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Finanse
architektów.

ZA prestiż,
za szansę, za darmo

• architekt MiędzywojennY.• Kto się boi białych słoni?.
• Efektywność energetyczna w praktycE PROJEKTOWEJ.• Patchwork szyty przez lobbystów.

Redakcja

TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Igrzyska już były...

Dwa wielkie sportowe show za nami i większość sportowych emocji
pozostała już tylko wspomnieniem. Stadiony piłkarskie i część planowanej
infrastruktury na polskie Euro 2012 zbudowane... Olimpiada Londyn 2012
zakończona... Igrzyska już były. Czas porozmawiać o chlebie.
Finansom i sytuacji ekonomicznej architektów poświęciliśmy znaczącą
część tego numeru Z:A. Kilku autorów porusza problematykę całkowicie
wprost, inni – piszący zdawałoby się na zupełnie odmienne tematy – także,
między wierszami, dotykają spraw pieniędzy, wynagrodzeń, wyceny pracy,
pozyskiwania zleceń, inwestorów, klientów. Tym każdy z architektów żyje
dzisiaj 24 godziny na dobę, o ile doba architekta ma tylko 24 godziny.
Mniej ważne jest czy wyczerpujemy temat finansów (mam nadzieję, że
nikt tego nie oczekuje już po 1 wydaniu magazynu), najważniejsze że o nim
otwarcie mówimy.
I obyśmy jak najrzadziej znajdowali się w sytuacji balansowania na cienkiej
linie płynności finansowej, zwłaszcza że siedzimy dziś na hamującym
rozpęd monocyklu. Nie o taki powszechny sport narodowy chodzi.

Obiecując ciąg dalszy, polecam Z:A_04/2012.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny

10 l at iarp
Kontynuujemy jubileuszową serię wspomnieniowych
wywiadów z Prezesami Izby Architektów RP
i pierwszymi przewodniczącymi Okręgowych IARP.
W tym numerze rozmawiamy z arch. Olgierdem
Dziekońskim Zaufanie i odpowiedzialność, oto wspólne
zadania – str. 16, arch. Borysem Czarakcziewem Już czas
na pragmatyczne działania – str. 84, arch. Piotrem
Rożenem Izba powinna być widoczna – str. 86
oraz arch. Dariuszem Anisiewiczem Jesteśmy głównie
wyrobnikami – str. 88.
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Ciepły i nowoczesny dom.
Schöck Isokorb® XT.

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

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

Schöck Sp. z o.o. | ul. Jana Olbrachta 94 | 01-102 Warszawa | telefon: 022 533 19 16 | www.schock.pl
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informacje

Konkurs na sportowo

zostaną przyznane w dwóch kate-

„Najlepszy Obiekt Sportowy i Re-

goriach: „Najlepszy Obiekt Sporto-

kreacyjny” to konkurs organizowany

wy i Rekreacyjny” oraz „Najlepszy

przez Polski Komitet Olimpijski

Obiekt Bez Barier”.

wraz z Polskim Komitetem Para-

Do konkursu można zgłaszać

olimpijskim, Polskim Stowarzy-

obiekty zbudowane bądź zmoder-

szeniem Rozwoju Infrastruktury

nizowane w ciągu ostatnich 5 lat

Sportu i Rekreacji (IAKS Polska)

i oddane do użytkowania nie później

oraz SARP-em. Celem konkursu

niż do 31 grudnia 2011 r. Zgłoszenia

jest nagrodzenie obiektów, które

do konkursu będą przyjmowane do

wyróżniają się wybitnymi walorami

26 października 2012 roku. Mogą ich

architektonicznymi i funkcjo-

dokonać użytkownicy lub operatorzy

nalnymi, w najwyższym stopniu

obiektów, inwestorzy, architek-

uwzględniają ochronę środowiska

ci – generalni projektanci oraz

Nowatorskie okno

strzeń użytkową pomieszczenia oraz

naturalnego i są przystosowane dla

wykonawcy. Zgłoszenia dokonuje

Okno FPP-V preSelect chociaż zostało

zapewnia nieograniczony widok na

osób niepełnosprawnych. Nagrody

się pisemnie poprzez przesłanie

wprowadzone na rynek już kilka

zewnątrz. Funkcja obrotowa, do 180°,

wypełnionego formularza, który

lat temu, ciągle jest określane jako

stosowana jest do mycia zewnętrznej

można pobrać ze strony

okno nowej generacji. Nowatorski,

szyby czy zakładania markizy. Okno

internetowej. Do formularzy należy

chroniony patentem system okuć

obsługiwane jest za pomocą klamki

dołączyć plany i zdjęcia obiektów.

gwarantuje realizację tylko jednego,

umieszczonej w dolnej części skrzydła.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni do 14

wybranego sposobu otwierania oraz

grudnia br. Wręczenie nagród lau-

pełną stabilność skrzydła, zarów-

ny nawiewnik V40P zapewniający

reatom nastąpi podczas uroczystej

no funkcji uchylnej jak i obrotowej.

optymalną ilość świeżego powietrza

gali, która odbędzie się w Centrum

Zmianę sposobu otwierania umożliwia

w pomieszczeniu oraz oszczędność

Olimpijskim w Warszawie w stycz-

przełącznik preSelect umieszczony

energii cieplnej. Wykonane zostało

niu 2013 r. Dodatkowo w polskiej

w połowie wysokości ościeżnicy, który

w systemie wzmocnienia konstrukcji

edycji konkursu przewidziane jest

jest dostępny po otwarciu skrzydła.

topSafe dzięki czemu charakteryzuje

głosowanie dla internautów, którzy

Funkcja uchylna w zakresie od 0-35°

się podwyższoną odpornością na

wybiorą najlepszy obiekt.

umożliwia łatwe podejście do krawę-

włamanie.

> www.najlepszyobiekt.pl

dzi otwartego okna, co zwiększa prze-

> www.fakro.pl

W księgarniach

• Ekologiczny dom. Jak go zbudować

• Poradnik Neuferta to biblia dobrze

• Szkoła projektowania graficznego

• Pałac Kultury i Nauki autorstwa

i zdrowo w nim mieszkać to pozycja

znana całym pokoleniom architektów,

jest podstawowym kursem dla projek-

Jarosława Zielińskiego to książka

przeznaczona raczej dla architek-

którzy mogliby jednak... nie rozpoznać

tantów grafiki tworzących na potrzeby

ciekawa i bogato ilustrowana. W przy-

tów, którzy dopiero rozpoczyna-

jej nowego wydania! Licząca prawie

wydawnictw drukowanych, animacji

stępnie napisanych rozdziałach uka-

ją przygodę z projektowaniem

600 stron „cegła” została grunto-

i mediów cyfrowych. Zawiera prak-

zuje skomplikowane dzieje gmachu.

bioklimatycznym. Na jej stronach

wanie zmieniona i uwspółcześniona.

tyczne rady – od zrozumienia podstaw

Autor wykonał naprawdę kawał dobrej

znajdziemy m.in. 10 zasad projektu

Wprowadzono nowe działy (np.

do opracowania oryginalnej koncepcji

roboty odgrzebując wiele interesu-

bioklimatycznego, najważniejsze ele-

projektowanie SPA), rozszerzono

i tworzenia udanych gotowych pro-

jących szczegółów, mitów i anegdot

menty projektowania bioklimatycz-

rozdziały o kształtowaniu krajobrazu,

jektów graficznych. Czytelnik znajdzie

o tym najbardziej charakterystycznym

nego oraz propozycje materiałów,

więcej jest informacji o biologii budowli

w niej przykłady z różnych mediów:

chyba warszawskim budynku.

przegród zewnętrznych, instalacji

i budowaniu w istniejącej zabudowie.

periodyków, książek, gazet, telewizji,

> 47,92 zł / www.ksiezy-mlyn.com.pl

i wnętrz do eko-domu.

> 119 zł / www.arkady.com.pl

stron internetowych i elementów

> 54,90 zł / www.arkady.com.pl

Okno posiada też automatycz-

tożsamości korporacyjnej. Przyda się
jeśli będziesz myśleć jak przygotować
stronę www swojej pracowni...
> cena: 59 zł, www.arkady.com.pl
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archiKOMIKS

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

FORTYEVER YOUNG
Sie macie
ziomki!

Co mu się
stało?

www.grupaarchislawa.pl

Wczoraj w gazecie
napisali, że jesteśmy
młodą pracownią...

Jakby co
to spadam
na swoją
miejscówkę

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:

Z:A _03_2012
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informacje

Konferencja
trzech krajów

honorowym patronatem Rektora

Częstochowa będzie gościła

Politechniki Częstochowskiej prof.

w dniach 24-27 września 2012 roku

Marii Nowickiej-Skowron, rektora

uczestników IV Międzynarodowej

Yerevan State University of Archi-

Konferencji na temat Współcze-

tecture and Construction profesora

snych Problemów Architektury

Hovhannesa V. Tokmajyanę oraz

i Budownictwa. Tegoroczna

rektora Beijing University of Civil

edycja spotkania odbędzie się pod

Engineering and Architecture pro-

hasłem „Zrównoważone Budow-

fesora Zhenga Wentanga.

Wydarzenie objęte jest

nictwo Przyszłości”. Konferencja

Spotkania zgodnie z przyjętą

organizowana jest przez Wydział

tradycją odbywają się w różnych

Zarządzania i Wydział Budownic-

krajach (trzecia edycja w roku 2011

basenu olimpijskiego o wymiarach

twa Politechniki Częstochowskiej

zorganizowana została w sto-

25 x 50 m. Pozwalają na regulację

przy współpracy z Yerevan State

licy Chin – Pekinie). Uczestnicy

Od niedawna mieszkańcy Olsztyna

głębokości wody dostosowując ją

University of Architecture and

czwartej odsłony imprezy będą

i turyści mogą korzystać z atrakcji

do bieżących potrzeb. W ten sposób

Construction (Armenia) oraz Beijing

mogli wziąć udział w wielu zróżni-

parku wodnego Aquasfera. Oprócz

do dyspozycji osób korzystających

University of Civil Engineering and

cowanych blokach tematycznych

typowych dla takich miejsc rozrywek,

z innych niż pływanie zajęć w wodzie

Architecture (Chiny). Celem kon-

m.in.: „Zrównoważone cykle życia

jak zjeżdżalnie czy jacuzzi, placówka

jest dwa razy po 250 m² powierzchni.

ferencji jest prezentacja wyników

obiektów budowlanych”, „Pro-

ma do zaoferowania inne formy

Zainstalowanie ruchomego dna było

badań oraz praktycznych rozwiązań

blemy zrównoważonego rozwoju

aktywności. Dla osób ceniących

podyktowane względami praktycz-

dotyczących zrównoważonego bu-

w architekturze”, „Rola edukacji

rekreację prowadzone są zajęcia

nymi i finansowymi. Inwestor zdawał

downictwa, jak również nawiązywa-

w przekształcaniu tradycyjnego

aquaaerobiku, aquacyclingu oraz gry

sobie sprawę, że wykorzystanie

nie i pogłębianie międzynarodowej

budownictwa w budownictwo

zespołowe w wodzie. Zajęcia te są

typowego basenu pływackiego jest

współpracy w sferze nauki, dydak-

zrównoważone” czy „Zarządzanie

możliwe do przeprowadzenia dzięki

z reguły niewielkie. Wzbogacenie

tyki i biznesu między uczelniami

zrównoważonymi przedsiębior-

wyposażeniu głównego basenu

niecki o funkcje rekreacyjne i rekre-

i przedsiębiorstwami zlokalizowa-

stwami budowlanymi”. Więcej

w ruchome dna wyprodukowane i za-

acyjno-sportowe korzystnie wpływa

nymi w różnych częściach świata.

informacji uzyskać można na

instalowane przez firmę Variopool.

na rentowność całego obiektu.

Obowiązującymi językami w czasie

stronie:

Umieszczono je na obu końcach

> www.variopool.pl

konferencji będą rosyjski i angielski.

> www.zim.pcz.pl/konferencje/sbi/

O architekturze socjalnej
we Wrocławiu

nie także zorganizowany konkurs

Ruchome dno
w olsztyńskim basenie

W ramach konferencji zosta-

Szkoła Naukowa Habitat jest orga-

studencki, którego przedmiotem jest

nizatorem XXIII Międzynarodowej

opracowanie koncepcji niedrogich

Konferencji Naukowej i warsztatów

przestrzeni mieszkalnych znajdujących

architektonicznych, które

się w dowolnym miejscu na terenie

odbędą się w dniach 17-

miasta uczestnika. Forma przestrzeni

20 października (środa

mieszkalnych oraz ich lokalizacja może

– sobota) 2012 roku na Wydziale Ar-

być dowolna. Uczestnicy powinni

chitektury Politechniki Wrocławskiej.

w swoich projektach wypowiedzieć się

Organizatorzy zapraszają do udziału

na temat problematyki mieszkaniowej

pracowników naukowych, doktoran-

miasta, dostępności niedrogich lokali

tów i studentów wydziałów architek-

mieszkalnych, prezentując rozwiąza-

tury oraz innych wydziałów, instytucje,

nia alternatywne. Wszelkiego rodzaju

Hotele z nową oprawą

o różnych temperaturach barwo-

a także architektów. Celem SNH jest

ograniczenia wynikające z prawa

Flash DQ to eksluzywna marka

wych i mocach, to znaki rozpo-

sformułowanie podstawowych zało-

własności, prawa budowlanego i prze-

autorstwa projektantów Lug dedy-

znawcze marki Flash DQ. Produkty

żeń polskiej polityki architektonicznej

pisów będą traktowane z dużą swo-

kowana architektom poszukującym

są dostępne w szerokiej gamie

w odniesieniu do architektury socjal-

bodą, aby nie ograniczać twórczego

innowacyjnych rozwiązań i projektu-

rozwiązań: jako oprawy zwieszane

nej, określenie standardów mieszkania

podejścia do postawionego problemu.

jących nowoczesne wnętrza hotelo-

(Sphere, Apus, oprawy z linii White

i zasad projektowania uspołecznionej

Termin składania prac konkursowych

we. Oryginalny dizajn, nowatorskie

Concept, HB 886), oprawy typu

architektury mieszkaniowej, promocja

mija 12 października 2012.

formy i kształty opraw, kreatywne

downlight oraz w formie projekto-

demokratycznych procedur i współ-

połączenie nowoczesnych tworzyw

rów wewnętrznych. Oprawy marki

uczestnictwo lokalnych społeczności

materiałów pokonferencyjnych

(między innymi żywicy poliestrowej

Flash DQ to idealne rozwiązanie dla

w kształtowaniu środowiska miesz-

w zeszytach naukowych PWR – Ha-

i ekstrudowanego aluminium) oraz

oryginalnych projektów architektury

kaniowego oraz określenie wpływu

bitat’12. Więcej informacji na stronie

wykorzystanie w oprawach ener-

wnętrz.

zrównoważonego rozwoju na poprawę

internetowej:

gooszczędnych źródeł światła LED

> www.flashdq.com

jakości życia w habitatach.

> www.habitaty.pwr.wroc.pl
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Organizatorzy planują wydanie

W farbie StoColor X-black barwienie
odbywa się przy użyciu nowej genera-

tradycyjne wyprawy a elewacje chronione są przed pękaniem z powodu
nagrzania.
Dzięki zastosowaniu farby firmy

cji pigmentów NIR. Dzięki zastoso-

Sto możliwy jest praktycznie nieogra-

waniu tego rozwiązania na ocieplanej

niczony wybór koloru elewacji. Farba

elewacji możliwe jest używanie bardzo

na bazie czystego akrylu jest dostępna

ciemnych kolorów. W pigmencie NIR

we wszystkich istniejących kolorach

ciepło pochodzące z promieniowania

systemu StoColor, a na specjalne za-

podczerwonego przede wszystkim

mówienie dostępnych jest także wiele

z tzw. bliskiej podczerwieni nie jest

innych. W połączeniu z systemem

pochłaniane przez farbę StoColor

ociepleń StoTherm Classic możliwe

X-black, dzięki czemu ciemna powłoka

jest uzyskanie wartości stopnia od-

elewacyjna nie nagrzewa się do

bicia światła rozproszonego poniżej 10.

tak wysokich temperatur jak inne,

> www.sto.pl

Na wzór tropików

wpływem światła, na powierzchni

Płytki ceramiczne z kolekcji Legno

powstaje delikatna satynowa

Moderno marki Meissen dostępne

mgiełka. Płaszczyzna mieni się,

są w ofercie firmy Keramik. Przy-

zmienia odcienie, powodując wra-

ciągają wzrok fakturą tropikalnego

żenie niepowtarzalności wzoru na

palisandru, szlachetnego drewna

kolejnych płytkach.

rosnącego w niektórych regio-

„Właściwości odblaskowe” w po-

nach Ameryki Południowej i Indii.

łączeniu z ciepłą kolorystyką Legno

Struktura drewna w tej kolekcji

Moderno tworzą we wnętrzach

została uszlachetniona przez sre-

przytulny klimat.

brzyste aplikacje. Dzięki temu pod

> www.meissenkeramik.de

rekl ama

Elewacja może
być czarna
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informacje

Nowe Centrum
Innowacyjności

spadku temperatury nawet do -20°C
w ciągu trzech godzin. To odpowiada

21 maja 2012 roku w Wopfing

skrajnym warunkom, jakie mogą

otwarte zostało oficjalnie Centrum

występować w Turcji lub na Ukrainie.

Innowacyjności Baumit. Inwestycja

W nowych komorach klimatycznych

kosztowała 6,5 mln, dzięki którym

możliwe będzie także optymalne sy-

dział badawczo-rozwojowy firmy bę-

mulowanie różnych warunków i dzięki

dzie dysponował ponad dwukrotnie

temu jeszcze lepsze dostosowywanie

większą przestrzenią niż do tej pory

receptur produktów do warunków

– 3000 m². Pod względem wyposaże-

panujących w różnych krajach.

nia technicznego budynek jest bardzo

Specjaliści z zakresu budownictwa

nowoczesny – znajduje się w nim sze-

podziemnego po raz pierwszy będą

reg komór klimatycznych, w których

dysponowali własnym stanowiskiem

badany będzie wpływ najróżniejszych

natryskowym, które umożliwi próbne

Na bok też można!

42 mm, wypełnione pianką poliure-

warunków pogodowych na produkty.

natryskiwanie betonu w tunelu w wa-

Brama segmentowa HST otwie-

tanową, zapewniają bardzo dobrą

To zapewni cenne know-how dla

runkach rzeczywistych.

rana na bok to nowość w ofercie

izolacyjność cieplną i akustyczną,

ponad 25 spółek Baumit w różnych

> www.baumit.com

firmy Hörmann. Została opracowana

a ponadto wzmacniają stabilność pły-

krajach. Możliwe będą zarówno sy-

z myślą o nietypowych sytuacjach

ty bramy. Całkowicie nową konstruk-

mulacje różnych procesów z zakresu

montażowych np. gdy ze względów

cję stanowią natomiast szyna bieżna,

fizyki budowli, jak również pomiary

architektonicznych (nachylenie dachu,

rolki bieżne i prowadnica. Specjalnie

i optymalizacja procesów energetycz-

prowadzone instalacje) brama nie

zaprojektowane podwójne rolki bieżne

nych na elewacjach. Granice możli-

może chować się, bądź być mocowana

zapewniają lekką i cichą pracę bramy

wości materiałów budowlanych będą

pod stropem, gdy posiadamy garaż

oraz jej precyzyjne prowadzenie.

badane w systemach zamkniętych.

o niskim nadprożu lub gdy brama

Brama HST posiada też zabezpiecze-

W komorach klimatycznych mogą

stanowi jedyne wejście do garażu.

nia antywłamaniowe a jako napęd

zmieścić się całe ściany budynków.

Do zbudowania płyty bramy

stosowany jest nowy SupraMatic lub

Możliwe będzie poddawanie ich

otwieranej na bok wykorzystane

ProMatic firmy Hörmann, wykorzystu-

działaniu sztucznego promieniowania

zostały sprawdzone segmenty bramy

jący do przesyłania sygnału radiowe-

słonecznego i temperatur do 80°C,

segmentowej chowanej pod stropem.

go nową technologię BiSecur.

całodziennego deszczu i szybkiego

Panele typu sandwich o grubości

> www.hormann.pl

Sail w finale

na krajowym rynku. W tym roku

Glide-Tec, zdobyły już prestiżową

Uniwersalny do ociepleń

Krzesła Sail marki Grammer Office,

zanotowano rekordową ilość 187

nagrodę iF Product Design Award

W lipcu 2012 roku oferta produktowa

których dystrybutorem na terenie

zgłoszeń. Spośród nich wyłonio-

2012, Diament Meblarstwa 2012

firmy Atlas wzbogaciła się o kolejny

Polski jest Nowy Styl, zakwalifi-

no 90 finalistów pogrupowanych

i wyróżnienie w konkursie Produkt

produkt – uniwersalny klej do ociepleń

kowały się do finału ogólnopol-

w 4 sferach: sferze domu – tu jury

Roku 2012.

Atlas Stopter K-50. Zawiera najwyż-

skiego konkursu Dobry Wzór 2012,

zakwalifikowało 57 produktów;

znajdując się tym samym w gronie

sferze pracy – 12 produktów (wśród

zostaną wyeksponowane na pokon-

ma białą barwę i znacznie ułatwia

kilkudziesięciu polskich i zagranicz-

nich znalazł się Sail), sferze

kursowej wystawie w Instytucie

nakładanie tynków

nych produktów najwyższej jakości.

publicznej – 11 produktów, oraz

Wzornictwa Przemysłowego, która

w jasnych kolorach.

sferze usług – 10 produktów.

potrwa od 11 października do 9 grud-

Niejednego wyko-

nia 2012 roku.

nawcę zaskoczy

> www.grammer-office.pl

wysoka przyczep-

Konkurs Dobry Wzór profesjonalnie ocenia poziom i jakość
dizajnu produktów i usług obecnych

Krzesła Sail projektu Raya
Cartera, wyposażone w mechanizm

Finałowe produkty i usługi

szej jakości biały cement, dzięki czemu

ność kleju, który
nie wymaga użycia
podkładowych mas
tynkarskich pod tynki cienkowarstwowe.
Unowocześniony
Stopter doskonale
nadaje się do klejenia
zarówno wełny mineralnej, jak i styropianu. Cechuje się jakością spoiwa
cementowego, kruszyw i środków
modyfikujących, a zawartość włókien
szklanych pozwala użyć go do wykonywania warstwy zbrojącej.
> www.atlas.com.pl
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Dom inteligentny
i zintegrowany

warto odwiedzić dom wzorcowy

Inteligentny Dom to nowoczesna

w Warszawie, gdzie można z bliska

instalacja elektryczna, integrująca

zapoznać się jak w praktyce spraw-

wszelkie domowe urządzenia w jed-

dza się automatyka, posłuchać

ną sieć. Dzięki temu rozwiązaniu

dźwięku z niewidzialnych głośników

wdrażanemu przez firmę Inteligent-

w systemie multiroom, dobrać

ny Budynek, wszystkie elementy

odpowiedni osprzęt elektryczny

współpracują ze sobą, aby lepiej

itd. Firma oferuje też bezpłatne

służyć potrzebom użytkownika.

konsultacje, pomoc przy projektach

Komunikacja pomiędzy nimi może

elektrycznych i doradztwo w kwestii

odbywać się za pomocą magistrali

aranżacji oświetlenia. Architekci

lub fal radiowych, dzięki czemu na-

współpracujący z firmą oraz ich

dają się do wykorzystania w każdym

klienci, mogą liczyć na specjalne

obiekcie, zarówno nowobudowanym,

warunki handlowe.

jak i istniejącym.

> www.inteligentny-budynek.pl

Krzesła od tradycji
do nowoczesności

wzorów są młodzi polscy designerzy,

Design Collection to wzory krzeseł

a kieruje nimi Jadwiga Husarska-

produkowane w fabryce Paged Meble

-Chmielarz.

i Sigmunta. Autorami najnowszych

Krzesła Design Collection zdobyły

ciekawymi kształtami, bazującymi

wyróżnienia Must Have i Dobry De-

na tradycyjnej technologii giętego

sign. Są prezentowane na wystawach

drewna. Linia dostępna jest w nowych

i festiwalach w Polsce i za granicą.

kolorach i obiciach z najwyższej jakości

Kolekcja dostępna jest za pośrednic-

materiałów. Krzesła do niedawna

twem autoryzowanych przez Paged

dostępne wyłącznie na rynkach zagra-

Meble salonów oferujących specjalne

nicznych, sygnowane były nazwiskami

warunki współpracy dla architektów

znanych z historii twórców i projek-

oraz przez stronę internetową:

tantów mebli: Thoneta, Wagnera

> www.designcollection.pl

rekl ama

w Jasienicy, które charakteryzują się

Jak to działa? Aby się przekonać

IZBA ARCHITEKTÓW

1 0 l at i a r p

* Wywiad nieautoryzowany – zgodnie z życzeniem
ministra Olgierda Dziekońskiego. Odpowiedzialność
za słuchanie ze zrozumieniem, interpretację i redakcję
treści rozmowy spoczywa na redaktorze.

Zaufanie i odpowiedzialność,
oto wspólne zadania
Z arch. Olgierdem Dziekońskim, wiceprezesem i p.o. prezesa IARP w drugiej kadencji,
aktualnie Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, rozmawia Sebastian Osowski

Panie Ministrze, jak z perspektywy
zajmowanego dzisiaj stanowiska patrzy Pan
na samorząd zawodowy architektów?

> Przyjaźnie.
Ale powie Pan coś więcej?

> To co zawsze mówiłem... Albo patrzymy na
państwo, jako na państwo oparte o struktury
administracji publicznej, albo jako na państwo
oparte o struktury administracji samorządowej
– czyli samoorganizowania się.
I w tym zakresie – realizowanie pewnych
zadań publicznych związanych z jakością, bezpieczeństwem, tworzeniem mechanizmów
zaufania, odpowiedzialnością, itd., może być
realizowane albo poprzez aparat administracyjny państwa, albo poprzez jego aparat samorządowy. I samorząd zawodowy jest właśnie samorządowym aparatem państwa. Tak
samo jak samorząd terytorialny realizuje zadania samorządności wspólnoty mieszkańców, tak samo samorząd zawodowy realizuje
zadania związane ze wspólnotą zawodową,
wobec innych podmiotów tejże wspólnoty
samorządowej.
Jakie więc elementy wspólne mogą być
kształtowane przez samorząd architektów
w relacjach z Kancelarią Prezydenta RP?

> Przede wszystkim składowe koniunkcji „zaufanie i odpowiedzialność”. Czyli mechanizmy
budowania zaufania i mechanizmy egzekwowania odpowiedzialności. To jest pytanie,
przed którym wszyscy stoimy. Można sobie
zadać pytanie, dlaczego tak mało na przykład
mamy postępowań, w których środowisko zawodowe mówi, że ktoś postąpił nieetycznie,
ale nie dlatego, że obniżył cenę, tylko dlatego,
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że zrobił zły projekt. Projekt, który nie spełnia
standardów zawodowych...
Nawiasem mówiąc, proszę zwrócić uwagę,
że standardy zawodowe, kiedyś przez nas opracowane i przyjęte przez Krajową Radę, nigdy
nie doczekały się przyjęcia przez Zjazd Krajowy
IARP. To świadczy o pewnej słabości samorządu zawodowego, który nie jest w stanie wypracować i zademonstrować pewnych standardów,
które byłyby standardami wiążącymi.
Wspomniał Pan o tym w pytaniach
quizowych... Ale obydwa te dokumenty są
tak naprawdę wciąż dyskutowane...

> To przez 10 lat nie wiemy, jak należy dobrze
uprawiać zawód?
Jako redaktor mogę się tylko
przysłuchiwać...

> I ja dlatego sobie na to pozwalam, w tej wypowiedzi właśnie.
To wszystko się wiąże ze sobą... Miałem
zadać pytanie: czy Pana zdaniem Izba
Architektów, jest dzisiaj silniejsza niż 10 lat
temu, a Pan przed chwilą w pewnym sensie
na nie odpowiedział...

> Jest i silniejsza, i słabsza. Silniejsza z pewnością organizacyjnie. Ale mam czasem takie
wrażenie, że trochę traci tego ducha wspólnoty
odpowiedzialności. I to jest chyba pewnym wyzwaniem dla nas wszystkich w sferze publicznej, że akceptujemy bylejakość życia publicznego. A bylejakość życia publicznego, to jest
również bylejakość architektury. I akceptujemy
to, proszę zwrócić uwagę. Nie przeciwstawiamy
się temu. Mówimy: ...nie wyszło, bo złe prawo,
bo zły inwestor, bo to na pewno nie architekt

robił, tylko jakiś inżynier budownictwa. Natomiast nie próbujemy powiedzieć: ...to myśmy
zrobili, źle to było zrobione, powiedzmy sobie co
zrobić, żeby to było lepiej zrobione. Nie mamy
tej rzetelności zawodowej. A jeżeli nie będziemy mieli rzetelności zawodowej, to wtedy
świat zewnętrzny powie: no dobrze, ale wy nie
zasługujecie na samorząd, skoro nie jesteście
w stanie chronić interesu publicznego poprzez
swój samorząd. To jest poważne zagrożenie dla
samorządów zawodowych.
Jeśli mówimy o deregulacji, to podstawowa
kwestia. Kiedy w poprzednim rządzie (Olgierd
Dziekoński był wówczas wiceministrem infrastruktury – przyp. red.) toczyły się dyskusje dotyczące kwestii właśnie deregulacji i likwidowania izb, to jeden z moich argumentów brzmiał:
„nikt inny nie jest w stanie i nie ma żadnego
instrumentu prawnego, który pozwoliłby na
egzekwowanie interesu obywatela, interesu
klienta w drodze niesądowej, czyli poprzez mechanizm sądu dyscyplinarnego”. Przyznano mi
rację, że jest to bardzo ważna kwestia. Ale zaraz potem zadano pytanie: – dobrze, ale ile było
spraw tego rodzaju? Czy klienci rzeczywiście
wygrali, czy mieli wsparcie, czy sędziowie dyscyplinarni byli dostatecznie „twardzi”?
Oczywiście, trudno nie zgodzić się z zarzutem,
że jeśli organizacja nie stoi na straży tego, co
obiecuje, to sens jej istnienia może stanąć pod
znakiem zapytania...

> Tak jest. Bo jeżeli Izba miałaby się przekształcić w Klub Ochrony Interesów Architektów, to
jest to inny samorząd – nie samorząd zaufania
publicznego, tylko to samorząd gospodarczy.
A to jest zupełnie coś innego. Inny paragraf,
inny artykuł Konstytucji...

FOT. TOMASZ URBANEK/EAST NEWS

IZBA ARCHITEKTÓW

arch. Olgierd Dziekoński
> Urodził się w 1950 roku we
Wrocławiu. Jest absolwentem
Wydziału Architektury Politechniki
Wrocławskiej.
> W iceprezydent Miasta st.
Warszawy w latach 1990-1994
oraz 1999-2000.
> Współtworzył warszawską
samorządność po
demokratycznym przełomie
w 1990 roku
> Członek wielu organizacji
zawodowych m.in.: Krajowej Rady
Izby Architektów, Zarządu Rady
Architektów Europy, Zarządu
Fundacji Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, Zarządu Unii
Metropolii Polskich (1998-2006),
Komitetu Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju PAN
(1998-2005).
źródło: www.prezydent.pl

qui:z
Słysząc „izba”, myśli Pan… samorzą-

dy zawodowe, w sensie organizacji ludzi wykonujących ten sam
zawód.

dlatego że nie ma możliwości robienia architektury bez architektów i nie ma sensu funkcjonowanie architektów bez architektury.

dzieć... środowisko architektów
organizuje się w dłuższej perspektywie czasowej niż 10 lat.
Organizacja taka jak izba architektów

Najważniejszym wydarzeniem w czasie

Pierwsza cecha dobrego architekta to…

Pana kadencji było… pełniłem tę

cierpliwość.

funkcję w zastępstwie, przez
okres przejściowy, ale najważniejszy dla mnie był moment wypracowania zasad etyki i standardów
zawodowych. Plus relacje
z kolegami z Europy – takie
odkrycie Europy.

Umowy architektów z klientami nie
powinny zawierać… klauzul, które

powinna dążyć do… do wykazania,
że jest w stanie chronić interesy klienta, przede wszystkim
poprzez wysoki standard zawodowy.

są niesymetryczne – to znaczy
nakładają na architekta obowiązki związane z nadmiernym jego
uwikłaniem w proces administracyjny.

Zżyma się Pan słysząc słowo... korporacja zawodowa, chyba najbardziej.

wpływu na… na zbudowanie stan-

Ubezpieczenie zawodowe jest…

dardów zawodowych powszechnie przyjętych w środowisku
inwestorskim.

konieczne.

Głównym partnerem IARP jest… powinien być klient (klient architekta
– przyp. red.).

Środowisku architektów brakuje…

Wolność twórcy ma się tak, do obligatoryjnej izby jak… wolność twórcy

dostatecznie aktywni.

dobrej zdolności prezentowania
profesjonalizmu zawodu, który
będzie działał w interesie klienta.

Dla izby ważniejszy jest architekt czy

Kraj o lepszej organizacji środowiska ar-

architektura… nie ma rozróżnienia,

chitektów niż Polska… trudno powie-

Izbie Architektów nie udało się mieć

Żałuje Pan, że… że nie byliśmy

zawsze pozostaje cechą twórcy,
cechą jego charakteru. Natomiast
obligatoryjna przynależność do
Izby mówi o pewnym standardzie
postępowania zawodowego.
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Co Pana zdaniem wpłynęłoby na poprawę
wizerunku architekta w Polsce?

> Przede wszystkim więcej dyskusji o jakości
architektury. Zawsze to twierdzę – jeżeli będziemy mówili... I taka otwarta dyskusja już
się zaczęła – tygodnik Polityka przyznaje nagrody, Prezydent RP objął patronat nad kolejną edycją konkursu „Życie w architekturze”,
który będzie organizowała Architektura-murator, jest coraz więcej dyskusji w gazetach...
Czyli architektura przestała być wyłącznie
kwestią relacji klient-architekt, ale stała się
kwestią relacji: szeroka publiczność jako konsumenci przestrzeni publicznej – a klient (czyli inwestor) i architekt.
I ta dyskusja powoduje, że skoro więcej mówimy o architekturze, więcej mówimy o jakości
architektury, więcej mówimy o jakości życia, to
wzmacnia się rola architektury. A czy można
sobie wyobrazić wzmocnienie architektury bez
architektów? Dosyć trudno.
I równie trudno się nie zgodzić. Chciałem
jeszcze zapytać o deregulacje... Pan
Minister jest zwolennikiem samorządności
obywatelskiej i zawodowej, a nie
centralizacji władzy państwa, prawda?

> Tak, oczywiście.
Czy Pana zdaniem wiarygodna jest
obietnica pełnego uwolnienia zawodów
regulowanych, bo można było odnieść
wrażenie, że to właśnie ostatnio się
obiecuje... (nawet poprzez zmianę
Konstytucji – przyp. redakcji).

> Powiedziałbym inaczej. Kwestia deregulacji
zawsze musi być związana z kwestią odpowiedzialności. Pytanie jest takie – czy i jak na niesymetrycznym rynku... (bo rynek usług architektonicznych jest rynkiem niesymetrycznym)
...inwestor uzyska gwarancje, że trafi do kogoś, od kogo otrzyma na końcu dobry produkt.
Sama niesymetria informacji dotycząca m.in.
standardów jakościowych, powoduje, że klient
nie ma dostatecznej wiedzy aby ocenić kto jest
dobry, a kto niedobry.
To jest istota funkcjonowania zawodów
regulowanych w konwencji Unii Europejskiej.
Pewne zawody są zawodami regulowanymi,
dlatego że występuje asymetria informacji,
asymetria wiedzy, asymetria jakości. Rynek sam w sobie jest niedoskonały, a jedną
z ekonomicznych niedoskonałości rynku jest
właśnie asymetria informacyjna. I w związku
z tym różne reguły dotyczące regulacji za-
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Architekt operuje
pieniędzmi
– potencjalnymi
pieniędzmi,
powierzonymi mu
przez inwestora.
W tym zakresie
musi i powinien
mieć świadomość,
co z tymi
pieniędzmi zrobić.
wodów regulowanych dążą do zmniejszanie
tej asymetrii, czyli do podnoszenia standardu
bezpieczeństwa.
A nie da się standardu bezpieczeństwa
w tak wrażliwej kwestii jak projekt architektoniczny, opisać normatywnym językiem prawa.
W związku z tym on musi być oparty o pewne
standardy zawodowe, standardy postępowania zawodowego, doświadczenie zawodowe,
referencje zawodowe, itd. I jeżeli tak jest – to
na propozycję deregulacji można odpowiedzieć
pytaniem: „dobrze, ale w jaki sposób zapewnimy dobrą pozycję klientowi w tej sytuacji”?
I na to, jak na razie, nie ma odpowiedzi.
Pozostaje więc, zgodnie z Pana odpowiedzią
na ostatnie pytanie quizu, obligatoryjna
przynależność do Izby jako gwarancja
określonego standardu postępowania
zawodowego?

> Izba zajmuje się relacjami w zakresie standardów postępowania zawodowego. Ale inaczej mówiąc: architekt operuje pieniędzmi
– potencjalnymi pieniędzmi, powierzonymi mu
przez inwestora. W tym zakresie musi i powinien mieć świadomość, co z tymi pieniędzmi
zrobić. W jaki sposób zrobić z nich najlepszy
użytek w interesie swojego klienta, jednocześnie mając na uwadze dobro publiczne, jakość
publiczną swojego produktu.

Zadałem to pytanie w kontekście
spotykanych czasami opinii, że wolność
architekta jako twórcy jest dobrem
wyższym i w związku z tym Izba nie powinna
być obligatoryjna, ale dobrowolna...

> Nie o to chodzi, czy Izba jest dobrowolna, czy
nie jest dobrowolna. Ważne jest to, czy są standardy i zasady, które pozwalają na egzekwowanie naruszenia zaufania pomiędzy klientem a architektem. Jeżeli mówimy, że fundamentalną
częścią zawodu architekta, jako zawodu zaufania publicznego, jest kwestia utrzymania zaufania pomiędzy klientem i architektem, to musimy
powiedzieć, że zaufanie jest również kwestią
odpowiedzialności. Pytanie zatem kto i w jaki
sposób będzie egzekwował odpowiedzialność
z tytułu naruszenia zaufania. Czy wolimy, żeby
to było realizowane poprzez samorząd zawodowy, czy wolimy, żeby to było realizowane poprzez inne instytucje państwa. Inne – bo proszę
pamiętać, że samorząd zawodowy w tym rozumieniu, jest także instytucją państwa.
Dla mnie nie jest więc istotna obligatoryjna
przynależność, bo kwestie odpowiedzialności
zawodowej w ramach samorządu zawodowego
można próbować egzekwować bez obligatoryjnej przynależności. Prawnie jest to możliwe.
A czy jest możliwe takie rozwiązanie, że
tę odpowiedzialność będą egzekwowały
towarzystwa ubezpieczeniowe?

> Nie, towarzystwa ubezpieczeniowe nie egzekwują odpowiedzialności zawodowej. Proszę
zwrócić uwagę, że jak mówi ustawa, są różne
kategorie odpowiedzialności architekta.
Rzeczywiście: dyscyplinarna i zawodowa
oraz osobno – cywilna...

> I odpowiedzialność cywilną możemy egzekwować poprzez mechanizm towarzystw ubezpieczeniowych, ale to, co jest związane z kategoriami kodeksu etyki zawodowej, ze standardami
profesjonalnego wykonywania zawodu, tego
towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie egzekwowało. Bo nie może. Bo nie jest od tego.
Panie Ministrze, dziękuję za tę rozmowę.
Pretekstem były wspomnienia rocznicowe,
ale nie sposób powstrzymać się od kilku
dodatkowych pytań... Jeśli się Pan zgodzi,
moglibyśmy za jakiś czas porozmawiać
jeszcze o innych tematach, już bez
jubileuszowego kontekstu?

> Bardzo bym chciał porozmawiać o architekturze i o jakości naszego życia publicznego...

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Finanse międzywojennego
architekta
arch. Piotr. M. Glegoła

Czasami słyszymy, jako argument demonstrujący kontrast czy (rzadziej) analogię do omawianej
współcześnie sytuacji, zdanie zaczynające się od słów „a przed wojną architekt to...”, i tu pada
wiele stwierdzeń bardziej lub mniej autorytatywnych. Jak było naprawdę z tym przedwojennym*
architektem? Jaki był jego status społeczny i finansowy? Jaką dysponował wiedzą, czym się kierował
i co właściwie było zakresem pracy, którą wykonywał? A w końcu – jak ten status, szeroko rozumiany,
ma się do naszego współczesnego statusu zawodowego na tle dzisiejszych czasów?

C
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Cóż... Aby dać prawdziwy obraz środowisk architektów okresu międzywojennego, należałoby pokazać zagadnienie na tle burzliwej sytuacji
politycznej i gospodarczej odrodzonej Rzeczypospolitej. Warto byłoby wspomnieć o międzywojennych stowarzyszeniach architektonicznych i ich metamorfozach. W końcu należałoby
też wspomnieć o architektonicznym szkolnictwie młodej Rzeczypospolitej. I przy okazji poruszyć jeszcze kilka istotnych zagadnień...
To może być temat na grubą książkę, a może
nawet kilka książek, a nie jeden artykuł – zatem
proszę mi wybaczyć, że zacznę od najbardziej
prozaicznej części pracy międzywojennego
architekta czyli cenników architektonicznych
okresu międzywojennego.

Okres przed uzyskaniem
niepodległości: 1907/1908
Pod koniec okresu zaborów nastąpiła liberalizacja działań władz i tajnej policji, co objawiło
się m.in. przyzwoleniem na aktywniejszą działalność stowarzyszeń istniejących na ziemiach
polskich. Skorzystało z tego Koło Architektów
w Warszawie, podejmując dwie istotne uchwały, które stały się podwaliną dalszych działań
środowisk architektonicznych w okresie międzywojennym odnośnie etyki zawodowej i zasad wyceny prac projektowych. Pierwsza, przyjęta dnia 24 czerwca 1907 roku w Warszawie,
dotyczyła „Obowiązków Zawodowych Architekta”. Uchwała ta (zrewidowana później dnia
28 stycznia 1925 roku) podawała w 24 punktach „ustalenia zasadniczych zobowiązań
postępowania architektów” podzielonych na
trzy działy: „Powinności architekta względem
* Bardziej precyzyjnie byłoby mówić o architekcie międzywojennym,
ponieważ chodzi tutaj oczywiście o polskiego architekta pracującego
na ziemiach polskich i w polskiej rzeczywistości.
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siebie i względem kolegów”, „O stosunku architekta do klientów” oraz „Obowiązki architekta
względem przedsiębiorców i wykonawców”.
Druga – pod tytułem „Zasady obliczania
wynagrodzenia za prace architektoniczne”,
została przyjęta dnia 24 lutego 1908 roku.
Obie wspomniane uchwały dotyczyły w swojej treści jedynie Koła Architektów w Warszawie i tylko członków tego Koła obligowały
do ich stosowania. Znamienny jest jednak
komentarz, który towarzyszył ich publikacji w krakowskim Przeglądzie Technicznym:
„...o ile całość ta [obie uchwały – przyp. autora]
obowiązywać ma [tylko] członków Koła [Architektów w Warszawie], powinna być gorąco po-

witana, a to w imię uzdrowienia koleżeńskich,
jak i z klientami stosunków.”
Reakcja na powstanie tych dwóch uchwał
była też związana z chaosem jaki panował
wcześniej odnośnie powinności architektów
wobec klientów i zasad wyceny ich pracy. Dlatego zarówno „Obowiązki architekta...” , jak i „Zasady wyceny...” stały się od razu standardem
dla pozostałej części środowiska architektów,
działających w innych niż Warszawa rejonach
ziem polskich.
Na przełomie XIX i XX wieku naturalne było,
że architekt był obecny przy całym procesie
inwestycyjnym. Dlatego „Zasady obliczania
wynagrodzenia za prace architektoniczne”

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

z 1908 roku obligowały go do następujących
usług postępujących w kolejności: „szkic”, „projekt” „przybliżone obliczenie kosztów budowy”
„rysunki wykonawcze”. Ale architekt był też
zobligowany do „kosztorysu szczegółowego,
dozoru technicznego oraz rachunkowości technicznej” (patrz tabela poniżej). Czyli wykonywał nie tylko projekt, ale też kosztorys i pełnił
funkcję dzisiejszego kierownika budowy oraz
inspektora nadzoru, a w tym osoby sprawdza-
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jącej w imieniu klienta rachunki wykonawcy.
Zatem cena usługi architekta obejmowała cały
zestaw prac i wycena odnosiła się do tego zestawu. Wartość całej usługi architekta z 1908
roku, była uzależniona od wartości realizacji
projektu i stanowiła procent tych kosztów
w zależności od typu wykonywanego i nadzorowanego budynku. Podstawą wyliczeń był
1 m3 projektowanego budynku. Kubaturę liczono od powierzchni terenu do wysokości gzymsu budynku. Efekty pracy były podzielone na
pięć grup , czyli jak określają „Zasady...” z 1908
roku: „pięć rzędów”, gdzie rząd 1, 2, 3 stanowiły
grupy budynków o różnym stopniu skomplikowania, od najprostszych (rząd 1) do najbardziej
wyrafinowanych (rząd 3). Rząd czwarty stanowiły m.in. „pawilony wystawowe, pomniki,
wodotryski, wewnętrzna architektura, dekoracje
czasowe”, a rząd piąty „meble i inne przedmioty
sztuki stosowanej” (patrz tabela obok). Czyli zakres działań architekta początku XX wieku, był
jak widać bardzo szeroki – począwszy od budynków, poprzez małą architekturę i meble, na
zupełnie drobnych przedmiotach użytkowych
skończywszy.
Sposób ustalenia wartości budowy będącej
podstawą do procentowego wyliczenia wynagrodzenia pozostawiono do wyboru: albo
na podstawie wstępnego kosztorysu albo na
podstawie wartości faktycznie zrealizowanych
rachunków. Jednak raz ustalona (przy rozpoczęciu prac projektowych) wartość projektu nie
mogła być już zmieniana, nawet jeżeli kosztorys szczegółowy czy koszt realizacji obiektu
okazał się wyższy niż pierwotnie założono.
Dla wstępnej wyceny „Zasady...” podawały
też średnie ceny realizacji różnych budynków
w Warszawie z dodatkowym podziałem na
budowle ze stropami drewnianymi i ogniotrwałymi z założeniem ich wartości razem
z kanalizacją (sic!). Jednocześnie opublikowane

ceny realizacji budynków zostały powiększone
o współczynniki Towarzystwa Kredytowego w Warszawie, zwiększając cenę realizacji
1 m3 o wartość od 15% do 30%. Najwidoczniej
wskaźniki te nie były nowe i w momencie opublikowania Zasad wymagały aktualizacji.
I tak – cena budynków mieszkalnych w Warszawie A.D. 1908, wahała się wtedy pomiędzy
11,8 rubla do 23 rubli za 1 m3 (przed powiększeniem o współczynniki Towarzystwa Kredytowego). Aby dać przykład wynagrodzenia architekta w 1908 roku, przyjmijmy, że wykonywał
wtedy usługę dotyczącą 4-piętrowej kamienicy
ze stropami ogniowymi, ze sklepami w parterze,
z dużymi pokojami i „familijnymi mieszkaniami”
z osobnym wejściem dla służby, czyli budynek
o „podwyższonym standardzie”, o powierzchni
ok. 500 m2. Zatem przyjęta według zasad wyceny kubatura wynosiła ok. 1800 m3. Cena realizacji takiej kamienicy opiewała (według cennika
z 1908 roku) na 12,4 rubla za 1 m3, powiększone
o 30% według wskaźnika Towarzystwa Kredytowego, czyli 16,12 rubla x 1800 m3 = 29 000 rubli. Wynagrodzenie architekta wynosiło według
tabeli 6,5% wartości realizacji, czyli ok. 1900 rubli. Dodatkowym wynagrodzeniem były wyjazdy służbowe, które oprócz zwrotu kosztów były
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płacone 20-25 rubli za dobę, inwentaryzacje (10
rubli za każde 100 m2 budynku), oceny stanu
nieruchomości ok. 25 rubli „za zejście na grunt”
oraz wycenę nieruchomości (1 rubel za każde
100 m2 budynku wycenianego).
W treści „Zasad...” był też wyjaśniony
(w sposób bardzo jednak ogólny) zakres wykonania szkicu, projektu i kosztorysów oraz nadzoru architekta.
„Zasady...” były następnie poprawiane i wielokrotnie dyskutowane, również pod względem
uznania ich dla terenu całej Polski. Była to wytyczna, która odwoływała się do dobrowolnego
stosowania dla wszystkich członków Koła Architektów w Warszawie na zasadzie niepisanej
umowy, że wszyscy stosują takie same ceny i nie
był to akt usankcjonowany przez żadne władze
w formie rozporządzenia czy ustawy. Należy też
zaznaczyć, że było to wynagrodzenie tylko ar-

chitekta. Pozostali uczestnicy procesu budowlanego (mierniczy, ewentualnie konstruktor) byli
wynagradzani według odrębnych zasad.

Okres przed uzyskaniem
niepodległości: 1914...
W roku 1914 opublikowany został projekt nowych, obszerniejszych i lepiej dopracowanych
„Zasad obliczania wynagrodzenia za prace
architektoniczne”. Została powołana specjalna komisja z ramienia Koła Architektów w Warszawie, aby opracować stosowny dokument. Na
posiedzeniu Koła w dniu 3 kwietnia 1914 roku,
profesor Juliusz Kłos przedstawił zgromadzonym nowy projekt zilustrowany specjalnie przygotowanymi tablicami pokazującymi nowe taksy wynagrodzeń architektów na tle wysokości
wynagrodzeń architektów w innych krajach.
Zakres prac architekta i podstawa wyceny,
jako procent kosztów budowy (teoretycznej
lub rzeczywistej na podstawie rachunków) pozostał, jednak wartości procentowe znacznie
podniesiono. I tak – za projekt, kosztorys oraz
kompleksowy nadzór takiej samej kamienicy jak
sześć lat wcześniej architekt pobierał już 10%
kosztów realizacji (a nie 6,5% jak w 1908 r.).
Zostało doprecyzowanych wiele spraw. Na
przykład: jako podstawę wyceny uznawano
wartość budynku razem z wykończeniem instalacyjnym, oświetleniem a nawet dekoracyjnym.
Wyjaśniono, że do wartości budynku zalicza się
nawet te jego elementy, które były kupione po
cenie obniżonej lub otrzymane bezpłatnie, przyjmując do wyceny wartości budynku ich wartość
rynkową. Po raz pierwszy przyjęto, że wartość
projektu ustalaną jako procent od kosztu realizacji budynku, zmniejsza się im budynek jest
większy i kosztowniejszy. Czyli w przypadku budynku o wartości realizacji do 5000 rubli koszt
usługi dla II rzędu wynosił 12% a w przypadku
kosztu realizacji ponad 300 000 rubli, koszt
usługi kompleksowej architekta wynosił 5%.
Doprecyzowano zakres poszczególnych faz
projektowych i usługowych. Wprowadzono
m.in. możliwość podziału kompletnej usługi na
części, w których architekt nie bierze udziału
lub ma udział ograniczony. Uwzględniono też
różne formy wykonywania nadzoru nad pracami budowlanymi o różnej czasochłonności
architekta. Podobnie z pracami projektowymi.
Przewidziano możliwość, że architekt wykonuje tylko część opracowań projektowych i określono odpowiednią zwyżkę ceny dla tej fazy
w przypadku gdy klient nie będzie kontynuował
dalej współpracy z architektem. Zasady z 1914
roku wskazywały też sposób współpracy z innymi architektami przy jednym obiekcie oraz
zasady należnego wynagrodzenia dla każdego
architekta w przypadku kiedy klient zamawiał
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kilka szkiców u kilku architektów jednocześnie,
zapewniając wszystkim uczestnikom takiego
„konkursu” należne wynagrodzenie za szkic.
Niezależnie czy klient podejmie współpracę
z architektem czy nie.
Wreszcie – określały termin zapłaty za prace architekta (nie dłużej niż 2 tygodnie) oraz
zabezpieczały prawa autorskie architekta,
stwierdzając, że rysunki „nie mogą być wykorzystane z pominięciem autora”, powołując się na
ustawę z dnia 20 marca 1911 r.
Można powiedzieć, że były to całkiem dojrzałe wytyczne. Ułatwiały tak architektowi jak
i klientowi wycenę projektu oraz wyjaśniały następstwa i konsekwencje możliwych scenariuszy, które mogły się wydarzyć w trakcie współpracy architekta z klientem.
Niestety, trudno powiedzieć jakie były praktyczne efekty stosowania „Zasad obliczania
wynagrodzenia za prace architektoniczne”, ponieważ niebawem Europę ogarnęły wydarzenia
I Wojny Światowej i nastąpił zastój budowlany.

Odzyskanie niepodległości: 1918...
Mogłoby się wydawać, że odbudowa zniszczonego kraju powinna być świetnym okresem dla
społeczności architektów. Tak w pewnym sensie się działo. Jednak nie było to proste, ponieważ odrodzona Rzeczpospolita powstała przecież poprzez odzyskanie terenów, które przez
123 lata pozostawały pod zupełnie różnymi
wpływami. Poziom budownictwa był skrajnie
różny na obszarach trzech niedawnych zaborów,
dlatego trudno było zastosować takie same
zasady dla wszystkich. Najwyższy poziom budownictwa reprezentował teren byłego zaboru
pruskiego, następnie zaboru austriackiego, natomiast poziom budownictwa na byłym terenie
rosyjskim prezentował się wręcz tragicznie.
Właściwie do czasów odzyskania niepodległości w zaborze rosyjskim na terenach Królestwa Polskiego, obowiązywała ustawa z 1830
roku, wyjątkowo zacofana i swoimi korzeniami
tkwiąca jeszcze w XVIII wieku. Było to oczywiście działanie celowe, zmierzające do upodlenia
i zdominowania niepokornych Polaków.
Z tych właśnie powodów bardzo trudno było
wtedy objąć całą Polskę jedną ustawą regulującą sprawy zawodowe i przepisy budowlane.
Określenie tych przepisów w byłym zaborze
pruskim byłoby regresem dla tych terenów, a dla
byłego zaboru rosyjskiego – poziomem nierealnym do zrealizowania. W nowej Rzeczypospolitej występowały tak banalne (wydawałoby
się) problemy jak kilkanaście produkowanych
wymiarów cegieł. Doprowadziło to w efekcie do
wydania rozporządzenia, które mimo wielu dyskusji i sprzeciwów (jak to zwykle w Polsce bywa )
ustaliło wymiar cegły na 27x13x6 cm. Rozporzą-

22

Z:A _04_2012

dzenie Ministra Robót Publicznych „o wymiarach używanej przy budowie cegły niepalonej”
opublikowano 7 października 1930 r., ale weszło
ono w życie dopiero 1 stycznia 1932 roku.
Tym niemniej pierwsze lata niepodległości
przyniosły powolny, lecz stały rozwój rynku zleceń projektowych. Szczególnie dużo budowało
się na kresach wschodnich. Jednocześnie rozpoczął się długi proces konsolidacji rozrzuconych
po całej Rzeczypospolitej ugrupowań architektonicznych w kierunku stworzenia jednej, silnej,
organizacji architektów – miało to trwać przez
długie lata...

Rok 1928...
Dziesięć lat po uzyskaniu niepodległości, na
zjeździe Delegacji Architektów Polskich (D.A.P.),
który odbył się w Warszawie w dniach 21-23
kwietnia 1928 roku przyjęto nową wersję
„Zasad Obliczania Wynagrodzenia za Prace
Architektoniczne”, które swym zasięgiem
obejmowały już cały obszar Rzeczypospolitej. Był to dokument, który jak poprzednie,

Zakres prac architekta został jak w poprzednich „Zasadach...” podzielony na sześć etapów
(przypomnę: szkic, projekt szczegółowy, kosztorys szczegółowy, rysunki wykonawcze, kierownictwo ogólne, sprawdzenie rachunków).
Podstawą wyliczenia wynagrodzenia był nadal
1 m3 budowli. Budowle zostały pogrupowane
w zależności od stopnia skomplikowania projektu na trzy rzędy główne oraz czwarty rząd
specjalny, w którym ceny nie były ustalone
(patrz tabele poniżej).
D.A.P. miała co roku (lub częściej jeżeli zachodziła taka potrzeba) podawać nową stawkę
regulującą wysokość wynagrodzenia za 1 m3
odnośnie prac projektowych oraz za całokształt
pracy architektonicznej przy ogólnym kierownictwie robót. Ceny za 1 m3 realizowanego budynku wynosiły w 1928 roku w zależności od
„rzędu”: I – 45 zł, II – 75 zł, III – 100 zł. W treści
dokumentu jest kilka ciekawych zasad dodatkowo regulujących wynagrodzenie architekta:
w przypadku realizacji robót budowlanych „sposobem administracyjnym”, wynagrodzenie za

Źródło: Zasady wyceny z roku 1928 / Biblioteka Cyfrowa PW

odwoływał się do solidarnego i honorowego
stosowania przez środowisko i nie był formą
rozporządzenia ani ustawy usankcjonowanej
przez władze. Aczkolwiek prowadzono rozmowy z Ministerstwem Robót Publicznych, aby
„Zasady...” zostały zatwierdzone jako obowiązujące dla środowiska architektów.
„Zasady obliczeń wynagrodzenia za prace architektoniczne” z 1928 roku, powstały
z czterech głównych powodów:
	aby architekt mógł łatwo obliczyć wynagrodzenie,
	aby każdy architekt wiedział jakie stawki podaje jego konkurent (zdrowa konkurencja),
	aby klient mógł z góry przewidzieć koszty
z jakimi ma się liczyć w przypadku zatrudnienia architekta,
	aby „...w przypadku sporu była podstawa do
słusznego rozstrzygnięcia...”.

kierownictwo ogólne zwiększa się dwukrotnie
a w przypadku prowadzenia robót „sposobem
gospodarczym” – sześciokrotnie.
Teoretycznie projekt i nadzór nad nim w 1908
roku kosztował ok. 1900 rubli, w 1928 cena tej
samej usługi wynosiła 16 250 zł. Przypomnę,
że podstawą porównawczej wyceny była kamienica 4-kondygnacyjna, wykończona w „lepszym standardzie”, oczywiście podpiwniczona
i z poddaszem nieużytkowym (strych). Kubatura takiego budynku (tym razem wycena mogła
obejmować piwnice) to ok. 2500 m3. Budynek
zaliczam do II rzędu przyjmując niższą stawkę
6,5 zł/1 m3 (cena powinna wynosić pomiędzy
6,5-6,75 zł). Czyli wynagrodzenie architekta za
części składowe jego usługi wyniosłoby:
	za szkic 15% = 2437 zł 50 gr,
	za projekt szczegółowy 25% = 4062 zł 50 gr,
	za kosztorys szczegółowy 10% = 1625 zł,
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	za rysunki wykonawcze 20% = 3250 zł,
	kierownictwo ogólne (robót) 20% = 3250 zł,
	i za sprawdzenie rachunków 10% = 1625 zł.

Lata kryzysu: 1929-1934
Powstanie nowych „Zasad wyceny prac projektowych” zbiegło się niestety z ogólnoświatowym kryzysem. Zasady opublikowano w maju
1928 roku, natomiast 24 października 1929
roku miał miejsce słynny „czarny czwartek” na
giełdzie nowojorskiej, który obecnie uznaje się
za początek Wielkiego Kryzysu Światowego.
Echa gwałtownych spadków cen na giełdach
światowych oczywiście dotarły też do Polski
i lata 1929-1934 są określane jako lata kryzysu
polskiego. Nastąpił w związku z tym zastój na
rynku budowlanym.
Dlatego w praktyce „Zasady...” z 1928 roku,
nie były skrupulatnie stosowane. Ukazał się
w tej sprawie artykuł autorstwa znakomitego katowickiego architekta Tadeusza Michejdy (w numerze Architektura i Budownictwo
z 1930 r., nr 1-2, str. 24-25). Autor pisze tam,
że obowiązujące od 1928 roku „Zasady...” są
bezużyteczne, ponieważ architekci się do nich
nie stosują, nagminnie robiąc „upusty” oraz, że

są też bezużyteczne w przypadku sporu „...gdyż
nie są przez władze zatwierdzone...”. W dalszej
części autor artykułu proponuje trzy punkty,
które jego zdaniem uzdrowią sytuację:
1) stawki obniżyć (podaje w treści nową tabelę
wynagrodzenia procentowego w zależności
od kosztu realizacji),
2) uczynić normy wynagrodzeń bardziej elastycznymi (tak aby mogły być stosowane
w różnych częściach Polski),
3) „...umożliwić i przeprowadzić ich zatwierdzenie
przez władze...”.
Hmm... od publikacji tego artykułu minęło ponad 82 lata a jego treść i przesłanie… pozostawiam bez komentarza.
Generalnie w prasie architektonicznej pojawiało się w latach 1928-1934, wiele artykułów,
dyskusji, odezw i manifestów starających się
zwrócić uwagę kół rządowych na katastrofalną
sytuację finansów architektonicznych i budownictwa. Na przełomie lutego i marca 1930 roku,
Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców
Budowlanych RP wystosowało do władz państwowych 6 memoriałów w sprawie uruchomienia budownictwa. Fragmenty tych tekstów

ukazały się w artykule inż. architekta Józefa
Krupy pt.: „Dwa stanowiska” (Architektura i Budownictwo, 1932 r., nr 5, str. 153-155). Zarówno
pierwszy jak i drugi artykuł wywołał ożywioną
dyskusję m.in. z powodu pojawiających się tam
pomysłów, aby to państwo organizując duże
biura architektoniczne przejęło opiekę finansową nad architektami, którzy pozbawieni byli
zleceń z powodu kryzysu. Ukazał się także ciekawy artykuł Tadeusza Stryjeńskiego (pt. „Kilka
uwag o stanowisku zawodowym architektów”
Architektura i Budownictwo, 1932 r., nr 7, str.
230-231), który opisywał sytuację architektów
oraz stan stowarzyszeń architektonicznych
w 1932 roku. Smutny był to obraz. Autor pisał,
że „wielu architektów dąży do tego, ażeby zostać urzędnikiem państwowym lub miejskim,
nie mogąc w wolnym zawodzie zapracować na
życie i utrzymanie rodziny”.
No cóż... architekci dyskutowali i dyskutowali. Tymczasem adwokaci, którzy zawsze są
wymieniani obok architektów jednym tchem,
jako przedstawiciele wolnych zawodów, doprowadzili do wydania w 1933 roku Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 1933
roku w sprawie wynagrodzenia adwokatów za

re k l a m a

TARGI BRANŻY KAMIENIARSKIEJ

7-10.11.2012, Poznań

www.kamien-stone.pl
www.kamien-stone.mtp.pl

ORGANIZATORZY
ORGANISERS

PROJEKTUJ I BUDUJ Z KAMIENIEM
– TO NOWY FUNDAMENT DESIGNU
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland
tel. +48 61 869 20 00, fax: +48 61 869 29 99
e-mail: kamien-stone@mtp.pl

Geoservice-Christi sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 41/7, 50-032 Wrocław, Poland
tel. +48 71 343 21 04, fax: +48 71 372 44 19
e-mail: info@geoservice.pl

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

wykonywanie czynności zawodowych (Dz. U. nr
24 z 1933 poz. 200 i 201), które ustalało jasno
i konkretnie apanaże tej grupy zawodowej. Mogę
tylko dodać, że obecnie adwokaci mogą również
korzystać z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie
opłat za czynności adwokackie. Oczywiście chodzi tutaj głównie o wygodę Sądu aby mógł ustalać ceny wynagrodzeń „adwokatów z urzędu”.

Rok 1938...
Minęło 20 lat od chwili odzyskania niepodległości. W roku 1938 Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SARP) miało
1006 członków, prezesem był prof. dr inż.
arch. Adolf Szyszko-Bohusz, wiceprezesami
byli inż. arch. Kazimierz Tołłoczko i inż. arch.
Juliusz Żurawski.
W Polsce wychodziło wtedy ok. 51 czasopism poruszających zagadnienia budowlane.
W 14 najważniejszych polskich bibliotekach
można było zapoznać się ok. 250 aktualnymi
i archiwalnymi tytułami czasopism polskich
i zagranicznych (z całego świata), traktującymi
o architekturze i budownictwie.
Obowiązujące w 1938 roku „Normy wynagrodzeń za prace architektoniczne” zostały
opracowane przez Komisję Norm Wynagrodzeń
przy Zarządzie Głównym SARP. Komisja miała o tyle prościej, że opierała się na normach
wynagrodzeń popartych przez Ministerstwo
Robót Publicznych (M.R.P. zostało rozwiązane
w 1932 roku). Normy dotyczyły (jak wszystkie
do tej pory zasady wynagrodzeń) tylko wynagrodzenia architekta, które uzależnione było
od kubatury budynku. Pozostał nadal podział
na sześć etapów pracy architekta (szkic, projekt, kosztorys, kierownictwo robót, rysunki
wykonawcze i sprawozdanie rachunków). Tabela wynagrodzeń została znacznie uproszczona
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podając wartości wynagrodzeń w złotych polskich odpowiednio do budynków o kubaturze:
600, 1000, 5000, 20000 i 50000 m3, z zaleceniem aby w przypadku pośrednich wartości
stosować proporcjonalne ustępstwa na rzecz
klienta. Norma wynagrodzeń dzieliła budynki
na 4 kategorie i określała stawki minimalne.
I tak – koszt projektu budynku oraz pozostałe
koszty kompleksowej usługi architekta dla kamieniczki o kubaturze 2500 m3, który wyceniałem w 1908 i 1928 roku, w 1938 wynosiłyby:
	szkic ok. 600 zł,
	projekt 1200 zł,
	kosztorys 480 zł,
	kierownictwo robót 2280 zł,
	rysunki wykonawcze 2280 zł,
	oraz sprawozdanie rachunków 750 zł.
Daje to łącznie kwotę 7590 zł. Aby przybliżyć
realną wartość tych pieniędzy podam kilka cen
z tamtego okresu:
• Orientacyjna wysokość żądanego komornego w nowych domach w Warszawie (na podstawie „Kalendarza Przeglądu Budowlanego”
na rok 1938, dane z roku 1937): w Śródmieściu
80-90 zł/mies. (przy bardzo dobrym standardzie wykończenia i wyposażenia domu),
przy „dobrym” standardzie 70-80 zł/mies.
Na Mokotowie „bliższym” – 60 zł/mies. Na
Żoliborzu (to była w 1938 r. daleko położona
od centrum i nowa dzielnica) przy standardzie „dobrym” – 40 zł/mies. Są to ceny bez
dodatkowych opłat takich jak ogrzewanie,
elektryczność czy... winda.
• Ceny materiałów budowlanych (loco budowa)
i robocizny według cennika Stowarzyszenia
Przemysłowców Budowlanych RP w Warszawie
(poziom cen wrzesień 1937): cegła zwyczajna
1000 szt. – 59 zł, klinkier do licowania 1000 szt.
– 295 zł, piasek – 6 zł/1 m3, deski ciesielskie

obrzynane klasy VI (20-25 mm) – 68 zł/1 m3,
deski klasy V (32-38 mm) – 78 zł/1 m3, kantówka 16x18, dł. 6 m – 81 zł/1m3, klepka dębowa na
posadzkę I gat. – 9,30 zł/1 m2. Natomiast robocizna: murarz I kat. – 1,40 zł/1h, cieśla I kat.
– 1,30 zł/1h, zbrojarz I kat – 1,30 zł/1h, a pomocnik cieśli – 0,70 zł/1h.
• Ceny materiałów budowlanych (loco budowa) i robocizny według cennika Korporacji
Budowniczych Poznańskich „Strzecha” (poziom cen wrzesień 1937): cegła zwyczajna
1000 szt. – 37,50 zł, zendrówka do licowania
I gat. 1000 szt. – 180 zł, piasek – 4,50 zł/1 m3,
deski sosnowe półczyste obrzynane (26 mm)
– 70 zł/1 m3, deski sosnowe czyste obrzynane
(25-38 mm) – 78 zł/1 m3, kantówka 16x18, dł.
6 m – 70 zł/1 m3, parkiet dębowy na posadzkę
I gat. – 10 zł/1 m2. Natomiast robocizna: murarz I kat. – 0,98 zł/1h, cieśla – 0,98 zł/1h, robotnik niewykwalifikowany – 0,60 zł/1h.
Nie ma sensu omawiać ile zarobiłby dzisiejszy
architekt projektując kamienicę ok. 500 m2
i nadzorując ją jako inwestor zastępczy, bo
do tego sprowadza się relacja zakresów usług
wówczas i teraz – każdy może to zrobić sam.
Ciekawe jednak czy wyjdzie więcej Szanownym Koleżankom i Kolegom niż według odpowiednika wyceny z 1938 roku...

Pracochłonność projektu w 1938 roku
Do tej pory pisałem tylko o wynagrodzeniu.
Aby zyskać pełniejszy obraz finansów międzywojennego architekta należy zorientować się
również jak wyglądały wówczas projekty i jaki
był ich poziom pracochłonności. Cóż – najprościej byłoby powiedzieć, że powstające wtedy
projekty budowlane przypominały dzisiejsze
koncepcje. Nie jest to szczególnie dziwne,
ponieważ do dzisiaj tak wykonuje się projek-
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Forma przedwojennego projektu
budowlanego (1934). Projekt
naklejony jest na tekturki formatu
A4 i oprawiony introliogatorsko
tak, aby można było go złożyć
w harmonijkę. W dodatku tak
sprytnie, że każda ze stron
projektu, w zależności od potrzeb,
mogła być na wierzchu.
Reprodukcja projektu autorstwa
znakomitego międzywojennego
architekta Jana Redy,
udostępniona dzięki uprzejmości
mec. Michała Walkowskiego
(właściciela budynku). Obiekt
stoi na Osiedlu Ministerstwa
Łączności Boernerowo (obecnie
w obrębie dzielnicy WarszawaBemowo), aktualnie wpisany jest
do Rejestru Zabytków
m. st. Warszawy.

ty budowlane w krajach francuskojęzycznych
(Francja, Belgia). Przecież międzywojenny murarz obraziłby się gdyby zarzucić go taka ilością
detali jakich żąda współczesny wykonawca.
Tutaj jako dygresję pozwolę sobie na osobiste wspomnienie. Zaraz po studiach, pracując
w jakiejś pracowni pod koniec lat 80., zostałem
wysłany, aby zinwentaryzować gzyms Ministerstwa Komunikacji w Warszawie korzystając
z rusztowania, które przesłaniało wtedy budynek
(z okazji robót elewacyjnych). Kiedy kończyłem
już swoją prace zagaił mnie pewien starszy pan
w roboczym schludnym ubraniu. Jak się okazało
– mistrz murarski na kilka tygodni przed emeryturą. Do dzisiaj jestem pod wrażeniem pogawędki, którą ucięliśmy sobie z tym panem. Wiedza,
obycie, kultura! Widząc takiego nieopierzonego
adepta architektury jak ja, a przy tym ciekawskiego gadułę, przez ponad godzinę opowiadał
mi jak przed wojna uczył się zawodu, jak budował
Starówkę warszawską po wojnie, jak odbudowywał Zamek Królewski w Warszawie. A ja siedząc
20 metrów nad chodnikiem na tym rusztowaniu
słuchałem go z wypiekami na twarzy. Teraz już
nie pamiętam szczegółów tej rozmowy, ale zachowało się w mojej pamięci ogólne wrażenie
tego bezimiennego mistrza murarskiego i dlatego doskonale rozumiem dlaczego przedwojenny
architekt rysował projekt tak jak zaprezentowany tutaj projekt domu jednorodzinnego autorstwa inż. architekta Jana Redy nie obawiając się
o efekt i dlaczego nie było potrzeba kilkudziesięciu detali, kilkunastu linii wymiarowych i codziennych kilkugodzinnych wizyt na budowie.
Oczywiście sprawę formy projektu regulował nie zwyczaj, ale odpowiednie przedwojenne
Polskie Normy. Podział i skalę projektu regulowały w 1938 roku norma PN/B-130 oraz norma
PN/B-131 (otwory w ścianach), wyjaśniając jak
ma wyglądać grafika projektu (patrz zamiesz-

czony powyżej projekt arch. Jana Redy). Dodatkowo obowiązywały opracowane przez SARP
„Przepisy dotyczące pracy architekta”, które
szczegółowo opisywały wszystkie elementy
rysunkowe projektu. Przepisy te powoływały
się też na rozporządzenie byłego Ministerstwa
Robót Publicznych z dnia 29 lipca 1929 roku,
wskazujące jakimi barwami należy oznaczać
jakie materiały. Stąd międzywojenne projekty są tak ładnie lawowane. Nie wynikało to
z upodobań estetycznych architektów ale właśnie z treści wspomnianej ustawy. Nie potrafię
sobie odmówić aby nie zacytować kilku kolorów
z tego rozporządzenia. Otóż przekroje murów
oznaczano „jasnym karminem”, przekroje części istniejących z żelaza – „błękitem pruskim,
murów z kamienia „neutraltintą”, przekroje
części projektowanych z drzewa „sieną paloną”
a widoki projektowanych wiązań dachowych
„gumigutą” (patrz wycinek obok).

Reasumując sytuację finansową
międzywojennego architekta...
Moim zdaniem konkluzja jest taka, że w stosunku do czasów dzisiejszych, międzywojenny
architekt stosował wyższe stawki za swoje
usługi, przy jednoczesnej mniejszej pracochłonności projektów. Umożliwiała mu to wyższa kultura budowlana przedwojennych wykonawców. Można by zaryzykować stwierdzenie,
że m.in. takie właśnie warunki spowodowały,
że polska architektura w latach 20. XX wieku, chyba jedyny raz w swej historii, stała na
znakomitym światowym poziomie. Architekci
uczestniczyli też w przedsięwzięciach nietuzinkowych, jak choćby (arch. arch. Szymon
Syrkus, Bohdan Lachert, Józef Szanajca, Stanisław i Barbara Brukalscy) w założonej przez
Władysława Strzemińskiego grupie twórczej
Preasens (1926-1929) oraz uzyskiwali między-

narodowe nagrody jak choćby srebrny medal
dla arch. Romualda Gutta (architektura) i Anny
Scholtz (zieleń) w Paryżu na wystawie Sztuka
i Technika w roku 1937 za projekt domu z ogro-

Źródło: ROZPORZĄDZENIE M.R.P. z roku 1929 / Przegląd Budowlany 1938

dem przy ul. Kieleckiej 33a w Warszawie (realizacja 1934 r.). Można by długo wymieniać...
I chociaż, jak pisałem wyżej, życie finansowe
międzywojennego nie było usłane różami
i musiał pokonać niedogodności pierwszych lat
niepodległości oraz kryzys lat 30., to jeśli już
miał zlecenia – nie było źle…
Czyli konkluzja stała się truizmem: aby mieć
możliwość owocnej twórczości, dającej ciekawe
efekty, trzeba mieć jednak odpowiednie warunki, w tym również finansowe.
Zainteresowanych obrazem międzywojennych finansów architekta zachęcam do zaznajomienia się z pełnymi wersjami międzywojennych „Zasad wyceny wynagrodzeń za prace
architektoniczne”, które są dostępne na stronie
www.zawod-architekt.pl/wyceny

Piotr M. Glegoła
architekt IARP
> napisz do autora:
piotr@glegola.com
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Od redakcji
Powstanie niniejszego artykułu zapoczątkował list arch. Jakuba Sałasińskiego do redakcji Z:A, zawierający osobiste refleksje autora. Po wymianie opinii (w kilku dość długich e-mailach) wspólnie zadecydowaliśmy o publikacji tekstu uzupełnionego o komentarze redakcji. Udostępniamy w ten sposób łamy
czasopisma do dyskusji, nie udajemy że wszystko jest w porządku oraz przypominamy o niektórych działaniach i postulatach Izby. Wiemy, że nie wszyscy architekci muszą o nich na co dzień pamiętać, okazuje
się jednak że większość dylematów poruszonych w autorskich refleksjach, jest rozpoznana i skomentowana prawnie w oficjalnych stanowiskach samorządu odnoszących się do przetargów publicznych, które
znajdują się w kompetencjach prac Izby Architektów RP.

Za prestiż, za szansę, za darmo
arch. Jakub Sałasiński

Nie oszukujmy się. To od nas samych zależy czy będziemy dogłębnie analizowali regulaminy
i startowali tylko w tych konkursach i przetargach, które dają szansę na uczciwe procedury
i poszanowanie (także finansowe) zawodu architekta. W przeciwnym razie nie podołamy
wymaganiom konkurencji i presji, jaką niesie ze sobą nasza profesja.

P

Przeglądając jeden z ostatnich numerów
Zawodu:Architekt, tj. 02/2012, natknąłem się
na artykuł arch. Andrzeja Pawlika pt. „Uwolnić
Kalego?”, który jako odpowiedź na polemikę
innego czytelnika poruszył moim zdaniem
dość kontrowersyjny temat. Otóż, jak się dowiadujemy z jego treści 1 , jednym z założeń
Izby, jest dążenie do wprowadzenia w przetargach publicznych elementów konkursowych,
znanych nam z konkursów architektonicznych
2 . Zanim jednak rozwinę wątek tych ostatnich, chciałbym podsumować kwestię tych
pierwszych – czyli przetargów.

Najtańszy wygrywa
Znacząca większość przetargów rozstrzyganych dziś w Polsce to takie, w których jedynym
kryterium jest cena. Najprościej rzecz ujmując:
najtańszy wygrywa. O ile, rzecz jasna, spełni
postawione wymagania Zleceniodawcy, nie
przesadzi z zaniżeniem ceny w stosunku do
ofert konkurujących, jak i zmieści się w przeznaczonej na cele inwestycji puli środków.
Nie chcę poruszać tu tematu ustawy o Zamówieniach publicznych, która jest między innymi temu procederowi winna. Temat wszak
jest niczym morze, do którego wciąż dopływają nowe rzeki sposobów na obejście zapisów,
umożliwiające wybranie oferty, która już na
pierwszy rzut oka narusza, jeśli nie wręcz łamie, przyjęte reguły gry.
Sednem problemu jest jednak fakt, iż często wygrywają projektanci oferujący absurdalnie niskie kwoty opracowania dokumentacji,
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zbyt niskie by być współmiernymi do nakładu
kosztów koniecznych do poniesienia w procesie projektowym, o honorarium nie wspomniawszy. Powstałe w takim procesie obiekty
w żaden sposób nie mogą nawet pretendować
do bycia czymś więcej, niż marnym i tandetnym kawałkiem budownictwa. Bo o architekturze mowy być już nie może.

Konstrukcja konkursów
Chciałbym skupić się jednak nie na przetargach,
lecz na konkursach. Przyglądając się bowiem
regulaminom konkursów organizowanych na
polskim rynku architektonicznym, nasuwa mi
się tylko jedno określenie – wyzysk. I to wyzysk, na który sami się godzimy. Biorąc bowiem
udział w takich konkursach często akceptujemy
dość osobliwe treści regulaminów, których asymetryczne konstrukcje mają na celu niesienie
korzyści jedynie organizatorom 3 .
W przeciwieństwie do przetargów, podczas których inwestor błądzi po omacku, nie
mając przecież możliwości weryfikacji tego, co
otrzyma w drodze projektu, konkursy charakteryzują się wzajemną rywalizacją nie na poziomie ofert, lecz zwizualizowanych koncepcji
prac poszczególnych zespołów konkursowych.
Taka forma zawalczenia o miano zwycięzcy
bez dwóch zdań niesie ze sobą więcej korzyści. Po pierwsze inwestor widzi, co proponują
mu poszczególni kandydaci, może znacznie
bardziej namacalnie wybrać projekt, który bardziej mu się podoba, lepiej spełnia jego oczekiwania i ma szansę osiągnąć cel, do którego

inwestor przecież dąży. W grę wchodzą wszak
przeważnie ogromne pieniądze i na jakiekolwiek niedomówienia lub późniejsze zmiany
koncepcji miejsca być nie może. Inwestor więc,
można rzec, jest zadowolony.
Jeśli w skład jury konkursowego wchodzą
osoby kompetentne, umiejące czytać projekty
i wystarczająco wrażliwe, by wybrać rzeczywiście rozwiązanie najbardziej korzystne, to możemy być prawie pewni, że wybrany przez nich
projekt będzie również właściwym ze względów urbanistycznych, dobrze korespondującym z zastanym otoczeniem, słowem: właściwie wpisującym się w lokalizację. Oczywiście
pojęcia tu użyte, jak „najbardziej”, „dobrze”
i „właściwie” zawsze obarczone są ciężarem
subiektywizmu, wszak projekty oceniane są
przez ludzi. Tym niemniej niezaprzeczalnym
jest, iż właściwe jury plus dobre prace oczywiście równa się właściwy projekt docelowy.
A więc podsumowując, spełnione zostały
już dwa warunki: zadowolony inwestor oraz
właściwy projekt.

Najsłabsze ogniwo...
I w tym momencie światło reflektorów pada
na ostatnie ogniwo łańcucha, czyli projektantów – architektów. Co z nimi? Czy można
powiedzieć, że i oni są zadowoleni? Wygrani
z pewnością tak. A przynajmniej miejmy taką
nadzieję. Zostali wynagrodzeni za swój trud
i ogromny wkład pracy który ponieśli. Wezmą
udział w negocjacjach na zlecenie im dalszego
etapu opracowania, umożliwiającego realizację
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Przypisy redakcji Z:A
1

Arch. Andrzej Pawlik w artykule „Uwolnić Kalego? To
wolność źle rozumiana” (Z:A _ 02/2012), napisał m.in:

Trudno oczekiwać od tej administracji, że
będzie zmieniała przepisy skoro są zgłoszenia
do przetargów.

„A przecież Izbie udało się doprowadzić do sytuacji,

> I jako Izba otrzymujemy później odpowiedź: ale o co

w której znaczące przetargi na opracowanie doku-

wam chodzi? Przecież to nie kto inny jak członkowie

mentacji projektowej odbywają się w trybie konkur-

Izby stwierdzają, że jednak nie macie racji, skoro i tak

sów architektonicznych. Jest szansa na to, że w tym

startują. A więc potrzebujemy świadomości, że wszelka

trybie będą przeprowadzane wszystkie przetargi

walka o ochronę zawodu po prostu spełznie na niczym,

architektoniczne.”

jeśli to my sami – architekci – zaniżamy standardy.

2

4

Konkurs architektoniczny to sposób wyłaniania wykonawcy dokumentacji według kryteriów zamawiającego
lub organizatora (np. SARP) w przypadkach nie objętych
nakazem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych
(np. inwestycje prywatne).

Nadzór nad konkursami architektonicznymi leży w kompetencjach SARP. Traktując jednak konkursy jako formę
pozyskiwania zleceń na rynku pracy, a nie jedynie obszar
twórczości architektonicznej, Izba Architektów RP prowadzi
z SARP zaawansowane rozmowy na ten temat.

Natomiast konkurs architektoniczny w trybie przetargu
publicznego dotyczy inwestycji i pieniędzy publicznych.
Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej musi być
wówczas zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.
Opinia IARP w tym zakresie – patrz punkty 4 5 .

Jednocześnie warto przypomnieć o działaniach IARP podejmowanych w sprawie przetargów publicznych (one bowiem
leżą w kompetencjach Izby) i wprowadzania do nich trybu
konkursowego, uwzględniając zarówno znaczenie trybu
konkursu, wagi koncepcji architektonicznej dla wyboru
wykonawcy usługi projektowej, kwalifikowania uczestników,
wynagrodzenia za koncepcje, jak i profesjonalizacji komisji
przetargowych. O tym wszystkim pisaliśmy m.in. w numerze
Z:A 02/2011 i przypominamy w punkcie 5 .

3

Podobne uwagi w odniesieniu do przetargów publicznych
poruszaliśmy w wywiadzie z prezesem IARP arch. Wojciechem Gęsiakiem (Z:A 06/2011). Przypominamy fragmenty
tamtej rozmowy.
Sebastian Osowski: A co w ostatnim czasie przysparza prawnikom Izby najwięcej pracy?
> Wojciech Gęsiak: Zamówienia publiczne. Ale muszę
w tym miejscu powiedzieć coś przykrego. W momentach kiedy oprotestowujemy warunki przetargu (albo
konkursu), dokładnie punktujemy niebezpieczne dla
projektantów zapisy. Dowiadują się o tym wszyscy
jego uczestnicy, i przykre jest kiedy okazuje się ostatecznie, że przetarg czy konkurs się odbywa, a spo-

Interesujące jest, że większość postulatów przedstawionych
przez kol. Jakuba Sałasińskiego jako głos w dyskusji na
temat konkursów – w odniesieniu do przetargów publicznych była przez IARP oficjalnie przedstawiona Urzędowi
Zamówień Publicznych już ponad półtora roku temu, wraz
z argumentacją prawną, ponieważ tylko takie argumenty
mogą być podstawą do zmiany ustaw i rozporządzeń. Warto
też odnotować, że część z tych postulatów znalazła swoje
odbicie w wytycznych UZP oraz w oficjalnych propozycjach
zmian w ustawie PZP, o czym pisaliśmy w Z:A 03/2012,
poświecając problematyce 3 artykuły: str. 66, 68, 70.

śród trzydziestu pierwotnych zgłoszeń nadal kilkunastu kolegów decyduje się i składa prace. W pewnym
sensie trudno jest mówić o ochronie naszego zawodu
w przypadku kiedy architekci sami...
(...)

5

Fragmenty stanowiska Izby Architektów RP w sprawie
stosowania dobrej praktyki w zamówieniach publicznych
na prace projektowe, przedstawionego w artykule „Kryteria
inne niż cena w zamówieniach publicznych” (Z:A 02/2011).

I to jest bardzo ciekawy moment naszej rozmowy.
Z jednej strony architekci, członkowie izby mają
oczekiwania wobec samorządu, a z drugiej...
> Mamy oczekiwania, ale jeśli sami rozbrajamy... I to
nie tyle samorząd, bo nie chodzi o izbę, ale o to, że
rozbrajamy siebie. Rozbrajamy swój zawód. Po co te
wszystkie uregulowania prawne jeśli wszystko wolno?

SPECYFIKA PROCESU PROJEKTOWEGO, KTÓREGO ISTOTĄ
JEST ZNAJDOWANIE ROZWIĄZAŃ, POWODUJE, ŻE TYLKO
SYNTEZA WIELU KRYTERIÓW MOŻE DAĆ WIARYGODNY
INSTRUMENT OCENY OFERT. ZAŚ JEDYNYM INSTRUMENTEM TAKIEJ SYNTEZY JEST PROJEKT (NA PRZYKŁAD
W FORMIE KONCEPCJI PRZETARGOWEJ).

A skoro my sami twierdzimy, że wszystko wolno, to
jakie mamy mieć wymagania w stosunku do administracji i inwestorów publicznych?

W świetle (...) specyfiki i uwarunkowań procesu projektowego
oraz z doświadczenia i analizy Izby Architektów RP wynika,

że dostosowanie praktyki zamówień publicznych w zakresie
planowania, projektowania i realizacji robot budowlanych do
specyfiki tego procesu, a w szczególności poprawne ustalanie
i stosowanie kryteriów innych niż cena wymaga łącznego
spełnienia następujących trzech warunków:
1. powierzenia przygotowania, prowadzenia i rozstrzygania
postępowań o zamówienia publiczne w zakresie PPiRB
specjalistom, bowiem tylko oni są w stanie gwarantować
właściwe przygotowanie warunków postępowania, dokonać
wyboru kryteriów oraz dokonać wiarygodnej oceny efektów
postępowania,
2. podawanie w SIWZ kwoty jaką Zamawiający zagwarantował
na realizację zamówienia w zestawieniu z wartością zamówienia oraz podawanie zasad ustalania ceny rażąco niskiej
– co pozwoli wykonawcom na etapie sporządzania koncepcji
przetargowej na zmianę pola konkurencji między ofertami.
W miejsce obecnej rywalizacji w zakresie ceny oferenci
konkurować będą zawartością merytoryczną oferty ponieważ
cena nie będzie w tym przypadku jedynym kryterium wyboru
oferty a jej zaniżanie będzie miało czytelną granicę,
3. odnoszenie się do warunków zamówienia i kryteriów
innych niż cena, niezależnie od trybu postępowania, poprzez
koncepcję przetargową (KP) sporządzaną w standardzie,
formie i zakresie właściwym dla danego tematu.
Spełnienie warunku 1 może nastąpić (m.in. – przyp.
red.) poprzez (...) stosowanie art. 19, 20 i 21 ustawy PZP
z zachowaniem następujących warunków:
> (...) co najmniej połowę składu komisji oraz jej przewodniczącego powoływać należy spośród niezależnych
służbowo od Zamawiającego, członków, właściwej dla
specyfiki danego zamówienia, izby samorządu zawodowego
(członkowie komisji ponosić w ten sposób będą odpowiedzialność dyscyplinarną i zawodową za czynności zawodowe
wykonywane w ramach prac komisji co gwarantuje ich
rzetelność merytoryczną).
Spełnienie warunku 3 powinno nastąpić
(m.in. – przyp. red.) poprzez:
	zastosowanie jako podstawowego trybu sporządzania
koncepcji przetargowej dla postępowań w zakresie PPiRB
o wartości zamówienia większym niż 300 000 euro, lub
o szczególnym znaczeniu dla kultury (...) przy czym:
	koncepcję przetargową sporządza się jako projekt
koncepcyjny w formie i zakresie właściwym dla specyfiki danego tematu,
	zakres i formę koncepcji przetargowej ustala i określa
w SIWZ komisja przetargowa,
	koncepcja przetargowa jest integralną częścią oferty i nie
może funkcjonować jako niezależny od oferty dokument,
	Zamawiający, w zależności od specyfiki zamówienia
i wartości sporządzenia koncepcji przetargowej,
przeznacza do 10% wartości zamówienia na zwrot
kosztów sporządzenia ofert przetargowych.
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dzieła. Co jednak z pozostałymi? Czy ich trud
był mniejszy? Czy odpadli wyłącznie dlatego,
że byli gorsi, a może ich koncepcja nie przypadła do gustu jury?
Wszak, jak wspomniałem wcześniej, bez
względu na doniosłość sędziów, werdykt i tak
zawsze niesie ze sobą pewien subiektywizm.
Dlaczego więc konstrukcja znacznej większości konkursów organizowanych w Polsce nie
zapewnia żadnego wynagrodzenia tym, którzy z takich czy innych względów nie zakwalifikowali się do wygranej? Może ktoś w tym
momencie powiedzieć oczywiście: „Wygrali
najlepsi”. Ale czy takie stwierdzenie jest prawdziwe? I dlaczego to MY, architekci, zawsze
jesteśmy obciążani kosztami wynikającymi
z czyjegoś widzimisię? Chciałbym, by Izba walcząc o nasze dobro, zadbała o nas i w tej kwestii. Przypis redakcji: Należy zwrócić w tym
miejscu uwagę, że nadzór nad konkursami
architektonicznymi leży w kompetencjach
SARP. Traktując jednak konkursy jako formę
pozyskiwania zleceń na rynku pracy, a nie tylko obszar twórczości architektonicznej, Izba
Architektów RP prowadzi z SARP zaawansowane rozmowy na ten temat 4 .
Proszę bowiem wskazać mi inną branżę,
w której ktoś podejmuje się wykonania jakiegoś zadania (projektu) bez zlecenia, bez wynagrodzenia, ani jakiejkolwiek choćby gwarancji
zwrotu kosztów poniesionych na rzecz Zamawiającego.
Przecież istnieją systemy należytego
i uczciwego organizowania tego typu kompetycji. I są one dość proste. A oto przykład:
przyszły Inwestor zaprasza do udziału w konkursie uczestników (lub ogłasza konkurs z zaznaczeniem konieczności dopuszczenia w jego
udziale), a następnie wszystkim uczestnikom,
którzy rzecz jasna wykazali się należytą pracą
w temacie, zwraca koszty przygotowania projektów. Rzecz jasna przyznawane są nagrody,
lecz nikt, kto włożył należyty wkład pracy,
nie zostaje odesłany z niczym. Przygotowanie
pracy to koszty, nie tylko wydruków, ale przede
wszystkim pracy zespołu. I to koszty duże.
Dlaczego więc u nas tak nie można? Dlaczego wykorzystuje się projektantów (mowa
tu nie tylko o architektach przecież)? A co gorsze, dlaczego się dajemy? Przecież każdy wie,
że koncepcja to jeden z ważniejszych etapów
projektu. Dobrze wykonana gwarantuje suk-
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ces całego projektu! A przy nawet najlepszym
zespole opracowującym projekt wykonawczy
sukces inwestycji nie będzie osiągnięty, jeśli
koncepcja będzie nie trafiona i źle dostosowana. Dlaczego więc takie metody praktykuje się
w konkursach architektonicznych?!
Odpowiedź jest prosta. Bo to wiąże się
z kosztami. Im więcej grup projektowych zaprosi wspomniany organizator, tym większego
budżetu potrzebuje. A w sytuacji jaką mamy
dziś na rynku, inwestor nie ponosi kosztów
praktycznie żadnych. W każdym razie żadnych, w porównaniu do wynagrodzenia, jakie
powinien uiścić za prace koncepcyjne zlecone
architektom.
I teraz warto zadać sobie pytanie. Ile zespołów projektowych i przez jak długo jest
w stanie sponsorować w ten sposób zachcianki inwestorów? Prędzej, czy później, w ramach
oszczędności dochodzi do sytuacji, w której
potencjał twórczy grupy jest zaniżany z uwagi
na brak gwarantowanych środków. W efekcie
jakość projektowa prac jest niższa, niż mogłoby to mieć miejsce przy prawdziwym zleceniu.
A w efekcie końcowym architektura i otoczenie również traci lub główna nagroda w ogóle
nie zostaje przyznana z uwagi na zbyt niski poziom merytoryczny złożonych prac. Słowem:
niska jakość, czyli rezultat znany z postępowania przetargowego.

Nasz szacunek do nas samych
I już na zakończenie chciałbym prosić o krótką analizę i wyciągnięcie wniosków. Zastanówmy się, jaki wkład pracy ponosi uczestnik przetargu lub konkursu przygotowując
koncepcję architektoniczną, przy założeniu,
że nie wygrywa rywalizacji, a organizator nie
proponuje procedury kilkuetapowej z kwalifikacją uczestników i pokryciem kosztów opracowywanych koncepcji? Rzetelnie wykonana
koncepcja, przeprowadzona po dogłębnych
analizach i opracowywana z myślą o spełnieniu postawionych wymagań jest generatorem
sporych kosztów, a przede wszystkim wkładu intelektualnego jej twórców i poświęconego czasu. I nieważne, czy koncepcja ta akurat
przypadnie do gustu jury zdobywając pierwszą nagrodę, czy też ostatnie miejsce.
Czy zatem warto oddawać taką pracę w czyjeś ręce za darmo lub półdarmo? Pozytywna
odpowiedź oznaczałaby, iż charakteryzuje nas

kompletny brak szacunku dla siebie samych.
A jednak, większość tego typu konkursów ma
swoje rozstrzygnięcie. Wyłoniona zostaje praca z puli „nastek”, czasem nawet dziesiątek nadesłanych prac. Sami autorzy opływają dumą,
iż ktoś dał im tę szansę wyżycia się. Bo konkurs
to przecież prestiż. Tylko czy na pewno?
Myślę że warto, by procedury zarówno
przetargowe, jak i konkursowe przeprowadzane były uczciwie, z poszanowaniem zawodu
architekta. Warto również byśmy dogłębnie analizowali regulaminy i startowali tylko
w tych konkursach i przetargach, które dają
szansę na spełnienie tych kryteriów.
W przeciwnym razie, krok za krokiem, doprowadzimy do masowej upadłości licznych
biur i pracowni architektonicznych – także
swoich. Nie będziemy bowiem w stanie podołać wymaganiom konkurencji i presji, jaką
niesie ze sobą nasz zawód. A nie o to chyba
chodzi. Nie oszukujmy się – nie zawsze wygrywają projekty wyjątkowe, nie zawsze też
te poprawne. Często zdarza się, że o wygranej
decyduje ten sam łut szczęścia, co na „chybił trafił”. I tak naprawdę nie jest to kwestia
bycia lepszym, czy gorszym, lecz innych, bardziej skomplikowanych zależności, w które nie
chciałbym się tu jednak zagłębiać. To temat
na zupełnie inną rozprawkę.
Ciężko mówić o dobru architektów, o dobru
nas samych, gdy narasta między nami współzawodnictwo, niczym na szczurzym podwórku. Gramy często bowiem va banque. A przy
takiej rywalizacji wszelkie zasady przestają
mieć znaczenie.

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Rażąco niska cena: refleksje publiczne i osobiste, Z:A_03/2012, s. 66
> Stanowisko IARP na temat propozycji zmian w ustawie PZP, 03/2012, s. 68
> Pozacenowe kryteria oceny ofert – jest poradnik UZP, 03/2012, s. 70
> Pracujemy bez propagandy, Z:A_06/2011, s. 14
> Kryteria inne niż cena w zamówieniach publicznych, Z:A_02/2011, s. 62
> Konkurencja może być zdrowa, Z:A_06/2010, s. 18

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

Jakub Sałasiński
architekt IARP
> napisz do autora:
jakub.salasinski@gmail.com

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

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

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Od redakcji
Jeden z czytelników Z:A zasugerował nam niedawno, że projektanci grafiki użytkowej „mają lepiej” i nie podejmują
się pracy bez umowy. Akurat ta grupa zawodowa nie jest nam zupełnie obca, zaoponowaliśmy więc i zaproponowaliśmy lekturę pewnego artykułu. Po chwili pomyśleliśmy: przecież powinni przeczytać go wszyscy architekci!
Warto wiedzieć o czym dyskutują inne środowiska projektowe, szukać analogii, rozwijać własne argumenty.
Autorowi i redakcji dziękujemy za zgodę na publikację fragmentu artykułu będącego podsumowaniem badania
ankietowego przeprowadzonego przez kwartalnik 2+3D oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU).

O

Za bułkę
z masłem
ceny projektów
graficznych
Kuba Sowiński

Ponad dwa lata temu
temu w 34. numerze 2+3D
opublikowaliśmy dość
skomplikowany, ale podobno
skuteczny sposób obliczania
honorarium za usługi
projektowe w 3D1, opracowany
przez Stowarzyszenie
Projektantów Form
Przemysłowych. Od tego czasu
zastanawialiśmy się w redakcji,
czy w podobny sposób, poddając
działaniom matematycznym
rozmaite współczynniki
wycenianego projektu, udałoby
się stworzyć schemat dla
grafików.
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Okazało się to jednak zbyt trudne. We wzornictwie istotną zmienną przy obliczeniach jest
cena detaliczna wytworzonego produktu, która w pracach graficznych zwykle zamienia się
w wartość wizerunkową czy symboliczną. Graficy ironizują, że jak w 3D na honorarium wpływa końcowa cena wyprodukowanego krzesła,
tak na wartość np. logo powinna mieć wpływ
cena samochodu zleceniodawcy. W 2D przedmiot projektowania nie zawsze przyjmuje jednoznaczną i trwałą postać. Można, co prawda,
próbować wyceniać skutki zaprojektowania celnego plakatu lub łatwo zapamiętywanego loga,
lecz trudno te potencjalne zyski wywieść wprost
z procesu projektowego. W tym ostatnim tkwi,
moim zdaniem, druga istotna różnica.
W obmyślaniu produktu praca dizajnera
jest nierozerwalnie powiązana z zapleczem
technologicznym producenta, uwikłana we
współpracę z konstruktorami, korygowana
przez ustalone etapy wdrażania. W wyniku
tej sztafety w najgorszym razie powstaje coś
topornego lub mało innowacyjnego, lecz mimo
wszystko wartego ustalonej zapłaty. Trudno
tu sobie wyobrazić projekt zupełnie niefunkcjonalny, niezgodny z założeniami, a wreszcie
zrobiony na kolanie przez zupełnego amatora.
W grafice, m.in. skutkiem łatwości i dostępności narzędzi, jest to zjawisko nagminne.
Osobom narzekającym na niskie ceny lub brak
wytycznych w tej dziedzinie trudno ustalić
punkty kontrolne, certyfikujące jakość danej
pracy, którą następnie można by wycenić przy
pomocy wzoru.
Oczywiście trochę upraszczam, bo w wielu
przypadkach da się to mimo wszystko zrobić,
zwłaszcza przy skomplikowanych strukturalnie
projektach portali internetowych czy systemów
informacji wizualnej. Firmy projektowe, reklamowe czy pojedynczy twórcy wypracowują na
swój użytek miary dla różnorakich prac graficznych, począwszy od stosowanej stawki godzinowej2, na zwyczajowo przyjętym honorarium
za jakąś konkretną usługę skończywszy. Zaryzykowałbym tezę, iż wśród doświadczonych
twórców i firm wycena nie jest problemem.
Dodatkowo reguluje ją sprawdzony mechanizm
podaży i popytu, w którym coraz większą rolę
odgrywa jakość, a nieco mniejszą cena.

Problem wyceny pojawia się za to wśród
freelancerów z krótkim stażem zawodowym,
którzy najczęściej wykonują proste strukturalnie projekty, takie jak okładka, afisz, plakat
czy logo z papeterią. To w tej grupie honoraria
nie mają dolnej granicy, gdyż twórcy mają inne
źródła utrzymania i projektują okazjonalnie,
nie ponoszą kosztów utrzymania firmy lub
pracowni, są skłonni pracować tylko za „wdrożenie” projektu, studiują itp. Stąd wiele nieporozumień, czy oskarżeń o dumpingowe ceny.
To właśnie z myślą o nich wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej postanowiliśmy przeprowadzić ankietę i zebrać od
freelancerów i niewielkich firm informacje o honorariach za porównywalne projekty. Te dane
mogą być pomocnymi punktami odniesienia. (…)

Freelancer
Interpretując podane ceny brutto (najczęściej wg umów o dzieło), trzeba pamiętać, że
tzw. wolni strzelcy ponoszą w związku ze swoją
działalnością dodatkowe obciążenia finansowe
i przysługujące im zwolnienie od opodatkowania 50 procent przychodów jako kosztów uzysku (co zmniejsza faktycznie płacony podatek
dochodowy do 9 procent) w przypadku naszych
respondentów jest całkiem uzasadnione. Osoby zawierające umowy o dzieło oprócz okresowych zakupów sprzętu, oprogramowania
(w tym drogich fontów) i wynajmu pracowni
inwestują we własne wykształcenie, uczestnicząc w szkoleniach czy podejmując zagraniczne studia. Same opłacają sobie ubezpieczenie
zdrowotne i składki emerytalne. Gdyby dobrze
policzyć, czasami mniej niż połowa sumy „na
rękę” jest prawdziwym czystym zyskiem projektanta z wykonanej pracy.
***
W dalszej części artykułu autor opisuje i komentuje podane w ankietach ceny za projekty
okładek, albumów i plakatów. Cały artykuł
można przeczytać w 43 numerze 2+3D. Kolejne
części komentarza ukażą się w następnych wydaniach tego kwartalnika.
1_ www.2plus3d.pl/artykuly/cennik-3d
2_www.2plus3d.pl/artykuly/jak-wycenic-dizajn

UBEZPIECZENIA

BIZNES

Słownik ubezpieczeniowy
architekta: podstawy
Robert Popielarz

Codzienny natłok informacji zmusza nas do ich selekcji. Osobiście rozgraniczam informacje na te, które mnie
ciekawią i na te, o których wiedza jest mi niezbędna. Terminologia ubezpieczeniowa to niewątpliwie wiedza
mieszcząca się w tej drugiej kategorii. Zwłaszcza, że zgodnie z porzekadłem, za niewiedzę się płaci.

N

Nie ulega wątpliwości, że rola ubezpieczeń
w działalności projektowej będzie stale rosnąć
– szczególnie w czasach trudnego rynku i wraz
ze wzrostem świadomości inwestorów o możliwościach dochodzenia roszczeń za szkody,
które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem uprawnień architektów, projektantów
i wykonawców robót budowlanych.
Aby skuteczniej zabezpieczyć ryzyko związane z wykonywanym zawodem warto zapamiętać kilka podstawowych terminów dotyczących ubezpieczeń. Ich znajomość może
przydać się również w życiu prywatnym,
ubezpieczając np. samochód czy mieszkanie,
łatwiej nam będzie poruszać się po świecie
polis i odszkodowań a potem dokonywać najlepszych wyborów.
Podane niżej wyjaśnienia nie są ścisłymi definicjami, a raczej ich streszczeniem, mającym
za cel oddanie istoty tych pojęć, z uwzględnieniem specyfiki zawodu architekta. Na początku,
te które – jak wynika z sygnałów jakie dostajemy od Państwa – budzą najwięcej wątpliwości.

Szkoda
Jest to strata majątkowa, lub inna (np. utrata
zdrowia, życia), powstała w wyniku wypadku
losowego (NNW) czy działania lub zaniechania. Rozróżnia się szkody na mieniu i szkody na
osobie.
Obowiązek naprawienia szkody obejmuje
następstwo (skutek) zdarzenia, które szkodę
wywołało. Naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści,
które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie
wyrządzono np. utracone dochody lub dodatkowe koszty materiałów.
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Wina umyślna
W najprostszym ujęciu, wina umyślna ma
miejsce wtedy, gdy sprawca ma świadomość
szkodliwego skutku swego zachowania i przewiduje jego następstwa. Umyślność polega
na ogół na zamierzonym podjęciu działania
sprzecznego z powszechnie przyjętymi regułami postępowania, bądź na powstrzymaniu
się od działania, mimo jego obowiązku.
W przypadku ubezpieczeń wina umyślna
może wiązać się z wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałą szkodę.
Jeśli ubezpieczony lub osoba, za którą ponosi
odpowiedzialność prawną spowoduje szkodę z winy umyślnej, wówczas ubezpieczyciel
może odmówić wypłaty odszkodowania.

Rażące niedbalstwo
Ubezpieczyciel może odmówić przyjęcia odpowiedzialności za powstałą szkodę i odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli do wypadku
ubezpieczeniowego doszło w wyniku rażącego
niedbalstwa.
Możemy mówić o nim wtedy gdy dojdzie
do szkody w wyniku niezachowania należytej
staranności. A szerzej: rażące niedbalstwo to
zachowanie naganne i niewłaściwe, graniczące z umyślnością. Kodeks cywilny opisuje je,
jako wykraczające poza obiektywny wzorzec
wymaganego zachowania osoby znajdującej
się w danej sytuacji, kreowany na podstawie
reguł współżycia społecznego, przepisów prawa, zwyczajów czy regulacji zawodowych.

Regres ubezpieczeniowy
Oznacza, że ubezpieczyciel ma prawo zażądać
zwrotu wypłaconego odszkodowania, od oso-

by ubezpieczonej. Taka sytuacja może się zdarzyć, jeśli szkoda powstała z winy osoby, która
wykupiła ubezpieczenie w dwóch przypadkach:
	pierwszy – gdy szkoda została wyrządzona
umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa,
	drugi – gdy szkoda została wyrządzona po
spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających.
Co ważne, to zakład ubezpieczeń musi udowodnić, że do szkody doszło w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. Zawierając
ubezpieczenie często istnieje możliwość wykupienia prawa do regresu. Oznacza to, że nawet w przypadku wystąpienia szkody na skutek rażącego niedbalstwa, ubezpieczyciel nie
może domagać się zwrotu odszkodowania.

Odpowiedzialność kontraktowa
i deliktowa
W działalności architekta najczęściej pojawiającym się rodzajem odpowiedzialności jest
odpowiedzialność kontraktowa. Jest ona następstwem niewykonania lub niewłaściwego
wykonania warunków umowy zawartej miedzy stronami.
Prawo wyróżnia również odpowiedzialność
deliktową, czyli za szkodę wyrządzoną w wyniku niedozwolonego postępowania, gdy stron
nie wiąże żadna umowa prawna. Podobnie – jeśli nastąpi sytuacja, w której dojdzie do szkody niezależnie od zakresu istniejącej umowy
– poszkodowany także może dochodzić swoich
praw na bazie odpowiedzialności deliktowej.
Strona, która wnosi roszczenie może dokonać wyboru, z jakiej odpowiedzialności je

BIZNES

Z zasady ubezpieczenie OC zawodowe architekta
nie obejmuje odpowiedzialności za błędy podwykonawców,
z którymi architekt lub pracownia projektowa
ma zawarte umowy.
Nie zwalnia to jednak z odpowiedzialności ponoszonej
za błędy popełnione przez podwykonawców
względem inwestora.

zgłosi. Ma to istotne znaczenie w przypadku
nastąpienia terminów przedawnień roszczeń
wynikających z k.c.

Terminy przedawnień roszczeń
Generalnie roszczenia przedawniają się
z upływem dziesięciu lat. Dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi jednak
trzy lata. A w przypadku roszczeń wynikających z umowy o prace projektowe (umowa
o dzieło), termin przedawnienia wynosi dwa
lata od dnia oddania projektu lub od dnia,
w którym zgodnie z treścią umowy projekt
miał być oddany.
W przypadku odpowiedzialności cywilnej
deliktowej roszczenie o naprawienie szkody
ulega przedawnieniu z upływem trzech lat
od dnia, w którym poszkodowany dowiedział
się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej
naprawienia. Przy czym termin ten nie może
być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym
nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Odpowiedzialność na zasadzie winy
W związku z wykonywanym zawodem architekci ponoszą odpowiedzialność na zasadzie
winy. To znaczy, że strona, która zgłasza roszczenie musi udowodnić winę architekta lub
pracowni.

Odpowiedzialność za podwykonawców
Z zasady ubezpieczenie OC zawodowe architekta nie obejmuje odpowiedzialności za błędy podwykonawców, z którymi architekt lub
pracownia projektowa ma zawarte umowy.
Nie zwalnia to jednak z odpowiedzialności ponoszonej za błędy popełnione przez podwykonawców względem inwestora. Czyli ewentualną szkodę architekt musi pokryć z własnego
majątku! Skuteczną ochronę zapewnia w tym
wypadku dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie OC pracowni architektonicznej lub projektowej.

Odpowiedzialność za pracowników
Tu sytuacja jest odwrotna niż w przypadku podwykonawców. Zgodnie z przepisami Prawa Pracy,
każdy pracodawca ponosi bezwzględną odpowiedzialność, za wszystkie działania i błędy zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę. Na co
dzień spotykamy się z dwiema sytuacjami:
	pierwsza – jeśli błąd zostanie popełniony
przez architekta bez uprawnień, zatrudnionego u innego architekta, który prowadzi
swoją pracownię i – podpisując się pod dokumentacją – ponosi odpowiedzialność zawodową i cywilną. Wówczas szkoda może
zostać pokryta z ubezpieczenia OC zawodowej architekta-właściciela.
	druga – jeśli błąd popełnił architekt z uprawnieniami zatrudniony na umowę o pracę,
– wówczas odpowiedzialność ponosi pracodawca, a szkoda nie zostanie pokryta z OC
zawodowej, tylko z majątku firmy. Należy
jednak pamiętać, że po zaspokojeniu roszczenia względem inwestora – pracodawcy
przysługuje prawo regresu względem pracownika. W znacznej większości przypadków
regres zostanie zapłacony z polisy pracownika, ale z ograniczeniem: maksymalnie do
3-miesięcznego wynagrodzenia bez względu
na rozmiar szkody. Istnieje jeden wyjątek od
tej reguły – jeśli pracodawca wykaże winę
umyślną pracownika, regres następuje do
pełnej wysokości popełnionej szkody.

Triggery ubezpieczeniowe
W dużym uproszczeniu jest to czas trwania
odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego (TU).
Wyróżniamy dwa główne modele tej odpowiedzialności:
Act committed – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki błędów (np. projektowych), które doprowadziły do szkody,
jeśli nastąpiły w okresie trwania ubezpieczenia. Zgłoszenie roszczenia może nastąpić w dowolnym czasie. Jednak odpowie-

dzialność nie trwa dłużej, niż przewidują to
terminy przedawnienia roszczeń zawartych
w Kodeksie Cywilnym.
Na bazie tego triggera działa obowiązkowe OC zawodowe architekta oraz dodatkowe ubezpieczenie OC firmy architektonicznej lub projektowej (na bazie działania lub
zaniechania). W przypadku OC obowiązkowego warunki ubezpieczenia we wszystkich towarzystwach muszą być takie same.
Natomiast warunki dobrowolnego OC pracowni architektonicznej lub projektowej
„powinny być takie same”.
	Claims made – odpowiedzialność ubezpieczyciela jest identyczna jak w Act Committed, jednak zgłoszenie roszczenia musi
nastąpić w okresie obowiązywania polisy.
Program ubezpieczeniowy IARP zawiera
dodatkowo ważny element szczególny, zawarty w OC nadwyżkowym architekta oraz
OC pracowni architektonicznej. Polega on
na przyjęciu odpowiedzialności TU z okresem wstecznym od 1 stycznia 2011 r., oraz
wprowadzeniu okresu dodatkowego odpowiedzialności wynoszącego 36 miesięcy
w dwóch przypadkach: pierwszy – to przejście architekta na emeryturę lub zaprzestanie wykonywania zawodu, drugi – odmowa
kontynuacji ubezpieczenia przez TU.
Powyższe pojęcia opisałem skrótowo, by zasygnalizować ich problematykę, lecz nie zmuszać do lektury skomplikowanych definicji. Jeśli ktoś z Szanownych Czytelników potrzebuje
bardziej szczegółowych informacji zapraszam
do kontaktu osobistego. 

Robert Popielarz
główny specjalista
ds. OC i CAR/EAR iExpert.pl
gsm 608 006 160
robert.popielarz@iexpert.pl
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

FELIETON

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

Moje środowiskowe
badania finansowe

C

Często zdarzają mi się sytuacje, które opowiadane osobie trzeciej łatwo poczytać za płytkie
łgarstwo i naigrywanie się z inteligencji rozmówcy. Dlatego często – dla uzyskania wiarygodności – muszę nieco podkręcić fakty, aby
uprawdopodobnić te moje historie. Tak było
również w tym przypadku...
Zgubiłem niedawno kartę do bankomatu
(oczywiście platynową). Niestety zgubiłem ją
feralnie – tuż po zamknięciu banku, czyli pieniędzy pobrać w kasie już nie mogłem. A tego właśnie wieczoru miałem komuś oddać 500 złotych.
Zobowiązanie honorowe, więc postanowiłem
te 5 stów pożyczyć, od jakiegoś kolegi, na jeden dzień, aby znowu nie musieć konfabulować
w takiej błahej sprawie. Zacząłem dzwonić po
moich bliższych i dalszych znajomych, licząc że
ktoś mnie poratuje – w końcu jaki to problem
500 złotych. Przecież wszyscy wiedzą jak żyją
architekci – szybkie samochody, osiemnastoletnie narzeczone, żony modelki, ciuchy od Versace
i Armaniego, penthouse’y w luksusowych apartamentach. Każdy to widzi w polskich serialach
i filmach. Takie tam 500 złotych – najwyżej jedno cygaro (oczywiście kubańskie) zapalą nietypowo zapałką a nie tradycyjnie banknotem...
Na pierwszy ogień poszedł mój kumpel architekt, na którego mogę zawsze liczyć, dzień i noc.
Zadzwoniłem. Był trochę zły ponieważ zwolnił
właśnie wszystkich pracowników i musiał samodzielnie narysować jakiś projekt w nieznanej mu
dotąd nowszej wersji używanego w firmie programu. W krótkich żołnierskich słowach oświadczył, że ma tylko pół baku benzyny i 200 zł
z czego może mi pożyczyć do jutra 150... Trudno. Wybrałem numer koleżanki architekt. Adres
pracowni w centrum, zatrudnia kilka osób, znana firma. Niestety. Koleżanka od kilku miesięcy
ciągnie na pożyczonych pieniądzach – właśnie
wypłaciła z tych pożyczonych pensje i...
Nie poddawałem się jednak – zadzwoniłem
do następnego kumpla. „Czekam na pensję”. Jaką
pensję? A twoja pracownia? – zaskoczony pytałem. Niestety, po 20 latach prowadzenia samodzielnej działalności, zwolnił wszystkich z powodu braku zleceń, zwinął pracownię i zatrudnił się
na etat jako jakiś doradca... i oczekiwał właśnie na
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Szybkie samochody,
osiemnastoletnie
narzeczone, żony
modelki, ciuchy od
Versace i Armaniego,
penthouse’y
w luksusowych
apartamentach. Każdy
to widzi w polskich
serialach i filmach.
Takie tam 500 złotych.
wypłatę. Lekko już zdenerwowany wystukałem
kolejny numer. Kolega odebrał ściszonym głosem
– właśnie był na sesji u psychologa. Znałem jego
historię. Po tym jak pewien deweloper zerwał
z nim kontrakt z powodu cięć finansowych – bo
bardziej mu się to opłacało (znaczy deweloperowi) niż kontynuacja projektu, którego nie miał
zamiaru realizować, kumpel popadł w kłopoty finansowe, później prywatne, ale nie wiedziałem,
że też psychiczne. Właśnie odłożył sobie jakąś
sumkę na terapię – musiał zapłacić z góry! – i nie
mógł dłużej rozmawiać (trwała przecież sesja
u psychologa). U następnego jakiś automat odezwał się po angielsku, kolega nie odbierał. Dopiero
w późniejszych rozmowach okazało się, że siedzi
w Libii, gdzie szczęśliwie dostał kontrakt.
No dobrze – jeżeli znajomi architekci, którzy prowadzą pracownie nie mają, to może ci
którzy u nich pracują? Zadzwoniłem więc do
„etatowca”. Mnie co prawda nie pomógł, ale ja
pomogłem jemu. Nie pamiętał nazwy pracowni,
w której kiedyś razem pracowaliśmy, a właśnie
było mu to potrzebne, bo wypełniał papiery do
rejestracji jako bezrobotny...
Coraz bardziej zdezorientowany spróbowałem u znajomych wykonawców. Jednemu wszy-

scy pracownicy uciekli właśnie do Irlandii ale był
spokojny, wiedział, że za jakieś dwa tygodnie
wrócą. W tej chwili nie był jednak w stanie mi pomóc. Inny właśnie zapłacił pensje pracownikom
oraz zusy i podatki. Sam sobie niewiele zostawił
więc... Dalszych rozmów nie będę już przytaczał
ponieważ brzmiały równie nudno i banalnie:
zwolnił pracowników, klient zalega, właśnie podał klienta do sądu, przeterminowana faktura,
mogę 200 złotych, czekamy pół roku na przelew,
mogę 300 złotych ale za tydzień, zapłaciłem
ZUS, zapłaciłem podatki, nie mamy zleceń...
Dzwoniłem i rozmawiałem z różnymi znajomymi (głównie architektami – wiadomo, że na
inne kontakty nikt nie ma czasu) około dwóch
godzin. Dopiero trzydziesty wykonany telefon
dał mi możliwość pożyczenia tych 500 złotych
(informacyjnie – bo może jest ciekawe jak zakończył się ten mój maraton – kredytodawcą
był „etatowiec” zatrudniony w urzędzie państwowym). Okazało się więc, że dokonałem niechcący pewnych badań marketingowych, którymi chciałem się w tym felietonie podzielić.
Przeczytawszy wystukany na klawiaturze
tekst, pomyślałem sobie – znowu wydarzyło mi
się coś, w co nikt przecież nie uwierzy. Znowu
wszyscy pomyślą, że plotę jakieś głodne kawałki i naigrywam się z ich inteligencji. Sam nie
wiem, czy to tak zostawić – ale... tym razem nie
będę konfabulował – zaryzykuję i zostawię tak
jak było. Zastanawiam się tylko czy teraz ktokolwiek przyzna się, że jest moim znajomym...
No nic – najważniejsze, że honorowy dług oddałem tego wieczoru kiedy należało. Wracając
wtedy do domu myślałem o tych wszystkich
rozmowach, o tym, do czego to zmierza...
Jedno jest pewne: odpowiedź na powyższe
pytanie jest tyle trudna, co pożądana dla wielu
z Nas. Nie chcę się mądrzyć – w końcu jesteśmy
inteligentną społecznością. Pozwolę sobie tylko
na jedną refleksję – czas zrozumieć, że nic nie
będzie już takie samo jak kiedyś i czas to zauważyć. A póki co – jest już późna noc, sąsiedzi poszli spać, zacznę od tego, że poszperam
w śmietniku – gdzieś tam były jeszcze te banknoty, którymi przypalałem cygara... Podobno
jeśli zachował się numer, to bank wymienia...

         
       

        
         

   



















RELACJE

Laureaci konkursu i prowadzący galę:
• Katarzyna Olubińska
(wiceprezes Fundacji Polska-Haiti),
• Maciej Siuda, Łukasz Piasta,
Katarzyna Dąbkowska, Marta Niedbalec,
Jerzy Mazurkiewicz, Kamil Rusinek
(zdobywcy I nagrody w konkursie),
• Jarosław Kuźniar (dziennikarz tvn24),
• Kamil Miklaszewski
(reprezentant laureatów II nagrody),
• anonimowa koleżanka
zastępująca Agatę Stępień
(laureatkę III nagrody)

Zrobić
coś dobrego
dla innych
Z arch. Tomaszem Tomaszewskim inicjatorem współorganizacji konkursu
i wiceprezesem Krajowej Rady IARP rozmawia Sebastian Osowski

Spotykamy się już po ogłoszeniu wyników
konkursu na projekt szkoły w Jacmel
na Haiti. Zanim jednak porozmawiamy
o losach zwycięskiego projektu cofnijmy
się do początku i powiedzmy skąd wziął się
pomysł na zorganizowanie tego konkursu?

> Pomysł wyszedł od Zofii Pinchinat-Wituckiej,
prezes Fundacji Polska-Haiti. Już kilka miesięcy
po tragicznych wydarzeniach na Haiti udało się
jej zgromadzić znaczące sumy współpracując
z Caritasem, który był partnerem akcji. Tyle,
że nie od razu było wiadomo na co je przeznaczyć. Dopiero podczas rozmowy z biskupem
Launay Saturné z diecezji Jacmel, którego była
gościem w czasie pobytu na wyspie, pojawił
się pomysł budowy szkoły. Z takim pomysłem
przyjechała do Warszawy, wiedziała że do budowy potrzeba projektu, a ja byłem jedynym
znanym jej architektem działającym w Izbie.
Tak to się zaczęło.
A co sprawiło, że Izba zdecydowała się
wziąć udział w tym nietypowym dla siebie
przedsięwzięciu?

> Według mnie Izba Architektów nie powinna
koncentrować się wyłącznie na sprawach
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wewnątrzśrodowiskowych. Dostrzegam w tej
chwili tendencję, aby mocno kontrolować
własne podwórko. Więc dobrze się stało, że
udało się nam wybić z tej wewnętrznej orbity
i pokazać że nasz samorząd może generować
zainteresowanie nie tylko członków, ale też
osób z zewnątrz. Angażując się w tę akcję
chcieliśmy pokazać, że nie jesteśmy „korporacją” nastawioną na budowanie endogenicznego imperium, ale zespołem ludzi chcących po
prostu zrobić coś dla innych.
Powstał regulamin, konkurs został
ogłoszony, do I etapu wpłynęło ponad 50
koncepcji... I jak przebiegały prace jury?

> Pierwsza selekcja to było sito formalne,
które przeprowadził sędzia referent – kolega arch. Mariusz Szabłowski, obdarzony
zdecydowanie analitycznym umysłem. Etap
ten był niezbędny, aby wychwycić prace nie
spełniające warunków konkursu. Mariusz
opracował tabelkę z kategoriami i każdej
pracy przyznawał punkty. Zaledwie trzy
zgłoszenia nie były w ogóle rozpatrywane,
ponieważ nie miały podstawowych elementów takich jak np. elewacje. Już w wyniku tej

pierwszej selekcji „wypłynęły” prace, które
najlepiej spełniały warunki, było ich około
20. Potem rozpoczęła się dyskusja zakończona głosowaniem.
A jakie kryteria były brane pod uwagę
i w jaki sposób zostały ustalone?

> Braliśmy pod uwagę prostotę wyrazu samego obiektu – np. trudne do zaakceptowania
przez komisję były kombinacje łamanych
dachów, przejść, krużganków, połączonych
placów, i wszelkiego galimatiasu, który nie
liczył się zarówno z kosztami jak i organizacją przestrzeni. Kolejnym argumentem było
właściwe zaprojektowanie etapów, tak żeby
po ukończeniu pierwszego i wpuszczeniu do
obiektu dzieci, można było kontynuować kolejne etapy bez intensywnych prac budowlanych, ciężarówek, hałasu, kurzu i błota.
To był chyba jeden z bardziej istotnych
warunków konkursu?

> Owszem, ale naprawdę niewiele prac było
w stanie ten argument spełnić. Przecież nie
chodzi o postawienie kilku kresek – tu pierwszy etap, tu drugi, tu trzeci. Etapowanie to
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Ten konkurs miał mieć charakter otwarty, a ponieważ Izba debiutowała jako organizator
– nie chcieliśmy, żeby był skierowany do rekinów architektury i biznesu. Był pomyślany
dla ludzi dobrego serca. To miała być szansa dla jednostek, a nie struktur komercyjnych.

proces myślowy, w którym trzeba uwzględnić
jak wygląda budowa, z czym się ona wiąże,
uwzględnić małe dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które potrzebują przede
wszystkim spokoju i skupienia... Wyobraźmy
sobie, że etapowanie inwestycji jest wykonane
niewłaściwie i wokół budynku cały czas jeżdżą
ciężarówki. Dzieci niby mogą się uczyć ale jest
to nauka w mało komfortowych warunkach.
To był jeden z ważniejszych warunków.
Ale domyślam się, że nie jedyny. Haiti to
przecież kraj zupełnie inny niż Polska...

> Rzeczywiście. Kolejnym istotnym warunkiem, o którym mówili zarówno biskup
Saturné jak i przedstawiciele fundacji, to
materiał do budowy. Nalegano żeby budynki
były wykonane z żelbetu albo z elementów
„żelbetopodobnych”. I znowu – bardzo wiele
prac nie spełniło tego warunku. Projektanci
dochodzili np. do wniosku, że rozwiązaniem
będzie prefabrykacja, a to niemożliwe w warunkach haitańskich! Tam nikt nie przypływa
z kontenerami wypełnionymi ścianami, to
jest nierealne. Transport dużych, ciężkich
elementów po wyspie też jest niemożli-

wy, dochodzą trudne warunki pogodowe.
Wszystko musi być wykonane na miejscu
i właśnie dlatego najlepiej sprawdza się beton i żelbet – najczęściej stosowane budulce
na wyspie.
Problem sprawiają także skomplikowane elementy więźby dachowej czy pokrycia
dachu. Poza tym np. blacha z dachu jest
zwykle zrywana przez wiatr i potrafi być
niebezpieczna – wiruje w powietrzu tnąc
wszystko, co napotka na swojej drodze. Na
dachu nie mogło być też papy, ponieważ
topi się w haitańskim słońcu, wydzielając
szkodliwe substancje i przestaje być szczelna.
Dobór materiałów analizowaliśmy bardzo
dokładnie.

Sposób prezentacji świadczył o osobowości
i charakterze autorów, więc także
projektowanego obiektu?

Czy były jakieś inne warunki, może bardziej
„pozatechniczne”?

Z czego wynikał pomysł, że konkurs był
dwuetapowy?

> Spore znaczenie miało profesjonalne przedstawienie graficzne. Wiele było smutnych
i ciężkich perspektyw, nie było tam widać
szczęścia i optymizmu. A chodziło o to żeby
pokazać obiekt z dobrej strony, ładnie, z dużym optymizmem. Takie prace były na pewno
chętniej oglądane przez komisję.

> Konkurs miał mieć charakter otwarty a ponieważ Izba debiutowała jako organizator nie
chcieliśmy, żeby był skierowany do rekinów
architektury i biznesu. Był pomyślany dla
ludzi dobrego serca. Mieliśmy świadomość,
że wezmą w nim udział młodzi architekci,
tacy którzy dopiero zdobyli uprawniania lub

> Ten konkurs miał przekazywać pozytywne
treści. To nie miało być mauzoleum poświęcone tragicznemu wydarzeniu. Chodziło o to,
żeby dać dzieciom szkołę pełną szczęścia i radości, tego czego im teraz najbardziej na Haiti
brakuje. Ci, którzy to zrozumieli mieli znacznie
większe szanse. Komisja o tym nie mówiła,
ale jako sekretarz, który nie miał prawa głosu
lecz obserwował obrady – wiem, że tak było.
Wszystko o czym mówię to moje obserwacje przesłanek jakimi kierowała się komisja
w toku swojej pracy– cała reszta była zawarta
w regulaminie konkursu.
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Zofia Pinchinat-Witucka, prezes Fundacji Polska-Haiti
i Tomasz Tomaszewski, wiceprezes Izby Architektów RP

staną w zespołach z uprawnionymi kolegami.
I uznaliśmy, że nie można ich prosić, aby od
początku przesadnie inwestowali w przygotowanie projektu – nie żądaliśmy drukowanych
plansz, bo to wiąże się z wysokimi kosztami,
a jeśli ktoś dopiero zaczyna karierę zawodową
to może być wysoki próg.
Nie chcieliśmy też żeby startowały biura,
przecież w Izbie nie zrzeszamy biur architektonicznych tylko osoby fizyczne. Ten konkurs
miał być szansą dla jednostek, a nie struktur
komercyjnych.
Pierwszy etap polegał na opracowaniu
koncepcji. Wystarczyło, że jedna osoba w zespole była członkiem IARP żeby móc w tym
konkursie uczestniczyć. Wydaje mi się że to
jeden z nielicznych w Polsce konkursów, który
odbył się według takich zasad. Przeważnie
trzeba wykazać się podobnymi realizacjami
w ostatnich 3 latach, okazać referencje, udokumentować doświadczenie, wpłacić wadium
itd. W tym przypadku jakikolwiek inny warunek poza posiadaniem uprawnień i przynależnością do izby zaprzeczyłby charakterowi
tego konkursu.
Zatem w pierwszym etapie trzeba było
przygotować koncepcję – co dalej?

> Ci, którzy przeszli do następnego etapu już
wiedzieli, że walczą o „złote runo” i pewną
sumę pieniędzy. Kwota może niekoniecznie była wielka, bo nie dysponowaliśmy
olbrzymim budżetem. Ale te trzy zespoły,
które znalazły się w drugim etapie musiały
zdać sobie sprawę, że w grę wchodzą już
podwykonawcy, branżyści, opracowania za

38

Z:A _04_2012

Nazwiska zwycięzców ogłoszono podczas uroczystego koncertu
charytatywnego uświetnionego występem Kayah i Marcina Wyrostka

które trzeba zapłacić. I że to zaangażowanie
finansowe będzie znacząco większe.
Ale w drugim etapie było też wiadomo że
wszystkie zespoły jakieś wynagrodzenie
finansowe otrzymają...

> Rzeczywiście, chociaż – jak wspomniałem
– Izba nie jest w stanie fundować olbrzymich
nagród finansowych. Przecież musiałaby to
zrobić ze składek, co byłoby nieuczciwe w stosunku do naszych członków. Oczywiście mogli
pojawić się sponsorzy, ale nie przy samym
konkursie. Sponsorzy byli obecni na gali i koncercie, ale nie fundowali nagród – fundatorami
były IARP oraz PIIB. Wydaje mi się jednak,
że laureaci zarówno drugiego (10,5 tys.). jak
i trzeciego (8,5 tys.) miejsca otrzymali honorowy zwrot kosztów zaangażowania w pracę.
Jak na konkurs, którego cel był charytatywny
te sumy i tak nie są małe...
Projekt zatem wybrany. Kiedy nastąpi
ciąg dalszy?

> Wstępny harmonogram już mamy – został
ustalony przez Zofię Pinchinat-Witucką, prezesa fundacji i Macieja Siudę, członka zwycięskiego zespołu. Około 15 lipca ekipa lauretów
wyjeżdża na tydzień na Haiti. Jadą na rekonesans, będą rozmawiać na miejscu z biskupem,
ekipami budowlanymi, architektem, który
pracuje w tej chwili nad projektem innej szkoły
na Haiti. Ich celem jest zebranie jak największej
ilości informacji na wielu płaszczyznach – kulturowych, technicznych, bezpieczeństwa.
Po powrocie, w związku z zebranymi informacjami, na pewno nastąpi okres przerabiania

projektu, dostosowania go do tych warunków,
które rzeczywiście są na miejscu (w chwili oddawania numeru Z:A do druku zespół autorski
wrócił właśnie z pierwszej, dziesięciodniowej
wizyty na wyspie – przyp. red.). 15 października przewidujemy zakończenie prac nad
pierwszą częścią projektu wykonawczego,
włącznie z jego wersją francuskojęzyczną, bo
oprócz opracowania projektu, trzeba jeszcze
uzyskać pozwolenie na budowę.
W październiku planuję osobiście zawieźć
biskupowi tę dokumentację, bo wiem że
powtórny wyjazd ekipy architektów-laureatów w odstępie 3 miesięcy bez rozpoczęcia
budowy szkoły nie ma sensu. Pojadą w lipcu,
a potem poczekają aż budowa szkoły rzeczywiście ruszy.
Kiedy więc zostanie wbita pierwsza łopata
na placu budowy?

> Chcemy żeby budowa ruszyła 2 stycznia
2013 roku. Mamy czas od 15 października
do 15 grudnia żeby uzyskać pozwolenie na
budowę. Termin jest prawdopodobny, biskup
Launay Saturné potwierdzał go w rozmowie.
Potem do 1 września 2013 roku miałaby stanąć większa część szkoły. Zdajemy sobie jednak sprawę, że 9 miesięcy to trudny termin.
Nawet w Polsce albo innym kraju, który ma
znacznie lepszą organizację budowy, dostęp
do materiałów budowlanych, transportu
itd. Liczymy, że we wrześniu 2013 będzie
wykonane 3/4 szkoły, tak aby dzieci mogły
zacząć edukację. Na początku może w trochę
trudniejszych warunkach, większym ścisku,
ale będą już mogły się bezpiecznie uczyć.
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I nagroda

Natomiast chcemy aby cała szkoła była
gotowa w pół roku po oddaniu do użytku
pierwszego etapu.
Jaki jest przewidywany koszt inwestycji?

> Budżet jaki mamy ze strony Haitańczyków
to 840 tys. dolarów.
A zwycięzcy konkursu ile razy w sumie
odwiedzą Haiti?

> Trzy. Tyle wyjazdów sponsoruje Izba. Oczywiście mogą jeździć częściej.
Czy jest coś co osobiście pana poruszyło
podczas organizacji tego konkursu?

> Dla mnie to były i są olbrzymie emocje,
nawet nie wiem jakimi słowami je opisać. Na
pewno to jedna z najwspanialszych przygód
jakie miałem w życiu. Uczestniczenie w tym
konkursie, przygotowanie plansz na wystawę,
współudział w organizacji koncertu, kontakt
z artystami i wszystkimi ludźmi dobrego
serca jest niesamowicie budujący. Stanowi
kontrast do kontaktów w różnych środowiskach (nie tylko w naszym, architektonicznym), związanych z budownictwem w Polsce,
gdzie większość rzeczy kręci się wokół... pomijam pieniądze, bo każdy o tym wie, ...wokół
utopijnego prestiżu i standardu, który trzeba
za wszelką cenę utrzymać. Gdzie mamy
permanentny wyścig szczurów, zarówno jeśli
chodzi o wykonawców, projektantów, deweloperów, handlarzy terenami. My nie jesteśmy
jako architekci tylko po to żeby „robić kasę”
i nosić na piersi ordery, ale również po to, żeby
ludziom umożliwić egzystencję i funkcjono-

II nagroda

wanie w takich warunkach na jakie zasługują.
Właśnie dlatego projektowanie powinno mieć
niekiedy także aspekt charytatywny.
Nie mówię, że trzeba pracować za darmo,
ale nie powinno być tak, że architekt poświęca
mało czasu klientowi, który chce zbudować
dom jednorodzinny ponieważ ten mało płaci,
a dużo czasu deweloperowi, który masakruje
przestrzeń publiczną ale pozwala dużo zarobić
i daje „lepsze” referencje.
Przez całą rozmowę słyszę w pana
głosie te pozytywne emocje i domyślam
się, że niejednej osobie chciałby pan
podziękować...

> Lista byłaby bardzo długa... Począwszy od
wszystkich zespołów, które wzięły udział
w konkursie, a skończywszy na wszystkich
wolontariuszach, którzy przyszli choć na godzinę, przytrzymać drabinę, podwiązać żyłkę,
poustawiać krzesła... Im wszystkim z całego
serca dziękuję, bo każdy przyczynił się do tego,
że to przedsięwzięcie okazało się sukcesem.
I naprawdę nie uprawiam tutaj żadnej
górnolotnej polityki. To należałoby przekazać
członkom naszej izby – że warto od czasu
do czasu spojrzeć na świat nie przez pryzmat konta w banku czy stronę internetową
pracowni. Tylko spojrzeć sercem, emocjami,
innymi niż te które wiążą się ze zdobywaniem
super zleceń i wygrywaniem konkursów na
galerie handlowe.
1_Rozmowę z laureatami I nagrody oraz prezentację zwycięskiego
projektu publikujemy na łamach Z:A – strona 40
2_Galerię prac konkursowych obejrzeć można w internecie:

III nagroda

Wyniki konkursu na projekt
szkoły w Jacmel na Haiti
(ogłoszone 13 maja 2012 roku)
I nagroda			
Zespół projektowy w składzie:
• Andrzej Poznański
• Maciej Siuda
• Katarzyna Dąbkowska
• Marta Niedbalec
• Kamil Rusinek
• Łukasz Piasta
• Jerzy Mazurkiewicz
II nagroda			
Zespół projektowy w składzie:
• Karol Szparkowski
• Kamil Miklaszewski
• A gata Filipek
• Karolina Rawłuszko
• Zygmunt Szparkowski
• Magdalena Bachanek
III nagroda			
Zespół projektowy w składzie:
• A gata Stępień
Jury konkursu			
• prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus
(IARP, przewodniczący komisji)
• mgr inż. arch. Rafał Szczepański (IARP)
• dr inż. arch. Jerzy Grochulski (SARP)
• mgr inż. Jerzy Pobóg- Pągowski (PIIB)
• mgr inż. arch. Mariusz Szabłowski – sędzia referent
• mgr inż. arch. Tomasz Tomaszewski – sekretarz

www.zawod-architekt.pl/haiti

Z:A _04_2012

39

STUDIUM PRZYPADKU

Zespół projektowy
Autorzy: Andrzej Poznański,
Maciej Siuda, Łukasz Piasta, Marta Niedbalec,
Katarzyna Dąbkowska, Kamil Rusinek,
Jerzy Mazurkiewicz,
Współpraca: Rodrigo Garcia,
Gonzalo del Val, Marlene Wegner,
Ruann der Wannenberg
Konstrukcja: GPKonstruktor
Instalacje sanitarne:
Grzegorz Tomaszczyk
Instalacje elektryczne: Julian Gałecki
Powierzchnia terenu: 3698 m2
Powierzchnia zabudowy: 1932 m2
Powierzchnia użytkowa: 1878 m2
Powierzchnia całkowita: 2201 m2
Kubatura: 10 085 m3
Projekt konkursowy: 2011/2012
Planowana realizacja: 2013
Koszt/budżet inwestycji: 840 tys. USD
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Dzieci potrzebują

świata zakamarków
wysłuchali: Sebastian Osowski i Bartosz Wokan, tekst: Bartosz Wokan

Zdobyli pierwszą nagrodę w konkursie architektonicznym na projekt szkoły w Jacmel na Haiti
zorganizowanym przez Izbę Architektów RP we współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa
i Fundacją Polska-Haiti.Czworo architektów z Pracowni Warsztatowej Balon – Marta Niedbalec,
Maciej Siuda, Jerzy Mazurkiewicz i Łukasz Piasta – opowiadają nam o kulisach powstawania projektu,
swoich metodach pracy, pomysłach, gromadzeniu wiedzy i sposobach na zrozumienie haitańskich warunków.
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1.UKŁAD BUDYNKU

Najprostszy układ klas

Układ klas po modyfikacjach

Podłużna bryła budynku wpisuje się w kształt działki i wydziela z niej dwa dziedzińce. Równocześnie budynek jest przejściem pomiędzy nimi,
przestrzenią łączącą edukację z zabawą. Układ budynku różni się od klasycznego schematu szkoły. Zastosowano rozwiązanie, które prostymi środkami
przełamuje monotonię szkolnych korytarzy, uzyskując wnętrze różnorodne pod względem propocji, natężenia, światła i cienia, otwartości i funkcji. Kompozycja ścian i słupów, przesłaniających się nawzajem lub otwierających widoki, to otoczenie bogate w światłocień, pozwala doświadczyć różnych
przestrzeni. Doświadczenie wzbogaca zróżnicowanie poziomu podłóg, podyktowane ukształtowaniem terenu. Proponowana przez nas szkoła to
przestrzeń pełna zakamarków, przestrzeń do zabawy i kontemplacji, wyciszenia i wspólnych gier, przestrzeń, która ma pobudzać dziecięcą wyobraźnię.
Sale są półotwarte, zwrócone do wnętrza łącząc się z sąsiednimi lub kierując się na zewnątrz, umożliwiając częściowe przeniesienie zajęć na
dziedziniec czy ogród, czerpiąc z charakteru tych przestrzeni, przenosząc go również do wnętrza. Otwartość sal sprzyja dobremu doświetleniu, przewietrzaniu i naturalnej wentylacji pomieszczeń, umożliwia ewakuację z każdego miejsca budynku bezpośrednio na zewnątrz.

S

Siedem, a właściwie jedenaście

2.KOMUNIKACJA

Struktura

310811

Komunikacja

Główny ciąg komunikacyjny stanowi zacieniony, chroniący przed deszczem podcień biegnący po obwodzie
budynku. Umożliwia on dojście do dowolnego pomieszczenia szkoły bez konieczności przechodzenia przez
pozostałe sale (1). Dodatkowo, w czasie przerw między lekcjami istnieje możliwość przejścia z jednej sali do
drugiej przez środek budynku (2). Komunikacja między dziedzińcami znajduje się pomiędzy poszczególnymi
blokami lub - podczas przerwy - w dowolnym miejscu szkoły (3). Minimalna powierzchnia przeznaczona pod
komunikację oraz brak korytarzy pozwala na zmniejszenie obszaru zabudowy, a co za tym idzie jak najlepsze
wykorzystanie przestrzeni zewnętrznych.

zespół, owszem każdy wprowadza do niego tykaliśmy się kilka razy we Wrocławiu, żeby
> Maciej Siuda: Jurka i Kamila poznałem na swoją indywidualność, ale nie zapominaliśmy, przygotować prezentację na konkurs. Najważwarsztatach architektonicznych w Szwecji, że tworzymy grupę.
niejsze, że opuszczając Ameliówkę mieliśmy
które prowadziłem. Byli u mnie w grupie i do- > Łukasz Piasta: Wydaje mi się, że byliśmy 85% skończonego projektu.
brze się nam pracowało. Z Łukaszem robiliśmy dobrze dobrani – każdy miał swoją działkę,
dyplom u tej samej pani promotor Ady Kwiat- w której był dobry i nie czuło się atmosfery Haiti to nie Polska
> Jerzy: Przede wszystkim musieliśmy zrozukowskiej, Marta jest dziewczyną Łukasza. Ka- rywalizacji.
sala gimnastyczna
stołówka
mieć Haiti, bo tam są zupełnie inne
warunki
się poznałem w Japonii, pracowaliśmy w tym > Maciej: Dobrze się uzupełnialiśmy.
sala komputerowa
sale lekcyjne
samym biurze. Grupę zasilił także krakowski > Łukasz: Kiedy obserwuje się znanych archi- niż w Polsce. Musieliśmy zdać sobie
zbiorniksprawę
na wodę
sanitariaty uczniów
sanitariaty personelu
kiearchitekt Andrzej Poznański, zawodowo zwią- tektów łatwo można dojść do wniosku, że do- z czym przyjdzie nam się mierzyć. Potem,
administracja
pom. gospodarcze
zany z pracownią Perbo-Projekt.
branie zespołu czy partnera, z którymi się zrobi dy na wystawie pokonkursowej oglądaliśmy
O konkursie dowiedziałem się latem 2011 najlepsze projekty trwa często lata. To jedno inne prace, widzieliśmy, że to gromadzenie
roku. Na podjęcie decyzji, żeby go robić miało z najtrudniejszych wyzwań w karierze – znaleźć informacji nie poszło na marne. Wiele projekwpływ jedno wcześniejsze wydarzenie – na kogoś z kimś będziemy się dobrze rozumieć. tów na wystawie nie uwzględniało warunków
haitańskich.
warsztatach
w USA poznałem ciekawych
lu- Nasza współpraca
układała
się KONSTRUKCYJNY
bardzo dobrze.
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szkoły wydziela
dwa dziedzińce
pod
Budynek posiada dwie odzielne strefy wejściowe: uczniów
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się na 2% po> Marta Niedbalec:
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tych rozwiązaniach budowlanych. Głównym materiałem
betonowych płaszczyznach, naprzemienne przestrzenie
nej stronie jest ‘głośny‘, przeznaczony do zabawy, sportu
możliwością otwarcia w ciągu dnia. W celu zwiększenia
zastosowanym w projekcie jest żelbet, powszechnie
puste i pełne, uzupełnione lekkimi ściankami plecionymi
na łonie
natury
wierzchniz lokalnych
kraju materiałów
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(wiklina, bambus).zPodcień
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plac zabaw), po drugiej ‘cichy‘, bogatszy w zieleń, służy
zowano w ich bezpośrednim sąsiedztwie administrację
stanowi układ żelbetowych ścian w kształcie litery „C“ i
budynku nie tylko wzmacnia ten rysunek, ale przede
i zajęciom plenerowymo(miejsce
do
oraz
przespiętych
w górnej części
zbrojonym nadprożem.
wszystkimizapewnia
niezbędny wsię
równikowym
klima> wejściowym
Maciej:publicznym
Uznałem,
że słupów,
dobrą
formą
zrobienia
duży problem
nie zaleca
budowania
przy
ta.kontemplacji,
I kiedynauceusłyszałem
konkursie
nastróżówkę.
HaitiNa placu
przedstawień, scena letnia, zacieniona przestrzeń na warwidziano miejsce postojowe dla autokaru szkolnego. W
Podzielenie długiego budynku na fragmenty oraz częste
cie cień i chroni przed zacinającym deszczem i wiatrem.
sztaty grupowe).
pobliżu parkingu prywatnego umieszczono budynek instadylatacje płyty fundamentowej zapewnia dużą sztywność
Podobną funkcję sprawują lekkie ściany bambusowe,
Zamierzenie użyciu tego
materiału. Dlatego dachy na napomyślałem,
że dobrze byłoby pracować
przy tego konkursu będą warsztaty.
lacyjny, zapewniając łatwy dojazd samochodów technicposzczególnych pawilonów, i większą odporność na
przez które światło sączy się do wnętrz. Ścianki takie
znych oraz wywozu śmieci.
wstrzą sysejsmiczne i huragany, niż w przypadku dużych i
można wykonać w technologii popularyzowanej przez
odcinamy
szej szkole
są betonowe.
nim z ludźmi z Polski, przy wsparciu tych po- było takie – na tydzień
piętrowych
konstrukcji. się od inco2bambu
– czyli uprawy, zbioru i przetwarzania materiału
Powtarzalność elementów, regularna siatka konstrukcyjna,
in situ.
wykorzystanie prostych
zasad budowlanych
na szkole.
Ten i przejrzystość
> Jerzy: Zresztą w warunkach konkursu podaznanych zagranicą, którzy mogliby doradzać, nych zobowiązań i skupiamy
koncepcji pozwala na łatwą i szybką realizację, przy niskim nakładzie finansowym.
do takiej metody no, że na miejscu nie ma drewna i stali – takie
dostarczać informacji. Dlatego do I etapu po- konkurs wydawał się idealny
deszliśmy w dwóch grupach, my pracowaliśmy pracy. Inaczej się robi projekt kiedy nic nas nie materiały trzeba przywozić, a transport jest
w Polsce w siedem osób, a zagranicą dodatko- rozprasza, nie zajmujemy się innymi sprawa- bardzo drogi. Te ogólne informacje pogłębiliwo czterech architektów tworzyło zaplecze mi. Wyjechaliśmy w świętokrzyskie, do Ame- śmy, wczytaliśmy się w temat. Dowiedzieliśmy
teoretyczne – Austriaczka pracująca w Afryce liówki, była końcówka sierpnia 2011 roku. Ale się, że kiedyś Haiti było zalesione w 60%, późPołudniowej, dwóch architektów z Hiszpanii jeszcze zanim wyjechaliśmy mieliśmy kilka niej miało miejsce wiele klęsk żywiołowych
i jeden z RPA. Oni wiedzieli, że nie będą brać spotkań we Wrocławiu – umawialiśmy się raz i wojen, co więcej, ludzie zaczęli karczować
udziału w projektowaniu, a jedynie udzielać na tydzień czy dwa i każdy przygotowywał lasy, żeby budować sobie z drewna domy.
informacje z określonego działu dotyczącego Natomiast beton produkują na miejscu, a doodpowiedzi na pytania, opiniować, doradzać.
> Jerzy Mazurkiewicz: Z mojego punktu wi- Haiti. Nic jeszcze nie projektowaliśmy, tylko datkowo dysponują bardzo tanim cementem
dzenia wyglądało to zupełnie inaczej (śmiech). gromadziliśmy informacje na temat warunków z Ameryki Łacińskiej. Dlatego to jest w tym
Usłyszeliśmy po prostu od Maćka – „Jedziemy technicznych, wody, tektoniki, klimatu, ma- kraju najpopularniejszy budulec.
pod Kielce zrobić ciekawy projekt”. To nie było teriałów budowlanych. Napełnialiśmy głowy > Łukasz: Haitańczycy na pewne rzeczy patrzą
ani trochę typowe, podeszliśmy do sprawy wiedzą i pomysłami aby potem na wyjeździe zupełnie inaczej niż my. Przykładowo kwestia
zrobić z tego użytek. W Ameliówce mieliśmy doświetlenia sal – tam przecież jest nadmiar
w sposób warsztatowy.
> Maciej: Od początku stawialiśmy na hierar- kreatywny tydzień, pracowaliśmy nieraz do słońca, więc to nie doświetlenie lecz zaciechię horyzontalną. Patrzyliśmy na projekt jako 3-4 w nocy... Potem, po powrocie jeszcze spo- nianie jest głównym wyzwaniem. Na Haiti są
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2.KOMUNIKACJA

Podłużna bryła budynku wpisuje się w kształt działki i wydziela z niej dwa dziedzińce. Równocześnie budynek jest przejściem pomiędzy nimi,
przestrzenią łączącą edukację z zabawą. Układ budynku różni się od klasycznego schematu szkoły. Zastosowano rozwiązanie, które prostymi środkami
przełamuje monotonię szkolnych korytarzy, uzyskując wnętrze różnorodne pod względem propocji, natężenia, światła i cienia, otwartości i funkcji. Kompozycja ścian i słupów, przesłaniających się nawzajem lub otwierających widoki, to otoczenie bogate w światłocień, pozwala doświadczyć różnych
przestrzeni. Doświadczenie wzbogaca zróżnicowanie poziomu podłóg, podyktowane ukształtowaniem terenu. Proponowana przez nas szkoła to
przestrzeń pełna zakamarków, przestrzeń do zabawy i kontemplacji, wyciszenia i wspólnych gier, przestrzeń, która ma pobudzać dziecięcą wyobraźnię.
Sale są półotwarte, zwrócone do wnętrza łącząc się z sąsiednimi lub kierując się na zewnątrz, umożliwiając częściowe przeniesienie zajęć na
dziedziniec czy ogród, czerpiąc z charakteru tych przestrzeni, przenosząc go również do wnętrza. Otwartość sal sprzyja dobremu doświetleniu, przewietrzaniu i naturalnej wentylacji pomieszczeń, umożliwia ewakuację z każdego miejsca budynku bezpośrednio na zewnątrz.

Główny ciąg komunikacyjny stanowi zacieniony, chroniący przed deszczem podcień biegnący po obwodzie
budynku. Umożliwia on dojście do dowolnego pomieszczenia szkoły bez konieczności przechodzenia przez
pozostałe sale (1). Dodatkowo, w czasie przerw między lekcjami istnieje możliwość przejścia z jednej sali do
drugiej przez środek budynku (2). Komunikacja między dziedzińcami znajduje się pomiędzy poszczególnymi
blokami lub - podczas przerwy - w dowolnym miejscu szkoły (3). Minimalna powierzchnia przeznaczona pod
komunikację oraz brak korytarzy pozwala na zmniejszenie obszaru zabudowy, a co za tym idzie jak najlepsze
wykorzystanie przestrzeni zewnętrznych.

sala gimnastyczna
stołówka
sala komputerowa
sale lekcyjne
zbiornik na wodę
sanitariaty uczniów
sanitariaty personelu
administracja
pom. gospodarcze

Zagospodarowanie terenu

Gospodarka wodna
– pora deszczowa

Instalacja
elektryczna

Układ funkcjonalny

3. DWA DZIEDZIŃCE

4.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5. UKŁAD KONSTRUKCYJNY

6. ELEWACJA

Budynek szkoły wydziela dwa dziedzińce różne pod
względem wielkości, funkcji i charakteru. Teren po jednej stronie jest ‘głośny‘, przeznaczony do zabawy, sportu
i rekreacji (boisko do piłki nożnej, koszykówki, bieżnia,
plac zabaw), po drugiej ‘cichy‘, bogatszy w zieleń, służy
kontemplacji, nauce i zajęciom plenerowym (miejsce do
przedstawień, scena letnia, zacieniona przestrzeń na warsztaty grupowe).

Budynek posiada dwie odzielne strefy wejściowe: uczniów
i pracowników. Są one odgrodzone od dziedzińców z
możliwością otwarcia w ciągu dnia. W celu zwiększenia
bezpieczeństwa i kontroli obu placów wejściowych zlokalizowano w ich bezpośrednim sąsiedztwie administrację
oraz stróżówkę. Na placu wejściowym publicznym przewidziano miejsce postojowe dla autokaru szkolnego. W
pobliżu parkingu prywatnego umieszczono budynek instalacyjny, zapewniając łatwy dojazd samochodów technicznych oraz wywozu śmieci.

Proponowany układ konstrukcyjny oparty jest na prostych rozwiązaniach budowlanych. Głównym materiałem
zastosowanym w projekcie jest żelbet, powszechnie
stosowany w budownictwie na Haiti. Konstrukcję budynku
stanowi układ żelbetowych ścian w kształcie litery „C“ i
słupów, spiętych w górnej części zbrojonym nadprożem.
Podzielenie długiego budynku na fragmenty oraz częste
dylatacje płyty fundamentowej zapewnia dużą sztywność
poszczególnych pawilonów, i większą odporność na
wstrzą sysejsmiczne i huragany, niż w przypadku dużych i
piętrowych konstrukcji.
Powtarzalność elementów, regularna siatka konstrukcyjna,
wykorzystanie prostych zasad budowlanych i przejrzystość
koncepcji pozwala na łatwą i szybką realizację, przy niskim nakładzie finansowym.

Rysunek elewacji tworzy światłocień, układający się na
betonowych płaszczyznach, naprzemienne przestrzenie
puste i pełne, uzupełnione lekkimi ściankami plecionymi
z lokalnych materiałów (wiklina, bambus). Podcień wokół
budynku nie tylko wzmacnia ten rysunek, ale przede
wszystkim zapewnia niezbędny w równikowym klimacie cień i chroni przed zacinającym deszczem i wiatrem.
Podobną funkcję sprawują lekkie ściany bambusowe,
przez które światło sączy się do wnętrz. Ścianki takie
można wykonać w technologii popularyzowanej przez
co2bambu – czyli uprawy, zbioru i przetwarzania materiału
in situ.

dwie pory deszczowe w ciągu w roku. Kiedy
pada jest naprawdę ekstremalnie. Staraliśmy
się opracować rozwiązanie, dzięki któremu
będzie można tę sezonowość pory deszczowej
wykorzystywać.
> Maciej: Uściślając – pora deszczowa trwa
pięć miesięcy w roku, najpierw trzy, potem
dwa miesiące. Tych opadów jest tak dużo, więc
postanowiliśmy wykorzystać je bezpośrednio
w sanitariatach. Ale był także problem z kanalizacją i odprowadzaniem wody poza teren.
W warunkach konkursu było powiedziane, że
aktualnie cała woda po ulewnym deszczu spływa na ulicę i czyni ją czasowo nieprzejezdną.
Było zatem kilka takich stricte technicznych
zagadnień, które musieliśmy rozwiązać. Nadmiar wody opadowej jest dużym problemem
tego miejsca. My jednak staraliśmy się to wykorzystać. Zaprojektowaliśmy dwa zbiorniki
– jeden w czasie pory deszczowej jest nieużywany, przeznaczony na porę suchą, a drugi jest
na bieżąco napełniany i opróżniany dzięki basenom retencyjnym na dachach. Pełny zbiornik starcza na dwa dni. Dzięki temu systemowi
nie odprowadzamy też wody na drogę.
> Jerzy: Kolejna sprawa – warunki tektoniczne.
Jak były trzęsienia ziemi na Haiti i w Japonii, to
na Haiti zawaliło się prawie wszystko, a w Japonii część. Dlaczego? Otóż Japończycy budują
tak żeby minimalizować zniszczenia, a Haitańczycy budują z tego, co mają. W skrócie można powiedzieć, że Japończycy dzielą budynki
na mniejsze, nie stosują dużych, sztywnych
elementów i starannie dobierają materiały.
Na Haiti często buduje się z bloczków betonowych, to jest najgorsza możliwa opcja. Beton
nie jest elastyczny, nie jest dobrym rozwiązaniem, chyba że się z nim odpowiednio postę-
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puje. Idealne materiały do budowania w tym
kraju to stal i drewno. Niestety przeważnie
nieosiągalne.

Szkoła w niebezpiecznym kraju
> Jerzy: Istotna była też dla nas sytuacja na Haiti. Kiedy zaczęliśmy przygotowania do projektowania obejrzeliśmy film dokumentalny „Miasto
słońca”. Przedstawia on życie slumsów w Port-au-Prince i pokazuje tamtejszą rzeczywistość
z najgorszej strony. Nie ukrywam, że trochę nas
ten dokument postawił na baczność.
> Maciej: Musieliśmy zapewnić bezpieczeństwo
budynkowi i jego użytkownikom. W kraju nie
jest bezpiecznie, a my postanowiliśmy zaprojektować szkołę otwartą. Ze względu na klimat
mogliśmy sobie na to pozwolić, ale mieliśmy też
świadomość, że budynek trzeba będzie kontrolować. Wokół jest więc mur i dodatkowo strefę
wejściową zaprojektowaliśmy jako bufor przed
strefą otwartą. Mamy dwa rodzaje wejścia: publiczne, zlokalizowane zaraz obok administracji
czyli miejsca, gdzie zwykle przebywać będą nauczyciele, dzięki temu będą mieli wgląd na to,
kto wchodzi, oraz wejście gospodarcze, gdzie
umieściliśmy pomieszczenie dla stróża i wolontariuszy. W strefie wejściowej, tworzącej rodzaj
śluzy, znajduje się jeszcze mały budynek na instalacje i zbiorniki. Po przejściu tej strefy szkoła
jest już całkowicie otwarta.
> Jerzy: Obiekt posiada także własny generator prądu. Informacje na temat zasilania też
nie były do końca jasne, dostawy są jedynie
w określonych godzinach. Dzięki generatorowi
można w każdej chwili uniezależnić się od sieci
miejskiej.
> Łukasz: Chcieliśmy osiągnąć taki efekt, żeby
ten budynek był chroniony i bezpieczny, a jed-

nocześnie uczniowie nie czuli, że przebywają
w schronie. Nasza propozycja to swego rodzaju
kompromis między tymi założeniami. To ważne, że projektowaliśmy dla dzieci, a nie po to by
sztucznie zachwycić architekturą.

Dwa etapy, dwa projekty
> Maciej: Projekty, które stworzyliśmy do
pierwszego i drugiego etapu konkursu różniły się od siebie. W pierwszym etapie byliśmy
przekonani, że szkoła stanie na płaskim terenie. Wtedy budowę podzieliliśmy na cztery etapy – każdy etap miał swój dach, był osobnym
blokiem. Później... doprecyzowano warunki, doszło pochylenie terenu i to niemałe – aż 5 metrów różnicy! To dużo, tym bardziej że budynek
przebiega przez całą działkę. Ale w rezultacie
skończyło się dobrze i uważam, że wprowadzone z tego powodu zmiany wyszły naszemu
projektowi na plus. Rozczłonkowaliśmy budynek jeszcze bardziej, zaczęliśmy się bawić
proporcjami poszczególnych pomieszczeń.
To wprowadziło bardzo dużo zróżnicowania,
więcej możliwości pozyskania i wykorzystania
wody, lepiej została rozwiązana komunikacja,
co też przez chwilę było problemem, bo jak sobie poradzić z komunikacją przy takiej różnicy
poziomów? Podnosiliśmy więc nieznacznie kolejne segmenty – w efekcie nie ma dużej liczby
schodów w jednym biegu, jeden, dwa, maksymalnie trzy stopnie. Dzięki małej liczbie stopni i niewielkim różnicom poziomów między
sąsiadującymi płytami, podłoga może służyć
np. do siedzenia i nie jest konieczne zabezpieczanie uskoków balustradami.
> Jerzy: Każdy segment będzie posadowiony na
osobnej płycie fundamentowej, to od początku
było nasze rozwiązanie „tektoniczne”. Więc
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Budynek szkoły wydziela dwa dziedzińce różne pod
względem wielkości, funkcji i charakteru. Teren po jednej stronie jest ‘głośny‘, przeznaczony do zabawy, sportu
i rekreacji (boisko do piłki nożnej, koszykówki, bieżnia,
plac zabaw), po drugiej ‘cichy‘, bogatszy w zieleń, służy
kontemplacji, nauce i zajęciom plenerowym (miejsce do
przedstawień, scena letnia, zacieniona przestrzeń na warsztaty grupowe).

STUDIUM PRZYPADKU

Wykorzystywanie wody opadowej

Budynek posiada dwie odzielne strefy wejściowe: uczniów
i pracowników. Są one odgrodzone od dziedzińców z
możliwością otwarcia w ciągu dnia. W celu zwiększenia
bezpieczeństwa i kontroli obu placów wejściowych zlokalizowano w ich bezpośrednim sąsiedztwie administrację
oraz stróżówkę. Na placu wejściowym publicznym przewidziano miejsce postojowe dla autokaru szkolnego. W
pobliżu parkingu prywatnego umieszczono budynek instalacyjny, zapewniając łatwy dojazd samochodów technicznych oraz wywozu śmieci.

Lekkie przegrody bambusowe

schodkowe podnoszenie ich zgodnie z nachyleniem terenu przyszło naturalnie. Wielu rzeczy
jednak nie wiedzieliśmy, dlatego nasz projekt
jest w niektórych przypadkach bardzo asekuracyjny. Daliśmy grube słupy, grube ściany, bo nie
wiemy jakiej jakości będą materiały, czy będą to
budować fachowcy, czy będą w stanie porządnie zawibrować beton itd. Dlatego cały czas pamiętaliśmy o marginesie bezpieczeństwa.

Hierarchia jest kluczowa
> Maciej: A wracając do kwestii etapowania
budowy – bardzo istotne informacje z nim
związane otrzymaliśmy od naszych zagranicznych współpracowników, szczególnie od
architektów z Hiszpanii, Rodrigo Garcii i Gonzalo del Vala. Rodrigo uczestniczył swego czasu w pracach Czerwonego Krzyża w Hiszpanii.
Tam zaproszono młodych architektów, żeby
po trzęsieniu ziemi na Haiti zajęli się opracowywaniem różnych tymczasowych budynków.
To od niego mieliśmy informacje, że kluczową
sprawą w takim projekcie jest hierarchia tzn.
co powinno być budowane na początku, a co
w dalszej kolejności.
Dużą wagę przywiązywaliśmy też do rozkładu funkcjonalnego w budynku. Podstawą
pierwszych etapów są sanitariaty, infrastruktura techniczna i zaplecze administracyjne
– bez nich budynek nie może funkcjonować.
W kolejnych częściach obiektu, budowanych
w następnych etapach, pojawia się coraz więcej sal. Na jednym z dalszych etapów jest także budowa kuchni, bo dla Haitańczyków to jest
coś ekstra. Kolejność budowania sal jest dosyć
swobodna. Nasz projekt w ogóle jest bardzo
elastyczny i daje inwestorowi wiele możliwości manewru.
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Proponowany układ konstrukcyjny oparty jest na prostych rozwiązaniach budowlanych. Głównym materiałem
zastosowanym w projekcie jest żelbet, powszechnie
stosowany w budownictwie na Haiti. Konstrukcję budynku
stanowi układ żelbetowych ścian w kształcie litery „C“ i
słupów, spiętych w górnej części zbrojonym nadprożem.
Podzielenie długiego budynku na fragmenty oraz częste
dylatacje płyty fundamentowej zapewnia dużą sztywność
poszczególnych pawilonów, i większą odporność na
wstrzą sysejsmiczne i huragany, niż w przypadku dużych i
piętrowych konstrukcji.
Powtarzalność elementów, regularna siatka konstrukcyjna,
wykorzystanie prostych zasad budowlanych i przejrzystość
koncepcji pozwala na łatwą i szybką realizację, przy niskim nakładzie finansowym.

Rysunek elewacji tworzy światłocień, układający się na
betonowych płaszczyznach, naprzemienne przestrzenie
puste i pełne, uzupełnione lekkimi ściankami plecionymi
z lokalnych materiałów (wiklina, bambus). Podcień wokół
budynku nie tylko wzmacnia ten rysunek, ale przede
wszystkim zapewnia niezbędny w równikowym klimacie cień i chroni przed zacinającym deszczem i wiatrem.
Podobną funkcję sprawują lekkie ściany bambusowe,
przez które światło sączy się do wnętrz. Ścianki takie
można wykonać w technologii popularyzowanej przez
co2bambu – czyli uprawy, zbioru i przetwarzania materiału
in situ.

Funkcjonowanie otoczenia klas

> Jerzy: W projekcie charakterystyczny jest powtarzający się element C i pustych przestrzeni. Samo zaaranżowanie tych przestrzeni to
kwestia wyboru, na przykład w miejscu gdzie
my założyliśmy bibliotekę na początku może
być normalna sala, duża elastyczność jest też
na poziomie mebli czy wyposażenia.
> Maciej: Jeżeli chodzi o powierzchnię szkoły
to udało nam się idealnie zmieścić w warunkach konkursu, pomieściliśmy wszystko, a dodatkowo wyodrębniliśmy między budynkiem
a murem dwie przestrzenie – dwa światy, które mogą dobrze funkcjonować – jedna będzie
częścią sportową, gdzie znajdzie się boisko
i bieżnia, druga zielonym skwerkiem, na który
można wyjść w czasie przerwy.

Na Haiti uczą się inaczej
> Maciej: Standardowa typologia szkoły to korytarz, z którego wchodzi się do sal lekcyjnych.
My stwierdziliśmy, że zaburzymy ten układ,
eliminując korytarz zaproponujemy coś innego.
Trzymaliśmy się zapisu umieszczonego w warunkach konkursowych, gdzie dyrekcja w Jacmel deklarowała chęć rezygnacji z tradycyjnych
metod nauczania, na rzecz edukacji poprzez
współpracę z uczniem, pracę w grupach, zajęcia
warsztatowe. Stwierdziliśmy że w tym punkcie
możemy znaleźć coś ciekawego z architektonicznego punktu widzenia i nie musimy wcale
stosować typowego układu klasowego. To było
źródło powstania obecnej koncepcji, pojawiła
się różnorodność sal i różnorodność komunikacji. W czasie lekcji komunikacja może odbywać
się dookoła budynku, pod specjalnie zaprojektowanym do tego podcieniem. Jednocześnie istnieje możliwość przejścia przez środek szkoły,
bądź w poprzek, w dowonym jego miejscu.

> Jerzy: Staraliśmy się zminimalizować korytarze. Zrobiliśmy w zasadzie tylko klasy i to w taki
sposób, że są one w jakimś stopniu otwarte. Od
kreatywności nauczyciela przeprowadzającego
lekcje będzie zależało ile sobie zaanektuje dodatkowej przestrzeni na potrzeby klasy.
W tym projekcie korytarz właściwie wylądował na zewnątrz. W polskiej szkole na przerwach dzieci zwykle bawią się na korytarzu,
tutaj bawią się na zewnątrz, ponieważ średnia temperatura na Haiti to dwadzieścia parę
stopni.
> Maciej: Właśnie pogoda była jednym z tych
elementów, który mnie zaciekawił, kiedy
wczytałem się w warunki konkursu. Tam nie
trzeba dawać przeszkleń w budynku! Właśnie
z tych względów można było podejść do tego
projektu jak do takiej czystej architektury – tutaj nie ma dodatkowych elementów, architektura tworzy przestrzeń i zapewnia komunikację. Dzięki pogodzie mogliśmy też zapomnieć
o wielu rzeczach, które trzeba spełniać w Polsce, to dało nam więcej swobody, aby stworzyć coś unikatowego.
> Marta: Celowo też nie robiliśmy tego projektu typowo po europejsku, większość z nas
pracowała zagranicą, my z Łukaszem byliśmy
przez dłuższy czas w Azji – widzieliśmy warunki w krajach Trzeciego Świata, często ekstremalne. Dlatego przenoszenie w takie miejsce
budynku stricte europejskiego nie miało po
prostu sensu. Chcieliśmy zaprojektować coś
dopasowanego do tamtych realiów.

Dylematy przed- i pokonkursowe
> Maciej: Po zapoznaniu się z warunkami
konkursowymi doszedłem do wniosku, że
ten projekt ma dwa oblicza. Z jednej strony
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OPIS AUTORSKI
Proces projektowy

Dwa światy

Projekt zespołu szkolnego w Jacmel zrealizowany
został w postaci 4 warsztatów (we wrześniu,
w listopadzie, w marcu i w kwietniu), poprzedzonych około miesięcznym poszukiwaniem informacji
na temat Haiti i panujących tam warunków. Projekt
opracowywał 7-osobowy zespół autorski: grupa
projektowa PW Balon w składzie Maciej Siuda,
Łukasz Piasta, Marta Niedbalec, Kasia Dąbkowska,
Kamil Rusinek i Jurek Mazurkiewicz, we współpracy
z architektem Andrzejem Poznańskim z krakowskiego biura Perbo-Projekt. Autorów wspierała grupa
architektów z Hiszpanii i z RPA w składzie Rodrigo
Garcia, Gonzalo del Val, Marlene Wegner i Ruann
der Wannenberg. Zadaniem pierwszej grupy było
opracowanie koncepcji architektonicznej, drugiej
– dostarczenie informacji na konkretne problemy
panujące na Haiti i opiniowanie w sprawie projektu.
W finałowym etapie zespół wsparli konstruktorzy
z pracowni GPKonstruktor, znani z takich realizacji
jak budynek mieszkalny Thespian we Wrocławiu oraz
instalatorzy Julian Gałecki i Grzegorz Tomaszczyk.
Efektem kilkumiesięcznej współpracy było wypracowanie spójnej koncepcji dopasowanej do lokalnego
kontekstu i potrzeb przyszłych użytkowników.

Szkoła to, w naszym rozumieniu, przestrzeń
łącząca naukę z zabawą, powstająca na styku tych
aktywności. Zaprojektowany budynek jest właśnie
takim łącznikiem. Jego podłużny kształt wpisany
został pomiędzy dwa dziedzińce o odmiennych
funkcjach i charakterze: po jednej stronie głośny
i słoneczny, pełen energii i życia plac sportowy
z boiskami i bieżnią, po drugiej zacieniony, cichy,
służący kontemplacji i zajęciom w plenerze ogród.
Na te przestrzenie całkowicie otwiera się wnętrze
budynku. Zaproponowane sale lekcyjne są półotwarte,
zestawione względem siebie w różnych konfiguracjach, tworząc w ten sposób szkołę przystosowaną
do rozmaitych, niestandardowych form nauczania.
Istnieje możliwość łączenia sal między sobą bądź
z otoczeniem, prowadząc zajęcia zarówno kameralne
jak i grupowe. Otwartość pomieszczeń sprzyja
dobremu doświetleniu, przewietrzaniu, naturalnej
wentylacji oraz umożliwia ewakuację bezpośrednio
na zewnątrz z każdego miejsca budynku. W samych
salach lekcyjnych zaproponowano różne układy
w zależności od charakteru zajęć – od standardowego
ustawienia ławek dla zajęć podstawowych, gdzie
uwaga skupiona jest na nauczycielu, układy centralne

Zagospodarowanie terenu

Układ konstrukcyjny

Budynek posiada dwie oddzielne strefy wejściowe:
dla uczniów i pracowników. Są one odgrodzone
od dziedzińców z możliwością otwarcia w ciągu
dnia. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i kontroli
obu placów wejściowych w ich bezpośrednim
sąsiedztwie zlokalizowano administrację oraz
stróżówkę. Na publicznym placu wejściowym
przewidziano miejsce postojowe dla autokaru szkolnego. W pobliżu parkingu prywatnego umieszczono
budynek instalacyjny, zapewniając łatwy dojazd
samochodów technicznych oraz wywóz śmieci.

Proponowany układ konstrukcyjny oparty jest na
podstawowych rozwiązaniach budowlanych. Głównym
materiałem zastosowanym w projekcie jest żelbet,
powszechnie stosowany w budownictwie na Haiti.
Konstrukcję budynku stanowi układ żelbetowych ścian
w kształcie litery „C“ i słupów, spiętych w górnej części zbrojonym nadprożem. Podział długiego budynku
na fragmenty oraz częste dylatacje płyty fundamentowej zapewniają dużą sztywność poszczególnych pawilonów i większą odporność na wstrząsy sejsmiczne
i huragany, niż w przypadku piętrowych konstrukcji.
Powtarzalność elementów, regularna siatka konstrukcyjna, wykorzystanie prostych zasad budowlanych
i przejrzystość koncepcji pozwalają na łatwą i szybką
realizację, przy niskim nakładzie finansowym.

retencjonowanie wody oraz użycie jej do celów
sanitarnych. W budynku zaprojektowane zostały
dwa niezależne systemy zbiorników: zbiorniki
zamknięte na porę suchą obok budynku oraz dwa
otwarte baseny retencyjne na dachu w formie
zagłębienia w płycie stropowej na porę deszczową.
Woda do wszystkich zbiorników doprowadzana jest
kaskadowo z dachów na różnych wysokościach,
a następnie wykorzystana w kuchni i sanitariatach. Ze względu na czas trwania pory suchej do
3 miesięcy niemożliwe jest zapewnienie wody
w całym tym okresie wyłącznie ze zbiorników,
dlatego też sugeruje się budowę na terenie działki
studni głębinowej. We wschodniej części założenia,
przy wjeździe gospodarczym zlokalizowana została
indywidualna oczyszczalnia ścieków.

Wypełnienia

Podsumowanie

Betonowy szkielet budynku wypełniony został
lekkimi, ażurowymi ścianami plecionymi z lokalnych
materiałów, które chronią sale przed wiatrem
i zacinaniem deszczu, jednocześnie zapewniając
doświetlenie wnętrza. Proponuje się wykonanie
ścian z bambusa w technologii co2bambu – czyli
uprawy, zbioru i przetwarzania materiału in situ.

Celem projektu było stworzenie otoczenia
przyjaznego dzieciom, rozbudzającego swymi
przestrzeniami ich wyobraźnię. Budynek
położony jest pomiędzy dwoma patiami
o całkowicie różnym charakterze. Z jednej strony
cichy, kameralny dziedziniec; z drugiej – duży
otwarty plac, pełen życia i energii. Zaproponowana
przez nas szkoła jest łącznikiem tych dwóch światów. To miejsce pełen zakamarków, przestrzeni do
zabaw i wspólnych gier, kontemplacji i wyciszenia,
gdzie dydaktyka przenika się z rozrywką.

Komunikacja
Główny ciąg komunikacyjny stanowi zacieniony,
chroniący przed deszczem podcień biegnący
po obwodzie budynku. Umożliwia on dojście do
dowolnego pomieszczenia szkoły bez konieczności
przechodzenia przez pozostałe sale. Dodatkowo, w czasie przerw między lekcjami istnieje
możliwość przejścia z jednej sali do drugiej przez
środek budynku. Komunikacja między dziedzińcami
znajduje się pomiędzy poszczególnymi blokami
lub – podczas przerwy – w dowolnym miejscu
szkoły. Minimalna powierzchnia przeznaczona
pod komunikację oraz brak korytarzy pozwala
na zmniejszenie obszaru zabudowy, a co za tym
idzie jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni
zewnętrznych.

Woda
Ze względu na duże problemy z bieżącą wodą
na terenie Haiti, w szkole przewidziane zostało

czy arbitralne, gdzie łatwiej zachodzi interakcja
pomiędzy słuchaczami, poprzez duże stoły do pracy
w grupach, aż po luźną dystrybucję, układ półotwarty,
ułatwiający prowadzenie dyskusji i prezentacji.

Układ budynku
Zaproponowany projekt operuje prostymi
rozwiązaniami budowlanymi, tworzy szkołę łatwą
i ekonomiczną w realizacji, jednocześnie oferującą
bogate, niestandardowe wnętrze pełne zakamarków.
Układ budynku różni się od klasycznego schematu
szkoły. Zastosowano rozwiązanie półotwarte, które
przełamuje monotonię szkolnych korytarzy, uzyskując
wnętrze różnorodne pod względem proporcji, natężenia, światła i cienia, otwartości i funkcji. Kompozycja
ścian i słupów, przesłaniających się nawzajem
lub otwierających na otoczenie potęguje wrażenie
labiryntowego wnętrza pełnego światła i cienia.
Parterowy budynek dopasowuje się do nachylenia
działki schodkową zabudową. Projektowane schody
i rampy pomiędzy poszczególnymi płytami są dzięki
temu minimalne, co zapewnia płynność komunikacji
oraz bezpieczeństwo użytkowania. Podłużna forma
budynku tworzy wyraźny i charakterystyczny element
w skali działki i otoczenia.
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1 – układ tradycyjny
zajęcia podstawowe

2 – układ centralny
zajęcia grupowe

3 – układ arbitralny
zajęcia grupowe

4 – układ arbitralny
interakcja pomiędzy
słuchaczami

1 – wykład o kulturze
afrykańskiej

te wszystkie problemy techniczne i klimatyczne, z którymi trzeba się uporać i z drugiej
strony architektura. I od razu zadałem sobie
pytanie: czy robić konkurs po to żeby wygrać,
czy robić coś co jest mi bliskie? Taki dylemat
mieliśmy wszyscy. Ostatecznie poszliśmy tą
drugą drogą – rozumieliśmy problemy, z którymi musimy się zmierzyć, ale zaczęliśmy
nimi „żonglować”. Stwierdziliśmy, że chcemy
zrobić coś dla dzieci, to nasz główny cel, a one
potrzebują wnętrza bogatego, zróżnicowanego, zaskakującego. Chcieliśmy stworzyć budynek prosty w konstrukcji na zewnątrz, ale
w środku bardzo bogaty. Z punktu widzenia
dziecka ta szkoła to taki świat pełen zakamarków.
> Łukasz: W drugim etapie musieliśmy już wykonać tzw. koncepcję wielobranżową. Nie jest
to jeszcze projekt budowlany, ale opracowanie
dużo bardziej szczegółowe niż sama koncepcja. Oczywiście musieliśmy dostosować się
do uszczegółowionych warunków. I nie wiem
z czego to wynika – czy to dlatego, że pracujemy nieformalnie i jesteśmy grupą młodych
ludzi – ale przyjęliśmy konieczność tych zmian
dosyć naturalnie. Być może dla bardziej doświadczonych architektów takie „zresetowanie się”, zapomnienie o poprzednim pomyśle
nie jest łatwe. U nas to zagrało samo.
> Maciej: Najpierw była myśl – co tu robić, ale
szybko się z tym pogodziliśmy i zaczęliśmy
szukać pozytywnych stron. I moim zdaniem ta
druga wersja jest lepsza niż pierwsza.
> Jerzy: W pierwszym etapie udało nam sią
wypracować ciekawy rzut, wszystko dobrze
gra, atrakcyjnie wygląda i działa. Natomiast
budynki nam samym nie do końca się podobały. Godziliśmy się na to, tłumacząc realiami,
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7 – układ półotwarty
dyskusje, wystąpienia

8 – układ amfiteatralny
grupowy
zadania warsztatowe

9 – układ kołowy,
centralny
warsztaty, gry i zabawy

6 – wykład o historii
miasta Jacmel

1 – wykład o ssakach

4 – zajęcia z plastyki

6 – lekcja matematyki

48

6 – układ trójdzielny
zajęcia projektowe

3–
 warsztaty z lepienia
domków z plasteliny

2 – nauka gry w szachy

4 – lekcja biologii

5 – układ małych grup,
zadania w grupach

4 – geografia

7 – warsztaty sceniczne

materiałem. W drugim etapie udało się zachować najważniejszą część z I etapu – rzut,
który dalej dobrze działa i wygląda. Ale teraz
budynek jest bardziej przyswajalny, w sensie
wyglądu zewnętrznego, a ta gra z rzutu została też przełożona w trzeci wymiar.
> Maciej: Teraz jest dużo bardziej naturalne
to, co staraliśmy się zrobić trochę sztucznie
w pierwszym etapie. Już wtedy chcieliśmy
trochę pograć proporcjami, ale kiedy teren był
płaski to z niczego nie wynikało. Wszystko
podporządkowaliśmy funkcji wewnętrznej
np. sale czy stołówka miały większe proporcje, klasy trochę mniejsze – ale to było dość
sztuczne. A na drugim etapie wszystko wyszło
bardzo naturalnie.
> Łukasz: Konstruktorzy stanęli także na wysokości zadania i pozwolili nam zrobić z tego
kartę przetargową.

Zgrany zespół to podstawa
> Maciej: W połowie pracy nad pierwszym
etapem postanowiliśmy skonfrontować nasze
pomysły ze współpracującymi z nami architektami z zagranicy. Zorganizowaliśmy oddanie pośrednie, na którym zaprezentowaliśmy
cztery pomysły, wyłonione w drodze dyskusji.
Pierwszy był zachowawczy, drugi odważny,
trzeci pośredni i wreszcie bardzo ekstremalny,
wręcz utopijny. Nie chcieliśmy też żeby to ocenianie polegało na pisaniu e-maili z uwagami,
uznaliśmy że w ten sposób do niczego byśmy
nie doszli. Wymyśliliśmy formę oddania polegającą na głosowaniu. W konkursie oceniano
według 5 kryteriów (np. konstrukcja, funkcjonalność) i poprosiliśmy, aby oni nic nie pisali
tylko podali w procentach na ile oceniają każde
kryterium. Metoda się sprawdziła – tylko pa-

1 – klasówka
z angielskiego

9 – kółko
teatralne

5 – zajęcia
z fizyki

5 – zajęcia
z fizyki

8 – lekcje
śpiewu

trząc na liczby byliśmy w stanie stwierdzić co
jest w danym projekcie ważniejsze. Najlepszy
okazał się projekt, który wcześniej określiłem
jako „pośredni”.
> Jerzy: Etap pierwszy był dla nas trochę inny
niż drugi. W pierwszym pracowaliśmy tydzień,
wśród natury, odcięci od świata, skoncentrowani tylko na projekcie. W drugim etapie doszły już inne realia, każdy przecież robi jakieś
rzeczy na własną rękę. Dużo więcej czasu
schodziło na komunikację, bo jeżeli przez tydzień jesteśmy razem to można coś powiedzieć w 10 sekund. W drugim etapie też robiliśmy warsztaty, kiedy pracowaliśmy razem, ale
dużo było pracy na odległość, drogą internetową. Mieliśmy też mniejsze spotkania, umawialiśmy się wieczorami, żeby coś omówić. Ale
organizacyjnie było o wiele trudniej.
> Maciej: Trzeba powiedzieć, że dobrze układała się nam współpraca z branżystami. Ponieważ współpracowali z nami bezpłatnie,
staraliśmy się tak zorganizować pracę, aby
była wydajna. Mieliśmy z nimi dwa spotkania
– pierwsze wprowadzające w projekt, potem
oni rysowali i kolejne spotkanie żeby omówić
propozycje i w razie czego jakieś rzeczy pozmieniać. Na spotkania chodziliśmy przygotowani i od razu oczekiwaliśmy konkretów,
żeby zaoszczędzić ich czas. A odnośnie całego
projektu – wydaje mi się, że wszystko udało
się tak zorganizować, że pracowaliśmy krócej,
ale w twórczej atmosferze.
> Jerzy: Nie jesteśmy grupą, która spędza cały
dzień za biurkiem. Nie pasuje do nas taki model
pracy. Do tego projektu podeszliśmy warsztatowo, opracowywaliśmy go w różnych miejscach. Można powiedzieć, że jesteśmy trochę
takimi architektonicznymi nomadami.
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PROJEKT ZESPOŁU SZKOLNEGO W JACMEL, HAITI / ETAP II - PRZEKRÓJ / ELEWACJA WSCHODNIA /RZUT PARTERU
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
nr pom. pomieszczenie
ETAP A
A1.01
pokój nauczycielski
A1.02
sekretariat
A1.03
biblioteka
A1.04a mieszkanie stróża - salon z kuchnią
A1.04b mieszkanie stróża - sypialnia
A1.04c mieszkanie stróża - sypialnia
A1.04d mieszkanie stróża - łazienka
A1.05
toaleta dla personelu
A1.06
pomieszczenie hydrotechniczne
A1.07
pomieszczenie na odpadki
A1.08
zbiornik na wodę retencyjną
A1.09
sala lekcyjna
A1.10
sala lekcyjna / sala komputerowa
A1.11
pomieszczenie na agregat
A1.12
pomieszczenie gospodarcze
A1.13
pomieszczenie hydrotechniczne
A1.14
indywidualna oczyszczalnia ścieków
A1.15
komunikacja
A2.01a mieszkanie wolontariuszy - salon z kuchnią
A2.01b mieszkanie wolontariuszy - sypialnia
A2.01c mieszkanie wolontariuszy - sypialnia
A2.01d mieszkanie wolontariuszy - łazienka
A2.02
dyrekcja
A2.03
administracja
ETAP B
B1.01
toaleta damska
B1.02
toaleta męska
B1.03
sala lekcyjna
B1.04
sala lekcyjna
B1.05
sala lekcyjna
B1.06
komunikacja
ETAP C
C1.01
sala lekcyjna
C1.02
sala lekcyjna
C1.03
sala lekcyjna
C1.04
sala lekcyjna
C1.05
komunikacja
C2.01
oratorium
ETAP D
D1.01
toaleta
D1.02a kuchnia
D1.02b magazyn
D1.02c zmywalnia naczyń
D1.02d pomeiszczenie na odpadki
D1.02e komunikacja
D1.03
stołówka
D1.04
sala gimnastyczna
D1.05a szatnia damska
D1.05b szatnia męska
D1.06
magazyn sportowy
D1.07
sala lekcyjna
D1.08
sala lekcyjna
D1.09
komunikacja
D1.10
komunikacja
ETAP E
E1.01
sala lekcyjna
E1.02
sala lekcyjna
E1.03
sala lekcyjna
E1.04
sala lekcyjna
E1.05
komunikacja
E1.06
komunikacja
E1.07
zbiornik retencyjny na wodę
1.01
1.02

powierzchnia
50,73
25,90
37,48
17,41
9,80
7,50
4,55
7,73
2,40
1,98
26,78
55,90
51,00
9,12
7,03
7,03
30,00
81,45
16,00
9,32
9,35
4,62
16,72
19,10
24,68
24,68
55,44
55,44
52,8
20,58
53,05
42,21
52,3
52,32
11,34
26,88
14,8
11,36
3,9
3,57
1,02
3,72
77,73
94,84
8,13
8,13
5,4
55,44
52,32
8,82
11,55
55,44
55,84
52,45
57,85
21,00
9,31

podcień
podcień
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
POWIERZCHNIA ZABUDOWY
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140,21
144,65
SUMA
SUMA
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1878,10
1931,90
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WĘdrówki: Moskwa

fot. Dmitry Mordolff

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...

1. Plac Czerwony, po lewej: Muzeum Historyczne, na wprost: cerkiew Wasyla Błogosławionego

Moskwa.

Sieć wizytówek miasta
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b

fot. Vladimir Zakharov

a

e

d

c

2. Nowe Moskwa City – międzynarodowe centrum biznesowe, od lewej: a – Federacja (wieża wschodnia w budowie i wieża zachodnia
ukończona), b – Eurazja, c – Imperia, d – Gorod stolic (dwie wieże), e – Nabrzeżny (najwyższy z 3 budynków zespołu)

arch. Tadeusz Barucki

Mimo, że jest stolicą sąsiadującego z nami – i nie bez istotnego wpływu
na naszą historię – kraju więc z tej racji powinna być wystarczająco
dobrze znana, wypada uprzytomnić, że jako miasto – w zestawieniu
z naszymi dziejami – zaistniała stosunkowo późno. Architekturę
Moskwy wciąż kojarzymy z tym, co przez długie lata było jej pierwszą
„wizytówką” a dziś wykorzystywane jest w świetnych iluminacjach
do wzbogacenia miejskiego krajobrazu. Współczesne centrum
Moskwy różni się jednak od naszych powszechnych, historyzujących
wyobrażeń...
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WĘdrówki: Moskwa

fot. Alexander Gatsenko
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3. Widok na Kreml

J

Jako tę pierwszą „wizytówkę” Moskwy mam
oczywiście na myśli wzniesiony przez włoskich
architektów po zniszczeniach tatarskich zespół
Kremla |3| (1485-1495, P. A. Solarius, M. Ruffus),
i związany z nim Plac Czerwony |1| a zwłaszcza
fascynującą w swym narodowym, rosyjskim już
rysunku cerkiew Wasyla Błogosławionego |5b|
(1555-1560, mistrz Postnik Jakowlew zwany
Barmą). Ich wartości, w momencie zrywu rewolucyjnego w roku 1917, dążącego do całkowitego
przekształcenia społeczeństwa, a w tym i architektury, próbowano zastąpić innymi, jednak
śmiałość koncepcji powodowała często, że pozostawały jedynie na papierze.
W efekcie te zbudowane, rozproszone w zabudowie miasta, nie wytworzyły kontry dla
pierwszej „wizytówki” – może poza Mauzoleum
Lenina na Placu Czerwonym (1929-1930, A. W.
Szczusiew). Dziś jednak cieszą oko przez fakt
ich renowacji w nowych warunkach społecznoekonomicznych Rosji, jak np. Klub robotniczy
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Rusakowa |5g| (1927) czy garaż autobusów
(1926) autorstwa Konstantina Mielnikowa.

Od Pałacu Rad do siedmiu sióstr
Zrodzony w 1933 roku nurt, nazwany później
socrealizmem, próbował taką „wizytówkę”
stworzyć dość szybko – miał nią zostać Pałac
Rad (1931-1933, B. Jofan), wysoki na 415 m (planowany jako najwyższa wówczas budowla na
świecie) z ogromną figurą Lenina na szczycie.
Skończyło się jednak tylko na przygotowaniu
miejsca dla giganta przez wysadzenie w powietrze cerkwi Chrystusa Zbawiciela (1839-1883, K.
Ton) – nota bene największej świątyni w Rosji,
wzniesionej jako wotum za zwycięstwo nad Napoleonem.
Na owoce stylu socrealistycznego trzeba
było poczekać do zakończenia II Wojny Światowej, kiedy to jego patos (wynikający też zapewne z odniesionego zwycięstwa) kształtował
zarówno stacje rozbudowywanego intensywnie

metra jak i wieniec otaczających śródmieście
Moskwy siedmiu wieżowców – zwanych popularnie „siedmioma siostrami” |4|5de|. Stacje
metra niewidoczne dla przybysza na pierwszy
rzut oka, oglądane były w całym ich plastycznym
uformowaniu przez miliony ludzi korzystających
codziennie z podziemnej kolejki. Natomiast wieżowce, wyrastające monumentalnie nad sercem miasta wraz z gmachem Uniwersytetu im.
Łomonosowa |4| (1949-1953, L. Rudniew) stały
się niewątpliwie „wizytówką” tamtego czasu.

Nowy Arbat i socmodernizm
Okres socrealizmu skończył się w roku 1955, po
którym powstała kolejna „wizytówka” w postaci Nowego Arbatu |6| (1964-1968, M. Posochin,
A. Mdojanc, G. Makarewicz, B. Tchor, Sz. Ajraptjepow, I. Pokrowskij) potężnej arterii, wyprutej
w śródmieściu Moskwy, obudowanej nowoczesnymi już 24-piętrowymi gmachami i zakończonej wysokim akcentem – podobnie nowoczesnym

fot. Alexey Kljatov
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fot. Kukuxa, Dmitry Mordolff, Aries Liang, Alexey Kljatov, Andrey Permitin, Dmitry Vorobiev, thomas stellmach, Andrey Permitin, Aries Liang

4. Jedna z siedmiu sióstr – Uniwersytet Łomonosowa

a

b

c

d

e

f

g

h

i

5. Moskwa, wybrane
obiekty:
a -	nocny widok na Kreml
od strony rzeki Moskwy
b -	cerkiew Wasyla
Błogosławionego
wzbogacona iluminacją
c - odbudowana cerkiew
Chrystusa Zbawiciela
d -	iluminacja
Uniwersytetu
Łomonosowa
e -	Kotelnicheskaya
Embankment Building
w sylwecie miasta
(jedna z siedmiu sióstr)
f - Triumph Palace,
zbudowany półwieku
później, potocznie
zwany Ósmym
g -	klub robotniczy
Ruskowa
h -	w ieczorne światła
Moskwy
i - s tacja metra
Mayakowskaya
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WĘdrówki: Moskwa

fot. Andrey Permitin
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1

2
3

6. Widok od ulicy Nowy Arbat w kierunku zachodnim: a– Moskwa City (patrz opis kompleksu na zdjęciu obok), b – Hotel Ukraina (jedna z siedmiu sióstr),
c – gmach Ratusza Moskwy (dawna siedziba RWPG)

wieżowcem, siedzibą Rady Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej |6c| (1969, M. Posochin). Była to
przy tym enklawa apartamentów dla ludzi władzy, którzy – jak widać – cenili sobie nowoczesność architektury. Późniejsza krytyka nazwie
tę, jeszcze siermiężną w swych środkach formalnych architekturę, powstającą też równolegle i w innych krajach tak zwanego Obozu Krajów
Socjalistycznych – socmodernizmem.

Nowe centrum Moskwy
Uważny obserwator przychyli się zapewne do
mego zdania, że zmiany zachodzące w architekturze Moskwy szły w kierunku jej zbliżenia
ze światem, podobnie jak nastąpiło to w skali
życia całego kraju z chwilą upadku Związku Radzieckiego w roku 1990. W nowych warunkach
społeczno-ekonomicznych, przewidujących jego
duży gospodarczy rozwój – właśnie dzięki kontaktom ze światem – zdecydowano się w roku
1992 na stworzenie nowego centrum stolicy, do
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którego przeniesione zostałyby siedziby władz
miasta i jego urzędów, jak i placówki związane
z biznesem |2|7|9|. Dla uniknięcia martwoty tego zespołu poza godzinami urzędowymi,
w odpowiedniej proporcji uwzględniona została
również tkanka mieszkaniowa jak i potrzebna infrastruktura usługowa. O skali zamierzenia niech
świadczy jedno tylko założenie – przewidywano,
że w nowym centrum równocześnie przebywać
będzie od 250 do 300 tysięcy ludzi! Nie wiem
jak dalece przestudiowano wówczas jego lokalizację, ale dziś – być może zupełnie niespodziewanie – rysuje się ono już wyraźnie jako kolejna
„wizytówka” w najbardziej charakterystycznym
widoku miasta, wzdłuż rzeki Moskwy między
wciąż fascynującymi murami i wieżami Kremla
oraz odbudowaną cerkwią Chrystusa Zbawiciela
|5c| (1990-2000, A. Denisow).
Nowe Москва-Сити, oddalone o około
4 km od zabytkowego centrum, wznoszone jest
– w sąsiedztwie wystawowych terenów EXPO

– na obszarze 60 ha dawnych terenów przemysłowych. Komunikacyjnie – w aspekcie ruchu
kołowego – usytuowane zostało w nawiązaniu
do 3 obwodnicy miasta oraz głównej teraz arterii Moskwy, łączącej go z dawnym centrum.
Ruch pieszy przejmuje olbrzymi – częściowo
już działający – terminal wiążący stacje metra,
szybką kolej i szybki tramwaj.

Las wieżowców Moskwa City
Pierwszą inwestycją, która łączyła funkcjonalnie teren powstającego centrum był pieszy
most Bagrationa |7f|9a| (1996-2000, B. Tchor)
spinający oba brzegi rzeki Moskwy. Równocześnie z nim powstał u jego wylotu pierwszy
w tym zespole mieszkalny wieżowiec „2000”
|7h| (1996-2001) o 34 piętrach i 104 metrowej
wysokości. Dalsze, powstające już w wieku
XXI, były znacznie wyższe – choćby istotny w tym miejcu zespół wieżowców Urzędu
Miasta i „Dumy” (2006-2012, M. D. Hazanow,

fot. Dmitry Mordolff
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7. Widok na wieżowce Moskwa City w kierunku wschodnim: a – Eurazja, b – Federacja (dwie wieże), c – Nabrzeżny (zespół 3 budowli),
d – Gorod stolic (dwie wieże), e – Imperia, f – most Bagrationa, g – Hotel Ukraina, h – Tower 2000

И дти надо от общего к частному;
в жизни нет мелочей;
что любая красота
должна быть прочна и полезна.
Trzeba iść od ogółu do szczegółu;
w życiu nie ma miejsca na błahostki;
a piękno zawsze
musi być trwałe i użyteczne.

8. Detale moskiewskich biurowców – fotografie z archiwum autora

Aleksander Kuźmin
główny architekt Moskwy
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WĘdrówki: Moskwa

fot. Vladimir Zakharov

STUDIUM PRZYPADKU

d
c
f

a

b

e

9. Wieżowce Moskwa City od strony rzeki: a – most Bagrationa, b - Nabrzeżny (jedna z wież, przysłonięta), c – dwie wieże Gorod Stolic,
d – Imperia, e – Federacja (wieża zachodnia przysłonięta, wieża wschodnia – w budowie), f – Mercury City

A. A. Nagawitsin), sięgający do 308 m wysokości czy wieżowiec „Ewolucja” (2007-2010, Bauer Technology) o 48 piętrach i 250 m wysokości, określany potocznie mianem „City Palace”
a mieszczący m.in. Urząd Stanu Cywilnego.
Ciekawym i może najbardziej charakterystycznym przykładem w tym zespole jest
obiekt „Gorod stolic” |2d|9c| składający się
z 2 wieżowców, (2003-2010, NBBJ, A. Skokan
z zesp.), jeden symbolizujący Moskwę o 73 piętrach i 306 metrach wysokości a drugi Sankt
Petersburg o 62 piętrach i 257 metrach wysokości. Trudno nie wspomnieć też o wieżowcu „Imperia” |2c|9d| (2001-2011, NBBJ) – on również
składa się z 2 budynków, mają 60 pięter i 239
metry wysokości. Kolejnym charakterystycznym obiektem jest zespół wieżowców „Nabrzeżny” |2e|7c|9b| (2003-2007, RTKL&ENKA
Architectural Office) składający się z 3 budowli,
odpowiednio o 62 piętrach i 275 metrach wysokości, 27 piętrach i 155 metrach wysokości i 17
piętrach i 86 metrach wysokości.
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Część obiektów jest jeszcze w trakcie budowy jak np. wieżowiec „Eurazja” |2b|7a| (2001-...,
Swanke Hayden Cornell Architects) mający mieć
67 pięter i 309 m wysokości czy kolejny złożony z 2 wysokościowych elementów wieżowiec
„Federacja” |2a|7b|9e| (2003-..., P. Schweger,
S. Tchoban) mający osiągnąć najwyższą w Europie wysokość 506 metrów. Na swe 70 pięter
i 380 metrów wysokości czeka również „Mercury City” |9f| (2005-..., M. Posochin, Frank
Williams, G. L. Sirota), którego budowa została
w roku 2012 doświadczona pożarem.
Intrygującym elementem tego zespołu jest
niedokończony wieżowiec „Rossija” (2007-...,
N. Foster), którego projektant od samego początku – szeregiem alternatyw – aktywnie
włączył się do projektowania Moskwa City proponując w końcu obiekt o 118 piętrach, mający
osiągnąć najwyższą wówczas na świecie wysokość 612 metrów. W roku 2008 budowa została
jednak wstrzymana, co niektórzy wiążą z wybudowaniem w międzyczasie w Dubaju jeszcze

wyższego wieżowca, uniemożliwiającego „Rossiji” uzyskanie światowego rekordu. Według
ostatnich doniesień zgoda na prowadzenie jego
budowy została przedłużona do 2015 roku.
W aspekcie funkcjonalnym we wszystkich
tych przykładach mamy do czynienia, jak już
wspomniano, z przetasowaniem pomieszczeń
biurowych i mieszkaniowych, połączonych zawsze z piętrami garażowymi. Całość uzupełnia
infrastruktura urządzeń usługowych – handlowych i rekreacyjnych – co pozwala przez cały
czas na funkcjonowanie zespołu Moskwa City
jako żywego elementu miasta.

Architektura zachodnia i rosyjska
Niezbyt wdzięcznym zadaniem jest ocena tej
architektury, przelicytowującej się nowościami
techniki w szalonym pędzie wzwyż, projektowanej i realizowanej głównie przez firmy zagraniczne. Ponieważ reprezentuje ona raczej świat
Zachodu warto przy tej okazji zwrócić uwagę na
współczesną architekturę rosyjską będącą jej

fot. Vladimir Zakharov
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10. Zespół biurowców na Placu Białym, (2007-2008, ABD Moskwa/APA Wojciechowski, Warszawa), w oddali widoczna cerkiewka Mikołaja Cudotwórcy

tłem. W swej stylistyce jest ona zróżnicowana
ale nie pozbawiona upodobań związanych z minioną epoką. Kapitalnym tego przykładem jest
wieżowiec „Triumph Palace” |5f| (2006, A. Trofimow), który powstał w formie podobnej do
pozostałych siedmiu, wzniesionych pół wieku
wcześniej w czasach socrealizmu. Z tego też
powodu zyskał potoczny pseudonim „Ósmy”.
Jego luksusowe mieszkania przeznaczone dla
najzamożniejszych otrzymały równie popularną nazwę „elitka”. Dodać trzeba, że ich cena
w centrum Moskwy dochodzi do 100 tys. zł za
metr kwadratowy. Stolica Rosji należy dziś bowiem do najdroższych miast świata konkurując
skutecznie np. z Nowym Jorkiem co do liczby
mieszkających w niej miliarderów.
A wracając do architektury – obok takich
wyraźnych spadkobierców socrealizmu jak
„Triumph Palace” są i podobne im w bogactwie formy |8|, ale nawiązujące chyba do
zachodniego postmodernizmu w stylu Ricardo Bofilla jak np. biurowiec zaprojektowany

przez A. Achmedowa (1995), który wcześniej
zapisał się świetnie w modernizowaniu architektury ZSRR w Aszchabadzie. Ten nurt,
nawiązujący w upodobaniu ozdób do socrealizmu, lecz tym razem wprowadzanych dla
eksponowania bogactwa, określony został
mianem kaprealizmu.
Powstają jednak i obiekty o zdecydowanie
nowoczesnej, czytelnej kompozycji jak np. biurowiec Mercedesa „Avilon Plaza” (2009, Archfactory) czy zrealizowany przez rosyjskiego giganta aluminiowego Coalco AIG wspólnie z USA
a zaprojektowany z udziałem Polaków zespół
tzw. Białego Placu |10| (2007-2008, ABD Moskwa/APA Wojciechowski, Warszawa), w którym obok 2 biurowców z usługami w parterze,
o 15 kondygnacjach i jednego o 6, odrestaurowano również charakterystyczną cerkiewkę Mikołaja Cudotwórcy, tworząc w rezultacie bardzo
malowniczą całość.
Aleksander Kuźmin, główny architekt
Moskwy, miasta powiększonego ostatnio

na południowym zachodzie o dalsze 160 ha
dla stworzenia kolejnego zharmonizowanego
z zielenią (jak podkreślają władze) nowego
centrum, odciążającego stare, praktycznie
zakorkowane już samochodami, śródmieście,
boryka się z wszystkimi takimi problemami na co dzień. W słowach skreślonych dla
Czytelników czasopisma Zawód:Architekt
stwierdza, że „rozwiązywać sprawy należy
od ogółu do szczegółu, w życiu nie ma drobiazgów, a piękno – jakie by nie było – winno
być trwałe i użyteczne”.

Polecamy satelitarny widok na Moskwa City
> www.zawod-architekt.pl/moskwa

Tadeusz Barucki
architekt IARP
> napisz do autora:
tadeuszbarucki@gmail.com
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Kto się boi białych słoni?
prof. Wojciech Zabłocki

Idea olimpijska w architekturze, koncepcje organizatorów i poolimpijskie kryzysy
ekonomiczne – pod takim kątem przyjrzyjmy się bliżej obiektom sportowym świeżo
zakończonych XXX Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012.

M

Mniej lub bardziej wymierne korzyści, wynikające obecnie z organizacji Igrzysk Olimpijskich powodują, że Międzynarodowy Komitet
Olimpijski nie narzeka na brak kandydatów na
kolejne konkursy, mające wyłonić przyszłych
gospodarzy tego największego wydarzenia
w świecie sportu. Kandydatów nie zrażają
kłopoty i po-olimpijskie kryzysy ekonomiczne,
jakie były w przeszłości udziałem niektórych
miast i państw olimpijskich. Dokładna logistyka Igrzysk, którą trzeba przedstawić w specjalnym wniosku, jest tak przygotowywana,
żeby możliwie najlepiej spełnić warunki MKOl
i wygrać konkurs. A potem – jakoś to będzie...

Igrzyska i co dalej?
Warunki MKOl, jeśli chodzi o infrastrukturę
sportową, określane są przez Federacje Sportowe, uczestniczące w Igrzyskach. Federacje
chcą, żeby ilość aren i wielkości widowni były
co najmniej takie same, jak na mistrzostwach
świata poszczególnych dyscyplin, a w wielu
wypadkach, np. w lekkiej atletyce i w pływaniu
– wyższe. Sęk w tym, że na Igrzyskach Olimpijskich prawie wszystkie dyscypliny sportowe
rozgrywane są w jednym mieście i w tym samym czasie. Powoduje to, że w wypadku np.
krytych hal sportowych, organizator Igrzysk
musi zapewnić taką ich ilość, jaka po igrzyskach będzie praktycznie nie do wykorzystania, nawet w wypadku dużych miast.
Problem ten pojawił się drastycznie po
Igrzyskach Olimpijskich w 1968 roku w Meksyku. Wielka i wspaniała hala o nowatorskiej
konstrukcji kopuły geodezyjnej Felixa Candeli
nie była po Igrzyskach wykorzystywana i jej
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utrzymanie stanowiło wielki problem ekonomiczny dla miasta. Podobnym niewypałem,
choć trochę z innych powodów, okazał się
stadion z przykrywanym dachem, zbudowany na Igrzyska w Montrealu w 1976 roku.
Ze względu na kilkukrotne awarie systemu
opuszczania membrany dachowej boisko zostało przykryte na stałe, a stadion stał się
mało użytecznym i kosztownym w utrzymaniu logo dla miasta.

Skąd się wziął biały słoń?
MKOl był krytykowany za tworzenie warunków,
prowadzących do budowania nieużytecznych
potem obiektów. W odpowiedzi na zarzuty
– miasta, startujące w konkursie, zobowiązano
do określania użytkowania po-olimpijskiego
dla proponowanych we wnioskach obiektów.
W praktyce okazuje się to jednak często zobowiązaniem bez pokrycia.
W architekturze sportowej pojawił się termin biały słoń, oznaczający kosztowny obiekt,
trudny w utrzymaniu, z którym nie wiadomo,
co zrobić. Nazwa ta wywodzi się od rzadko
występujących białych słoni, które w rejonie
Birmy, Tajlandii, Laosu i Kambodży były oznaką prawości rządów panujących tam władców.

Królowie darowali czasami takie słonie swoim dostojnikom i taki podarunek traktowany
był jako bardzo kłopotliwy. Terminem „biały
słoń” określano także nietrafione inwestycje
wojskowe, komunikacyjne itp.

Mądry Brytyjczyk po szkodzie
Brytyjczycy byli bardzo uczuleni na „architektoniczne białe słonie” po wpadce z halą stulecia – Millennium Dome – wybudowaną według
projektu Richarda Rogersa dla uczczenia Trzeciego Milenium w 2000 roku. Jest to największa na świecie kopuła z tekstylnej membrany
teflonowej (365 metrów średnicy), podwieszona do stalowych masztów. Obiekt ten, wybudowany na półwyspie Greenwich w Londynie
z myślą o wielofunkcyjnym przeznaczeniu na
rozmaite uroczystości, koncerty itp. – przez
długi czas nie mógł znaleźć operatora i przynosił kolosalne straty...
Ostatecznie pod kopułą wybudowano
w 2007 roku... halę sportową „The O2” na
20 tys. widzów, otoczoną komercyjną promenadą. Poza tym teren dookoła hali uzupełniono atrakcjami dla zwiedzających. Spowodowało to codzienny napływ użytkowników nie
tylko na imprezy sportowe i rozrywkowe organizowane w hali, co przełożyło się na natychmiastowy sukces finansowy: hala „O2” stała
się najbardziej zyskownym krytym obiektem
tego typu na świecie.
Ostrzeżeniem dla organizatorów Igrzysk
Olimpijskich w Londynie był także los większości obiektów, wybudowanych na Olimpiadę
w Atenach w 2004 roku. Wiele z nich nie jest
używanych i obciąża budżet miasta.

fot. Wojciech Zabłocki

fot. London 2012

STUDIUM PRZYPADKU

1. The O2 Arena, znana także
jako Millennium Dome, mieści dziś
halę widowskowo-sportową
na 20 tysięcy widzów oraz...
centrum handlowe
(architektura: Richard Rogers Partnership)
2. K
 omercyjne wnętrze
w handlowej części hali O2
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fot . skan folderu organizatora
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3. Projekt parku olimpijskiego
przedstawiony we wniosku Londynu
o przyznanie organizacji XXX Igrzysk
4. Zrealizowany Park Olimpijski

Projektować przyszłościowo:
stałe albo rozbieralne
Obawa przed realizacją „białych słoni” skłoniła
Komitet Organizacyjny w Londynie do szczegółowej analizy projektowanych obiektów
olimpijskich. Kevin Owens, szef projektowania,
pytał architektów: „czy wiesz, jak zaprojektować arenę olimpijską na sześciotygodniowe
zawody olimpijskie tak, żeby mogła być potem
dobrze użytkowana na stałe?”
Obiekty sportowe na IO Londyn 2012 zostały podzielone na pięć grup:
1. obiekty, które będą zbudowane docelowo
i w których nie przewiduje się większych
zmian, np. welodrom,
2. obiekty, które po Igrzyskach będą miały odpowiednio mniejszą widownię, np. stadion
i pływalnia,
3. istniejące obiekty, które będą użytkowane
na Igrzyskach z niewielkimi zmianami, np.
Wembley Arena, sale do szermierki, badmintona, gimnastyki,
4. obiekty czasowe rozbieralne, do likwidacji,
przeniesienia w inne miejsce, lub wykorzystania w innym celu, np. sala do koszykówki,
do water-polo, strzelnice,
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5. o biekty, które będą zbudowane docelowo,
ale uzupełnione zostaną odpowiednim programem rekreacyjnym, który zapewni należyte użytkowanie całości, np. tor kajaków
górskich, zlokalizowany poza miastem.

Park Olimpijski atrakcyjny
po igrzyskach
Jeśli chodzi o lokalizację obiektów, to najważniejsze i największe budowane są zwykle
w tzw. Parku Olimpijskim, który po Igrzyskach
nie powinien świecić pustkami, jak to się nieraz
zdarzało i który powinien „zarabiać” na swoje
utrzymanie. Jak jest to trudne, udowodnił chociażby wielki i piękny park olimpijski, zbudowany na Igrzyska w Sydney w 2000 roku. Początkowy biznes-plan zupełnie się nie sprawdził,
bo ilość odwiedzających po Igrzyskach była
10-krotnie niższa, niż zakładano, mimo że Australijczycy są najbardziej usportowionym narodem i mimo, że na tym terenie odbywały się
także wystawy i konkursy. Wkrótce park olimpijski zyskał miano „białego słonia”, a zabudowę uzupełniono obiektami komercyjnymi,
które pomogły zrównoważyć budżet. Za jeden
z najbardziej udanych uważany jest park olim-

pijski w Monachium, zbudowany w 1972 roku.
Jest on też najpiękniejszy – swobodne formy
przezroczystych dachów wpisują się harmonijnie w organiczny układ urbanistyczny.
Niestety nie można tego powiedzieć o olimpijskim parku im. Królowej Elżbiety w Londynie.
Park ten powstał na rekultywowanym terenie
wokół wijącej się swobodnie rzeczki Lea z zachowaniem wszystkich technik pro-ekologicznych. Zrealizowany plan parku różni się znacznie od koncepcji, przedstawionej we wniosku
konkursowym, która charakteryzowała się
swobodnymi strumieniami komunikacji pieszej
i obiektami o organicznych kształtach liści i formach, korespondującymi z urbanistyką. Rzeczywistość surowo zweryfikowała ten piękny projekt: zrealizowanej urbanistyce parku brakuje
wyraźnej koncepcji, a kanciaste i pudełkowate
formy wielu budynków stanowią według mnie
dysonans przestrzenny. Wygląda to trochę tak:
każdy poszczególny element odpowiada w pełni
kryteriom zrównoważonego rozwoju, ale całość
jest estetycznie niezbyt imponująca. Przynajmniej na razie, może w przyszłości zieleń zrobi
swoje. A rezultaty ekonomiczne można będzie
ocenić najwcześniej za dwa lata.

fot. London 2012
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5. Stadion Wembley – piłkarski
(architektura: HOK Sport + Foster and Partners)
6. Stadion Olimpijski – lekkoatletyczny
(architektura: Populous)

Stadion, który nie jest wizytówką
Głównym elementem parku olimpijskiego
jest stadion, którego widownia na Igrzyska
Olimpijskie powinna pomieścić 80 tysięcy widzów. Problemem późniejszego użytkowania
jest zarówno zbyt duża wielkość widowni jak
i obecność bieżni lekkoatletycznej, niechętnie
widzianej na stadionach piłkarskich. Dlatego
założono, że po Igrzyskach bieżnia zostanie
zlikwidowana, a widownia będzie zmniejszona
do 25 tysięcy miejsc.
Stadion zlokalizowano między odnogami
rzeczki Lea i wykorzystano naturalną różnicę
terenu do ulokowania na skarpie miejsc docelowych, natomiast 55 tys. miejsc, przewidzianych
do rozbiórki, podtrzymywane jest konstrukcją
stalową, łączoną śrubami. Rozbieralny jest także dach, oraz wieże oświetleniowe i wieże służące do napinania lin w celu umożliwienia specjalnych efektów otwarcia Igrzysk. Zrezygnowano
także z lóż, a punkty gastronomiczne ulokowano w kontenerach, umieszczonych na zewnątrz
stadionu. Autorem projektu architektonicznego
było biuro Populous (dawniej HOK Sport) z Lon-
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dynu, które projektowało wiele stadionów na
całym świecie i bardzo dba o reklamę. Dzięki
temu można się dowiedzieć, jak bardzo oszczędna i pro-ekologiczna była realizacja obiektu, obwołanego „najbardziej ekologicznym stadionem
świata”. Jednakże moim zdaniem zostało to
osiągnięte kosztem jakości architektury, która
prezentuje się nijako, szczególnie w porównaniu
ze stadionami w Atenach (Calatrava) i Pekinie
(Herzog&deMeuron) i w opinii publicznej nie stanowi wizytówki Igrzysk w Londynie. Efektu nie
poprawiły kolorowe wstęgi, zakrywające funkcjonalną elewację stadionu. Ponieważ wpływowi krytycy architektury nie ośmielają się używać
przy waloryzowaniu architektury skali estetycznej rodzaju: piękny – brzydki i zostawiają tego
typu sformułowania profanom, jest wysoce
prawdopodobne, że stadion olimpijski zdobędzie prestiżowe nagrody mimo braku aplauzu
szerokiej publiczności.
Wiele osób zadawało pytanie, dlaczego
rozbudowany stadion w Wembley, projektowany w czasie, kiedy Brytyjczycy przygotowywali się do współzawodnictwa o Igrzyska 30

Olimpiady, nie uwzględniał możliwości choćby czasowego przystosowania go do Igrzysk.
Londyn mógłby uniknąć wielkich kosztów budowy jeszcze jednego stadionu na Igrzyska,
z którym nie ma potem co zrobić.
Historia wydaje się podobna do historii
budowy Stadionu Narodowego w Warszawie
i wynika z nacisków wszechpotężnego lobby
piłkarskiego. Zespół projektowy – HOK Sport
+ Foster and Partners przyrzekał, że stadion
w Wembley, zaprojektowany docelowo na
90 tysięcy widzów, będzie mógł być w razie
przyznania Londynowi Igrzysk Olimpijskich,
dostosowany do potrzeb lekkiej atletyki, przez
czasowe uniesienie areny sportowej z bieżnią, kosztem redukcji dolnych trybun. Jednak
wkrótce po rozpoczęciu budowy okazało się,
że jest to... zbyt kosztowne i trudne w realizacji. Przygotowywany wniosek do MKOL
zakładał już wybudowanie nowego stadionu,
specjalnie z okazji Olimpiady. Wydaje się, że
zespół projektowy był zbyt doświadczony,
żeby nie wiedzieć o tym od samego początku.
Ale cóż: „piłka rządzi światem”.

fot. London 2012
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Orbit, welodrom i pływalnia

7. Welodrom, uznany za okręt flagowy
parku olimpijskiego
(architektura: Hopkins Architects)
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Symbolem Igrzysk miał być także rodzaj przestrzennego znaku, zlokalizowany w pobliżu
stadionu. Konkurs na ten symbol wygrał znany brytyjski artysta Arish Kapoor. Zaprojektował on przestrzenną skręconą konstrukcję
stalową z platformą widokową, nazwaną
Orbit. Niestety, ten bardzo wymyślny symbol ogólnie się nie podoba i stanowi przykład,
kiedy forma atrakcyjna w modelu o niewielkich
wymiarach, nie sprawdza się w skali 1:1. Nie widać w niej żadnej logiki konstrukcyjnej, jedynie
ilość czerwonych elementów stalowych jest
imponująca. A przecież rzeźbiarze inicjowali
czasem nowatorskie konstrukcje, przykładem
jest choćby Kenneth Snelson, którego prze-

strzenne rzeźby stanowiły pierwsze przykłady
konstrukcji, zwanych tensegrity.
Niespodzianką było to, że „flagowym
okrętem” parku olimpijskiego zarówno publiczność, jak i krytycy okrzyknęli welodrom.
Obiekt może się poszczycić dynamiczną formą, nawiązująca do falującej formy drewnianego toru kolarskiego, prostą i logiczną
konstrukcją linową i dobrym rozwiązaniem
oświetlenia naturalnego. Autorem jest biuro
Hopkins Architects. Welodrom jest obiektem
docelowym, w którym nie są przewidziane
żadne zmiany po Igrzyskach. Może to także
było przyczyną sukcesu? Jak widać, zmienność funkcji sprawia architektom – myślę, że
na razie – pewne trudności.

fot. London 2012
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fot. London 2012

8. Orbit, przestrzenna
konstrukcja stalowa
z platformą widokową
(proj. Arish Kapoor)
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9. A
 quatics Centre w widoku „olimpijskim”,
pomieści 17,5 tys. kibiców, w tym 15 tysięcy
na trybunach tymczasowych
(architektura: Zaha Hadid Architects)

Z trudnościami, wynikającymi ze zmiennej funkcji, borykała się także gwiazda architektury, Zaha Hadid, projektująca pływalnię
Aquatics Centre. Na Igrzyskach Olimpijskich
pływanie obok lekkiej atletyki jest najbardziej oglądaną dyscypliną i w związku z tym
minimalna widownia powinna mieścić 15 tysięcy widzów, natomiast dla późniejszego
użytkowania ilość jest zwykle redukowana do
ok. 2500. Zadaszenie widowni tymczasowej
powinno być rozebrane, a ściany przesunięte. Powoduje to, że docelowe zadaszenie nie
może mieć podpór na obwodzie.
Zaha Hadid umiejętnie wykorzystała ten
wymóg do zaprojektowania falującego dachu
o długości 160 metrów i szerokości do 80 metrów, opartego tylko w trzech punktach. To
spektakularne rozwiązanie spowodowało konieczność zastosowania wielkich dźwigarów,
od 11 do 4 m wysokości i konsekwentnie potężne zużycie stali, które z nawiązką nadrobiły
„ekologiczne” oszczędności na stadionie. Niestety efekt „olimpijski” tego ciekawego projektu został zakłócony koniecznością obudowy tymczasowych trybun. Projektantka sama
nie jest tym zachwycona i liczy na efekt „doce-
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lowy” . Mam nadzieję, że nie powtórzy się casus poolimpijski pływalni w Sydney, gdzie były
podobne problemy. Trybuna, przewidziana do
likwidacji po Igrzyskach nie została rozebrana
ze względu na koszt i protesty obywateli, którzy uznali, że jest... bardzo ładna.

Do rozebrania i przeniesienia...
Ciekawą konstrukcję i formę, odpowiednią dla
budynku rozbieralnego, posiada sala do koszykówki o rozpiętości ok. 100 m i z widownią,
liczącą 12 tys. miejsc. Dach i ściany wykonane
zostały z membrany PVC , wyprodukowanej
specjalnie bez szkodliwych plastyfikatorów,
napiętej na lekkiej konstrukcji stalowej. Konieczność zapewnienia membranie podwójnej
krzywizny wykorzystana została do zaprojektowania efektownej pofałdowanej elewacji.
Projekt konstrukcji wykonało biuro SKM.
Jeszcze ciekawszymi obiektami, przeznaczonymi do przeniesienia po Igrzyskach do
Glasgow, są strzelnice, które również znakomicie wykorzystują możliwości kształtowania
membrany. Projekt wykonało biuro Magma.
Jak widać, obiekty czasowe też mogą prezentować dobrą i ładną architekturę.

***
Komitet organizacyjny i projektanci obiektów
sportowych 30 Olimpiady w Londynie postawili sobie dwa główne cele:
1. żaden obiekt nie powinien zasłużyć na miano „białego słonia”,
2. p
 rojektować zgodnie z zasadami „zrównoważonego rozwoju”.
Na razie odtrąbiono sukces. Na weryfikację
musimy poczekać.

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Archipiada 2012... olimpiada na miarę?, Z:A_04/2011, str. 36
> Czy warto projektować białe słonie?, Z:A_04/2010, str. 14

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

Wojciech Zabłocki
architekt IARP,
szermierz, malarz i pisarz

fot. London 2012
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10. Aquatics Centre w projektowanym
wyglądzie po-olimpijskim,
z widownią na 2500 miejsc

fot. London 2012

12. H
 ala koszykówki
(architektura: Wilkinson Eyre Architects)
13. Strzelnica
(architektura: Magma Architecture)

fot. London 2012

fot. Wojciech Zabłocki

11. T
 rybuna pływalni w Sydney,
prowizoryczna, ale nie rozebrana
(architektura: Cox Architecture)
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promocja

Stadion Wrocław: 3 strony medalu
Dagmara Szwaj

Współczesne obiekty sportowe powinny powstawać nie tylko na bazie wizji „wielkiej imprezy”,
ale funkcjonalnego projektu i biznesplanu, przewidującego jak będą na siebie zarabiały w przerwach
pomiędzy jednym a drugim show. Poznajmy tę biznesową stronę, czyli nie murawę i podświetloną
elewację stadionu, ale jego wnętrze działające na co dzień.

S

Stadion Miejski we Wrocławiu, na którym rozegrano mecze w ramach Euro 2012 ma być
nie tylko areną dla wydarzeń sportowych, ale
obiektem spełniającym wielorakie funkcje. Będzie funkcjonował nie tylko podczas meczów,
koncertów i innych imprez masowych, ale również na co dzień, jako miejsce pracy i spotkań.
W tym celu zaprojektowano odpowiednie przestrzenie pod biura komercyjne i sale
konferencyjne z zapleczem restauracyjno-szkoleniowym, jak również loże VIP-owskie,
loże Incentive, Business Club, salę audytoryjną, przestrzeń gastronomiczną. Strefa konferencyjno-biznesowa została usytuowana
w centralnym miejscu budynku. Może być
więc z powodzeniem wykorzystywana zarówno do codziennej obsługi użytkowników biur,
spotkań typu after party po dużych wydarzeniach sportowych, czy kulturalnych, jak i do
organizacji zewnętrznych szkoleń, konferencji, sympozjów, targów lub imprez oraz spotkań organizowanych przez firmy i osoby prywatne. Koncepcja architektoniczna zakładała
taką właśnie multifunkcjonalność obiektu,
który w swoim zamierzeniu miał być czymś
więcej niż tylko wizytówką miasta podczas
Euro 2012.

Pogodzić trzy żywioły
Kompleksowe wyposażenie wnętrz całej konferencyjno-biznesowej strefy stadionu w meble, postawiło ich dostawcę przed koniecznością pogodzenia oczekiwań trzech stron:
architekta, generalnego wykonawcy i inwestora. Celem inwestora było otrzymanie prestiżowej realizacji, która zostanie wyposażona
w trwałe, funkcjonalne i jednocześnie mobilne
produkty, co zapewni elastyczność wnętrz
obiektu. Celem architektów – uzyskanie zgodnych z projektem spójnych, nowoczesnych
przestrzeni o ponadczasowym charakterze.
Generalny wykonawca natomiast pilnował
budżetu.
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Architekci opracowując wizję poszczególnych wnętrz bardzo precyzyjnie określili
rodzaj materiałów oraz formę elementów
wyposażenia. Wstępnie zaproponowali także
meble będące ikonami dizajnu. Propozycje te,
ze względów budżetowych nie zostały jednak
rozpatrzone do zakupu przez generalnego wykonawcę. Sytuacji patowej udało się uniknąć
dzięki zaproszeniu do współpracy firmy Martela, która dzięki szerokiej ofercie własnej
oraz sprawdzonym partnerom biznesowym
(m.in. Offecct, Pedrali, Wilkhahn, Desso, Vescom) potrafiła skomponować taki zestaw
produktów, aby zapewniając architektoniczną
spójność wnętrz osiągnąć jednocześnie efekty
istotne z punktu widzenia inwestora oraz generalnego wykonawcy.
Firmie Martela zależało na tym, aby zaoferowane i dostarczone meble były równoważne
jakościowo i funkcjonalnie z projektem oraz
oczywiście zgodne z opisem przetargowym.
Na każdym etapie realizacji inwestycji produkty i zakres wyposażenia był konsultowany
z architektami.

Jakość i elastyczność
Produkty, które dostarczono na wrocławski
stadion są wykończone najwyższej jakości
materiałami i wyposażone w dodatkowe funkcje, zapewniające elastyczność organizowania
przestrzeni poprzez łatwe rearanżowanie
obiektu i magazynowanie mebli.
Jednym z ciekawych przykładów jest całkowicie skórzane (łącznie z nogami!) krzesło
Moon – trwałe i dodające splendoru przestrzeni, w której się znajduje. W celu zapewnienia
dobrych odczuć jakościowo-użytkowych wybrano też m.in. krzesło Bond wykończone skórą Picket o specjalnej fakturze.
Stoliki zastosowane w projekcie są wykończone laminatem co zapewnia długoletnie
użytkowanie. Stoły i stoliki posiadają funkcje
składania i sztaplowania (układania w stos).

W salach konferencyjnych użyto krzeseł, które można sztaplować nawet do 25 sztuk.

Pełna skala zamówienia
Obraz wyzwania jakim była ta realizacja dla
wszystkich uczestników procesu dają informacje liczbowe: wyposażenie przestrzeni
gastronomicznych w 800 hokerów, sal konferencyjnych na 500 osób, sali audytoryjnej na
225 osób, 16 lóż Intencive, 2 dużych lóż Intencive, czy 12 niepowtarzalnych lóż VIP-owskich
(w tym Loża Prezydencka) aranżowanych według indywidualnych projektów.
Wyposażenie wnętrz stadionu obejmowała również meble specjalne, wykonywane na
podstawie projektu architektów jak np. lady,
recepcje, szafy dla zawodników oraz realizowane na wymiar szafy dla zawodników VIP.
Oprócz mebli zlecenie objęło także wykończenie podłóg wykładzinami podłogowymi Desso
oraz ścian okleinami ściennymi Vescom.
Tak kompletna i kompleksowa realizacja
dostaw jest możliwa jedynie przy bardzo szerokiej ofercie produktowej. Zdecydowanym
ułatwieniem było więc realizowanie projektu
z jednym dostawcą, zamiast z kilkunastoma
podmiotami. Korzyścią dla Inwestora w przypadku jednego dostawcy jest łatwiejsza koordynacja dostaw, jeden kontakt w przypadku
obsługi posprzedażowej, czy realizacji domówień. Generalny wykonawca ma pewność jakości dostarczonego produktu, a architektowi łatwiej jest zachować spójność wnętrza.
W taki właśnie sposób dostawca jest w stanie
zaspokoić potrzeby i oczekiwania trzech stron
biorących udział w procesie wyposażenia. 

Dagmara Szwaj

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

fot. MARTELA
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Loża VIP, jedna z dwunastu

Fotele Fly Me w foyer

fot. MARTELA

Hokery Bond wzdłuż lady barowej

Inwestor: Spółka Wrocław 2012
Generalny Wykonawca: Max Boegl
Biuro architektoniczne: JSK Architekci
Dostawca: Martela sp. z o.o

Całkowicie skórzane (łącznie z nogami!) krzesło Moon
Z:A _04_2012
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GREEN LAMBDA
GREEN podkreśla ekologiczność produktu, do
produkcji którego nie stosuje się szkodliwych
freonów a proces spieniania płyt oparty jest na
bazie dwutlenku węgla.
LAMBDA charakteryzuje wysoki poziom izolacji
termicznej oferowanej przez płyty Synthos XPS
PRIME. Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć
straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje
budynków.

www.synthosxps.com
informacje techniczne
darmowe opracowania techniczne dla poszczególnych zastosowań (.dwg, .pdf )
kwartalny newsletter
bezpłatne szkolenia (indywidualne i grupowe)
cykliczne seminaria
doradztwo przy projektach

fot. Sealstep
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Architektura i bezpieczeństwo
publicznych placów zabaw
Fryderyk Wachowiak

Zgodnie z konwencją przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 20 listopada 1989 roku, każde
dziecko ma prawo do zabawy. Obowiązkiem wszystkich, którzy umożliwiają zabawę jest natomiast
zapewnienie dzieciom maksymalnej ochrony zdrowia i życia. Jak sprawić, by place zabaw były
bezpieczne? Jakim wymaganiom prawnym podlegają? Jak je projektować?

P

Place zabaw na stałe wpisały się już w krajobraz osiedli, parków, miejsc rekreacji i jednostek edukacyjnych. Obszary wydzielonej
przestrzeni, wolnej od jakiejkolwiek zabudowy, służą zabawie i rozwojowi psychofizycznemu najmłodszych. Trzeba też powiedzieć,
że często są jedynymi miejscami przeznaczonymi dla najmłodszych pośród zabudowy
mieszkaniowej i aby dobrze służyły dzieciom
w różnym wieku, muszą uwzględniać ich potrzeby fizyczne, psychiczne oraz zapewniać
im bezpieczeństwo.

Przede wszystkim dobry pomysł
Place zabaw powinny być usytuowane na tyle
blisko budynków, aby z okien mieszkań można
było bez problemu obserwować bawiące się
dzieci. Ze względów bezpieczeństwa i zdrowotnych powinny być oddalone od ciągów komunikacji samochodowej i infrastruktury technicznej
osiedla, np. linii wysokiego napięcia. Wybierając

lokalizację warto sprawdzić czy dochodzący
z placu hałas nie będzie zakłócać spokoju pozostałym mieszkańcom osiedla. Przed rozpoczęciem projektowania placu zabaw, należy też
pamiętać, że niezbędna będzie konsultacja społeczna – z przyszłymi użytkownikami: dziećmi,
rodzicami, opiekunami, instytucjami edukacyjnymi oraz mieszkańcami osiedla.
Rozpoczynając prace nad zagospodarowaniem miejsca przeznaczonego na plac zabaw zbyt często bierze się pod uwagę jedynie
urządzenia, które zostaną zainstalowane.
Tymczasem najważniejszy jest dobry pomysł.
Najlepsze miejsce zabawy to takie, które daje
szeroki wachlarz możliwości, wynikających zarówno z umieszczonego tam wyposażenia, jak
też ukształtowania terenu. Skorzystanie z naturalnych uwarunkowań terenu to wartość dodana. Oczywiście pagórki nie powinny być zbyt
strome, zaleca się, aby maksymalne nachylenie wynosiło 30°. Bogata roślinność, dająca

Wykaz roślin, których należy unikać:
wawrzynek wilcze łyko, ostrokrzew kolczasty,
złotokap zwyczajny, cis pospolity, modrzewnica
zwyczajna, trzmielina zwyczajna, bluszcz, jałowiec,
szakłak pospolity, rododendron, robinia akacjowa.
Ryzyko toksyczności kwiatów:
konwalia majowa, ostróżka ogrodowa, ciemiernik,
mak lekarski, psianka czarna.

przy okazji cień, to kolejny aspekt urozmaicenia terenu zabawy. Drzewa i krzewy dają dziecięcej wyobraźni możliwości niejednokrotnie
większe, niż huśtawka czy zjeżdżalnia. Należy
zwrócić szczególną uwagę także na pozostałe
elementy wyposażenia placów zabaw: ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci, usytuowanie
wejść na plac itp. Dbając o najmłodszych, trzeba uwzględnić również potrzeby i oczekiwania
opiekunów. Teren placu zabaw powinien być
nasłoneczniony co najmniej przez 4 godziny
pomiędzy 10.00 a 16.00.
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Ogólne wymagania bezpieczeństwa
dla publicznych placów zabaw:

Rozmieszczając urządzenia na placu zabaw
należy pamiętać, aby:

	wielkość urządzeń oraz stopień trudności zabawy na nich powinny być dostosowane do wieku potencjalnych użytkowników,
	urządzenia powinny zapewniać dostęp osobom dorosłym,
	elementy wyposażenia placów zabaw jak i stosowana nawierzchnia syntetyczna powinny posiadać dokument potwierdzający zgodność z wymaganiami norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177, wydanymi przez upoważnione,
akredytowane Jednostki Certyfikujące, bądź Laboratoria Badawcze,
	na placu powinna być tablica informacyjna zawierająca dane o nazwie osoby
odpowiedzialnej za utrzymanie miejsca zabaw. Celowym jest, aby na takiej tablicy
wskazać adres placu zabaw i numery do służb ratunkowych,
	teren placu zabaw powinien być ogrodzony w sposób uniemożliwiający wejście
zwierząt (piaskownica to nie kuweta),
	urządzenia powinny być trwałe i odporne na wandalizm,
	sprzęt, który nie jest łatwo dostępny dla dzieci a wysokość upadku z niego wynosi
od 1 do 2 metrów należy wyposażyć w ochronne barierki oraz odpowiednią
nawierzchnię,
	dla wszystkich urządzeń, w których maksymalna wysokość upadku to więcej
niż 2 metry konieczne jest stosowanie barierek oraz amortyzującej nawierzchni.

Place zabaw w świetle prawa
budowlanego
Wymagania prawne: w polskim prawie funkcjonuje tzw. dyrektywa bezpieczeństwa ogólnego
(2001/95/WE), stanowiąca, iż każdy wyrób
wprowadzany na rynek musi być bezpieczny.
Według polskiego prawa budowlanego, place
zabaw traktowane są jako obiekty małej architektury (Dz. U. 2010.243.1623).
Obiekt budowlany wraz ze związanymi
z nim urządzeniami budowlanymi należy,
biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zapewniając: spełnienie wymagań
podstawowych dotyczących bezpieczeństwa
konstrukcji, bezpieczeństwa zdrowotnego oraz
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem
i drganiami (...), a także zgodność z zasadami
wiedzy technicznej.
W odniesieniu do urządzeń na place zabaw
oraz do nawierzchni, wymagania zawarte są
w rodzinie norm serii PN-EN 1176, których
stosowanie jest dobrowolne. W jej skład
wchodzi część pierwsza, omawiająca wymagania ogólne bezpieczeństwa oraz osiem
części dodatkowych. Plac zabaw musi spełnić
wymagania wszystkich części mających zastosowanie (patrz tabela 1). Dla nawierzchni
dedykowana jest norma PN-EN 1177 pt. Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Nawierzchnie podlegają m.in. testom
wyznaczania krytycznej wysokości upadku.
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	dzieci wchodząc na plac nie były narażone na niebezpieczeństwo ze strony
ruchomych elementów,

	schodząc ze zjeżdżalni czy karuzeli nie natknęły się na inne dzieci biegające
w pobliżu,

	umieszczenie huśtawek względem ogrodzenia powinno utrudniać przejście za
huśtającymi się dziećmi,

	zjeżdżalnie nie powinny być ustawiane w kierunku południowym, chyba, że pada
na nie cień. Metalowe elementy mogą się bowiem nagrzewać i w środku dnia
poparzyć bawiących się,
	karuzele i inne urządzenia wirujące wymagają co najmniej dwumetrowej pustej
przestrzeni wokół,
	w przypadku dużych urządzeń, które jednocześnie kręcą się i kołyszą, konieczne
może być zainstalowanie barierek wokół takiego sprzętu, aby małe dzieci nie
znalazły się w obszarze zagrożenia.

(rys. 1) za pomocą kuli, której parametry odzwierciedlają główkę dziecka.
Podstawowy zbiór wymagań bezpieczeństwa zalecanych dla publicznych placów zabaw zestawiono w ramce powyżej. Należy
także zaznaczyć, że na rynku dostępne są
elementy wyposażenia placów zabaw dedykowane wyłącznie na prywatny, przydomowy
użytek. Podlegają one pod tzw. dyrektywę
zabawkową (2009/48/WE), muszą być oznakowane symbolem CE oraz powinny spełniać
wymagania rodziny norm PN-EN 71 (Bezpieczeństwo zabawek).

Rozmieszczenie urządzeń
i nawierzchnia
Wyposażając plac zabaw trzeba przemyśleć jego
rozkład – urządzenia muszą być odpowiednio
rozmieszczone. Zasada jest prosta, im wyższe
urządzenie tym więcej wolnego miejsca należy
zapewnić dookoła (szczegółowe wymagania
podają normy serii PN-EN 1176). Zachowanie
strefy bezpieczeństwa powinno dotyczyć odpowiedniego obszaru, pokrytego nawierzchnią.
Na przykład: strefa dla karuzeli powinna mieć
promień 2 metrów od krawędzi urządzenia. Bujaki i huśtawki typu ważka – co najmniej 1 metr

TABELA 1. Normy dotyczące placów zabaw
PN-EN 1176-1:2009
PN-EN 1176-2:2009
PN-EN 1176-3:2009
PN-EN 1176-4:2009

PN-EN 1176-5:2009
PN-EN 1176-6:2009
PN-EN 1176-7:2009
PN-EN 1176-10:2009

PN-EN 1176-11:2009
PN-EN 1177:2009

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 1: Ogólne wymagania
bezpieczeństwa i metody badań
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania,
kontroli, konserwacji i eksploatacji
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.
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Najczęstsze zagrożenia
Według Centrum Kontroli Placów Zabaw
do najczęściej spotykanych zaniedbań,
generujących poważne zagrożenia, zalicza się:

Rys. 1. Badanie właściwości
amortyzujących nawierzchni

Rys. 2. Niespodziewane przeszkody.
Źródło: PN-EN 1176-1:2008.

TABELA 2. Wykaz materiałów dopuszczanych jako nawierzchnie
placów zabaw. Źródło: PN-EN 1176-1:2009
Materiał

Opis (mm)

Darń/gleba
Kora
Trociny
Piasek
Żwir

–
Wielkość ziarna 20 do 80
Wielkość ziarna 5 do 30
Wielkość ziarna 0,2 do 2
Wielkość ziarna 2 do 8

Inne materiały

Najmniejsza
głębokość (mm)
–

Największa wysokość
upadku (mm)
≤ 1000

300

≤ 3000

Zgodnie z kryterium urazu głowy (HIC) (zob. PN-EN 1177)

od urządzenia. Ustanowienie przestrzeni jest
uzależnione od wysokości potencjalnego upadku, czyli w praktyce wysokości, na jakiej mogą
bawić się dzieci. Określenie wysokości swobodnego upadku pozwala na dobór odpowiedniej
nawierzchni amortyzującej, chroniącej zdrowie
i życie użytkowników. Dopuszczalne są zarówno nawierzchnie syntetyczne jak i naturalne (ich
zestawienie podane zostało w tabeli 2).
Odpowiednie podłoże zalecane jest w przypadku urządzeń przekraczających wysokość
60 cm. W przypadku wyższych urządzeń, albo
kiedy mamy do czynienia z urządzeniami, które
są wprawiane w ruch przez same dzieci (huśtawki, karuzele) bezpieczna nawierzchnia jest
zawsze niezbędna.

Ochrona przed kolizjami
Obszar wolny (czyli przestrzeń, którą zajmuje
dziecko bawiące się na urządzeniu i wykonujące ruch wymuszony przez to urządzenie), co
do zasady, nie może pokrywać się z innymi
obszarami czy z obszarem upadku (nie dotyczy to jednak urządzeń, składających się z kilku elementów stanowiących jedną całość).
W obszarze wolnym nie powinno być żadnych
przeszkód, które mogą uderzyć w użytkownika lub w które użytkownik może uderzyć
w czasie ruchu. Części urządzeń, które składają się lub podnoszą samego użytkownika
są dozwolone.
Ścieżki na placu zabaw powinny być wyznaczone poza obszarem wolnym. W trakcie

Krytyczna wysokość
upadku jak oznaczono

zabawy na urządzeniu i w jego najbliższym
otoczeniu użytkownik nie powinien się zderzyć
z niespodziewanymi przeszkodami, które mogłyby spowodować urazy (rys.2).
Liny podwieszane o długości 1-2 metrów
zamocowane na jednym końcu powinny być
oddalone o co najmniej 600 mm od innych
zamontowanych urządzeń i o co najmniej
900 mm od urządzeń kołyszących (w tym także innych lin). Nie jest wskazane umożliwianie
dzieciom samodzielnego łączenia huśtawek
lub innych urządzeń kołyszących z linami.
Liny podwieszane o długości 2-4 m powinny być oddalone o co najmniej 1 m od innych
urządzeń. Wysokość swobodnego upadku nie
może przekroczyć 3 m (szczegółowe wyliczenia zawarte są w punkcie 4.2.8.1. normy PN-EN
1176-1). W obszarze upadku nie mogą znaleźć
się żadne przeszkody, na które użytkownik
mógłby spaść lub się o nie uderzyć.
Równoważnie (o masie 25 kg i więcej) powinny być umieszczone na wysokości co najmniej 400 mm do podłoża. Powinny mieć
ograniczenia w ruchu do 100 mm oraz nie mogą
uderzać w elementy, które je podtrzymują. Od
tych ostatnich równoważnia powinna być oddalona o co najmniej 230 mm.

Nadzór
Organem sprawującym nadzór nad ogólnym
bezpieczeństwem produktów, w tym placów
zabaw w zakresie określonym ustawą jest
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-

1. Brak ogrodzenia,
2. Brak regulaminu,
3. Brak oznaczenia urządzeń,
4. Brak regularnych przeglądów,
5. Zaniedbanie – brak konserwacji,
6. Śmieci zagrażające zdrowiu,
7. Niezachowanie stref minimalnych,
8. Niewłaściwa nawierzchnia,
9. Brak kotwienia urządzeń,
10. Drewno w ziemi,
11. Korozja,
12. Niewłaściwe zabezpieczenie sklejki,
13. Błędy w fundamentowaniu,
14. Niebezpieczeństwo zakleszczeń,
15. Brak odpowiednich zabezpieczeń w karuzelach,
16. Twarde siedziska huśtawek zawieszone
na sztywnych prętach,
17. Ostre krawędzie,
18. Brak elementów hamujących ruch.

mentów, który wykonuje swoje zadania przy
pomocy Inspekcji Handlowej. Jednak obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa należy do
właścicieli placów zabaw. Ostatecznie to oni
mają wpływ na to, czy ich plac zabaw jest bezpieczny.
Istnieje także wiele firm prywatnych zajmujących się m.in. nadzorami placów zabaw.
Warto zadbać, by coroczne kontrole były
przeprowadzone przez osobę o udokumentowanej wiedzy i poświadczonych kompetencjach. Wybierając jednostkę inspekcyjną
warto sprawdzić, czy posiada akredytację
Polskiego Centrum Akredytacji. Uznane, międzynarodowe jednostki certyfikujące i inspekcyjne dają gwarancję rzetelności i kompetencji.
I na koniec najważniejsza może porada dla
architektów – projektując place zabaw, należy brać pod uwagę dzieci. Ryzyko wypadku
czy poważnego urazu powinny być jak najmniejsze. To właśnie na placach zabaw dzieci
uczą się oceniać niebezpieczeństwo i własne
możliwości a ich fantazja i pomysłowość często przekraczają wyobraźnię dorosłych.

Fryderyk Wachowiak
ergonomista
> napisz do autora:
fryderyk.wachowiak@interia.pl
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Wilgoć jej nie straszna
Zwiększone parametry mechaniczne, bardzo wysoka odporność na działanie wody oraz
zabezpieczenie przed powstawaniem pleśni to cechy, które wyróżniają płytę gipsową
Nida Hydro firmy Lafarge Gips. Dzięki swoim właściwościom płyta może być stosowana
w obiektach wellness, SPA, basenach i jacuzzi do suchej zabudowy w pomieszczeniach
mokrych i wilgotnych.

P

Płyta Nida Hydro jest jedyną na rynku płytą
gipsową spełniającą wymogi stawiane środowiskom mokrym i wilgotnym. Przeszła pozytywnie testy w laboratoriach Lafarge Gips
oraz w zewnętrznych instytucjach. Uzyskała
ponadto certyfikat rekomendacyjny wydany
przez konsultantów i ekspertów branży usług
rekreacji wodnej, hotelarstwa wellness i SPA.
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Właściwości produktu
NIDA Hydro jest płytą gipsową z powłoką zewnętrzną w kolorze pomarańczowym wykonaną z materiału na bazie włókna szklanego.
Rdzeń produktu został wzbogacony środkami zmniejszającymi wchłanianie wody oraz
eliminującymi powstawanie pleśni. Krawędź
wzdłużna płyty ma typ KS (krawędź spłasz-

czona). Waga zbliżona jest do wagi płyty Nida
Ogień 12,5 mm.
Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na uderzenia oraz zwiększoną izolacyjnością akustyczną w porównaniu ze standardowymi płytami gipsowo-kartonowymi.
Zachowuje jednocześnie zalety płyty gipsowej
czyli łatwość cięcia, montażu oraz transportu.

Technika w architekturze

Wnętrza budynku Sheraton Sopot Hotel – sufity podwieszane zaprojektowane do pomieszczeń mokrych i wilgotnych
w tym nadmorskim hotelu wykonane zostały z wykorzystaniem płyt Nida Hydro.

Pozostałe cechy produktu to:
	odporność na działanie wody i wysoką wilgotność,
	odporność na powstawanie pleśni,
	możliwość zastosowania jako podkład pod
glazurę lub farbę,
	łatwość przenoszenia (jest lżejsza od płyty
cementowej – ciężar płyty to 10,8 kg/m2),
	łatwość obróbki (obróbka identyczna z tradycyjnym systemem suchej zabudowy),
	łatwość montażu (nie ma potrzeby wstępnego nawiercania przed wkręcaniem),
	łatwość cięcia (cięcie za pomocą standardowego nożyka do płyt gipsowo-kartonowych),
	wysoka stabilność wymiarów,
	spełnia wymogi normy PN-EN 15283-1:2009.
Poszczególne parametry produktu zostały
zestawione w tabeli.
TABELA 1. WłaŚciwoŚci płyty NIDA
Hydro
Właściwości
Grubość
Długość
Szerokość
Ciężar płyty gr. 12,5 mm
Wytrzymałość
na zginanie*
Reakcja na ogień**
Współczynnik
przewodzenia ciepła λ*

Wartość
12,5 mm
2600 mm
1200 mm
10,8 kg/m2
Obciążenie niszczące:
- kierunek wzdłużny >540 N,
- kierunek poprzeczny >210 N
A2-s1,d0
0,25 W/(m·K)

Wchłanianie
wody*

Całkowite wchłanianie wody
<3% po 2 godz.,
powierzchniowe wchłanianie
wody <100 g/m2

Przepuszczalność
pary wodnej μ*

11

Odporność
na uderzenia*

Płyta o zwiększonej
odporności na uderzenia,
wgniot<15 mm

* PN-EN 15283-1:2009, „Płyty gipsowe zbrojone włóknami. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat”
** PN-EN 13501-1 + A1:2010, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych
i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań
reakcji na ogień”

Profil Nida C3 lub C4
12,5 mm Nida Hydro
Taśma z włókna szklanego Nida
Blachowkręt Nida C4
Farba
Grunt
Okładzina ceramiczna
Zaprawa klejowa
Folia w płynie
Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix
2. warstwa folii w płynie
Taśma uszczelniająca
1. warstwa folii w płynie

Rys. 1. Zastosowanie Nida Hydro w pomieszczeniu mocno wilgotnym z okładziną ceramiczną
przyklejoną do pewnej wysokości – układ warstw

Zastosowanie płyt Nida Hydro
Płyty wykorzystywane są jako podkład pod
glazurę w pomieszczeniach wilgotnych (np.
w łazienkach i kuchniach). Można je stosować
również jako okładzinę ścian lub sufitów w takich pomieszczeniach jak:
	baseny, łaźnie, jacuzzi, studia wellness
i SPA,
	pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach,
	pomieszczenia sanitarne w budynkach
użyteczności publicznej,
	restauracje, stołówki,
	garaże, piwnice,
	sale szpitalne,
	zakłady przetwórstwa spożywczego,
	pomieszczenia, w których wymagana jest
odporność na powstawanie pleśni.

Przechowywanie i obróbka płyt
Płyty gipsowe Nida Hydro należy magazynować pod zadaszeniem. Sposób transportu, montażu, cięcia oraz wkręcania wkrętów
jest taki sam, jak w wypadku standardowych płyt Lafarge Gips o grubości 12,5 mm.
Podczas cięcia płyty urządzeniem szybkoobrotowym należy stosować maskę ochronną. Produkt nie zawiera niebezpiecznych
związków.

Spoinowanie połączeń pomiędzy płytami
gipsowymi Nida Hydro powinno się odbywać przy
użyciu gotowej masy szpachlowej Nida Hydromix.
Tylko ta masa, zastosowana razem z płytą Nida
Hydro, zapewnia odporność na działanie wody.
Do wzmocnienia połączeń międzypłytowych
nie należy stosować taśm papierowych. Wskazana jest taśma samoprzylepna Nida lub taśma
z włókna szklanego Nida. Spoinowanie wykonuje
się zgodnie z ogólnymi zaleceniami producenta.
Należy stosować profile metalowe dostosowane
do odpowiedniej klasy korozyjności środowiska
wg PN-EN ISO 12944-2:2001.
Elementy wykonane z płyt gipsowych Nida Hydro maję gładką powierzchnię, doskonale nadającą
się do dalszego wykańczania tj. malowania i pokrywania różnymi materiałami wykończeniowymi.
Należy przestrzegać zaleceń producentów
farb, tapet czy płytek ceramicznych. Do osiągnięcia idealnie gładkiej powierzchni, np. pod malowanie, zaleca się wyszpachlować całą powierzchnię gotową masą szpachlową Nida Hydromix. 
Na Twoje pytania odpowiedzą nasi
Kierownicy ds. Systemów Specjalnych:
>K
 rzysztof Nasiorowski – region północny
krzysztof.nasiorowski@lafarge.com
> Maciej Cipora – region południowy
maciej.cipora@lafarge.com
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Olympic Aquatics Centre w Londynie

Współczesne baseny
wielofunkcyjne
Projektując obiekt sportowy konieczne jest nie tylko sprostanie wymaganiom inwestora, ale także zapewnienie
funkcjonalności obiektu w całym okresie użytkowania. Trzeba liczyć się zmianami liczby użytkowników,
ich preferencji, stylu życia, a także ze zmianami demograficznymi czy możliwością pojawienia się konkurencji.

T

Takie właśnie racjonalne podejście zaprezentowali projektanci aren wybudowanych na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Po zakończeniu
sportowych zmagań niektóre obiekty zostaną
zmniejszone, przekształcone lub zmienią swoją funkcję. Budowle i infrastruktura zostaną
w ten sposób dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności. Autorzy londyńskiej koncepcji chcieli uniknąć syndromu gigantycznych
obiektów poolimpijskich, zbyt drogich w utrzymaniu i niepotrzebnych, które straszą pustką
w wielu miastach na świecie.

Pływalnia nie tylko dla olimpijczyków
Modelowym przykładem perspektywicznego
myślenia jest Aquatics Centre, zespół basenów
zaprojektowany przez Zaha Hadid Architects
jako główna arena zawodów pływackich w Londynie. Obiekt o powierzchni prawie 22 tys. m²
przeznaczony dla 17,5 tys. widzów, po zakończeniu igrzysk zostanie znacznie zmniejszony
– liczba miejsc na widowni wyniesie zaledwie
2500. Ponieważ wszystkie niecki basenowe
(dwie 50-metrowe oraz basen do skoków) zostały wyposażone w ruchome dna i pomosty
przegradzające, Aquatics Centre będzie służył
nie tylko profesjonalnym sportowcom, ale także zwykłym mieszkańcom Londynu. Urządzenia te pozwalają na skonfigurowanie rozmiaru
i głębokości basenu na bieżące potrzeby. Daje
to możliwość przeprowadzenia w tej samej
niecce zawodów sportowych na wszystkich dystansach, meczów waterpolo, ale także szeregu zajęć rekreacyjnych (aquaaerobik, aquaspinning, siłownia wodna etc.), nauki pływania czy
wreszcie bardziej rozrywkowych form aktyw-
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ności (np. taniec w basenie, wodny plac zabaw
dla dzieci). Obiekt zapewniający tak różnorodne
formy wykorzystania może liczyć na dużo wyższą frekwencję niż tradycyjna pływalnia, a to
z kolei wpływa na rentowność przedsięwzięcia.

Ruchome dna na całym świecie
Wielofunkcyjność jest cechą pożądaną nie tylko w wielkich obiektach. Firma Variopool, która
wyprodukowała i zainstalowała ruchome dna
i pomosty w londyńskim Olympic Aquatics Centre, ma na swoim koncie ponad 500 zrealizowanych projektów. Oprócz tak spektakularnych jak
londyńska pływalnia, są wśród nich mniejsze
i całkiem małe obiekty. Bo zarówno operator
dużego aquaparku, jak i kierownik osiedlowej
pływalni rozumieją, że im szersza oferta zajęć
na basenie, tym większa grupa potencjalnych
klientów. A to już wprost przekłada się na wynik finansowy.
Zalety rozwiązań firmy Variopool docenili
także polscy projektanci i inwestorzy. Ruchome dna i pomosty naszej produkcji funkcjonują
w Szczecinie, Gliwicach, Olsztynie. Wkrótce
zostaną oddane do użytku parki wodne w Rudzie Śląskiej i Słupsku, gdzie także znajdą się
baseny z ruchomym dnem. Kilkanaście projektów w całej Polsce czeka na realizację.
Tym, co – oprócz walorów użytkowych
– przekonuje inwestorów do urządzeń Variopool jest wyjątkowa jakość produktu i serwisu.
Wszystkie elementy są wykonane z materiałów najwyższej jakości, przystosowanych do
pracy w agresywnym środowisku basenowym.
Przeglądy i prace serwisowe prowadzone
są bez zakłócania pracy pływalni. Najwyż-

sze standardy jakościowe obowiązują wobec
wszystkich klientów. Mały przyszkolny basen
gdzieś na prowincji jest wyposażony w takie
same urządzenia jak olimpijski obiekt w Londynie. Te same materiały zostały użyte do
budowy ruchomego dna w Dubaju, Singapurze
czy Polsce. Na całym świecie urządzenia Variopool są serwisowane przez tę samą ekipę z zastosowaniem identycznych procedur.

Szkolna pływalnia w Szczecinie

Doświadczenia polskich operatorów pływalni potwierdzają powszechną opinię o zasadności stosowania ruchomego dna czy
pomostu przegradzającego w basenach. Radykalna zmiana jakościowa, jaką wprowadzają te
rozwiązania, gwarantuje atrakcyjność obiektu
przez cały okres jego eksploatacji. Urządzenia
Variopool pozwalają elastycznie reagować na
zmieniające się potrzeby użytkowników basenu, a operatorowi zapewniają przychody na
poziomie nieosiągalnym dla konkurencji.
>W
 ięcej informacji o ruchomych dnach
i pomostach przegradzających:
www.variopool.pl

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

fot. Variopool polska
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Program ArCADia-Architektura jest doskonałym narzędziem
architektonicznym zarówno do projektowania jak i inwentaryzacji
budynków. Tworzone projekty architektoniczne od samego początku

ilustracje: intersoft

Projektuje, inwentaryzuje,
wizualizuje, współpracuje
są trójwymiarowymi modelami, które można obejrzeć w podglądzie
3D i zwizualizować.

A

ArCADia-Architektura jest programem przeznaczonym dla wszystkich architektów oraz
projektantów, którzy zajmują się profesjonalnym kształtowaniem lub odwzorowaniem
bryły budynku. Projekt możemy wykonać
w programie AutoCAD, ArCADia-Start lub
ArCADia-IntelliCAD instalując program ArCADia-Architektura jako nakładkę. Dzięki tej
aplikacji można stworzyć dowolny projekt budynku, o dowolnej liczbie kondygnacji i kombinacji ich wysokości, zapisany w formacie
DWG. Jedną z ważniejszych funkcji programu
jest rysowanie poprzez wprowadzanie gotowych elementów, takich jak: ściany, okna,
drzwi, dach czy schody. Program umożliwia
przeniesienie projektu w formacie IFC do
programów branżowych (Revit, Allplan czy
ArchiCAD).
W praktyce oznacza to, że projekt budynku zostanie przeniesiony jako zbiór ścian,
okien, drzwi i pozostałych elementów architektonicznych 3D, a nie jako linii, polilinii czy
okręgów.
Zaprojektowany budynek można usytuować
na terenie definiowanym poprzez wskazywanie
punktów wysokościowych lub odczytanych
z mapy wektorowej. Rzut każdej kondygnacji
może być automatycznie zwymiarowany a dodatkowo można wstawić zestawienia pomieszczeń i stolarki dla całego budynku. Wszystkie
zestawienia mogą być zapisane w formacie
RTF. Program w sposób automatyczny generuje również przekroje.
Zaprojektowane pomieszczenia można
zaaranżować obiektami wyposażenia wnętrz
dostępnymi w programie lub ściągniętymi z internetu w formacie 3DS, ACO lub O2C. W tak
zaprojektowanych wnętrzach można wprowadzić oświetlenie i stworzyć fotorealistyczną
wizualizację, zarówno wnętrza jak i całego budynku z otoczeniem.

Program ArCADia-Architektura
współpracuje również z dalmierzem
Za pomocą programu ArCADia-Inwentaryzator
(który tak jak Architektura jest modułem systemu ArCADia), którego działanie opiera się na
pobieraniu danych przesyłanych z dalmierzy
za pomocą technologii bluetooth. Zmierzona
odległość zostaje natychmiast przekazywana
do programu ArCADia-Architektura, w którym
rysowana jest automatycznie ściana, wprowadzane są wielkości okien i drzwi, czy przekazywana odległość drzwi od narożnika pomieszczenia. Tworzony rzut jest od razu modelem 3D,
co oznacza, że po zmierzeniu ścian, wysokości
kondygnacji, wielkości okien, drzwi itd. możemy
w szybki sposób uzyskać przekroje i elewacje inwentaryzowanego budynku. Oczywiście można
go także opisać na rzutach, zwymiarować i wydrukować. Program pozwala również na zinwentaryzowanie każdego pomieszczenia z osobna
i prostego sklejenia ich w całą kondygnację. A co
najważniejsze, stworzenie trójwymiarowego
modelu budynku następuje w miejscu pomiaru.

A co z projektowaniem konstrukcji dachu?
Przy projektowaniu dachu o konstrukcji drewnianej program ArCADia-Architektura jest wspomagany branżową aplikacją R3D3-Rama 3D, który
pobierając geometrię dachu wprowadza domyślny rozkład krokwi, murłat i płatwi. Wszystkie elementy jeszcze przed powrotem podlegają edycji,
a po przeniesieniu do ArCADii-Architektury mogą
zostać zwymiarowane i opisane w zestawieniu
elementów konstrukcji drewnianej.
ArCADia-Architektura to aplikacja dla każdego, nawet najbardziej wymagającego projektanta, wspomagająca proces projektowania
zarówno domów jednorodzinnych jak i wielokondygnacyjnych biurowców. ArCADia-Architektura to program, któremu tylko wodze fantazji wyznaczają granice.

Intersoft sp. z o.o.
generalny dystrybutor ArCADiasoft
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź
tel.: 42 689 11 11
www.intersoft.pl
intersoft@intersoft.pl
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Na rynku jest wiele rozwiązań w standardzie KNX,
oferowanych przez różne firmy.
Dla laika nie ma pomiędzy nimi zauważalnej
różnicy, dlatego użytkownicy kierują się
niestandardowymi kryteriami wyboru.
Dla Piotra Rubika wartością decydującą o wyborze
była estetyka osprzętu wytwarzanego przez ABB.

Przyjemność posiadania
fajnej zabawki
Sławomir Dolecki

Uwielbiam wszelkie nowinki techniczne, telefony, tablety, konsole do gier, zabawki elektroniczne, a teraz
także swój system sterowania budynkiem, który zainstalowałem w nowym domu. To niesamowita wygoda
i wspaniała zabawa, a przebywanie w domu powinno sprawiać mi przyjemność – mówi Piotr Rubik,
muzyk, kompozytor, dyrygent, producent muzyczny i... zdeklarowany gadżeciarz.

O

Od dłuższego czasu nosił się z zamiarem zainstalowania w domu systemu sterowania.
Podglądał takie rozwiązania u znajomych,
czytał katalogi i artykuły w prasie branżowej. Gdy rozpoczął budowę nowego domu,
już był pewien, że taki właśnie system zainstaluje.
– Wówczas jeszcze nie wiedziałem „z czym
to się je”, zresztą do dzisiaj nie interesuje
mnie, co się dzieje w środku, system ma działać i sprawiać, że mój dom stanie się w pewnym sensie inteligentny – mówi Piotr Rubik.
– To trochę jak z muzyką. Człowiek, który jej
słucha, czerpie z tego radość, a nie siedzi i analizuje nuty.
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Klawisze wyglądają zupełnie inaczej
Gdy podjął już decyzję, przyjrzał się ofercie dostępnej na rynku i zdecydował się na rozwiązanie firmy ABB.
– Mój wybór w największej mierze podyktowany był estetyką, nie analizowałem kwestii
technicznych, bo się na tym nie znam – przyznaje muzyk. – Wiem za to, że ten osprzęt był
o wiele ładniejszy od rozwiązań konkurencyjnych, a dla mnie ma to ogromne znaczenie.
Doradztwa merytorycznego podjął się
Krzysztof Sasin z ABB. Wysłuchał oczekiwań
i zaproponował konkretne rozwiązania, a instalatorzy wykonali wszelkie prace na etapie
budowy domu. To była druga połowa ubiegłe-

go roku. Jeszcze w grudniu, przed świętami,
Piotr Rubik z rodziną wprowadził się do nowego domu w warszawskim Wilanowie. Dzisiaj,
dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat systemu.
– Największym wyzwaniem jest zmiana
przyzwyczajeń, bo mamy naturalny nawyk zapalania i gaszenia światła jednym klawiszem.
Przy systemie sterowania klawisze wyglądają
zupełnie inaczej i inaczej też się z nich korzysta
– mówi. – Na samym początku myślałem, że nie
uda mi się nauczyć tych wszystkich funkcji, nie
pamiętałem, gdzie, czym i jak się posłużyć, wydawało mi się to dość skomplikowane. Korzystałem więc z centralnego panelu dotykowego,

fot. Adam Stephan/Arch. ABB
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gdzie wszystko jest bardzo czytelne. Szybko
jednak się okazało, że całe rozwiązanie jest tak
intuicyjne, że po tygodniu przestało sprawiać
jakikolwiek problem.
Podczas konfiguracji systemu muzyk zdał
się na wiedzę i doświadczenie instalatorów. Nie
zawiódł się. W 90% przygotowali wszystko bez
zarzutu, pozostałe dziesięć łatwo na szczęście
zmienić w ustawieniach dostępnych w panelu
sterowania. Zrobi to wkrótce, jak przetestuje
wszystkie możliwości dogłębnie i wyciągnie
z tego wnioski. Wówczas wprowadzi niezbędne
korekty.

Gaszenie światła iPhonem
Piotr Rubik nie ukrywa, że posiadanie i korzystanie
z systemu naprawdę sprawia mu przyjemność.
– Uwielbiam wszelkiego rodzaju gadżety,
można wręcz powiedzieć, że jestem zdeklarowanym gadżeciarzem – przyznaje. – Lubię
to i oczekuję od sprzętu, że oprócz maksymalnej funkcjonalności, da mi także dobrą zabawę.
Takie samo podejście mam do systemu sterowania budynkiem.
I oczywiście – choć przyznaje niechętnie
– lubi czasami „pstryknąć” sobie coś zupełnie bez powodu. Ot tak, bo akurat przechodził
i „pstryknął sobie” dla zabawy.
– Jest wiele rzeczy, które mnie fascynują, na przykład mogę sterować oświetleniem
za pomocą iPhona lub iPada, nie ruszając się
z kanapy – dodaje. – Niezastąpiony jest także
wyłącznik całego domu przy drzwiach. Wycho-

Projektant i wykonawca instalacji KNX
w domu Piotra Rubika:
Projektant: firma Elektris z Poznania. Jej doświadczenia z inteligentnymi budynkami sięgają 1999
roku. Wprowadzała w Polsce system KNX/EIB, będący wówczas nowym, zdobywającym popularność
standardem promowanym przez koncerny elektrotechniczne. Specjalizuje się w kompleksowych
realizacjach instalacji elektrycznych i teletechnicznych wyposażonych w technologię KNX/EIB.
Wykonawca: firma Inteligentny Budynek z Warszawy oferuje inteligentne systemy automatyki
w najwyższej, światowej jakości produktów
i wykonania. Specjalizuje się w kompleksowych
realizacjach inteligentnych instalacji elektrycznych,
teletechnicznych oraz audio-wideo zintegrowanych
w jeden, spójny system sterowania przy wykorzystaniu technologii KNX/EIB. Ofertę kieruje głównie
do najbardziej wymagających klientów, dla których
komfortowy, wygodny i bezpieczny dom to jeden
z najważniejszych priorytetów.

dząc, nie muszę się zastanawiać, czy gdzieś nie
zostawiłem zapalonej lampy.
Podczas luźnej rozmowy pojawiają się kolejne zalety systemu. Skupienie wielu wyłączników w jednym miejscu. Systemy czujek, które
automatycznie załączają i wyłączają światło.
Ustawienia temperatury w pomieszczeniach.
Podgląd na cały dom z panelu dotykowego.
Stacja pogodowa na dachu z podglądem temperatury, siły wiatru i opadów.
– I oczywiście zapamiętywanie ustawień
światła, to chyba jedna z ciekawszych funkcji
– podkreśla muzyk. – Tworzę sobie w salonie
odpowiednią atmosferę za pomocą oświetlenia
i wszystko mogę zapamiętać i odtworzyć jednym przyciskiem. Inne światło na spotkanie towarzyskie, inne do oglądania telewizji, jeszcze
inne podczas kolacji z rodziną.
A jest czym się bawić. Architekt zaprojektował tylko na parterze ponad 50 halogenów i kilka dodatkowych lamp. Dzięki temu za pomocą
oświetlenia można tworzyć tu cuda.

Chodzi o ten „bajer”
I wreszcie system audio-world. W tym przypadku opinia profesjonalisty szczególnie nas
zainteresowała, w końcu „audio” to dla Piotra
Rubika cały „world”.
– Bez przesady. To nie jest rozwiązanie dla
melomana czy audiofila, który poszukuje muzycznych przeżyć. To system, który pozwala
w każdym pokoju posłuchać rano audycji radiowej, wiadomości czy prognozy pogody – studzi

nasze zapędy kompozytor. – Aczkolwiek, jakość
tego dźwięku nie jest zła, bo głośniki – choć niewielkie – są dość przyzwoite.
Ale nie radio w każdym pokoju stanowi
największą wartość. Dla mieszkańców trzykondygnacyjnej willi nieoceniony jest interkom
głośnomówiący, dzięki któremu szybko i łatwo
mogą komunikować się z pozostałymi członkami rodziny. Ze swojej pracowni na drugim piętrze
pan Piotr, bez podnoszenia głosu i wychylania
się na schodach, może porozmawiać z żoną.
Podsumowując – Piotr Rubik, od kilku miesięcy użytkownik systemu sterowania budynkiem,
podkreśla, że największą dla niego wartość
stanowi wygoda, jaką daje mu to rozwiązanie.
A zaraz potem estetyka. Poza tym, już wie,
czego mu brakuje, i o co uzupełni „inteligencję”
swojego domu przy kolejnym podejściu.
Można zrobić elektrycznie zasuwane zasłony
i rolety, dołożyć kilka bajerów – mówi kompozytor. – Ale nie wynika to z lenistwa czy rzeczywistej
konieczności, bo zasłony można bez problemu
zaciągać ręcznie. Chodzi o ten „bajer”. O maksymalne wykorzystanie możliwości systemu.
O przyjemność posiadania fajnej zabawki. Szkoda
tylko, że ten cały KNX nie sprząta i nie kosi trawy.
Bo wtedy byłby naprawdę niezastąpiony.
> Chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś
więcej na temat automatyki budynku?
> Chcieliby Państwo zobaczyć
działający system? Prosimy o kontakt:
Monika Komalska
monika.komalska@pl.abb.com
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Piąta gwiazdka za oświetlenie
Czterogwiazdkowy hotel Leonardo położony jest w centrum Pragi, zaledwie kilka
kroków od mostu Karola i rynku. Oprócz 82 pokoi i apartamentów z oryginalnymi
meblami w stylu Art Nouveau oferuje swoim gościom... energooszczędne
i komfortowe oświetlenie lampami Verbatim LED.

L

Lampy sposobem na kryzys
Praski hotel chociaż prestiżowy i znany w stolicy Czech nie uniknął skutków globalnego kryzysu gospodarczego. W obliczu rosnącej konkurencji właściciele szukali więc sposobów na
ograniczenie kosztów bez obniżania komfortu
gości. Najlepszym rozwiązaniem wydawało się
ograniczenie zużycia energii. Dlatego tradycyjne żarówki halogenowe zastąpiono lampami
LED firmy Verbatim.

Technologia LED warta inwestowania
– Zainstalowaliśmy je wszędzie tam, gdzie
światło pali się przez przynajmniej 12 godzin
dziennie. Choć początkowy koszt zakupu technologii LED jest wyższy niż w przypadku innych rozwiązań oświetleniowych, obliczyliśmy,
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że jest to z nawiązką kompensowane przez
oszczędność energii — mówi dyrektor zarządzający hotelu Tomáš Nesvorný – Inwestycja zacznie się spłacać po około sześciu miesiącach.
Dzięki wymianie żarówek w obszarach hotelu, w których niemal nieustannie pali się światło,
udało się ograniczyć zużycie prądu nawet o 85%.
Nowe lampy są też trwalsze – działają nawet 16
lat (35 tys. godzin) w przypadku użytkowania
przez 6 godzin dziennie. W hotelu zainstalowano
ich ponad 300, w tym lampy PAR16 GU10, Classic
A i B, E27 oraz AR111. Wykorzystano je do oświetlenia recepcji i lobby, korytarzy hotelowych, restauracji Platina i zewnętrznego balkonu. Bardzo
istotna była także szybka i łatwa instalacja, która nie miała wpływu na działalność hotelu ani na
jakość usług świadczonych gościom.

***
– Wyniki tej modernizacji przekroczyły nasze oczekiwania. – podsumowuje Nesvorný
– Nowe oświetlenie zauważalnie poprawiło
nastrój w wielu obszarach hotelu, zwiększając komfort gości, a zarazem ograniczając
wydatki na energię. Jeśli chodzi o intensywność światła i temperaturę barwową lamp
LED, nie ma dostrzegalnej różnicy w porównaniu z zainstalowanymi poprzednio żarówkami halogenowymi. Jednak jako oświetlenie zewnętrzne, nowe lampy sprawdzają się
znacznie lepiej. 

> www.verbatim.net.pl
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Płyta na miarę czasów
Ewa Rafalska

Czy zastosowanie konkretnego materiału to tylko kwestia wymagań technicznych i zamierzeń
estetycznych projektanta czy architekta? Z pewnością są to czynniki istotne, jednak dobór materiału
może też pełnić rolę swoistego manifestu, związanego z filozofią twórcy, charakterem miejsca lub
duchem czasów, w których dany obiekt czy budynek powstaje. Coraz częściej takim manifestem

P

Prostota i naturalność sklejki idealnie wyrażała ducha lat 50. czyli ograniczenia powojennej
rzeczywistości i poszukiwania ekonomicznych
rozwiązań nadających się do masowej produkcji. Dopiero lata 60. zachłysnęły się plastikiem
– nowoczesnym, kolorowym, dającym się formować w niespotykane dotąd kształty, świetnie oddającym tempo epoki podboju kosmosu.
Co może być propozycją na miarę dzisiejszych
czasów pełnych ekonomicznych wahań, niepewności, niepokoju o jutro? Z jednej strony
jesteśmy coraz bardziej świadomi konieczności
dbania o środowisko i oszczędzania zasobów
naturalnych, z drugiej podlegamy niejednokrotnie presji ograniczeń finansowych. Poszukujemy pewności, bezpieczeństwa, stabilności, ale
zdajemy sobie sprawę z tego, że taki stan trudno osiągnąć i utrzymać w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Czy odpowiedzią na nasze potrzeby mogą
być nowoczesne materiały drewnopochodne
takie jak płyta MFP®?

fot. Jakub Certowicz

bywa stosowanie drewnopochodnej płyty budowlanej MFP®.

Proste rozwiązania zyskują
Polscy projektanci i architekci coraz wyraźniej
odnoszą się do tego, co dzieje się wokół nich
– poszukują ekonomicznych, a jednocześnie
ciekawych i funkcjonalnych rozwiązań, zarówno
jeśli chodzi o budownictwo, jak i wyposażenie
wnętrz czy inne, odnoszące się pośrednio do architektury dziedziny, takie jak scenografia, wystawiennictwo, projektowanie produktu. Artur
Puszkarewicz ze studia AZE design twierdzi, że
ograniczenie w postaci niewielkiego budżetu
jest dla projektanta inspirującym wyzwaniem.
- Często ciekawe i naprawdę oryginalne projekty można realizować tylko tam, gdzie środki
nie są duże – opowiada projektant – w sferze
kultury lub dla prywatnych inwestorów, którzy
przykładowo otwierają lokale gastronomiczne.
Konieczność wymusza otwartość na innowacje
i niestandardowe rozwiązania – również materiałowe, ale zauważam także coraz częściej,
że zmienia się ogólne nastawienie Polaków do
kwestii estetycznych. Jest już znacznie większe

Płyty MFP ® jako moduły wystawiennicze – wystawa „Ilustracja PL 2012: okupować”

przyzwolenie na najprostsze rozwiązania, tanie, ale mimo wszystko solidne materiały, czy
choćby kwestię wykorzystania starych mebli,
rzeczy z recyklingu czy industrialnych wnętrz.
Nasza tolerancja stale wzrasta.

Lepsza od cegły
Kryterium ekonomiczności sprawia, że ostatnimi czasy wzrosło zainteresowanie jednorodzinnym budownictwem szkieletowym, jako
bardziej dostępnym, szybszym i tańszym w realizacji. Poszukuje się rozwiązań oszczędza-

jących energię, gwarantujących dobrą izolację
cieplną – gotowy budynek ma być nie tylko ekonomiczny w budowie, ale także w eksploatacji.
W ten nurt znakomicie wpisuje się płyta budowlana MFP® – uniwersalny materiał drewnopochodny do stosowania w budownictwie i wyposażeniu wnętrz. Ma znakomite właściwości
izolujące, warto ją więc wybrać do wykończenia podłóg, budowania ścian działowych oraz
pokrycia ścian i stropów. Przykładowo płyta
MFP® o grubości 12 mm jest lepszym izolatorem ciepła niż cegła o grubości 11,4 cm.
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- Dzięki zwiększonej odporności na wilgoć,
ten materiał jest o wiele bardziej uniwersalny
niż dotychczas stosowane drewnopochodne
materiały budowlane – mówi Marek Jackiewicz,
szef projektantów z pracowni Archada. – Łączy
wiele zalet naturalnego drewna oraz produktów przetworzonych: naturalne pochodzenie,
ekologiczny proces wytwarzania, łatwość
obróbki, dobre właściwości izolujące, wytrzymałość i trwałość w różnych warunkach. Jest
właściwym rozwiązaniem niemal dla każdego
elementu budynku.

fot. Ernest Winczyk

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Płyta MFP ® może być ciekawym materiałem do budowy oryginalnych regałów, półek i stolików

Uniwersalność płyty sprawia, że można ją wykorzystać w konstrukcjach ścian zewnętrznych
i wewnętrznych, ścianek działowych, sztywnych poszyć dachowych, stropów, podłóg,
zabudów i w wielu innych miejscach. Można
więc jednorazowo zakupić jej większą ilość
i wykorzystać np. do budowy sztywnego poszycia dachowego pod dachówkę czy ścian,
a pozostałe po tych pracach mniejsze kawałki
płyty do drobniejszych prac wykończeniowych.
Ponieważ płyta MFP® jest jednorodna i można
ją układać każdą stroną i dowolnym bokiem
pozwala to bardzo racjonalnie wykorzystać zakupiony materiał i uniknąć nadmiernej ilości odpadów. To zysk dla budujących i dla środowiska.
Na ekonomiczność użycia tego materiału składa się także oszczędność czasu – jest wygodny
w montażu, łatwy w obróbce, znacznie prościej
uniknąć przy jego wykorzystaniu błędów wykonania. Jak sprawdza się płyta „w warunkach
bojowych” świadczyć mogą chociażby realizacje dwóch projektów wystawienniczych z jego
wykorzystaniem. Pierwszy z nich to „Mediateka” – część wystawy polskiej sztuki współczesnej „Power of Fantasy” prezentowanej
z okazji polskiej prezydencji w UE w galerii Bozar
w Brukseli, drugi to prezentowana w maju 2012
w Warszawie wystawa „Ilustracja PL 2012: okupować”. Za projekt pierwszej odpowiadało Studio Rygalik, scenografię do drugiej zaprojektowali działający pod szyldem EEST architekt Jan
Strumiłło oraz projektantka Maria Jeglińska.
W obu przypadkach realizacja musiała zamknąć
się w rekordowo krótkim czasie, a jednocześnie
efekt musiał być estetyczny, dopracowany,
solidny i godny zaprezentowania wymagającej
publiczności.
- Od początku było jasne, że materiałem,
który chcemy wykorzystać są drewnopochodne płyty budowlane MFP®. – opowiada Jan
Strumiłło – Pozostawiliśmy je w ich naturalnej
barwie, jedynie krawędzie boczne modułów
wystawienniczych malując na czarno. To dało
efekt jedności z labiryntem i stworzyło jednolite, neutralne tło dla różnorodnych eksponatów.
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fot. Ernest Winczyk

Sprawdzona w warunkach bojowych

„Mediateka” podczas prezentacji w warszawskiej Zachęcie. Płyty MFP ® uszlachteniono lakierem
do drewna, co dało interesujący efekt estetyczny

Olbrzymią zaletą wykorzystanego przez nas
materiału okazała się łatwość obróbki i szybkość montażu oraz idealne dopasowanie do
zaprojektowanego zastosowania wystawienniczego. Wszystko to ułatwiło realizację projektu
i pozwoliło na zachowanie racjonalnych kosztów, pomimo dość znacznej skali.

Drugie życie płyty
Z kolei Tomek Rygalik opowiadając o swoich
doświadczeniach z projektem „Mediateki” podkreśla jak istotne jest świadome gospodarowanie zasobami naturalnymi w procesie tworzenia
i promocji kultury. I tu również nie sposób uciec
od kwestii ekonomii, bo wszyscy zdajemy sobie
sprawę z tego jak ograniczonymi środkami dysponują niejednokrotnie instytucje kulturalne.
W obecnej sytuacji bywa im szczególnie trudno,
dlatego cieszy fakt, że zarówno wyposażenie
„Mediateki”, jak i scenografia „Ilustracji PL” zyskały drugie życie w służbie kultury. Mediateka
na stałe została własnością Muzeum Narodowego w Krakowie, a w międzyczasie pojawiła
się na podsumowującej kulturalny program polskiej prezydencji wystawie w warszawskiej Za-

chęcie. Z kolei materiały ze scenografii „Ilustracji PL” zostaną wykorzystane przez instytucje
kulturalne działające na terenie warszawskiego
Soho Factory, m.in. Muzeum Neonów. Wytrzymałość płyty MFP® , jej spoistość i odporność
na obciążenia spełnia wymogi stawiane materiałom w budownictwie, ale także pozwala na
wykorzystanie w różnego rodzaju nietypowych
projektach: przy budowie scenografii, oprawy
wystaw, tymczasowej aranżacji wnętrz. Nawet
obiekty znajdujące się na powietrzu, narażone
na kontakt z wilgocią można wykonać z MFP® .

Odporna na wilgoć,
trudnozapalna, nagradzana
Płytę MFP® wyróżnia to, że w porównaniu z innymi podobnymi materiałami ma lepsze parametry, m.in. odporność na wilgoć. Jej współczynnik spęcznienia wynosi tylko 10% i jest
korzystniejszy niż w przypadku płyty OSB/3
(15%). To pozwala stosować ją z powodzeniem
w miejscach narażonych na zwiększoną wilgotność, np. podłogach kuchni i łazience, przy
konstrukcjach balkonów, tarasów i na poszyciach dachowych. Cechuje się także zwiększoną

fot. Pfleiderer

Technika w architekturze

– Lubię nowości, stąd kiedy usłyszałem o płycie MFP®, o jej przewadze nad płytą OSB/3, a do
tego jeszcze o niższej cenie to nie zastanawiałem
się i zacząłem ją stosować – mówi Krzysztof Piotrowski z lubelskiego Cedrewu.– Dziś króluje ona
na moich budowach. Jak na razie jestem zadowolony i mam nadzieję, że tak już pozostanie.

Meble też z płyty
MFP ® znakomicie sprawdza się w budownictwie szkieletowym

			

W projekcie dla Doliny Muminków wykorzystano m.in. podatność MFP ® na precyzyjne
frezowanie powierzchni

fot. Ernest Winczyk

			

odpornością na ogień (wg klasyfikacji ogniowej
Ds1-dO zgodnie z normą EN 13501-1). To zasługa
mocno sprasowanych wiórów i użycia jako ich
spoiwa niepalnego kleju. Trudnozapalność MFP®
podnosi bezpieczeństwo mieszkańców, warto
więc skorzystać z tej płyty np. przy budowie
sztywnych poszyć dachowych lub zabudów przy
zagospodarowywaniu poddaszy. Te newralgiczne w zakresie zagrożenia pożarowego miejsca
w budynku dzięki wykorzystaniu MFP® staną się
nie tylko bezpieczniejsze, ale także łatwiejsze do
starannego wykonania i wykończenia. Ponadto
dzięki znakomitej izolacyjności termicznej i akustycznej płyty pozwolą zmniejszyć straty ciepła
i zminimalizować natężenie hałasu.
Dodatkowo warto też zaznaczyć, że MFP®
do osiągnięcia trudnozapalności nie wymaga
dodatkowej impregnacji, co zmniejsza koszty
i przyspiesza prace z jej wykorzystaniem. Ta
innowacyjność i bezpieczeństwo użytkowania
przyniosły materiałowi wiele nagród i uznanie
ekspertów potwierdzone Złotym Medalem
MTP Budma oraz nagrodą TopBuilder. Trudno
jednak nie zauważyć, że najistotniejsza jest
przekładalność tych zalet na realne korzyści

dla użytkownika: możliwość sprawnej i nie obciążonej błędami realizacji inwestycji, racjonalizacja kosztów, bezpieczeństwo użytkowania
gotowego domu czy innego budynku.

Dobry klimat także dla najmłodszych
Dom zbudowany przy wykorzystaniu płyt
budowlanych MFP® to również gwarancja dobrego klimatu. Chroni domowników przed hałasem czy chłodem, a jej paroprzepuszczalność
gwarantuje korzystny mikroklimat wnętrza,
nie sprzyjający rozwojowi grzybotwórczych
bakterii. Dzięki spełniającemu najbardziej rygorystyczne normy poziomowi emisji formaldehydu (E1) pomieszczenia gdzie wykorzystano płytę są zdrowe nawet dla najmłodszych
mieszkańców.
Materiał znakomicie sprawdza się też w coraz popularniejszym w Polsce budownictwie
szkieletowym. Mamy już nad Wisłą pierwsze
domy wybudowane przy jej wykorzystaniu
w szerokim zakresie prac. Płytę Pfleiderera wybiera wielu wykonawców z uwagi na parametry,
cenę i własne pozytywne doświadczenia z placu budowy.

Gładkość powierzchni płyty, jej naturalny kolor drewna oraz łatwość obróbki sprawiają,
że może być nawet ciekawym materiałem do
budowy oryginalnych regałów, półek, stolików lub innych elementów wyposażenia. Na
takie rozwiązanie zdecydowały się w swoim
wspólnym biurze pracownie architektoniczne
WWAA i Projekt Praga oraz studio projektowe
Super Super. Wcześniej płyta MFP® znakomicie
sprawdziła się we wnętrzu zaprojektowanego
przez Studio Rygalik „Warsztatu” – wielofunkcyjnej przestrzeni służącej organizacji działań
kulturalnych, otwartej w 2011 roku na placu Konstytucji w Warszawie. Do wykończenia wnętrza
wykorzystano tam płytę MFP® w jej naturalnej
postaci, ale gładka powierzchnia daje się łatwo
malować, tynkować, można na niej układać
panele podłogowe czy boazeryjne, wszelkiego
rodzaju okładziny ścienne. To znakomita alternatywa dla tradycyjnie stosowanych płyt gipsowo-kartonowych. Gładka powierzchnia płyty
nie wymaga dodatkowego wyrównywania czy
szlifowania tak jak powierzchnia tynku. Na podstawie przeprowadzonych testów i obserwacji
można zarekomendować do wykończenia: bejce
i lakiery uretanowe i poliuretanowe, ochronno-dekoracyjne oleje do drewna, dekoracyjne emalie akrylowe (po zastosowaniu odpowiedniego
podkładu), dekoracyjne lakiery akrylowe (po
zastosowaniu podkładu jw.), płytki ceramiczne
i ścienne płytki imitujące kamień.
Dzięki swej odporności na zginanie i rozciąganie oraz pęcznienie pod wpływem wilgoci
płyta stanowi też bardzo dobre, stabilne podłoże pod płytki i inne okleiny ceramiczne. Zakładając, że powierzchnie z płyt MFP® zostały
solidnie umocowane, oraz przy zastosowaniu
odpowiednich, elastycznych klejów i zapraw
do fugowania możemy być pewni, że w trakcie
użytkowania nie nastąpią odspojenia płytek
i nie pojawią się pęknięcia fug. Krótko mówiąc,
trwałością wykończenia użytkownik będzie
cieszyć się przez bardzo długi czas.
Ewa Rafalska
kierownik projektów
marketingowych
Pfleiderer Grajewo S.A.
> napisz do autorki:
ewa.rafalska@gfomarketing.pl
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IZBA ARCHITEKTÓW

1 0 l at i a r p

Już czas na pragmatyczne
działania
Arch. Borys Czarakcziew, przewodniczący Małopolskiej OIARP od pierwszej do obecnej kadencji włącznie,
odpowiada na pytania Sebastiana Osowskiego

> Izba Architektów nie powstała dlatego, że
architekci tak chcieli (nasze starania o powołanie samorządu zawodowego były skutecznie
blokowane przez kolejne rządy). Izba Architektów RP musiała powstać aby rząd polski
wypełnił zobowiązania przedakcesyjne, do
jakich zobowiązał się wobec Komisji Europejskiej. Rząd polski zobowiązał się do powołania kompetentnej organizacji potwierdzającej
kwalifikacje zawodowe architektów. Było to
konieczne ze względu na funkcjonującą dyrektywę stawiającą zawód architekta jako jeden z niewielu o ujednoliconych wymaganiach
w całej Unii Europejskiej.

Nie należy również zapominać, że Izba Architektów RP to jedyny samorząd zawodowy
w Polsce w którym funkcjonuje element rywalizacji twórczej pomiędzy członkami. Gdy dodać do tego fakt, że podstawowym zadaniem
izby jest sprawowanie pieczy nad właściwym
wykonywaniem zawodu architekta i to w kraju
gdzie jedynym kryterium wyboru wykonawcy
projektu jest cena, można sobie uświadomić
jak trudne jest działanie samorządu.

RYS. ZENON REMI

Czy utworzenie przez architektów izby
samorządowej stało się pana zdaniem
narzędziem pomocnym w uprawianiu
zawodu?

Czyli inne były intencje rządu, a inne
oczekiwania architektów?

> Nam wydawało się, że powstaje swoisty
związek zawodowy, który wprowadzi prawa
dla architektów. Prawa do wykonywania zawodu architekta przez profesjonalistów, godnego jego nagradzania, ochrony praw autorskich. Byliśmy również przekonani, że wzrasta
prestiż naszego zawodu.
Po pierwszych latach funkcjonowania samorządu i po wejściu Polski do Unii Europejskiej okazało się, że władze państwowe i samorządowe pozostają w przekonaniu, iż izba
powstała po to aby chronić społeczeństwo
przed błędami architektów. Państwo zrzekło
się swoich kompetencji w nadawaniu i odbieraniu uprawnień do wykonywania zawodu
przekazując je samorządowi wraz z instytucją
rzecznika odpowiedzialności zawodowej i sądu
dyscyplinarnego. Inwestorzy szybko zaczęli
wykorzystywać te nowe możliwości.
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Inne państwa lepiej traktują architektów?

> Gdy patrzę na to co dzieje się w Europie dostrzegam, że w ostatnim czasie tendencją jest
coraz większe formalizowanie wykonywania
zawodu architekta. Tak liberalne do niedawna
w tym względzie kraje jak Holandia czy Irlandia
postawiły wysokie wymagania w stosunku do
osób chcących wykonywać zawód architekta
na własną odpowiedzialność. Nadchodząca
zmiana dyrektywy o wzajemnym uznawaniu
kwalifikacji zaraz wprowadzi obowiązek odbycia rocznej praktyki zawodowej dla wszystkich architektów przed uzyskaniem pełnego
dostępu do zawodu w całej Europie, również
w krajach skandynawskich.

Izba Architektów RP staje się standardowym samorządem wśród samorządów europejskich. Koledzy z ARB (Architect’s Registration Board) zapytani co ich członkom daje
przynależność do izby odpowiadają krótko:
prawo wykonywania zawodu architekta.
Jak pan ocenia tę pierwszą dekadę Izby
Architektów? Co dała architektom? Co było
najtrudniejsze?

> Kiedy Stowarzyszeniu Architektów Polskich
powierzono przygotowanie struktur organizacyjnych przyszłej Izby Architektów w Polsce
stowarzyszenie mogło skorzystać z trwających od wielu lat prac, dyskusji i przygotowanych materiałów. Właściwie nie było dyskusji
jaką drogą pójść i zdecydowano o tworzeniu
odmiennej organizacji. Należy przypomnieć,
że postawione przed podobnym problemem
stowarzyszenie architektów w Portugalii przekształciło się w samorząd zawodowy.
Ponadto nie znano skali zjawiska – uważaliśmy, że prawie wszyscy architekci zrzeszeni są
w SARP-ie (według moich późniejszych badań
w Polsce w 2000 roku było 22 tys. absolwentów
wydziałów architektury). Szybko okazało się,
że myliliśmy się. Do izby zapisało się niespełna
6000 architektów a w dużych ośrodkach gros
z nich nie było członkami SARP. Nie-sarpowcy
mieli żal za odsunięcie ich od tworzenia założeń
izby. SARP miał żal do izby za to, że realizując
swoje cele ustawowe wchodzi na pole działalności gdzie dotychczas funkcjonował SARP.
Kością niezgody szybko stały się również
pieniądze. Niektórzy, jak koledzy Michał Buszek, Andrzej Poniewierka czy ja, postanowili
tworzyć struktury izby w oddzielnych lokalach
niż stowarzyszeniowe, a standardem było, że
izba funkcjonowała w lokalu SARP przejmując
część kosztów utrzymania. Nasze dzialania

IZBA ARCHITEKTÓW

fot. archiwum prywatne

arch. Borys Czarakcziew

>	Od 2002 roku przewodniczący Małopolskiej
Okręgowej Rady Izby Architektów RP.
>	Autor ponad 125 projektów o różnej skali i tematyce,
animator propagowania architektury małopolskiej,
działacz na rzecz środowiska zawodowego.
>	K arierę projektową rozpoczął w roku 1990. W latach
1999-2005 prezes zarządu spółki Miastoprojekt-Kraków,
w roku 2005 był współzałożycielem Grupy Projektowej
Proxima (później: GPP Grupa Projektowa).
>	Członek SARP, członek Zarządu Oddziału SARP Kraków
(1994-2002), członek Polskiej Rady Architektury. Od 2003 r.
Członek MKUA w Krakowie. Od 2009 roku reprezentuje
stronę polską w pracach zespołów ACE dotyczących edukacji.
> Odznaczony złotą Odznaką SARP i złotą Odznaką Izby
Architektów RP. Nagrodzony medalem Honoris Gratia
przez Prezydenta Miasta Krakowa (2008).
> W 2010 roku decyzją Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

nie były w pełni akceptowane przez kolegów
z SARP. Uważaliśmy, że postępujemy prawidłowo, bo miała powstać organizacja o odmiennych celach i zadaniach. Na to wszystko
należy nałożyć frustracje związane z nierealizowaniem przez izbę oczekiwań środowiska,
a więc: brak możliwości stworzenia obowiązkowego cennika na usługi architektoniczne,
brak możliwości zarezerwowania wykonywania projektów architektonicznych tylko dla architektów, brak możliwości zwiększenia liczby
zleceń na rynku architektonicznym. Ruszyła
fala krytyki, rozpoczęły się postępowania
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta
wobec izby. To był trudny okres.
Był... Czyli teraz jest już lepiej?

> Teraz sytuacja już się unormowała. Wiemy,
że żadnego cennika nie będzie (jedynie rekomendowany regulamin honorariów), nie będzie
również żadnej wyłączności dla architektów na
prace architektoniczne. Bo takie są standardy
w Europie, architekci nie mają (jak prawnicy)
cenników cen minimalnych, a w wielu krajach
nie każdy może używać tytułu architekt, lecz
nie ma ochrony funkcji jaką pełni architekt.
Izba nie może również wartościować swoich
członków, jej powinnością jest podnoszenie
standardu usług. Dlatego też powstanie platformy internetowej z Warsztatem Architekta,
czy własne czasopismo Zawód:Architekt są
wartością informacyjną jakiej nie ma niejeden
członek izby w innych krajach europejskich.
Przeszliśmy przez okres wewnętrznego
ścierania się o kierunek działania, odnaleźliśmy własne miejsce i przyszedł czas na pragmatyczne działania.
Co pragmatycznego należy zatem robić,
aby podnosić prestiż zawodu architekta?

> Zdecydowanie za mało jako grupa zawodowa udzielamy się w pracach samorządowych
i rządowych. Pola działania, w których jesteśmy ekspertami oddajemy innym profesjom.
W gronie decydentów nie mówi się o architektach i architekturze bo nas tam nie ma. Na
palcach jednej ręki można policzyć architektów
polityków, samorządowców itp. Na tym polu
wiele jeszcze mamy do zrobienia.
Ponadto nasza działalność zawodowa często bywa poddawana niesprawiedliwej krytyce. Powstaje wiele organizacji działających na
rzecz przestrzeni lokalnych, które za główny
cel postawiły sobie krytykę twórczości architektonicznej. Mała jest również edukacja
w środowisku deweloperów. Zysk z inwestycji
poparty cwaniactwem projektowym to wciąż
charakterystyczny model działania. Powstają
konkursy na najgorsze budynki i najgorsze projekty organizowane poza środowiskiem architektów. W tym wszystkim odczuwa się brak
rzetelnej i fachowej krytyki architektonicznej.
Ale tym izba nie może się zajmować.
Czyli co pozostaje...?

> Pozostaje przestrzeń prawna w której
pracujemy. Trudna, skomplikowana, często
uznaniowa i niejednoznaczna. To właśnie
pole do działania dla izby. Widzę jak koledzy zmagają się z pomysłami kolejnych ministrów na nowe prawo i coraz bardziej jest
mi żal ich frustracji spowodowanej bezsilnością. Okazuje się, że banki, stowarzyszenia
producentów materiałów czy deweloperzy
mają większy wpływ na ostateczne zapisy.
Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – bo nie ma
architektów wśród polityków, samorządowców i tych którzy podejmują końcowe decyzje. Dość powiedzieć, że w tej kadencji sejmu
nie ma posła architekta...

Ale były też pozytywne wydarzenia
w ciągu tych 10 lat?

> W kategorii sukcesu Izby Architektów mającego wpływ na kształtowanie rynku projektowego należy wymienić wprowadzenie
zasad wyceny honorariów do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie określania
metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego i obliczania planowanych kosztów prac projektowych. Natomiast w kategorii
budowania profesjonalnego partnerstwa izby
– powołanie grupy B-8, skupiającej organizacje
projektowe i budowlane związane z budownictwem, będącej poważnym partnerem dla organów państwowych w sprawach budownictwa i planowania przestrzennego.
Czy Izba, w stanie jaki osiągnęła po pierwszej
dekadzie, spełnia pana oczekiwania?

> W odniesieniu do funkcjonowania organizacji
samorządu zawodowego na poziomie standardów europejskich zdecydowanie tak. Pracując
w izbie musimy jednak uwzględniać specyfikę
polskiej rzeczywistości. W tym kontekście jeszcze wiele jest do zrobienia. Izba musi być identyfikowana z organizacją przydatną i potrzebną
architektom. I wiem, że w końcu będzie.
Czego więcej się pan spodziewał?

Spodziewałem się większej ochoty aktywnego i kreatywnego zaangażowania środowiska
architektów w codzienną pracę w izbie. Wydawało mi się, że jeżeli już państwo polskie ze
względów akcesji unijnej powołuje jakąś organizację to będzie starało się traktować ją jako
partnera. Liczyłem na to, że nasze środowisko
będzie dobrze rządzić się samo i w tym się nie
zawiodłem. Po tych wszystkich latach myślę,
że chociaż czasami bywa ciężko, to pracować
na rzecz architektów na pewno warto.
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Izba powinna być widoczna
Z arch. Piotrem Rożenem, przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiej OIARP w pierwszej kadencji,
w drugiej kadencji wiceprezesem KRIA i przewodniczącym Komisji Legislacji, rozmawia Sebastian Osowski

Zacznę od standardowego pytania:
czy istnienie samorządu zawodowego
architektów uważa pan za narzędzie
pomocne w wykonywaniu zawodu?

syjna w dzisiejszej drapieżnej rzeczywistości.
To wszystko ma bezpośredni wpływ na warunki wykonywania zawodu na poziomie dnia
codziennego.

> Tak. Uważam, że jest to pomocne narzędzie
w wykonywaniu zawodu. I uważam także, że
jest to jeden z elementów budowy społeczeństwa obywatelskiego, na to też warto zwrócić
uwagę.

Mówiąc „wymierna”, ma pan na myśli
wysokość składki OC w zestawieniu
z wartością polisy?

Jakie ma pan argumenty?

> Ważne dla środowiska jest to, że izba jest
organizacją, która ma realny wpływ na standardy wykonywania zawodu, chociażby przez
możliwości stosowania restrykcji (w najgorszym przypadku). Stanowi forum wymiany
i wyszukiwania informacji na temat zawodu.
Odnajduje się jako narzędzie pewnego wpływu
na władzę, co jest istotne na przykład przy zagadnieniach legislacyjnych. I to, co odczuwamy
– jest organizacją, która w naszym imieniu negocjuje najkorzystniejsze warunki ofert rynkowych, na przykład ubezpieczeń.
A w codziennej pracy pojedynczego
architekta? Bo to, o czym pan powiedział
to jest poziom ogólnośrodowiskowy,
dotyczący bardziej zbiorowości...

> Przecież coraz wyższy poziom świadomości
naszego warsztatu i działania w sprawie unormowań legislacyjnych to są korzyści wymierne. Wymierna na co dzień jest również sprawa
korzystnych warunków ubezpieczenia się. Bo
konieczność ubezpieczenia się jest bezdysku-
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> Tak. Ogólną możliwość ubezpieczenia siebie
oraz pracowni na korzystnych warunkach, ze
wszystkim, co jest z tym związane.
A czy istnienie izby, z perspektywy
tych mijających 10 lat, skonsolidowało
środowisko architektów?

> Pewną grupę tak. Nie wiem, czy to jest 30
czy 50%. Myślę że maksymalnie 50. Reszta
w dalszym ciągu działa na zasadzie „każdy sobie rzepkę skrobie” i narzeka na opłaty. Wydaje
mi się, że tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia
w zakresie PR wewnętrznego, żeby ludzie zyskali świadomość, co mogą uzyskać. Powoli to
dociera, ale nie wszyscy mają wysoko rozwiniętą świadomość. Niektórzy albo nie wiedzą,
co można uzyskać, albo po prostu narzekają.
A wiadomo, że nasze środowisko jest mocno
zatomizowane, w poglądach przynajmniej.
To się zgadza. Ale prawda jest też taka,
że czasami nie można o wszystkim
powiedzieć, napisać. Bywa, że jako
redaktor izbowego wydawnictwa wiem
więcej niż mogę opublikować... Nie zdradza
się przecież szczegółów ze spotkań

roboczych, a bywa, że czyjeś pomysły
zostają po nich zmienione, skorygowane.
W efekcie członkowie Izby czasami nie
wiedzą, co udaje się uzyskać.

> To już jest sprawa polityki. Ale wydaje mi się,
że należy wykorzystywać zarówno czasopismo zawodowe, jak również wszelkie metody
docierania do członków, pokazywania, co osiągnęliśmy, a trochę osiągnęliśmy. Informacje
o bieżących działaniach i nagłaśnianie tych
działań są bardzo ważne.
Ale chyba nie każda sprawa
organizacyjna, jakich dziesiątki są
omawiane i dzieją się codziennie, nadaje
się do upublicznienia?

> Uważam, że trochę za dużo czasu zajmują
nam sprawy przyziemne, takie jak np. rozstrzygnięcia administracyjne, a za mało czasu
poświęcamy dyskusji nad kierunkami działania. Mniej spraw administracyjnych, a więcej
kierunkowych. I o tym można by pisać i publikować.
Co jeszcze można zrobić, aby
podnosić prestiż zawodu architekta?
W szczególności na poziomie środowisk
lokalnych, czyli w okręgach...

> Izba musi być widoczna. Trzeba zajmować
stanowisko w istotnych sprawach, to stanowisko publikować, docierać z nim do społeczeństwa. Odwołam się do doświadczeń, które
mam z 20-letniej działalności SARP-owskiej
w Olsztynie. W tej chwili lokalne społeczeń-

fot. archiwum IARP
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arch. Piotr M. Rożen
> Organizator i przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP
w pierwszej kadencji (2002-2006).
> Przewodniczący Komisji Legislacji oraz wiceprezes
KR IARP w drugiej kadencji (2007-2010).
> Obecnie członek i wiceprzewodniczący
Komisji Legislacji.
> D yplom na Wydziale Architektury Politechniki
Warszawskiej w roku1971. Praca w jednostkach
planowania przestrzennego oraz praca
dydaktyczna na ART w Olsztynie (1971-1987).
Praca jako „wolny architekt” w różnych
formułach organizacyjnych – od 1988 roku.
> Od 1993 r. do dnia dzisiejszego członek
i kilkakrotnie także wiceprezes Zarządu
Oddziału Olsztyńskiego SARP

stwo wie, że SARP to są architekci, i że architekci bardzo często mają swoje zdanie. Nie
zawsze to zdanie jest brane pod uwagę, nie
zawsze jest traktowane jako coś pozytywnego, ale jest. Widać, że jest! Chodzi więc o to,
że Izba powinna być widoczna poprzez zajmowanie stanowiska, w sposób rozsądny, i publikowanie tego stanowiska. Istnienie w mediach
– to jest bardzo ważne.
Zgadzam się w stu procentach, to rzecz,
która jest zdecydowanie Izbie potrzebna.

> W tej chwili są takie czasy. Epoka, w której
wszyscy się uzewnętrzniają. Izba w tym nie
uczestniczy, bo nie lubi się tak eksponować.
Ale trzeba wychodzić na zewnątrz.
W przeciwnym razie nikt o Tobie nie wie,
po prostu.

> Tak! Jeśli nie ma cię w mediach, to nie ma cię
w ogóle.
Dokładnie. Uzewnętrznijmy więc nieco
Izbę cofając się do wspomnień. Mamy
Jubileusz... Jakie były najważniejsze
osiągnięcia w ciągu tych 10 lat?

> Będę mówił o swojej „działce”, o legislacji.
Uważam, że bardzo ważnym osiągnięciem
jest uzyskanie rozporządzenia, według którego można określić koszt prac projektowych.
To rozporządzenie ma już 8 lat, przyczynili się do niego koledzy z pierwszej kadencji
i uważam, że to jest bardzo duże osiągnięcie. Bo nareszcie wiadomo, jaka jest wartości

naszej pracy. Z oficjalnego dokumentu. Nie
wiem, czy Pan wie, o jakim rozporządzeniu
mówię...
Tak, wiem. W sprawie sporządzania
kosztorysu inwestorskiego i obliczania
planowanych kosztów prac projektowych1.
Materiały dostarczone wówczas
ministerstwu, których fragmenty znalazły
się w rozporządzeniu, opracowali arch.
Jerzy Szczepanik-Dzikowski (wówczas
sekretarz Krajowej Rady IARP) i arch.
Janusz Kołaczkowski.

> Tak, i chwała im za to. Następna sprawa,
nadal mówię o legislacji – to skuteczne zanegowanie nowelizacji prawa budowlanego, bardzo niekorzystnej dla społeczeństwa i dla nas.
Oczywiście nie byliśmy sami, byliśmy w dużej
grupie kontestującej nowelizację, ale nasz głos
i nasze argumenty zostały przyjęte przez Prezydenta RP.
A nowelizacja skierowana do Trybunału
Konstytucyjnego i odrzucona...

> Tak. Krótko dziś o tym wspominam, ale cała
ta procedura trwała dość długo... A z zagadnień pozalegislacyjnych? Na przykład współorganizacja międzynarodowej konferencji
EFAP w Gdańsku. Wydaje mi się, że to było
jedno z istotnych osiągnięć propagandowych.
Sporym osiągnięciem wizerunkowym dla Izby
były ostatnie poznańskie targi budownictwa
Budma. Izba zaczęła się tam pokazywać na
zewnątrz.

Zgadza się. Było stoisko, była debata
z deweloperami. Podczas Budmy
usłyszeliśmy też na przykład cytowanie
stanowisk legislacyjnych Izby
publikowanych na łamach Z:A.

> To jest ważne, Izba musi być widoczna.
Czy Izba w stanie jaki osiągnęła w roku
2012 spełnia Pana oczekiwania?

> Czy spełnia moje oczekiwania... Oczekiwałem więcej, ale zawsze oczekuje się więcej, niż
się uzyskuje. Rzeczywistość zawsze ściąga na
ziemię.
Na tym polega tworzenie nowego
i wizjonerstwo. Zawsze osiągniemy mniej
niż byśmy chcieli.

> Ale to jest dobrze, bo coś osiągniemy. Jakbyśmy chcieli tylko planu minimum, to znaczyłoby, że chcieliśmy za mało.
A czego więcej, konkretnie, się pan
spodziewał?

> Myślałem, że szybciej urośnie świadomość
środowiska i że będziemy mieli większy wpływ
na zagadnienia prawne. Okazało się, że współpraca z parlamentarzystami to naprawdę trudne doświadczenie i wiele jeszcze przed nami...
1_Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym. Rozdział 4 pod tytułem „Metody i podstawy
obliczania planowanych kosztów prac projektowych”
(Dz. U. 2004.130.1389)
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Jesteśmy głównie
wyrobnikami
Z arch. Dariuszem Anisiewiczem, przewodniczącym Świętokrzyskiej OIARP w pierwszej kadencji,
aktualnie członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej, rozmawia Sebastian Osowski

Izba Architektów RP istnieje 10 lat i nadal
„zyskuje” niejednorodne opinie w oczach
swoich członków. Czy uważa pan izbę za
narzędzie pomocne w wykonywaniu zawodu
architekta?

> Zdecydowanie tak. Takie jest moje wrażenie.
Wiem że opinie są podzielone, ale porównujmy
obecną sytuację do tego, co było „przed Izbą”.
Trzeba odnosić się do tego, co było faktycznie,
a nie do wyobrażeń. Życie nigdy ich nie doścignie. Ja uważam, że jak najbardziej jest to dobry
krok, który się stał.
Pozwoli pan że podrążę? Jakie elementy
z tych, które Izbie udało się dokonać, mają
największą wagę dla uprawiania zawodu?

> Najważniejsza moim zdaniem jest konsolidacja naszego środowiska. Powstało jakieś poczucie wspólnoty. Wcześniej, kiedy uprawnienia
uzyskiwało się u wojewody, byliśmy rozproszeni. SARP nas przygarniał, ale fakultatywnie.
Natomiast fakt, że wszyscy architekci należą
do Izby, to ewidentny pozytyw. Druga kwestia,
to ułatwiony dostęp do informacji o tym co się
dzieje. Oczywiście jeżeli ktoś chce do tej informacji dotrzeć. To właściwie dwie podstawowe
kwestie. Powinniśmy prowadzić także szkolenia, bo okazało się, że jest zapotrzebowanie, ale
ta działalność jeszcze się organizuje. Natomiast
dostęp do wiedzy fachowej się poprawia, nawet
jeżeli oczekiwania są większe – to samorząd coraz bardziej go ułatwia.
A kwestia zabierania głosu w roli
reprezentacji środowiska? W dyskusjach na
przykład legislacyjnych... Kto inny miałby
usiąść do stołu z Właściwym Ministrem lub
Prezesem Ważnego Urzędu?

> Dokładnie. I ta tożsamość, nie tylko wewnątrzśrodowiskowa, ale także ta postrzegana
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na zewnątrz, podkreśla że stanowimy grupę odrębną od inżynierów budownictwa. Grupę ważną w procesie projektowania i inwestowania.
Wrócę jeszcze do konsolidacji. Z pewnością
następuje ona w gronie osób, które
działają aktywnie. Ale czy pana zdaniem
– przepraszam za wyrażenie – „szeregowi”
członkowie Izby, również mają takie
poczucie?

> Tu akurat nie mam złudzeń. Zawsze tak było,
że tak zwani „aktywiści” się konsolidowali, spotykali, tworzyli grupy, nawet nieformalne. I to
samo jest w Izbie. Izba jest narzędziem, platformą, na której może się to łatwiej odbywać.
SARP też miał swój złoty okres, ale mam wrażenie, z całym szacunkiem dla starszej organizacji, że chyba ma go już niestety za sobą.
W takim razie co należy robić, aby podnosić
prestiż zawodu architekta, przede
wszystkim w lokalnych środowiskach,
tam „na dole”.

> Potrzebna jest przede wszystkim praca u podstaw – podobna do tej której efekty już odczuwamy na szczeblach krajowych – że się z nami
liczą, że nas dostrzegają, pytają. Ale wymagało
to sporo wysiłku i wielokrotnego pukania do
drzwi jednego czy drugiego ministra. Podobnie
powinno dziać się w naszych środowiskach lokalnych. Tam też musimy się częściej spotykać.
Na przykład u nas w Kielcach spotykamy się
„z władzą” chociażby w starostwie, które teraz
zajmuje się wydawaniem pozwoleń na budowę.
Ale nie od razu Kraków zbudowano. Nie liczmy,
że po jednym spotkaniu już się wszystko zmieni, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I tu jest właśnie ta praca, o którą pan pyta
„co trzeba by robić?”. Oczywiście – to wymaga
osobistego zaangażowania, co nie zawsze jest

łatwe, bo mimo że występujemy na oficjalnych
spotkaniach jako przedstawiciele całej organizacji, to jesteśmy równocześnie postrzegani
jako indywidualni projektanci. Każdy ma swoje tematy i boryka się z nimi. Trzeba przemóc
pewną barierę, aby nie być obecnym tylko w interesie własnym, ale występować w imieniu
całej grupy.
Ano tak, zawsze może pojawić się
podejrzenie, że aktywność w samorządzie
ma na celu uzyskanie własnych korzyści,
a nie działanie dla całości środowiska...

> Cóż... każdy zawsze podchodzi przez pryzmat
swoich własnych doświadczeń, tu nie ma się
czemu dziwić. Ale jeżeli poszczególnemu architektowi będzie łatwiej, to na pewno i całej
grupie będzie łatwiej. Oczywiście można w taki
przyziemny sposób kojarzyć: poszli załatwić
sobie sprawę. Ale nawet jeżeli sobie załatwią,
to załatwią również i następnym architektom,
którzy będą się borykać z podobnymi problemami.
A aktywność bardziej wizerunkowa,
mówiąc najogólniej: organizacja wydarzeń
zmierzających do kontaktu architektów
ze społeczeństwem. Uważa pan, że to
jest dobra aktywność? Izba powinna takie
rzeczy robić?

> To ma większe znaczenie dla architektury niż
dla architektów. Generalnie nie jesteśmy politykami, nie potrzebujemy jakichś spektakularnych
eventów, zbliżających nas ze społeczeństwem,
czy z władzą. Nie wiem. Moim zdaniem musimy
pracować u podstaw w zakresie wykonywania
zawodu.
Natomiast w kwestii propagowania architektury i tego, co jest w niej ładne, dobre, a co
nie – to jak najbardziej. Praca z młodzieżą też

fot. archiwum Prywatne
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arch. Dariusz Anisiewicz
> A bsolwent Politechniki Łódzkiej (dyplom 1984 r.).
> Pierwszy przewodniczący Świętokrzyskiej
Okręgowej Izby Architektów RP. Członek Krajowej
Rady Izby Architektów RP poprzedniej kadencji.
> Praktykę zawodową realizował w każdym
obszarze procesu inwestycyjnego: projektowanie
architektury, projektowanie planów miejscowych,
jako urzędnik w administracji samorządowej,
obecnie na stanowisku architekta – specjalisty
ds. postępowań planistycznych i administracyjnych
w dużej korporacji deweloperskiej.
> Nadal aktywnie działa w środowisku branżowym,
m.in. jest członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej
Izby Architektów RP oraz Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej w Kielcach.
> W wolnych chwilach (jeżeli się trafią) maluje
akwarele.

jest chyba dobrym kierunkiem. Starsze pokolenie nie da się już tak łatwo wychować, bo człowiek ma swoje przyzwyczajenia i niechętnie je
zmienia. A trzeba się z tymi problemami ścierać,
spotykać w młodym wieku, w dzieciństwie...
To prawda. Wróćmy może...

> Chciałbym coś jeszcze podkreślić. My nie jesteśmy grupą zawodową, która wyjdzie pod Sejm,
czy pod Urząd Rady Ministrów i zaprotestuje.
Nie. My mamy swoją rolę i powinniśmy ją czuć.
Jeżeli ktoś uważa, że jesteśmy kimś więcej niż
po prostu usługodawcami, to gratuluję. Jesteśmy głównie wyrobnikami, a artystami bywamy tylko od czasu do czasu. I tę proporcję trzeba
uszanować. Nawet najwięksi architekci z naszego grona, którzy projektują znakomite rzeczy,
też są usługodawcami, a nie tylko artystami.
Podsumowując krótkimi słowami:
architektura jest sztuką, ale sztuką
użytkową, tak?

> ...architektura łączy dwa elementy: rzemiosło,
czyli usługę oraz tworzenie sztuki. Usługą – rzemiosłem zajmujemy się na co dzień, natomiast
sztukę tworzymy od czasu do czasu, gdy trafi
nam się dobry inwestor, który nas słucha, albo
dobra lokalizacja... Architektem-Artystą tylko
się bywa. Rzemieślnikiem jest się cały czas.
A rzemieślnikiem trzeba być dobrym?

> Jeżeli tego zabraknie, to nie ma architekta.
Niektórym się wydaje, że wystarczy być artystą
i już się jest dobrym architektem. A to nie tak.
Wróćmy do Izby a właściwie jej Jubileuszu.
Najważniejsze wydarzenie tych 10 lat
istnienia samorządu? Jakie było?

> Powiem szczerze, że tak naprawdę za najważniejsze wydarzenie należałoby uznać całą serię

drobnych sukcesów. Chociażby to, że na nasz
wniosek GUNB zinterpretował przepisy zgodnie
z naszą sugestią...
Ma pan na myśli notarialne poświadczanie
odpisów dokumentów?

> Tak, dokładnie. I można powiedzieć, że to jest
sukces, bo się udało. Bo przed Izbą... po prostu
nie było komu tego wyartykułować i przekazać
wyżej. Ale nie wskażę takiego jednego sukcesu, najważniejszego. Wszystkie rzeczy były
ważne. Bo te sukcesy powinny być oczywistymi oczywistościami, a są postrzegane jako coś
nadzwyczajnego. To powinna być rzecz normalna – osoby, które się na czymś znają, zwracają
uwagę i Urząd „nie dyskutuje” tylko po prostu
przyjmuje i podziela zdanie ekspertów.
Czyli nie jedno wydarzenie, ale cała tożsamość, parę razy już dzisiaj padło to słowo. Tożsamość zawodowa i zewnętrzna – to one sprawiają że jesteśmy postrzegani jako środowisko.
To jest zdarzenie. Ono nie ma oczywiście swojej
daty, kiedy nastąpiło, ale to jest bardzo ważne.
Czy Izba w stanie organizacyjnym
i funkcjonalnym, jaki osiągnęła w roku 2012,
spełnia pana oczekiwania?

> Na obecną chwilę – tak. Oczywiście nobody is
perfect i trzeba dążyć do doskonałości. Ale nigdy nie będzie idealnej organizacji. Nawet jeśli
dzisiaj, tutaj, zrobimy coś, co wydaje nam się
idealne, potem w praktyce zawsze okazuje się,
że można to było zrobić jeszcze lepiej. Tak, że
– nie, nie mam zastrzeżeń.
To może przez kontrę – czego się nie udało
zrobić?

> To jest mój osobisty ból, bo trochę próbowałem przebić się przez tę skorupę... Chodzi o to,
że architektura jest uprawiana również poza

Izbą Architektów RP. Mówiąc wprost, że osoby
projektujące architekturę zrzeszane są również
w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Brak
uporządkowania to jest na pewno coś, czego nie
osiągnęliśmy. A powody? To jest już temat na
oddzielny artykuł.
Ale odpowiem jeszcze na poprzednie pytanie: czy Izba dobrze funkcjonuje? Uważam, że
na tę chwilę jest dobrze działającą organizacją,
choć oczywiście trzeba ją wciąż ulepszać i optymalizować. Nie chciałbym tylko, żeby ta optymalizacja polegała na łączeniu okręgów. Tożsamość terytorialna z województwami powinna
być utrzymana, również w Izbie. Od czasu do
czasu takie głosy i sugestie się pojawiają, że
powinny być okręgi większe, że wtedy łatwiej
byłoby to finansowo utrzymać itd. Ja uważam,
że jednak nie. Że każde województwo powinno
mieć swój okręg.
A czy spodziewał się pan po izbie czegoś
więcej, jakiegoś konkretnego efektu?

> Nie, naprawdę nie. Sprawa z inżynierami architektami wyszła jak wyszła, ponieważ ustawa została tak napisana, więc nie jest to „kategoria rozczarowania”. Ale odpowiem trochę
anegdotycznie. Ponieważ byłem pierwszym
przewodniczącym Świętokrzyskiej Okręgowej
Izby Architektów, to pamiętam jak na samym
początku zakładaliśmy z kolegami... przecież
nikt tak naprawdę nie wiedział, ilu architektów
jest w województwie i jak duży będzie to Okręg...
Więc zakładaliśmy, że będzie to kilkaset osób.
A okazało się, że jest nas troszkę powyżej setki i przyznaję – było to pewne rozczarowanie.
Nie spodziewałem się, że tak mało architektów
jest w Świętokrzyskim. Okazało się, że nawet
niektóre miasta powiatowe, wydawałoby się
duże – nie mają ani jednego architekta. I to jest
jakaś bolączka.
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Efektywność energetyczna
w praktyce projektowej
arch. Piotr Gadomski, arch. Wojciech Gwizdak, mec. Paweł Wójcicki, Cezary Błaszyk

Z dniem 1 lipca 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy Prawo budowlane1 na mocy art. 38 Ustawy
o efektywności energetycznej2. Wprowadzone przepisy stanowią implementację przepisów unijnych
dotyczących efektywności energetycznej do polskiego porządku prawnego i służą poprawie efektywności
wykorzystania oraz promocji odnawialnych źródeł energii w Polsce. Przedstawiamy analizę nowych
regulacji wraz z opracowaną przez IARP ścieżką ich praktycznego stosowania w projektowaniu,
na etapie ustalania konieczności podłączenia budynku do ekologicznej sieci ciepłowniczej.

Z

Zmiany w przepisach mają na celu wykonanie
prawa Unii Europejskiej i stanowią wypełnienie
postanowień dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia
2006 r. w sprawie efektywności końcowego
wykorzystania energii i usług energetycznych
(zwanej dalej Dyrektywą). Odnosząc się do treści samej Dyrektywy należy wskazać, iż jej art. 4
określa cel ogólny aktu, którym jest osiągnięcie
oszczędności zużycia energii. Jednocześnie cel
ten ma zostać osiągnięty poprzez zastosowanie środków efektywnych zarówno kosztowo,
jak i możliwych do wykonania oraz rozsądnych.
Odzwierciedleniem tego celu w krajowym
porządku prawnym jest art. 4 ust. 1 Ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Przepisem tym ustalono krajowy
cel w zakresie oszczędnego gospodarowania
energią wyznaczający uzyskanie do 2016 r.
oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej
energii w ciągu roku.
Powyższe dążenie należy ocenić pozytywnie. Nie do przecenienia jest bowiem wpływ
oszczędności energii na środowisko naturalne.
Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu
Ustawy o efektywności energetycznej, bezpośrednie korzyści ekologiczne, jakie wiążą się
z wdrożeniem przepisów projektu ustawy to
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do
atmosfery. W sytuacji, w której 90% energii
elektrycznej i ok. 80% cieplnej wytwarzanej
jest z węgla brunatnego i kamiennego do atmosfery emitowane są dwutlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki i pyły w ilościach
większych niż pożądane w warunkach racjonal1_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2010.243.1623 ze zm.)
2_Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej
(Dz. U. 2011.94.551)
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nego administrowania zasobami ekologicznymi. A jeśli wziąć również pod uwagę konieczność implementacji postanowień dyrektywy
i potrzebę poprawienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, stworzenie ram prawnych
dla działań na rzecz poprawy efektywności
energetycznej gospodarki jawi się jako przedsięwzięcie w Polsce bezprecedensowe i zasługujące na najwyższe poparcie.
Naturalnie wypełnieniu powyższych zadań
służyć będzie kompleksowy system mechanizmów, zachęt, ram prawnych, organizacyjnych
i finansowych. Jednym z nich są właśnie zmiany wprowadzone w art. 33 ust. 2 pkt 6 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Chociaż,
jak już stwierdzono, Dyrektywa nie zobowiązuje
bezpośrednio Państw Członkowskich do ustanowienia wymogu podłączenia do sieci ciepłowniczej, wytwarzającej ciepło z odnawialnych
źródeł energii, ciepła użytkowego w kogeneracji
lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych dla uzyskania pozwolenia budowlanego
(bądź przeprowadzenia audytu efektywności
energetycznej lub przedłożenia odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci), to wskazuje, iż produkcja energii z odnawialnych źródeł
w gospodarstwach domowych jest przykładem
środka zmierzającego do poprawy efektywności energetycznej. Trudno, jednak wyobrazić
sobie praktyczną realizację celu ustawy bez jego
implementacji także w prawie budowlanym. Dostosowanie budownictwa w tym zakresie wynika z samej jego istoty.

Zmiany w prawie budowlanym
Implementacja przepisów unijnych w polskim
porządku prawnym objęła zatem również
Prawo budowlane. Zgodnie z obowiązującym
od 1 lipca br. brzmieniem ustawy, do wniosku
o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

„6) w przypadku obiektów budowlanych, do
których ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym
źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego
w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego
z instalacji przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów
wynosi nie mniej niż 50 kW i zlokalizowanych na
terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie
mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych
źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji
lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych,
a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła
i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej,
są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt
18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego
tego samego rodzaju paliwo:
a) odmowę wydania warunków przyłączenia
do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo
b) audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3
ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 94.551), wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci
ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność
energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego
źródła ciepła, które może być wykorzystane do
dostarczania ciepła do tego obiektu.”.
Przytoczony powyżej przepis art. 33 ust. 2 pkt
6 ustawy Prawo budowlane dotyczy zatem
takich obiektów budowlanych, których indywidualnym źródłem ciepła użytkowego nie jest
odnawialne źródło energii, kogeneracja lub źró-
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ART. 33 UST. 2 PKT 6

NIE

Źródło ciepła nie jest
indywidualne lub jego moc
cieplna jest mniejsza niż 50 kW.

NIE

Informacje te powinny wynikać
z projektu instalacji C.O.

Nie ma obowiązku
przyłączenia budynku
do sieci ciepłowniczej
(4 możliwe sytuacje)

Czy nie mniej niż 75% ciepła (dostarczanego przez przedsiębiorstwo
energetyczne) w skali roku kalendarzowego stanowi
a) ciepło wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, lub
b) ciepło użytkowe w kogeneracji, lub
c) ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych?

NIE

Czy ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się wytwarzaniem ciepła
i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe
od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła?

NIE

Do projektu budowlanego
dołączamy audyt, o którym mowa
w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. 2011.94.551),
wskazujący, że dostarczanie
ciepła do tego obiektu z sieci
ciepłowniczej zapewnia niższą
efektywność energetyczną,
aniżeli z innego indywidualnego
źródła ciepła, które może być
wykorzystane do dostarczania
ciepła do tego obiektu.

NIE

NIE

dło ciepła odpadowego, o mocy 50 kW i więcej.
Jednocześnie zakres przedmiotowy przepisu
obejmuje wyłącznie takie przypadki, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
a) obiekt budowlany znajduje się na terenie,
na którym możliwe jest dostarczenie ciepła
z sieci ciepłowniczej,
b) a także gdy 75% tego ciepła w skali roku
pochodzi z odnawialnych źródeł energii, kogeneracji lub ciepła odpadowego,

TAK

Czy obiekt zlokalizowany jest na terenie, na którym istnieją
techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej?

*

Do projektu budowlanego
dołączamy odmowę wydania
warunków przyłączenia do
sieci przez przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się
przesyłem lub dystrybucją ciepła.

Czy moc cieplna
dostarczana do obiektu
budowlanego
jest >50 kW?

TAK

Czy źródło ciepła jest
a) odnawialnym źródłem energii, lub
b) źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji, lub
c) źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych?

NIE

NIE

Pisemne oświadczenie
przedsiębiorstwa zajmującego
się przesyłem lub dystrybucją
ciepła, że przedsiębiorstwo
nie ma możliwości przyłącza lub
energia z odnawialnych źródeł
etc., nie przekracza 25%,
lub oferuje ceny powyżej
średniej sprzedaży ciepła.

Czy źródło ciepła
jest indywidualne?

Czy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem
lub dystrybucją ciepła wyda warunki przyłączenia do sieci?

Czy audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy
z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywności energetycznej
(Dz. U. 2011.94. 551), wskazuje, że dostarczanie ciepła do tego obiektu
z sieci ciepłowniczej zapewnia wyższą efektywność energetyczną,
aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być
wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu?

*

TAK

Obowiązek
przyłączenia budynku
do sieci ciepłowniczej
na warunkach wydanych
przez przedsiębiorstwo
energetyczne

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Spełnione są wszystkie
warunki punktu 6
artykułu 33 ustęp 2
ustawy Prawo budowlane.

Proponowany wzór pisma w celu uzyskania odpowiedniego oświadczenia
przedstawiamy na kolejnej stronie artykułu

c) g
 dy cena tych źródeł energii jest niższa od
średniej ceny sprzedaży ciepła, pochodzącego z tych samych źródeł, wynikającej z art.
23 ust. 2 pkt 18 lit c. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
Należy wskazać, iż obowiązek przyłączenia do
ekologicznej sieci ciepłowniczej dotyczy budynków, dla których przewidywana szczytowa
moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania

tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW. Tak
skonstruowane przepisy powodują, że nowe
regulacje obowiązywać będą nie tylko dużych
deweloperów, znajdą również zastosowanie
wobec większych domów jednorodzinnych.
Zgodnie z powyższym przepisem budynek,
który powinien zostać podłączony do sieci ekologicznej, powinien być zlokalizowany na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z tzw. ekologicznej ciepłowni,
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Miejscowość, data
Nazwa Inwestora
Adres Inwestora
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adres
W związku z planowaną inwestycją (nazwa inwestycji, adres, działka)
oraz działając w trybie wymogów art. 33 pkt 2. ust. 6 ustawy Prawo budowlane,
zwracamy się z wnioskiem o określenie:
1. czy istnieją techniczne możliwości przyłączenia projektowanej
inwestycji do sieci ciepłowniczej?
2. czy nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi
w MPEC (nazwa przedsiębiorstwa): a) ciepło wytwarzane z odnawialnych
źródeł energii, b) ciepło użytkowe w kogeneracji lub c) ciepło odpadowe
z instalacji przemysłowych?
3. czy ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo są niższe od
obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23
ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo?
Określenie powyższych warunków zdefiniowanych ustawą Prawo budowlane
jest nam niezbędne do wyboru docelowego źródła energii cieplnej.
Do tej pory budynki ogrzewane były z kotłowni na paliwo stałe, zgodnie
z postanowieniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
planujemy jej przebudowę na opalaną innymi źródłami energii (wykluczone
użycie węgla lub paliw węglopochodnych) (lub inne uzasadnienie).
Prosimy o potraktowanie naszego wniosku jako pilnego, gdyż każda
nieuzasadniona zwłoka w odpowiedzi może spowodować przedłużenie
lub wstrzymanie procedury administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę,
a tym samym skutkować będzie powstaniem po stronie inwestora wysokich
strat finansowych.
Załączniki:
• Propozycja zagospodarowania terenu 1:500.

czyli takiej, w której nie mniej niż 75% ciepła
w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło
wytwarzane z odnawialnych źródłach energii,
ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych.
Ważne są również oferowane przez ciepłownie ceny ciepła, które powinny być niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży
ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18
lit. c Prawa energetycznego, dla źródła ciepła
zużywającego tego samego rodzaju paliwo.
Podkreślić należy, iż obowiązek przyłączenia do elektrociepłowni nie dotyczy tych inwestorów, którzy przedstawią audyt, wskazujący,
że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci
ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność
energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego
źródła ciepła, które może być wykorzystane
do dostarczania ciepła do tego obiektu. Wydaje się jednak, iż sporządzenie takiego audytu
będzie również możliwe po otrzymaniu aktualnych danych od elektrowni, chyba że inwestor przedstawi pisemną odmowę z elektrociepłowni w tej sprawie.

Relacja pomiędzy prawem
energetycznym a budowlanym
Jeżeli chodzi o relację pomiędzy ustawą prawo energetyczne i ustawą prawo budowlane w odniesieniu do przepisów dotyczących
dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej,
w której ciepło wytwarzane jest z odnawialnych źródeł energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji
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Wzór pisma adresowanego
do potencjalnych
ciepłowni lokalnych,
przygotowany przez
Komisję Legislacji IARP.
Pismo dotyczy uzyskania
oświadczenia w celu
praktycznego stosowania
art. 33. ust. 2 pkt. 6
Prawa budowlanego
(jak zaznaczono na
schemacie ze strony 91)
Treść wzoru można pobrać
ze strony internetowej IARP
w zakładce „Regulacje
prawne zewnętrzne”
> www.izbaarchitektow.pl

przemysłowych, to zgodnie ze stanowiskiem
URE przepisy prawa energetycznego znajdują
zastosowanie przy przyłączeniu obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej, natomiast
prawa budowlanego przy wydaniu pozwolenia
na budowę obiektu budowlanego.
Stąd należy się spodziewać, iż organy administracji publicznej w toku postępowania o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę
będą badać, czy złożony przy wniosku projekt
budowlany wypełnia dyspozycję dodanego do
art. 33 ust 2 Prawa budowlanego, punktu 6.

Potencjalne komplikacje przy
stosowaniu przepisów dotyczących
efektywności energetycznej
W praktyce należy wskazać na problematyczność omawianej regulacji. Polega ona głównie
na tym, iż przepis nie wskazuje, na jakiej podstawie należy ustalić spełnienie powyższych
warunków, a tym samym ustalić konieczność
podłączenia budynku do ekologicznej sieci
ciepłowniczej. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż przepis nie nakłada na dostawców energii obowiązku informowania, iż dana
elektrociepłownia jest ekologiczna tj. 75%
wytwarzanego przez nią ciepła pochodzi z odnawialnych źródłach energii, produkuje ciepło
użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe
z instalacji przemysłowych.
Co więcej, z informacji uzyskanych z Urzędu
Regulacji Energetyki, wynika, iż również urząd
nie prowadzi tego typu rejestru. Stąd na etapie projektowania architekt może natrafić na

trudności przy ustalaniu czy dana ciepłownia
jest ekologiczna. URE prowadzi jedynie rejestr
koncesji na wytwarzanie energii (baza koncesji:
www.ure.gov.pl/portal/bip/import/13), lecz nie
prowadzi wykazu producentów energii pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Nie ma
także żadnej oficjalnej mapy sieci ciepłowniczych, w których ciepło wytwarzane jest z odnawialnych źródeł energii, ciepła użytkowego
w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji
przemysłowych.
Trudności może również rodzić określenie
podstaw na których architekt, sporządzając
projekt budowlany, powinien ustalić różnice pomiędzy cenami oferowanymi przez ociepłownie
ekologiczne, a obowiązującą średnią ceną sprzedaży ciepła. Dane takie bowiem mogą być przedstawione wyłącznie przez elektrociepłownie.
W ocenie autorów niniejszego artykułu powyższe trudności wynikające ze stosowana
nowych przepisów mogą i powinny zostać rozwiązane dzięki wypracowaniu wspólnej dobrej
praktyki przy udziale Urzędu Regulacji Energetyki oraz przedsiębiorstw ciepłowniczych.
Jednocześnie wypracowanie tego typu praktyki
wymaga uwzględnienia ogólnych dyrektyw
płynących z obowiązującego w tym zakresie
prawa wspólnotowego.
Biorąc bowiem pod uwagę praktyczne
aspekty stosowania omawianego przepisu oraz
zmiany zaszłe na krajowym rynku energetycznym podczas dwóch lat od wejścia w życie Ustawy o efektywności energetycznej, debata nad
prawidłowym stosowaniem art. 33 ust. 2 pkt
6 jest nie tylko możliwa, ale wręcz konieczna.
Należy zastanowić się także, jakie rozwiązania
praktyczne oraz doświadczenia pozwolą stwierdzić, że przepis ten również w praktyce przybliży
sektor energetyczny do poziomu realizacji celu
dyrektywy, jakim jest poprawa efektywności
energetycznej.
W ramach artykułu prezentujemy schemat
funkcjonowania art. 33 ust. 2 pkt 6 przygotowany przez kol. Wojciecha Gwizdaka oraz przygotowany przez Komisję ds. Legislacji KR IARP
wzór pisma adresowanego do potencjalnych
lokalnych ciepłowni. Pismo to zostało przez
nas przetestowane w praktycznym przypadku
– z pozytywnym rezultatem, tzn. uzyskaliśmy
odpowiedź pozwalającą skutecznie poruszać
się po artykule 33 ust. 2 pkt 6.
arch. Piotr Gadomski
przewodniczący Komisji ds. Legislacji KR IARP
arch. Wojciech Gwizdak
członek Rady Legislacyjnej IARP
mec. Paweł Wójcicki, Cezary Błaszyk
członkowie zespołu prawnego KR IARP
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W sprawie ministerialnych
założeń do nowelizacji ustaw
arch. Piotr Gadomski

W

W ramach toczących się konsultacji społecznych dotyczących projektu Ministerstwa
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej „Założeń do ustawy Prawo budowlane,
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (i niektórych innych
ustaw)”, w dniu 12 lipca 2012 r. Ministerstwu
zostało przekazane Stanowisko Izby Architektów RP oraz Stanowisko Grupy B-8 w sprawie ww. projektu.
Materiały przekazane Ministerstwu zostały podzielone na część wspólną opracowaną i przekazaną zespołowo w ramach prac
Grupy B-8 (część A) oraz część indywidualną
przesłaną dodatkowo przez IARP (część B).
Pozostałe organizacje postąpiły podobnie
– ich część indywidualna odpowiada specyfice odpowiedniego samorządu (stowarzyszenia, organizacji) i poprzedzona jest częścią
wspólną. Obydwa dokumenty publikujemy na
kolejnych stronach Z:A.
Prowadzone przez zespół ministerialny prace nad „Założeniami” wymuszają na uczestnikach konsultacji dokonywanie oceny pojawiających się tez. Aby być przygotowanym do
aktywnej oceny pojawiających się inicjatyw legislacyjnych należy mieć własny pogląd na ich
pożądany kształt. Dlatego korzystając z okazji
pragnę przypomnieć nasze dotychczasowe
działania w tym zakresie.
Już na pierwszym Zjeździe obecnej kadencji
podjęliśmy starania, aby opracować, uporządkować i przyjąć w drodze uchwały zjazdowej
kierunki strategii legislacyjnej. Cytując ówczesną argumentację pragnę przypomnieć jedną
z postawionych wtedy tez: „Konieczna jest
inicjatywa i aktywność na rzecz właściwego
skonstruowania prawa. To z kolei wymaga jasnego poglądu na strukturę i kształt obu ak-

Przedstawiamy w niniejszym
numerze Z:A dwa stanowiska
tów prawnych, modelowej koncepcji Kodeksu
Budowlanego, która z jednej strony stanowić
będzie kryterium opiniowania, z drugiej zaś
będzie przedmiotem lobbingu Izby.”
Dlatego w maju 2011 r. na Krajowym Zjeździe IARP przyjęliśmy 2 kierunkowe uchwały:
1. U
 chwała nr 9/VII/2011 o kierunkach strategii
legislacyjnej oraz
2. Uchwała nr 10/VII/2011 o przyjęciu podstaw
polityki bieżących działań w procesach legislacyjnych zmierzających do poprawy funkcjonowania obecnych przepisów
Obie uchwały mają szansę dobrze się uzupełniać. Główne tezy uchwały nr 9 (zgoda budowlana na podstawie projektu urbanistyczno-architektonicznego) nie stoją w sprzeczności
z niezbędnym uproszczeniem procesu planistycznego i inwestycyjnego (uchwała nr 10).
Kierunki strategii legislacyjnej przygotowanej przez Izbę Architektów RP były tematem dwukrotnych konsultacji w MTBiGM – na
prośbę i zaproszenie ministerstwa, po publikacjach w Z:A strategii legislacyjnej przygotowanej przez zespół roboczy. Na tamtym
etapie (przed rządowymi pomysłami deregulacji zawodów) byliśmy proszeni o rozważenie
możliwości współpracy w przygotowaniu reformy Kodeksu Budowlanego na bazie naszego materiału. Dodatkowo prezentowaliśmy
go w ramach grupy B-8, co z kolei pozwoliło
nam na przygotowanie w ramach obecnej oceny „Założeń” wspólnego stanowiska przez
wszystkie samorządy, stowarzyszenia i organizacje związane z planowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji.
1_Uchwała nr 9/VII/2011: www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=521
2_Uchwała nr 10/VII/2011: www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=522

przekazane Ministerstwu
TBiGM w ramach konsultacji
społecznych dotyczących
nowelizacji pakietu ustaw
związanych z Prawem
budowlanym. Pierwsze z nich
jest warte szczególnego
odnotowania ponieważ
sygnowane zostało jako
wspólne stanowisko
dziewięciu organizacji.
Drugie – to dodatkowe
stanowisko IARP,
uwzględniające
specyfikę warsztatu
zawodowego architekta.
Korzystając z okazji
chcę przypomnieć także
dotychczasowe działania IARP
w tym zakresie.

Piotr Gadomski

Przewodniczący Komisji
ds. Legislacji, architekt IARP

> napisz do autora:
gadomski@izbaarchitektow.pl
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c z ę ś ć „ A”

Grupa B-8 wspólnie w sprawie
założeń do zmian ustawowych
Stanowisko Grupy B-8 w sprawie projektu MTBiGM „Założeń do ustawy Prawo budowlane,
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (i niektórych innych ustaw)”.

O

Odpowiadając na zaproszenie do publicznej
dyskusji nad prezentowanym przez MTBiGM
projektem założeń do ustawy Prawo budowlane i zmiany ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak też Kodeksu
Budowlanego, przedstawionych w ramach
ogólnopolskich konsultacji w wybranych ośrodkach, a od 12 czerwca upublicznionych w ramach ogólnopolskich konsultacji społecznych,
członkowie Grupy B-8, skupiającej samorządy,
stowarzyszenia i organizacje zawodowo związane z procesami planowania, projektowania
i realizacji inwestycji pragną przedstawić swoje
wspólne stanowisko w odniesieniu do przedstawionego projektu.
Toczący się od kilkunastu miesięcy,
a z przerwami i w różnym natężeniu od kilku
lat, proces nowelizacji ustawy Prawo budowlane i ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to jedna z najważniejszych
inicjatyw legislacyjnych. W dużym stopniu
przesądzi ona o przyszłości sfery gospodarczej i społecznej związanej z polityką
przestrzenną i procesem inwestycyjnym. Ze
względu na szczególną wagę tego procesu
zarówno na Ustawodawcy jak i wszystkich
innych jego uczestnikach, ciąży ogromna odpowiedzialność. Nie stać bowiem naszego
kraju na inicjatywy chybione co do istotnych
rozwiązań w tym zakresie.
W tej sytuacji z zainteresowaniem, nadzieją ale i szczególną uwagą wszyscy uczestnicy
Grupy B-8 przyjęli inicjatywę rządu RP, zmierzającą do kompleksowej modernizacji prawa
planistycznego i inwestycyjnego. W rezultacie
kwietniowo-majowej prezentacji z uznaniem
przyjęliśmy zakres opracowania ministerialnego i jego ogólną intencję.
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Materiał przedstawiony na konferencjach
konsultacyjnych, a obecnie przekazany przez
MTBiGM do konsultacji społecznych, został
przeanalizowany przez wszystkich uczestników Grupy B-8 z osobna. Wnioski z tych analiz
okazały się zbieżne, zarówno w kwestiach za-

ona oparta o kompleksową diagnozę obecnego stanu i docelową koncepcję Kodeksu, zbudowaną na rzetelnym rozpoznaniu procesu
planistycznego i inwestycyjnego.
Odnosząc się do przedstawionego projektu założeń nowelizacji ustawy Prawo

sadniczych, jak poszczególnych rozwiązaniach
szczegółowych w takim stopniu, że uznaliśmy
za konieczne zajęcie wspólnego stanowiska.
Jest ono zatem stanowiskiem szeroko reprezentującym uczestników procesu inwestycyjnego, na wszystkich jego szczeblach i we
wszystkich jego fazach.
Podzielamy pogląd o potrzebie kompleksowej przebudowy systemu prawa planistycznego i inwestycyjnego w Polsce czy to
przez budowę Kodeksu Budowlanego czy też
kompleksową nowelizację Prawa budowlanego, ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i innych aktów prawa z nimi
związanych. Podzielamy również pogląd, że
pomimo – lub też równolegle – z pracą nad
Kodeksem Budowlanym, możliwa i celowa
jest częściowa nowelizacja obecnego prawa,
pod zasadniczym wszakże warunkiem: bez
względu na zakres takiej nowelizacji musi być

budowlane i ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak też Kodeksu
Budowlanego należy stwierdzić, że powstał
bez należytej diagnozy stanu obecnego, jak
również bez wystarczającego rozpoznania
i uwzględnienia wymogów procesu planistycznego i inwestycyjnego. W rezultacie
stanowi luźny zbiór, często ciekawych samych w sobie ale niespójnych pomysłów,
w wielu wypadkach oderwanych od specyfiki procesu inwestycyjnego. Nie uwzględnia fundamentalnych dla całego systemu,
powiązań funkcjonalnych poszczególnych
instytucji i instrumentów planistycznych,
projektowych i realizacyjnych oraz wynikających z tego ról i wzajemnych relacji
pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego. W efekcie całość jest sprzeczna
wewnętrznie a w wielu wypadkach sprzeczna z celem, któremu miałyby służyć.
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Odniesienie się tylko do niektórych, najbardziej zasadniczych kwestii przedstawionego
projektu wyraźnie wykazuje, że bezpośrednie
ich zastosowanie jedynie pogłębiłoby, wbrew
intencjom autorów projektu, wady obecnego
stanu prawnego, bowiem:
	nie rozstrzyga i nie definiuje jednoznacznie
konstytucyjnej kwestii wykonywania prawa własności i doktryny tzw. wolności zabudowy, co prowadzi do postawienia znaku
równości pomiędzy prawem własności terenu z prawem do jego zabudowy,
	powołanie dodatkowej spec-procedury
– inwestycji koniecznej – świadczy o braku
rzeczywistego rozwiązania kwestii skali
i rodzaju inwestycji, prowadząc do nadregulacji, polegającej na tworzeniu odrębnych,
wzajemnie sprzecznych bytów prawno-administracyjnych dla każdego zdarzenia
inwestycyjnego,
	mimo deklaracji o deregulacji i uproszczeniu
procesu inwestycyjnego prowadzi w istocie
do dalszej jego nadregulacji i zawłaszczania
przez administrację oraz degradacji warsztatu projektowego planisty, urbanisty, architekta i inżyniera. Właśnie degradacja
tego warsztatu jest szkodą zasadniczą, bowiem bez niego nie da się właściwie przeprowadzić procesu planistycznego i inwestycyjnego niezależnie od zakresu regulacji
prawnych i administracyjnych. Dokonuje
się to przez:
• ujmowanie w regulacje prawne problemów, których rozwiązywanie jest wyłączną właściwością warsztatu projektowego
(np. funkcja i zawartość Krajowych Przepisów Urbanistycznych czy ustawowe regulowanie relacji wzajemnych budynków
projektowanych i istniejących),
• próby wyłączania administracji (pod źle
rozumianym hasłem „usuwania barier administracyjnych”) z konstytucyjnej odpowiedzialności za relacje pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego i przenoszenie
ich do relacji Inwestor-Projektant. Powoduje to obarczanie warsztatu projektowego odpowiedzialnością właściwą organom
administracji (np. rozstrzyganie trybu postępowania w zależności od tzw. obszaru
oddziaływania inwestycji),
• niedostateczne rozpoznanie i zdefiniowanie barier w procesie inwestycyjnym. Zostały one utożsamione z procedurą decyzji
administracyjnej o pozwolenie na budowę.
W istocie zaś bariery wynikają nie tyle
z konieczności przeprowadzenia postępowania administracyjnego, co ze złej jego
lokalizacji i odniesienia do niewłaściwej
dla niego fazy i zakresu merytorycznego.

Zamiast wyodrębnienia fazy przygotowania inwestycji, do której właściwie można
odnieść „próg” administracyjny, proponuje
się konstrukty proceduralne, prowadzące
do gąszczu arbitralnych klasyfikacji i odpowiadających im ścieżek proceduralnych,
sprzecznych z rzeczywistością inwestycyjną. To dodatkowo skomplikowałoby proces
przygotowania inwestycji a co ważniejsze
skutkowałoby patologiami polegającymi
np. na podszywaniu się inwestycji dużych
czy złożonych pod małe, z fatalnymi skutkami dla ładu przestrzennego, gospodarczego i ekonomicznego,
	powołanie spec-instytucji sprawdzającego,
która może zakłócić obecny, choć wymagający niewątpliwie rozwinięcia ale przejrzysty w istocie, system odpowiedzialności
zawodowej.
W konkluzji musimy odnieść się również do
sposobu i metody konstruowania koncepcji legislacyjnej. Stanowi ona bowiem jeden z głównych czynników powodzenia tej ważnej dla
kraju inicjatywy.
Od 1994 roku, w wyniku kolejnych zmian
Prawa budowlanego i ustawy o Planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym następowało sukcesywne zrywanie związków konstrukcji administracyjno-prawnych z materią,
którą miały regulować. W rezultacie obecny
stan prawny i sposób wykonywania prawa nie
gwarantuje dochowania standardów metodologicznych i merytorycznych w procesie planowania przestrzennego, projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji. Wszystkie obecne
w naszej świadomości negatywy obowiązującego systemu prawnego w zakresie:
	rozlewania się zabudowy,
	podatności systemu hydrotechnicznego na
klęski żywiołowe,
	barier w procesie przygotowania inwestycji,
	patogennych relacji pomiędzy uczestnikami procesu przygotowania inwestycji,
	niskiej jakości środowiska zbudowanego
(urbanistyki i architektury),
wywieść można pośrednio lub bezpośrednio
z braku korelacji struktury obowiązujących
aktów prawnych z metodologią procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji. I choć czynników składających się na stan
obecny jest wiele, ten należy do elementarnych i jest niezależny od pozostałych.
W obliczu tego, niewystarczające jest prowadzenie inicjatywy legislacyjnej z pozycji
wyłącznie prawno-administracyjnych. Ponieważ przedmiotem regulacji jest proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji,
zatem punktem wyjścia do jakichkolwiek

rozważań na ten temat powinna być istota
i wymogi tego procesu. Podlega on uniwersalnym regułom, niezależnym od szerokości geograficznej, czy ustroju politycznego. Dlatego
też proces legislacji sfery inwestycyjnej, niezależnie od tego czy dotyczy budowy Kodeksu
Budowlanego czy nowelizacji przepisów, należy rozpocząć od rzetelnej systematyki i budowy modelu procesu inwestycyjnego, i dopiero
taki model konfrontować z doktrynami prawnymi a dalej „przepisywać” na procedury i instytucje prawne i administracyjne.
To podejście do procesu legislacyjnego jest,
naszym zdaniem, warunkiem koniecznym dla
znalezienia właściwych rozwiązań. Wymagałoby to jednak zmiany podejścia do koncepcyjnej fazy pracy nad założeniami do ustawy
Prawo budowlane, ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak i Kodeksu Budowlanego. Między innymi, wiązać się
to powinno ze zwiększeniem roli i czynnym
udziałem uczestników procesu inwestycyjnego, specjalistów w trzech głównych sferach
tego procesu: urbanistyki, architektury i inżynierii budowlanej w formułowaniu właściwego
projektu założeń.
Członkowie Grupy B-8 deklarują merytoryczne partnerstwo w tym szczególnie odpowiedzialnym zadaniu. Jesteśmy reprezentacją uczestników procesu inwestycyjnego, na
wszystkich jego szczeblach i we wszystkich
jego fazach. Ponadto, poprzez samorządy zawodowe: urbanistów, architektów i inżynierów
budownictwa, reprezentujemy z mocy ustawy
interes publiczny we właściwych sobie dziedzinach. Jesteśmy więc nie tylko bezpośrednio
zainteresowani, ale też we właściwym sobie zakresie odpowiedzialni za powodzenie
tej inicjatywy rządowej. W takim też kontekście należy traktować nasze stanowisko i naszą deklarację.
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

Z:A _04_2012

95

IZBA ARCHITEKTÓW

część „B”

Izba Architektów RP w sprawie
założeń do zmian ustawowych
Stanowisko IARP z dnia 12 lipca 2012 r. przekazane na ręce ministra Janusza Żbika,
podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 czerwca 2012 r.
poniżej przedstawiam uwagi Izby Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej do projektu założeń
ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektórych innych ustaw. W ocenie Izby Architektów RP:

1.

Należy jednoznacznie rozstrzygnąć relacje
pomiędzy prawem własności nieruchomości
a prawem do zabudowy.
	Osiągnięcie głównego celu publicznego tj.
ładu przestrzennego wymaga reglamentacji prawa do zabudowy na poziomie prawa
miejscowego.

2.

Krajowe Przepisy (Standardy) Urbanistyczne
należy konstruować wyłącznie na najwyższym
poziomie ogólności, jako zasady wskazujące
cele, a nie szczegółowe, a tym bardziej sparametryzowane, warunki postępowania.
	Dla realizacji ładu przestrzennego konieczne jest aby warunki urbanistyczne określane były dla każdej sytuacji indywidualnie
w oparciu o analizy projektowe.

3.

Należy odstąpić od powoływania nowej instytucji – inwestycji koniecznej.
	Jej powołanie oznaczałoby wyjmowanie
spod prawa oraz tworzenie odrębnych bytów
prawnych ze względu na status Inwestora.
Status Inwestora, jak i status samej inwestycji, ustala się na innym gruncie prawnym,
niż prawo inwestycyjne, a sam proces inwestycyjny jest i musi pozostać niezależny od
tego statusu.
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4.

W Miejscowych Planach Zagospodarowania
Przestrzennego należy:
	ograniczyć do minimum zakres ustaleń
obligatoryjnych i poszerzyć zakres ustaleń
fakultatywnych.
		 MPZP, aby sprostać wszystkim sytuacjom
planistycznym, musi umożliwiać elastyczne kształtowanie jego zakresu indywidualnie i odpowiednio do rozpoznanych projektowo uwarunkowań.
	wprowadzić instrumenty pozwalające modyfikować ustalenia planu w zakresie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu bez
konieczności zmiany uchwały Rady Gminy/
Miasta. Uprościć procedurę ich uchwalania.
		 Dla sprawności przebiegu inwestycji
i uniknięcia obecnego paraliżu na tym odcinku procesu inwestycyjnego konieczne
jest stworzenie instrumentów umożliwiających interakcję pomiędzy MPZP a projektem urbanistyczno-architektonicznym
i projektem budowlanym.

5.

L ikwidację instytucji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu należy
przeprowadzić konsekwentnie i w całości, bez
pozostawiania jej części dotyczącej inwestycji
celu publicznego.
	Zachowanie tej części decyzji oznaczałoby
tworzenie – podobnie jak w wypadku inwestycji koniecznej – odrębnej ścieżki proceduralnej ze względu na status Inwestora. Status Inwestora ustala się na innym gruncie
prawnym, niż prawo inwestycyjne, a sam
proces inwestycyjny jest i musi pozostać
niezależny od tego statusu.

6.

W kwestii Zgody Budowlanej wnosimy co następuje:
	co do zasady zgoda budowlana udzielana
powinna być w trybie decyzji administracyjnej.
		Decyzja administracyjna w procesie inwestycyjnym pełni kilka ważnych i niezbywalnych funkcji:
• po pierwsze jest formą umowy pomiędzy Inwestorem a stroną publiczną,
w której Inwestor zobowiązuje się do
realizacji przedsięwzięcia w określony
sposób, a strona publiczna daje gwarancję, że przedsięwzięcie jest (zgodnie
z przyjętymi standardami prawnymi
i pozaprawnymi) bezpieczne społecznie,
• po drugie decyzja administracyjna jest jednym z podstawowych elementów obrotu
gospodarczego w tej sferze gospodarki
gwarantującym jego przewidywalność,
• po trzecie decyzja administracyjna jest
instrumentem ochrony interesów osób
trzecich.
	powołać należy instytucję Projektu (np.)
Inwestycyjnego, który odpowiadałby fazie konstytuowania się sposobu realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zdefiniowany powinien być, nie przez sztywne
określenie formy i zakresu, ale przez kwestie, które powinien jednoznacznie rozstrzygać, a więc w istocie co podlegałoby
zatwierdzeniu w Zgodzie Budowlanej.
		W przedmiotowym projekcie założeń Zgoda Budowlana udzielana jest (tak jak obecnie pozwolenie na budowę) na podstawie
Projektu Budowlanego. Projekt Budowlany jest w istocie instrukcją wykonania
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obiektu(-ów), a faza rzeczywistego konstytuowania się sposobu realizacji przedsięwzięcia w ogóle nie jest dziś reprezentowana. Wyodrębnienie tej fazy przez powołanie
Projektu Inwestycyjnego pozwoliłoby Ustawodawcy zrealizować takie cele jak:
• uproszczenie procesu inwestycyjnego
i procedur go opisujących,
• zachowanie zgodności z orzeczeniem TK
w sprawie pozwolenia na budowę w trybie decyzji administracyjnej,
• usprawnienie procesu projektowego
przez dostosowanie postępowania do
metodologii projektowania,
• zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego
– inwestor uzyskiwałby Zgodę Budowlaną prostszymi środkami na odpowiednio
wcześniejszym etapie przygotowania inwestycji.

7.

 ależy wprowadzić rejestrację Projektu BuN
dowlanego zdefiniowanego co do zasady tak
jak dzisiaj. Rejestracja Projektu Budowlanego
wraz z prawem do terenu na cele budowlane
i dowodem nabycia autorskich praw majątkowych do projektu byłaby warunkiem wejścia
na plac budowy.
	Warunek wykupienia autorskich praw majątkowych gwarantowałby stabilność i przewidywalność obrotu gospodarczego i prawnego w tej części procesu inwestycyjnego.

8.

Należy odstąpić od powoływania nowych instytucji sprawdzających.
	Obecny system pozwala spełnić wszystkie
cele i funkcje sprawdzania przygotowania
i przebiegu inwestycji, będąc jednocześnie

oparty o przejrzysty system odpowiedzialności zawodowej. Wprowadzanie nowych rozwiązań byłoby nieuzasadnioną nadregulacją.

9.

Należy odstąpić od takich regulacji jak:
	ustawowa regulacja odległości budynków
od granic działki wzajemnych relacji obiektów sąsiadujących,
	wymagania co do określania w projekcie
etapów budowy wskazanych do odbioru
i związanych z nimi arbitralnych klasyfikacji
rodzajów obiektów budowlanych i pozostawić tego rodzaju kwestie we właściwości
procesu projektowego.
		Najpoważniejsze szkody zarówno systemowe dla ładu przestrzennego jak i materialne i społeczne w konkretnych wypadkach
wynikają z arbitralnego przenoszenia do regulacji prawnych i administracyjnych kwestii właściwych wyłącznie dla warsztatu
projektowego. Powyższe kwestie do takich
należą i jako takie nie mogą być poddane
arbitralnym regulacjom prawnym.

10.

Wprowadzanie powyższych uwag w sposób
wybiórczy i bez uwzględnienia powiązań funkcjonalnych pomiędzy nimi oraz innymi przedstawionymi w trakcie konsultacji rozwiązaniami, nie gwarantuje poprawnej konstrukcji
prawa. Kluczowe jest w pierwszej kolejności
opracowanie rzetelnego modelu, uwzględniającego wymogi merytoryczne i metodologiczne procesu planistycznego i inwestycyjnego. 

Zgoda budowlana co do
zasady udzielana powinna
być w trybie decyzji
administracyjnej.
Decyzja administracyjna
w procesie inwestycyjnym
pełni kilka ważnych
i niezbywalnych funkcji:
• po pierwsze jest
formą umowy pomiędzy
Inwestorem a stroną
publiczną,
• po drugie jest jednym
z podstawowych
elementów obrotu
gospodarczego
gwarantującym jego
przewidywalność,
• po trzecie jest
instrumentem ochrony
interesów osób trzecich.

podpisano: Piotr Gadomski
architekt IARP, członek Krajowej Rady IARP
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KOMENTARZ NIEPOLITYCZNY

arch. Sławomir Żak

Ciąg dalszy
nastąpi...

Wrocław, 20.08.2012

Poszukiwanie rozwiązania tkwi zasadniczo jednak nie w czasie teraźniejszym,
ale w przyszłym. Jeśli bowiem portfel
kredytobiorcy opisać przyszłymi kosztami
stałymi, to poza spłatą kredytu musimy
w nich ująć koszty eksploatacji. Świadomość parametrów finansowych podczas
użytkowania obiektu może więc zmniejszyć poziom wspólnego ryzyka banku
i kredytobiorcy. Ba! Może także stanowić
istotny element pobudzający branżę
budowlaną w kierunku rozwoju nowych
koncepcji i technologii użytkowych.
Parlament Europejski wciąż podnosi temat
rozwoju innowacyjności technologicznej
UE w powiązaniu z kosztami eksploatacji
nieruchomości. Mamy więc podbudowę
prawną do powszechnego wyeliminowania
wartości opartej na cenie bieżącej i do rozstrzygania decyzji finansowych w oparciu
o transparentny bilans docelowy: koszty
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budowy + koszty eksploatacji. Racja takiej
decyzji podyktowana jest wprost analizą
istniejących możliwości wyboru, w tym
dostępem do technologii „niezależnych”,
lecz formalnie dopuszczonych prawem.

Oczywiście cena wolności „porównania
i wyboru” oparta jest o faktyczną dostępność dofinansowania technologii opartych
na źródłach odnawialnych (w jakimś sensie
niezależnych). A te, na krajowym rynku
wciąż pozostają drogie w zestawieniu
z potencjalnymi terminami zwrotu wydanych na nie środków. Bilans 10-letni jest
już na granicy ryzyka, zwłaszcza wobec
możliwych zwrotów kierunków polityk
globalnych, powiązanych z ograniczaniem
emisyjności. Ta niepewność podyktowana
jest niestety bieżącą recesją gospodarki.
Najwięksi dzisiaj gracze na globalnym
rynku (USA i Chiny) w konfrontacji z koniecznością remanentu gospodarki opartej
na skompromitowanych spekulacjach,
niespecjalnie przejmują się poziomem
emisji CO2. To zdecydowanie obniża rangę
starań Europy o upowszechnienie zasad
rozwoju technologii w gospodarce według

kryteriów jej emisyjności, nie wspominając o kontrargumentach „bezrobotnych”
trucicieli z obniżonym PKB.
W uzupełnieniu opisu aktualnego stanu
rzeczy należy dodać, że gra rynkowa na
„rodzimym gruncie” dotycząca kosztów
eksploatacji w obszarze np. infrastruktury
to czysta fikcja w świecie istniejącego monopolu przesyłowo-sieciowego, a działający często w imieniu przyszłego mieszkańca/właściciela/najemcy (klienta) pośrednik
(np. deweloper) nie jest zainteresowany
wprost przyszłymi warunkami eksploatacji
budynku, a jedynie bieżącymi warunkami
„zgód przyłączeniowych” w ramach kosztów budowy. Naraża to istotne warunki
stabilnego obniżania kosztów eksploatacji na trudne do oszacowania zderzenie
z przyszłą polityką korporacji – właścicieli
sieci. O cenie surowca energetycznego
nie wspominając.
Należy jednocześnie dodać, że nie będzie
lepszego momentu (jak związany z obecnym kryzysem) na intensywne myślenie
o możliwych oszczędnościach wynikających z logicznie ekonomicznej koncentracji
inwestycji infrastrukturalnych w obszarach zurbanizowanych. Ale też nie ma
poważniejszego pytania niż to dotyczące
próby uwolnienia nas – jako użytkowników, odbiorców i klientów – od zgubnego
dyktatu uzależnienia w ramach odwiecznego pytania o ciąg dalszy...
Co niniejszym, jako zdeklarowany
anty-kredytobiorca, „ulubionym”
bankom dedykuję.

RYS. SŁAWOMIR ŻAK

D

Dyktat finansowych technokratów to
najbardziej dzisiaj wpływowy parametr
decyzji projektowych w budownictwie.
Rozżalonym humanistom i wyznawcom
równowagi naturalnej, pozostaje ustawiczne rozgryzanie związków między
wirtualnymi rachunkami magicznego
świata biznesu. Ta bankowa „ziemia
obiecana” za horyzontem okazuje się
jednak często ziemią spaloną. Jeśli bowiem przyjąć, że możliwości finansowe
społeczeństwa do zaciągania kredytów
na budowę są wobec zaostrzonych kryteriów prawno-bankowych coraz mniejsze,
to impas kryzysowy w przemyśle budowlanym jest nieunikniony.
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rys. OLA JASIONOWSKA

prawo

Legislacja:
patchwork szyty przez lobbystów
arch. Leszek Kołacz

Architekci (jak mawiają niektórzy: najtańsi prawnicy) choć powinni współtworzyć kulturę, coraz więcej
czasu poświęcają na rozwiązywanie trudności wynikających z niejednoznacznych ustaleń prawa,
pozwalających na jego nieprzewidywalną interpretację. Może warto jeszcze raz przeanalizować dlaczego
możliwe jest stanowienie prawa niedoskonałego, zawierającego błędy merytoryczne i proceduralne?

W

W październiku ubiegłego roku znalazłem
w tygodniku „Wprost” przesłanie pani Henryki
Bochniarz, szefowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, skierowane
do premiera rządu Donalda Tuska w sprawie
legislacji następującej treści: „Mój postulat
od lat jest taki sam – zmiana systemu stanowienia prawa. Wciąż powstają buble prawne,
które od razu trafiają do kosza, i wciąż mamy
do czynienia z wrzutkami na ostatnim etapie
stanowienia prawa, które zmieniają jego sens.
Nowa władza powinna zadbać wreszcie o całkowitą przejrzystość legislacyjną. Za pomocą
internetu powinniśmy mieć wgląd w każdą
zmianę, w każdą zgłaszaną poprawkę, powinniśmy wiedzieć, kto jest za nią personalnie odpowiedzialny”.
Początkowo sądziłem, że jest to jeszcze
jeden głos w politycznej dyskusji nad nowym
rozdaniem zadań dla Rządu, jednak uzyskane
doświadczenie z udziału w pracach Krajowej
Komisji Legislacyjnej nakazuje mi stwierdzić,
że ta krótka wypowiedź pani Henryki Bochniarz
nie jest daleka od prawdy o systemie stanowienia prawa w Polsce. Moja ocena ogranicza
się oczywiście do pola zagadnień związanych
z budownictwem i infrastrukturą. Jak to się
mówi „na własnej skórze”, w pracy zawodowej
i społecznej doświadczam i mam możliwość
oceny skutków oddziaływania prawa.
Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że w obszarze działalności związanej
z wykonywaniem zawodu architekta, nie jest
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najlepiej. Architekci coraz więcej czasu muszą
poświęcać na rozwiązywanie trudności wynikających z niejednoznacznych ustaleń prawa, pozwalających na nieprzewidywalną jego
interpretację przez organy administracyjne,
którym podlega nasza działalność zawodowa.
Coraz częściej zdarza się, że procedury związane z zatwierdzeniem projektu budowlanego
i uzyskaniem pozwolenia na budowę ciągną się
latami. Może warto jeszcze raz przeanalizować
dlaczego możliwe jest stanowienie prawa niedoskonałego, zawierającego błędy merytoryczne i proceduralne?

Legislacyjne zaangażowanie
architektów
Dlaczego dotychczasowa, wieloletnia działalność krajowych i okręgowych organów Izby
Architektów w dziedzinie legislacji przynosi
efekty nieproporcjonalne do zaangażowania
i nakładu pracy wielu koleżanek i kolegów?
Podjęcie publicznej dyskusji na te tematy staje
się obecnie szczególnie ważne, wobec ukazania
się 12 czerwca br. tzw. założeń do Ustawy Prawo
Budowlane, które zawierają propozycje daleko
idących zmian w dotychczasowym Kodeksie
Budowlanym. Strefa działalności Izby Architektów RP dotycząca legislacji obejmuje szerokie spectrum tematyczne oraz strukturalne.
Naszymi partnerami w dziedzinie stanowienia
prawa są między innymi:
	Kancelaria Sejmu RP,
	Sejmowe i Senackie Komisje ds. legislacji,

	Rządowe Centrum Legislacji,
	Ministerstwa, a w szczególności Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
	Urzędy Centralne, głównie Urząd Zamówień
Publicznych,
	organizacje i samorządy zawodowe z Polską
Izbą Inżynierów Budownictwa na czele,
	organy partii politycznych.
Podstawową formułą współpracy z wyżej wymienionymi strukturami państwowo-samorządowymi jest forma konsultacji projektów ustaw
i rozporządzeń lub ich modyfikacji. Podejmowane były także próby samodzielnych inicjatyw legislacyjnych (np. Kodeks budowlany) ale mimo
olbrzymiego zaangażowania sporej grupy koleżanek i kolegów działalność ta jak dotychczas
nie przyniosła oczekiwanego sukcesu. Trudno
to osiągnąć bez politycznego wsparcia, szczególnie w okresie „najazdu” na samorządy zawodowe. Mamy natomiast pełną wiedzę, że stanowienie prawa jest bardzo trudnym procesem,
wymagającym wysoko kwalifikowanych kadr,
poważnych nakładów finansowych oraz czasu
proporcjonalnego do złożoności problematyki
legislacyjnej.
Można wyodrębnić kilka istotnych kryteriów, którym musi odpowiadać każda działalność stanowienia prawa, a mianowicie:
	celowość podjęcia działań legislacyjnych,
	kompetencyjność struktur stanowiących
prawo,

prawo

	kompletność zakresu i jednoznaczności użytych pojęć,
	uzyskanie tzw. konsultacji społecznych,
	informowanie społeczeństwa o skutkach
wdrożenia uchwalonego prawa,
	określenie zgodności stanowiącego prawa
z istniejącym ustawodawstwem krajowym,
zgodności z konstytucją oraz z ustawodawstwem europejskim,
	bezpieczeństwo publiczne, obronność kraju.
Trzeba podkreślić, że kryteria te odnoszą się nie
tylko do nowo stanowionego prawa, ale też do
zmian wprowadzanych do istniejących ustaw
i rozporządzeń. Każda bowiem nowelizacja wymaga tej samej procedury legislacyjnej, co prawo
nowo stanowione. Tylko w roku 2010 do ustawy
Prawo budowlane wprowadzono kilkanaście
zmian wynikających z niedotrzymania przez organa sprawcze wymienionych wyżej kryteriów.

Spec-poprawianie wrogiem lepszego
Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Najczęściej bardzo prozaiczne, oto przykład.
W ustawie Prawo budowlane, art. 32.4 określa
komu może być wydane pozwolenie na budowę. Temu kto „pod rygorem odpowiedzialności karnej złożył oświadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane”. Dla budowy autostrad w wymaganych terminach okazało się to nierealne.
Wprowadzono więc odpowiednią zmianę ustawy Prawo budowlane. To samo powtórzono kilka miesięcy później w odniesieniu do inwestycji
energetycznych, a następnie dla naprawy szkód
tzw. powodziowych. W tym wypadku nie zachowano wymogów stanowienia prawa dotyczących celowości i kompletności zakresu jego
oddziaływania.
Bardzo uciążliwą wadą w stanowieniu
prawa jest niejednoznaczność użytych pojęć
czyli tzw. nazewnictwo. Jakakolwiek modyfikacja nazewnictwa w treści ustaw, uchwał
czy rozporządzeń jest przyczyną, która może
powodować daleko idące zmiany w procesie
inwestycyjnym. Dodajmy – zmiany często niezgodnie z intencją ustawodawcy. Wyjaśnię to
na kolejnym przykładzie, który ma istotne znaczenie dla naszego środowiska zawodowego,
a sprawa ciągnie się już od kilku lat. Dotyczy to
określenia powierzchni zieleni jako składnika
bilansu powierzchni działki lub terenu.
W pierwszych, najdawniejszych ustaleniach
legislacyjnych dotyczących planowania przestrzennego i budownictwa używane było pojęcie „powierzchni zieleni”. Niewątpliwie mało
precyzyjne, stwarzające możliwość niejednoznacznych interpretacji. W roku 2004 w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczącym wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, wprowadzone zostało
pojęcie „terenu biologicznie czynnego”. W § 3
pkt. 22 znalazło się następujące sformułowanie: „należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz
wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m²
urządzonych jako trawniki lub kwietniki zapewniające im naturalną wegetację.”
W praktyce okazało się, że rygorystyczne
egzekwowanie sformułowania „grunt rodzimy”
przez administrację budowlaną uniemożliwiało
między innymi budowę podziemnych parkingów, co przekreślało niejedną planowaną inwestycję. Na skutek protestów (głównie deweloperów) w marcu 2009 r. wprowadzono kolejną
korektę w § 3 pkt. 22 warunków technicznych.
Otrzymał on następujące brzmienie: „teren
biologicznie czynny – należy przez to rozumieć
teren z nawierzchnią zieloną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także
50% powierzchni tarasów i stropów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m² oraz wodę
powierzchniową na tym terenie”.
Wydawałoby się, że taki zapis pozwala
na jednoznaczną interpretację ustalenia powierzchni zieleni w tzw. bilansie terenu. Tymczasem w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego, w § 8.1
poz. 4 czytamy, że do projektu zagospodarowania działki, w jego części opisowej należy dołączyć „zestawienie powierzchni poszczególnych
części zagospodarowania działki budowlanej lub
terenu zawierające między innymi powierzchnię
zieleni lub powierzchni biologicznie czynnej”.
Rodzi się pytanie: czy „powierzchnia biologicznie czynna” jest „zielenią” w myśl interpretacji
zawartej w zmianie warunków technicznych
z marca 2009 r. czy nie jest? Obawiam się, że
władze administracyjno-budowlane będą miały różne zdania na ten temat.

Legislacja kontra chochliki drukarskie
Brak jednoznaczności użytych sformułowań
w stanowieniu prawa jest poważną bolączką
działalności legislacyjnej. Dla uzyskania jednoznaczności tekstów stanowiących prawo, podstawowe znaczenie ma ich fachowa adiustacja.
Oznacza to, że opublikowany, obowiązujący
zapis został sprawdzony przez profesjonalny
zespół zarówno co do określeń merytorycznych, jak też zgodności z istniejącym prawem,
normami oraz uwarunkowaniami wynikającymi
ze specyfiki tematycznej jaką obejmuje. Jest to
działanie wymagające bardzo dużego doświadczenia, rozległej wiedzy, sumienności oraz od-

powiednio długiego czasu. Bo przecież zdarzają
się takie sytuacje, że zmiana jednej litery w tekście stanowiącym prawo może mieć istotne
znaczenie dla jego interpretacji.
Czy to możliwe? Oto przykład, z którym zetknąłem się osobiście i to nie tak dawno. W jednym z uchwalonych przez Radę m. st. Warszawy
planów miejscowych, a więc w dokumencie stanowiącym prawo miejscowe, znalazł się następujący błąd literowy: zamiast sformułowania
„w miejsce” wydrukowane zostało „w miejscu”.
Powoduje to całkowicie odmienną od intencji
autorów planu interpretację dotyczącą możliwości usytuowania parkingów podziemnych
dla nowo projektowanych inwestycji poza obszarem ograniczającym przez sformułowanie
„w miejscu”. Wydawałoby się, że nic prostszego
jak dokonanie korekty ewidentnego błędu drukarskiego. Czyżby?
Zgodnie z urzędową interpretacją jest to błąd
merytoryczny i wymaga wprowadzenia zmiany
w trybie ustalania planu tj. podjęcia odpowiedniej uchwały przez Radę m. st. Warszawy. Muszę stwierdzić, że w okresie kilku ostatnich lat,
kiedy zacząłem interesować się legislacją, czyli
procesem stanowienia prawa, nie zetknąłem się
z takim projektem lub też uchwalonym już prawem, w którym nie byłoby tego rodzaju błędów,
lub co gorsze błędów merytorycznych.

Prawo a rozwój
społeczno-gospodarczy
Sądzę, że nie jest to tylko moje odczucie, iż
w procesie stanowienia prawa powinna nastąpić weryfikacja jakościowa, bowiem istniejący
system stanowi niewątpliwie istotną przeszkodę w dalszym społecznym i gospodarczym rozwoju kraju, a decyduje o warunkach egzystencji
każdego z nas.
Nasze środowisko zawodowe jest żywotnie
zainteresowane współpracą z agendami rządowymi i konstytucyjnymi stanowiącymi prawo.
Jesteśmy świadomi tego, że prawo, aby było
skuteczne musi spełniać również cele polityczne, ale uważamy, że nie może to być przyczyna
nadrzędna lub jedyna. Planowanie przestrzenne
i budownictwo, a także architektura – są i będą
jednymi z głównych czynników społeczno-gospodarczego rozwoju Polski. Aby osiągnąć planowaną i pożądaną dynamikę tego rozwoju
konieczna jest wola polityczna oraz podstawy
prawne regulujące warunki działania we wszystkich fazach: inwestycji, realizacji i eksploatacji.
Leszek Kołacz
architekt IARP
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Z tej mąki chleba nie będzie
arch. Bożena Nieroda, arch. Wojciech Gwizdak

Był sobie kiedyś pomocnik młynarza. Mimo młodego wieku, codzienne noszenie worków ze zbożem sprawiło,
że nabrał umiejętności niedostępnych innym. Otóż niosąc worek młodzieniec ten wyczuwał jakość i wilgotność
zboża, wiedział ile w nim jest wołków zbożowych, a także ile z nich jest już martwych. Potrafił powiedzieć jaką
mąkę uda się zrobić z tego zboża. Lata pracy sprawiły, że stał się fachowcem w tej wąskiej dziedzinie.

K

Każdy profesjonalista może osiągnąć taki poziom wiedzy i doświadczenia, że potrafi na
podstawie niekiedy drobnych informacji i niewielkich przesłanek wyciągnąć daleko idące
wnioski. Ponieważ jako architekci od lat próbujemy stosować przepisy prawa fundowane
przez państwo, nasuwają się nam konkretne
refleksje. Mamy nieodparte wrażenie, iż nad
tworzeniem przepisów regulujących zagadnienia architektoniczne, pracują osoby będące
fachowcami lecz w innej branży. Być może to
jest przyczyną braku sukcesów legislacyjnych.
Przecież trudno spodziewać się pozytywnych
rezultatów w sytuacji, w której przykładowo
zespół prawników, nawet najznakomitszych,
ustala rozpiętość skrzydeł samolotu.
Nie będziemy omawiać w tym miejscu
wszystkich wątpliwych przepisów prawa. Uwagę chcemy skoncentrować na jednej propozycji.
W połowie czerwca 2012 r. na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej zaprezentowany został
projekt Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych
innych ustaw – pokazujący m.in. nową koncepcję przepisów regulujących lokalizację budynku
w stosunku do granicy działki sąsiedniej.
Ministerialny projekt „Założeń” proponuje następujące zasady lokalizacji budynków:
1) budynek o wys. poniżej 12 m – 1,5 m od granicy ścianą pełną lub 4 m ścianą z otworami,
w granicy na zasadzie wzajemności,
2) budynek o wys. powyżej 12 m – 35 m – 1/3
wysokości od granicy,
3) b
 udynek o wys. pow. 35 m – 1/2 wysokości od
granicy,
4) dopuszczalne mniejsze odległości, jeżeli nie
naruszają przepisów odrębnych i sąsiad wyraził notarialną zgodę1.

Pozornie owa zasada jest słuszna, ale wystarczy
narysować wykres obrazujący zależność wysokości od odległości, żeby zobaczyć pojawiające
się schody – i to w znaczeniu dosłownym 1 .
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Wykres pokazujący uzależnienie odległości
od wysokości zawiera niepokojące przeskoki 2 .
Budynek o wysokości 11,99 m ze ścianą bez
okien, będzie można postawić w odległości
1,5 m od granicy działki, ale już budynek o wysokości 12,01 m trzeba będzie odsunąć od granicy działki o 4 m. Podobny przeskok obserwujemy przy wysokości 35 m. Skoro wysokość
budynku może zmieniać się liniowo, jego
wymagana przepisem minimalna odległość
od granicy działki – naszym zdaniem, nie powinna zmieniać się w sposób skokowy.
Podczas analizy konsekwencji przestrzennych mogących zachodzić po wprowadzeniu
propozycji ministerialnej, pojawiają się i inne
wątpliwości. Tekst ministerialny posługuje
się pojęciem „wysokość” budynku. Ponieważ
według § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wysokość
budynku mierzy się „do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu (…), bądź do najwyżej
położonego punktu stropodachu lub konstrukcji
przekrycia budynku (…)” – to uzależnienie odległości od granicy od „wysokości” całego budynku spowoduje komplikacje w sytuacji, w której
budynek nie jest prostopadłościanem i niższa
część bryły zbliża się do granicy działki. Projektując taki budynek trzeba będzie znacząco
odsunąć od granicy działki nawet niewielką
parterową przybudówkę, bo przepis mówi
o całkowitej wysokości budynku 3 .
Opłacalne będzie wówczas podzielenie całości na mniejsze budynki. Wtedy możliwe będzie
podsunięcie kompleksu bliżej granicy działki 4 .
Część projektantów i inwestorów będzie z pewnością próbować dokonywać takiego podziału
poprzez wprowadzanie różnego rodzaju wewnętrznych przegród, kierując się § 210 ww.
Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie stanowiącym, iż „Części budynku
wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego w pionie – od fundamentu do przekrycia

dachu – mogą być traktowane jako odrębne budynki.” Jednakże wobec wprowadzenia do § 210
słowa „mogą” – i strony postępowania i rozpatrujący wnioski urzędnicy mogą odmiennie niż
inwestor oceniać „odrębność” tak wydzielonych
budynków. Sądowa ocena poprawności takiej
operacji może także stanowić dużą niespodziankę, szczególnie w sytuacjach konfliktów
sąsiedzkich. Przepis ten z jednej strony stwarzałby pole działania dla „kreatywnych księgowych” a z drugiej nie gwarantowałby przewidywalności całej akcji.
Wątpliwości pojawiające się przy lekturze
proponowanego przez Ministerstwo przepisu
wynikają także z faktu, że przepis ten powodować może, iż budujący dążący do maksymalizacji zysku będą chcieli budować możliwie
wysoko i przy tym możliwie blisko granicy
działki i tym samym inwestorzy preferować
będą budynki zbliżające się wysokością do
pułapu 12 m i 35 m, co stworzy nową, swoistą
monokulturę urbanistyczną.
Ponadto proponowany przepis na uprzywilejowanej pozycji stawia sześciany, budynki
o prostych ścianach i płaskim dachu, o kształcie
niezmiennym na całej swojej wysokość. Taka
regulacja przekreśla sens stosowania zabiegów
formalnych wypracowanych przez architekturę
dla budynków w mieście jak: dachy skośne czy
mansardowe, cofnięcia ostatnich kondygnacji,
budynki o niestandardowych bryłach (które są
obecnie modne), z nachylonymi ścianami itp.
– prowadzi to do niepotrzebnego zubożenia
form i rozwiązań architektonicznych 5 .
Pod uwagę należy wziąć także konsekwencje dopuszczenia do wybudowania ścian
o wysokości do 12 m w odległości 1,5 m od
granicy sąsiada czy też konieczność znacznego
odsuwania się od granicy budynków wysokich.
Pierwsza z tych sytuacji jest szczególnie drastyczna dla właścicieli sąsiednich działek, na
których stoją budynki jednorodzinne z oknami
w ścianach odsuniętych „standardowo” 4 m
od granicy. Pojawienie się wysokich na 12 m
ścian cudzych budynków w odległości 5,5 m
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1
Schodkowa zależność wysokości
od odległości budynku wg propozycji
MTBiGM
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2
Wykres „schodkowy” zawiera niepokojące
przeskoki, a przecież wysokość budynku
może się zmieniać liniowo

3

3
Przeskoki wykresu mają poważne
konsekwencje przy projektowaniu
budynków o kształcie innym niż sześcian

4

4
Kreatywne rozwiązanie? Sztuczny
podział budynku umożliwi podsunięcie
„kompleksu” bliżej granicy działki
5
Propozycja MTBiGM dla
budynków mających dachy skośne,
o niestandardowych bryłach,
z nachylonymi ścianami itp.
wprowadza mniej korzystne zasady
5

6

6
Alternatywne rozwiązanie. Budynek
sytuowany poza „strefą wrażliwą” może
być bardziej zbliżony do granicy niż
w propozycji MTBiGM

7

7
Alternatywne rozwiązanie. Rozrzeźbione
budynki niższymi częściami mogą
zbliżyć się bardziej do granicy działki
niż w propozycji MTBiGM

od okien domów jednorodzinnych może nie
być przychylnie przyjmowane. Natomiast
konieczność odsuwania od granic działki budynków wyższych niż 35 m o 1/2 ich wysokości
– wykluczy budowę wielu wieżowców w centrach dużych miast, bowiem trudno będzie dla
nich znaleźć wystarczająco rozległe działki.
Alternatywne rozwiązanie mogłaby stanowić opisana w poprzednim numerze Z:A
(03/2012, str. 92-99) propozycja, aby problem
odległości budynku od granicy działki rozwiązać wyznaczając „strefę wrażliwą” określoną
kątem „zahaczonym” o granicę działki. Propozycja niby podobna, ale różnica polega na tym,
że przedstawiona przez nas zasada zakłada,
że budynek (bez zgody sąsiada) żadną częścią nie wkraczałby w „strefę wrażliwą” 6 7 .
Tym samym przy ustalaniu odległości od granicy przestaje być istotna wysokość „całego”
budynku, a regulacji podlegają tylko te jego
części, które są do tej granicy zbliżone. Pomysł
sprawdza się w przypadku każdego rozrzeźbienia bryły (nie jest potrzebna rozbudowana
definicja mówiąca które części budynku mogą
się zbliżać do sąsiada i jak bardzo).
Oczywiście nie ma rozwiązań idealnych
i każda nowa propozycja wymaga dyskusji. Stosowanie zasady uwzględniającej istnienie przy
granicy działek „strefy wrażliwej” na ingerencje
przestrzenne, która to strefa wyznaczona by-

łaby płaszczyznami ustawionymi symetrycznie
względem granicy powoduje, że maksymalnie
zbliżone do tej strefy budynki będą niejednakowo oświetlone słońcem. Tym samym niektórzy
inwestorzy chcący zapewnić własnym obiektom większe nasłonecznienie musieliby bardziej
odsunąć budynki od granicy, niż dopuszczone
minimum. Jednakże aktualnie obowiązujące
przepisy nakładające na inwestorów obowiązek zapewnienia odpowiedniego nasłonecznienia istniejącym w sąsiedztwie budynkom
wydają się co najmniej kontrowersyjne. Wiele
razy spotkaliśmy się z sytuacją, w której w odległości 4m od granicy stał wielopiętrowy budynek mieszkalny i kolejny inwestor chcący
budować na sąsiedniej działce musiał odsuwać
na odległość wielu metrów nowo projektowany
budynek, aby zapewnić luksus świetlny sąsiadowi. Naszym zdaniem bardziej sprawiedliwą
regulacją a przy tym dużo prostszą jest pomysł tzw. „strefy wrażliwej”. Zagadnienie to,
ze względu na społeczne konsekwencje, warte
jest debaty publicznej.

Debata publiczna na temat przyjęcia określonych zasad regulacji odległości budynków
od granicy winna pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania:
	czy inwestor winien móc zbliżyć swój budynek do granicy sąsiada w taki sposób, aby
nasłonecznienie budynku musiał zapewnić właściciel działki sąsiedniej poprzez
znaczne odsunięcie budynków budowanych
później na działce sąsiedniej?
	czy należałoby wprowadzić zasadę, aby
potrzeby w zakresie światła i słońca każdy inwestor zapewniał korzystając przede
wszystkim z przestrzeni własnej działki?
Do propozycji Ministerstwa dołączamy komentarz w postaci znanego powiedzenia „z tej
mąki chleba nie będzie”.

1_Tekst z dnia 12.06.2012 r. projektu „Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i niektórych innych ustaw” publikowany na stronie
internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak

> napisz do autorki:
bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

> napisz do autora:
wojciech.gwizdak@2gstudio.eu

architekt IARP

architekt IARP
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Żółta herbata podwodna

Fotel jak ferrari
Kolekcja foteli Premiere

The Tea Sub to za-

została zaprojektowana

parzarka w kształ-

przez zmarłego niedawno

cie żółtej łodzi

Sergia Pininfarinę,

podwodnej, znanej

słynnego projektanta

z przeboju Beatle-

karoserii samochodowych

sów. Dociera

(przede wszystkim ferrari).

na samo dno

Meble włoskiej firmy Aresline

filiżanki i za-

przeznaczone są raczej

pewnia idealny

do miejsc publicznych.

aromat. Wykona-

Cicho się zamykają i dostępne

na z silikonu.

są w wersjach aluminiowej

Cena: 12,99 $

i drewnianej.

www.animicausa.com

www.operaitalia.pl

Lepsze chłodzenie na sekundę

Lewitujący do kawy

Wentylator Dyson nie
posiada wiatraka, ale za to
wyposażony został w technologię Air Multiplier™, która
piętnastokrotnie zwiększa
cyrkulację powietrza i wytwarza 405 litrów chłodnego
powietrza na sekundę.
Urządzenie zasilane jest
wydajnym bezszczotkowym
silnikiem, a pokrętło regu-

The UP Coffee Table to stolik zaprojektowany przez Christophera Duffy-

lujące umożliwia dostoso-

’ego, w którym szklany blat jest podtrzymywany przez czternaście stalo-

wanie mocy wentylatora do

wych baloników koloru złotego. Nie jest może najtańszy lecz pochodzenie

bieżących potrzeb. Można

zobowiązuje: ręczne wykonanie i limitowana edycja 20 sztuk.

przy nim ochłonąć!

Cena: 2.445,00 £

Cena: 1799-2149 zł

www.duffylondon.com

www.dyson.pl

Inwestorgate do noszenia

Nowa odsłona mniejszego fiata

Nie wiem czy wiecie, ale kultowy odcinek Grupy Archi-

Nowy Fiat 500L łączy styl legendarnej „pięćsetki” ze współczesną funkcjonalnością dizajnu

sława „Inwestorgate” istnieje także w wersji koszulko-

tej marki samochodów. Oparty na efektywnym wykorzystaniu przestrzeni nowy model Fiata

wej. Dla wszystkich, którzy chcą pokazać inwestorowi,

zaprzecza niejako konwencjonalnej przynależności do segmentu − za sprawą obszernej kabiny

że nie dadzą sobie... w projekt dmuchać ☺

pasażerskiej typu MPV w oprawie niewielkiego SUV-a oraz funkcjonalności typowej dla samo-

Cena: 49 zł

chodu klasy kompaktowej.

www.grupaarchislawa.pl

www.fiat.pl
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promocja

Spieki zdobywają architekturę
„Płyty wielu zastosowań” – tak zatytułowana była notka produktowa zamieszczona
w Z:A 03/2012, gdzie po raz pierwszy na łamach magazynu przedstawione zostało kilka
podstawowych aczkolwiek istotnych faktów dotyczących spieków kwarcowych. Teraz warto
rozszerzyć te informacje czytając poniższy tekst i zapoznając się z dołączoną próbką
a 21 września wziąć udział w Dniach Otwartych. Spieki kwarcowe to bowiem materiał
coraz chętniej wykorzystywany przez architektów.
Spiek kwarcowy jako produkt o określonych właściwościach istnieje na rynku już od około 10 lat
i z powodzeniem stosowany jest w architekturze na posadzkach, ścianach wewnątrz budynku,
sufitach, elewacjach a nawet jako pokrycie dachowe. W Polsce w pełnym asortymencie wzorniczym
pojawił się stosunkowo późno, dlatego warto przyjrzeć się dołączonej do tego tekstu próbce.
Ten fragment spieku kwarcowego to element wycięty z płyty o wymiarach 1000 × 3000 mm
i grubości 3 mm. Właśnie dostępność spieków kwarcowych w formie dużych płyt o rozmiarach
1000 × 3000 mm i 1000 × 1000 mm to niewątpliwie jedna z podstawowych zalet tego materiału.

Dość imponującą właściwością jaką posiadają płyty spieków kwarcowych jest też duża
odporność mechaniczna na zarysowania i uderzenia. Jednak tu uwaga – właściwość
taką płyty uzyskują gdy produkowane są w innej gradacji grubości bez zmiany wymiarów powierzchni czyli 3000 × 1000 × „3+” mm.
Grubość „3+” mm to właśnie „tajemna” siła zapewniająca odporność płycie, która
podczas końcowej fazy produkcji podklejana jest od spodniej strony siatką z włókna
szklanego zatapianego w żywicy. Zastosowanie takiego rozwiązania (zbrojenia
powierzchni przeznaczonej do montażu czyli klejenia) czyni z płyty spieku kwarcowego
materiał bardzo odporny na uderzenia jak również nad wyraz elastyczny przy zachowaniu niewielkiej grubości. Upuszczenie z pewnej wysokości kilkukilogramowego młotka
na zwykłą płytkę gresową o gr. 8-12 mm spowoduje, że rozsypie się ona w drobny mak,
natomiast płyta spieku kwarcowego „3+” wyjdzie z takiego eksperymentu cało*.
architekt Konrad Karmański
konradkarmanski@interstone.pl

MAGAZYN CENTRALNY
96-320 Mszczonów,
Adamowice, ul. Styropianowa 2
tel. +48 46 857 24 47, fax +48 46 875 24 48
interstone@interstone.pl

MAGAZYN POZNAŃ
61-118 Poznań,
ul. Św. Michała 58
tel.+48 61 825 97 39, fax +48 61 624 71 06
poznan@interstone.pl

MAGAZYN CHRZANÓW
32-500 Chrzanów,
ul. Kroczymiech 38G
tel. +48 32 623 41 79, fax +48 32 627 60 14
chrzanow@interstone.pl

MAGAZYN WROCŁAW
54-517 Wrocław,
ul. Szczecińska 5/38
tel. +48 71 358 06 01, fax +48 71 723 12 59
wrocław@interstone.pl

* Tym, którzy chcieliby podobny eksperyment przeprowadzić na dołączonej płytce warto przypomnieć, że jest to próbka płyty
w wersji podstawowej grubości 3 mm (bez podklejonej siatki).
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Dni Otwarte dla architektów 21 września 2012 roku
Chętnych do poznania wszystkich zalet płyt spieków kwarcowych oraz własnoręcznego
przeprowadzenia testów wytrzymałościowych i przekonania się o prostocie obróbki zapraszamy na Dni Otwarte, które odbędą się 21 września 2012 roku we wszystkich magazynach
Interstone w Polsce. W siedzibie głównej Interstone w Mszczonowie przy ul. Styropianowej 2
prezentację poprowadzą architekci. Wszystkim projektantom obecnym na Dniach Otwartych
postaramy się przekazać możliwie pełną wiedzę o tym produkcie i podnieść świadomość
w zakresie wspomnianych właściwości spieków, sposobów montażu, obróbki, możliwości
współpracy oraz dystrybucji. Po zakończeniu prezentacji obecni na spotkaniu architekci
otrzymają podstawowe materiały upraszczające pracę z opisanym produktem.

Aerocopter 450
Aerocopter® 450 powstaù w wyniku kilkuletnich badañ prowadzonych przez wybitnych naukowców z wiodàcych wyýszych
uczelni technicznych oraz oúrodków naukowo-badawczych przy udziale projektantów z jednostek rozwojowych sektora
przemysùowego.
Dziæki unikalnej konstrukcji Aerocopter® 450 naleýy do najnowoczeúniejszych urzàdzeñ przetwarzajàcych energiæ wiatru na
energiæ elektrycznà.
Aerocopter® 450 jest jednym z najbardziej wydajnych urzàdzeñ tego typu na úwiecie.
Wirnik o charakterystycznym ukùadzie ùopat zostaù zaprojektowany z wykorzystaniem symulacji numerycznych
zweryfikowanych w procesie badañ modelowych przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym. W konstrukcji
turbozespoùu Aerocopter® 450 wykorzystano nowoczesne materiaùy kompozytowe o wysokich parametrach
wytrzymaùoúciowych stosowane we wspóùczesnym przemyúle lotniczym oraz kosmicznym.
Dziæki takiemu rozwiàzaniu Aerocopter® 450 moýe wytwarzaã energiæ elektrycznà z wiatrów o niewielkich prædkoúciach.
Aerocopter® 450 wytwarza energiæ elektrycznà z wykorzystaniem technologii magnesów neodymowych.
Efektywnà pracà Aerocopter® 450 kieruje komputer wyposaýony w dwa mikroprocesory oraz specjalistyczne
oprogramowanie.
Bezpieczeñstwo uýytkowania zapewnia czterostopniowy niezawodny system kontroli pracy.

ARTBAU WIND

01-365 Warszawa, ul. Kruszyñska 40A

tel.: +48 22 353 57 51

www.a-wind.pl

e-mail: wind@artbau.pl

