki połączeniom śrubowym),
	konstrukcja stalowa jest lekka (dobry stosunek wytrzymałości do masy),
	zmniejszenie wymiarów elementów stalowych (w tym: dowolność łączenia),
	estetyczny wygląd stali (poprawa estetyki
całego obiektu),
	ekspresowa naprawa (czasowa i docelowa
ochrona przed degradacją),
	bogaty asortyment produktów stalowych
(od płyt walcowanych, teowników, kształtowników zamkniętych, kątowników po
belki stropowe, ażurowe, itp.).

Renowacja w pięciu etapach
Znaczna część budynków i budowli, a zwłaszcza tych objętych ochroną konserwatorską,
wymaga szczególnego pietyzmu w doborze
materiałów naprawczych celem przywrócenia im dawnego wyglądu i funkcjonalności.
Stosowane rozwiązania i technologie powinny być odwracalne tzn. zapewniać możliwość
demontażu.
Proces renowacji jest procesem złożonym, nierzadko wieloetapowym, odroczonym
w czasie i składa się z 5 głównych etapów
konsolidacji (czyli systemowego wzmocnienia całej struktury konstrukcyjnej budynku):

fot. Dariusz Malik i Sławomir Rosolski
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1. O
 dtworzenie struktury po uprzednim całkowitym lub częściowym wyburzeniu budynku
lub budowli. Z ekonomicznego punktu widzenia proces ten może się okazać korzystny,
pozbawia on jednak bezpowrotnie „ducha autentyzmu”, stąd nie ma szerokiego zastosowania w przypadku obiektów zabytkowych.
Wyjątek stanowią obiekty zabytkowe w złym
stanie technicznym lub obecnie nieistniejące.
2. Zabezpieczenie struktury może składać się
z czynności prowizorycznych służących bezpieczeństwu użytkowników i otoczenia jak
i wykonaniu przejściowych czynności, poprzedzających docelowe prace konsolidacyjne. Stalowe elementy pozwalają na natychmiastowe
wzmocnienie, ich efektywność i łatwość montażu daje możliwość zastosowania w zabezpieczeniach pasywnych i aktywnych.
3. Naprawa struktury stanowi kolejny poziom
konsolidacji w celu przywrócenia wytrzymałości konstrukcji z okresu jej świetności.
Naprawa w odróżnieniu od zabezpieczenia
oznacza serię czynności ostatecznych. Stosowana w przypadku bieżących uszkodzeń,
minimalnych wymogach zabezpieczeń i bez
stosowania dodatkowych wzmocnień. Naprawy zazwyczaj dotyczą obiektów zachowujących funkcje dotychczasowe lub takie,
które nie wymagają zmian strukturalnych.
4. Wzmocnienie struktury ma na celu zwiększenie wytrzymałości konstrukcyjnej w celu
dostosowania budynku do nowych potrzeb
funkcjonalnych i środowiskowych. Ten poziom konsolidacji nie zmienia jednak znacząco struktury budynku. Nowe elementy
zastępują stare, bez istotnych zmian w rozkładzie masy i sztywności. Wzmocnienie
może być realizowane na wielu poziomach,
w zależności od różnych wymogów wytrzymałości. Należy jednak uwzględnić wpływ
poziomów zniszczonych lub zredukowanych
(jeśli takie występują) na całą strukturę.
5. Restrukturyzacja struktury stanowi najwyższy poziom konsolidacji budynku. Składa się na nią częściowa lub całkowita zmiana
funkcji, wymiarów geometrycznych, wyglądu a w konsekwencji znaczne zmiany o charakterze konstrukcyjnym. Rozróżnia się 4
rodzaje restrukturyzacji budynku: wymiana
wnętrza, wstawki, przebudowy zwiększające i przebudowy zmniejszające strukturę.

3
COK Energetyki Kaliskiej
(obiekt biurowy w Ostrowie
Wielkopolskim, proj.
modernizacji APP Sławomir
Rosolski Architekt, 1997).
Niewielki stalowy gazometr
przekształcony w Centrum
Obsługi Klienta Energetyki
Kaliskiej oraz bank. Ze starej
konstrukcji pozostawiono
zarówno dolny, stały
pierścień, jak i górny, ruchomy
cylinder wraz z podtrzymującą
go zewnętrzną konstrukcją.
Stalowa powłoka gazometru
stanowi jedynie dekorację
(czytelną zarówno
z zewnątrz jak i z wnętrza).
Znajdujące się wewnątrz
pomieszczenia są w zasadzie
samodzielnym obiektem
„wstawionym” do środka
starej struktury. Mieszczący
dwukondygnacyjne COK
zbiornik tworzy całość
wraz z nowo wybudowanym
parterowym, trójkątnym
pawilonem, w którym
zlokalizowano część bankową.
W dolnej przestrzeni
stalowego zbiornika
stworzono główne, wspólne
dla obu funkcji wejście.
Pomimo silnej ingerencji
i obudowania zbiornika,
różnica pomiędzy starą,
oryginalną strukturą, a nowo
wybudowaną, pozostaje
wyraźnie czytelna.
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4
HET Head Office (biuro
architektoniczne
w Naaldwijk w Holandii,
proj. modernizacji HET
architectenbureau, 2008).
Niewielki stalowy
gazometr przekształcony
w biuro firmy
architektonicznej HET
architectenbureau.
Ze starej konstrukcji
pozostawiono jedynie
dolny, stały pierścień,
natomiast górny, ruchomy
wraz z podtrzymującą go
konstrukcją zlikwidowano.
W stalowej powłoce
pojawiły się przeszklone
otwory – wejściowy
od strony frontowej
oraz doświetlające
z tyłu – wszystkie te
otwory powielają moduł
podziału paneli blachy.
Wnętrze składa się
z 2-kondygnacyjnej
przestrzeni o jednolitym
charakterze
kontrastującym
z surowym, industrialnym
pokryciem elewacji.
Obiekt może stanowić tzw.
best practice dla obiektów
podobnego typu.

Elewacja wschodnia

Elewacja południowa

Elewacja zachodnia

Elewacja północna
Fundament

Konstrukcja dachu
Dach
Parter

Gazometr przed renowacją

Elewacja wschodnia

Elewacja południowa

Elewacja zachodnia

Elewacja północna

Parter

Gazometr po renowacji
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Przekrój A-A

Pierwsze piętro

Przekrój

Stalowa
konstrukcja
pierwszego piętra

Dach

fot. archiwum HET ARCHITECTENBUREAU

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

4

144

90

otwór na rurę 84
drenażową

złączka
uszczelniająca

280

blacha aluminiowa
taśma z blachy
aluminiowej

200
235

90

84
90

10

złączka uszczelniająca
z doszczelnieniem

stalowa rura drenażowa

14
4

pas zgrzewany

80mm

11
5

40

12

50

12

50

55

75

blacha aluminiowa
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5.1. Wymiana wnętrza jest to częściowe lub całkowite wymienienie wewnętrznej
struktury budynku na nową. Realizowana
jest w sytuacji, gdy w celu zachowania wyglądu architektonicznego konieczne jest zachowanie fasad budynku, podczas gdy wnętrze
ulega zmianie ze względu na wymogi funkcjonalne 1 .
5.2. Wstawki to wprowadzenie dodatkowych struktur lub elementów konstrukcyjnych
wewnątrz istniejących gabarytów geometrycznych. Aby zwiększyć powierzchnię użytkową w ramach istniejącej kubatury tworzy
się dodatkowe piętra pośrednie lub antresole. Przykładem czynności wstawiających jest
dodawanie dużych ilości ram samonośnych,
stanowiących konstrukcję specjalnych witryn
widocznych z wielu poziomów, klatek schodowych i klatek windowych 2 .
5.3. Przebudowy zwiększające strukturę
są realizowane dla spełnienia nowych potrzeb
funkcjonalnych, obejmujących zwiększenie
kubatury budynku, zarówno w poziomie jak
i w pionie. Rozbudowy poziome tworzone
są poprzez dobudowę dodatkowej kubatury
z boku istniejącej konstrukcji. W tym wypadku, ze względu na konieczność utrzymania
odpowiedniego stylu architektonicznego,
aspekty konstrukcyjne grają mniejszą rolę.
Rozbudowy pionowe wymagają zwiększenia
wysokości budynku o jedno lub więcej pięter
ponad istniejącą strukturę. W zależności od
wielkości dodatkowego obciążenia, konieczne może być ponowne sprawdzenie obciążeń
dopuszczalnych konstrukcji istniejącej. Przed
rozpoczęciem rozbudowy może wystąpić potrzeba wykonania pewnych prac wzmacniających. Problem ten jest szczególnie istotny
w obszarach aktywności sejsmicznej, gdzie
statyka budynku jest mocno wrażliwa na
nowe obciążenia, szczególnie w górnej części.
Potrzeba minimalizacji masy dodatkowej konstrukcji powoduje, że stal jest odpowiednim
materiałem, wykazując się wysokim stosunkiem wytrzymałości do ciężaru 3 .
5.4. Przebudowy zmniejszające strukturę,
a tym samym zmniejszanie obciążenia, będące
przeciwieństwem rozbudowy pionowej, może
dotyczyć rozbiórki jednej lub wielu najwyższych kondygnacji, w celu obniżenia naprężeń
w konstrukcji. Ten efekt może zostać osiągnięty poprzez wymianę oryginalnych stropów

system szklenia strukturalnego
590

pianka PUR

Detale elewacji
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lub dachów na lżejsze elementy konstrukcyjne. Bardzo popularna jest wymiana ciężkich
stropów drewnianych na lekkie stropy oparte
na dwuteownikach stalowych i blachach falistych, a także wzmocnienie starych dachów
przy pomocy kratownic stalowych. Restrukturyzacja jest rozwiązaniem odpowiednim, gdy
modyfikacja funkcjonalna obejmuje wprowadzenie nowych kubatur i powierzchni, a także
gdy nowe przepisy wymagają zmiany wytrzymałości układu konstrukcyjnego. Jest to też
konieczne w wypadku znacznie zniszczonych
budynków, wymagających kompletnej modyfikacji i ulepszenia układu konstrukcyjnego.
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Konserwacja istniejących budynków, a także
ich zintegrowanie z nową wyrazistą i odwracalną strukturą stanowi klasyczny przykład
restrukturyzacji, która musi być oparta na
współczesnej teorii restauracji. Logiczne zastosowanie zasad restauracji wskazuje m.in.
na na użycie stali, jako spełniającej warunki
materiału „odwracalnego” 4 .
***
Poszukiwanie materiałów wpasowujących się
formalnie i strukturalnie w otoczenie materiałów tradycyjnych, daje szansę na stworzenie
solidnych, zintegrowanych struktur. Wobec

elastyczności i dostępności takich materiałów
potencjalnie wzrasta spectrum obiektów, które można ocalić od zapomnienia. Czy jednak
w każdym przypadku wysiłek ten jest uzasadniony? Ocenę pozostawiam Państwu, o ile
wcześniej nie wyręczy Państwa czas!

Jerzy Stanisław Ebing
architekt IARP

> napisz do autora:
ep@ebing.pl
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promocja

Żuraw w nowym
świetle
Marek Łasiński

Uroczyste włączenie iluminacji Żurawia - najsłynniejszego zabytku Gdańska odbyło się
15 czerwca 2012 roku o godz. 22.30. Najstarszy polski dźwig portowy został oświetlony,
m.in. za pomocą najnowszej technologii LED, dzięki współpracy firmy Philips Lighting Poland
i Grupy Energa. Projekt iluminacji wykonał architekt Michał Kaczmarzyk z pracowni Qbik.

D

Do oświetlenia zabytku wykorzystano 53 energooszczędne oprawy oświetleniowe Philips
o łącznej mocy 3,5 kW. Elewację Żurawia podświetlono światłem o barwie ciepłej za pomocą opraw LED wpuszczonych w grunt, a górne
partie budowli oświetlono reflektorami ze źródłami metalohalogenowymi, które podkreślają dach oraz szyb dźwigu.

Sposób na ikonę
Pracownia Qbik ma w swoim portfolio wiele
projektów iluminacji – wykonywanych m.in.
dla kościołów, placów, dworców kolejowych
czy murów obronnych. Opracowanie projektu
oświetlenia słynnego gdańskiego dźwigu było
jednak wyzwaniem niecodziennym.
– Wiedzieliśmy, że obiekt jest swego rodzaju ikoną, nie tylko dla miasta, ale również dla
kraju – mówi Michał Kaczmarzyk. – Dlatego
z jednej strony chcieliśmy pokazać, że nie traktujemy iluminacji szablonowo, a z drugiej mieliśmy świadomość, iż ranga obiektu wymusza
ostrożne postępowanie. Musieliśmy znaleźć
własną historię dla Żurawia i jednocześnie pogodzić ją z oczekiwaniami konserwatora.

Współpraca według
sprawdzonego wzorca
Do oświetlenia ścian Żurawia zastosowano
światło o ciepłej tonacji, które podkreśla fak-
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turę ceglanej konstrukcji oraz harmonizuje z jej
kolorystyką. Całość kompozycji wieńczy iluminacja dachu. Projektantom iluminacji zależało na zaprezentowaniu całego obiektu tak,
aby jego sylwetka oglądana z przeciwległego
brzegu była w nocy tak samo łatwo rozpoznawalna jak w dzień.
– Największym wyzwaniem było oświetlenie drewnianej obudowy systemu dźwigowego – opowiada architekt Michał Kaczmarzyk.
– Zostało one zaprojektowane tak, aby uzyskać wrażenie emisji światła z wnętrza obiektu. Chcieliśmy zaprosić światłem, zachęcić do
zajrzenia, odkrycia wnętrz Żurawia.
Prace montażowe przeprowadzili pracownicy spółki Energa. Iluminacja jest w całości
sfinansowana przez firmy Philips Lighting
Poland i Grupę Energa, które w ramach aliansu strategicznego współpracują m.in. przy
tworzeniu nocnej panoramy Gdańska. Istotną częścią projektu była także kooperacja
z gdańską pracownią instalacji elektrycznych
Krzysztofa Palucha.
– Nasza współpraca z firmą Philips przebiegała bardzo dobrze – mówi Kaczmarzyk.
– Od lat działamy według sprawdzonego
wzorca. Jako architekci najpierw przygotowujemy koncepcję projektu wraz z listą naszych estetycznych oczekiwań. Projektanci
z firmy Philips przygotowują nam rozwiąza-

nia sprzętowe. Następny etap to porównanie oczekiwań oraz możliwości sprzętowych
i wypracowanie jednorodnej koncepcji, która
przekształca się później w projekt. Drugi etap
ścisłej współpracy to próby terenowe i ostateczna wizja projektu, a po stronie Philips
wsparcie techniczne dotyczące projektowanego osprzętu oświetleniowego.
Iluminacja gdańskiego Żurawia jest znakomitym przykładem, w jaki sposób można
wykorzystać oświetlenie do podkreślania atmosfery miasta oraz jego promocji. Światło
pozwala skupić uwagę turystów i przyjezdnych na wartościowych elementach architektury, a mieszkańcy mogą na nowo dostrzec
piękno zabytku. Efekt osiągnięty w Gdańsku
może być zachętą oraz inspiracją do przeprowadzenia podobnych projektów przez włodarzy miast w całym kraju.
Więcej fotografii: www.philips.pl/lighting

Marek Łasiński
Dyrektor Centrum Zastosowań
Światła w Philips Lighting
Poland
> marek.lasinski@philips.com

fot. archiwum philips lighting poland
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Warszawa, 17.10.2012

Grupa B-8 wspólnie: do Komisji
Kodyfikacyjnej i Premiera Rządu
W sprawie projektu ustawy o ułatwianiu
dostępu do wykonywania zawodów

17 października 2012
roku przedstawiciele
organizacji zrzeszonych
w Grupie B8 skierowali do
Przewodniczącego Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa
Budowlanego Zygmunta
Niewiadomskiego oficjalne
stanowisko w sprawie
projektu ustawy z dnia
27 września 2012 r.
o ułatwianiu dostępu do
wykonywania zawodów
finansowych, budowlanych
i transportowych.
22 października 2012 roku
pismo w tej samej sprawie
zostało skierowane do
Prezesa Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
Donalda Tuska.
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Szanowny Panie Profesorze,
W imieniu członków Grupy B8, skupiającej
samorządy, stowarzyszenia i organizacje zawodowo związane z procesami planowania,
projektowania i realizacji inwestycji pragniemy
wyrazić nasze obawy w stosunku do założeń
projektu ustawy z dnia 27 września 2012 r.
o ułatwianiu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych oraz co do procedury zainicjowanych
zmian z zakresu Prawa budowlanego.
Zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (Dz. U. 2012,
Nr 856), opracowanie projektu przepisów rangi
ustawowej w zakresie kompleksowej regulacji
dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego należy do zadań Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Budowlanego, której Pan przewodniczy.
Tymczasem podejmowane są działania mające na celu szczątkowe regulacje dotyczące zmian
w ustawie Prawo budowlane, w tym dotyczące
zasad nadawania uprawnień budowlanych oraz
zasad funkcjonowania samorządów, które nie
rozwiązują kompleksowo problemów i nie muszą
być kompatybilne z całym systemem zmian planowanych przez kierowaną przez Pana Komisję
Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego.
W związku z tym zwracamy się z prośbą
o interwencję w tej sprawie i powstrzymanie
zainicjowanej procedury opiniowania i uchwalania podanej na wstępie ustawy w zakresie
zawodów budowlanych.

Jednocześnie, widząc potrzebę zmian prawnych, deklarujemy swoją merytoryczną pomoc
w ramach planowanych prac kodyfikacyjnych.
Jesteśmy reprezentacją uczestników
procesu inwestycyjnego na wszystkich jego
szczeblach, dlatego też znane są nam problemy z jakimi borykają się zarówno inwestorzy, jak i pozostali uczestnicy procesu
budowlanego. 
podpisano:
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
– Prezes Wojciech Gęsiak
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
– Prezes Andrzej Roch Dobrucki
Polska Izba Urbanistów
– Prezes Jacek Sztechman
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
– Przewodniczący Ryszard Trykosko
Izba Projektowania Budowlanego
– Prezes Ksawery Krassowski
Geodezyjna Izba Gospodarcza
– Prezes Bogdan Grzechnik
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
– Prezes Stanisław Cegielski
Towarzystwo Urbanistów Polskich
– Prezes Tadeusz Markowski
Stowarzyszenie Architektów Polskich
– Prezes Jerzy Grochulski

Do wiadomości:
Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów
Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
Pan Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości

Warszawa, 22.10.2012

Szanowny Panie Premierze,
Z uznaniem przyjęliśmy ustosunkowanie się
w ostatnim exposé Pana Premiera do problemów budownictwa. Dlatego też z najwyższym zaniepokojeniem i zdziwieniem przyjęliśmy zamiar deregulacji Izby Urbanistów.
Oprócz racji środowiska urbanistów zawartych m.in. w stanowisku Krajowej Rady Izby
Urbanistów, które w całości podzielamy, są
również racje, które płyną z szerszych aspektów funkcjonowania zawodu planisty-urbanisty w całym obecnym systemie planowania,
projektowania i realizacji inwestycji, w tym
w zagadnieniach planowania zagospodarowania przestrzennego kraju.
System ten jest dzisiaj skrajnie niewydolny
a jednym z głównych tego źródeł jest, wskazywane już przez nas przy okazji debaty nt.
Kodeksu Budowlanego, oderwanie regulacji
prawnych od metodologii procesu planowania,
projektowania i realizacji inwestycji. Regulacje
samorządowe oparte o trójczłonowy układ:
planowanie przestrzenne – architektura – inżynieria budowlana odpowiadające faktycznemu podziałowi ról i lokalizujące związaną
z tym odpowiedzialność pozwalały, w jakimś,
choć minimalnym zakresie, kompensować
wady obecnego systemu. Demontaż jednego z tych elementów i to tego, który stanowi
o pozycji wyjściowej dla dwóch pozostałych,
jest bezpośrednim zagrożeniem dla wszystkich uczestników i ostatecznych skutków procesu inwestycyjnego.
Zakres i sposób planowanej deregulacji jest
tym bardziej zadziwiający, że następuje tuż po
przetoczeniu się przez kraj szerokiej debaty na
temat Kodeksu Budowlanego, której wynikiem
było powołanie przez Radę Ministrów i Premiera Komisji Kodyfikacyjnej ds. Kodeksu Budow-

lanego. To właśnie ta Komisja ma za zadanie
opracowanie zmian systemu prawnego w tej
sferze naszego życia publicznego i gospodarczego. Do elementów zasadniczych tego systemu należą regulacje dotyczące samorządów
zawodowych, więc jakiekolwiek demontowanie tych regulacji przed wyłonieniem rozwiązań systemowych należy uznać za niekompetentne i nieodpowiedzialne. Cele ustrojowe
systemowych zmian związanych z Kodeksem
Budowlanym należą do celów wyższego rzędu
niż populistyczne hasła o deregulacji.
W związku z tym, zwracamy się do Pana,
Panie Premierze o interwencję w tej sprawie i powstrzymanie zapowiedzianej ustawy
z dnia 27 września 2012 r. przez Ministra Sprawiedliwości o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych
i transportowych, szczególnie w odniesieniu
do proponowanych zmian w ustawie Prawo
budowlane i ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów. 
podpisano:
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
– Prezes Wojciech Gęsiak
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
– Prezes Andrzej Roch Dobrucki
Polska Izba Urbanistów
– Prezes Jacek Sztechman
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
– Przewodniczący Ryszard Trykosko
Izba Projektowania Budowlanego
– Prezes Ksawery Krassowski
Geodezyjna Izba Gospodarcza
– Prezes Bogdan Grzechnik
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
– Prezes Stanisław Cegielski
Towarzystwo Urbanistów Polskich
– Prezes Tadeusz Markowski
Stowarzyszenie Architektów Polskich
– Prezes Jerzy Grochulski

izba architektów

Z najwyższym
zaniepokojeniem
i zdziwieniem przyjęliśmy
zamiar deregulacji Izby
Urbanistów. System
planowania, projektowania
i realizacji inwestycji, jest
dzisiaj skrajnie niewydolny.
Regulacje samorządowe
oparte o trójczłonowy
układ odpowiadający
faktycznemu podziałowi
ról i lokalizujące związaną
z tym odpowiedzialność
pozwalały, w jakimś, choć
minimalnym zakresie,
kompensować wady
obecnego systemu.
Demontaż jednego
z tych elementów i to
tego, który stanowi
o pozycji wyjściowej dla
dwóch pozostałych jest
bezpośrednim zagrożeniem
dla wszystkich uczestników
i ostatecznych skutków
procesu inwestycyjnego.
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WSPOMNIENIE

Józefa Żołądkowicza pamięci
arch. Katarzyna Pilarek, architekt IARP

Z

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy naszego
kolegę i dobrego przyjaciela arch. Józefa Żołądkowicza. Kolegę, który wielu z nas wprowadzał w sztukę zawodu i tajniki dobrej architektury. Twórcę, który stworzył niepowtarzalny
styl przyjazny dla Warmii i Mazur, bliski mieszkańcom, szanujący walory krajobrazowe i historyczne.
Józek urodził się 24 lipca 1950 roku w Morągu, gdzie od najmłodszych lat chłonął atmosferę starych murów zamku i klimat małych uliczek tego mazurskiego miasteczka, To
w Morągu kształtowała się jego wrażliwość
na otoczenie i ludzi.
Droga, którą przeszedł aby zdobyć zawód
architekta – począwszy od zasadniczej szkoły budowlanej, przez technikum budowlane
i wreszcie, skończywszy na ukończonych z wyróżnieniem studiach na wydziale architektury
Politechniki Gdańskiej – miała niebagatelny
wpływ na rzetelność z jaką wykonywał swój
zawód i niesamowitą dbałość o każdy detal
projektowanych obiektów. Może właśnie dlatego, jako jeden z pierwszych, założył w roku
1979 własną pracownię architektoniczną nie
mogąc pogodzić się ze stylem pracy i jakością
budynków projektowanych w Biurze Projektów „Miastoprojekt” w Olsztynie, gdzie pracował od momentu ukończenia studiów.
Praca w zaciszu pracowni, wśród zapachu
kalki i stert odręcznych szkiców oraz makiet
sprzyjała twórczemu myśleniu i rozbudzała wyobraźnię. Powstawały tu projekty domów jednorodzinnych, najpierw szkicowane
na skrawkach kalki wielkości pocztówki, by
potem osiągać swoją dojrzałość ubraną w detale modelowane z drewna, cegły i okrywane
dachami tak innymi w tamtych czasach, że tylko wprawny cieśla i wyobraźnia przestrzenna
Józka mogły podołać temu zadaniu. Powstawały domy i rezydencje będące zaprzeczeniem
wszechobecnych betonowych klocków, zupełnie niepasujących do pofałdowanych terenów
Warmii i Mazur, dopełniane projektami wnętrz
i otaczającą zielenią, z klimatem sprzyjającym
życiu rodzinnemu. Projektował też na terenie
Mazowsza i w okolicach Zalewu Zegrzyńskiego. Na podstawie projektów Józka powstało
około 200 domów, a każdy realizowany był pod

78

Z:A _05_2012

arch. Józef Żołądkowicz (1950-2012)

jego czujnym okiem. Przygotowanie budowlane pozwalało na pełen dialog z wykonawcą
i konsekwentne egzekwowanie zamierzeń.
Projektował też obiekty użyteczności publicznej, m.in. ogromny kompleks hotelowy
w Kurojadach czy klub jeździecki „Marengo”
w Olsztynie. Od początku lat 90. zajął się
obiektami sakralnymi – według jego projektów
powstało 17 kościołów i 14 kaplic. W roku 2006
za szczególne zasługi dla Kościoła, ewangelizacji i sztuki został odznaczony przez Papieża
Benedykta XVI Orderem Świętego Sylwestra.
Bardzo sobie cenił to odznaczenie, traktując je
jako mobilizację do dalszej pracy twórczej.
Znakomicie wydobywał w swoich projektach atmosferę skupienia i spokoju. Projektował wnętrza sakralne dopracowując każdy
element do perfekcji, nie poddając się przypadkowi. W każdym z nich powstał ołtarz na
podstawie indywidualnego projektu. Jak nikt
rozumiał potrzeby wiernych i duchowieństwa,
ciesząc się równocześnie wielkim szacunkiem.
Współtworzył budynek SARP-u w Olsztynie, przez wiele lat działał społecznie na rzecz
Stowarzyszenia. Pracował jako radny w Miejskiej Radzie Miasta Olsztyn. W ostatnich latach
uczestniczył w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie
Miasta Olsztyna jako jej przewodniczący.
Aż trudno uwierzyć, że wszystkie projekty
wykonał tradycyjnie. Nie dał się przekonać do
pracy na komputerze, ale dzięki temu mogłam
słyszeć szelest przeglądanych kalek z pięknymi odręcznymi rysunkami, które znakomicie
odzwierciedlają podejście Józka do pracy ar-

chitekta – twórcy i budowniczego. Każdy jego
rysunek był spełnieniem marzenia i nauką. Tak
jak spełnieniem marzeń z lat młodzieńczych
okazała się budowa osady wikingów na wyspie Wolin poprzedzona studiami nad historią
Wikingów, Słowian i Celtów. Budowa repliki
łodzi wikingów poprzedzona wielogodzinnymi badaniami była pretekstem do wspólnego
spędzania czasu z przyjaciółmi i rodziną. Dom
zbudowany przez niego w osadzie dał możliwość bezpośredniego obcowania z materią
drewna, której zapach uwielbiał i czuł. Godziny
spędzone na wodzie były miejscem najlepszego odpoczynku i spokojnej refleksji, okazją do
biesiad i radosnego humoru.
Skierowane do niego słowa pożegnania
najbliżsi ujęli ciepło w „Lekcji Historii Architektury Naszego Taty”, którą przytaczam:
„Pokazałeś nam sztukę romańską. Kamienny, trwały fundament Twojej miłości. Bezpieczeństwo obszernych murów Twojej opieki.
Obejmowały nas biforia Twoich silnych ramion.
Zbudowałeś solidny filar niezachwianych zasad,
surowości w ocenianiu siebie .
Pokazałeś gotyckie katedry. Ich wieże wskazywały nam kierunek, w którym podążać mają
nasze myśli i pragnienia. Ukazałeś nam Boga
Pięknego, w rozetach, witrażach, maswerkach,
strzelistych łukach, gwieździstych sklepieniach,
freskach.
Zachwycałeś nas renesansem Twojej radości i dowcipu. Pod arkadami włoskiego nieba
spędzaliśmy z Tobą czas na wycieczkach, pielgrzymkach, rejsach wikingów.
Dbałeś o to, by Święta i chwile spędzone przy
stole były w obfitym barokowym stylu.
Odnosiłeś się do mądrego klasycyzmu dopingując nas w nauce, ucząc kaligrafii. Cieszył
Cię »dostateczny« kształt cyfry 5. Ty powiedziałeś: »Szanuj drugiego człowieka, bo przewyższa
cię co najmniej jednym talentem«.
Dotknąłeś nas liściem secesji, obdarzając poczuciem estetyki i smaku.”
Pożegnaliśmy kolegę, przyjaciela, osobę
pełną skromności, dobrych słów i rad. I tylko
żal, że tak mało mieliśmy czasu...
Dziękuję rodzinie Józka za udostępnienie tekstu „Lekcja Historii
Architektury Naszego Taty”

IZBA ARCHITEKTÓW

Przedstawiamy efekt kilkumiesięcznej pracy redakcji portalu WarsztatArchitekta.pl – nowego
internetowego projektu, zainicjowanego przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP.

W

Wiosną ubiegłego roku w gronie kilku osób
w Małopolskiej OIARP zrodziła się idea
stworzenia internetowego serwisu informacyjnego, który będzie służył członkom
Izby Architektów dostępem do fachowej
wiedzy oraz aktualnych informacji branżowych. Pomysł spotkał się z zainteresowaniem i uzyskał wsparcie Krajowej Rady Izby.
Dzięki temu portal WarsztatArchitekta.pl
już 20 maja 2011 roku został udostępniony
wszystkim członkom IARP. Od stycznia tego
roku funkcjonuje zespół redakcyjny, przed którym postawiono zadanie rozbudowy istniejącej
bazy danych i poprowadzenia portalu w profesjonalny i nowoczesny sposób.

Dział Prawo, to cotygodniowy przegląd
Dziennika Ustaw oraz linki do aktualizowanych
informacji o zmianach w przepisach prawa,
związanych z problematyką pracy architekta, prowadzonych w głównym portalu IARP:
izbaarchitektow.pl. W tym dziale można skorzystać z bazy danych i wyszukiwarki ISAP,
czyli Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Sejmu RP z podziałem na zagadnienia tematyczne, oraz zapoznać się z interpretacjami
i wyjaśnieniami przepisów przygotowanymi

Instrukcja obsługi Warsztatu
WarsztatArchitekta.pl został podzielony na
kilka podstawowych działów, w taki sposób
żeby każdy łatwo znalazł w nim poszukiwaną
informację. Wszystkie działy posiadają proste,
rozwijane menu i mapę aktywnych linków do
poszczególnych pozycji. Dla poszukujących obszerniejszego omówienia zawartości zamieszczono także „Leksykon”. Wymieniane w statystykach jako najczęściej poszukiwane działy
– przedstawiono dodatkowo w podstawowej
kolumnie na stronie głównej.
Vademecum Architekta, to dział poświęcony wszystkim etapom pracy architekta – od pozyskania zlecenia, poprzez umowę i uzyskanie
dokumentów, aż po wykonanie projektu, budowę i wreszcie oddanie obiektu do użytkowania.
Jednym słowem, to kompendium praktycznej
wiedzy oraz potrzebnych informacji, gdzie można znaleźć wszystko, z czego na co dzień korzysta architekt.
W dziale Szkolenia udostępniamy elektroniczne wersje szkoleń prowadzonych w izbach
okręgowych. Tutaj znajdują się: kalendarze
planowanych szkoleń, terminy transmisji „online” oraz materiały ze szkoleń już przeprowadzonych. Redakcja dokłada wszelkich starań, żeby utrwalając szkoleniowy dorobek izb
okręgowych, dać wszystkim członkom IARP
możliwość swobodnego dostępu do ich merytorycznej zawartości.

przez instytucje centralne (KG PSP, Inspekcja
Sanitarna, Nadzór Budowlany, a także IARP).
Tutaj znajdują się także linki do wyroków sądów administracyjnych oraz wzory podstawowych pism i dokumentów.
W dziale Architekt w UE prezentowane są
podstawowe regulacje prawne, które obowiązują wykonujących zawód architekta w poszczególnych krajach UE, dane teleadresowe
samorządów zawodowych, uczelni architektonicznych i stowarzyszeń architektów w Europie.
Korzystającym z portalu umożliwiono łatwy
dostęp do innych wydawnictw IARP. Za pośrednictwem działu Partnerzy Warsztatu Architekta można skorzystać z elektronicznych
wersji archiwalnych wydań czasopisma IARP
Zawód:Architekt oraz e-biuletynu RulON. To realizacja naszych przekonań, że współdziałanie
wszystkich mediów pracujących na potrzeby
architekta IARP może przynieść zadowalający
efekt i satysfakcję z korzystania z ich zasobów.
WarsztatArchitekta.pl jest nieustannie
rozbudowywany, a istniejące działy stale uzupełniane są o nowe informacje. W najbliższych

planach redakcji portalu znajduje się m.in.
uruchomienie działu pod nazwą ArchiBook.
Pod tym określeniem kryje się baza danych
i teleadresowa wyszukiwarka Architektów
IARP. Każdy Architekt IARP będzie mógł
opublikować krótką – uniwersalną wizytówkę
swojej pracowni projektowej, która umożliwi
naszym klientom odnalezienie biura na terenie swojego powiatu. Podstawowe informacje
o działalności, ilustracje realizacji i rodzaje podejmowanych prac projektowych, będą wprowadzane on-line przez samych architektów
według ustalonego, jednakowego dla wszystkich schematu.
Kolejnym przygotowywanym obecnie działem jest Kultura i Edukacja, w którym znajdzie
się miejsce na wirtualną galerię, szkice, omówienia książek i wydarzeń kulturalnych, a także
materiały edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych architekturą.
Warsztat Architekta, jako kompendium
wiedzy i narzędzie pracy członków Izby Architektów, będzie w pełni dostępny po zarejestrowaniu i zalogowaniu przy użyciu numeru członkowskiego IARP oraz hasła. Aby zarejestrować
się w portalu należy wypełnić formularz dostępny poprzez zakładkę logowania na stronie
www.izbaarchitektow.pl. Jedynie ArchiBook oraz
dział Kultura i Edukacja pozostaną dostępne dla
wszystkich użytkowników.
Warsztat Architekta stworzony został przez
architektów i dla architektów, żeby – wykorzystując możliwości jakie daje Internet – jak najszybciej dotrzeć z informacjami do szerokiego
grona odbiorców. Zapraszamy do współpracy.
Liczymy na nią opierając się o dwa proste fakty:
możliwości dwukierunkowej wymiany informacji jaką stwarza sieć www oraz dosłownego potraktowania słowa „samorządność”.
Jesteśmy ciekawi Państwa opinii i komentarzy. Zapraszamy do korzystania z portalu. 
Wojciech Kolarski
redakcja WarsztatArchitekta.pl

Wejdź i przetestuj:
www.warsztatarchitekta.pl
Z:A _05_2012
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fot. Andrzej Kobos ze zbiorów Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

IZBA ARCHITEKTÓW

Renato Rizzi
na zaproszenie Izby Architektów
Renato Rizzi – uważany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej niekonwencjonalnych współczesnych
architektów, będzie gościem specjalnym przyszłorocznej 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 Architectura 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,
•d
 ebatę architektów, deweloperów i urzędników pt. „Jakość przestrzeni publicznej,
jako wynik działań architekta, inwestora
i urzędnika” – 30.01.2013, godz. 11:00–13:00,
Pawilon 7A,
• s toisko Izby Architektów RP i magazynu
Zawód:Architekt – pawilon Pawilon 3A
Zapraszamy do Poznania!
Informacje o innych wydarzeniach w ramach
przyszłorocznej edycji targów Budma,
dostępne są na stronie www.budma.pl

redakcja

czytaj, polecaj, Z:A_podawaj_dalej!
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zamówienia wysyłki pocztą
Z:A drukowany
> www.zawod-architekt.pl/abonament
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dostępny elektronicznie
Z:A free w plikach pdf
> www.zawod-architekt.pl/archiwum
rekl ama

Felieton

KOMENTARZ NIEPOLITYCZNY

arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Inwentaryzacja
piramidy

C

Czy w świecie reklamowanego dobrobytu,
uśmiechniętych i szczęśliwych, w otoczeniu pięknych i nowoczesnych jest miejsce
na przymiotnik racjonalnej skromności nie
odwołujący się do biedy? Jak równoważyć
rozwój jeśli planowanie kojarzone jest dzisiaj
bardziej ze spekulacją – choć przecież powinno wyznaczać jeden z globalnych fundamentów ekonomicznego skoku cywilizacyjnego?
Ryzyko i zaufanie – jak paradoksy stają
codziennie w zwarciu, odwołując się do
autorytetu opisanego informacją zawodową
(zbyt trudną do powszechnego zrozumienia)
lub doświadczeniem (rozproszonym w nowych specjalizacjach). Toniemy w chaosie
przyspieszonej zmienności warunków pracy
i niepewności tłumionej nadzieją „amatora”,
któremu brakuje odniesienia do rzeczywistości. I wreszcie, na końcu, wkraczamy
w nieunikniony konflikt – stan pomiędzy
biegunami interesów w granicach własności.
A w międzyczasie ulegamy hasłowej współpracy i bezkompromisowej konkurencji
obciążonej cechami wykluczania, przejmowania, tworzenia monopolu...

Wrocław, 7.10.2012

Jeśli świat naturalny nie zabija bez powodu,
to co myśleć o świecie ludzi – drapieżników poza gatunkową konkurencją – wśród
których wyróżnianą w cytatach siłą jest
przede wszystkim „siła przebicia”? Dlaczego
skuteczność mierzona jedynie wynikiem finansowym, nie jest – według licznych opinii
– owocem zakazanym, lecz poszukiwanym
„lekiem na całe zło”?
Powszechna wiedza o tych globalnych mechanizmach nie zmienia poglądu, że wpływ
na bieg wydarzeń w obliczu kryzysu dotyczy
etyki jednostki, z pominięciem mało
sprawnych instytucji, których czas reakcji
wykracza poza drogę hamowania wiodącą
w przepaść.
Piramida jako ponadczasowy symbol tej, tak
zniekształconej, funkcji jednostki w systemie
– pojawia się w wyniku obserwacji zhierarchi-
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zowanych „poziomów zarządzania”, nastawionych na jednostronny zysk, w niesymetrycznych proporcjach zasad konstruowania
przyjmowanych obciążeń, a w tym – bezpośredniego ciężaru odpowiedzialności.
Idea demokracji w podejmowanym ryzyku
wymyka się wówczas ukradkiem do
przedsionka i w oczekiwaniu na decyzję
„wyższego” gabinetu, traci argumenty swej
praktycznej, zawodowej bazy, zbudowanej prawem do dyskusji nad wolnością
i etyką skrepowaną bezpieczeństwem.
Nic nie dziwi, bo nic nie jest pewne w tak
przyjmowanych uznaniowych kategoriach
poszczególnych grup interesów. Wszystko
jest za to na sprzedaż – cytując za tytułem
filmu, również moralność. Autorytety kreuje
natomiast niezrozumiała operacja prawnotechniczna i umiejętne podtrzymywanie
optymizmu na poziomie medialnym, któremu wystarczy podawanie statystycznych
wyników sprzedaży.
A przecież pojęcie potrzebnego (wartościowego!) wkładu pracy stoi w kontrapunkcie do
wyników sprzedaży i jakże mocno dewaluuje
się w relacjach zamawiający – wykonawca – podwykonawca – klient. To sytuacja,
w której o zasadach powszechnego dostępu
do pracy decyduje pośrednik – podmiot,
formalnie niezwiązany z odpowiedzialnością
zawodową, działający częściowo w imieniu
nieuświadomionego klienta.
Zaufanie zawodowe wymagające edukacyjnego wsparcia społeczeństwa grzęźnie
natomiast w walce z paradoksami ogranych
synonimów: rynku, bezrobocia, ceny usługi,
gwarancji, deregulacji, konkurencji, dumpingu, monopolu, korporacji... I wielu innych paradoksów, wśród których (według autorskiej
wersji) najczęściej podnoszonymi są:
> Paradoks finansowy zawodu
Formalnie pieniądz jest zaledwie środkiem,
a nie celem wykonywania zawodu zaufania
publicznego. Jednak faktyczna kondycja

finansowa zawodu ma bezpośredni wpływ
na innowacyjność usługi, która opiera się
na niewymiernej pracy intelektualnej. To
przecież czynnik konieczny! Tymczasem,
w perspektywie przyjmowanych niskich
kryteriów cenowych dla pracy intelektualnej, ryzyko inwestycji budowlanej zaostrza
się, natomiast poczucie odpowiedzialności
tępieje. Zwłaszcza biorąc pod uwagę koszty
tworzenia miejsc pracy na wysokim projektowym poziomie (wykształcenie, praktyka,
oprogramowanie...).
Ubezpieczenie, jako obligacja gwarancji jakości pracy, będzie w takiej sytuacji reagowało
podniesieniem składki w relacji do zwiększonego stanu roszczeń klientów i skutków
tych roszczeń dla zakładanych zysków
ubezpieczyciela. Opinia publiczna będzie zaś
domagała się od samorządu (w ramach jego
zadań ustawowych) zwiększonej interwencji
w zakresie nadzoru nad wykonywanym
zawodem. Konflikt w sferze interesu
zawodowego i publicznego jest więc
nieunikniony – o ile nie zmienimy wreszcie
sytuacji: przyjmując kryteria jakościowe jako
standardowo-prawne.
> Paradoks kondycji zawodu
Rozproszenie podmiotów gospodarczych
w usługach projektowych, w imię założonych
kryteriów konkurencji wolnorynkowej, w okresie spowolnienienia gospodarki eliminuje
z niej kapitałowo typowych podwykonawców, czyli: małych i średnich (to jest struktura
charakterystyczna w sektorze usług projektowych!). Wydłużone terminy płatności
za wykonaną pracę oraz memoriałowy
system rozliczeń faktur powoduje traumę
dokumentu fiskalnego, który może zachwiać
płynnością firmy projektowej. Płynność ta
jest bezpośrednio związana z posiadanym
kapitałem własnym lub otwartym kredytem
odnawialnym, a ponad wszystko – związana
z dostępem do stałej pracy i zleceń.
Wielkość zawieranych kontraktów odnosi
się przecież wprost do wytrzymałości

RYS. SŁAWOMIR ŻAK

Felieton

finansowej firmy i do możliwości zaangażowania środków finansowych pozwalających
wziąć udział w niepewnych co do wyniku,
konkurencjach: konkursowej lub wyniszczającej przetargowej. W reakcji na taką
sytuację rozwój miejsc dla profesjonalnej
pracy zawodowej w podmiotach średnich
i małych jest niemożliwy, a konsolidacja
– która w takich warunkach musi nastąpić jako praktyczne odreagowanie rynku
– tworzyć będzie monopole dużych jednostek projektowych dyktujących warunki
i z czasem eliminujących lub wchłaniających
mniejszych.
> Paradoks konkurencji
Poszukiwanie uczciwych warunków konkurencji wymaga wprowadzenia standardów
zawodowych odnoszących się do obowiązującej konkurencji, które jednak nie naruszą
norm prawnych – ustanowionych stanowiskiem UOKiK. Niestety w przypadku usług
architektonicznych jak dotychczas stanowisko to w obszarze zleceń publicznych nadaje
konkurencji brzmienie wyłącznie jednowymiarowe.
W tych warunkach zawód Architekta jawi się
jako dodatek do operacji finansowej zwanej
budową. Oczekiwanym od lat czynnikiem
poprawy pozycji zawodu Architekta w procesie inwestycyjnym jest ranga czynności dotyczących koordynacji oraz kontroli budowy
obiektu na etapie projektu i realizacji. W tym
ujęciu prowadzenie nadzoru autorskiego
powinno być związane umową z inwestorem, a w żadnym wypadku z wykonawcą(!),
jak ma to często miejsce w konstrukcji
zamówienia „projektuj i buduj”. Natomiast
celem nadrzędnym powinno być większe
zaangażowanie kontraktowe Architekta na
budowie, w celu wydłużenia czasu realizowania odpłatnej pracy/usługi.
> Paradoks poszukiwania pracy
Giełda pracy jest zdecydowanie stymulowana popytem na reklamę skuteczności, czasu
i ceny w sytuacji kiedy wielu walczy o te

taki wolontariat wyznacza jednocześnie
poziom dochodzenia potencjalnych szkód
– kosztownych w naprawie budowlanej.

Prosząc o wybaczenie
każdego, kto po
przeczytaniu tego
tekstu wzruszy
ramionami nad
lekko filozoficzną
formułą padających
argumentów,
pozdrawiam
tych wszystkich
którzy tę wiedzę
zinwentaryzowali
i nie mogą zasnąć...
same transakcje na rynku, który się
nie rozwija. Opracowania ofertowe (bezpłatne!) wymagają udzielania informacji
zawodowych z zakresu wysokiej wiedzy
specjalistycznej oraz gromadzenia i analizy
dużej ilości dokumentów prawnych wobec
niskiej wiedzy merytorycznej zamawiającego. Oczekiwanie ze strony zamawiającego
bezpłatnych świadczeń na jego rzecz w celu
uzyskania zlecenia, stało się normą w zachowaniach rynkowych.
Pojęcie pracy za darmo stawia pytania
o wolność i jakość konkurencji. Dostępność
do informacji zawodowej na zasadzie jej
darmowej „reklamy” dewaluuje jej wartość.
Pracę za darmo można oczywiście traktować jako samorozwój z uwzględnieniem
warunku małej szkodliwości społecznej jej
skutków (praca pod nadzorem). Gorzej, jeśli

Ta cecha rynku usług projektowych dotyka
zwykle wchodzących do zawodu Architektów, poddanych naciskom niesymetrycznych wymagań w imię możliwości pracy.
Deprecjacja zawodu wywoływana takimi
zjawiskami prowadzi do zanegowania jego
harmonijnego rozwoju. Być może z korzyścią
dla bieżącego interesu publicznego – ale ze
śmieciową perspektywą otrzymywanych
usług projektowych w tle.
> Paradoks odpowiedzialności
Według znawców spraw – nie ma dokumentacji bezbłędnej. Jednocześnie skala
szczegółów jej opracowania to faktyczna
odpowiedź na realne koszty inwestycji.
Istotą pozytywnej reakcji stron w ramach
egzekucji odpowiedzialności zawodowej jest
zakres pracy Architekta – uświadomiony
po stronie klienta i zapisany w kontrakcie.
Intencja wyzbywania się czynności zawodowych wskutek ograniczania wysokości wynagrodzenia to niebezpieczna ostateczność,
w dodatku kompletnie niezrozumiała wobec
klienta wymagającego obsługi kompleksowej – formalnej i technicznej.
> Paradoks etyki zawodowej
Trwałe bezrobocie w zawodzie to czynnik
w równej mierze niszczący etykę zawodową
jak ograniczanie konkurencji wyłącznie do
wymiaru cenowego. Kształtowanie pokory
zawodowej przez wymiar etyczny jest ważnym stymulatorem bezpieczeństwa, o ile
nie zmusza nas do wyłączenia bezpieczników w imię poszukiwania „złotego środka
piramidy”.
Prosząc o wybaczenie każdego, kto po przeczytaniu tego tekstu wzruszy ramionami
nad lekko filozoficzną formułą padających
argumentów, pozdrawiam tych wszystkich
którzy tę wiedzę zinwentaryzowali i nie
mogą zasnąć...
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Język koloru we wnętrzach:
trendy, style, inspiracje
Agata Kwiatkowska-Lubańska

Prognozowanie trendów barwnych w kolorystyce wnętrz stanowi w obecnych czasach
poważny biznes, napędzany przez producentów farb, tkanin, wyposażenia i dekoracji
wnętrz międzynarodowe targi wzornictwa, media czy biura trendów. Dla architektów zaś
wskazówka że może istnieć rozdarcie pomiędzy własnymi przekonaniami, a marzeniami
przeciętnego odbiorcy.

K

Kolory wnętrz stanowią element, który istnieje w ścisłym powiązaniu z materiałami, fakturami, kształtami, relacjami przestrzennymi,
czyli wszystkimi czynnikami, które decydują
o charakterze i stylu wnętrza. Kolorystyka
jest częścią ogólnej stylistyki a możliwości
zastosowania określonych kolorów w danym
wnętrzu wynikają z całościowego projektu.
Raczej nie zastosujemy syntetycznej magenty
we wnętrzu o charakterze rustykalnym a industrialna stylistyka nie będzie dobrze współgrała z pastelowym różem.
W przedstawianych corocznie prognozach
lansowane kolory zostają obudowane w marketingową otoczkę, prezentującą nie tylko same
ich zestawienia, ale również zastosowane materiały, wzory i faktury. A także, wychodzące
już poza sferę wizualną, informacje dotyczące
stylu życia, a nawet życiowej filozofii. Ich charakter może wynikać zarówno z kierunków rozwoju nowoczesnej architektury, jak i nostalgii
do pewnych stylów z przeszłości i tęsknot za
„dawnymi, dobrymi czasami”. Ważnym źródłem
inspiracji są podróże i wynikająca z nich coraz
większa świadomość różnorodności poszczegól-
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nych krajów i regionów. Niezwykle istotną rolę
pełnią czasopisma architektoniczne, wnętrzarskie i lifestylowe, które poszerzają horyzonty
czytelników, prezentując przykłady dobrych
projektów i wnętrz, o ile jedynym pretekstem
nie jest fakt, że należą do tzw. celebrytów.

Czy kolor i styl dają się
usystematyzować?
Gdy próbujemy opisać funkcjonujące obecnie
style i ich paletę kolorystyczną, pierwszym
pytaniem, które się pojawia, jest to, czy rzeczywiście pewne barwy i układy barwne są
w sposób stały i nierozerwalny związane
z daną stylistyką. Mimo wszystko zaryzykowałabym odpowiedź twierdzącą. W każdym
typie wnętrz istnieją bowiem tzw. „żelazne
zestawy kolorystyczne”, które w najbardziej
czytelny sposób podkreślają przyjętą konwencję i współgrają z preferencjami barwnymi potencjalnych odbiorców czy może nawet
w większym stopniu – twórców projektu.
Jednym z takich zestawów jest biel łączona z naturalnymi barwami materiałów i często
dodawaną do tego zestawu skalą szarości lub

w formie akcentów – podstawowymi barwami
o dużym stopniu nasycenia. Takie połączenia
kolorystyczne znajdziemy przede wszystkim
w nowoczesnych, minimalistycznych wnętrzach. Co ciekawe, doświadczenia producentów farb wskazują, że marzenia i upodobania
przeciętnego odbiorcy sytuują się w zupełnie
innym miejscu skali kolorystycznej.
Chcąc choćby w miarę reprezentatywny
sposób przedstawić charakter i kolorystykę współczesnych trendów w projektowaniu
wnętrz mieszkalnych, zdecydowałam się dokonać następującego wyboru:
wnętrza minimalistyczne,
mid-century modern,
color blocking,
glamour,
eco design.
Mam świadomość, że przytoczony zestaw
nie wyczerpuje tematu, jednak taki a nie inny
wybór wynika zarówno z analizy obecnych
trendów, jak i przyznanego mi na ten artykuł
miejsca w Z:A (możemy obiecać Czytelnikom
kontynuację tematyki – przyp. red.).
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Dom Abbots Way
architektura: AR Design Studio,
wnętrza: Emma Hooton

Minimalizm

Mid-century modern

Minimalizm
Nowoczesny minimalizm to trend łaskawie
nam panujący we wnętrzach przez ostatnie lata. To styl, który najwięcej zawdzięcza
ideom XX-wiecznego modernizmu. Podstawową zasadą kształtującą wygląd tego typu
wnętrz jest słynne „Less is more” Miesa van
der Rohe czy jak inaczej sformułował to znakomity niemiecki designer Dieter Rams „Less
is better”. W odniesieniu do kolorystyki oznacza to często całkowitą rezygnację z barw
chromatycznych. W skrajnym przypadku
uzyskujemy wnętrze całkowicie białe, w którym powierzchnie różnicowane są wyłącznie
poprzez faktury – matowe, błyszczące, satynowe oraz materiały. Nawet podłoga może
być biała, np. z lśniącej żywicy epoksydowej.
Takie wnętrze wygląda doskonale w czasopismach architektonicznych, jednak w życiu codziennym jest praktycznie nie do utrzymania,
ze względu na masę otaczających nas przedmiotów.
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Dlatego w kolejnych wariantach jego zakres kolorystyczny podlega stopniowemu
poszerzeniu. Popularnym wyłomem w monochromatycznej kolorystyce stało się połączenie bieli z naturalnym kolorem jasnego
drewna wywodzące się z estetyki skandynawskiej. Inną typową kombinacją kolorystyczną,
szczególnie charakterystyczną dla pierwszego
dziesięciolecia XXI wieku, jest połączenie bieli
z jasną szarością, np. powierzchniami z polerowanego betonu, charakterystycznymi dla
przestrzeni industrialnych. Czasem kolor pojawia się w minimalistycznych wnętrzach za
sprawą oświetlenia, sterowanego RGB, dzięki
któremu użytkownik może sobie sam wybrać,
jaki odcień odpowiada mu w danym dniu.

Mid-century modern
Kolejnym stylem nawiązującym do przeszłości
jest mid-century modern. W tym przypadku
przeszłość ta nie jest zbyt odległa. Niezwykłym zainteresowaniem cieszą się osiągnięcia

początków modernizmu, czyli lat trzydziestych, czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku.
Wyrazem tego zainteresowania jest ogromna popularność mebli zaprojektowanych w tym
okresie – w szczególności autorstwa Charlesa
i Ray Eamesów, Arne Jacobsena czy późniejszych
Vernera Pantona, których produkcja w ostatnim czasie jest ogromna, również w formie niezliczonych podróbek, opisywanych w internecie
eufemizmem „meble inspirowane”. Oczywiście
szczególnie cenione są meble autentyczne, które w antykwariatach osiągają niebotyczne ceny.
Nie muszą to być jednak koniecznie meble tak
słynnych projektantów – odpowiedni klimat
mogą stworzyć dużo skromniejsze sprzęty z rodzinnych zasobów, które niosą ze sobą równocześnie własną, niepowtarzalną historię.
W Polsce zainteresowaniem cieszą się
obiekty nieco późniejsze np. z okresu PRL-u,
które po czasie odrzucenia i pogardy, związanym z ustrojową transformacją, stały się
obecnie przedmiotem pożądania, szczególnie
wśród grupy osób młodych, które znają te czasy wyłącznie z opowieści rodziców.
Kolory tego trendu mają charakter nawiązujący delikatnie do przeszłości – są również wyraźnie ciepłe: należą do nich złotawe ochry,
charakterystyczny żółty musztardowy, zieleń awokado, żółtawe odcienie barwy pomarańczowej czy klasyczne czerwienie. Wnętrza
mają charakter wielobarwny, pojawiają się również różnego rodzaju wyraźne, wzory graficzne.
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Colour-blocking

Glamour

Colour-blocking
Szczególnie ważnym ostatnio trendem jest
„colour-blocking”. Wywodzi się z mody,
w której oznacza łączenie w ubiorze dwóch
lub więcej bardzo intensywnych, mocno ze
sobą kontrastujących kolorów np.: różowego
z pomarańczowym, niebieskiego z czerwonym, fioletu ze szmaragdową zielenią. We
wnętrzach występuje w formie nieco łagodniejszej: kolory są bardzo mocne, jednak zawsze zostają zneutralizowane przez płaszczyzny barw achromatycznych, najczęściej
bieli, na których tęczowe kolory mogą pięknie
zaświecić.
W tym trendzie dopuszczalne jest przemalowywanie przedmiotów na nowe, intensywne barwy, często nadające im całkowicie
nową rolę we wnętrzu. Liczy się gra kolorów,
materiały mogą być różne a ich naturalny kolor, jeśli nie są tworzywami sztucznymi, nie
jest zwykle widoczny. To tutaj mogą pojawić
się również kolory fluorescencyjne. Ważny
jest kontrast – element zabawy i zaskoczenia. To idealny styl, żeby wyeksponować
modne barwy, nadając neutralnemu wnętrzu
niepowtarzalny charakter.
Barwami, które ostatnio zaczynają odgrywać w tym trendzie ważną rolę są pomarańczowo-czerwony (według Pantone
kolor roku 2012), intensywna magenta (kolor
Igrzysk Olimpijskich w Londynie), świetlisty
turkus (drukarski cyan) czy „elektryczny”
niebieski.

Glamour
Styl glamour uznać można za przeciwieństwo
stylu eco – dekoracyjny i bogaty, zaspokaja
naszą nostalgię za przeszłością, ozdobnymi
i wyrafinowanymi przedmiotami, szlachetnymi materiałami i dopracowanym detalem.
Inspiracje czerpie z niezwykle eleganckiego
stylu wnętrz paryskich, komponowanych
w sposób eklektyczny, łączących stylowe meble z różnych epok z całkiem nowoczesnymi
elementami. Charakterystycznym elementem są kryształowe żyrandole, które w ostatnich latach przeżywają swój renesans, oraz
lustra w bogato dekorowanych srebrnych lub
złotych ramach.
Styl glamour powinien być stosowany
z przymrużeniem oka – wszak większość
z nas nie dysponuje wnętrzami pałacowymi.
Ważną rolę pełnią tutaj współczesne meble – np. tak popularne ostatnio plastikowe,
przezroczyste krzesła Louis Ghost projektu
Philippe’a Starcka, niewątpliwie inspirowane

klasycznymi „Ludwikami”, które znakomicie
łączą się ze stylowym, drewnianym stołem.
Podobnie jak pozostałe elementy, kolory
w stylu glamour są odważne, przyciągające
uwagę, chwilami nawet teatralne. To różnorodna gama czerwieni, fioletów i róży – zarówno tych zszarzonych i pastelowych, jak
i intensywnych, ciemnych, o dużym stopniu
nasycenia. Doskonale wygląda w tym stylu
skala od bieli do czerni, poprzez różne stopnie szarości, zawierające lekką domieszkę
koloru. Interesującą przeciwwagę dla fioletów i czerwieni stanowi kolor turkusowoniebieski, również pojawiający się w tego
typu wnętrzach, często w połączeniu ze
złotem.
W ostatnich trendach barwnych w stylu
glamour pojawiają się wyraźne nawiązania do
przedwojennego art deco, szczególnie w jego
imponującym amerykańskim wydaniu – wprowadzając metaliczne i perłowe tony, szmaragdową zieleń i królewski błękit.
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Eco design

Tree Hotel – wnętrze,
architektura: Tham
& Videgård Arkitekter

Pora na podsumowanie

Eco design
Trendem, który w mocny sposób jest powiązany z całym stylem życia, jest eco design.
Pojawia się on w różnych odsłonach w prawie
każdym zestawie trendów, podlegając od początku XXI wieku kolejnym ewolucjom.
Współczesny styl eco nie powinien być mylony z sielskim stylem rustykalnym. Ma on całkowicie miejski charakter i chętnie sięga po najnowsze, przyjazne dla środowiska technologie.
Często pojawiają się tutaj materiały pochodzące z recyklingu, czy przedmioty powtórnie wykorzystane w nowych rolach – np. używane palety przemysłowe. Ciekawym materiałem jest
tektura, z której projektanci tworzą niezwykłe
projekty krzeseł. Generalnie przedmioty powinny odpowiadać zasadzie 3R (reduce, reuse,
recycle), która prowadzi do ograniczania ilości
produkowanych przez nas odpadów.
W stylu eco chętnie wykorzystujemy naturalne materiały – olejowane drewno na podłodze, tkaniny z włókna bambusowego, eko-
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logicznej bawełny czy wełny, gres i naturalny
kamień, wykładziny wełniane lub z włókien
naturalnych (sizalu, włókna kokosowego, trawy morskiej i inne)
Kolor w stylu eco jest semantycznie związany z naturą – nieprzypadkowo sztandarowym kolorem dla ekologii stała się zieleń.
Towarzyszy jej nieodmiennie biel, często
uzyskana w wyniku zastosowania tradycyjnych farb na bazie wapna, nie ograniczających
dyfuzji pary wodnej. Ważna jest również cała
gama naturalnych beżów, żółcieni, ochry
i brązu – wynikająca z zastosowanych materiałów. Barwa zielona przybierać może różne
odcienie, początkowo była to ciepła, soczysta
zieleń, często wpadająca w żółtawy, limonkowy ton.
Obecnie zielenie stają się chłodniejsze,
szczególnie modnym odcieniem w roku 2012
była zieleń miętowa. Pojawiły się również jasne błękity pięknie kontrastujące z ciepłymi
barwami.

Opisane style pokazują, że barwa może być
czynnikiem w bardzo mocny sposób warunkującym tworzenie całościowego wizerunku
wnętrza. Pozwala uczynić go bardziej czytelnym, sugestywnym, tworząc efekt, który
na pewno zostanie zapamiętany. Oczywiście
możliwości są bardzo szerokie a ilość wyjątków od reguły spora.
Niestety wydaje się, że wielu architektów
i projektantów ciągle nie docenia możliwości,
jakie daje projektowanie kolorystyki, pozostając przy rozwiązaniach najbezpieczniejszych.
To chyba szkoda, wziąwszy pod uwagę, że
kolor stanowi w projektowaniu ważną część
wizualnego języka, którego odpowiednie
opanowanie wymaga profesjonalnej wiedzy
i świadomości.
Zwłaszcza że korzystanie z wyników pracy
trendhunterów pozwala projektantom opierać
się na czymś więcej niż tylko własne preferencje estetyczne. Nie mówiąc o błyszczeniu erudycją przed swoimi klientami.

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Wolność koloru, wolność projektowania, Z:A_03/2012, str. 60
> Kolorowy świat laboratorium, Z:A_05/2011, str. 76
> Prognozowanie trendów barwnych, Z:A_02/2007, str. 21
> Trendscouting, czyli trendy kolorystyczne w badaniach,
Z:A_02/2007, str. 24

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

Agata KwiatkowskaLubańska
Autorka kieruje Pracownią
Wiedzy o Barwie ASP w Krakowie
> zekwiatk@cyf-kr.edu.pl

LatexMat (Biobased)

Właściwości:
• ZERO VOC
• Antyalergiczna
• Redukująca efekt smużenia
• Jednopowłokowe rozwiązanie na KAŻDY SUFIT i ŚCIANY
• Dostępna w gamie 800 jasnych kolorów
• Bezzapachowa

Produkując 1000 litrów farby chronimy
środowisko eliminując 100 kg odpadów
chemicznych.
Farba odporna na szorowanie na mokro.
Wydajność: do 16m2/litr na jedną warstwę

INNOWACYJNA BIOTECHNOLOGIA

Stopień połysku: 4-6 mat

www.ralston.pl

Holenderskie farby dla wymagających
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Szybszy projekt klimatyzacji
Ireneusz Wolański

LatsCAD to pierwszy program doborowy CAD dla systemów o zmiennym przepływie czynnika
chłodniczego opracowany przez LG Electronics Polska. Jest zintegrowany z interfejsem
AutoCAD 2010 Professional (lub+) i działa jako nakładka programowa do projektowania
systemów VRF w środowisku 2D. Aplikacja skierowana jest do biur projektowych branży
sanitarnej, które pragną zwiększyć dokładność i efektywność swojej pracy.

P

Przy pomocy LatsCAD można zaprojektować
skomplikowany system instalacji freonowej
i odprowadzania skroplin dla systemów VRF,
Multi-Split oraz Mono-Split w projektach komercyjnych. Program daje też możliwość szybkiego zliczania zysków i strat ciepła w oparciu
o założone średnie zyski ciepła przypadające
na m2 powierzchni (W/m2) – jest to bardzo
przydatne rozwiązanie w przypadku pracy pod
presją czasu lub, gdy potrzebny jest wstępny
dobór systemu klimatyzacji bez dokładnego
bilansu energetycznego budynku.
Wszystkie obliczenia i symulacje w programie przeprowadzane są według typowych czynników ograniczających system VRF, takich jak:
warunki temperaturowe, wymagane obciążenie
chłodnicze i grzewcze, maksymalna długość instalacji freonowej, kombinacja parowniki-skraplacz, wydajność energetyczna oraz odzysk ciepła w przypadku systemów 3-rurowych.

Program oszczędzający czas
Dotychczas, systemy VRF były projektowane
w osobnym programie doborowym. Następnie
gotowy schemat instalacji freonowej i odprowadzania skroplin był przenoszony do projektu CAD.
LatsCAD jest ostatecznym narzędziem do projektowania instalacji HVAC, pozwalającym zaoszczędzić nawet do 60% czasu w porównaniu do tradycyjnego procesu projektowego. Aplikacja może
być użyta przy wstępnym doborze na potrzeby
projektu budowlanego, jak i przy projekcie wykonawczym. Wszelkie zmiany w projekcie instalacji
klimatyzacji są dużo szybsze i bardziej dokładne,
nie wymagają też dodatkowego czasu potrzebnego na przeliczenie instalacji i warunków w zewnętrznej aplikacji. Całość obliczeń dokonywana
jest w czasie rzeczywistym, w środowisku CAD.

Przydatne funkcjonalności
Nakładka posiada wiele przydatnych funkcji.
I tak Manual Registration of Room – pozwala zaprojektować system klimatyzacji w oparciu o realny kształt pomieszczenia i założone średnie
zyski ciepła przypadające na m2 lub wprowadzić
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Widok panelu w LatsCAD

obciążenie chłodnicze i grzewcze oraz dopasować automatycznie jednostki wewnętrzne do
wymaganej przestrzeni instalacyjnej.
Program znacznie ułatwia rysowanie orurowania. Wystarczy tylko poprowadzić główną arterię między jednostkami wewnętrznymi
a następnie wykorzystać funkcję simple smart
connection, która automatycznie podłączy
wszystkie klimatyzatory do wskazanej przez
projektanta głównej rury.
W programie LatsCAD, za pomocą jednego
kliknięcia myszką, można sprawdzić czy projektowany system spełnia wszystkie czynniki
ograniczające takie jak: pokrycie zysków i strat
ciepła w pomieszczeniu, warunki temperaturowe, maksymalne długości rur itp. Wszystkie
urządzenia po przeprowadzeniu symulacji mają
przypisany symbol, a rury freonowe i do odprowadzania skroplin przypisane średnice. Dodatkowo, opisy urządzeń można dowolnie modyfikować, a symbol średnicy rurociągu przemieszczać
automatycznie wzdłuż narysowanej linii.

Modyfikacje to nie problem
Często zdarza się, że zaprojektowany system
klimatyzacji trzeba kilkukrotnie modyfikować
na różnych etapach pracy, dopasowując go do
nowych wymagań klienta. Również w takiej

sytuacji program LatsCAD daje duże wsparcie,
umożliwia bowiem szybką zmianę jednostek
wewnętrznych i zewnętrznych, bez konieczności zmiany całego projektu.
Po zakończeniu projektowania systemu przy
pomocy LatsCAD, program wygeneruje projekt
wykonawczy w AutoCAD z legendami i dokładnymi opisami urządzeń, raport z konfiguracją
systemu i charakterystyką budynku oraz najważniejsze detale na temat wydajności klimatyzacji według założeń projektowych.
Program można pobrać ze strony www.
klimatyzacja.lge.pl wraz z instrukcją instalacji.
Dodatkowo, firma LG Electronics rozpoczyna serię warsztatów dla projektantów, podczas których będzie można zapoznać się szczegółowo
z wszystkimi funkcjami nowego oprogramowania. Warsztaty przewidziane są w Akademiach
Klimatyzacji LG w Warszawie, Wrocławiu i Gdyni, dokładne terminy oraz zapisy dostępne są na
stronie: www.akademiaklimatyzacji.lge.pl.
Ireneusz Wolański
Multi V Sales Manager
LG Electronics Polska Sp. z o.o.
> napisz do autora:
ireneusz.wolanski@lge.com
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fot. roca polska

Stelaże zdobywają
łazienki

Oferta stelaży podtynkowych firmy Roca została rozszerzona
o dwa nowe modele z serii Pro, do zabudowy lekkiej i ciężkiej.
To rozwiązanie skierowane do projektantów poszukujących
ciekawych i funkcjonalnych rozwiązań aranżacji przestrzeni
łazienkowej i dbających o portfel swoich klientów.

W

W polskich łazienkach coraz bardziej powszechnym rozwiązaniem staje się stosowanie podwieszanych misek wc. Do ich zamontowania niezbędne są stelaże podtynkowe wraz
z dedykowanymi przyciskami. Taki sposób
montażu miski jest nie tylko funkcjonalny i ergonomiczny, ale podnosi też estetykę łazienki
i ułatwia utrzymanie higieny. To dobra alternatywa dla tradycyjnych kompaktów wc. Stelaże
podtynkowe można wykorzystać do tworzenia
ciekawych rozwiązań aranżacji przestrzeni np.
wysp czy przepierzeń. Takie ścianki o niższej
lub wyższej wysokości mogą tworzyć funkcjonalne strefy (np. sanitarną i kąpielową) podziału łazienki dając intymność i komfort.

Uniwersalne i różnorodne
Nowe stelaże Roca Pro dają możliwość stabilnej instalacji i pasują do popularnych na rynku
misek wc oraz tych produkowanych przez firmę
Roca. Można także wybierać w szerokiej ofercie przycisków, które są dostępne w różnych
wykończeniach.
Wśród nich znajdują się przyciski w czterech wykończeniach (biały, chrom, chrom
matowy oraz biały plus chrom matowy),
jednofunkcyjne lub ekologiczne (ograniczają
zużycie wody z mechanizmem spłukiwania
3/6 l). Bogata oferta pozwala zaspokoić nawet
najbardziej wyszukane gusty i dobrać przycisk
do każdego projektu przestrzeni łazienkowej
oraz jej kolorystyki.
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Gwarantowana jakość
Stelaż Pro do zabudowy lekkiej ma szeroką
(500 mm), trwałą konstrukcję, regulowaną
głębokość (140-195 mm), oraz łapy umożliwiające regulację wysokości (0-200 mm).
Pozwala to na montaż stelaża na różnych
etapach zaawansowania prac wykończeniowych. W komplecie z zestawem jest zestaw
montażowy i kolanko odpływowe o średnicy
90/110 mm. Ruchome ustawienie tego kolanka
(0-30 mm) usprawnia montaż oraz umożliwia
regulację głębokości zabudowy. Tunel serwisowy ułatwia zamocowanie płytki przycisku.
Roca oferuje także stelaż Pro do zabudowy
ciężkiej do kompletowania z miskami stojącymi i podwieszanymi.
Markowe stelaże podtynkowe Pro to rozwiązanie wysokiej jakości. Dowodem są długie
okresy gwarancyjne – 10 lat gwarancji na ramę,
5 lat gwarancji na zbiornik, zawór napełniający
i mechanizm spustowy oraz 2 lata na pozostałe elementy. Roca oferuje także stelaże podtynkowe do umywalek, bidetów oraz pisuarów.
W ofercie firmy znajdują się również stelaże
podtynkowe do umywalek i uchwytów ściennych z serii „Dostępna łazienka” dedykowanej
dla osób starszych i niepełnosprawnych.
***
– Z firmą Roca kompleksowo współpracowałam podczas realizacji wnętrz łazienek prywatnych i ogólnodostępnych w czterogwiazdko-

wym hotelu Stok w Wiśle – opowiada architekt
Anna Łaszkiewicz – Przy tak dużym obiekcie
napotkaliśmy na różnego rodzaju utrudnienia (część hotelu była adaptacją istniejącego
budynku), ale dzięki współpracy z doradcami
produktowymi firmy udało nam się te trudności pokonać. Przy dużej skali projektu, szerokiej gamie produktów dostępnych na rynku
i zróżnicowanym standardzie często nasuwają
się pytania jakie rozwiązanie wybrać. W firmie
Roca zawsze można liczyć na fachowe i rzetelne doradztwo.
> www.roca.pl

skład_niebudowlany

Nie podlałeś? Pozmywaj!

Dobry pies... dla butów
Benny to czarny sznaucer,
który potrafi czyścić buty.
Wymyślił go Stefano
Giovannoni, który otulił psa
w pasie specjalną tkaniną
wykonaną z naturalnego włosia połączonego
z poliamidem. Do tego

Interesujący eko-pomysł do kuchni – suszarka do naczyń, w której można uprawiać

dodał silnik elektryczny,

zioła i inne małe rośliny. Powstała w mediolańskim studiu DesignLibero zało-

tworzywo ABS i podstawę

żonym przez Libero Rutila i Ekaterinę Shchetinę. Rozwiązanie idealne dla tych,

z wytrzymałego metalu.

którzy nagminnie zapominają podlewać doniczkowe kwiatki jak również dla miesz-

Efekt – idealnie wypolero-

kańców betonowych dżungli, którym marzy się nie angażujący zbyt wiele czasu

wane skórzane obuwie.

przydomowy ogródek.

Cena: 1854 zł

www.designlibero.com

www.sklep.kafti.com

Talerz, który kontroluje dietę

Wymiana (przez) drzwi?

Płaski talerz z zestawu
„Chudnij zdrowo!” wykonany
według projektu Katarzyny
Goleń z kalką informacyjną
dotyczącą prawidłowego
składu procentowego
5-ciu grup produktów
spożywanych podczas
posiłków. Talerza można używać nakładając

Rozwiązanie idealne dla fanów tenisa stołowego zaprojektowane przez Tobiasa

na obrazek poszczególne

Fränzela. Drzwi Ping Pong Door sprawdzą się szczególnie w niewielkich mieszkaniach

produkty i w ten sposób

(ale w pracowni z pewnością też da się je zamontować). Wystarczy przekręcić do

kontrolować ich proporcje.

pozycji poziomej część oznaczoną czarną linią, tak aby zielone pole znajdowało się na

Cena: 59 zł

górze. Później pozostaje zamontować siatkę i złapać za paletki. Gem – set – mecz!

www.pinkpugdesign-sklep.pl

www.tobiasfraenzel.com

Nie pracować! Spać!

Twoja pamięć jest pusta

Pendrive’y Empty Memory zostały wymyślone przez
dwóch projektantów z londyńskiego studia Logical
Czy wiecie, że tylko 20 minut regenerującej drzemki zwiększa wydajność o 37%? Ostrich Pillow

Art – Hanhsi Chena i Yoo-Kyunga Shina. Co będzie

to sposób na to jak przespać się w mniej sprzyjającym środowisku np. pracując przed monitorem

kiedy technologia stanie się niewidzialna? Wtedy każdą

nad wymagającym projektem. Wymyślone w studiu Kawamura-Ganjavian połączenie poduszki,

przestrzeń będziemy mogli wypełnić własną pamięcią

łóżka i odzieży to idealne rozwiązanie dla pragnących uciąć sobie szybką drzemkę.

– odpowiadają dizajnerzy.

www.kickstarter.com

www.logical-art.co.uk
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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

