3_11

# 21

ISSN 1898-486X

TEMAT WYDANIA:
KOMFORT PRACY W BIURZE
ARCHITEKTURA,
KTÓRA BUDZI EMOCJE . . . . . 12
PROJEKT NIE Z TEJ ZIEMI . . 18
HITY BIUROWE 2011 . . . . . . . 30
MOŻNA SIĘ PRZYZWYCZAIĆ
– WOJCIECH ZABŁOCKI. . . . . 36
ARCHITEKCI
W DOBIE KRYZYSU . . . . . . . . 38
CAD/ESPERANTO. . . . . . . . . . 56
DEFEKTY PRAWA:
LINIA ZABUDOWY . . . . . . . . . 87
DODATEK SPECJALNY:
REWITALIZACJA . . . . . . . . . . 74.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY DLA CZŁONKÓW IARP

WWW.ZAWOD-ARCHITEKT.PL

// komunikat //

W tym miejscu (po raz kolejny) nie opublikowaliśmy płatnej reklamy
ponieważ jako oficjalny magazyn Izby Architektów RP
kierujemy się dopuszczonymi prawem zasadami prowadzenia
przez samorząd zawodowy architektów form działalności gospodarczej.
Nie przyjmujemy do emisji reklam* mogących budzić
jakiekolwiek i czyjekolwiek wątpliwości
co do zgodności ich zawartości z wewnętrznymi przepisami IARP.

redakcja Z:A

* Należy jednocześnie podkreślić, że Zawód:Architekt nie jest finansowany ze składek członkowskich architektów, ale wyłącznie dzięki sprzedaży
powierzchni reklamowej – czytaj: strona 43

// komunikat //

Stanowisko Krajowej Rady Izby Architektów RP
Reklamy publikowane na łamach oficjalnego czasopisma wydawanego pod znakiem
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą naruszać ustawowych regulacji
samorządowych.
Dopuszczone prawem zasady prowadzenia przez samorząd form działalności
gospodarczej*/ **, w żaden sposób nie powinny wiązać się z zakresem czynności
zawodowych wykonywanych przez członków tego samorządu. Zapis ten eliminuje
możliwość wykorzystania uprzywilejowanej pozycji IARP do konkurowania ze swoimi
członkami w zakresie m.in. rynku pracy.
Analogiczna relacja dotyczy w tej samej mierze członków IARP.
Z tego powodu w magazynie Zawód:Architekt jako czasopiśmie samorządu, będziemy
powstrzymywać się od publikowania reklam zawierających bezpośrednie odniesienie
do indywidualnych kontraktów promocyjnych zawieranych przez poszczególnych
członków Izby Architektów, aby nie stwarzać precedensów do zarzutu konkurowania
przez nich w obszarze reklam ze swoim środowiskiem zawodowym.

W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP

Wojciech Gęsiak
prezes KRIA

Sławomir Żak
wiceprezes KRIA

* Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2001.5.42), art. 7, pkt. 3.
** Statut Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, § 29.
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TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Coś się zmienia...
Przez cztery lata istnienia magazynu Z:A i wcześniejsze trzy lata istnienia BIA, wiele dyskusji
wokół tych wydawnictw dotyczyło charakteru publikowania wywiadów i prezentacji z architektami – członkami IARP. Rozmawiałem o tym ze zmieniającymi się w kadencjach członkami
Krajowej Rady Izby Architektów RP, z członkami pierwszej Komisji Wydawniczej IARP, a czasami także z przewodniczącymi Okręgowych Izb Architektów RP.
Dylematy wiązały się z zasadniczym pytaniem: o granicę pomiędzy wymianą doświadczeń
zawodowych, a promocją osoby architekta.
Z pewnością wielu z nas pamięta Biuletyn Izby Architektów. Jego „urzędowa” formuła dokładnie oddawała pierwsze obawy tworzącej się Izby. Obawy o odbiór, z jakim mogłaby spotkać się
prezentacja doświadczeń lub architektury zaprojektowanej przez pojedynczego członka IARP.
Z jednej strony – to przecież jedyna droga wymiany doświadczeń. Z drugiej – mówiliśmy o łamach czasopisma samorządowego. Można powiedzieć: należącego do wszystkich uprawnionych
architektów w Polsce.
A jednocześnie planowaliśmy rozwój. I to nie tylko rozwój w kierunku merytorycznym, ale
również ekonomicznym. Mówiąc wprost: chodziło o pozyskiwania funduszy z publikacji reklam,
tak, aby istnienie czasopisma nie obciążało składek członków samorządu. Do dzisiaj pamiętam
słowa ówczesnego skarbnika IARP arch. Andrzeja Kasprzaka: „Panie Sebastianie, proszę nam
zbudować imperium”. Uśmiecham się teraz, wspominając jak wiele całkowicie antykomercyjnych
ograniczeń zostało wówczas nałożonych na Biuletyn...
Przekształcenie BIA w Zawód:Architekt było rodzajem eksperymentu. Dość powiedzieć,
że samo przekonanie KRIA do tej próby zajęło mi ponad półtora roku. Stopniowo rozwijaliśmy
i modyﬁkowaliśmy koncepcję programową Z:A, cały czas starając się utrzymywać wyłącznie
poziom wymiany doświadczeń. Nie opisywaliśmy sylwetek architektów, a fotograﬁczną prezentację zrealizowanych inwestycji rozumieliśmy jako element dokumentacji doświadczeń
– autentyczne potwierdzenie profesjonalizmu i dokonań rozmówcy. Nie obywało się jednak bez
głosów wątpliwości.
Tyle historia.
Po powołaniu w marcu 2011 roku nowego składu Komisji Wydawniczej i jej pierwszym oﬁcjalnym
posiedzeniu przy aktywnym udziale członków zespołu redakcyjnego Z:A, podjęta została decyzja, że naturalnym krokiem w dalszym rozwoju samorządowego czasopisma będzie ustalenie
„Standardu prezentacji doświadczeń architektów na łamach Z:A”. Tylko w ten sposób możemy
jeszcze bardziej przysłużyć się środowisku i zawodowi.
Po szczegóły zapraszam na stronę obok.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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Redakcja magazynu Zawód:Architekt wraz z nową Komisją Wydawniczą IARP
mają przyjemność oﬁcjalnie poinformować o wprowadzeniu „Standardu prezentacji
doświadczeń architektów” na łamach czasopisma Izby Architektów RP.

Podziel się

doświadczeniami w Z:A

Zrealizowałeś interesujący projekt? Nie było łatwo dyskutować z inwestorem?
Udało się przekonać urząd do właściwej interpretacji? Podziel się swoimi
doświadczeniami z Koleżankami i Kolegami Architektami na łamach magazynu
Izby Architektów RP. Twój głos dotrze do wszystkich uprawnionych architektów
w Polsce i nie tylko*.

Temat kolejnego numeru:

ARCHITEKTURA SPORTOWA, REKREACJA, TURYSTYKA
(obiekty sportowe i rekreacyjne, stadiony, hale i kompleksy sportowe, parki, place,
obiekty spa, baseny, hotele, atrakcje turystyczne...)
Termin nadsyłania propozycji: 30 czerwca 2011 r.

Standard prezentacji doświadczeń architektów na łamach Z:A
1. Program merytoryczny
Prezentacje doświadczeń
architektów oraz prezentacje
realizacji projektów
architektoniczno-budowlanych
na łamach Z:A powinny być
skupione przede wszystkim na:
sprawach zawodowo-biznesowych, organizacji
pracy architekta, relacjach
z klientami (inwestorami)
i urzędami,
zapewnianiu jakości usług
architekta wykonywanych na
rzecz klientów (inwestorów),
związkach architektury
z jakością życia społecznego,
prawem i porządkiem
przestrzennym,
utrudnieniach formalnych
związanych z wykonywaniem
zawodu architekta-projektanta,
organizacji i zarządzaniu
działalnością pracowni
projektowych,
stosowaniu nowoczesnych
technik i technologii
budowlanych oraz
informatycznych.

kwestiach organizacyjnych,
technicznych lub
technologicznych związanych
z realizacją danej inwestycji,
detalach dokumentujących
sztukę rzemiosła
architektonicznego oraz
umiejętności rozwiązywania
problemów warsztatowych.

autorskich artykułów
problemowych (głosów
w dyskusji).

Architekt przesyłający
propozycję powinien być
gotowy do udzielenia
dodatkowych odpowiedzi na
pytania redakcji Z:A.
Poruszane problemy powinny
być poparte przykładami ich
rozwiązań.

3. Tematyka
Przesyłane do redakcji
Z:A propozycje powinny:
wiązać się z tematem
przewodnim danego wydania,
lub aktualnym wydarzeniem
(np. terminem zakończenia
budowy, ogłoszeniem wyników
konkursu, uzyskaniem
pozwolenia na budowę,
wygranym przetargiem itp.),
lub dotyczyć istotnych
problemów zawodowych.

2. Formy publikacji
Przesyłane do redakcji
Z:A propozycje mogą dotyczyć:
prezentacji realizacji
architektonicznych
(w odniesieniu do doświadczeń
zawodowych),
przeprowadzenia osobistych
wywiadów tematycznych,

4. Specyﬁkacja materiałów
W ramach wstępnej propozycji
należy nadesłać materiały
zgodne ze specyﬁkacją:
konspekt o objętości do 3000
znaków, zawierający skrócony
opis problemów związanych
z realizacją danej inwestycji lub
z wykonywaniem zawodu

architekta-projektanta,
popartych przykładami ich
rozwiązań,
zestaw ilustracji
prezentujących zastosowane
rozwiązania – minimum:
4 fotograﬁe lub wizualizacje
(preferowane pliki TIFF),
4 rysunki techniczne
prezentujące istotne cechy
rozwiązania (preferowane pliki
PDF), dodatkowo: rozwiązania
istotnych detali (preferowane
pliki PDF),
inne ilustracje – według
uznania autora/autorów.
Wymiary i jakość ilustracji:
rozdzielczość bitmap 300 dpi,
co najmniej jeden z wymiarów
ilustracji musi wynosić
minimum 1400 pikseli.

Dalsze szczegóły prac nad
publikacją będą uzgadniane
z redakcją Z:A.

5. Sposób dostarczenia
propozycji
Przygotowany konspekt
wraz z ilustracjami
prosimy przesłać na adres:
architekt@zawod-architekt.pl
Wiadomość e-mail nie powinna
przekraczać 15 MB.
Do wysyłki materiałów
graﬁcznych o objętości łącznej
powyżej 15 MB będziemy
udostępniać adres
serwera FTP.
6. Kwaliﬁkacja
Decyzję o kwaliﬁkacji tematów
do opracowania i publikacji
podejmować będzie Komisja
Wydawnicza IARP w składzie:
• arch. Izabela Klimaszewska,
• arch. Alicja Bojarowicz,
• arch. Urszula Szabłowska,
• arch. Marek Czuryło,
• arch. Piotr Średniawa
oraz reprezentujący redakcję
• mgr inż. Sebastian Osowski
(redaktor naczelny Z:A).

* Numer Z:A_03/2011 dotarł pocztą do 9838 architektów - członków IARP oraz do: wszystkich biur Okręgowych Izb Architektów RP, blisko 400 VIP-ów w instytucjach i organach administracji publicznej,
950 menadżerów w ﬁrmach budowlanych, okołobudowlanych i agencjach reklamowych, 150 bibliotek, uczelni architektonicznych i prenumeratorów spoza Izby Architektów RP.
A także do ok. 2100 osób pobierających e-wydanie Z:A z serwisu www. Kolejne wydanie będzie miało nie mniejszą skalę rozpowszechnienia. Drukowany nakład Z:A wynosi nie mniej niż 11.500 egz.
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Publikowane w Z:A artykuły prezentują osobiste
stanowiska, opinie, poglądy ich Autorów i nie muszą być
zgodne z oﬁcjalnym stanowiskiem Izby Architektów RP.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania
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FOT. JOANNA NOWOSADZKA

Architektki
na Dachu Świata
Jesienią 2011 wyruszy w najwyższe
góry świata polska, kobieca wypra-

Glacier. W planie jest także wejście
na szczyt Palung Ri o wysokości
7012 m n.p.m., który zamyka dwie
doliny lodowcowe Gyabrag Glacier

wa alpinistyczno-

i Palung Glacier. Będzie to pierwsza

-eksploracyjna Northern-

polska wyprawa kobieca, której

-Cho-Oyu Himal 2011.

celem jest zdobycie szczytu Cho Oyu

W przedsięwzięciu wezmą udział

o wysokości 8201 m n.p.m.

dwie architektki: Irena Kladzińska-

Cel eksploracyjny obejmuje też

-Wituska z Bydgoszczy (wiceprze-

wykonanie dokumentacji topogra-

wodnicząca KP OIARP i członek

ﬁczno–kartograﬁcznej rejonu oraz

Sądu Dyscyplinarnego) i Joanna

penetrację dolin lodowców Palung,

Nowosadzka z Warszawy. W Hima-

Siguang, Zhushu i Gyabrag Glacier

laje pojedzie też Anna Kladzińska,

w którym biorą udział tylko kobiety,

Danuty Wach. Przed uczestniczkami

oraz doliny rzeki Gyidagai Po. Wła-

córka Ireny, studentka architektury.

alpinistki reprezentujące kluby

trudne, ale realne zadanie eksploracji

śnie Irena i Anna Kladzińskie będą

Rozpoczęcie wyprawy będzie miało

wysokogórskie z całej Polski. Wyjazd

północnej części ośmiotysięcz-

wspólnie odpowiadały za doku-

miejsce we wrześniu, zakończy się

jest realizacją programu „Polski

nika Cho Oyu. Zamierzają wejść

mentację kartograﬁczną. Wszelkie

najprawdopodobniej w maju 2012.

Himalaizm Kobiet”, którego zarys

na niezdobyte sześciotysięczniki

informacje o wyprawie, także dla

powstał w 2008 roku, za sprawą

w północnej grani szczytu pomiędzy

ewentualnych sponsorów na stronie

wieku tego typu przedsięwzięcie,

Ewy Panejko-Pankiewicz oraz

lodowcami Palung Glacier i Zhushu

www.alpinizmkobiecy.pl.

Zorganizowali galę,
otworzyli fabrykę

Gant na Olszy z Krakowa), budynek

Dużo ostatnio dzieje się w ﬁrmie

mieszkalny przy ulicy Piłsudskiego

Baumit. Najpierw 14 kwietnia 2011

18 w Gdyni) i budynek po renowacji

roku w Regionalnym Centrum

(obiekt o konstrukcji przysłupowo-

Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

-zrębowej z ok. 1688 roku z Bogatyni).

rozstrzygnięta została czwarta

Natomiast niecały miesiąc po uro-

edycja plebiscytu Fasada Roku.

czystej gali, 12 maja, w Pobiedziskach

Nagrody przyznano w następują-

koło Poznania otwarto trzecią polską

cych kategoriach: nowy budynek

fabrykę ﬁrmy Baumit. Zakład specja-

do 1000 m² (dwulokalowy dom jedno-

lizował się będzie w produkcji tynków

rodzinny mieszczący się w Poznaniu

gipsowych, cementowo-wapiennych,

przy ulicy Karkonoskiej 6), nowy

zewnętrznych i wewnętrznych, za-

budynek powyżej 1000 m² (budynek

praw murarskich oraz klejących.

Energo-Seminarium
dla architektów

nia efektywności energetycznej

Ekonomiczne
dogrzewanie

Termostaty z serii Devireg 535 lub

budynków”. Jednym z patronów

Zapraszamy na seminarium

merytorycznych spotkania jest

Systemy elektrycznego ogrze-

programator to urządzenia ekono-

„Building Energy Efficiency – kom-

Izba Architektów Rzeczypospolitej

wania podłogowego Devi szcze-

miczne, ekologiczne i energooszczęd-

fortowy, bezpieczny

Polskiej, dlatego w ramach panelu

gólnie sprawdzają się w okresach

ne. Korzystny rozkład temperatur

i energooszczędny

drugiego referaty wygłoszą człon-

przejściowych – pod koniec lub przed

oraz precyzyjna regulacja umożliwiają

dom XXI wieku”, które

kowie IARP – dr arch. Agnieszka

rozpoczęciem sezonu grzewczego,

redukcję zużycia energii o 10-20%,

odbędzie się 21 czerwca 2011 r.

Cena-Soroko (Przegrody szklane

a także w chłodne dni sezonu let-

co powoduje obniżenie kosztów

w Centrum Konferencyjnym Adgar

a efektywność energetyczna

niego. Składają się z kabli grzejnych

eksploatacji oraz ma korzystny wpływ

Plaza w Warszawie. Spotkanie,

budynku) i dr arch. Piotr Kuczia

lub mat grzejnych, termostatów

na stan środowiska naturalnego.

poświęcone będzie koncepcji

(W poszukiwaniu sensu architektu-

oraz elementów instalacyjnych.

> www.devi.pl

poszanowania energii w kontekście

ry zrównoważonej). Łącznie, w pro-

budownictwa jednorodzinnego

gramie całodniowego seminarium

poprzez pokazanie szerokiego

przewidziano 15 wystąpień.

To pierwsze od ponad ćwierć

spektrum problemu – na świecie,

po rekonstrukcji i adaptacji (budynek

Organizatorem jest ﬁrma ABB,

w Europie i w Polsce. Podzielone

do grona partnerów medialnych

zostało na dwa panele: „Światowe

został zaproszony Zawód:Architekt.

i europejskie standardy, dyrekty-

Więcej informacji, zaproszenia oraz

wy, normy, prawa a efektywność

szczegółowy program spotkania:

energetyczna budynków” i „Współ-

> www.infoinwest.pl

czesna architektura dla poprawie-

> tel. 22 532 14 00
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550 wyposażone w prosty zegar lub

ARCHIKOMIKS

PREZENTUJE: PIERWSZY POLSKI KOMIKS ARCHITEKTONICZNY COPYRIGHT: ORIA MEDIA

OŁPEN SPEJS'YS
Mówił, że jego pragnieniem
było zapewnienie nam
komfortu...

Trafiłem wczoraj na
wywiad z projektantem
naszego biurowca...

Żartujesz?

Naprawdę?

Mało tego - facet ma żonę,
dziecko i psa...

A po pracy lubi
chodzić do kina...
Lepiej więcej nic
nie mów, bo czuję,
że zaczynam go lubić!

www.grupaarchislawa.pl

To niemożliwe!

SCENARIUSZ: BARTOSZ WOKAN

RYSUJE: WOJCIECH MALART

Więcej przygód naszych dzielnych architektów na stronie www.grupaarchislawa.pl
Zostań też naszym fanem na Facebooku.

PARTNERZY:

SPONSOR ODCINKA:
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INFORMACJE

Rejs dla ekologii

Moniera Frank Schnieber symbolicz-

Spółka Monier rozpoczęła 11 maja

nie przekazał wiceprezesowi fundacji

2011 współpracę z Fundacją Nasza

Sławomirowi Brzózce zużyty telefon

Ziemia w ramach programu „Zielona

komórkowy. Fundacja Nasza Ziemia

Stopa Filantropa”, którego zało-

poprzez recykling starych telefonów

żeniem jest wymiana sprzętu AGD

uzyska znaczące środki, które będą

i tradycyjnych żarówek w rodzinnych

przeznaczone dla domów dziecka.

domach dziecka. Monier, znany m.in.

O świetle w Lozannie

szymi osiągnięciami naukowymi oraz

Za nami 4. edycja Velux Daylight

praktycznymi doświadczeniami.

Symposium. W dniach 4 i 5 maja 2011

Novum tegorocznej edycji

roku szwajcarską Lozannę odwie-

stanowiło międzynarodowe Forum

dziło 300 architektów i ekspertów.

Akademickie dla doktorantów, które-

Czwarta odsłona imprezy poświę-

go uczestnicy mogli wymienić infor-

cona została koncepcji światła

macje i podzielić się doświadczeniami

dziennego z perspektywy użytkow-

z zakresu znaczenia i wykorzystania

ników obiektów architektonicznych,

światła dziennego w architekturze.

a zatem wpływu światła na zdrowie

Rejs był również okazją do

z produkcji dachówek cementowych

prezentacji nowych produktów

Braas, udzieli wsparcia ﬁnansowego

ﬁrmy Monier, a także wyników

na powyższy cel.

badań TNS OBOP na temat świado-

Nawiązanie partnerstwa odbyło

mości ekologicznej Polaków

się podczas rejsu statkiem wyciecz-

w powiązaniu z używaniem materia-

kowym po Wiśle – prezes zarządu

łów budowlanych.

Od czasu pierwszego Velux Day-

i samopoczucie. Do udziału w sympo-

light Symposium, które odbyło się

zjum zaproszeni zostali eksperci

w Budapeszcie w 2005 roku impreza

z różnych dziedzin zajmujący

stała się platformą wymiany wiedzy,

się koncepcją światła dziennego

doświadczeń i śmiałych architekto-

w architekturze oraz jego wpływem

nicznych wizji dotyczących wykorzy-

na nasze zdrowie i życie. Paneliści

stania światła w architekturze.

dzielili się ze słuchaczami najnow-

> www.thedaylightsite.com.

Pod Egidią ogrodzenia

zycji jest praktyczne i proste wypeł-

Nowe kolory na wiosnę

przystosować do własnych preferencji

Na system ogrodzeniowy Egidia

nienie palisadowe (proﬁle pionowe

Firma Weber wprowadziła nową

wydobywając na pierwszy plan barwy

w ofercie ﬁrmy Betafence składają

o wymiarach 30 x 18 mm w odstępie

paletę kolorów tynków i farb

się panele, słupy, bramy skrzydło-

110 mm) lub też wypełnienie w po-

elewacyjnych Weber Color

we i przesuwne wykonane z proﬁli

staci Nyloforu 3D, czyli panelu marki

Navigator inspirowaną

architektom nowa pa-

stalowych. Można go dostosować

Betafence, o prostokątnych oczkach

szlachetnymi barwami

leta kolorów została

do własnych potrzeb poprzez wybór

i poziomym proﬁlowaniu.

alabastru, agatu,

wypełnienia bram i paneli. Do dyspo-

> www.betafence.pl

ametystu, bursztynu,

na pliki elektronicz-

koralu, lazurytu

ne współpracujące

i malachitu.
Ten wzornik barw
powstał we współpracy z wybranymi pracowniami

Panele także na ścianie

które stanowią element mocujący dla

System modułowy Active Wall ﬁrmy

różnego rodzaju akcesoriów: haczy-

Witex to sposób na innowacyjną aran-

ków, zacisków półkowych czy moco-

żację pomieszczenia. Proﬁle do mon-

wań na telewizor. Dzięki nim możemy

tażu paneli na ścianach pozwalają

umieścić na ścianie półki, praktyczne

na swobodną realizację indywidual-

haczyki na akcesoria kuchenne lub

nych pomysłów – dzięki nim wszystkie

stworzyć z nich wygodne wieszaki

laminowane panele z oferty ﬁrmy

na ubrania, które pozwolą oszczędzić

można zastosować także na ścianie.

miejsce np. w wąskim korytarzu.

Umożliwiają to aluminiowe szyny,

> www.witex.com
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intensywne bądź stonowane. Aby ułatwić pracę

przetransponowana

z programami do projektowania, takimi
jak: AutoCAD, ArchiCAD,
Autodesk 3dsMax oraz Corel-

architektonicznymi, Skandynawskim

DRAW. Elektroniczną bibliotekę wraz

Instytutem Barwy i w oparciu o bo-

ze szczegółową instrukcją jak z niej

gate doświadczenie ﬁrmy w zakresie

korzystać w poszczególnych aplikacjach

kolorystycznego kształtowania fasad.

można pobrać ze strony internetowej.

Wzornik można w prosty sposób

> www.netweber.pl

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Pracownia Gareth Hoskins Architects jest jedną
z najbardziej znanych w Szkocji. Założona w 1998 roku
przez arch. Garetha Hoskinsa zatrudnia obecnie 30 osób.
Siedziba GHA znajduje się w Glasgow.

Architektura,
która budzi emocje
Z architektem Garym Johnsonem jednym z dyrektorów Gareth Hoskins Architects rozmawia Anna Wróbel

Do najważniejszych elementów procesu projektowego, decydujących o ostatecznym kształcie
projektu należą konsultacje, również te publiczne. Nie tylko dlatego, że są one narzucone przez
nasze prawo. Dialog i zrozumienie czego oczekuje klient to klucz do sukcesu.
Szkocja posiada własny parlament
i odrębne przepisy w wielu dziedzinach.
Czy definicja zawodu architekta i zapisy
prawne w tym zakresie, różnią się od
definicji obowiązujących w Anglii?

> W całej Wielkiej Brytanii tytułem architekta
może się posługiwać jedynie osoba zarejestrowana w ARB (Architects Registration Board).
Aby stać się architektem, należy przedłożyć
dokumenty zaświadczające o ukończeniu odpowiedniego kierunku studiów i 7-letniego
okresu praktyki. Reguluje to ustawa z 1997
roku (Architects Act, Section 20).
Oprócz tego, jak każdy kraj europejski, Szkocja
posiada swoją organizację zrzeszającą architektów RIAS (Royal Incorporation of Architects in
Scotland). Jest to lokalny odpowiednik brytyjskiego RIBA (Royal Institute of British Architects).
Osoba posługująca się tytułem architekta może
być członkiem jednej lub obu tych organizacji,
choć nie musi. Członkostwo jest dobrowolne.
Na rynku architektonicznym wszyscy
chyba odczuli skutki globalnego
ekonomicznego kryzysu, a mimo to Wasza
pracownia utrzymuje stabilną pozycję
w Wielkiej Brytanii. Jak wam się to udaje?
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> Na pewno nie wygrywamy przetargu czy
konkursu co tydzień (śmiech). Firmę tworzą
ludzie, w naszym przypadku są to na pewno ludzie z talentem i pasją. Pracownię tworzyliśmy
przez 10 lat, w tej chwili pracuje u nas 30 osób.
Jeśli chodzi o promocję, to nie mamy dyrektora marketingowego, nie współpracujemy też
bezpośrednio z żadną agencją PR. Za kontakty z prasą, marketing, przepływ informacji do
mediów jest odpowiedzialny nasz koordynator
marketingowy, a stategię marketingową ustala i wprowadza Zarząd GHA (5 dyrektorów).
Poza tym nie jesteśmy korporacją i nie
sprzedajemy kartonowych pudełek przez internet. Nasz produkt, projekt, powstaje przez
dłuższy czas i jest za każdym razem unikatowy. Proces projektowy jest otwarty, tzn.
opiera się na stałym i bezpośrednim kontakcie
z klientem. Jego zaufanie zdobywamy poprzez
tworzenie odpowiedniego klimatu do rozmowy i wyjaśnianie, co na danym etapie robimy.
Zadowolony klient zawsze wróci. To podejście
obowiązuje nas nie tylko wobec klientów indywidualnych, ale również większych klientów
komercyjnych. Współpracują z nami m.in. ING,
Land Securities, British Land, The Trump Organization czy LBIG.

Macie na swoim koncie wiele wyjątkowych
realizacji, wasze projekty były wielokrotnie
nominowane i nagradzane w brytyjskich
i międzynarodowych konkursach z dziedziny
architektury i dizajnu. Wystarczy wymienić
kilka trofeów: Best Public Building Award,
RIBA National Awards, Scottish Design
Awards. Czy jest taki projekt, który ma dla
Pana szczególne znaczenie?

> Mam ten komfort, że lubię wszystkie projekty, które powstają w naszej pracowni.
Oczywiście są takie, które dają więcej radości
tworzenia. W moim akurat przypadku jest to
Centrum Sztuki The Bridge w dzielnicy Easter
House w Glasgow i zespół szkół Mid Yell Junior
High School na Szetlandach, na wyspie Yell,
w naprawdę odludnym miejscu. Unikalny charakter tej szkoły, wynikający szczególnie z lokalizacji, sprawił, że projekt stanowił dla nas
duże wyzwanie.
Jednak pełniąc obowiązki jednego z dyrektorów GHA nie spędzam już niestety tak dużo
czasu przy desce kreślarskiej czy komputerze
jak mógłbym sobie tego życzyć. A zawsze najbardziej lubię te momenty, kiedy znajduję chwilę na szkicowanie nowych pomysłów i ich dyskutowanie z naszym zespołem projektowym.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

FOT. ANDREW LEE

Nie jest dobrym rozwiązaniem samotna praca w biurze
architektonicznym przez pięć miesięcy w roku, a potem wysłuchiwanie
narzekań niezadowolonych użytkowników. Lepiej uwzględnić wszystkie
opinie w trakcie i wprowadzić odpowiednie poprawki do projektu.

Hospicjum dla Dzieci Robin House, Balloch, Szkocja

Z:A _03_2011
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Bardzo ważnym aspektem w pracach
projektowych GHA jest związek
projektowanego obiektu z krajobrazem.
W Polsce w procesie projektowym to
znaczenie często gdzieś umyka, potem
– w praktyce – manifestuje się jako
powszechny chaos architektoniczny. Czy
mógłby Pan doradzić coś w tej mierze
polskim architektom?

> Wszędzie istnieje architektura dobra i zła.
Również w Szkocji. Nie powinienem chyba
dawać rad polskim architektom, bo to zawsze
zależy od bardzo szerokiego kontekstu w jakim powstaje projekt. Od tego, jakie są jego
założenia, program.
Mam jedynie taką reﬂeksję, że większość
osób, które przechodzą ulicą obok zaprojektowanego przez nas budynku i dokonują jego mimowolnej oceny, nigdy nie wchodzi do środka.
Dlatego ich ocena będzie zależeć od tego, jak budynek jest odczuwany właśnie przez przypadkowego przechodnia z zewnątrz, czy jego zdaniem
harmonizuje z otoczeniem, czy nie. Tej harmonii
nie należy oczywiście mylić z obojętnością. Architektura musi budzić emocje. Taka, która pozostawia widza obojętnym i nie wywołuje w nim
żadnych reakcji jest najgorszą z możliwych.
Realizujecie wiele budynków w strefach
ochrony konserwatorskiej jednak wasze
rozwiązania nie starają się odtwarzać
wyglądu obiektu z konkretnego
historycznego okresu. Najczęściej są to
bardzo współczesne propozycje. Czy jest to
powszechne podejście w Wielkiej Brytanii?

> Prawdopodobnie nie. Proces konsultacji
z zespołem konserwatorskim rozpoczyna się
dużo wcześniej zanim zostanie narysowana
pierwsza kreska na projekcie. Stąd jest czas na
dyskusję i wyjaśnienie dlaczego proponujemy
takie a nie inne rozwiązanie. Każde miejsce
posiada przecież odrębne warunki ochrony
i „opowiada” inną historię.
Wypracowaliśmy sobie już na tyle dobrą
opinię, że czasem jesteśmy zapraszani na konsultacje jako eksperci, podczas tworzenia wnio-
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sków konserwatorskich. Bierzemy wtedy udział
w określaniu warunków jeszcze zanim powstaną oﬁcjalne założenia planów miejscowych.
A nasi klienci najczęściej są już wcześniej
świadomi, że nie wykonujemy projektów restauracji obiektów. Wiedzą, że staramy się
dostosowywać nasze projekty do zmieniających się warunków, potrzeb i przestrzeni. Owszem, proponujemy rozwiązania współczesne,
modernistyczne, które czasem są uznawane
za kontrowersyjne. Ale taką przyjęliśmy sobie
zasadę działania i jesteśmy pod tym względem
konsekwentni. Dobrymi przykładami są tutaj
St. Andrews Square i Zamek w Edynburgu czy
Culloden Battleﬁeld Visitor Centre w Inverness.
Niezwykle istotnym elementem procesu
projektowego na całych Wyspach są
konsultacje publiczne. Z własnego
doświadczenia wiem, że nie są one łatwe
do przeprowadzenia, a często bywają
traktowane jako zło konieczne. Zbudowanie
płaszczyzny efektywnej komunikacji
z instytucjami, przyszłymi użytkownikami,
sąsiadami inwestycji do najłatwiejszych
nie należy. Wam te konsultacje idą bardzo
dobrze. W jaki sposób tego dokonujecie?

> Tak, to prawda – jednym z najważniejszych
elementów procesu projektowego, decydującym o ostatecznym kształcie projektu są konsultacje, również te publiczne. Nie tylko dlatego, że są one narzucone przez nasze prawo. Po
pierwsze rozmowa z klientem (to o czym już
powiedziałem), zrozumienie na wstępie czego
on oczekuje, to klucz do sukcesu. Potem trzeba
wrócić do niego z propozycją i udowodnić, że wybrane przez nas rozwiązania są najlepsze z możliwych. Także w szerszym kontekście – nie tylko
dla klienta, ale również dla całego otoczenia.
Zakres konsultacji publicznych zależy od
rangi projektu. W wypadku projektów o znaczeniu ponadkrajowym (Major Projects) i narodowym (National Projects) konsultacje są
wymagane jeszcze przed złożeniem wniosku
o pozwolenie planistyczne (planning permission), które jest podstawowym instrumentem

kontroli zagospodarowania przestrzennego
w Wielkiej Brytanii (regulacja prawna: New
Planning Legislation 2009).
W wypadku projektów o kategorii „lokalny”
(Local Projects) konsultacje nie są wymagane,
mimo to, przygotowując projekt budowlany nasza pracownia często uwzględnia je w harmonogramie prac i podejmuje dla dobra projektu.
Podam przykład: w Mid Yell Junior High
School na Szetlandach, projekcie realizowanym na zlecenie lokalnego urzędu jeszcze przed
2009 rokiem, konsultacje odbywały się co 6 tygodni. Spotykaliśmy się z personelem szkoły,
nauczycielami, rodzicami, dziećmi. Na każdym
ze spotkań prezentowany był aktualny stan
prac i dyskutowaliśmy sugestie oraz uwagi do
projektu. Pojawiały się różnorodne pomysły,
również niemożliwe do przeprowadzenia (np.
uczniowie chcieli się wspinać po zielonym dachu). Ujawniła się potrzeba istnienia w szkole
jakiegoś elementu ekscytującego. Ze zrozumiałych względów nie mogliśmy tego pomysłu
zrealizować, jednak na drodze konsultacji wypracowaliśmy z dziećmi alternatywne rozwiązanie – ściankę wspinaczkową w ogrodzie przyszkolnym, którą przyjęto z entuzjazmem.
Forma konsultacji może być zresztą różna.
Można organizować warsztaty projektowe dla
dzieci, wykłady, wystawy. Nie jest dobrym
rozwiązaniem samotna praca w biurze architektonicznym przez pięć miesięcy w roku,
a potem wysłuchiwanie narzekań niezadowolonych użytkowników. Lepiej uwzględnić
wszystkie opinie w trakcie i wprowadzić odpowiednie poprawki do projektu.
Czy jest jakiś element w brytyjskiej
polityce architektonicznej, który chciałby
Pan zmienić, albo który powszechnie
przysparza problemów?

> Nie podobają mi się regulacje prawne Unii Europejskiej w zakresie procesu przeprowadzania
konkursów architektonicznych realizowanych
ze środków publicznych. Procedura takich konkursów wymaga wypełnienia specjalnych formularzy pre-qualiﬁcation questionnaire (PQQ),

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

FOTOGRAFIE: ANDREW LEE, MATERIAŁY ARCHIWUM GHA

Zakres konsultacji publicznych zależy od rangi projektu. W wypadku projektów
o znaczeniu ponadkrajowym (Major Projects) i narodowym (National Projects)
konsultacje są wymagane jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie planistyczne
(planning permission). W wypadku projektów o kategorii „lokalny” (Local Projects)
konsultacje nie są wymagane, mimo to warto uwzględniać je w harmonogramie prac
i podejmować dla dobra projektu.

Centrum Bitwy pod Culloden,
Inverness-shire, Szkocja

Centrum Bitwy pod Culloden,
Inverness-shire, Szkocja

Projekt Muzeum Sztuki Współczesnej
w Warszawie

Centrum Sztuki The Bridge, Easter House, Glasgow
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które są bardzo szczegółowe, a ich wypełnienie
pochłania zwykle dużo czasu. Ostatnio miałem
w ręce formularz, który liczył 50 stron. Ktoś
w pracowni musi spędzić przynajmniej tydzień,
inwestując czas na wypełnienie takiego dokumentu. Dodatkowo wymagania, jakie stawia
się oferentom automatycznie eliminują z udziału w konkursach młode, niedoświadczone pracownie. Przykładowo, w konkursie na projekt
nowej szkoły oczekuje się udokumentowania
trzech podobnych doświadczeń, których młode
pracownie przecież zwykle nie posiadają. Tym
samym wyklucza się z rywalizacji często bardzo
innowacyjne zespoły. Taki stan rzeczy sprzyja
powielaniu schematycznych rozwiązań projektowych istniejących na rynku od lat.
Kolejnym problemem jest wybór dokonywany na podstawie ceny ofertowej projektu.
Podstawą oceny projektu architektonicznego
nie powinna być jego cena, ale jakość.
W związku z tym życzyłbym sobie, aby
w przyszłości zmieniły się kryteria oceny propozycji projektowych i brano pod uwagę merytoryczną i artystyczną wartość przedstawianej
koncepcji. Tak samo z doświadczeniem zespołu
projektowego: jest ważne, ale nie najważniejsze.
Nad czym obecnie pracujecie?

> W tej chwili pracujemy nad około 20 projektami. Pod koniec roku 2011 zakończymy
budowę Cinema and Music Venue w Lerwick,
realizowanym we współpracy z Local Council
Scotland. Pracujemy też nad rozbudową Aberdeen Art Gallery, kilku hoteli, realizujemy prywatną rezydencję w Edynburgu.
Projektem pod wieloma względami niezwykłym, można powiedzieć eksperymentalnym,
był program prowadzony na zlecenie Architecture and Design Scotland. To studium wykonalności obiektu szkoły w warunkach istniejącej
zabudowy w mieście, ale nie tylko w budynkach
użyteczności publicznej, również w kontekście
przestrzeni publicznej, poszczególnych obiektów, nawierzchni i znajdujących się w tej przestrzeni ludzi. Chodziło tu o znalezienie miejsc
o walorze poznawczym, nie wykorzystanych do
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tej pory w wystarczającym stopniu jako środowisko edukacyjne. Projekt został już ukończony,
a informacje o nim dostepne są na stronie: www.
ads.org.uk/smarterplaces/features/senses-ofplace-learning-towns-2. Lokalny urząd miasta, po
weryﬁkacji środków budżetowych zdecydował,
że nie może sobie pozwolić na budowę nowej
szkoły, choć jest taka potrzeba. Zostaliśmy więc
poproszeni o przygotowanie studium wykonalności obiektu szkoły w warunkach istniejącej
zabudowy w przestrzeni miasta, nie tylko w budynkach użyteczności publicznej.

FOTOGRAFIE: MATERIAŁY ARCHIWUM GHA
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Zespół Szkół w Mid Yell, Szetlandy

A czy macie jakąś szczególną strategię
rozwoju firmy?

> Staramy się angażować w większe międzynarodowe projekty. Bierzemy udział w różnych
europejskich (i nie tylko) konkursach. Wiele
z nich dotyczy muzeów, ponieważ w tej dyscyplinie mamy szczególne osiągnięcia. Ostatnio
znaleźliśmy się w ﬁnale konkursu na Fort York
Visitor Centre w Toronto. W Polsce w latach
2006-2009 braliśmy udział w konkursach na
Muzeum Sztuki Współczesnej (MoMA) w Warszawie i Teatr Nowy w Warszawie. Niestety,
nie zdobyliśmy do tej pory żadnych nagród.
Budujemy też sieć kontaktów z lokalnymi pracowniami w Niemczech i w Polsce. Również
z uczelniami. Oprócz konkursów chcielibyśmy
zaangażować się w większe projekty obiektów
służby zdrowia, opieki społecznej, edukacji.
Mamy w tym zakresie duże doświadczenie.

Zespół Szkół w Mid Yell, Szetlandy

Czy w związku z tym planujecie otworzyć
filię pracowni GHA w centralnej Europie,
np. w Polsce?

> W tej chwili badamy takie możliwości w Berlinie, Gdańsku i Warszawie. W kwietniu rozpoczęliśmy współpracę z Politechniką Gdańską.
Projekt zatytułowany „Dialog ze środowiskiem
szkoły” odbywa się w ramach międzynarodowego programu wymiany studenckiej (razem
z University of Strathclyde z Glasgow) w jednej
z sopockich szkół. Mamy nadzieję, że będzie to
pierwszy z wielu projektów tutaj. Liczymy również na współpracę z polskimi pracowniami.

Projekt przebudowy St. Andrew Square,
Edynburg, makieta

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

FOT. ANDREW LEE

Podstawą oceny projektu architektonicznego nie powinna być jego cena,
ale jakość. Życzyłbym sobie, aby w przyszłości zmieniły się kryteria
oceny propozycji projektowych i brano pod uwagę merytoryczną i artystyczną
wartość przedstawianej koncepcji. Tak samo z doświadczeniem zespołu
projektowego: jest ważne, ale nie najważniejsze.

Centrum Sztuki The Bridge, Easter House, Glasgow
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WOLNE MYŚLI

OD REDAKCJI
Niniejszy artykuł kilka miesięcy spędził na redakcyjnej półce czekając na opinię odpowiednich organów Izby
Architektów RP. Wszyscy mieliśmy wątpliwości czy osobiste wypowiedzi powinny znajdować miejsce na
łamach samorządowego czasopisma. Ostatecznie nowi członkowie Komisji Wydawniczej IARP, powołani
w marcu 2011 r. podjęli decyzję, że jest to właściwy kierunek rozwoju czasopisma. W międzyczasie
fragmenty wypowiedzi autora zostały opublikowane w trójmiejskim wydaniu Gazety Wyborczej w dniu
02.12.2010 r. Na łamach Z:A tekst ukazuje się w całości. Traktujemy go jako polemiczny głos w dyskusji.

Projekt nie z tej ziemi
arch. Paweł Wład Kowalski

Nagrody w konkursie architektonicznym nie zdobywa się za projekt największego, czy najwyższego
obiektu. Nie ma takich kryteriów i tak naprawdę, konkurujący, gdy startują w konkursie, kryteriów
wyboru najlepszej pracy nie znają. Właściwie w ogóle ich nie ma, bo moim zdaniem, również
regulaminy ich przeprowadzenia bywają łamane, a nawet zdarzyło się, że w Gdańsku, w konkursie na
Teatr Elżbietański, nagrodzono projekt zlokalizowany poza wskazaną działką. Czy jest, zatem sens
startować w konkursie, gdy nie wiadomo, co sędziowie będą oceniali? Tak i to duży, pod jednym wszakże
warunkiem, że sędziowie podejmą, nie mniejszy niż konkurujący, wysiłek intelektualny dotarcia do sedna
postawionych do rozwiązania problemów architektonicznych.

U

Udział w konkursie jest okazją do sprawdzenia kondycji twórczej i porównania się z innymi. Przeanalizowania stanu architektury, jej
trendów i najnowszych realizacji. Aby wygrać,
trzeba przebić konkurencję swoja pracą, pokonać granice ich możliwości twórczych, wybić się
ponad różnorodne ograniczenia i stereotypy.
Przekroczenie niektórych granic wiąże się z ryzykiem klęski. Chciałbym, aby zwycięska praca,
sukcesem realizacji udowodniła, że wybrano
ją słusznie, a jej wybór jest udaną próbą przełamania wielu trudności i granic. Spróbujmy je
opisać posługując się konkretnym przykładem.

Granice kuli ziemskiej
Konkurs na projekt Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku obejmuje przestrzeń o największej ilości wymiarów, w jakiej ma zaistnieć
obiekt architektoniczny. Rozpięty jest między
przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.
Powinien być znakiem, wywoływać silne emocje, upamiętniać, edukować i sprawnie funkcjonować. Powinien oddziaływać w skali świata, który został dotknięty wojną, w skali wielu
kultur i populacji, pokazać zjawiska, które do
niej doprowadziły, jak przebiegała, jak zmieniła świat, czego nas uczy.
Uważam, że zwycięska praca winna zawierać
rozwiązanie relacji tego muzeum z innymi miejscami na świecie poprzez taką formę, która nawiązywałaby do rozlania się wojny na cały świat.
Tymczasem zaproponowana forma symbolizuje
wojnę jako katastrofę jednego tylko miejsca, tak
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jakby wydarzyła się tylko tutaj. Czy świat będzie
utożsamiał swoje dramaty z taką silnie oddziałującą symboliką obiektu w Gdańsku?

Granice powierzchni ziemi
Muzeum II Wojny ma szczególną rolę edukacyjną, nie tylko w sensie przedstawienia faktów historycznych, ale także rozpoznawania
ciemnych stron człowieczeństwa, rodzenia się
nowych wojen i dochodzenia do tego jak je pohamować w zarodku. One powstają wśród ludzi,
w zalążkach różnorodnych procesów społecznych, gospodarczych, kulturowych, które trzeba
badać i ujawniać. Muzeum ma wielkie znaczenie
dla współczesności i wytyczania dróg w przyszłość. Powinno, zatem mieć jednoznaczne relacje z tym, co aktualnie dzieje się na świecie.
Wybrana praca przekracza takie założenia
i chowa muzeum pod ziemię. Wszystko, co
się wiąże z wojną, umieszcza w podziemnym
skarbcu, który nad powierzchnią ma formę pomnika. Czy nie spowoduje to przeniesienia jej
do historii i usunięcia z wyobraźni aktualnych
zagrożeń i potraktowania jej jak spraw, które
współczesnych już nie dotyczą, zostały usunięte z powierzchni ziemi, schowane, odłożone
ad acta? Mam nadzieję, że różnorodnymi działaniami uda się utrzymać aktualność doświadczeń wojny, że nie zostanie ona potraktowana
jak dawno zamknięty rozdział. Utrzyma się
przekonanie, że muzeum jest dla żyjących ludzi i ma kolosalne znaczenie w kształtowaniu
przyszłości. Zaistnieje związek między tym,

co historia chowa pod ziemią, z tym, co dzieje
się na powierzchni. Taka relacja pozwoli uzmysłowić realne zagrożenie zniszczenia świata na
podstawie doświadczeń eksponowanych przez
muzeum II Wojny Światowej.

Granice „podziemnych” emocji
Prawie we wszystkich kulturach na świecie
umieszczanie czegoś pod ziemią wiąże się ze
schowaniem lub schronieniem. Odizolowaniem
od świata. Wiąże się z budową grobowca, tworzeniem miejsca pochówku. Schodząc w głąb
ziemi schodzimy do innego świata, świata bez
słońca z obawą, że możemy już nie wyjść, że
ginąc pod zwałami ziemi, pochłonie nas świat
umarłych. Będąc pod ziemią towarzyszy nam
podświadome odczuwanie istniejącego niebezpieczeństwa i chęć jak najszybszego wyjścia na powierzchnię. Podświadomie pilnujemy
drogi ewakuacyjnej, wyczulamy węch na dym,
słuch na alarm, na każdy podniesiony głos.
Wybrany projekt przełamuje obawy takiego myślenia zakładając, że owe lęki będą
częścią emocji grozy wojny, jakie ma w zwiedzających wyzwalać architektura obiektu. Nawet tak tworzony lęk ma być obecny podczas
seminariów i konferencji, czy podczas prac
naukowo-badawczych. Co zrobić by ludzie nie
tylko zwiedzili muzeum, obejrzeli eksponaty
i szybko wyszli szczęśliwi, że ich to ominęło,
ale wynieśli z podziemi jeszcze coś więcej?
Mamy zakodowaną symbolikę, że to co pod
ziemią jest piekłem, a co ponad – niebem. Au-
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torzy nagrodzonej pracy stwierdzili publicznie
prezentując projekt, że schodząc do podziemi
mamy odczuć silny kontrast miedzy tym, co
dobre, a tym, co złe. Mamy zostać poddani
ekspresji piekła wojny i z ulgą wydostawszy
się na powierzchnię, oglądać odbudowany
Gdańsk, odczuć radość powrotu do życia. Czy
formy te stworzą takie wrażenia, czy czerwień
brył odczytamy jako ogień piekielnych cierpień
wywołanych wojną? Czy formy te nie zatrą odbioru granicy miedzy oprawcami, a heroizmem
walk wyzwoleńczych i radości zwycięstwa,
które było nieodłączną częścią tego dramatu,
a teraz wszyscy razem są w czeluściach podziemi? Moim zdaniem projekt ten przekroczył
granice emocjonalnego odbioru architektury,
które zostały przyjęte w innych pracach.

FOT. KACPER KOWALSKI

Granice perspektywy projektowania
Różne formy architektoniczne mogą wywoływać emocje grozy, strachu i lęku, zagłady, walki i bohaterstwa, nadziei i wyzwolenia. Nieco
odmienne formy będą je symbolizować w różnych kulturach na świecie. Jedno jest wszakże wspólnym mianownikiem wizji dramatu
i grozy drugiej wojny – to zrównane z ziemią
miasta i ruiny Gdańska, Warszawy, Hiroszimy,
Drezna, Stalingradu... Taki skutek, w sensie architektoniczno-przestrzennym, przynosi wojna. Widząc w Gdańsku stojące od czasu wojny
wypalone ruiny mamy jednoznaczne skojarzenia i emocje, nasuwający się dramat ludzi.
Wzniesione obok odbudowane domy pokazują
w tym kontraście najważniejszą różnice między dobrem, a złem, życiem i śmiercią. Gdańsk
jest genialnym miejscem by to przekazać, wystarczy odpowiednio zaprojektowany obiekt
muzeum, który podejmie takie wątki kompozycji. Może muzeum nawiązujące formą do
fragmentu miasta, które odbierane z tej „ludzkiej” perspektywy pokaże, że tętniące życiem
miasto może być zniszczone, że wojna rodzi
się wśród ludzi, na ulicy.
Na konkurs nadesłano prace z całego świata i niemal wszystkie projekty pokazywały
obiekty jakby były zrzucone z kosmosu, a nie
stworzone z perspektywy przechodnia, odbiorcy. Mamy projekty płyt miażdżących swym
ciężarem, fragment gigantycznej gąsienicy
i monstrualne bryły uniesione nad ziemią wywołujące grozę. Jedna z nich uderzyła w grunt
z niebywałą siłą, wyrąbała potężną dziurę.
Jakieś jej szczątki sterczą nad powierzchnią,
powstała forma, która symbolizuje jakiś wypadek, katastrofę, która wydarzyła się w tym
miejscu. Energia uderzenia emanuje z projektu
i zwraca uwagę wszystkich, ale czy jest właściwa by formować muzeum wojny, która objęła cały świat?

Granice percepcji odbiorcy projektu
Podstawowy problem polega na tym, że architekt tworzy projekt, a nie gotowy obiekt, który można dotknąć, zobaczyć w rzeczywistości
i ocenić. Projekt architektoniczny jest jak partytura, zapis nutowy utworu, który dopiero
będzie wykonany przez orkiestrę. Niewiele
osób potraﬁ z nut odczytać muzykę i odegrać
utwór we własnej wyobraźni. Niewielu też potraﬁ odczytać z projektu architekturę obiektu.
Kompozytor ma łatwiej, bo podczas komponowania gra „na roboczo” i poprawia. Architekt
nie może budować makiety budynku w rzeczywistej skali i w ten sposób korygować, sprawdzać czy spełnia oczekiwania, sprawdzać czy
w ogóle można go zbudować.
Utworów muzycznych można nie grać, gdy
się nie podobają, a zbudowane obiekty będą
stały i zmienią rzeczywistość. Czy wpłyną na
nią tak jak to sobie wyobrażaliśmy na podstawie projektu?
Moim zdaniem konkurs ukazał rynkowe tendencje w architekturze współczesnej. Architekci poddają się presji rynku, sprzedaży projektu
jak towaru, gdzie najważniejsze jest opakowanie. Aby go sprzedać potrzebna jest reklama,
mocna w wyrazie, przebijająca konkurencję,
przykuwająca uwagę. Projekt konkursowy
sprowadzony zostaje do funkcji plakatu silnie
eksponującego to, co może odczytać i zrozumieć odbiorca. W mojej ocenie, w nagrodzonej
pracy przekroczono granice profesjonalnej prezentacji projektu na rzecz silnej graﬁki plakatu.
Nie prezentuje projektu jak partytury czy scenariusza, który z rysunków pozwala zbudować
w wyobraźni obiekt muzeum. Oglądamy plakat,
który może zniekształcać i przeinaczać wyobrażenie tego co ma być zbudowane, odwracać uwagę od rozwiązania architektonicznego
na rzecz wrażenia graﬁcznego, które jest tylko
na nim. Wrażenia opartego na wizualizacjach
z miejsc, z których obserwacja jest niemożliwa.
Taka prezentacja oddziałuje na analfabetów
dokumentacji projektowej, wtedy oceniają oni
nie architekturę, ale plakat reklamujący jakieś
idee, których projekt może nie realizować.

Granice realizacji budowlanej
Konkurs ma charakter realizacyjny, wybrany
projekt musi być zbudowany bez zmian. Ustanowiono granice kosztu realizacji. Miejsce budowy
sąsiaduje z Kanałem Raduni i z Motławą, grunty
są tam mocno nawodnione, podobne do tych
jakie są na plaży. Umieszczając obiekt ponad 14
metrów pod ziemią, projekt przekracza najtrudniejszą z granic, granicę technicznej możliwości
jego budowy i zapewnienia bezpieczeństwa
konstrukcji sąsiednich obiektów. Organizatorzy konkursu w warunkach stwierdzili, że tym-

czasowe odwodnienie tego terenu na potrzeby
budowy będzie bardzo utrudnione lub może
okazać się niemożliwe, gdyż do wykopu będzie
wpływać woda z kanału i z Motławy, której nie
da się wypompować. Wszelkie zmiany poziomu
wody podziemnej zagrażają wszelkim obiektom
wokół, które mogą zapaść się w ziemię, popękać
i zawalić, i to w promieniu setek metrów.
Wybrano projekt przewidujący wciśnięcie
w mokry piach obiektu wielkości kilku sal sportowych na głębokość co najmniej 14 metrów.
Praca ta przekracza granicę stosowanych
współcześnie konstrukcji budynków, który tu
trzeba ciągle wciskać w nawodnioną ziemię by,
jak zanurzony ponton, nie został wypchnięty
do góry przez wypór wody gruntowej. Można
to zrobić ciężarem dodatkowej płyty dociskowej z żelbetu o grubości około 3 m umieszczonej na dole budynku. Wtedy fundamenty trzeba wykonywać na głębokości 17 metrów!
Obiekt zostanie zrealizowany przekraczając
zakładane koszty budowy. Schodząc do podziemi na taką głębokość będziemy mieli dodatkowo świadomość, że od Kanału Raduni i Motławy oddzielają nas z trudem wzniesione, wysokie
ściany oporowe jak zapory będące ciągle pod naporem wody, która niesie podświadome niebezpieczeństwo zalania. To zapory porównywalne
z tymi jakie robi się na dużych rzekach. Projekt
kładki nad wodą, prowadzącej do wejścia, dodatkowo wzmacnia świadomość obecności
wody w formie przestrzennej muzeum. Poczucie grozy będzie wyzwalane nie tylko zejściem
pod ziemię, ale również pod wodę.
Faktem jest, że zwycięska praca przekroczyła szereg granic, czego nie odważyły się
zrobić pozostałe zespoły, więc jednoznacznie wyróżniła się spośród innych. Gratulując
autorom odwagi chciałbym bardzo, aby tak
spektakularny projekt został z sukcesem zrealizowany, gdyż w ten sposób przesunąłby
i ukształtował na nowo różne granice, zwłaszcza emocji odbiorcy, wyobraźni twórczej i możliwości technicznych budowy. Zmieniłby moje
wyobrażenie o architekturze. Zwycięską pracę
jury wybrało jednogłośnie, ponosi więc, moim
zdaniem, za ten wybór, całkowitą odpowiedzialność wobec inwestora. Jakkolwiek wyraziłem tu swoje wątpliwości – to mam nadzieję,
że wybór poprzedziła głęboka analiza tematu
i świadomość jakie wyzwania projekt stawia
budującym i użytkownikom.

Paweł Wład Kowalski
architekt
> napisz do autora:
pawel.wlad.kowalski@wm.com.pl
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Tower 42

Lloyds Building

Serce City stało się w ostatnich latach nie tylko domeną świata finansjery, realizowane są tu coraz częściej hollywoodzkie produkcje

Świat City (of London)
arch. Michał Salamonowicz

Lecąc 8 lat temu do Londynu miałem miejsce przy oknie. Nad miasto
dolecieliśmy z opóźnieniem i samolot musiał czekać w powietrzu na
zgodę do lądowania. Było już ciemno, a my zataczaliśmy nad stolicą
Wielkiej Brytanii szerokie koła. Fascynujący był widok City, które
z tej perspektywy wyglądało jak doskonale wykonana, rozświetlona
makieta. Te budynki w jakiś dziwny sposób przyciągały, były niemal
perfekcyjne. Nigdy więcej w moich podróżach nie doświadczyłem

OD REDAKCJI
Przegląd biurowców londyńskiego City daje możliwość interesującej obserwacji. Ich formy, plany
oraz zasady funkcjonowania stanowią znakomity
przykład różnego podejścia do architektury
obiektów biurowych na przestrzeni lat. Tym
samym są obrazem ewolucji projektowania.
Warto zwrócić też uwagę, że w City stara i nowa
zabudowa przeplatają się wzajemnie, tworząc
swoistą kronikę historyczną.

podobnego uczucia.

L

Londyn, jedno z większych centrów ﬁnansowych na świecie, jest miastem o zabudowie niskiej, oprócz dwóch małych obszarów, w których swoje biura ulokowały organizacje i ﬁrmy
ﬁnansowe. Świat City i części Docklands prawie w niczym nie przypomina reszty Londynu
z jego miniaturową zabudową. Square Mile
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– Kwadratowa Mila, położona o „rzut beretem” od głównych atrakcji turystycznych stolicy jest nieco inna. Spacerując tam w weekend
można odnieść wrażenie, że znajdujemy się
w wymarłym mieście. Restauracje, sklepy
i puby są pozamykane, po ulicach krzątają się
jedynie ochroniarze i pracownicy ﬁrm konser-

watorskich. Czasami ktoś przejdzie wracając
na skróty z zakupów albo od znajomych. Gdzie
niegdzie z zakamarków „szklanych domów”
wystają stare budynki z minionych epok.
W samym sercu pod biurowcami na chodniku
spotkać można młodych ludzi – to studenci
architektury, którzy analizują poszczególne

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

budynki. Niekiedy w tle słychać przemykającą
taksówkę. To dzielnica określana przez niektórych „fabryką pieniędzy” odpoczywa przed poniedziałkowym zrywem.

Fenomen Kwadratowej Mili
Położenie City i ukształtowanie biurowców
zawsze było ciekawe, zwłaszcza ze względu
na bliskość zabytkowej architektury, której linie widokowe miały być niezabudowane, a ich
wielkość niezdominowana. Zapewne dlatego
„londyński jeż” wyrastał nieco z boku w londyńskich dokach i w City, a bliskość giełdy,
skarbca oraz rządowych instytucji ﬁnansowych także nie pozostała bez znaczenia.
To miasto w mieście, nagromadzenie biurowców, technologii i skali wytworzyło swoistą kulturę. Dzięki niej budynek biurowy przestał być halą z biurkami, lecz tętniącą życiem
„fabryką umysłów”. Obok funkcji biurowych
pojawiły się gastronomia, rekreacja, nieformalne miejsca spotkań służące obsłudze
osób pracujących w biurowcach. Nowe trendy
i strategie projektowe, a także nagromadzenie
obiektów i cena metra kwadratowego wymusiła propagowanie zielonych form transportu.
Walka o rynek spowodowała, iż obiekty te
stały się elementem prestiżu i publiczną twarzą ﬁrm mających wewnątrz swoje siedziby.
Budynki nafaszerowane są nowoczesną technologią począwszy od innowacyjnych rozwiązań fasadowych po zrównoważone – zielone
technologie.

Lloyd's Register of Shipping Building zaraz po oddaniu, otwarty do zwiedzania
w ramach Open London promującego m.in. architekturę miasta

od lewej (w głębi):
Tower 42
architektura: Richard Seifert
Lloyd's Register
of Shipping Building
architektura: Rogers Strik
Harbour + Partners

Każda historia jest inna

No 1 Poultry,
architektura:
James Stirling
Minster Court,
architektura:
GMW

FOT. EDYTA SALAMONOWICZ (x5)

Londyńskie City przeszło trzy główne okresy
w swojej historii. Pierwszy w czasie po Wielkim
Pożarze Londynu w 1666 roku, kiedy to dwie
trzecie dzielnicy uległy spaleniu. Potem bombardowania niemieckie podczas II Wojny Światowej zniszczyły lub uszkodziły 30% obiektów.
Trzeci okres przypada na koniec ubiegłego
i początek obecnego stulecia. W rozwoju tym
możemy zaobserwować zmiany w podejściu
projektowym – począwszy od znamienitych
przykładów architektury stylu high-tech Richarda Rogersa (Lloyd's Building), postmodernistycznego No 1 Poultry spod ręki Jamesa
Stirlinga (dużo wcześniej do projektu przymierzał się Mies van der Rohe) i Minster Court
projektu GMW po najnowsze proekologiczne
realizacje takie jak 30 St Mary Axe Normana
Fostera, Heron Tower autorstwa Kohn Pedersen Fox czy wznoszony właśnie Pinnacle, również dzieło KPF.
Kwadratowa Mila przypomina nieco wystawę
współczesnych „katedr biznesu” i kryjących się
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30 St Mary Axe (popularny Korniszon)
architektura: Foster & Partners

W budynku zastosowano oświetlenie energooszczędne,
czujniki ruchu i natężenia światła co dodatkowo
pozwoliło na ograniczenie zużycia energii. Obiekt
niemal z każdej strony wygląda identycznie.
Mimo krzywizny elewacji, użyte trójkątne szklane
panele są płaskie oprócz elementu wieńczącego
wykonanego z eliptycznego szkła. Zastosowanie
podwójnej fasady również zmniejszyło wymagania
związane z chłodzeniem i ogrzewaniem budynku.
W przestrzeniach fasadowych umieszczono przesłony
słoneczne umożliwiające kontrolę środowiska wewnątrz
budynku. Plan budynku jest prosty, przypomina tryby
wielkiej machiny ulokowane wokół jednej osi-pionu.
Atria oplatają spiralnie wnętrze wspomagając
ruch powietrza i naturalną wentylację. Dzięki
takiemu ukształtowaniu planu zredukowano użycie
wentylacji mechanicznej. Każde piętro wyposażone
zostało w indywidualną własną siłownię. Takie
zdecentralizowane rozwiązanie pozwala na większą
adaptowalność budynku, a także pozwala na mniejsze
zużycie energii w porównaniu do systemów centralnych.
W piwnicach przewidziano trzykrotnie więcej miejsc
parkingowych dla... rowerów niż obowiązujące
standardy, propagując w ten sposób alternatywne
formy transportu. Obok wejścia do biurowca znajduje
się postój rowerów płatnych, które można wypożyczyć
i zostawić w innym miejscu miasta, na innym postoju.
Na szczycie budynku zlokalizowano restaurację, dostęp
do niej jest ograniczony tylko dla użytkowników budynku
i członków klubu oraz ich gości, jednakże organizowane
są w niej również bankiety, śluby i inne imprezy
okolicznościowe.

za nimi znanych pracowni projektowych. W oddali, na horyzoncie po drugiej stronie rzeki
powoli wyłania się sylwetka kolejnego wieżowca, który po ukończeniu będzie najwyższym w Europie. Shard London Bridge zaprojektowany przez Renzo Piano rzuca wyzwanie
biurowcom „dzielnicy bankowej” tworzy przeciwwagę. Jednakże jego skala jest tak przytłaczająca, iż właściwie to nie on stanowi tło
dla biurowców w dzielnicy, ale one dla niego. Czyżby Londyn poszedł w ślady innych
stolic i przyłączył się do architektonicznego „wyścigu do gwiazd”? Czas pokaże. Nie
wszystkie nowe obiekty biurowe są budynkami wysokimi. Ciekawym przykładem zlokalizowanym po tej samej stronie rzeki jest Palestra
House – dzieło Willa Alsopa.
Wracając jednak do City i wieżowców,
przez lata górującym nad innymi obiektem
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był biurowiec Tower 42 wzniesiony w latach
1970-81 według projektu Richarda Seiferta.
Budynek opiera się o potężny rdzeń betonowy i umocowane w nim wspornikowe stropy.
W swoim czasie był to najwyższy budynek
na świecie o takiej konstrukcji. Rozwiązanie
miało swoje wady np. małą głębokość planu
przeznaczonego na potrzeby biurowe. Rzut
biurowca układa się w kształt loga Nat West
Banku, anegdota mówi, iż nie jest pewne co
było pierwsze! To właśnie tutaj w 1993 roku
IRA podłożyła bombę. Po ataku „wieżę” gruntownie odrestaurowano, zmieniono okładzinę
zewnętrzną, odnowiono wnętrza. Po eksplozji rozpatrywano również rozbiórkę budynku
jednak jej koszty przewyższyły cenę remontu.
Tower 42 jest obecnie drugim co do wysokości
biurowcem w Kwadratowej Mili, wyprzedza go
Heron Tower.

Opowieści Budynków ciąg dalszy...
Wspomniany zrównoważony rozwój i uwarunkowania legislacyjne w Anglii nie pozostały bez wpływu na nowo projektowane
budynki w City. Zarówno projektanci jak
i deweloperzy uczynili z nowego podejścia
strategię marketingową promującą budynek, a także jego najnowsze osiągnięcia
i zalety. Projektowanie zrównoważone ma
tworzyć zdrowe miejsca pracy, budynek ma
być tańszy w eksploatacji. Zarówno istniejące biurowce jak i projektowane, coraz częściej
wyposażane są w rozwiązania proekologiczne tak by prześcignąć konkurencję i obniżyć
koszty. Podobnie jak na całym świecie – biurowce Kwadratowej Mili muszą być wyjątkowe, o przeciętności nie ma mowy. Wszystko
musi być najlepsze, największe, jedyne i niepowtarzalne...

FOT. EDYTA SALAMONOWICZ
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Heron Tower
architektura: Kohn Pedersen Fox

Plan wewnętrzny biurowca zaprojektowany jest
na zasadzie zestawienia serii trójpoziomowych
sektorów w skład których oprócz powierzchni
biurowych wchodzą centralne atria wewnętrzne. Atria
umiejscowione zostały centralnie w każdym sektorze.
Ich ukształtowanie jest widoczne na elewacji północnej.
Aktualnie jest to najwyższy budynek w City. Jego łączna
wysokość wynosi 230 metrów, z czego na wieńczący
maszt przypada 28 m. Lokalizacja tak wysokiego
budynku budziła od początku kontrowersje ze względu
na bliskość katedry St. Paul. W chwili obecnej przy
dużej liczbie kolejnych pozwoleń dyskusja ta staje się
bezzasadna, dodatkowo budowa biurowca otrzymała
poparcie społeczne. W ramach atrakcji za recepcją
w holu wejściowym zaprojektowano ścianę z akwariów
o łącznej pojemności 70 tys. litrów, w budynku znalazła
również miejsce powszechnie dostępna restauracja
i podniebny bar. Oba wyposażone w zewnętrzne
tarasy i zlokalizowane na 38-40 piętrze 175 metrów
nad poziomem ulicy. Dostęp do nich zapewniają
panoramiczne windy. Na parterze postanowiono uwolnić
przestrzenie publiczne. Miejsce znalazły tutaj kawiarnie
oraz trawniki mające nawiązywać do leżącego po
przeciwnej stronie ulicy kościoła St Botolph's Church.

Nowo powstający drapacz chmur Pinnacle
ma 63 piętra (początkowo biuro Kohn Pedersen
Fox zakładało wysokość 307 m, ale po zastrzeżeniach Urzędu Lotnictwa Cywilnego ograniczono ją do 288 m). Wyglądem przypomina
zrolowane serwetki w restauracjach. Będzie
to najwyższy biurowiec w City i w momencie
ukończenia drugi co do wysokości w Zjednoczonym Królestwie. Z rozwiązań proekologicznych obiekt będzie posiadał największą liczbę
paneli słonecznych jaką kiedykolwiek zastosowano na pojedynczym budynku Wielkiej Brytanii. Będą one generowały do 200 kilowatów
energii. Aerodynamiczny kształt ma wspomagać wydajność podwójnej fasady.
Przecznicę dalej stoi kolejne dzieło biura
Tower Kohn Pedersen Fox. Heron Tower to
biurowiec, który zdobył najwyższą, celującą ocenę BREEAM. Fasada budynku pokryta

jest komórkami fotowoltaicznymi. Po stronie
wschodniej i zachodniej zastosowano wysoce
przezroczyste, wentylowane systemy elewacyjne, które pozwoliły na dodatkowe oszczędności energii i polepszenie klimatu wewnątrz
obiektu.
Pierwszym z nowej serii ekologicznych biurowców, był oczywiście szeroko znany 30 St
Mary Axe (popularny Korniszon) autorstwa
Foster & Partners. Budynek w 2004 roku otrzymał jednogłośnie prestiżową nagrodę RIBA
Stirling i stał się niemal automatycznie jedną
z ikon architektury Londynu. Jego eliptyczny
kształt i aerodynamiczne elewacje zmniejszają obciążenie wiatrem i redukują straty ciepła,
a różnice ciśnień wspomagają naturalną wentylację. Forma biurowca pozwala również na
lepsze doświetlenie światłem naturalnym powierzchni biurowych.

W bezpośrednim sąsiedztwie 30 St Mary
Axe stoi weteran architektury City. Przez
długie lata ikona nowoczesności. Niektórzy
mawiali, iż Paryż ma Centre Pompidou, a Londyn – Lloyd's Building. Sam biurowiec nie jest
ani najwyższy (liczy 12 pięter), ani specjalnie
wyeksponowany, nie mniej przyciąga rzesze
turystów, a jego unikatowa forma przetrwała
próbę czasu.
Kilka bloków dalej, w streﬁe konserwatorskiej znajduje się kolejny biurowiec projektu
Richarda Rogersa. Budynek Lloyd's Register
of Shipping Building nawiązuje wyglądem do
swego poprzednika, jednakże materiał zastosowany w budynku to głównie szkło. Dojście
do głównego wejścia biurowca prowadzi poprzez zabytkowy plac przykościelny. Budynek
ma 58 m wysokości, 14 pięter biurowych oraz
dwa piętra podziemne.
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Lloyd's Building (po prawej)
architektura: Richard Rogers Partnership,
obecnie Rogers Strik Harbour + Partners

FOT. EDYTA SALAMONOWICZ (x5)

Obiekt reprezentuje odmienną ﬁlozoﬁę projektową,
w której instalacje, klatki schodowe i windy zlokalizowane są na zewnątrz budynku. RRP zaproponowało
rozwiązanie, w którym sala obsługi jest łatwo adaptowalna w zależności od potrzeb rynkowych. Nad główną
częścią budynku dominują trzy wieże serwisowe,
pośrodku znajduje się 84-metrowej wysokości atrium
opasane galeriami biurowymi i przesklepione beczkowym szklanym dachem (widoczne na fotograﬁi na str.
20 – przyp. red.). Pierwsze cztery galerie są otwarte do
atrium i dostęp do nich umożliwiają ruchome schody
zlokalizowane wewnątrz budynku natomiast dostęp
do pozostałych, już przeszklonych galerii, zapewniają
zewnętrzne windy i klatki schodowe. Ciekawostką jest
to, że część pomieszczeń zachowała tradycyjny wygląd
i zupełnie nie kojarzy się z nowoczesnym budynkiem.
Sala prezesów wykonana jest w stylu pseudo gregoriańskim, pozostałe powierzchnie biurowe odbiegają
od tradycyjnych „pudełek” - galerie mają otwarty plan.
Biurowiec posiada własne garaże, do których samochody opuszczane są windami.

W sąsiedztwie City
Powyższe biurowce to tylko kilka przykładów
z City. Jednakże nie sposób omówić zmian
zachodzących w jego architekturze bez spojrzenia na otaczający kontekst. Obok wieżowców Docklands majestatycznie stojących po
wschodniej części miasta, na południowym
brzegu rzeki w bezpośrednim sąsiedztwie City
znajdują się dwa kolejne wspomniane wcześniej budynki. Pierwszy to Shard London Bridge, górujący nad miastem i założeniem More
London, z którym tworzy spójną kompozycję.
Drugi z biurowców to Palestra House, schowana nieco z boku siedziba londyńskich służb
państwowych.
Shard London Bridge docelowo ma mieć
310 metrów wysokości wliczając w to maszt
i 72 piętra użytkowe oraz 15 pięter technicznych w przestrzeni dachu. Budynek ma być

24

Z:A _03_2011

ukończony w maju 2012 roku. Znajdą się tutaj
biura, pięciogwiazdkowy hotel, bary, kawiarnie i luksusowe apartamenty mieszkalne. Na
szczycie przewidziana została galeria widokowa z otwartym tarasem i superszybkimi
windami.
W „cieniu wieży przy London Bridge” kilka
ulic dalej stoi znacznie mniejszy biurowiec.
Palestra House to budynek niewysoki nawet
w porównaniu z pobliskimi kolegami z Kwadratowej Mili. Zastosowane w nim rozwiązania
nie odbiegają od najnowszych trendów. Położony bezpośrednio przy stacji metra i kolei,
budynek zaprojektowany jest zgodnie z ideą
zrównoważonego rozwoju.

Wszyscy w górę?
Londyn to miasto o zabudowie niskiej, dość
specyﬁcznej dla Wysp. Nowo powstające

budynki biurowe zmieniają ten obraz. Coraz
więcej z nich bije kolejne rekordy wysokości
zmieniając zastany krajobraz. Nowoczesne
struktury przypominają nieco dawne katedry
gotyckie i budowle sakralne, które sławiły
jakość architektury, świetność i bogactwo
miast, regionów i państw. Londyn, mimo kryzysu ﬁnansowego i ciężkich czasów dla architektów, wychodzi z tego wyścigu zwycięsko,
a nowe inwestycje pokazują jego świetność
i wielokulturowe dziedzictwo.

Michał Salamonowicz
architekt,
członek IARP i ARB

> napisz do autora:
m.sal@zawod-architekt.pl

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

350 m

300 m

250 m

Shard London Bridge
architektura: Renzo Piano
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Porównanie wysokości i sylwetek reprezentantów City

Budynek kształtem przypomina ostrosłup. Elewacje
obłożone zostaną w całości panelami szklanymi. Wieża
będzie spełniała standardy, według których wysokie
budynki projektowane są po ataku 11 września na
WTC i publikacji US National Institute of Standards
and Technology (NIST, www.nist.gov), aby utrzymać
stabilność i przetrwać najtrudniejsze warunki.
Na budowie obiektu zyskają również otaczające tereny,
na których rewitalizację przeznaczono dodatkowe
fundusze - stacja kolejowa, okoliczne domy, mające
powstać muzeum. Shard będzie 45 co do wysokości
tego typu budynkiem na świecie i pierwszym w Europie.

Palestra House
architektura: Will Alsop

Biurowiec w 2007 roku zdobył m.in. Nagrodę Narodową
RIBA i nagrodę RIBA na Budynek Komercyjny Regionu
Londynu. Znalazły tutaj zastosowanie programy takie
jak „Smart Working” i „Flexible Hours”. W wielkim
skrócie teoria „Smart Working” polega na tym, iż
większość stanowisk pracy jest zuniﬁkowana, a ich
liczba nie odpowiada liczbie pracowników. Niektórzy
z nich są na zebraniach, w terenie, lub mają w danej
chwili urlop - biurka stałyby więc puste, a przestrzeń
byłaby nie wykorzystana. Dlatego wprowadzono
odpowiednio mniejszą liczbę stanowisk, część z nich
wykorzystywana jest przez wielu pracowników
w różnych porach dnia, tygodnia, bądź miesiąca,
a nawet roku. Ze „Smart Workig” wiąże się idea
„Flexible Hours”, które polega na wypracowaniu
określonej liczby godzin w dogodnym czasie,
niekoniecznie w miejscu pracy. Wiele osób wykorzystuje
tę możliwość pracując z domu, lub dostosowując swoje
godziny do harmonogramu prywatnych obowiązków,
jak np. odprowadzenie dzieci do szkoły, utrudnienia
w transporcie itd. W poziomie ulicy umieszczone
zostały sklepy i restauracja. Część biurowa została
przedzielona na dwie części przestrzeniami socjalnymi.
Z proekologicznych rozwiązań obok widocznych turbin
powietrznych umiejscowionych na dachu w budynku
zastosowane są zaawansowane systemy elewacyjne
kontrolujące środowisko wewnętrzne. Szklane panele
użyte na elewacji zawierają abstrakcyjne, rzucające się
w oczy wzory, których zadaniem jest ożywienie elewacji
i pokazanie, że biura nie muszą być nudne.
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Gabinet jako
przestrzeń inspiracji
Sebastian Wiśniewski

Są ludzie, dla których przestrzeń nie jest obojętna, a miejsca mają znaczenie.
Muszą inspirować, subtelnie stymulować do twórczej pracy – pomagać w tworzeniu
śmiałych, ale jednocześnie misternie zaplanowanych koncepcji. Są też tacy, dla
których miejsce powinno przede wszystkim mieć osobowość – być pełne wyrazu
i z odwagą pokazywać, kim jest osoba w nim przebywająca.

Idea i projekt

I

System mebli gabinetowych eRange powstał
w londyńskim studiu WertelOberfell Platform.
Prace dwójki młodych dizajnerów – założycieli
studia, inspirowane są nowoczesnymi technologiami, organiką i bioniką, a to dzięki wiedzy
i doświadczeniu zdobytym podczas praktyk
u samego Rossa Lovegrove'a.
Na prośbę redakcji Z:A Gernot Oberfell i Jan
Wertel odpowiedzieli na kilka pytań. Przyznali
między innymi, że w przypadku eRange’a duży
wpływ na projekt miało czyste, technologiczne wzornictwo produktów elektronicznych.
– Idea pojawiła się w czasie naszej pracy dla
Sony – opowiadają. – Dzięki niej w dizajnie
eRange’a dostrzec można nawiązania do laptopów, smartfonów, tabletów. Urządzeń, których używamy na co dzień – produktów Apple,
Sony, Philipsa czy innych.
Na pytanie, czy ta inspiracja dotyczy
także multifunkcjonalności mebli, odpowiedzieli: – Rynek mebli gabinetowych preferuje obszerne, ale oszczędne w formie
blaty. Wpadliśmy na pomysł, że taki wygląd
można wykorzystać do ukrycia schowków
i dyskretnego cable managamentu. W efekcie
pomogło nam to uzyskać czysty i minimalistyczny charakter.
Pytani o swobodę twórczą pozostawioną
przez klienta podkreślili, że eRange to przykład
tego, jak dobry może być ostateczny rezultat
jeśli menedżerowie produktu, technolodzy producenta i projektanci współpracują blisko na
każdym etapie.

Budowa i technologia
W eRange, jak na luksusowy system gabinetowy przystało, zadbano o najdrobniej-
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sze szczegóły. Korpusy blatów, nogi biurek
oraz stołów konferencyjnych, a także cokoły
w szafach, side boardach i kontenerach wykonane są z płyt MDF dostępnych w 3 kolorach:
białym, szarym oraz czarnym (RAL 9003,
7012, 7021).

Z kolei blaty i fronty mebli wykonane są
z płyty fornirowanej. Dostępnych jest 7 wersji
klasycznego forniru zamkniętoporowego (z nowością kolorystyczną – classic cherry) oraz wysokiej klasy fornir otwartoporowy w dwóch nowoczesnych wzorach: american nut oraz bamboo.

PROMOCJA

BIZNES

Aby zdobyć wielkośść,
człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać.

FOT. BN OFFICE SOLUTION
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1
Zestawienie korpusu wykonanego z lakierowanego MDF z fornirowanymi blatami jest niespotykanym dotychczas w meblach biurowych
połączeniem. Przyjemnie jest więc dowiedzieć
się, że eRange powstaje w Polsce, w fabryce
Mebli Biurowych Grupy Nowy Styl w Krośnie

Gabinet, który inspiruje / fornir american nut + czarny MDF

i nie wykonano żadnych uproszczeń ambitnego
projektu „pod produkcję”.
– Meble zostały zrealizowane w pełni zgodnie z projektem – opowiada Dorota Sołtykiewicz,
kierownik Departamentu Mebli. – Na potrzeby
tego projektu wprowadziliśmy technologię, któ-

rej wcześniej nie stosowaliśmy, co jest dla nas
sporą korzyścią. Dzięki temu poszerzamy nasze
możliwości.
Zasadnicza obróbka mebli systemu eRange
odbywa się maszynowo. Ręcznie wykonywane
jest lakierowanie i kosmetyka wyrobów. Warto
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Dzięki możliwości swobodnego łączenia
korpusów z blatami i cokołami oraz opcjonalnych detali, architekci chcący skorzystać
z systemu eRange mogą idealnie dopasować
projektowany gabinet do osobowości swojego
klienta i charakteru zarządzanej przez niego
ﬁrmy. Poprzyjmy to prezentacją trzech wybranych aranżacji.

Gabinet, który inspiruje [1]

2

Gabinet kobiecy / fornir buk havana + szary MDF

3

Gabinet dla dynamicznych / fornir bamboo + biały MDF

Miejsce współczesne, stonowane, ale jednocześnie eleganckie i ponadczasowe, które
dyskretnie budzi podziw i subtelnie stymuluje
emocje. Połączenie czerni i forniru orzechowego to dzieło klasyczne i dostojne, ale w parze
z nowoczesną linią mebli jednocześnie śmiałe
i dynamiczne. Ekskluzywne detale, szlachetne
wykończenia. W tym wnętrzu każdy projekt
musi wzbudzić uznanie.

Gabinet kobiecy [2]
Inspirowane biologią rozwiązania są doskonałe
niczym sama natura. Organiczne zaokrąglenia
i zredukowana forma – z odpowiednio dobranymi kolorami tworzą subtelne i zmysłowe
wnętrze. Jasna kolorystyka forniru uzupełniona
szarymi korpusami. Oto gabinet dla kobiet z poczuciem wyraﬁnowanego smaku.

Gabinet dla dynamicznych [3]
Przebojowy, dynamiczny i świeży – taki powinien być gabinet dla stosunkowo młodych
menedżerów. Szybkość działania, jasność
myślenia. Dizajn w służbie tym, którym służy
współczesność.

Marketing i rynek

wspomnieć też o ciekawych procesach produkcyjnych: głębokim frezowaniu MDF i najtrudniejszym technologicznie – okleinowaniu krzywoliniowym (proﬁlowym) dużych powierzchni
naturalnymi okleinami.

Bliskie wrażenia
eRange to system nowoczesny, ale nie krzykliwy. Wygodny i ergonomiczny, ale elegancki.
Osoby korzystające z gabinetu eRange zachwyca wystudiowana dbałość o najmniej-
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sze szczegóły – niuanse dizajnu połączono
z funkcjonalnością i codzienną wygodą użytkownika. Meble wyposażone są w schowki,
szuﬂady z pełnym wysuwem zapewniającym
dostęp do wszystkich potrzebnych dokumentów. Drzwi płytowe i szklane pozbawione są
uchwytów, za to wyposażone w mechanizm
„push-to-open” oraz najwyższej klasy okucia.
Doskonały cable management ukrywa przewody, a funkcjonalne listwy elektryczne stają
się elementem ozdobnym.

– Zlecając opracowanie tego systemu chcieliśmy uzupełnić naszą ofertę mebli gabinetowych o propozycję dla klientów bardzo
wymagających – podkreślają menedżerowie
produktu BN Offi ce Solution, marce należącej
do Grupy Nowy Styl. – Naszym celem było połączenie funkcjonalności z ponadczasowym
wyglądem. eRange został zaprojektowany
głównie z myślą o zamożnych klientach z całego świata, ale wierzymy, że będziemy mieli
okazje pochwalić się nim także w polskich realizacjach.
***
System eRange zobaczymy w showroomach
BN Offi ce Solution w Warszawie, Krakowie
i Krośnie oraz na stronie www.bnos.com.

PRZEGLĄD RYNKU

Hity Biurowe 2011
przegląd rynku

Na czym się teraz siedzi w biurze?
I przy czym?
Pod czym myje ręce i gdzie chowa dokumenty?
W miejscach pracy już na dobre zadomowiły się projekty czołowych światowych
dizajnerów – krzesła, stoły, biurka, baterie łazienkowe i szafki na dokumenty.
Trudno sobie wyobrazić dzisiejszą biurową rzeczywistość bez słów ergonomia,
wygoda, atrakcyjny wygląd. Tam, gdzie znajdują się przedmioty, które możemy
określić takimi słowami pracuje się po prostu lepiej.
Dlatego w tym numerze Z:A przedstawiamy Hity biurowe 2011.
Co nowego piszczy w biurze? Sprawdźcie sami…

/ hity biurowe 2011 / hity biurowe 2011 / hity biurowe 2011 /

BIG SIDECABINET
design: Pekka Toivola

Firma Martela, znana z wysokiego poziomu
ergonomii i funkcjonalności produktów oraz
innowacyjnego podejścia do stanowiska
pracy, na podstawie analiz i trendów rynkowych, które wskazują na optymalizacje
wielkości stanowiska pracy przy jednoczesnym zwiększaniu funkcjonalności mebli,
wprowadziła na rynek nowy produkt – Big
SideCabinet. Mebel ten, z którego mogą korzystać dwie osoby, stanowi przykład funkcjonalnego połączenia różnego jego zastosowania i przeznaczenia (ścianki działowej,
szafki, kontenera itp.). Przy jego produkcji,
dbając o najwyższą jakość i estetykę zastosowano płytę MDF lakierowaną na kolor biały z połyskiem lub okleiną dębową, czarne
chromowane aluminium i kilka akcesoriów
do wnętrza otwieranej szuﬂady (pojemniki,
wózek na teczki, podpórki pod segregatory
lub wieszak na płaszcz).
Wysokość 1200 mm, szerokość 400 mm, zewnętrzna głębokość szafki: 800 lub 900 mm
(wnętrze zawsze tej samej głębokości)
> www.martela.pl
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SQart Managerial
design: Andreas Krob

SQart to system meblowy dopasowany do
wymagań: projektanta, bo oferuje niezliczone rozwiązania funkcjonalne, sprzedawcy, bo zestawienia komponuje się z elementów prostych, wygodnych i dostarczanych
błyskawicznie, oraz klienta, bo przy doskonałej jakości SQart to system ekonomiczny.
Zbudowane na nodze płytowej o grubości
47 mm meble pozwalają wyróżnić w biurowej przestrzeni część przeznaczoną dla
managera. Szeroki jak na system mebli gabinetowych product range sprawia, że SQart
Managerial łatwo dopasuje się do wymagań
użytkownika. Dzięki możliwości łączenia
melaminy i forniru, oferta mebli SQart jest
również ekonomiczna. A perfekcyjnie spasowane krawędzie poszczególnych elementów SQart Managerial prezentują solidność
i dbałość o szczegóły podczas produkcji.
> www.bnos.com

/ hity biurowe 2011 / hity biurowe 2011 / hity biurowe 2011 / .
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Firma Hettich jest jednym z największych
producentów okuć meblowych na świecie.
Do naszych klientów należą architekci, projektanci wnętrz, przemysł meblowy, producenci mebli, rzemieślnicy oraz majsterkowicze. Marka Hettich to synonim jakości
i wyszukanego wzornictwa.
Dzięki okuciom do drzwi przesuwnych
VerticoSynchro i HorizonSynchro jednym
ruchem otwierane i zamykane są synchronicznie dwoje drzwi, które poruszają się
w przeciwnych kierunkach. Rozwiązanie to
gwarantuje niezwykłą swobodę w projektowaniu i konstruowaniu mebli [fot. 1].

1
/ hity biurowe 2011 / hity biurowe 2011 / hity biurowe 2011 /

Program Systema Top 2000 ﬁrmy Hettich
wyznacza nowe standardy organizacji mebli biurowych.
OrgaTank przechowuje stabilnie i bezpiecznie wysokie przedmioty wewnątrz kontenera
biurowego zapewniając porządek i komfort
użytkowania. Prosty montaż przy pomocy
łatwego systemu rozkładanego [fot. 2].

2

3
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Wysoki kontener biurowy Big Org@Tower
przypomina wysoką szafkę typu cargo,
w której wysunięcie frontu zapewnia pełen
dostęp do zawartości kontenera z obu stron,
dzięki czemu można efektywnie wykorzystać przestrzeń, dopasowując ją do indywidualnych potrzeb użytkownika. Big Org@
Tower pozwala na wykorzystanie kontenera
jako ścianki działowej pomiędzy miejscami
pracy [fot. 3].

> www.hettich.com/pl
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S 840: fotel do sal konferencyjnych
design: C. Lepper, R. Schmidt, U. Sommerlade

Firma Thonet, będąca najdłużej działającą
marką meblową na świecie słynie z mebli
klasycznych oraz z nowoczesnych konstrukcji o niespotykanym designie.
S 840 to krzesło o doskonale zaprojektowanym komforcie siedzenia, przeznaczone dla sal
konferencyjnych i pomieszczeń biurowych.
Perfekcyjnie zaprojektowana gra krawędzi
i powierzchni deﬁniuje elegancję krzesła
S 840. Oferuje ono niesamowity komfort
oraz niespotykane wrażenia wizualne dzięki
zastosowanym kombinacjom materiałów:
drewna ze stalą i najwyższej jakości materiałami obiciowymi.
> www.thonet.com.pl
> www.karud.pl
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PROGRAM 0206
design: Biuro Kreacja
producent: Iste

Kolekcja mebli Iste charakteryzuje się wyszukanym wzornictwem. Mebel powinien
być wygodny i funkcjonalny, ale również ciekawy w zakresie swojej formy.
Takie są meble Iste, które świetnie sprawdzają się nie tylko we wnętrzach mieszkalnych, ale także w miejscach użyteczności
publicznej.
Meble Iste można dostosować do indywidualnych oczekiwań klienta. Nowoczesna
forma, bardzo dobra jakość wykonania,
szlachetne materiały obiciowe to wszystko wpływa na prezencję naszych mebli,
które stanowią wizytówkę dobrego smaku
zagospodarowanej przestrzeni.
Program 0206, projektu duetu Biuro Kreacja
z Trójmiasta ma niecodzienną formę. Projektantki połączyły tu modne elementy lakierowane, stanowiące podstawę mebla z wygodną częścią siedziskową w ciekawej tkaninie.
Zapraszamy do pobrania katalogu on-line
oraz brył w 3ds max, które dostępne są na
> www.iste.pl
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LE MUR: sofa modułowa
design: Wivian Eidsaunet, Marie Oscarsson
producent: Grupa Kinnarps
Modułowy system sof, który można w łatwy
sposób dostosować do indywidualnych potrzeb
użytkownika. Le Mur można ustawić w dowolnej konﬁguracji, tworząc przytulne nisze do
rozmów i odpoczynku, lub proste czy zaokrąglone ciągi. W jednym module, po obu stronach
dźwiękochłonnej ścianki możliwe są dwa rodzaje siedzisk – wyższe i węższe, znakomite do
poczekalni oraz niższe i szersze – komfortowe
miejsce do spotkań, rozmów czy odpoczynku
przy kawie. Wysokie, wyściełane oparcie pełni jednocześnie funkcję ścianki działowej oraz
zapewnia znakomitą osłonę przed hałasem,
z kolei nieregularnie rozmieszczone guziki to
nie tylko element dekoracyjny – dzięki temu,
że ich linia rozciąga się przez całą szerokość
oparcia, mogą one funkcjonować jako wieszaki
na ubrania z tyłu oparcia bądź jako punkty do
zawieszenia np. koszyka z prasą.
> www.kinnarps.pl

/ hity biurowe 2011 / hity biurowe 2011 / hity biurowe 2011 /

CONE: stół
design: Carl Öjerstam
producent: Grupa Kinnarps
Carl Öjerstam to słynny szwedzki projektant
przemysłowy, znany m.in. z wyróżnionego
nagrodą Red Dot fotela Omni, zaprojektowanego dla marki Materia, należącej do portfolio
Kinnarps. Jest autorem projektu eleganckiego
i technicznie zaawansowanego stołu Cone.
Wykonany z tworzywa sztucznego stół, dostępny jest w dwóch kolorach (biały i czarny)
oraz dwóch wysokościach (50 cm i 110 cm).
W nodze stołu można ukryć wysuwany z blatu port na okablowanie. „Elementy mocujące blat są całkowicie niewidoczne, sam stół
można łatwo rozebrać na części, a do tego
wszystkie jego elementy nadają się do recyklingu” – mówi autor projektu. Carl Öjerstam
chętnie w swoich projektach wykorzystuje
wysoce zaawansowane technologicznie materiały i konstrukcje, których zazwyczaj nie
stosuje się w branży meblarskiej czy w wystroju wnętrz.
> www.kinnarps.pl
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LIMPAN: hoker
design: Frida Ottemo Källström
producent: Grupa Kinnarps

Koniec z nudą podczas spotkań! Limpan jest
hokerem, która sprawi, że staną się bardziej
aktywne i kreatywne. Nie bujamy!!! Naukowcy udowodnili, że ruch wypływa pozytywnie
nie tylko na naszą kondycję ﬁzyczną, ale także na aktywność umysłową. Prosty i zabawny design. Eliptyczne siedzisko na delikatnych chromowanych biegunach przypomina
nam koniki bujane z dzieciństwa i „bananowe” siodełko rowerów z lat 70. Można siadać
okrakiem albo „po damsku”! Twój kręgosłup
z pewnością będzie Ci wdzięczny.
> www.kinnarps.pl

/ hity biurowe 2011 / hity biurowe 2011 / hity biurowe 2011 / .

OMNI:
fotel i stolik do kawy
design: Carl Öjerstam
producent: Grupa Kinnarps

Omni stanowi atrakcyjne wyposażenie miejsc
spotkań. Mechanizm obrotowy fotela wspartego na czterech nogach pozwala obracać się
wokół własnej osi i spontanicznie tworzyć
grupy rozmówców. Puf oraz stolik do kawy
z korkowym lub dębowym blatem doskonale uzupełniają gamę siedzisk, tworząc eleganckie i przykuwające uwagę wyposażenie
przestrzeni recepcyjnych, lobbies oraz holi
hotelowych. Meble zdobyły nagrodę Red Dot
Design Award 2008.
> www.kinnarps.pl
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FELIETON

GOŚCINNIE

prof. Wojciech Zabłocki
architekt, szermierz, malarz i pisarz

Można się
przyzwyczaić

Po raz drugi odwiedziłem antypody dopiero w 2000 roku, z okazji Igrzysk Olimpijskich
w Sydney i to dwukrotnie: raz w czasie zawodów, drugi raz po Igrzyskach, w międzynarodowym towarzystwie architektów. Miasto
prezentowało się wspaniale, architektura centrum nie ustępowała najlepszym wzorom międzynarodowym, a obiekty olimpijskie w Homebush Bay były godne podziwu. Klejnot
Australii, opera nad brzegami zatoki, stała się
obok bumerangu, Aborygenów i kangura symbolem kraju. Ciekawiło mnie, jak po tylu latach
zmieniło się poczciwe Melbourne.
W 2006 roku Australijczycy zorganizowali w Melbourne uroczystości, związane z 50.
rocznicą Igrzysk, a Towarzystwo Olimpijczyków zaprosiło na nie byłych uczestników, między innymi mnie. I jak należało się spodziewać,
zobaczyłem już inne miasto, w moim odczuciu
bardziej „australijskie” niż Sydney. W całym
centrum, które można przejść szybkim marszem w ciągu niecałej godziny z jednego końca
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Melbourne
nie mogło się
poszczycić żadnym
pomnikiem
architektury na miarę
opery w Sydney.
Władze miasta
postanowiły temu
zaradzić...
na drugi, ruch kołowy ograniczony był do minimum. Licznie przybywający tam urzędnicy
maszerowali energicznie do pracy z dobrze
rozmieszczonych dworców kolejowych. Specjalne bezkolizyjne ścieżki piesze należałoby
raczej nazwać biegowymi, ze względu na rodzaj użytkowania. W czasie weekendów życie
publiczne toczyło się w nowych wspaniałych
centrach sportowych, a trybuny obiektów
widowiskowych zapełniały się żywiołowo reagującą publicznością. Ilość posągów znanych
sportowców można porównać tylko do Gaju
Altis w starożytnej Olimpii. Ponieważ, jak mi
mówiono istnieje rywalizacja między miastami Sydney i Melbourne, to ostatnie, oprócz
tradycyjnego sportu, postanowiło postawić
na kulturę. W dotychczasowym, klasycznym
muzeum udało się zgromadzić stosunkowo
niewielką, ale reprezentacyjną kolekcję sztuki europejskiej, a w nowym ekstrawaganckim
budynku wielce ciekawą i inspirującą sztukę
Aborygenów.

Jednak Melbourne nie mogło się poszczycić żadnym pomnikiem architektury na miarę
opery w Sydney i władze miasta postanowiły
temu zaradzić, organizując konkurs architektoniczny na rozwiązanie Placu Konfederacji. Ponieważ spiritus movens wyboru projektu Utzona był przewodniczący sądu konkursowego na
projekt opery, sławny architekt Eero Saarinen,
na przewodniczącego sądu w Melbourne wybrano „starchitekta” Daniela Liebeskinda. Nieoﬁcjalnie mówiono, że to on przyczynił się do
wyboru kontrowersyjnego projektu autorstwa
Lab Architecture Studio. Kompleks Federation
Square, ukończony w 2002 roku, obejmuje dwa
kina, centrum turystyczne, amﬁteatr BMW,
wielkie atrium, muzeum, hotel, budynki radia
i telewizji, a także restauracje i bary.
Wszystkie te obiekty zaprojektowane zostały w duchu dekonstruktywizmu, który przejawia się w agresywnych, skośnych podziałach
płaskich, prostopadłościennych elewacji. Podziały te, podkreślone różnymi kolorami kamiennych lub stalowych okładzin, sąsiadują
z przeszklonymi ścianami, przesłoniętymi pajęczyną stalowego rusztu o najdziwniejszych
trójkątnych kombinacjach. Pijąc kawę na Placu
Konfederacji, otoczony orgią trójkątów, czułem
się nieswojo, mimo, że widziałem wiele dziwnej architektury i sam nie jestem minimalistą.
Jeden taki budynek – myślę – jest w porządku.
Da się lubić. Ale tyle dookoła? Bezwiednie zatęskniłem za greckimi porządkami. Dopiłem
kawę i wszedłem do budynku radia, gdzie miałem udzielić wywiadu w polskiej rozgłośni SBS.
Były to stosunkowo niewielkie pomieszczenia,
ale wyobraźcie sobie tam te trójkątne okna! Jak
się wam tutaj pracuje? – zapytałem. – Wie pan,
z początku było trudno. Ale w końcu można się
przyzwyczaić...

FOT. DAVID SIMMONDS, IAN MCKENZIE
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Kiedy w 1956 roku jako zawodnik byłem w Melbourne na XVI Igrzyskach Olimpijskich, miasto
choć rozległe, wyglądało zaściankowo. Główną arenę olimpijską stanowił stadion krykieta,
rozbudowany do 100 tysięcy miejsc. Jedynym
godnym uwagi obiektem olimpijskim była
nowa kryta pływalnia. Historyzująca architektura publicznych gmachów tonęła w morzu chaotycznie rozmieszczonych budynków
bez żadnego wyrazu, a rozległe przedmieścia,
tego 1,5 milionowego wówczas miasta, zasypano podobnymi do siebie drewnianymi domkami. Najmilsza rozrywka, którą po zawodach
oferowała mi znajoma rodzina, to... nauka gry
w krykieta, bo widowisk kulturalnych było
wtedy jak na lekarstwo.

FELIETON

Kompleks Federation Square w Melbourne

Amfiteatr BMW, jeden z obiektów zlokalizowanych przy Fed Square
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Architekci

w dobie kryzysu
arch. Michał Salamonowicz

Przez wieki architekci przemierzali Europę w poszukiwaniu zleceń, chwały i sławy. Tworzyli
wspaniałe dzieła na chlubę swoich mecenasów. Bywało, że zlecenie trwało dłużej niż czas ich
życia i kontynuowane było przez następców. Czasami architekci dożywotnio tworzyli dla jednego
inwestora, pozostając w jego służbie i na jego utrzymaniu. W obecnych czasach sytuacja z pozoru
niewiele się zmieniła. Wielu z nas marzy o lukratywnych zleceniach, realizując projekty z regionu,
całego kraju, ze świata, niezależnie od geograficznej lokalizacji biura.

N

Na początku nic nie zapowiadało zbliżającego
się kryzysu. Problemy ﬁnansowe niektórych
banków i niepokoje analityków wydawały się
odległe. Niewiele później kryzys ﬁnansowy
rozlał się na różne gałęzie gospodarki, które sparaliżował brakiem przepływu gotówki
na dokończenie istniejących i podejmowanie
nowych inwestycji. Szczególnie dotkliwie
odcisnął swoje piętno na branży budowlanej
i architektach. Inwestorzy, deweloperzy, wykonawcy zmuszeni zostali do cięcia kosztów,
podobnie jak inni uczestnicy procesu budowlanego.
Niektóre rządy zamroziły inwestycje publiczne, inne podjęły drastyczne redukcje.
Dotacje europejskie okazały się skromniejsze.
Cięcia spowodowały, iż biura projektowe stanęły przed wyborem braku zleceń lub pracy
za niższą stawkę, czyli być albo nie być. Wielu z nas straciło pracę, ograniczyło godziny,
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spadły wynagrodzenia w branży. Gdy sygnały
o polepszeniu stanu gospodarki zaczęły być
wyraźniejsze – sytuacja w Afryce i kataklizm
w Japonii ostudziły nieco nadzieje na szybką
poprawę. Dorzuciły kolejny bagaż nieszczęść.
Życie w systemie globalnym powoduje, iż wydarzenia na jednym końcu świata, mogą mieć
trudne do wytłumaczenia skutki w drugim.
Niewątpliwie nastały „chude czasy”.

Oczekiwania, fakty i praca
Pewnego ranka wchodząc do ﬁrmy zauważyłem dwóch dyrektorów dyskutujących o czymś
bardzo intensywnie. Byłem spokojny, nasza ﬁrma dobrze stała, mieliśmy kontrakty na kilka
lat naprzód – zlecenia prywatne, państwowe,
z różnych fundacji. Projekty od mieszkaniówki
po budynki zaawansowanych technologii, tak
więc nie ograniczaliśmy się do jednego sektora. Prowadziliśmy rekrutację ponieważ był to

idealny moment na pozyskanie doświadczonych specjalistów za rozsądne pieniądze. Teraz
był okres pracodawcy, a nie, jak kilka miesięcy
wcześniej, pracownika.
W czasie jednej z rozmów rekrutacyjnych
aplikująca osoba zażądała samochodu, wysokiej pensji i zwrotu kosztów dojazdu do pracy. Dyrektorzy roześmiali się stwierdzając, iż
spóźniła się o kilka miesięcy. Obecnie w pakiecie była pensja, emerytura i procent od przyniesionych zleceń. Kilka miesięcy później rynek
podyktował jeszcze surowsze warunki. Teraz
dla pracownika liczyło sie zatrudnienie chociaż
na kilka miesięcy, a nawet tygodni. Wynagrodzenia spadły, wiele ﬁrm przeszło na niepełny wymiar godzin by zredukować koszty.
Świadczenia dodatkowe pracowników zostały
zamrożone, tak samo jak wynagrodzenia za
nadgodziny. Kwestia nadgodzin zawsze była
sprawą dyskusyjną, bowiem znaczna część

FOT. EDYTA SALAMONOWICZ
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Wieże banków rozświetlone nocą.
My mamy kryzys... one stoją.

architektów uważa, że nadgodziny powodują
zmęczenie pracownika i obniżają zyski, a także
oznaczają złe planowanie wykonania prac.
W trudnej sytuacji ze względu na brak etatów znaleźli się również studenci. Część z nich
zmuszona była do odbycia swoich rocznych
praktyk za symboliczne wynagrodzenie, a niektórzy stanęli w obliczu wyboru: albo praca za
darmo i wpisane praktyki oraz powrót na studia, albo siedzenie w domu i oczekiwanie na
lepsze czasy. Sytuacja stała się na tyle trudna,
iż Royal Institute of British Architects (RIBA)
ogłosiła zmianę kryteriów jakim mają sprostać zrzeszone w tej organizacji pracownie
określając minimalne stawki za wykonywaną
przez studentów pracę na poczet wymaganych
praktyk rocznych i tych po ukończeniu drugiego
etapu studiów.
Innym sygnałem zmiany koniunktury była
sytuacja niektórych pism fachowych sub-

sydiowanych z różnych źródeł, które architekci z uprawnieniami mogli nieodpłatnie
zaprenumerować. Spadek wpływu z reklam
dotyczących pracy i produktów spowodował,
iż wydania zaczęły ukazywać się w wersjach
elektronicznych, a następnie tylko za opłatą po
uprzedniej rejestracji. Kolejno większość portali dotyczących prasy fachowej podjęła podobne
kroki ograniczając dostęp do swoich serwisów
i dzieląc je na część płatną i bezpłatną.
RIBA w lutym 2009 zatwierdziła program
mający za zadanie monitorować stan branży architektonicznej w Zjednoczonym Królestwie. Po ciężkich i trudnych 12 miesiącach, na
początku roku 2010, w ankietach przeważały
mieszane odczucia: optymizm wśród małych
i średnich ﬁrm (głównie dzięki zleceniom indywidualnym dla szerokiej gamy inwestorów),
natomiast duże pracownie wykazywały mniej
zadowolenia z sytuacji (zwłaszcza za sprawą

braku zleceń publicznych oraz cięć budżetowych). Jeżeli chodzi o zatrudnienie to spadało
ono nadal, jednak osoby zatrudnione nie mogły liczyć na brak zajęć.
Początek 2011 roku nie przyniósł wielkich
zmian. Wprawdzie pracownie zajmujące się
mieszkaniówką dla klientów indywidualnych
oczekiwały wzrostu zleceń, jednakże tylko
5% biur działających w sektorze publicznym
liczyło na wzrost prac projektowych w stosunku do 7% z grudnia roku ubiegłego. Należy
zaznaczyć iż w tym samym czasie 31% z tych
ﬁrm projektowych przygotowywała się na
spadek ilości zamówień, wobec 35% z grudnia
2010. Firmy specjalizujące się w projektach
usługowych wykazały 2% spadek oczekiwań
na wzrost zamówień wobec grudnia, kiedy poziom wynosił 19%. Zatrudnienie w niepełnym
wymiarze godzin dotknęło 29% ogółu badanych zatrudnionych architektów i nie uległo
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NA WYSPACH PRACOWNIE
PROJEKTOWE TNĄ KOSZTY
WŁASNE, NIE TYLKO NA
zmianie od trzech miesięcy. Badani architekci
przyznali iż widzą oznaki systematycznej poprawy i czasowego zatrudnienia w pełnym wymiarze. Najgorzej sytuacja przedstawiała się
w Irlandii Północnej na skutek zapaści Irlandii
Południowej i dużego uzależnienia od sektora
publicznego.
Z najnowszej ankiety RIBA (luty 2011) wynika, że pracownie architektoniczne wykazują
rosnące zaufanie co do swojej przyszłości, perspektyw na nowe zlecenia. Poziom zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin wzrósł o 3%
i wynosił 75%. Blisko jedna trzecia ﬁrm spodziewała się wzrostu ilości zleceń, natomiast
25% oczekiwało spadku. Pracownie zajmujące
się architekturą mieszkaniową dla inwestorów indywidualnych przejawiały mieszane
nastroje. Wśród biur realizujących projekty
publiczne wzrostu zamówień oczekiwało 10%,
natomiast 33% spodziewało się spadku. Jeżeli
chodzi o ﬁrmy zajmujące się architekturą usługową to 22% z nich miało nadzieję na wzrost
zamówień a 18% spodziewało się ich dalszego
ograniczania. Liczba architektów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin spadła
z 29% do 25%. Nadal najbardziej dotkniętym
recesją rejonem był Irlandia Północna. Wiele
biur rozważało pozyskanie zleceń poza granicami kraju, w celu uniezależnienia się od rynku
krajowego. Zaznaczyć należy, iż projekty z zagranicy stanowiły tylko 3% w porównaniu do
9% z roku 2009.
Pod koniec marca RIBA pozytywnie przyjęła nowo ogłoszony budżet, dostrzegając
w nim nowe możliwości dla architektów związane z projektowaniem zrównoważonym.
W oczach analityków z wysp rynek polski
wydaje się być stabilny, chociaż wskazują na
spadek w budownictwie usługowym i mieszkaniowym. Jako jedną z niedogodności zaznaczają decydujące kryterium ceny w rozstrzygnięciach przetargowych.
Tak sytuację opisują raporty. W życiu codziennym każdy przypadek jest inny. Różne
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GWARANTOWANYM SERWISIE
CZY ZATRUDNIENIU. NIEKTÓRE
Z NICH ZMIENIŁY, A WŁAŚCIWIE
OGRANICZYŁY NIECO PROFIL.
ZATRUDNIONYM ARCHITEKTOM
POWIERZONO PRZYGOTOWANIE
KONCEPCJI I NADZÓR, NATOMIAST
OPRACOWANIE POSZCZEGÓLNYCH
DETALI I PLANÓW PRZEKAZANO
PRACOWNIOM W INDIACH,
WIETNAMIE I INNYCH KRAJACH.
JAKOŚĆ RYSUNKÓW JEST ZWYKLE
BARDZO DOBRA, SĄ BARDZO
SZYBKO OPRACOWYWANE
I ZA ROZSĄDNĄ KWOTĘ.
BIURO MA MNIEJSZE KOSZTY
WŁASNE, SKRACA SIĘ PROCES
PROJEKTOWY, A KONSULTACJE
MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZANE
PRZEZ SKYPE’A.

biura – te znane i te nieznane, wielkie i małe,
przyjęły swoje osobiste strategie i sposoby by
przetrwać ciężki okres.

Szybciej, więcej i na jutro
Jednym z rozwiązań stały się projekty „zachęcające” inwestora do inwestycji. Firmy konsultingowe i zarządzające inwestycjami w imieniu inwestora świetnie się w tym sprawdziły.
Mini-wstępne projekty, rozliczane na stawkach godzinowych, mają swoje plusy i minusy.
Dzięki nim inwestor może wybrać namiastkę
preferowanego rozwiązania bez potrzeby wy-

dawania sporych sum a architekt w krótkim
czasie otrzymuje środki, które pozwalają mu
przetrwać.
Problem polega na tym, iż część z nich wykonywana jest w iście ekspresowym 24-godzinnym tempie. Z wstępną wyceną, ogólnymi
schematycznymi planami i wizualizacjami. Jeżeli projekt odpadnie, być może inny architekt
za chwilę będzie opracowywał ten sam temat.
Ktoś wpadł na pomysł by nie czekać i dać temat kilku biurom jednocześnie w ten sposób
uzyskując najlepszy produkt, cenę i czas. Dobra koncepcja stała się na wagę złota. Kto
szybciej ją opracuje, z mniejszymi narzutami,
ten ma szansę na kolejny etap, zwłaszcza iż
opracowanych koncepcji jest zawsze kilka.
Trzeba mieć też mocne nerwy, zwłaszcza
kiedy pomysł jest właściwy, ale musimy coś
jeszcze dodać w ekspresowym tempie, efektywnie i przy minimalnych kosztach. Część
pracowni obniżyła koszty stawki godzinowej,
podwyższając kwotę usługi w ewentualnych
kolejnych etapach, kiedy zlecenie nabiera realnego kształtu.
Zdarzają się inwestorzy, którzy oceniając sytuację na rynku i desperację niektórych
pracowni postawili twarde warunki: oczekują
więcej, taniej i szybciej. W odpowiedzi biura
projektowe redukują stawki wynagrodzenia,
ograniczają liczbę godzin pracy. Dodatkowe
osoby potrzebne do wykonania projektu zatrudnione są do wykonania określonych etapów. Stały zespół projektowy uległ ograniczeniu. Gwarancja pracy na kilka miesięcy okazała
się lepsza niż zasiłek. Adresy do starych znajomych, są bardzo użyteczne, być może ktoś
właśnie jest „między” jedną a drugą pracą
i potrzebuje tych kilku miesięcy, a nasz inwestor chce mieć projekt na pojutrze.

Kryterium ceny – kryterium jakości
Ktoś powiedział, iż cena nie zawsze odzwierciedla jakość. Zapewne to prawda, ale ważne
też jest to, co w tej cenie zawarte i ile odpo-
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WIELOKIERUNKOWE
DZIAŁANIA ZARÓWNO POD
WZGLĘDEM GEOGRAFICZNYM,
wiedzialności jesteśmy w stanie przekazać na
cudze barki. Współpracowałem kiedyś z pracownią, w której po wykonaniu zlecenia analizowano, w jakich fazach projektu można zredukować koszty, by w przyszłości zyski były
większe. W okresie nienajlepszej koniunktury
praktyka ta okazała się dość pomocna. Wiele pracowni dokładnie przeanalizowało swój
zakres obowiązków odpowiadający danemu
kontraktowi. Prace projektowe wyceniane są
tak, by spełnić minimum potrzebne do wykonania projektu. Wszystkie „dodatki” rozlicza się osobno. Takie rozwiązanie przerzuca
dużą odpowiedzialność na wykonawcę oraz
innych uczestników procesu budowlanego.
Wykonawca musi rozwiązać wiele zagadnień
samodzielnie lub przy pomocy własnego,
wspomagającego zespołu projektowego jeśli
takowy stworzył. Liczone jest wszystko – od
ilości rysunków, detali, specyﬁkacji, ilości
i stanowisk osób zaangażowanych w projekt
po wizyty na budowie, spotkania projektowe,
konsultantów itp.
Niedawno w czasie rozmów, wykonawca
oglądając nową budowę powiedział do mnie:
„Mam prośbę, wyceń prace tak byś miał środki na przyjazd na budowę, wtedy kiedy Cię
potrzebuję!”. Roześmiałem się, ponieważ
godzinę wcześniej sam omawiałem cenę
z konstruktorem, który doliczał dodatkowe
wizyty.
Zagrożenie spadku jakości na pewno zwiększa się ze względu na mniejsze dopracowanie
projektu wymuszone ceną. Jego efekt końcowy może odbiegać od wykreowanej wizji.

Tani projektant potrzebny od zaraz!
Pracownie tną koszty własne, nie tylko na
gwarantowanym serwisie czy zatrudnieniu.
Niektóre z nich zmieniły, a właściwie ograniczyły nieco proﬁl. Zatrudnionym architektom
powierzono przygotowanie koncepcji i nadzór, natomiast opracowanie poszczególnych
detali i planów przekazano pracowniom w In-

ALE TAKŻE SEKTOROWYM
(TZN. ROZSZERZANIE OFERTY

praktyk, czy zatrudnienia do określonego
etapu. Stwarza to duże obciążenie dla kierownika projektu.

PROJEKTOWEJ) SĄ KLUCZEM
DO PRZETRWANIA W OBECNYM
KLIMACIE EKONOMICZNYM.
CZĘŚĆ PRACOWNI ZDECYDOWAŁA
SIĘ NA OTWARCIE BIUR
W INNYCH PAŃSTWACH,
PRZYMIERZAJĄ SIĘ DO WYZWAŃ
NA BLISKIM WSCHODZIE.
WSZYSTKO MA
NA CELU ZMNIEJSZENIE
RYZYKA I UNIEZALEŻNIENIE SIĘ
OD SYTUACJI NA LOKALNYM
RYNKU. WNIOSEK DLA NAS JEST
JEDEN: WSZECHSTRONNOŚĆ,
GOTOWOŚĆ DO NOWYCH WYZWAŃ
I WYTRWAŁOŚĆ – STARA DEWIZA,
LECZ NADAL AKTUALNA.

Nowe perspektywy
Projektanci dostrzegli także inne długoterminowe rozwiązanie – wyjście poza rynek lokalny i poszukiwanie inwestorów poza granicami
kraju. W 2008 roku RIBA stworzyła swoje oddziały zagranicą. Miały one pomóc jej członkom w nawiązaniu współpracy z lokalnymi
inwestorami i architektami. Wiele ﬁrm utrzymuje się dzięki projektom w Azji czy na Bliskim
Wschodzie ale także za naszą wschodnią granicą, łatając w ten sposób dziury w budżecie.
Jeżeli chodzi o samych architektów, to część
z nich, zwłaszcza ci z doświadczeniem praktycznym, znalazła zatrudnienie w ﬁrmach wykonawczych, które redukując koszty obsługi
projektu, tworzą zespoły projektowe. Niektórzy inwestorzy powierzają również bezpośrednio tym ﬁrmom całość zlecenia, próbując
w ten sposób zaoszczędzić czas i środki.

Rozmowy przy herbacie

diach, Wietnamie i innych krajach. Jakość rysunków jest zwykle bardzo dobra, są bardzo
szybko opracowywane i za rozsądną kwotę.
Biuro ma mniejsze koszty własne, skraca
się proces projektowy, a rozmowy mogą być
przeprowadzane przez Skype’a, dobry skaner
też się przyda! Pracownie korzystają również
z własnych wcześniej opracowanych rozwiązań, lekko je tylko modyﬁkując i odświeżając,
detale pozostają te same. Stary proceder, ale
daje oszczędności. Niektóre zespoły projektowe ograniczają koszty poprzez zatrudnianie mniej doświadczonych osób np. w ramach

Pewnego sobotniego popołudnia siedząc
w kawiarni i czekając na realizację zamówienia rozmawiałem z Markiem, którego
kariera w zawodzie architekta od kilku lat
przebiega bardzo dynamicznie. Pracownia,
z którą postanowił związać swoją przyszłość
na początku zawodowej drogi była średniej
wielkości. Po kilku latach praca starannie dobranego zespołu zaowocowała. Posypały się
nagrody i wyróżnienia. Biuro znalazło się na
pierwszych miejscach w rankingach. Zespół
projektowy zdobył między innymi tytuł Pracowni Projektowej roku 2008 przyznawanej
przez magazyn FX Interior Design i Pracowni
Projektowej roku 2009 magazynu The Architects' Journal. Nasza dyskusja przeszła na
tematy zawodowe. Moje pytania dotyczyły
osobistych reﬂeksji Marka na temat sytuacji
w jakiej znaleźli się architekci.
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W obecnym klimacie ekonomicznym
w Europie, wielu architektów zmuszonych
jest do redukcji wydatków i poszukiwania
nowych sposobów pozyskiwania zleceń.
Firmy architektoniczne m.in. w Wielkiej
Brytanii zredukowały poziom zatrudnienia,
niektóre mimo usilnych starań nie
przetrwały złej koniunktury. Jaką radę
miałbyś dla architektów szukających
obecnie pracy?

> To jest trudne pytanie, sytuacja każdego
jest inna. Inne doświadczenie, umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
Jednakże wszystkim doradziłbym dokładnie
zbadać czym zajmują się biura, do których
zamierzają wysłać swoje CV i dostosować
aplikacje do ich oczekiwań.
Przez lata architektura brytyjska
i brytyjscy architekci poprzez swoje
realizacje inspirowali cały świat.
Zaha Hadid, Richard Rogers, Norman
Foster to tylko niektóre światowe
sławy mające swoje główne biura
właśnie w Londynie. Czy myślisz
że w obecnej sytuacji poszukiwanie
i realizacja zleceń poza granicami kraju
jest jednym z rozwiązań na przetrwanie
kryzysu?

> Działania wielokierunkowe zarówno pod
względem geograﬁ cznym, a także sektorowym tzn. rozszerzanie oferty projektowej są
kluczem do przetrwania w obecnym klimacie
ekonomicznym. Firma w której mam przyjemność pracować, w ostatnich latach otworzyła biura w stolicy Walii Cardiff, na Cyprze,
a także w Mińsku. Obecnie przymierzamy się
do nowych wyzwań na Bliskim Wschodzie
w celu zmniejszenia ryzyka i uniezależnienia
się od sytuacji na rynku brytyjskim.
Rządy wielu krajów w Europie ograniczyły
wydatki budżetowe. W Twojej opinii, jak
ograniczenie inwestycji publicznych
wpłynęło na środowisko architektów?

> Z mojego osobistego doświadczenia wynika, że środowisko bardzo dotkliwie odczuło
cięcia budżetowe. Duży procent osób zatrudnionych w naszym biurze (być może nawet
50%) pracował nad projektami w sektorze
obronnym i edukacyjnym. Te zlecone przez
ministerstwo obrony zostały wstrzymane,
a wspierane przez ministerstwo edukacji
mocno ograniczone.
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Trudny rynek, gonitwa za zleceniem,
obniżone stawki to realia w jakich
przyszło pracować obecnie architektom.
Czy Twoim zdaniem, taka sytuacja
może wpłynąć na jakość usług
dostarczanych przez firmy
architektoniczne i postrzeganie profesji
w społeczeństwie?

> Niższe stawki wpływają na liczbę osób
oddelegowanych do wykonania określonego
zadania projektowego, jak i na jakość usługi.
Jednakże z doświadczenia wiem, iż efekty te
można zniwelować poprzez większą wydajność i wyższy poziom standaryzacji niektórych elementów np. detali roboczych.
Jako szef zespołu projektowego, jaką radę
dałbyś osobom, które właśnie uzyskały
uprawnienia i rozpoczynają swoją dorosłą
karierę?

> Powinny dążyć do osiągnięcia jak najszerszych podstaw i szerokiego wachlarza
umiejętności, nawet jeżeli specjalizują się
w jednym, wybranym obszarze. Osoby, które
„potraﬁ ą wszystko” mają większe szanse na
przetrwanie w trudnym okresie.
Po rozmowie uświadomiłem sobie, iż jak najszersze doświadczenie projektowe i wszechstronność nie jest gwarantem sukcesu, ale
na pewno jest atutem. W kolejnej rozmowie,
z innym kolegą, moje wnioski znalazły potwierdzenie. Jonathan prowadzi zespół projektowy dla czołowego wykonawcy specjalizującego się w budownictwie przemysłowym
zaawansowanych technologii. Jonathan sam
stwierdził:
> Przez dziesięć lat wykonywałem projekty
o podobnej tematyce, kiedy zmieniłem pracę uświadomiłem sobie, iż wszechstronność
jest konieczna, potrzebowałem 2 tygodnie
by przypomnieć sobie to, co robiłem 10 lat
wcześniej i mój zespół uświadomił mi, iż niektóre zagadnienia można rozwiązać inaczej
niż to robiłem dotychczas.
Zadałem mu kolejne pytanie:
Co myślisz o pracy w zespole
wykonawczym, pojawiają się głosy, że
tworzenie takich struktur projektowych
w firmach wykonawczych niesie
zagrożenie dla biur architektonicznych

zatrudnionych przez wykonawców
do obsługi projektów. W odpowiedzi
usłyszałem:

> To trudne pytanie, chyba zależy od ilości projektów i ich wielkości. Czasami taniej
jest wynająć biuro do rozwiązania zagadnień
projektowych, zwłaszcza gdy nie jest się
pewnym kolejnego zlecenia. W innych przypadkach lepiej jest utrzymać własne biuro,
trzeba dobrać tylko odpowiednich ludzi z wymaganą wiedzą i motywacją, ponieważ miejsce zatrudnienia może się zmieniać. To jest
najtrudniejsze.
Moi rozmówcy reprezentowali zarówno
stronę projektową jak i wykonawczą, obaj zgodzili się ze sobą w wielu kwestiach, mimo różnic w podejściu do samej architektury. Wniosek był jeden: wszechstronność, gotowość do
nowych wyzwań i wytrwałość – stara dewiza,
a jednak nadal aktualna.

Architekt jako współczesny Tuareg?
Zaczynając studia architektoniczne pytałem
znajomych architektów jak to jest wykonywać ten zawód. Ku mojemu zdziwieniu nikt
nie udzielił mi jednoznacznej odpowiedzi, jednak wszyscy zgadzali się, że to pasja, którą
albo się ma albo nie. Nie wspominali też, że
obok zdolności projektowych trzeba posiadać
zdolności interpersonalne, bo tak naprawdę w nich kryje się druga połowa sukcesu.
Obecna sytuacja zmusza do wytrwałości i samozaparcia. Umiejętność szybkiej adaptacji
i podejmowania rozsądnych decyzji na pewno
okażą się pomocne. Sytuacja „globalnej wioski” powoduje, iż architektura to zawód nieograniczony strefami czasowymi i granicami
administracyjnymi. Z drugiej strony wymagania związane z ekologicznością budynków
i zrównoważonym rozwojem dają nadzieję
na stworzenie zapotrzebowania na nowe
technicznie budynki i dostosowanie istniejących do nadchodzących potrzeb. Niektórzy
eksperci mówią, iż najgorsze mamy za sobą,
ale droga do stanu sprzed kryzysu wydaje się
jeszcze długa.

Michał Salamonowicz
architekt,
członek IARP i ARB
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Izba Architektów RP, dzięki aktywnym działaniom ﬁrmy Oria Media,
ﬁnansuje czasopismo Z:A wyłącznie dzięki sprzedaży powierzchni reklamowej.
Zespół ﬁrmy Oria Media, zarządzanej przez pana Sebastiana Osowskiego, pełniącego
równocześnie funkcję redaktora naczelnego Z:A, jest pomysłodawcą koncepcji i kompleksowym
realizatorem wydawnictwa IARP we współpracy z Komisją Wydawniczą IARP.
Izba Architektów RP oraz redakcja Z:A i ﬁrma Oria Media dziękują dotychczasowym Partnerom
magazynu Zawód:Architekt za owocną współpracę. Dzięki Waszemu zaufaniu stworzyliśmy
największy dziś drukowany magazyn architektów w Polsce.
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TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Osoby pracujące w biurach o otwartej przestrzeni są bardziej skłonne do personalizacji
własnych miejsc pracy niż osoby pracujące w biurach tradycyjnych

W biurze czyli u siebie?
PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI BIUROWEJ A PROCES ADAPTACJI ZAWODOWEJ
Izabela Zientek

Efektywne funkcjonowanie człowieka w obszarze zawodowym zależne jest od wielu elementów.
Dlatego ustalenie, co sprawia, że praca ludzka staje się bardziej satysfakcjonująca, stanowi
wyzwanie dla wielu badaczy i projektantów. W tym aspekcie niewątpliwie istotny jest proces
adaptacji zawodowej, czyli integracja pracownika z organizacją poprzez asymilację obowiązujących
w nowym środowisku norm i wzorców.

Z

Ze względu na to, iż praca ludzka wykonywana
jest zawsze w jakimś otoczeniu, na pewnym
terytorium, warto zwrócić uwagę na problematykę środowiska pracy. Pomimo tego, iż już od
pewnego czasu zagadnienia dotyczące jej materialnych warunków uwzględniane są w analizie
adaptacji zawodowej, to jednak nadal nie przykłada się do nich dostatecznej uwagi. Stąd też
w przeprowadzonych przeze mnie badaniach1,
krótko omówionych poniżej, skupiłam się na
projektowaniu przestrzeni biurowej i roli jaką
odgrywa ono w procesie adaptacji zawodowej.
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Działanie architekta i pracownika
Projektowanie przestrzeni biurowej rozumiane jest jako kreowanie miejsc pracy oraz ogół
działań związanych z ich zagospodarowaniem.
Wiąże się to zarówno z działaniem architektów
projektujących budynki i pomieszczenia biurowe,
jak i z działaniem indywidualnych pracowników
modyﬁkujących swoje własne stanowisko pracy
i tworzących nową rzeczywistość odpowiadającą im samym. Wśród działań architektów można wyróżnić projektowanie różnych rodzajów
przestrzeni biurowej. Jednym z nich jest biuro

tradycyjne, czyli biuro o planie zamkniętym
(fot. 1). Są to pomieszczenia wymagające ścian
nośnych, dlatego biura te składają się z niezależnych małych pokoi rozmieszczonych najczęściej
wokół korytarza. Drugim rodzajem przestrzeni
biurowej jest biuro z przestrzenią otwartą, tzw.
open space (fot. 2). Charakteryzuje się brakiem
stałych ścian oraz nieregularnym rozlokowaniem
mebli i narzędzi pracy. Natomiast do działań bezpośrednich użytkowników biur zaliczyć można
m.in. zaznaczanie swojego terytorium, personalizację przestrzeni, jej zamykanie/otwieranie itp.

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Bardzo istotne potrzeby
Zaznaczanie terytorium, czyli rozgraniczenie
przestrzeni na „moje” i na „nie moje” wiąże się
z kilkoma potrzebami człowieka: potrzebą intymności, prywatności, koncentracji i skupienia oraz bezpieczeństwa. Zaspokajając potrzebę intymności mamy możliwość wytworzenia
takiego zorganizowania przestrzeni, aby była
ona właściwa tylko dla nas samych. Oznacza
to, że nawet pracując w ogromnym biurowcu,
pośród wielu ludzi, mamy potrzebę nadania
naszemu stanowisku pracy cech osobistych.
Kolejna potrzeba – prywatności, nawiązuje
do rozróżnienia na własność prywatną i społeczną/publiczną. Głównie chodzi tutaj o taką
prywatność, która daje poczucie odrębności.
Dlatego często ważniejsze niż właściwości
ergonomiczne czy odpowiedni wystrój staje
się zaznaczenie swojego terytorium, własnej
przestrzeni w miejscu pracy. Terytorialność
ważna jest również ze względu na potrzebę
bezpieczeństwa. Jest ona zaspokojona wówczas, gdy w obrębie konkretnej przestrzeni
możemy być „sobą u siebie”, ze swoimi myślami, problemami i radościami. Z pojęciem „terytorium” ściśle powiązana jest personalizacja
przestrzeni, czyli nadawanie przestrzeni cech
osobistych. Z tego względu w niniejszym artykule określenia te uznawane są za tożsame.

Ekstrawertyk
z introwertykiem w biurze
Celem badań było ukazanie, czy projektowanie
przestrzeni pracy jest istotne ze względu na
proces adaptacji do pracy, oraz to, czy osoby
pracujące w biurach z otwartą przestrzenią
są bardziej skłonne do kształtowania własnej
przestrzeni biurowej niż osoby pracujące w biurach tradycyjnych. A także czy efektywne funkcjonowanie w obu rodzajach przestrzeni jest
zależne od czynników osobowościowych tj. zapotrzebowania na stymulację i ekstrawersję/
introwersję. Zapotrzebowanie na stymulację
to cecha, której poziomem różnimy się między
sobą. Określa się ją jako poszukiwanie mocnych
wrażeń, potrzebę zdobywania stymulacji przez
nowe, coraz bardziej niezwykłe doświadczenia,
niechęć do monotonii. Różnimy się również ze
względu na ekstrawersję/introwersję. Ekstrawertyk – to osoba towarzyska, która działa (często bez zastanowienia) pod wpływem
sytuacji, w której się znajduje, uwielbia zmiany w swoim życiu. Introwertycy natomiast są
powściągliwi, cenią własne towarzystwo, lubią
uporządkowany tryb życia i spokój.

Jedna firma, wiele zachowań
Z uwagi na badany proces adaptacji zawodowej istotne było, aby badani należeli do jednej

organizacji, która posiada spójny klimat i kulturę organizacyjną. Stąd też osoby badane
pochodziły z jednej ﬁrmy, która ma jednakowe
standardy zachowań współpracowników wobec siebie i względem otoczenia. Przebadanych zostało 48 osób, pracujących w czołowej
na świecie ﬁrmie z branży IT mającej swoje oddziały w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach.
Badanych podzielono na dwie grupy ze względu na rodzaj przestrzeni w jakiej pracują – przestrzeń zamknięta (tradycyjna) oraz przestrzeń
otwarta (open space). Oddział w Katowicach
to biuro tradycyjne, odział w Warszawie i Wrocławiu to biura typu open space.

Fot. 1 Biuro o zamkniętej przestrzeni

Ważne projektowanie przestrzeni
Na podstawie przeprowadzonych badań można
stwierdzić, że rodzaj przestrzeni biurowej nie ma
bezpośredniego wpływu na proces adaptacji zawodowej. Istnieje jednak związek pośredni pomiędzy zapotrzebowaniem na stymulację oraz
ekstrawersją/introwersją a procesem adaptacji
do pracy poprzez rodzaj przestrzeni biurowej.
Osoby, które cechuje wyższe zapotrzebowanie
na stymulację (większe zamiłowanie do aktywności ryzykownych), bardziej identyﬁkują się
z ﬁrmą i mają większą satysfakcję z pracy, jeśli
pracują w biurze o przestrzeni otwartej. Jednak
także osoby o tendencji ekstrawertywnej lepiej
adaptują się do pracy jeśli pracują w przestrzeni
otwartej a nie zamkniętej. Jak pokazały badania,
rodzaj przestrzeni biurowej ma również wpływ
na personalizację przestrzeni pracy. Osoby
pracujące w biurach o otwartej przestrzeni są
bardziej skłonne do personalizacji własnych
miejsc pracy niż osoby pracujące w biurach tradycyjnych. Dostrzegalny jest również związek
pomiędzy możliwością kształtowania własnej
przestrzeni biurowej a adaptacją zawodową. Im
pracownik ma większą możliwość kształtowania własnej przestrzeni biurowej tym odczuwa
większą satysfakcję i zadowolenie z pracy. Na
podstawie powyższych wyników badań można
uznać, iż projektowanie przestrzeni pracy jest
istotne w procesie adaptacji zawodowej.
***
Przeprowadzone badania powinny być traktowane jako wyznacznik kierunku do dalszych
rozważań. Temat projektowania przestrzeni
biurowej jest o tyle ważny, że w chwili obecnej coraz więcej ﬁrm organizuje swoje biura
w przestrzeń otwartą. Nie ma jednak wyczerpujących badań pokazujących jak taka zmiana wpływa na funkcjonowanie pracujących
w nich ludzi. Zagospodarowywanie przestrzeni pracy nie jest obojętne dla pracowników.
Dlatego, aby uzyskać lepsze wskaźniki adaptacji do pracy organizacja (poza dbaniem o relacje

Fot. 2 Biuro o otwartej przestrzeni

między współpracownikami, przekazywaniem
jasnych informacji dotyczących zasad panujących w ﬁrmie) powinna dawać również możliwość kształtowania własnej przestrzeni pracy.
Pracownik, powinien mieć możliwość wpływania na wygląd swojego stanowiska pracy,
ponieważ jeśli będzie się z nim identyﬁkować,
będzie również identyﬁkować się z ﬁrmą. Korzystne byłoby również, aby organizacja zdając
sobie sprawę, że posiada różnych pracowników
(ekstrawertyk/introwertyk, osoba z wysokim/
niskim zapotrzebowaniem na stymulację) dawała możliwość wyboru preferowanego rodzaju przestrzeni biurowej. Ważne jest również to,
aby organizacja wprowadzając biura o otwartej przestrzeni pozwalała na personalizację
własnego miejsca pracy, ponieważ może to
zwiększyć poczucie prywatności i identyﬁkacji
z miejscem pracy.
1_ Zientek I., Projektowanie przestrzeni biurowej w aspekcie adaptacji
zawodowej, Zeszyty Naukowe WSZOP w Katowicach, nr 1 (4)/2008,
str. 67-77
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Dylematy
w centrach miast
Tematem moich naukowych badań są centra miast, a szczególnie ich przekształcanie
z miejsc niegdyś nasyconych mieszkaniówką
po obszary niezwykle zróżnicowane funkcjonalnie. Dlatego z zawodowego już przyzwyczajenia śledzę kolejne zwiedzane starówki
i punktuję je po swojemu: ile w nich handlu,
knajp, biur i mieszkań. Czy są żywe w godzinach pracy a wieczorem się wyludniają (to casus miast niemieckich) czy też rozbrzmiewają
gwarem, czasem nieco podchmielonym (jak
np. w Rzymie lub Krakowie).

T

„Żywotność” centrów zależy na pewno od
procentowego udziału biur w ich powierzchni, ale także od temperamentu mieszkańców
i atrakcyjności turystycznej danej miejscowości. Czasem biurowce wcale nie wykluczają
wieczornego rwetesu co atrakcyjniejszych ulic,
pod warunkiem, że funkcje są przemieszane. Ostatnio wędrowałam po Norymberdze
i Krakowie – cóż to za dwa odrębne światy.
Oba miasta były nieraz ze sobą zestawiane,
bowiem w przeszłości miały dla obu narodów
znaczenie wielce symboliczne.
Stare miasto w Norymberdze zostało w 1945
roku zburzone do ostatniego kamienia. Szybko
je odbudowano w nudnych, niby-historycznych
formach. Dbano przy tym także, by znalazło
się tu sporo mieszkań, co zapewne miało przyczynić się właśnie do ożywienia śródmiejskich
ulic i przypomnieć dynamikę przedwojennego
miasta. Nic z tego nie wyszło. Z czasem przy
głównych arteriach, dziś zamienionych w strefy piesze, wzniesiono sporo biur, równie zresztą
nudnych architektonicznie, co domy mieszkalne. Były one chyba gwoździem do trumny, bo
spowodowały martwotę pewnych obszarów po
godz. 17:00, a szczególnie w weekendy. Dlatego
władze miejskie imają się najprzeróżniejszych
sposobów, by uatrakcyjnić chociaż główną
trasę wiodącą do, także mocno w czasie wojny
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naruszonego, zamku, malowniczo dominującego nad miastem. Stare Miasto w Norymberdze
dzieli rzeka – mosty nad nią przemianowano na
weneckie „Rialto”, architekturę namalowano na
płótnie i rozpięto po bokach przeprawy. „Mała
Wenecja” wyłania się więc na tle biurowców
z lat 50. – przekomiczny to widok. Naleśniki
i bawarskie czekoladki przyciągają jednak przechodniów, jest tu gwarno, choć już 100 metrów
w bok wieje śmiertelną nudą.

Mieszkania czy biura?
„Żywotność” centrów
miast zależy na pewno
od procentowego
udziału biur w ich
powierzchni, ale także
od temperamentu
mieszkańców
i atrakcyjności
turystycznej danej
miejscowości.
Niezniszczony Kraków nie musi ustawiać
żadnych atrap. Wielu mieszkańców centrum
narzeka na szwędanie się turystów po wszystkich zakamarkach i podwórkach. Nie ma właściwie uliczki, w której wieczorem byłyby cisza
i spokój. Jeśli nawet jakąś ulicę np. Kanoniczą,
zdominowały instytucje, to hotele, kwatery
prywatne i mieszkania do wynajęcia dla turystów równoważą brak tubylców. Kraków
przypomina mi centrum Wiednia, tam także
uchowało się sporo mieszkaniówki, z którą

w dość przyzwoitych proporcjach przemieszana jest funkcja usługowo-biurowa. W obu
miastach w ramach modernizowania centrum,
głównie w latach 20. XX wieku, stawiano duże
biurowce, oba nie oparły się pokusie budowania wieżowców, każde miasto na swoją skalę. Muszę przyznać, że w Krakowie przy pl.
Szczepańskim to się naprawdę udało i dodało
placowi kolorytu. Ostatnia przebudowa tego
placu miała na celu jego uatrakcyjnienie: parking zastąpiły wystawy na wolnym powietrzu,
a nieco pretensjonalna w formach, fontanna
ma zachęcać do wypoczynku. Teatr, nowoczesny biurowiec, muzeum i kamienice tworzą tu
bardzo sympatyczny konglomerat budynków
i funkcji, a sąsiedztwo Plant i zieleni wydatnie
podnosi walory tego miejsca.
Pomiędzy Krakowem i Norymbergą można umieścić nowe „Stare miasto” w Dreźnie.
Ostatnia odbudowa Frauenkirche, renowacja
zespołu pałacowego królów saksońskich i tzw.
Tarasów Brühla spowodowała, że pustynię,
którą był obszar staromiejski, zaczęto także
zabudowywać. Być może wzorce dla nowej zabudowy przyszły z Polski – panoszy się tu bowiem „retrowersja”. Nie jest to ani odbudowa
form historycznych, ani koląca w tym miejscu
oko nowoczesność. Niby stare, ale nowe, trochę historyzującego detalu, szprosy w oknach,
przywrócone gabaryty szerokości i wysokości
domów oraz linie dawnej zabudowy. Chcąc
uniknąć wyludnienia spowodowanego nadmiernym zagęszczeniem funkcji biurowej,
wznosi się tu luksusowe i bardzo drogie apartamenty. Póki co jest to miasto w budowie
i trudno ocenić, czy ten zabieg funkcjonalny
zda egzamin. Zza rusztowań wyłania się coś
a’la nasz Elbląg. Jestem naprawdę ciekawa, czy
pomysł na nowe stare miasto w Dreźnie się
sprawdzi. Na razie na jednym z głównych placów, otoczonych socrealistyczną zabudową,
kręci się karuzela i to ona przyciąga tu ludzi.

STUDIUM PRZYPADKU

Nowa funkcja otoczenia
stadionu Cracovii
Kamil Drewczyński

Z chwilą ukończenia prac nad nowym Stadionem Cracovii, krakowski klub piłkarski otrzymał
najnowocześniejszy obiekt sportowy w mieście. Jednocześnie mieszkańcy miasta zyskali tuż przy
Błoniach dwa urokliwe miejskie place wpisane w klimat i architekturę dzielnicy i całego miasta.

Zaprojektowany na początku XX w. przez Franciszka Mączyńskiego Stadion Cracovii od 1912
roku jest chyba najstarszym obiektem tego
typu wciąż wykorzystywanym do rozgrywek
ligowych. Choć po ostatniej modernizacji, a właściwie całkowitej przebudowie identyczna pozostała jedynie nazwa kompleksu. Nowy stadion
Cracovii to kompletny obiekt z pełną infrastrukturą, spełniający wymogi PZPN i kategorii III
UEFA. Jednocześnie otwarcie dla mieszkańców
terenu wokół stadionu rozszerzyło jego dotychczasowy – wyłącznie sportowy – charakter i wpisało je w klimat pobliskich Krakowskich Błoni.

Z

Bez kontrowersji
Jednym z podstawowych założeń projektantów
było dopasowanie obiektu w nowym kształcie
w miejsce specyﬁczne, a dla mieszkańców Krakowa niezwykle ważne ze względów estetycznych. Położony tuż przy Błoniach, gigantycznym miejskim trawniku przypominającym plac
między Kapitolem, a kolumną Waszyngtona,
stadion nie mógł swoimi gabarytami zdominować otoczenia, ani przesłonić widoku otwierającego się Wawel. Zadanie trudne, szczególnie
w kontekście przygotowanie nowoczesnego
i uniwersalnego kompleksu na 15 000 miejsc.
Mimo tych ograniczeń architekci z pracowni
Estudio Lamela dążyli do stworzenia obiektu
o kameralnym charakterze, który spełni założone oczekiwania, a przy tym nie wzbudzi
kontrowersji natury estetycznej. Nowy stadion
nie jest już wyłącznie obiektem typowo sportowym, ale przygotowanym pod organizację koncertów i imprez masowych. Sprzyja temu duża
liczba punktów usługowych, optymalne przestrzenie komunikacyjne i pełne dostosowanie
całego obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Ponadto, po przeorientowaniu położenia
stadionu (aktualne położenie równolegle do
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ulicy Focha) powstał obiekt publiczny z dwoma, przywróconymi mieszkańcom, otwartymi
miejskimi placami.

Modelowy plac budowy
Budowa rozpoczęta w lipcu 2009 roku została zakończona we wrześniu 2010, czternaście
miesięcy przed planowanym terminem – i to
już ze wszystkimi prawomocnymi pozwoleniami na użytkowanie.
Pierwszy etap prac obejmował demontaż
i niwelację całej istniejącej starej zabudowy,
w tym wzniesionych metodą nasypową starych trybun. Równolegle trwały prace fundamentowe. Projekt przewidywał żelbetowe
trybuny z elementów prefabrykowanych. Prace prowadzone w tym samym czasie przez kilka ekip pozwoliły na jednoczesne wznoszenie
konstrukcji nośnej zadaszenia stadionu. Aby
lepiej doświetlić przestrzeń pod trybunami,
dach nad trybuną północną i południową jest
poliwęglanowy. Trybuna zachodnia i wschodnia przykryte są membraną PVC.

Mroźna zima 2009/ 2010
nie przeszkodziła w sprawnym
prowadzeniu prac
Mieliśmy podpisaną umowę z IMGW – wyjaśnia
Zbigniew Urbaniec, dyrektor kontraktu z ﬁrmy
Budus SA, głównego wykonawcy obiektu.
– Codziennie otrzymywaliśmy szczegółową
prognozę konkretnie dla tego miejsca w Krakowie. Dostosowaliśmy do niej harmonogram
działań. Wykorzystywaliśmy każdą godzinę
z pogodą i temperaturami dozwolonymi technologicznie do prowadzenia prac, niezależnie
od pory dnia i nocy.
Obiekt osiągnął stan surowy zamknięty już
na przełomie lutego i marca 2010. A praktycznie już do początku lipca zakończono wszyst-

kie prace budowlano-wykończeniowe. Warto
tu zauważyć, że płyta boiska otrzymała kompletną nową podbudowę. Jest wyposażona
w instalację drenażową, ogrzewanie oraz instalację natryskową (infrastruktura stadionu
umożliwia wykorzystanie do pielęgnacji murawy odzyskiwanej wody opadowej).

Place w nowym charakterze
Zdaniem krakowskich architektów stadion
dobrze wpisał się w charakter dzielnicy. Patrząc z zewnątrz może bardziej kojarzyć się
z muzeum niż z obiektem sportowym. Dzieje
się tak za sprawą elewacji wyłożonej płytami
gresowymi, która nadaje stadionowi wizualnej
lekkości. To właśnie ona była punktem wyjścia
do projektu nawierzchni obu placów.
Stadion otrzymał dwie strefy wejściowe
– od strony ulicy Kraszewskiego i od strony ulicy Kałuży – które zostały wyposażone
w punkty obsługi użytkowników (kasy, punkty
informacyjne, bramki). Jednocześnie oba place
po przebudowie stały się miejscami otwartymi i ogólnie dostępnymi dla mieszkańców i gości Krakowa.
Projektując place i otoczenie stadionu szukaliśmy materiału kontynuującego wizję estetyczną widoczną w bryle budynku i jego elewacji – tłumaczy Artur Bronisz z Bronisz Land
Design. – Chcieliśmy stworzyć na nawierzchni
mijające się, niesymetryczne strefy. Potrzebne
były do tego kwadratowe lub prostokątne elementy nawierzchniowe, ale najlepiej w zróżnicowanych formatach.
Wybór padł na betonową kostkę brukową
w wersji szlachetnej – płukanej, która w swojej
warstwie wierzchniej pokryta jest naturalny kruszywem skalnym. Projektanci zdecydowali się
na wykorzystanie systemu Quadro ﬁrmy Libet
w odcieniach granito i nero. Do odpowiedniego

FOT. LIBET

FOT. WOJCIECH KRYŃSKI, ARCHIWUM ESTUDIO LAMELA

STUDIUM PRZYPADKU

Stadion Cracovii przy ul. Kałuży 1 w Krakowie
Inwestor: Urząd Miasta Krakowa
Projekt: Estudio Lamela
Projekt zieleni i placów wokół obiektu: Bronisz Land Design
Generalny wykonawca: Konsorcjum Alpine Budus
Powierzchnia terenu: 48 727 m2
Powierzchnia zabudowy: 10 289 m2
Powierzchnia murawy boiska: 8196 m2
Powierzchnia terenów zieleni: 7802,5 m2
Powierzchnia placów ze szlachetną kostką Quadro: 13 500 m2
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Poziom +1
Poziom stref kibiców
wraz z zapleczem
gastronomicznym
i toaletowym oraz strefą VIP
(z restauracją, barem
i wyjściem na loże)
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FOT. LIBET

Poziom +4
Poziom stref kibiców
wraz z zapleczem
gastronomicznym
i toaletowym

PROJ. ESTUDIO LAMELA

STUDIUM PRZYPADKU

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

WIZ. ESTUDIO LAMELA

ELEWACJA PÓŁNOCNA
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wrażenia estetycznego, a jednocześnie zachowania spójności z bryłą stadionu i jego otoczenia
wystarczyły trzy z ośmiu dostępnych elementów systemu. Podstawowe kostki 30x30 cm
zostały uzupełnione elementami o wymiarach
10x20 cm oraz 10x10 cm. Ośmiocentymetrowa grubość kostek spełniła wymóg dotyczący
możliwości przemieszczanie się po placach pojazdów obsługi. Graﬁcznie oba place otrzymały
ten sam, spójny podział i układ kostki.
W odpowiedzi na potrzeby projektantów
zaproponowaliśmy płyty wielkogabarytowe
systemu Quadro – opowiada Paweł Fidyt, doradca techniczny ﬁrmy Libet. – Ze względu na

System Quadro
(z linii kostek szlachetnych
Libet Decco)
Quadro to system dedykowany przede wszystkim na
wielkopowierzchniowe inwestycje. Osiem różnych
elementów (40x60, 40x40, 30x30, 30x20, 20x20,
20x10, 30x10, 10x10 cm) tworzy zestaw przeznaczony głównie na chodniki, drogi, parkingi i place.
Cała rodzina kostek umożliwia realizację projektów
o prostej i nowoczesnej stylistyce. Na potrzeby
projektu można wybierać i zamawiać tylko wybrane
elementy systemu. Ośmiocentymetrowa grubość
kostek gwarantuje trwałość i stabilność nawierzchni
również pod dużymi obciążeniami użytkowymi.
Powierzchnia kostek wykonywana jest w technologii
płukania. Użyte kruszywa naturalne gwarantują
wysoką jakość i antypoślizgową nawierzchnię.
Dostępne kolory: bianco carrara, granito, nero.
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lokalizację naszych zakładów produkcyjnych
w sąsiedztwie Krakowa mieliśmy możliwość
dostosowania systemu produkcji do potrzeb
i tempa inwestycji.
Otwarty charakter miejsca pozwolił na wprowadzenie elementów małej architektury. Ławki
i siedziska o współczesnych formach zostały
w całości zaprojektowane przez Bronisz Land
Design. Trawniki, nasypy, mury oporowe tworzą całość z nawierzchnią i elementami zieleni.
W otoczeniu placu po zachodniej stronie stadionu znalazło się również miejsce na rezerwowe
poletko z murawą – do uzupełnień w miejscach
najbardziej wydeptywanych przez zawodników.
W południowo-wschodnim narożniku działki powstanie w przyszłości hala sportowa
zaplanowana na 2300 osób. Tymczasowo powstał tam parking na nawierzchni... trawiastej.
Było to możliwe po odpowiednim zabezpieczeniu systemem podpowierzchniowych siatek
wzmacniających. Pozwala to na bezpieczne poruszanie się i parkowanie tam samochodów.

Realizacja w tempo
Prace nad nawierzchniami ruszyły pod sam
koniec realizacji inwestycji. Ze względu na organizację placu budowy nie mogły być wykonywane równocześnie na obu placach.
Nietypowe wymiary kostki i zaprojektowany wzór nie stanowiły dla wykonawców
problemu. Jedynym kłopotem było dopasowanie logistyczne prac brukarzy do robót innych
zespołów budowlanych. Często wykorzystywali oni do swoich potrzeb teren pod nową
nawierzchnię. Dlatego materiał był przywożony bardzo wcześnie rano – zanim rozpoczę-

ły pracę inne ekipy, albo późnym wieczorem
– kiedy inni już zeszli z placu budowy. Mimo to
kompletne wykonanie nawierzchni i otoczenia
stadionu zamknęło się w terminie czterech
miesięcy.
W pełnym dopasowaniu terenu do wizji architektów jak zwykle bardzo istotne okazały
się detale. Do fugowania kostki wykorzystano
specjalnie sprowadzony szary piasek płukany,
z dużą ilością kwarcu – który najlepiej pasował
do barwy nawierzchni. W tym wypadku zastosowanie typowego żółtego piasku, stworzyłoby niekorzystny kontrast.
***
Patrząc na realizację stadionu Cracovii i terenu,
który go otacza – widać dobrze przemyślaną
inwestycję. Zarówno w sferze funkcjonalnej
jak i estetycznej kompleks wyraźnie zbliża się
do ideału spełniając oczekiwania wszystkich
zainteresowanych: inwestora, kibiców, spacerowiczów i mieszkańców odpoczywających na
krakowskich Błoniach. A co warto podkreślić
– w przypadku Krakowa nie mniej ważne okazało się naprawdę udane wpisanie estetycznej koncepcji stadionu w klimat i architekturę
dzielnicy i całego miasta.
Redakcja Z:A dziękuje Estudio Lamela za udostępnienie fotografii,
wizualizacji i fragmentów projektu.

Kamil Drewczyński
Koordynator ds. rozwoju
rynku Libet S.A.
> napisz do autora:
kamil.drewczynski@libet.pl
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TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Sufity wyspowe Ecophon Solo – równoważna chłonność akustyczna panelu podwieszonego
dla częstotliwości zakresu ludzkiej mowy wynosi ok. 5,5m2 (showroom firmy Blum Polska Sp. z o.o. w Swarzędzu)

Podstawy akustyki w biurze
Maciej Zakrzewski

O tym, że akustyka wnętrza ma kluczowe znaczenie dla człowieka wiedzieli już starożytni.
Budując amfiteatry używali technik takich jak rezonatory Helmholtza, do których my
dopiero w XX wieku dorobiliśmy aparat matematyczny i nauczyliśmy się wykorzystywać
w bardziej przemyślany sposób.
W XX w. rozwój wiedzy o akustyce zwiększył
nie tylko świadomość dotyczącą projektowania
i budowy sal koncertowych, ale również wpływu akustyki na środowisko człowieka, w którym przebywa. Bardzo istotnym elementem
stało się badanie wpływu hałasu i czasu pogłosu na komfort wypoczynku czy pracy. Określone zostały parametry i normy, które zapewniają
bezpieczeństwo, gdyż, jak się okazało, zła akustyka może mieć negatywny wpływ nie tylko
na nasze zdrowie ale nawet życie.

W

Uciążliwy hałas w biurze
W dzisiejszych czasach rozwój miast sprawił, że większa część ludności skupiona jest

w aglomeracjach miejskich, gdzie wykonuje
prace biurowe. Niestety panujący obecnie
trend, który w sztuce nazwać można minimal art, a w biznesie zwykłym cięciem kosztów, nie wpływa korzystnie na to środowisko
pracy. Mała liczba powierzchni załamujących
płaszczyznę ścian, gładkie i proste meble
oraz lekkie konstrukcje ścian sprawiają, że
pole akustyczne w pomieszczeniu jest słabo rozproszone a hałas wewnątrz uciążliwy.
Wszystko to sprawia, że czas pogłosu jest
długi i powoduje maskowanie dźwięku bezpośredniego obniżając zrozumiałość mowy
i niosąc za sobą zmęczenie oraz zmniejszoną
efektywność osób pracujących.

Przyjemniej i efektywniej
Podstawowym parametrem, na który musimy
zwrócić uwagę jest wspomniany wcześniej czas
pogłosu. Aby w przeciętnej wielkości biurze komfort pracy był zachowany powinien zawierać się
w przedziale 0,3-0,5 s dla częstosliwości 1 kHz.
Co stanie się, jeśli czas pogłosu będzie za krótki? Ludzie będą słyszeli własne szumy w uszach,
co oczywiście nie poprawi im nastroju. Jeśli zaś
będzie za długi (patrz rys. 1) energia dźwięku od
głosek wybuchowych np. „do” zanikać będzie
powoli i maskować głoski, które wybuchowe nie
są – np. „ść”. W efekcie, w najbardziej niekorzystnym przypadku odbiorca nie będzie wiedział czy
mówimy „dość”, „dom” czy może „dorsz”.
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Sufity Armstrong Ultima w wersji Planks (długie płyty) – płyty o średniej gęstości i optymalnych
parametrach akustycznych, łączą doskonałe właściwości pochłaniania dźwięku (αw = 0,70 (H)) z jego
izolacyjnością (Dnfw = 34-36 dB), zalecane np. do sal konferencyjnych i wykładowych
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Dyfuzory drewniane Acousticity ClassicPaneling 1d7

Panel Ecophon Wall Panel Texona

Modyfikowanie czasu pogłosu

mienianiu energii fali dźwiękowej na np. energię cieplną. Dlatego dla zachowania równowagi
tonalnej pomieszczenia warto stosować materiały o grubości 50 mm lub grubsze. Dobrym
przykładem jest wykres panelu Auralex 4"
Studiofoam Metro (rys. 2), który swoją znaczną skuteczność wykazuje już od 125 Hz, co dla
ludzkiej mowy jest istotnym czynnikiem.
Pozostaje pytanie ile potrzeba ustrojów
aby przyniosły odpowiedni skutek. Podobnie
jak w marketingu, zasada 80/20 ma również
zastosowanie w akustyce. Oznacza to, że wystarczy zastosować materiał akustyczny o powierzchni 20% powierzchni ścian, aby zmiana
była odczuwalna dla ludzi. W praktyce zastosowanie ustrojów na 30-40% powierzchni jest
wystarczające do stworzenia prawidłowej
akustyki wnętrza. Należy przy tym pamiętać,
że w większości przypadków pomieszczeń
biurowych stosowanie pełnego pokrycia ścian
ustrojami jest błędem w sztuce adaptacji akustycznej i należy się go wystrzegać.
Adaptacja akustyczna przestrzeni biurowych jest strategicznym elementem zapewniającym komfort, a w pewnych przypadkach
nawet „intymność” pracy. Aspektów z tym
związanych jest mnóstwo, a każde z pomiesz-

W zasadzie mamy dwie możliwości – pochłanianie i rozpraszanie. Zacznijmy od tej
drugiej, jako metody mniej intuicyjnej. Otóż
okazuje się, że zwiększając rozproszenie
sprawiamy, że dźwięk tłumiony jest szybciej
dzięki, mówiąc ogólnie, rozesłaniu jego energii w różnych kierunkach. Tak rozproszona
fala traﬁa na więcej tłumiących powierzchni
i jej energia zanika szybciej. Efekt ten można wywołać profesjonalnymi dyfuzorami,
regałami z książkami, obrazami, półkami
i każdym innym elementem, który znajdzie
się na ścianie. Ogólna zasada jest taka, że im
bardziej „wypukły” element, tym niższe częstotliwości rozprasza.
Drugim sposobem skracania czasu pogłosu
są akustyczne ustroje pochłaniające. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań o bogatym wzornictwie i kolorystyce. Materiały te,
to najczęściej ustroje porowate działające na
zasadzie – im grubszy panel, tym niższe częstotliwości pochłania. Widać to doskonale na
wykresach prezentujących współczynnik pochłaniania „a” danego materiału – im wyższy
współczynnik tym wyższa skuteczność danego
ustroju akustycznego, w danym paśmie, w za-
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Rys. 2 Charakterystyka ustroju
Auralex 4" Studiofoam Metro

W NAJBARDZIEJ
NIEKORZYSTNYM AKUSTYCZNIE
PRZYPADKU (DŁUGI CZAS
POGŁOSU) ODBIORCA
NIE BĘDZIE WIEDZIAŁ CZY
MÓWIMY „DOŚĆ”, „DOM”
CZY MOŻE „DORSZ”

czeń ma swoje indywidualne wymagania dotyczące akustyki i hałasu. Jednak dla każdego
z nich najważniejszym i najczęściej modyﬁkowanym parametrem jest opisany powyżej
czas pogłosu. To podstawowy współczynnik
pozwalający nawet laikowi ocenić, czy pomieszczenie jest dobrze „brzmiące”, dlatego
projektując biura to na niego należy zwrócić
największą uwagę.

Maciej Zakrzewski
właściciel ﬁrmy Acousticity,
specjalista ds. akustyki
> napisz do autora:
m.zakrzewski@acousticity.pl
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Akustyka ścian
między mieszkaniami
Nadmierna podaż na rynku nieruchomości powoduje, że najlepiej obecnie sprzedają się mieszkania
w dobrych lokalizacjach i o wysokim standardzie technicznym. Dla potencjalnych nabywców ważnym
kryterium wyboru są także warunki akustyczne, które mają duży wpływ na komfort użytkowania lokalu.
Spokój i cisza to podstawowe wymagania, jakie stawia się wymarzonemu własnemu kątowi. Może je spełnić kompleksowe podejście do
izolacyjności dźwiękowej przegród. Pod tym
względem w mieszkaniu najważniejsze są ściany
i stropy oddzielające sąsiadujące ze sobą lokale.

S

Pamiętajcie o tynku!
W projektowaniu uwzględniającym wymogi
akustyczne często nie docenia się roli tynku.
Badania porównawcze ścian pokrytych tynkiem cementowo-wapiennym bądź gipsowym
pokazały, że izolacyjność akustyczna tej samej
przegrody pogarsza się o 2-5 dB w przypadku
wykończenia jej tynkiem gipsowym. Obniżenie
parametrów wynika z istotnego zmniejszenia
się ciężaru tynku i w efekcie całej przegrody.
Obustronny tynk cementowo-wapienny grubości 1,5 cm zwiększa masę ściany o 57 kg/m2. Typowy tynk gipsowy o grubości 1 cm, to zaledwie
20 kg/m2. Różnica (37 kg/m2) najczęściej stanowi kilkanaście procent ciężaru całej przegrody.
A zmniejszenie ciężaru, to nieuchronne pogorszenie izolacyjności akustycznej ściany.

Wyniki badań akustycznych dla ściany
z lżejszych bloczków Termo Optiroc 18 o wadze
23 kg/szt pokrytej tynkiem cementowo-wapiennym oraz ściany z cięższych bloczków Termo Optiroc 18 g (26 kg/szt), na której ułożono
tynk gipsowy zebrano w tabeli 1.
Przewagą ścian wymurowanych z keramzytobetonowych bloczków Termo Optiroc jest
ich mniejsza grubość, wynosząca zaledwie
20-21 cm. Przegrody wykonane z innych materiałów najczęściej mają grubość 27-28 cm.
Różnica 7 cm grubości tylko na jednej ścianie,
to dodatkowa powierzchnia użytkowa w całym mieszkaniu i bloku.

Takie same a jednak różne
W systemie budowania Optiroc Blok z keramzytobetonu na bazie Leca® Keramzytu problem rozwiązano dzięki zastosowaniu dwóch typów bloczków o takich samych wymiarach (38x18x24 cm),
lecz różniących się ciężarem. Wykonana z nich
surowa ściana o grubości 18 cm, to obecnie najcieńsza przegroda, która po otynkowaniu dowolnym tynkiem spełnia wymagania izolacyjności
akustycznej dla ścian między mieszkaniami.

Ściana naprawdę akustyczna
Przy wykonywaniu ścian akustycznych między
mieszkaniami należy zwrócić szczególną uwagę
na dokładne wypełnienie zaprawą poziomych
i pionowych spoin oraz połączeń ze stropem,
słupami i innymi ścianami. Przy samym łączeniu ścian najlepszym rozwiązaniem jest wykonywanie typowych wiązań murarskich, bądź

też domurowywanie ścian do pozostawionych
wcześniej wnęk (strzępi, sztrab). Szczelnie wykonana przegroda bez mostków akustycznych,
to – po materiale – drugi czynnik decydujący
o izolacyjności akustycznej przegrody.

W Skandynawii i w Hiszpanii
System budowania Optiroc Blok pochodzi ze
Skandynawii. W jego skład, oprócz bloczków
akustycznych, wchodzą również inne elementy: ścienne (bloczki i pustaki), stropowe,
nadprożowe, wentylacyjne i kominowe. Domy
z keramzytu bardzo dobrze sprawdzają się
zarówno w zimnym, jak i w ciepłym klimacie.
Ostatnio coraz więcej powstaje ich w Portugalii
i Hiszpanii. Doskonałe parametry termoizolacyjne oraz wysoka paroprzepuszczalność poprawiają walory użytkowe ścian. Dodatkowo,
w ścianach wykonanych w technologii Optiroc
Blok ocieplanych wełną mineralną nie występuje zjawisko zagrzybienia, ponieważ na skutek różnicy temperatury i ciśnienia para wodna
bez trudu wydostaje się na zewnątrz.

TABELA 1

nazwa wyrobu

rodzaj tynku

grubość
ściany
+ grubość
tynku, cm

wyniki badań laboratoryjnych
i wynikające z nich wartości
projektowe wskaźników izolacyjności
akustycznej, dB

szacunkowe wartości
wskaźników oceny przybliżonej
izolacyjności akustycznej ścian
w budynku, dB

Rw

C

C tr

R A1R

R A2R

R’A1

R’A2

Bloczek Termo
Optiroc 18

cem-wap

18+2x1,5

58

-1

-5

55

51

51-54

51

Bloczek Termo
Optiroc 18 g

gipsowy

18+2x1,0

57

-1

-5

54

50

50-53

50

Saint-Gobain Construction
Products Polska sp. z o.o.
marka Weber Leca®
– Zakład Produkcji Keramzytu
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel.: 58 535 25 95, infolinia: 801 620 000
www.optirocblok.pl,
www.netweber.pl
e-mail: kontakt.weber@saint-gobain.com
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CAD/esperanto
propozycja standardu
dr inż. arch. Marek Kamiński

W pracy architekta działania twórcze zajmują tylko od kilku do kilkunastu procent czasu przeznaczonego
na obsługę projektu. Reszta to „produkcja” dokumentacji, koordynacja i procedury administracyjne.
A konkurencja sprawia, że musimy pracować niezwykle sprawnie. Stąd wzrost roli sprawnego i skutecznego
warsztatu. Czytelne i jednoznaczne rysunki CAD powinny być jednym z jego głównych elementów.

Podstawowym sposobem porozumiewania
się architekta z pozostałymi uczestnikami
procesu inwestycyjnego jest nadal rysunek.
To, co rysujemy służy początkowo przedstawieniu idei twórczej i forma graﬁczna jest
mniej lub bardziej dowolna. Natomiast od
momentu gdy idea zamienia się w tzw. „dokumentację” – informacje formalne, prawne
i techniczne powinny być właściwie odczytane przez inwestora, projektantów branżowych, urzędy czy ﬁrmy budowlane. Sposób,
w jaki rysujemy ma bardzo duże znaczenie
i powinien być czytelny dla wszystkich zainteresowanych.
Tak się złożyło, że obecnie w ramach współpracy z dużą ﬁrmą deweloperską m.in. opiniuję
dokumentację projektową dla wielu inwestycji,
wykonaną w różnych fazach przez różne, z reguły renomowane, biura projektów w Polsce.
Szczerze mówiąc jest to trudne zadanie, ponieważ projekty są rysowane „każdy inaczej”.
Projektanci stosują różne systemy nazywania
warstw, różne kolory oraz różny sposób określania właściwości linii. Jest to wygodne w obrębie własnego biura. Kłopot (dla innych) pojawia się, gdy rysunki wychodzą poza pracownię.
Zwróćmy uwagę, że powszechnym wymogiem
jest obecnie dołączanie do wydruków nośnika
z nagranym projektem, ponieważ w praktyce
dokumentacja elektroniczna jest coraz częściej odczytywana przez uczestników procesu w programie oryginalnym lub typu viewer.

P
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Oznacza to, że pożądana byłaby uniﬁkacja nie
tylko wydruków pdf, ale też sposobu rysowania
na poziomie programu wektorowego.
Niniejszy artykuł jest próbą opisania standardu graﬁcznego, który mógłby uprościć naszą pracę i ułatwić odczytywanie rysunków
przez uczestników procesu inwestycyjnego.
Celem nie jest ograniczanie inwencji i swobody
twórczej Koleżanek i Kolegów, a jedynie propozycja ujednolicenia spraw podstawowych:
kolorów i ewentualnie nazewnictwa warstw.
Posłużę się przykładem AutoCada ponieważ
akurat w tym systemie pracuję od wielu lat,
ale analogiczne reguły można zastosować
w większości (jeśli nie w każdym) z innych rozpowszechnionych programów CAD.
Bezpośrednią inspiracją proponowanego standardu jest prosty system, z którym
zetknąłem się pracując przez wiele lat w austriackich i niemieckich biurach projektów,
a który był tam wymagany również przez
urzędy, ponieważ projekty do pozwolenia na
budowę składało się „na kolorowo”. Jednolite, łatwe do kojarzenia i zapamiętania kolory
były rozpoznawane przez wszystkich, którzy
mieli z rysunkami do czynienia. Stan istniejący
rysowano kolorem szarym, wyburzenia i przebicia żółtym, beton zielonym, elementy murowane czerwonym, stal granatowym, drewno
brązowym, szkło cyjanem, blachę niebieskim
itd. Zadowoleni byli zwłaszcza konstruktorzy,
którzy w każdym z projektów, niezależnie od

tego, z jakiego biura pochodziły, od razu wiedzieli co z czego ma być zbudowane.

Układ współrzędnych
Próbę uporządkowania sytuacji należałoby zacząć od sprawy podstawowej, czyli jednolitego rysowania na rzutach układu współrzędnych. Najlepiej, aby zgodnie z matematycznym układem osi
x/y początek układu znajdował się z lewej strony
na dole. Poziomo cyfry 1, 2, 3 itd., pionowo litery
A, B, C itd. Dla osi w fazie roboczej osobiście preferuję linię ciągłą, ponieważ zdarzają się problemy
przy wymiarowaniu lub mierzeniu odległości do linii „kropka-kreska” (rys. 1). Do wydruku można ją
zmienić na „kropka-kreska”, ale lepiej pracuje się
na linii ciągłej, wyróżnionej kolorem.

Kolory elementów budynku
i materiałów
Kolejnym zuniﬁkowanym elementem mogłaby być legenda, przypisująca jednolite, stałe
kolory częściom projektowanego budynku
i materiałom budowlanym (rys. 2).
Jak mogą wyglądać rysunki wykonane według proponowanego standardu? Najlepiej
widać to na kilku zaprezentowanych przykładach. Na rysunkach 3 i 4 najważniejsze są
kolory zielony dla betonu i czerwony dla ścian
murowanych, magenta dla gips-kartonu oraz
żółty dla przebić. Z kolei rysunek 5 pokazuje
porównanie rzutów klatki schodowej: murowanej (czerwonej) lub żelbetowej (zielonej).

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Rys. 1 Układ współrzędnych: początek w lewym
dolnym rogu, poziomo cyfry, pionowo litery

Rys. 2 Legenda z uwzględnieniem kolorów
przypisanych materiałom

Rys. 3 Kolory zielony i czerwony szybko identyfikują beton i ściany
murowane, magenta – płyty g-k a żółty – przebicia i rewizje
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Układ i opis warstw
Z programami CAD można pracować na wiele
sposobów, ale na użytek tej „standardowej”
próby proponuję kilka podstawowych i sprawdzonych zasad, które z powodzeniem stosuję
w AutoCadzie:

1.
Właściwości linii i tekstów (kolory, grubość
itd.) powinny być deﬁniowane by layer.

2.
W momencie przekazania projektu inwestorowi wszystkie warstwy powinny być włączone,
a niepotrzebne usunięte. Warstwy robocze,
np. poligony do obliczania powierzchni mogą
być zablokowane do wydruku.

3.
Warstwy nie powinny mieć nazw abstrakcyjnych lub tylko cyfrowych. Nie powinno się stosować w nazwach odstępów (tylko myślnik lub
dolną spację) ani polskich znaków (ą, ę itd.).

4.
Nazwa warstwy powinna informować o branży
i zawartości, ewentualnie o tym, jakie biuro ją
narysowało. To ostatnie uważam za niekonieczne, chyba że nad projektem pracuje kilka biur.
Jeżeli posługujemy się nazwą biura, to
zapis powinien mieć schemat: nazwa_biura-branża-nazwa_warstwy, np. MK-A-osie,
gdzie: MK = skrót nazwy biura, A = branża,
architektura, osie = nazwa.
Generalnie chodzi o to, aby warstwy grupowały się alfabetycznie według nazwy biura i branży oraz grup zawartości, np. według.
materiałów budowlanych, opisów, wymiarów,
wyposażenia, szrafów itd.

5.
Dla zagospodarowania terenu warto przed nazwą dodać ZT a potem branżę i zawartość, np.:
ZT-GD-... jak geodezja (np. warstwy podkładu sytuacyjno-wysokościowego), ZT-GL jak
geologia, MA jak mała architektura, D jak drogi, Z jak zieleń, A jak architektura, S jak instalacje sanitarne, E jak instalacje elektryczne, np.
ZT-A-budynek, ZT-A-opisy, ZT-MA-lawki.
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6.

11.

Nazwy warstw dla budynku powinny się zaczynać od dużej litery oznaczającej branżę:
A jak architektura, K jak konstrukcja, S jak instalacje sanitarne, E jak instalacje elektryczne,
AW jak architektura wnętrz. Np.: A-osie, Awymiary, A-opisy.

Rysunek do wydruku powinien być przygotowany z „przestrzeni papieru”.

7.
Warstwy powinno się dodatkowo grupować
poprzez wstawienie po literze oznaczającej
branżę i myślniku dodatkowej litery lub cyfry
oznaczającej grupę warstw. Np. A-m-beton
(m jak materiał).
Celem jest, aby warstwy z podobnych grup,
np. materiały budowlane, wyposażenie, umeblowanie, opisy czy wymiary znajdowały się
w spisie warstw obok siebie.

8.
Proponowane kolory dla warstw architektury:
• A-istn (stan istniejący) > ciemnoszary,
• A-osie > granatowy (preferowana linia ciągła),
• A-wyburzenia > żółty,
• A-przebicia > żółty,
• A-m-murowane > czerwony,
• A-m-beton > zielony,
• A-m-gipskarton > magenta,
• A-m-szklo > cyan,
• A-m-stal > 5,
• A-m-blacha > 140,
• A-m-drewno > 30,
• A-m-trespa (np. ścianki działowe wc) > 40,
• A-szrafy > 8,
• A-wymiary > 9,
• A-opisy > biały,
• cała reszta najlepiej szary 9.

9.

12.
Stosowane są setki stylów wydruku, z reguły
nie dołączanych(!). W rysunkach budowlanych
i wykonawczych powinno się jak najczęściej
korzystać ze stylów podstawowych: acad.ctb
i monochrom.ctb.
***
Twórczość architekta to przede wszystkim
kształtowanie przestrzeni i poszukiwanie
formy dla architektury. W praktyce działania
twórcze zajmują jednak tylko od kilku do kilkunastu procent czasu przeznaczonego na
obsługę projektu. Reszta, to „produkcja” dokumentacji, koordynacja i procedury administracyjne. A konkurencja sprawia, że musimy
pracować niezwykle sprawnie, stąd wzrost roli
sprawnego i skutecznego warsztatu.
Software typu CAD jest podstawowym
narzędziem graﬁcznym dla większości z nas.
Sądzę, że właśnie dlatego można i należałoby propagować wprowadzenie dla pracy
w takich programach jednolitego standardu
graﬁcznego.
Miałem możliwość zapoznania się z wieloma sposobami rysowania i na tej podstawie
wydaje mi się, że proponowany system jest na
tyle prosty, że ma szansę na przyjęcie w szerszej skali.
Widziałbym tutaj również pole do działania dla Izby Architektów, która taki standard
mogłaby zatwierdzić jako zalecany lub rekomendowany, co ułatwiłoby jego rozpowszechnienie.
Jestem ciekawy opinii Koleżanek i Kolegów – korespondencję proszę kierować pocztą
elektroniczną do mnie lub do redakcji Z:A.

W rysunkach 2D np. na rzutach nie powinno się
wstawiać bloków 3D.

10.

Marek Kamiński

W opisach na rysunkach konieczne jest stosowanie czcionek, które zawierają polskie znaki.
Preferowane Simplex lub Romans (współczynnik szerokości do wysokości 0,6) z nadaniem
grubości by layer, ewentualnie Arial (najlepiej
Narrow).

> napisz do autora:
archipraxis@pro.onet.pl

architekt, członek IARP

Autor jest architektem z wieloletnią praktyką krajową i zagraniczną.
Posiada doktorat z organizacji i zarządzania projektem
architektonicznym. Współpracuje przy dużych projektach z biurami
i inwestorami krajowymi i zagranicznymi.
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Rys. 4 Na pierwszy rzut oka widoczne są
murowane ściany i żelbetowe schody

Rys. 5 Dla porównania rzuty klatki schodowej
murowanej (czerwonej) i żelbetowej (zielonej)

Rys. 6 Przykładowe fragmenty ściany zewnętrznej
murowanej i żelbetowej.
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Trybunał Konstytucyjny: zniesienie pozwolenia
na budowę jest niezgodne z konstytucją
Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia
20.04.2011 r., uznał że zniesienie „pozwolenia
na budowę” byłoby niezgodne z konstytucją
oraz niekorzystne dla społeczeństwa, państwa i przestrzeni publicznej.
Sędziowie TK zwrócili uwagę, że w proponowanym trybie „zgłoszenia zamierzonej budowy” o takim zgłoszeniu nie są informowani

T

właściciele sąsiednich nieruchomości, nie tylko
prywatni, ale także podmioty publiczne. O inwestycji często mogliby dowiedzieć się dopiero,
gdy zauważyliby prace budowlane na nieruchomości inwestora. Zostaliby przez to pozbawieni skutecznych instrumentów ochrony swych
praw na płaszczyźnie prawa administracyjnego, w tym ochrony sądowo-administracyjnej.

Trybunał ocenił także, że tryb „zgłoszenia”
byłby wyzbyciem się przez organy państwa
prawnych instrumentów oddziaływania na procesy inwestycji i odpowiedzialności za kształtowanie ładu przestrzennego i krajobrazu.
Pełny komunikat prasowy TK dostępny jest
na stronie www.izbaarchitektow.pl.
źródło: biuro IARP

Kasy fiskalne od 1 maja 2011:
niekoniecznie dla wszystkich architektów
Izba Architektów RP wyjaśniła,
że mimo wejścia od 1 maja 2011 r.
obowiązku ewidencjonowania przez
architektów obrotów za pomocą
kas fiskalnych – istnieją wyjątki,
dzięki zwolnieniom z których
można korzystać do dnia
31 grudnia 2012 roku.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26
lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu
kas rejestrujących (tzw. kas ﬁskalnych) (Dz. U.
Nr 138 poz. 930) ograniczyło zakres zwolnień
podmiotowych i przedmiotowych w zakresie
obowiązku stosowania kas ﬁskalnych.
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia,
czynności dotychczas objęte zwolnieniem
z obowiązku ewidencjonowania na mocy poprzedniego rozporządzenia, w tym czynności
dotyczące rzeczoznawstwa w zakresie architektury dokumentowane fakturą, mogły
być świadczone bez konieczności ewidencjonowania poprzez kasę ﬁskalną do dnia
30 kwietnia br.
Z dniem 1 maja br. rzeczoznawstwo w tym
zakresie, bez względu na to czy będzie dokumentowane fakturą czy też nie, będzie
podlegało ewidencji ﬁskalnej. Jednocześnie
należy podkreślić, iż nadal obowiązuje zwolnienie z obowiązku posiadania kasy ﬁskalnej
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w przypadku, gdy architekt świadczący usługi na rzecz osób ﬁzycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej spełnia jeden z poniższych warunków:
jego sprzedaż detaliczna (a zatem świadczona na rzecz osób ﬁzycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) w poprzednim roku podatkowym (tj. 2010) nie
przekroczyła 40 000 PLN, a wcześniej nie
musiał ewidencjonować obrotów w kasie,
świadczy usługi na rzecz osób ﬁzycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej
ale każde świadczenie usługi dokonane przez
architekta jest dokumentowane fakturą,
w której zawarte są w szczególności dane
identyﬁkujące odbiorcę oraz liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług
w poprzednim roku podatkowym nie prze-

kroczyła 50, przy czym liczba odbiorców
tych usług w tym okresie była mniejsza niż
20 (jeżeli architekt zaczynałby świadczenie
usług w drugiej połowie 2011 r. to liczba operacji dokumentowanych fakturą nie mogłaby
przekraczać 25, a liczba odbiorców 10 osób,
architekt nie musi też mieć kasy ﬁskalnej jeżeli świadczy usługi, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty,
banku, lub SKOK pod warunkami że:
a) zapłata wpływa na jego rachunek bankowy,
b) z ewidencji i dowodów dokumentujących
transakcje wynika jednoznacznie jakiej
konkretnej transakcji dotyczy zapłata oraz
c) architekt nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług w kasie przed dniem 1
stycznia 2011 r.
Zwolnienia powyższe obowiązują do dnia
31 grudnia 2012 roku.
Jeżeli architekt nie spełnia żadnego z powyższych warunków wówczas musi ewidencjonować obroty w kasie ﬁskalnej i nie zwalnia go
z tego obowiązku dokumentowanie ich przez
faktury. Należy podkreślić, iż podobne zasady
dotyczące zwolnień obowiązywały pod rządami poprzedniego rozporządzenia Ministra
Finansów w tym zakresie, które obowiązywało w roku 2010, z wyjątkiem przedmiotowego
zwolnienia usług rzeczoznawstwa architektonicznego, o którym mowa powyżej.
źródło: biuro IARP

INFORMACJE IARP
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KONKURS NA PROJEKT ZESPOŁU SZKOLNEGO NA HAITI
OGŁOSZENIE Z DNIA 27 MAJA 2011
Caritas Polska, Fundacja Polska-Haiti, Izba Architektów RP i Polska Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie
ogłaszają konkurs na wykonanie projektu zespołu szkół podstawowej i gimnazjum dla około 400 dzieci
w miejscowości Jacmel położonej na południowy-zachód od Port-au-Prince, stolicy Haiti.
Konkurs jest dwuetapowy, a decyzja Sądu
Konkursowego ma charakter wiążący
dla instytucji zamawiającej.
Etap I: Wykonanie koncepcji architektonicznej
z podstawowymi założeniami branżowymi
Termin przekazania prac: 5 września 2011
Zakres: według warunków konkursowych
Nagrody: 3 po 3 500 PLN

Haiti jest najbiedniejszym krajem na półkuli zachodniej. Pod względem rozwoju, bliżej
mu do państw Afryki Subsaharyjskiej niż
własnych sąsiadów z Ameryki Środkowej.
80% ludzi żyje tam poniżej progu ubóstwa,
bez stałego zatrudnienia. Dwie trzecie Haitańczyków utrzymuje się z rolnictwa, przy
czym większość to małe gospodarstwa przydomowe. Haiti nie przyciąga inwestycji zagranicznych, czego powodem jest brak poczucia
bezpieczeństwa biznesowego, słaba infrastruktura i słabo rozwinięta branża handlowa.
12 stycznia 2010 roku o godz. 16:53 czasu
lokalnego, ziemia zatrzęsła się na Haiti po
raz pierwszy od 200 lat. Olbrzymia siła sejsmiczna miała wielkość 7 w skali Richtera,
a jej epicentrum znajdowało się w odległości
ok. 16 km od Port-au-Prince. Zarejestrowano
wiele wstrząsów wtórnych, z których dziesięć
przekraczało magnitudę 5 w skali Richtera.
Wstrząsy odczuwalne były także w Dominikanie (zajmującej wschodnią część wyspy
Haiti), na Kubie, Jamajce, Bahamach oraz na
Turks i Caicos.
Zniszczeniu uległa większość historycznych budynków w Port-au-Prince, m.in.
Pałac Prezydencki, siedziba Zgromadzenia
Narodowego i katedra Notre-Dame. Mniejsze szkody zanotowano także w budynkach
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Robót
Publicznych, Ministerstwa Komunikacji i Kultury, Ministerstwa Sprawiedliwości, a także na międzynarodowym lotnisku w stolicy.
Zniszczeniu uległ szpital w Pétionville, na
bogatych przedmieściach oraz większość innych placówek leczniczych w centrum miasta. Zniszczeniu uległo także przepełnione

H

główne więzienie w stolicy, w wyniku czego
więźniowie uciekli.
Zniszczenia dotknęły też siedzibę stabilizacyjnej misji ONZ, mieszczącej się w Christopher
Hotel oraz urzędy Banku Światowego. Hôtel
Montana, w którym znajdowało się około 300
gości, zawalił się, a los około 200 osób jest
nieznany. Port uległ poważnemu uszkodzeniu;
do morza wydostała się ropa z zacumowanych
tam statków.
Po trzęsieniu ziemi w Port-au-Prince zapanował chaos, a nad ruinami unosiła się chmura
szarego pyłu.
Dotychczas potwierdzono śmierć 230 tys.
osób. Około trzy miliony ludzi mogło ucierpieć
w inny sposób: odniosło obrażenia lub zostało
bez dachu nad głową.
Konkurs, który ogłaszamy, zakłada wykonanie projektu zespołu szkół podstawowej
i gimnazjum dla około 400 dzieci w miejscowości Jacmel położonej na południowy-zachód
od Port-au-Prince, stolicy Haiti.
Współorganizatorami konkursu są: Fundacja Polska-Haiti, Izba Architektów RP oraz
Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
Konkurs ma charakter otwarty i jedynym
warunkiem uczestnictwa w nim dla architekta jest przynależność do Izby Architektów,
a w przypadku inżyniera budownictwa do Izby
Inżynierów Budownictwa. Zespół wykonujący
projekt ma również obowiązek wybrać spośród
jego członków jednego architekta, który przez
cały okres trwania konkursu, a później ewentualnej misji będzie pełnił funkcję głównego
autora projektu.
Inwestorem Bezpośrednim jest Biskupstwo
Jacmel na Haiti.

Etap II: Wykonanie projektu wielobranżowego
o szczegółowości projektu budowlanego
Termin przekazania prac: 30 listopada 2011
Zakres: według warunków konkursowych
Nagrody:
Nagroda I: zlecenie na wykonanie (negocjacja
z wolnej stopy) projektu wykonawczego
i 3 płatnych (z pokryciem kosztów włącznie)
tygodniowych nadzorów autorskich
Nagroda II: 7 000 PLN
Nagroda III: 5 000 PLN
Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia
udziału w tym niecodziennym przedsięwzięciu.
Mamy nadzieję, że będzie ono fundamentem
pod wieloletnią współpracę polskiego
środowiska architektonicznego i budowlanego
z innymi środowiskami na świecie,
potrzebującymi naszej obecności.

Współorganizatorzy konkursu:
Zoﬁa Pinchinat-Witucka,
Prezes Fundacji Polska-Haiti
Arch. Tomasz Tomaszewski
Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
Inż. Andrzej Dobrucki
Prezes Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa

Program konkursowy można pobrać ze strony:
www.izbaarchitektow.pl od 01 czerwca 2011 roku
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:
w Biurze Krajowej Rady Izby Architektów RP
ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa
tel.: 22 827 85 14
faks: 22 827 62 42
e-mail: izba@izbaarchitektow.pl
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Głos uczniów w sprawie
planu miejscowego

FOT. KATARZYNA SOLARCZYK, Z:A

IZBA ARCHITEKTÓW

Bartosz Wokan

Oceanarium, ogród botaniczny, planetarium i pałac kultury – takie między innymi obiekty powinny pojawić się
w Krynicy-Zdroju* według młodych uczestników konkursu „Miasto moich marzeń” zorganizowanego przez
burmistrza uzdrowiska Dariusza Reśkę i Biuro Urbanistyczne Maria Modzelewska przy współpracy architektów
Anny Serafin i Marka Tarko. Patronat nad konkursem objęła Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP. Celem
było aktywne włączenie dzieci i młodzieży z krynickich szkół do prac związanych z tworzeniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce.

U

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie,
w której wzięli udział także przedstawiciele redakcji Zawód:Architekt, odbyła się 8 kwietnia
2011 w Pijalni Głównej, przy krynickim deptaku.
Przed wejściem do sali teatralnej, na stolikach
i tablicach wystawiono nagrodzone prace – makiety, rysunki i opisy. Wzbudzały zainteresowanie nie tylko samych autorów, ale także kuracjuszy, stałych bywalców Krynicy. Uroczyste
wręczenie nagród zgromadziło 300-osobową
widownię.
– Od początku miałam pomysł, żeby tworząc
plan znacznie poszerzyć partycypację społeczną
– mówi Maria Modzelewska, architekt i urbanista, przygotowująca wraz z zespołem plan
zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Krynica-Zdrój – Po pierwsze ustaliliśmy z władzami miasta, że będziemy zamieszczać komunikaty w internecie o postępie prac i publikować
ważniejsze dokumenty. Druga rzecz – spotkanie
z mieszkańcami jeszcze przed rozpoczęciem
pracy i potem kolejne, szczegółowe spotkania
już w trakcie tworzenia planu. Wreszcie pomyślałam, że w dyskusji powinny wziąć także
udział dzieci, które przecież będą w przyszłości
tutaj żyć. Burmistrz zgodził się na tę propozycję
i aktywnie włączył do akcji razem z Małopolską
Okręgową Izbą Architektów, która w edukacji
architektonicznej ma duże osiągnięcia. Jednak
tym razem nie chodziło tylko o samą edukację.
Niektóre konkursowe propozycje będą miały
bezpośrednie przełożenie na zapisy w planie.

Najpierw rozmowa, potem działanie
Konsultacje z dziećmi przeprowadzone zostały
dwuetapowo. Najpierw w szkołach odbyły się
dyskusje z udziałem architektów i burmistrza
dotyczące Krynicy-Zdroju. Poruszano problemy
związane z miastem, usiłowano nazwać potrzeby i braki uzdrowiska. W tym etapie wzięło
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udział ok. 400 uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich. Następnie ogłoszony
został konkurs, w którym w formie plastycznej
bądź opisowej należało zaproponować konkretne rozwiązania przestrzenne dla miasta. Udział
wzięło 172 dzieci i młodzieży, którzy złożyli 128
prac. Propozycje dzieci były dla organizatorów
pozytywnym zaskoczeniem.
– Maria Modzelewska od początku aktywnie
uczestniczyła w programie edukacyjnym kierowanym do szkół podstawowych, zainicjowanym i koordynowanym przez MP OIARP – opowiada arch. Anna Seraﬁn, wiceprzewodnicząca
Małopolskiej Okręgowej Rady IARP – Dlatego
na pomysł, aby praktycznie wykorzystać ten
program do prac planistycznych nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska Krynica-Zdrój, wpadła niejako
naturalnie. Był konsekwencją jej dotychczasowego zaangażowania w podobne działania.

Zmienić miasto
Zarówno w dyskusji jak i potem w pracach konkursowych powtarzały się pewne propozycje
zmian. To przekonujący dowód, że problemy
przestrzenne Krynicy są dobrze znane nie tylko
dorosłym mieszkańcom. Dostrzegają je także
dzieci i dlatego włączenie ich do dyskusji nad
planem okazało się jak najbardziej zasadne.
Nie sposób wymienić wszystkich pomysłów
zaproponowanych przez uczniów. Roboczo
można je podzielić na: związane ze sportem
i rekreacją, kulturą i edukacją, komunikacją
oraz estetyką. W pierwszej grupie pojawiały
się postulaty stworzenia ścieżek i tras rowerowych, zwiększenia ilości szlaków turystycznych,
stworzenia terenów do biegania z psami, skoczni narciarskiej, tras dla narciarstwa biegowego
i tras snowboardowych, budowy skateparku,
aquaparku, lunaparku, toru crossowego i gokar-

towego, basenu olimpijskiego, ośrodka nauki
jazdy konnej, stadniny i kręgielni.
Organizatorów zaskoczyły jednak przede
wszystkim propozycje nie związane ze sportem.
Uczniowie dostrzegali braki w postaci obiektów
kultury i edukacji (postulat powstania teatru,
muzeum, skansenu, muzeum historii Krynicy,
przyrodniczego, oceanarium, ogrodu botanicznego, planetarium na Górze Parkowej, amﬁteatru w plenerze, wesołego miasteczka, zoo).
Mówili też o problemie braku miejsc do spotkań,
choćby takich jak londyńskie place i parki (patrz
np. artykuł w Z:A_02/2011 – przyp. red.).
Trafnie zidentyﬁkowali też problemy komunikacyjne uzdrowiska (konieczność realizacji
obwodnicy Krynicy i parkingów, pomysł wprowadzenia dorożek do miasta, budowy metra
i kolejki napowietrznej, podziemnych tuneli).
Wreszcie wykazali dużą dbałość o estetykę
miasta – mówili o konieczności odnowienia i budowy chodników, lepszego oświetlenia miasta,
budowania tak, aby budynki nie zasłaniały gór,
wprowadzenia zakazu budowy apartamentowców, konieczności usunięcia tymczasowych
budek handlowych i uregulowania cieków wodnych, aby nie zalewały miasta.
– Dla Krynicy opracowanie tego planu nie jest
zwykłym problemem urbanistycznym – mówi
architekt Marek Tarko, członek Okręgowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej MP OIARP i jury oceniającego prace – Tutaj jest nietypowa sytuacja, bardzo dużo ograniczeń takich jak kwestie budowy
geologicznej, klimatu, komunikacji, położenia,
status uzdrowiska... Kiedy rozmawiam z klientami przygotowując ich do tego, że taki plan
zostanie wprowadzony często słyszę: z tego
wynika, że nie możemy nic robić. A właśnie
chodzi o uświadomienie ludziom, że osiągnięcie pewnych celów jest możliwe, ale istnieje też
więcej uwarunkowań, które należy uwzględnić.

IZBA ARCHITEKTÓW

Uczniowe uwzględniali w swoich makietach krajobrazowe walory Krynicy...

...przewidywali budowę miejsc rekreacji, tras narciarskich, snowboardowych i wielu innych obiektów

Z:A _03_2011

63

IZBA ARCHITEKTÓW

OKIEM PO OKRĘGU

300-osobowa widownia zapełniła się do ostatniego miejsca

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu

Wystawa wzbudzała duże zainteresowanie oglądających

Wręczenie nagrody głównej. Od lewej: Marek Tarko, Maria Modzelewska,
Sebastian Malinowski (laureat) i Anna Serafin

Bardzo mnie cieszy, że dzieci potraﬁły dostrzec
wiele z tych ograniczeń i wziąć je pod uwagę.

Edukacja architektoniczna potrzebna
Jury oceniające prace kierowało się trzema
głównymi kryteriami. Pierwszym była umiejętność obserwacji (spojrzenia na Krynicę jako całość struktury funkcjonalno-przestrzennej, oceny stanu istniejącego, identyﬁkacji problemów
i zaproponowania rozwiązań), drugim innowacyjność pomysłu i trzecim – interesujący sposób
podejścia do projektu. Uczestnicy mieli swobodę
wyboru wypowiedzi, mogły to być rysunki, graﬁki i modele. Wszyscy uczniowie, którzy złożyli
prace otrzymali nagrody ufundowane przez
MP OIARP w postaci książeczek „Historia pewnego domu” Joanny Babiarz i kalendarzy na 2011
rok wydanych z okazji konkursu „Dom moich
marzeń”, a także upominki od burmistrza Krynicy. Jednak kilka prac zasługiwało na szczególne
wyróżnienie i te otrzymały nagrody specjalne.
Laureatem głównej nagrody (m.in. laptopa
z oprogramowaniem) został Sebastian Malinowski, który zaprezentował najdojrzalsze spojrzenie na problemy przestrzenne Krynicy. Opracowanie gimnazjalisty koncentrowało się na
zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem
uzdrowiska. Na szczególną uwagę zasługiwała
propozycja przedstawiająca problem biblioteki
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publicznej, która w ocenie Sebastiana powinna
spełniać różnorakie funkcje oraz bardzo ciekawie ujęta problematyka centrum konferencyjnego. Praca stanowiła wnikliwą analizę problemów zarówno społecznych jak i przestrzennych.
Wyróżniała się umiejętnym rozpoznawaniem
problemów oraz ciekawymi, często bardzo trafnymi, próbami poszukiwania rozwiązań.
– Ten niecodzienny konkurs w Krynicy to kolejny dowód, że prowadzone przez nas działania
edukacyjne zaczynają przynosić coraz lepsze
efekty – mówi Anna Seraﬁn – Coraz więcej szkół
deklaruje chęć uczestniczenia w organizowanym przez Małopolską OIARP konkursie „Dom
i ogród moich marzeń”. Zgłaszają się również
szkoły gimnazjalne do programu „Dzielnica moich marzeń”. W tym roku do programu przystąpi
Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów. Sami
zwrócili się do nas po wskazówki, w jaki sposób
rozpocząć podobne działania. Zatem zapotrzebowanie na edukację architektoniczną z pewnością jest duże.
– Uważam, że ta krynicka inicjatywa to coś
naprawdę ważnego – podsumowuje Maria Modzelewska – Dla dzieci oznaczała wzięcie udziału
w wielkiej sprawie. To jest doświadczenie nie do
przecenienia i z pewnością korzystne dla przestrzeni Krynicy. Współczesna zabudowa staje
się aspołeczna, nie ma w niej przestrzeni publicz-

nych, miejsc sąsiedzkich, podwórek, ulic, bram
i sieni. Są tylko klatki schodowe, szyby windowe,
boksy na wynajem i otwarte przestrzenie biurowe. Nie buduje się wnętrz miejskich, ulic i placów,
które ludzie napełniają duchem humanizmu, nie
realizuje się zabudowy jako miejsca spotkań ludzi, nie buduje się przestrzeni społecznej, która
tworzy miasto i jest podstawą istnienia wspólnoty rozumiejących się ludzi (odnotowaliśmy
tu z zadowoleniem, że pani Maria posłużyła się
cytatem z artykułu arch. Pawła Włada Kowalskiego pt. Niepojęta przestrzeń, opublikowanego w Z:A_01/2011 – przyp. red.) Dlatego bardzo
krzepiący jest fakt, że uczniowie krynickich szkół
te właśnie braki doskonale wychwycili. Ich wizja
jest marzeniem o lepszej Krynicy, które mam nadzieję, po części, uda się zrealizować.
* Przy okazji pisania relacji z krynickiego wydarzenia, redakcja Z:A ze
zdziwieniem dowiedziała się od organizatorów o kontrowersjach wokół
pisowni nadanej przez Radę Miasta nazwy miasta Krynica-Zdrój.
W mianowniku zdecydowanie z myślnikiem, ale jak jest w innych
przypadkach? Według statutu miasta (z myślnikiem) czy słownika
ortograficznego (bez)? Zmobilizowani przez arch. arch. Annę Serafin
i Marka Tarko dotarliśmy do... dokumentu w randze Rozporządzenia
MSWiA! Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji
z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych
nazw niektórych miejscowości (Dz. U. Nr 153, poz. 1772) wyszczególnia
392 pozycje. Krynica-Zdrój znajduje się pod numerem 256. Obowiązująca nazwa to Krynica-Zdrój, jednak w drugim przypadku deklinacji
jest: Krynicy Zdroju. Natomiast według władz miasta Krynica-Zdrój
myślnik należy stosować w każdym przypadku.
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FOT. ARCHIWUM URZĄD MIASTA SZCZECIN
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Informacje o bieżących działaniach
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Uroczystość przyjęcia
nowych członków

Szkolenie dotyczące ubezpieczeń
dla architektów

> 27 stycznia 2011 r., po raz pierwszy w historii
naszej Izby, w siedzibie Zachodniopomorskiej
OIARP w Szczecinie miało miejsce uroczyste
przyjęcie nowych członków. Główną ideą tego
wydarzenia – oprócz wprowadzenia nowych koleżanek i kolegów do naszego samorządu zawodowego – było zapoznanie ich z zadaniami Izby
i zaproszenie do aktywnego udziału w działaniach na rzecz IARP. Na spotkanie przybyło wielu
młodych architektów, którzy w 2010 r. zdali egzamin na uprawnienia budowlane. Przewodniczący ZP OIARP Jan Łukaszewski przemową do
zgromadzonych oﬁcjalnie otworzył uroczystość,
w której uczestniczyli także inni członkowie
Rady. Nowo przyjęci koledzy otrzymali honorowe dyplomy oraz symboliczne skalówki z emblematem naszej Izby. Po oﬁcjalnej części spotkania
odbyła się interesująca dyskusja, której towarzyszył poczęstunek. Planujemy, by uroczystość
przyjęcia nowych członków Izby na stałe wpisać
[KK]
w nasz doroczny kalendarz.

> Zgodnie z zaplanowanym przez Radę
ZP OIARP cyklem szkoleń, w lutym i marcu br.
przeprowadzono spotkania członków naszej
Izby z przedstawicielem szczecińskiego oddziału PZU, Kierownikiem Zespołu Underwritingowego MSP, panem Rafałem Nowakiem.
Z powodu ogromnej liczby chętnych do uczestnictwa, szkolenia odbyły się w trzech terminach
w siedzibie PZU w Szczecinie oraz w Koszalinie.
Prowadzący spotkanie przedstawił obowiązujące regulacje prawne, które obligują nas, jako członków Izby, do posiadania
ubezpieczenia OC w działalności zawodowej.
Omówił zakres ubezpieczeń, podstawowe
zagadnienia prawne i terminy, kryteria jakimi
architekt powinien kierować się przy wyborze
odpowiedniego ubezpieczania dla siebie i dla
prowadzonej ﬁrmy, w zależności od rodzaju
i zakresu czynności, formy prowadzenia działalności, zatrudnienia pracowników czy podwykonawców.
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Przedstawione zostały także nowe postanowienia z Umowy Generalnej, z ochroną obowiązującą od 15 kwietnia 2011 r., takie jak: sumy
gwarancyjne w ubezpieczaniu grupowym obowiązkowym OC, ubezpieczaniu dodatkowym
oraz nadwyżkowym dobrowolnym.
Ważną częścią spotkania było przedstawienie warunków ubezpieczania odpowiedzialności pracowni architektonicznych. Na
prezentacji pokazano jak ma przebiegać internetowe zawarcie ubezpieczania przez stronę
www.izbaarchitektow.pl. W trakcie szkolenia
zadawano wiele pytań, co świadczy o potrzebie organizacji seminariów poświęconych ta[KK]
kim zagadnieniom.

Szkolenie „Bezpieczeństwo
pracy w budownictwie”
> Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała
22 marca w Szczecinie oraz 23 marca w Koszalinie szkolenia dotyczące ograniczenia
zagrożeń zawodowych i promocji dobrych

IZBA ARCHITEKTÓW

praktyk na budowie. Dużą część spotkania
poświęcono stosowaniu nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających przed upadkiem
z wysokości – w 2010 r. z powodów tego typu
wypadków w naszym województwie zginęło
6 osób, a 12 doznało ciężkich obrażeń ciała.
Mimo zaplanowania dwóch terminów spotkań frekwencja architektów nie dopisała.
Apelujemy do kolegów architektów o większą
aktywność w tego typu spotkaniach, dla promocji dobrych praktyk i zwiększenia bezpie[KK]
czeństwa na budowie.

Okręgowy zjazd
delegatów w Szczecinie
> 26 marca 2011 r. odbył się w Szczecinie VII
Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP,
poszerzony o wybory uzupełniające Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Zjazd otworzył Przewodniczący Rady
ZP OIARP Jan Łukaszewski. Po powitaniu
zgromadzonych delegatów i zaproszonych
gości tj.: przedstawiciela Krajowej Rady Izby
Architektów RP kol. Sławomira Żaka (Wiceprezesa KRIA), kol. Marka Czyńskiego (Prezesa SARP O/Szczecin) i Stanisława Malca (Wiceprzewodniczącego
Zachodniopomorskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych architektów, członków ZP OIARP: prof. Witolda Jarzynki, kol. Leokadii Modzelewskiej i kol.
Wiesławy Kowalewskiej-Oreckiej.
Po jednogłośnym wyborze kol. Jana Tarczyńskiego na przewodniczącego zjazdu, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej OIARP
wręczył dwa dyplomy honorowe i odznaki
pierwszego stopnia Izby Architektów RP kolegom: Jakubowi Dąbrowskiemu i Robertowi Dawidowskiemu. Kolejnym punktem spotkania
były wystąpienia gości.
Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel
Krajowej Izby Architektów RP arch. Sławomir
Żak. Nawiązując do zmian personalnych dokonanych po ostatnim wyborczym zjeździe podkreślił potrzebę modyﬁkacji zadań samorządu
zawodowego architektów. Zaprezentował

potrzeby i kierunki zmian legislacyjnych i organizacyjnych, wskazując jednocześnie problemy
z ich wdrażaniem.
Przewodniczący ZOIIB, mgr inż. Stanisław Malec podzielił się swoimi reﬂeksjami
dotyczącymi współpracy organów obu Izb.
Przedstawił swoje spostrzeżenia ze spotkań
z Izbą Urbanistów, z inspektorami nadzoru
budowlanego, na forum budowlanym z udziałem Ministra Infrastruktury. Akcentował
praktyczny wymiar skutków braku niektórych uregulowań prawnych, np. dotyczących
warunkowego pozwolenia na użytkowanie,
w szczególności w zakresie odpowiedzialności oraz konieczność zmian ustawy prawo
budowlane. Zwrócił również uwagę na różnice dzielące samorząd zawodowy inżynierów budownictwa i architektów – zarówno
programowe, jak i organizacyjne, zwłaszcza
w zakresie uprawnień do wykonywania prac
i dostępie do członkostwa dla techników,
inżynierów i absolwentów studiów licencjackich. Podkreślił jednak konieczność zawiązania partnerstwa pomiędzy obiema Izbami,
pomimo istniejących różnic.
Prezes SARP O/Szczecin, Marek Czyński,
również wskazywał na potrzebę współpracy
stowarzyszenia i ZP OIARP, jako organizacji
o działaniach uzupełniających się. Zaakcentował rolę i osiągnięcia sędziów konkursowych
powołanych przez SARP, pomimo pojawiających się w środowisku negatywnych ocen
podkreślając, iż wielu członków tych sądów
jest członkami ZP OIARP. Wyraził wolę dalszej współpracy z Radą ZP OIARP, która obecnie układa się dobrze, dla zagwarantowania
środowisku większego wpływu na ład przestrzenno-architektoniczny w mieście.
Kolejna część spotkania poświęcona była
formalnym obowiązkom, takim jak przyjęcie
sprawozdań z działalności poszczególnych
organów Izby Architektów, oraz wyborom
uzupełniającym na przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiej OIARP. Podziękowano dotychczasowemu przewodniczącemu tej komisji, koledze
Sławomirowi Lenerowi za wieloletnią pracę
na rzecz naszego samorządu. Na jego na-

stępcę wybrano równie aktywnego działacza
[KK]
naszej Izby, koleżankę Ewę Kołłątaj.

Uczczenie Pamięci architekt
Heleny Kurcyusz
> Przedstawiciele środowisk kultury Szczecina wraz z Radą ZP OIARP planują upamiętnić
szczecińskiego architekta, ś.p. Helenę Kurcyusz, poprzez nazwanie jej imieniem „sali kominkowej” w „Klubie 13 Muz” w Szczecinie.
Ufundowana zostanie tabliczka upamiętniająca Panią Helenę, barwną postać lat powojennych, architekta i aktywnego działacza
[KK]
środowisk twórczych.

Informacja o szkoleniu
> W dniu 4 czerwca 2011 r.,o godzinie 11:00,
w siedzibie Zachodniopomorskiej Okręgowej
Izby Architektów w Szczecinie, przy ul. Staromłyńskiej 19 odbędzie się kolejne szkolenie
dla członków Izby. Temat szkolenia: procedury administracyjne z zakresu wydawanych
decyzji:
o warunkach zabudowy,
o pozwoleniu na budowę,
oraz KPA.
Szkolenie poprowadzą:
Pan Paweł Ziemski – Zastępca Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Pani Elżbieta Piasecka – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Oddział Architektury i Budownictwa,
Pani Wiesława Rabińska – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin,
Pani Elżbieta Głowacka – Zastępca Dyrektora WUiAB UM Szczecin.
Prosimy o zgłaszanie deklaracji uczestnictwa w tym oraz innych szkoleniach w biurze
[JŁ]
ZP OIARP, tel. 91 434 74 64.
JŁ – arch. Jan Łukaszewski, przewodniczący Rady ZP OIARP
KK – arch. Krzysztof Kordal, członek Rady ZP OIARP
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KOMENTARZ NIEPOLIT YCZNY

arch. Sławomir Żak

Zarządzanie
ryzykiem
TO ZNAKOMITY ZNAK
DZISIEJSZEGO CZASU,
KIEDY ARCHITEKT,
MAJĄCY CZĘSTO
NAJWIĘCEJ INFORMACJI
O MOŻLIWYCH
ZAGROŻENIACH
BUDOWY, NIE MOŻE
PODJĄĆ SUWERENNEJ
DECYZJI – BO
W OBOWIĄZUJĄCEJ
KOLEJCE DO
AUTORYTETU
WYKLUCZAJĄ GO
ZARZĄDZAJĄCY
RYZYKIEM KLIENTA
PRAWNO-FINANSOWI
MONOPOLIŚCI.

Zarządzanie ryzykiem to w okresie postkryzysowym zdecydowanie jedno z częściej wymienianych pojęć. Jest niczym królik z kapelusza
wyciągany przez iluzjonistę jako cud na zamówienie. A przecież wszyscy wiedzą, że królik
w kapeluszu nie mieszka. Ryzyko jest więc
w tym znaczeniu pojęciem abstrakcyjnym,
a jednak realnym i wymagającym starannej
oceny prawdopodobieństwa.

Z

O umiejętności oceny potencjalnego zagrożenia decyduje suma posiadanych rzetelnych informacji opartych na faktach, doświadczenie
zawodowe, ale także ustalone zasady, które
obowiązują wszystkich graczy zmierzających
do osiągnięcia ryzykownego celu.
Budowanie jako proces inwestycyjny obarczony wieloma elementami ryzyka, uświadamia
wszystkim jego uczestnikom, że kluczowym
momentem weryﬁkacji poziomu podjętej „spekulacji” jest chwila przekazania do
użytkowania celu tego zbiorowego wysiłku,
czyli gotowego obiektu budowlanego. Ale
nie jest to moment ostateczny, bo również
eksploatacja obiektu zaliczana jest do zakresu, w którym mogą ujawnić się popełniane
w trakcie projektowania i budowania błędy,
ze skutkami odpowiedzialności przyjętymi we
wspomnianych zasadach gry.

Wrocław, 21.04.2011

Architekt-projektant, który czynnie uczestniczy w procesie budowlanym i zarządza
ryzykiem inwestycji w skali wyznaczonych
obowiązków i praw, jest jednocześnie zakładnikiem odpowiedzialności zawodowej prawie
zawsze wykraczającej poza ustalony zakres.
Odpowiedzialności dotyczącej możliwych i realnych skutków ﬁnansowych podjętych decyzji.
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Architekci wiedzą także, że nie sposób
się od tego ciężaru kompletnie uwolnić.
Jest to pierwszy stopień na skali ryzyka, z którym trzeba oswajać i uświadamiać architekta
już na etapie edukacji, praktycznie w kołysce.
Istnieją też kolejne prawdy o ryzyku uprawiania tego zawodu. Jesteśmy poddani – w ramach przyjemności projektowania – ustawicznej presji wyniku, wzmacnianego w ramach
obowiązujących reguł okolicznościami często
od nas niezależnymi. Do tych okoliczności
zaliczam: prawo, pieniądze i władzę nad
umysłami naszych klientów, a w konsekwencji
czas. Choć ﬁlmowy cytat brzmi „czas się nie
liczy, liczy się życie...”
W ten sposób przyjemność projektowania
może stać się nie-przyjemnością jaka płynie
z bezinteresownej satysfakcji brania udziału
w ryzykownej grze pt. „formalne budowanie za pieniądze klienta – które udostępnia
– i certyﬁkuje bank”. To znakomity znak wyżej
wspomnianego czasu, kiedy architekt, mający
często najwięcej informacji o możliwych
zagrożeniach budowy, nie może podjąć suwerennej decyzji – bo w obowiązującej kolejce do
autorytetu wykluczają go zarządzający ryzykiem klienta prawno-ﬁnansowi monopoliści.
W efekcie – dokumentacja projektowa
w obrocie prawnym puchnie od załączników
i formalności technokratycznych, spychając
sens projektu i pracy nad nim w byt automatyzmu składanego „Oświadczenia”. Tak oto
niezrozumiałe, acz utrwalone reguły rynku,
optymalizujące pojęcie zysku z umykającą
wartością ludzkiej pracy, wpływają na aspekt
nisko identyﬁkowanej odpowiedzialności
zawodowej.

FELIETON

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OBROCIE PRAWNYM PUCHNIE OD ZAŁĄCZNIKÓW
I FORMALNOŚCI TECHNOKRATYCZNYCH, SPYCHAJĄC SENS PROJEKTU I PRACY
NAD NIM W BYT AUTOMATYZMU SKŁADANEGO „OŚWIADCZENIA”.
TAK OTO NIEZROZUMIAŁE, ACZ UTRWALONE REGUŁY RYNKU, OPTYMALIZUJĄCE POJĘCIE ZYSKU
Z UMYKAJĄCĄ WARTOŚCIĄ LUDZKIEJ PRACY, WPŁYWAJĄ NA ASPEKT NISKO IDENTYFIKOWANEJ

RYS. SŁAWOMIR ŻAK

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ.

Architekt zdecydowanie nabiera pewności siebie do stawiania warunków w sytuacji mocnej,
własnej pozycji ﬁnansowej. Aby ją wzmocnić
trzeba więc w IARP wypracować – w sensie
kapitałowym – pojecie zawodowej asekuracji
zbiorowej i mechanizmy zasad dostępu do jej
środków. Na przykład nakaz spełniania kryteriów brzegowych, w tym: umowy gwarantowanej w relacji do skali zarządzania ryzykiem.
Taki bank gwarancji ryzyka jest przecież możliwy do zastosowania jako poziom standardu
zawodowego, który stabilizuje jednocześnie
dopuszczalne odstępstwa od reguł.
W opisie zjawiska mieści się również relacja
pomiędzy ryzykiem i zaufaniem. Skala prawa
do zarządzania ryzykiem zwiększa się proporcjonalnie do obdarzania zaufaniem. Cieniem
na tej wartości kładzie się jednak materia
hierarchii i czytelności podmiotów wymienionych w prawie budowlanym, w relacji do
takich deﬁnicji jak: prawo, pieniądze, władza,
odpowiedzialność.
Rozwiązaniem radykalnym, usuwającym niejasność zasad gry w budownictwie w momencie stanu niewydolności, byłoby uproszczenie
struktury funkcjonowania z maksymalną
eliminacją pośredników – także z obrotu kapitałowego. Taka sytuacja zwiększyłaby poziom przyznanych pozostałym uczestnikom
przywilejów, ale i odpowiedzialności na styku
z ryzykiem. Czy jest to jednak wybór możliwy
w narastającej tendencji do uszczegóławiania,
pozycjonowania i asekuracji, rozumianych
jako dywersyﬁkacja ryzyka ?
Decyzja w takich sytuacjach spoczywała do
tej pory zawsze w rękach i głosach monopo-

listów prawa i ﬁnansów. Niestety w zbiorze
branych pod uwagę głosów eliminowano głos
projektantów, w tym architekta-projektanta – jako głównego koordynatora budowy
i reprezentanta klienta.
Czy w takim razie Trybunał Konstytucyjny,
podejmując 20 kwietnia 2011 r.* decyzję
o konieczności administracyjno-publicznego
dialogu nad zgodą budowlaną, obdarzył
także niskim zaufaniem i uznał za niewystarczająco zrównoważony „kapitałowy”
projekt zasad zarządzania ryzykiem na

rynku procesów planowania, projektowania i budowania? Odpowiedź pozostanie
tajemnicą „domyślnego” uzasadnienia. Nie
odbiera to jednak nadziei na wypracowanie
innej społecznej alternatywy dla zgody budowlanej, z zapisanym czytelnym poziomem
ryzyka wszystkich tej zgody formalnych
beneﬁ cjentów.
* Trybunał Konstytucyjny uznał w dniu 20.04.2011 r., że proponowane
nowelizacją z 23 kwietnia 2009 r. zmiany ustawy Prawo budowlane
w zakresie zniesienia „pozwolenia na budowę” są niezgodne z konstytucją oraz niekorzystne dla społeczeństwa, państwa i przestrzeni
publicznej – czytaj więcej na www.izbaarchitektow.pl .
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LISTY DO REDAKCJI

Listy do (i od) redakcji
Definicja zawodu architekta

Blokujące referencje

OD REDAKCJI: Swego czasu arch. Borysław Cza-

Szanowna Redakcjo, chciałem zainteresować Państwa pewnym problemem, jestem przekonany, że
ważnym, ciekawym do poruszenia, zaprezentowania i dyskusji nad tematem. Chodzi o blokadę wejścia na rynek młodych pracowni architektonicznych, co widzę, także na własnym przykładzie.
W Polsce, czy to w przetargach, czy w konkursach architektonicznych, stawiane są wymogi posiadania referencji (określonych obiektów zrealizowanych w przeszłości, o wymaganych programach,
powierzchniach, kwotach za jakie zostały zrealizowane, etc.), szczególnie dla inwestycji publicznych.
Niestety, tutaj istnieje bardzo duży problem
– jak wystartować w takim przetargu/konkursie,
skoro nie ma się wymaganych referencji? A jak
mieć referencje, skoro nie ma się możliwości przygotowania takich projektów (patrz poprzednie
zdanie)? I tak koło się zamyka, rynek nie umożliwia
konkurencji na nim.
Przykładowo w Niemczech, dopuszczani są do
konkursów, przetargów, także młodzi projektanci,
np. do 35 roku życia, prowadzący swoją działalność
maksimum 5 lat, itp. Warunkami dopuszczenia ich
do konkursu są wtedy np.: bardzo dobre oceny na
studiach, nagrody w konkursach, publikacje, inne
osiągnięcia, referencje/świadectwa pracy, itp.
Inwestor zakłada, że taka zdolna osoba jest także w stanie wykonać założone przez niego zadanie,
a być może jego rozwiązanie będzie ciekawsze lub
będzie prezentowało świeższe spojrzenie. Później
przed podpisaniem umowy, Inwestor i tak sprawdza wszystkie dokumenty, oczekuje ubezpieczenia
OC (które każdy projektant będący członkiem Izby
musi posiadać). Tym samym ma on także zapewnione pełne bezpieczeństwo.
Pozdrawiam serdecznie, w razie pytań, pozostaję do dyspozycji. Byłoby bardzo dobrze, gdyby
istniała możliwość podniesienia takiej dyskusji, na
łamach tak ważnego oraz opiniotwórczego magazynu jak Z:A.

rakcziew, przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zwrócił uwagę na
mało rzetelny opis hasła „architekt” w serwisie
Wikipedia.
Próbowałem wówczas rozmawiać z redaktorami tej internetowej encyklopedii, a nawet prezesem Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Efekt
był taki, że wyjaśniono mi iż nie rozumiem idei
tworzenia tego społecznościowego projektu. Poinformowałem o tej dyskusji wiceprezesa KRIA
Sławomira Żaka, ale na szczegółową edukację
w zakresie wiki-regulaminu i zaleceń edycyjnych
nie miałem wówczas czasu...
Ostatnio z powodu kontuzji narciarskiej trochę się to zmieniło (sic!), spróbowałem zatem tę
ideę oraz obowiązujące zasady poznać i przynajmniej częściowo zrozumieć.
Więc choć nie pełnię już oﬁcjalnej funkcji
rzecznika prasowego IARP, to jako redaktor naczelny Z:A z przyjemnością informuję, że niefortunny wpis udało się zmodyﬁkować. Dodałem
także dwa nowe. Aktualnie (po weryﬁkacji przez
redaktorów i społeczność Wikipedystów) w „wolnej encyklopedii” znajdują się następujące hasła:

1) Architekt (poprawiono zapisy),
2) Izba Architektów RP (dodano nowe hasło),
3) Zawód:Architekt (dodano nowe hasło).
Zapraszam do zajrzenia na www.wikipedia.pl.
Być może wspólnymi siłami podejmiemy się
dalszej edycji tych deﬁnicji? Interesujące byłoby
spróbować dzięki rozbudowanemu systemowi
edycji w Wikipedii opracować pełną, aktualną
deﬁnicję zawodu architekta.
>

Sebastian Osowski (redaktor naczelny Z:A)

ARCHITEKT – DEFINICJA W WIKIPEDII
BYŁO (między innymi):

JEST (kolorem czerwonym zaznaczono zmiany):

Architekt – zawód realizatora zleceń na realizacje
obiektów architektonicznych.

Architekt – wykonywanie zawodu architekta polega na
współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego
otoczenia oraz ich realizację, na nadzorze nad procesem
ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.
Tak deﬁniuje ten zawód w Polsce ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów [1].

Samodzielne wykonywanie w Polsce zawodu architekta
bez ograniczeń, wymaga uzyskania uprawnień budowlanych oraz bycia członkiem izby architektów (w przypadku uprawnień projektowych), albo izby inżynierów
budownictwa (w przypadku uprawnień do kierowania
robotami budowlanymi – uprawnień wykonawczych),
albo też członkiem obu tych izb

Samodzielne wykonywanie w Polsce zawodu architekta
bez ograniczeń, wymaga poza dyplomem „magistra
inżyniera architekta” uzyskania uprawnień budowlanych oraz bycia członkiem Izby Architektów RP (w przypadku uprawnień projektowych), albo izby inżynierów
budownictwa (w przypadku uprawnień do kierowania
robotami budowlanymi – uprawnień wykonawczych),
albo też członkiem obu tych izb. Zlecając architektowi
prace projektowe – jego aktualne członkostwo w Izbie
Architektów RP można zweryﬁkować na specjalnej
stronie internetowej [2].
Przypisy
[1] Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
[2] https://extranet.iarp.pl/lista

* pisownia zgodna z oryginałem
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>

Maksymilian Stec
(architekt, członek IARP)

OD REDAKCJI: Poruszając temat traﬁł Pan
w punkt. I to podwójnie. Po pierwsze: akurat
dzisiaj, odnośnie „blokowania dostępu do zawodu”
sam zrobiłem wpis na forum bryla.pl, pisząc m.in.:
„Jeśli coś blokuje młodym architektom dostęp do
zawodu to nie Izba, ale raczej słaby rynek zamówień i niskie ceny. To dlatego trudno jest znaleźć
udokumentowane zatrudnienie – bo ten „dorosły

LISTY DO REDAKCJI

architekt, hipotetycznie blokujący dostęp" musi
mieć ﬁrmę, zlecenia, a potem płacić młodszemu,
kontrolować i go uczyć.”
Po drugie: zgadzam się, że problem „referencji”
(jako jednego z elementów „blokowania dostępu”)
jest warty poruszenia. Słyszałem o przykładzie
znanego polskiego architekta, który z osobistych
powodów miał dłuższą przerwę w uprawianiu
zawodu. Po powrocie do praktyki został odrzucony
w przetargu ponieważ… w ciągu ostatnich 2 czy 3
lat nie miał zakończonych realizacji.
W zakresie inwestycji publicznych jest to
niestety problem na poziomie ustawy, napisanej z myślą „o wszystkich”, bez ujęcia specyﬁki
projektowania architektonicznego i np. czasu
realizacji budowy. Posłużę się cytatem jednego
z kolegów architektów: ta ustawa działa dobrze,
ale przy zamówieniach sprzętu dla wojska (łatwa
specyﬁkacja istotnych warunków zamówienia,
stosunkowo krótki termin dostawy). Będziemy
kontynuować temat.
>

dla wszystkich
Z:A free w plikach pdf

Sebastian Osowski (redaktor naczelny Z:A)

Zawód z wypiekami
Dzień dobry, Jestem młodym architektem i od
pierwszego numeru czytam Z:A. Nie będąc
członkiem IARP udało mi się skompletować prawie wszystkie opublikowane do tej pory numery.
Z nowymi nie ma problemu,
jest prenumerata. Niestety
kilku archiwalnych mi nadal
brakuje, co mnie bardzo boli.
Czy jest możliwość zakupu archiwalnych numerów?
(wiem, jest wersja PDF ale papier to papier).
PS. Z:A to jedyne wydawnictwo branżowe, które czytam z wypiekami. Gratuluję dotychczasowych wydań i liczę na więcej!
Z poważaniem,
>

JUŻ 42

783* POBRAŃ E-GZEMPLARZY

WWW.ZAWOD-ARCHITEKT.PL

Michał Ciemniewski (architekt)

OD REDAKCJI: Być może wzięto nas pod włos,
ale nie potraﬁliśmy odmówić i pomogliśmy
panu Michałowi uzupełnić komplet o brakujące
egzemplarze, sięgając do osobistej biblioteczki
Naczelnego. Przy okazji przeliczyliśmy też
archiwum redakcji i na oﬁcjalnej stronie
www.zawod-architekt.pl/abonament podaliśmy aktualny stan dostępnych jeszcze numerów.

* dane wg statystyk pobrań plików pdf z elektronicznymi wersjami
20 wydań magazynu „Zawód:Architekt”, stan na dzień 24.05.2011.
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Bydgoska Wyspa Młyńska
– rrewitalizacja serca miasta
Anna Gregorc
Gregorczyk

Jako miasto z bogatą
bo
historią a jednocześnie niewielką ilością ocalałych po II Wojnie Światowej
zabytków, Bydgoszc
Bydgoszcz pragnie zaistnieć na turystycznej mapie Polski dzięki dotacjom unijnym
i rewitalizacjom. Dziś m
ma szansę odtworzyć jedną z najcenniejszych dla swojego obszaru przestrzeni
miejskich. Dobre okazje mogą
mo jednak zostać zaprzepaszczone przez szereg niepowiązanych ze sobą
inwestycji marnując to, co najc
najcenniejsze – potencjał.

74

Z:A _03_2011

DODATEK SPECJALNY
FOT. ANNA GREGORCZYK

REWITALIZACJA

Kładka łacząca Wyspę Młyńską
z Opera Nova w Bydgoszczy

Bydgoszcz jest rajem dla specjalistów zajmujących się rewitalizacją – bogata historia, piękna
choć zaniedbana secesyjna architektura, wiele
niezagospodarowanych przestrzeni. Gdy Polska została członkiem Unii Europejskiej, pojawiły się nowe możliwości, głównie w zakresie
ﬁnansowania projektów rewaloryzacyjnych.
Bydgoszcz bardzo dobrze wykorzystała swoje
szanse, zyskując ogromny budżet na działania
rewitalizacyjne obszaru Starego Miasta oraz
Bydgoskiego Węzła Wodnego.

B

Unikalna wyspa
6,5 hektara ziemi w sercu miasta, które swoje
lata świetności zawdzięczają doskonałej lokali-

zacji na trasie szlaków handlowych, historycznie rzecz ujmując powinny być od zawsze dumą
Bydgoszczy. Jednak jeszcze 10 lat temu, miejsce
to było zdewastowane i opuszczone. Dobrze
wykorzystane dotacje unijne oraz środki ﬁnansowe uzyskane z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego wsparte znacznym wkładem ﬁnansowym miasta
sprawiły, że dziś Wyspa Młyńska jest jednym
z najatrakcyjniejszych miejsc na mapie miasta.
Wyspa, która jest enklawą otoczoną
z dwóch stron Brdą Górną oraz Młynówką,
ma na swoim obszarze kilka zabytkowych
obiektów poprzemysłowych. W zestawieniu
z charakterystyczną zabudową mieszkalną,

tzw. Wenecją Bydgoską, obszar ten stanowi
unikalny zakątek o niespotykanych w Polsce
walorach krajobrazu. Kompleks zabudowań
znajdujący się w tym obrębie stanowią m.in.
stare spichrze (Biały Spichlerz, Karczma Młyńska, Czerwony Spichlerz), budynki zlokalizowane przy ulicy Mennica (obecnie Europejskie
Centrum Pieniądza, Centrum Pracy i Przedsiębiorczości, Dom Wyczółkowskiego, Dom Młynarza) i dawne młyny oraz pozostałe obiekty
poprzemysłowe (Młyny Rothera, Stara kaszarnia i turbinownia, Stara farbiarnia i Stara
raﬁneria). Zdecydowana większość obiektów
została poddana gruntownej przebudowie, zyskując nowy wygląd oraz funkcjonalność.
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Klatka schodowa Czerwonego Spichrza,
w którym znajduje się Muzeum Sztuk

W XVII w. na Wyspie Młyńskiej zlokalizowana była mennica koronna bijąca monety
staropolskie – dzisiejsze Europejskie Centrum
Pieniądza stanowi doskonałe historyczne nawiązanie do minionej funkcji. Rewitalizacja
budynków rozpoczęła się w 2005 r. po uchwaleniu rok wcześniej 4-etapowego planu rewaloryzacji terenu. Poszczególne części projektu
realizowane są w ustalonym porządku.

Przede wszystkim przedsiębiorczość
Pierwszy etap procesu polegał na rewitalizacji
Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju
przedsiębiorczości. W ramach tego etapu wykonano renowację budynku przy ul. Mennica 6
(zaadaptowano go na Centrum Pracy i Przedsiębiorczości), zbudowano trzy kładki piesze
łączące Wyspę z terenem otaczającym, a także odtworzono tzw. Międzywodzie. Atrakcyjna i estetycznie oświetlona kaskada, połączyła Brdę Górną z Młynówką, tworząc ogólnie
dostępną przestrzeń rekreacyjną. Kanał ma
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około pół metra głębokości, a dno zostało
wyłożone granitowymi płytami. Nad strumieniem zaprojektowano drewniane nabrzeża
i mostki. Projekt architektoniczno-budowlany,
który został przedstawiony przez pracownię
architektoniczną warszawskiej ﬁrmy Grupa
3J pod kierunkiem arch. Rafała Sotkowskiego
(współprojektanci arch. Zbigniew Fijałkowski
i arch. Jacek Śliwiński), to przykład przemyślanej i nieinwazyjnej rewaloryzacji obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

Pięć budynków dla kultury
Drugi etap polegał na renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej poprzez odrestaurowanie kompleksu
pięciu budynków, ostatecznie przekazanych
Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego. W Białym Spichrzu (budynku z końca XVIII w., który
powstał jako spichlerz przeładunkowy zbóż
dla pobliskich młynów) zostały zaprezentowane zbiory archeologiczne. Charakterystyczna

Odrestaurowany budynek
Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego
ze zbiorami archeologicznymi

drewniano-ceglana szkieletowa konstrukcja
budynku, dwuspadowy dach kryty dachówką
i ściany szczytowe wnikające w bryłę dachu,
stały się jednym z najciekawszych budynków
w tej części miasta. Biały Młyn powstały na
planie wydłużonego prostokąta, jest budynkiem sześcioprzęsłowym, o czterech kondygnacjach i pierwotnie otwartych przestrzeniach. Według informacji od Urzędu Miasta
Bydgoszczy „otwartą konstrukcję drewnianą
poddasza i strychu obudowano płytami ze
względów przeciwpożarowych. Dach ocieplono i pokryto dachówką karpiówką”. Remont
budynku w pełni przystosował go do potrzeb
osób niepełnosprawnych, doskonale wyeksponował i podkreślił jego walory.
W kamienicy przy ul. Mennica 4 mieści się
obecnie siedziba Europejskiego Centrum Pieniądza. Budynek został rozebrany do poziomu
fundamentów i dzięki wykonanej wcześniej
dokumentacji fotograﬁ cznej, odtworzono go
w tym samym miejscu oraz zachowano jego
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Jedna z kładek zaprojektowanych w celu
połączenia Wyspy Młyńskiej z Wenecją Bydgoską
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formę zewnętrzną, z powtórzeniem układu
wnętrz oraz z wykorzystaniem materiałów
z rozbiórki (cegła i kamień). W sąsiednim
Domu Młynarza zorganizowano centrum recepcyjno-informacyjne zespołu muzealnego.

Renowacyjny tor przeszkód
W Czerwonym Spichrzu łączącym w sobie urok
poprzemysłowego budynku z elementami nowoczesnej architektury, znajduje się obecnie
Galeria Sztuki Nowoczesnej. Twórczość patrona Muzeum oraz pamiątki po Leonie Wyczółkowskim można oglądać w sąsiednim budynku
przy ul. Mennica 7. Podczas prac remontowych,
ze względu na bardzo zły stan techniczny, budynek Domu Młynarza rozebrano do podstaw.
Projekt architektoniczny założył odtworzenie budynku w formie maksymalnie zbliżonej
do pierwotnej. Południowo-zachodni narożnik domu zajęła część zaprojektowanej zewnętrznej klatki schodowej, dobudowanej do
północno-zachodniego szczytu Czerwonego
Spichrza.
Budynek spichlerza, który został poddany
remontowi, wymagał jednak wprowadzenia wielu nieprzewidzianych zmian zarówno
w kubaturze, jak i w układzie wnętrz. Część
elementów bryły została rozebrana, a dalsze
prace renowacyjne ujawniły kolejne problemy konstrukcyjne. Z powodu wybrzuszenia
ścian podłużnych w części środkowej budynku oraz przez odchylanie się budynku od
pionu w stronę zachodnią, należało wykonać
konstrukcyjne usztywnienie pionowe bryły
Czerwonego Spichrza przy użyciu stalowych
kratownic na poziomie parteru, pierwszego
i drugiego piętra budynku. Zewnętrzna klatka schodowa wykonana ze stali i szkła jest jak
dotychczas jedynym współczesnym akcentem rewitalizowanych budynków. Stolarka
okienna została odtworzona zgodnie z oryginalnymi wzorcami, na parterze pozostawiono
także zabytkowe drewniane dwuskrzydłowe
drzwi. Wszystkie budynki zostały zabezpieczone oraz dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pomimo istotnej ingerencji w zdewastowane budynki, odtworzone bryły zostały doskonale wkomponowane w historyczny charakter
tej części miasta. Rewitalizacja nie ograniczyła się jedynie do odbudowy zaniedbanej ar-
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chitektury, zapewniła bowiem wprowadzenie
nowych funkcji kulturotwórczych, a dzięki
zagospodarowaniu terenu otaczającego budynki wpłynęła również na rozwój funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej. W miejscu tym
kilkukrotnie odbył się klimatyczny Smooth Festival, który okazał się ogromnym sukcesem
medialnym i artystycznym.

Kontrowersyjny pomysł dewelopera
Największy niepoddany jeszcze rewaloryzacji
kompleks budynków, tzw. Młyny Rothera, które
są obecnie w posiadaniu duńskiego dewelopera
Nordic Development, są tematem wielu dyskusji i spekulacji. Pierwotny plan zrealizowania
w tym miejscu luksusowego hotelu oraz apartamentów, konfrontuje się ostatnio z pomysłem
powstania tu centrum handlowego. Wprowadzenia takiej funkcji absolutnie nie dopuszczają
mieszkańcy miasta, inne zdanie mają miejscy
urzędnicy. Pod koniec marca 2011 r. Prezydentowi Bydgoszczy przedstawiono projekt rewaloryzacji i adaptacji Młynów Rothera według
projektu architekta Mirosława Nizio. Architekt
proponuje zlokalizowanie obok zabytkowych budynków szklanej bryły, w której miałyby zostać
zlokalizowane kluby muzyczne oraz restauracje.
Projekt ten kłóci się jednak z niedawno ukończonym amﬁteatrem, który został zrealizowany
w ramach trzeciego etapu procesu, jakim była
budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia. Dyskusje trwają,
podobnie jak prace nad czwartym już etapem
wieloletniego programu przewidującym rewitalizację zdegradowanych terenów sportowych
na terenie Wyspy Młyńskiej, polegającą na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka.
Realizowany jest projekt Laboratorium Projektowego ZIVVA, który wygrał w 2010 r. konkurs
ogłoszony przez bydgoski ratusz. Wygrana
koncepcja przewiduje stworzenie nowoczesnej
mariny wraz z bazą noclegową, a budynek ma
przypominać swoim kształtem falę, nawiązując
tym samym do nadrzecznej lokalizacji.
***
Dyskusje dotyczą nie tylko kolejnych koncepcji zagospodarowania Młynów Rothera. Część
mieszkańców miasta zwraca uwagę na brak
spójności estetycznej zrealizowanych już roz-

wiązań. W marcu pojawiły się nowe elementy
małej architektury takie jak ławki, kosze na
śmieci, płotki ogradzające teren zrealizowanego placu zabaw dla dzieci, o których mówi
się, że nie kontynuują estetyki wcześniejszych
obiektów. Architekt Rafał Sotkowski, jeden
z autorów pierwotnej koncepcji zagospodarowania Wyspy Młyńskiej wyjaśnia jednak te
zmiany następująco: – Z tego co mogę zaobserwować, władze miasta ostatnio uzupełniają
zagospodarowanie i wymieniają elementy wcześniej zainstalowane na „dedykowane” - zaprojektowane przez nasz zespół. Tak stało się na
przykład z ławkami. Domyślam się że początkowo wstawiono typowe, jako rozwiązanie tymczasowe, aby potem w miarę funduszy zmienić
ja na dedykowane. Moim zdaniem różnica jest
na korzyść, zwłaszcza że elementy z naszego
projektu sukcesywnie pojawiają się na Wyspie.
I rzeczywiście obecny kształt obiektów małej architektury wydaje się być dobrze przemyślany i korzystniejszy. Dobrze komponuje się
ze stonowaną architekturą otoczenia. Widać
więc jak ważne jest, by konsekwentnie podążać w jednym kierunku. Mieszkańcom trudno
zrozumieć takie „zamieszanie”. Niestety spore
kontrowersje swoim wyglądem wzbudza plac
zabaw, a pomysł ulokowania plaży miejskiej
na nabrzeżu naprzeciwko Opery karze zastanowić się nad sensem mnogości pomysłów na
wykorzystanie przestrzeni Wyspy Młyńskiej.
Nagromadzenie różnorodnych funkcji w tym
miejscu może być groźne i skończyć się niepowodzeniem, dlatego hasło „Wyspa Młyńska
– między piaskiem a ﬁaskiem”, które padło
pod jednym z artykułów w internetowej wersji Gazety Wyborczej, powinno dać wszystkim
do myślenia. Więcej wcale nie znaczy lepiej.
Wieczorem, gdy światła rozświetlają Wyspę,
staje się ona miejscem magicznym. To jedno
z najpiękniejszych miejsc w Polsce, które przywrócono miastu dzięki konsekwencji, środkom
unijnym i dobrze zorganizowanemu planowi.
Na tym właśnie polega rewitalizacja.

Anna Gregorczyk
> napisz do autorki:
a.gregorczyk
@fotoarchitektura.pl

REWITALIZACJA

FOT. ANNA GREGORCZYK (x2)

DODATEK SPECJALNY

Widok na elewację południwo-zachodnią
Czerwonego Spichrza

Widok na Młyny Rothera,
łąkę rekreacyjną oraz amfiteatr
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Jak to jest z ocieplaniem
od wewnątrz?
Większość fizyków budowli odradzi wykonywanie izolacji termicznej budynków od
wewnątrz. Wykres punktu rosy dowodzi, że grozi to kondensacją wilgoci. Producenci
inwestują jednak w opracowanie takich technologii i posiadają je w swoich ofertach.
Redakcja Z:A pyta: w jakich sytuacjach potrzebne są „wewnętrzne” izolacje termiczne

FOT. ARCHIWUM XELLA POLSKA

i czy na pewno bezpiecznie można je stosować?

ścian zewnętrznych znajduje się dokładnie na granicy działki, przez co każda dodatkowa warstwa
zewnętrzna będzie naruszać działkę sąsiednią.
Ocieplenie od wewnątrz jest również korzystnym rozwiązaniem w przypadku obiektów użytkowanych czasowo, które wymagają
możliwości szybkiego ogrzania.
Ocieplenie od wewnątrz w niektórych
przypadkach może zatem stanowić rozwiązanie bardziej pożądane lub wręcz jedyne dopuszczalne. Należy jednak zwrócić uwagę, że
w przeciwieństwie do izolacji termicznej zewnętrznej wymaga bardziej szczegółowej analizy przegród, przede wszystkim ze względu na
zjawiska cieplno-wilgotnościowe.

Każdy przypadek renowacji obiektu zabytkowego należy rozpatrywać indywidualnie
i raczej nie uda się zastosować wszystkich typowych rozwiązań. Generalna zasada, jaką po-

winniśmy się kierować, brzmi: jeśli nie możemy
ocieplić danej przegrody, najlepiej pozostawić
ją taką, jaka jest i zająć się możliwą termomodernizacją pozostałych elementów budynku
z podwyższeniem ich izolacyjności termicznej
ponad wymagania standardowe.
Termomodernizacja ścian zewnętrznych powinna dać efekt taki, aby opór cieplny był nie
mniejszy niż 4,0 (m2K)/W, ponieważ wówczas
można utrzymać ilość ciepła na racjonalnie niskim poziomie. Jeżeli nie jest to możliwe, ściany
budynku powinny odpowiadać przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej takiej, aby ilość
kondensatu, który może pojawić się w przegrodzie był na dopuszczalnym poziomie. Dziś normy
szczegółowo podają takie metody analizy. Jest
to istotne z tego względu, że często przy dociepleniu od wewnątrz powstaje kondensat i takie

rozwiązania dopuszcza się pod warunkiem, że
ma on możliwość odparowania w okresie letnim
i nie zniszczy materiałów budowlanych.
Podsumowując: termomodernizację obiektów zabytkowych należy analizować poprzez
bilans energetyczny całego budynku. Jeśli nie
możemy ocieplić elewacji, zastosujmy bardziej
energooszczędne okna. Jeśli nie możemy ocieplić stropu nad piwnicą – zaprojektujmy wydajny system grzewczy i wentylację z odzyskiem
ciepła. Podniesie to może koszty ogrzewania,
lecz właściciel zabytku, chcący korzystać z jego
prestiżu i historycznego charakteru, musi niestety liczyć się niekiedy z wyższymi opłatami
za eksploatację i energię.

FOT. ARCHIWUM ROCKWOOL

Rzeczywiście, ocieplanie budynków od wewnątrz jest jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów, jaki pojawia się w budownictwie kubaturowym.

Pod względem izolacyjności termicznej całego układu przegrody, kolejność położenia
warstw przegrody (od wnętrza na zewnątrz)
nie ma znaczenia. Jest jednak kilka innych powodów, by nie odstępować od zasady, że przegrody zewnętrzne powinny być izolowane od
zewnątrz: akumulacja ciepła w murze, mniejszy wpływ mostków termicznych, czy małe ryzyko wykroplenia pary wodnej w przegrodzie.
Istnieje natomiast grupa budynków, która
z różnych względów nie może lub nie powinna
być ocieplona od zewnątrz. Do tej grupy należą
m.in.: obiekty wpisane do rejestru zabytków
lub objęte ochroną konserwatorską, czy obiekty o dużej wartości architektonicznej.
Zdarza się także, że konieczność wykonania
ocieplenia od wewnątrz wynika z ograniczenia
praw własności – w niektórych obiektach część
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Piotr Harassek
Xella Polska Sp. z o.o.
piotr.harassek@xella.pl

Doradztwo Techniczne
Rockwool Polska
doradcy@rockwool.pl
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ATLAS ZŁOTY WIEK to seria wyrobów do prac konserwatorskich. ATLAS ZŁOTY
WIEK powstał jako odpowiedź na specyficzne potrzeby specjalistów zajmujących się wykonawstwem na inwestycjach konserwatorskich. Oferta obejmuje obecnie zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle, kamieniu i spoinach,
zaprawy do wykonywania odlewów i profili ciągnionych, mineralne szpachlówki do ścian i detali architektonicznych, tynk porowaty, preparaty wzmacniające
i hydrofobizujące oraz farby. Łącznie jest to już ponad 30 różnych wyrobów.
Każdy wyrób jest opracowany na konkretne zamówienia, tak aby najpełniej
spełniał potrzeby konserwatora i wymagania zapisane we wnioskach konserwatorskich. Każdy produkt z serii ATLAS ZŁOTY WIEK współtworzą specjaliści
z naszego laboratorium badawczo-rozwojowego. Wysoko wykwalifikowani
i doświadczeni, przygotowują materiały na indywidualne zamówienie, tak aby
odpowiadały specyfice restaurowanego zabytku. Dzięki badaniu właściwosci fizykochemicznych odnawianych elementów architektonicznych, produkty
z serii ATLAS ZŁOTY WIEK nie tylko wyróżniają się optymalnymi parametrami, ale i doskonale oddają charakter pierwotnego materiału. Nasze laboratorium zaprojektuje nową recepturę również na podstawie przekazanych próbek
oryginalnego podłoża. Na podstawie tych danych można określić i opracować najlepsze rozwiązanie materiałowe do danego zastosowania. Dotyczy to
parametrów czysto technicznych, ważnych dla jakości i trwałości wykonanych
prac konserwatorskich, jak i typowo estetycznych, związanych z wyglądem,
kolorem i fakturą wykonanych wypełnień. W przypadku zapraw do uzupełniania ubytków szczególnie istotne jest, aby nowa zaprawa nie była mocniejsza
mechanicznie i mniej nasiąkliwa od materiału podłoża, ponieważ w takiej sytuacji
nadal zachodziłaby destrukcja oryginalnych elementów budynku. W przypadku
farb istotne jest, aby jej kolor dokładnie spełniał wymagania konserwatorskie,
a uzyskana powłoka malarska była trwała i odporna na czynniki zewnętrzne.
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Materiały do prac konserwatorskich muszą więc jak najpełniej odpowiadać materiałom budowlanym poddawanym odnowieniu. Jest to podstawowa różnica między fabrycznie produkowanymi,
gotowymi wyrobami chemii budowlanej powszechnie stosowanymi na budowach a wyrobami
do prac konserwatorskich. Nie każdy znany materiał budowlany równie dobrze sprawdzi się podczas renowacji zabytków. Dlatego właśnie firma ATLAS stworzyła dla Państwa ATLAS ZŁOTY WIEK.
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Ocieplanie od wewnątrz
Ocieplanie budynków od wewnątrz to jeden z najbardziej kontrowersyjnych
tematów jaki pojawia się w budownictwie kubaturowym. Jak wiadomo wśród
podstawowych zasad fizyki budowli, znajduje się również ta, że przegrody
zewnętrzne powinny być izolowane termicznie od strony zewnętrznej,
Tego świadomi są prawie wszyscy.
Wzorcowe wykorzystanie bloczków Ytong Multipor przy ocieplaniu od wewnątrz obiektów zabytkowych
– zmodernizowana stadnina koni w dawnych koszarach (Poczdam, Niemcy)

Pod względem izolacyjności termicznej całej
przegrody, kolejność (od wnętrza na zewnątrz)
położenia poszczególnych warstw przegrody nie
ma znaczenia. Jest jednak kilka innych powodów,
by nie odstępować od zasady, że przegrody zewnętrzne powinny być izolowane od zewnątrz.

P

Na zewnątrz prawidłowo
Jeden z nich jest taki, że warstwa konstrukcyjna ściany (mur) ma za zadanie akumulować ciepło, które jest wytwarzane wewnątrz
budynku. Warstwa ocieplenia zamontowana
od wewnątrz skutecznie by temu zapobiegła,
izolując ścianę od ciepła – mur jest po „zimnej”
stronie. Ważniejszy jest jednak drugi powód:
izolacja po stronie zewnętrznej w ogromnym
stopniu ogranicza ryzyko kondesacji pary wodnej w warstwie konstrukcyjnej muru.

Oczywiście zastosowanie ocieplenia od wewnątrz, nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem
rozwoju kolonii grzybów pleśniowych na skutek długotrwałej kondesacji pary wodnej.

Od wewnątrz też można
Bloczki Ytong Multipor wykonane są z bardzo
lekkiej odmiany betonu komórkowego o gęstości 115 kg/m3. Dzięki temu jest to materiał
o wysokiej termoizolacyjności (λ=0,045 W/(mK)),
paroprzepuszczalny (μ=3) oraz niepalny (klasa
A1 reakcji na ogień). Ich wysoka termoizolacyjność pozwala na poprawienie izolacyjności
ścian nawet o 60-70% (przy zastosowaniu
bloczków o grubości 6 cm).
Ytong Multipor mocuje się do powierzchni
ściany przy pomocy systemowej zaprawy, bez
stosowania paroizolacji. Takie rozwiązanie sprawia oczywiście, że w miesiącach zimowych para

Bezpieczne docieplenie
obiektów zabytkowych
Zastosowanie izolacji termicznej od wewnątrz
ma zatem kilka wad (niewykorzystany potencjał akumulacji termicznej muru, słabsza
ochrona mostków termicznych), ale posiada
również zalety, które często przeważają na korzyść tego rozwiązania. Najważniejszą z nich
jest możliwość poprawienia izolacyjności termicznej ścian bez wpływu na wygląd fasady
budynku. Ma to szczególne znaczenie w przypadku renowacji obiektów zabytkowych lub ich
adaptacji na cele mieszkalne.
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wodna wnika w strukturę bloczku i wykrapla się
na styku izolacji termicznej i ściany. Ważne jest
jednak przy tym zjawisko, „wysychania” przegrody w okresie letnim. Dzięki łatwości oddawania wilgoci przez Ytong Multipor, wilgotność
ściany spada w trakcie ciepłych miesięcy, co
nie powoduje długotrwałego zalegania wilgoci
w murze. Zjawisko to znacznie ogranicza ryzyko rozwoju mikroorganizmów. Warunkiem jest
utrzymanie wentylacji na odpowiednim poziomie (ok. 1-2 wymian powietrza na godzinę).
Dodatkowo należy pokreślić fakt, że bloczki Ytong Multipor, jako odmiana betonu komórkowego, charakteryzują się odczynem
alkalicznym, przez co nie stanowią dogodnego
podłoża do rozwoju kolonii grzybów. Są również materiałem niepalnym, dzięki czemu podczas pożaru nie stanowią źródła zagrożenia
dla osób w budynku – nie powodują rozprzestrzeniania się ognia, wydzielania dymu ani
trujących gazów oraz płonących kropel.
Ytong Multipor to bezpieczne rozwiązanie, które stanowi alternatywę wszędzie tam,
gdzie wymagane jest zastosowanie izolacji
termicznej od wewnątrz.

Skontaktuj się z nami:
tel. 801 122 223, 29 767 03 60
www.xella.pl
Bloczki Ytong Multipor mocuje się wewnątrz
wyłącznie przy pomocy systemowej
zaprawy, system nie wymaga paroizolacji

Zobacz, jak budują inni:
www.budowane.pl
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DEFEKTY PRAWA INWESTYCYJNEGO

PRAWO

Dlaczego chcemy
pisać o defektach prawa?
Problemem chyba każdego architekta w Polsce są przepisy prawa inwestycyjnego.
Chociaż według założeń gwarantować mają stosowanie najbardziej słusznych rozwiązań technicznych i przestrzennych, to w praktyce tworzą bariery, nie przynosząc
oczekiwanego efektu.
Źródłem problemów jest zarówno ponad potrzebę rozbudowana i stale zmieniająca się formuła systemu, jak i niespójna i niejednoznaczna treść samych przepisów.
Przy tak obszernym i nieustannie nowelizowanym zbiorze unormowań – projektujący architekci zostają w praktyce wykluczeni z grupy osób „dobrze znających prawo”, ponieważ nie jest możliwe równoczesne tropienie zmian przepisów i oddawanie
się twórczej pracy projektowej.
Problem potęguje niespójność i niejednoznaczność przepisów, czego efektem
jest nieprzewidywalność i niestabilność orzeczeń administracyjnych. W efekcie
końcowym – nikt nie może być pewny, iż jego działanie postrzegane będzie w kolejnych instancjach odwoławczych jako nienaruszające prawa.
Zaistniała sytuacja zmusza do podjęcia działań ratunkowych i wygaszenia źródeł problemów. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby oczywiście podjęcie radykalnych reform i przyjęcie nowego, tym razem racjonalnego systemu prawa
inwestycyjnego.
Uruchomienie procesu naprawczego wymaga konsolidacji wielu sił, w tym zarówno umocowanych w środowiskach związanych zawodowo z procesami inwestycyjnymi, jak i środowiskach politycznych kraju. Działaniom tym powinna towarzyszyć
debata publiczna. Równocześnie, ponieważ zmiana prawa z racji rozległości zagadnień oraz stopnia niedoskonałości obecnego systemu jest procesem długofalowym
– niezbędne dla szybkiej poprawy sprawności i jakości procesów inwestycyjnych
staje się przyjęcie czytelnych oraz racjonalnych wykładni obecnych przepisów.
Im więcej osób będzie rozmawiać o korzyściach z przyjęcia właściwie skonstruowanego prawa i jego wykładni, tym szybciej proces naprawczy może się rozpocząć
a następnie pozytywnie zakończyć. Nasze wystąpienie na łamach Z:A prosimy potraktować jako głos w takiej właśnie dyskusji.
W kolejnych artykułach zamierzamy opisywać najbardziej dotkliwe defekty prawa, mając nadzieję, że działanie takie przyczynić się może do uzdrowienia systemu.
arch. Bożena Nieroda
arch. Wojciech Gwizdak

Autorzy pracują w Komisji Legislacji oraz w Radzie Legislacyjnej działających przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP.
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OD REDAKCJI

Czekamy na Twoją opinię
Chcesz byśmy kontynuowali inicjatywę
prowadzenia w Z:A stałej rubryki poruszającej kwestie defektów i niespójności
prawnych bezpośrednio wpływających na
pracę architektów?
Skomentuj artykuł „Zmagania z linią zabudowy”, napisz o swoich doświadczeniach,
podobnych problemach, niejasnych interpretacjach. Wyraź poparcie dla zaangażowania autorów, potwierdź, że warto czytać
i pisać o prawie dla architektów.
Napisz na adres:
redakcja@zawod-architekt.pl

DEFEKTY PRAWA INWESTYCYJNEGO

PRAWO

Zmagania z linią zabudowy
arch. Bożena Nieroda, arch. Wojciech Gwizdak

Pojęcie „linia zabudowy” jest powszechnie stosowane w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Niestety, pomimo jego szerokiego,
wręcz seryjnego zastosowania, prawodawca nie wprowadził definicji tego pojęcia w przepisach prawa.
Problem komplikuje dodatkowo potrzeba rozróżnienia z przyczyn merytorycznych – obowiązkowej linii
zabudowy od nieprzekraczalnej.

Źródłem problemów z linią zabudowy jest
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz towarzyszące jej rozporządzenia wykonawcze.
Przepisy z jednej strony nakładają na organy administracji publicznej obowiązek posługiwania się pojęciem „linia zabudowy”,
a równocześnie nie precyzują w sposób jednoznaczny co to sformułowanie ma w rzeczywistości oznaczać.
Wyżej przywołane akty prawa zawierają
wiele przepisów, których komplet cytujemy
w ramce obok. Na bazie tych regulacji pojawiają się rozbieżne interpretacje, powodujące „dyskusje” pomiędzy projektantami,
urzędami i sądami. Najwięcej emocji wywołują ustalenia zawarte w decyzjach administracyjnych (plany miejscowe najczęściej
wprowadzają własne deﬁnicje linii zabudowy,
radząc sobie w ten sposób z tym tematem).

Ź

Rozbieżności interpretacyjne
Niektóre urzędy oraz sądy orzekają, że prawodawca dopuścił wyznaczanie w decyzjach
administracyjnych tylko obowiązującej linii
dla nowej zabudowy i negują możliwość wyznaczania nieprzekraczalnej linii zabudowy.
Przykład:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (wyrok II SA/KR 1454/10 z 28.02.2011 r.)
orzekł, iż: „Użycie określenia „nieprzekraczalna linia zabudowy” jest niezgodne z treścią § 4
rozporządzenia. Linia nowej zabudowy, o której
mowa w § 4 jest linią obowiązującą, bez możliwości dokonania odstępstwa.”
Pojawiający się w orzeczeniach sądowych
zakaz użycia określenia „nieprzekraczalna linia zabudowy” zaowocował w jednym z urzędów pomysłem wyznaczania „obowiązującej

Linia zabudowy w ustawie i rozporządzeniach
Art. 15. ust. 2. pkt 6. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi:
„w planie miejscowym określa się obowiązkowo (...) linie zabudowy (...)”.
Art. 54. pkt 2 lit. a ustawy jw. stanowi: „Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa
warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych,
a w szczególności w zakresie:
a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego (...)”.
Według art. 64 ust. 1. – przepisy art. 54 stosuje się także do decyzji o warunkach zabudowy.
Według § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy: „(...) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego zapisuje się poprzez
określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a w szczególności
określenie linii zabudowy (...)”.
Art. 61. ust. 1. pkt 1 ustawy jw. stanowi: „wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji (...) linii zabudowy (...)”.
§ 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi:
„1. Obowiązującą linię nowej zabudowy na działce objętej wnioskiem wyznacza się jako przedłużenie linii
istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich.
2. W przypadku niezgodności linii istniejącej zabudowy na działce sąsiedniej z przepisami odrębnymi, obowiązującą linię nowej zabudowy należy ustalić zgodnie z tymi przepisami.
3. Jeżeli linia istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas obowiązującą
linię nowej zabudowy ustala się jako kontynuację linii zabudowy tego budynku, który znajduje się w większej
odległości od pasa drogowego.
4. Dopuszcza się inne wyznaczenie obowiązującej linii nowej zabudowy, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa
w § 3 ust. 1.”
Według § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy: „Podstawowe jednobarwne oznaczenia graﬁczne dotyczące granic i linii regulacyjnych, a także elementów zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone do stosowania w części graﬁcznej decyzji, o których
mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z Polską Normą PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r.”.
Polska Norma PN-B-01027 zawiera niżej pokazane oznaczenia graﬁczne:
„obowiązująca linia zabudowy”
„maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy”
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linii zabudowy, rozumianej jako nieprzekraczalna linia zabudowy w rozumieniu Polskiej Normy
PN-B-01027”.
Inne urzędy i sądy uznają, że wyznaczanie w decyzjach administracyjnych zarówno
obowiązującej linii jak i linii nieprzekraczalnej jest działaniem prawidłowym.
Przykład:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie (decyzja SKO.ZP/415/96/2011 z 7 marca
2011 r.) stwierdziło, iż „w orzecznictwie sądów
administracyjnych dopuszcza się wyznaczenie
tzw. nieprzekraczalnej linii zabudowy dla nowej
zabudowy”.

Działania Izby

Oprócz sporu na temat możliwości stosowania
w decyzjach pojęcia „nieprzekraczalna linia zabudowy” – prowadzona jest polemika dotycząca konsekwencji przestrzennych wyznaczenia
linii obowiązującej oraz nieprzekraczalnej.
Niektóre osoby uważają, że linia zabudowy (zarówno obowiązująca jak i nieprzekraczalna) to linia odnosząca się do lokalizacji
ściany budynku. Funkcjonuje też pogląd, iż
nieprzekraczalna linia zabudowy to linia,
której nie może przekroczyć żadna część
budynku i w sytuacji pojawienia się przy elewacji frontowej okapów czy balkonów, ściana
frontowa budynku winna być odsunięta od
linii zabudowy w głąb działki, tak aby nieprzekraczalnej linii zabudowy nie przekraczał
wysunięty przed ścianę budynku przykładowo balkon.
Na tle powyższej dyskusji pojawia się
także pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (II S.A./Łd 59/11 z dnia
03.03.2011), iż „Wyznaczenie obowiązującej
linii zabudowy nie oznacza natomiast konieczności zlokalizowania planowanej inwestycji wzdłuż tej linii. Jest to zaledwie granica
obszaru, ale niekoniecznie linia, do której budynku muszą przylegać. Budynki mogą pozostawać w zróżnicowanej relacji przestrzennej
(odległości) do linii zabudowy.”
Tak rozbieżne interpretacje przynoszą
szereg problemów natury urzędowej oraz
projektowej i w konsekwencji ﬁnansowej.

Mając na uwadze negatywne konsekwencje
pojawiania się tak rozbieżnych interpretacji, Rada MpOIA (w ramach prowadzonego
przez siebie programu: Urzędnik-Inwestor-Projektant-Obywatel) rozpoczęła starania
o uspójnienie interpretacji dotyczących linii
zabudowy, stosowanych przez urzędy województwa małopolskiego.
Działania rozpoczęto od badań sondażowych, poprzez wysłanie w listopadzie 2009 r.
pism do wszystkich starostw w województwie
małopolskim z pytaniem o stosowane przez
urzędników interpretacje dotyczące obowiązującej oraz nieprzekraczalnej linii zabudowy
(urzędnicy starostw sprawdzając zgodność
projektu budowlanego z ustaleniami decyzji
wzizt, muszą interpretować niezdeﬁniowane
w przepisach prawa pojęcie „linia zabudowy”).
Uzyskane od starostw informacje (w latach
2009/2010) potwierdziły istnienie rozbieżności
w traktowaniu pojęć „obowiązująca linia zabudowy” i „nieprzekraczalna linia zabudowy”.
Mając na celu spowodowanie ujednolicenia
interpretacji – 1 marca 2010 r. MpOIA zwróciła się do Wojewody Małopolskiego z prośbą
o pomoc i współpracę polegającą na upublicznieniu stanowiska Urzędu Wojewódzkiego
zawierającego interpretację pojęć „obowiązująca linia zabudowy” i ,,nieprzekraczalna linia
zabudowy” (upublicznianie stanowiska UW
pozwoliłoby zapoznać się projektantom z obowiązującą linią orzecznictwa, oraz pozwoliłoby
w krótkim czasie na ujednolicenie działania
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Urzędnicy opracowujący decyzje nie są
pewni, czy sposób wyznaczenia w decyzji linii
zabudowy zostanie zaaprobowany przez organ wyższej instancji.
Projektanci uznający, iż nieprzekraczalna
linia zabudowy dotyczy położenia ściany budynku, wysuwają przed taką linię przykładowo
balkony. Jednakże sporządzone z takim założeniem projekty budowlane spotykają się z odrzuceniem przez niektóre urzędy jako nie zachowujące zgodności z wydaną decyzją. Projektanci są
zmuszeni usuwać balkony z elewacji.

urzędów położonych na terenie województwa
małopolskiego).
W odpowiedzi – Urząd Wojewódzki pismem
z 27 maja 2010 r. poinformował MpOIA, iż
„Zawarty w piśmie wniosek o upublicznianie
stanowisk urzędu polegające na podaniu do
publicznej wiadomości opracowanych we własnym zakresie deﬁnicji niezdeﬁniowanych pojęć, nie znajduje oparcia w przepisach prawa,
bowiem organy administracji nie są uprawnione do opracowywania i tworzenia deﬁnicji, które miałyby walor obowiązującego przepisu.”
Wobec ﬁaska działań podjętych na poziomie województwa małopolskiego, celem
uzyskania interpretacji pochodzącej z najwyższych kręgów władzy, Zespół ds. Legislacji MpOIA przygotował własną opinię
i z pismem przewodnim przesłał ją do Ministerstwa Infrastruktury (pismo z 6 sierpnia
2010 r.). Opinia zawierała następującą argumentację:
§ 3. pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy stanowi, iż podstawowe jednobarwne oznaczenia graﬁczne dotyczące granic i linii regulacyjnych, a także elementów
zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone do stosowania w części graﬁcznej
decyzji, o których mowa w ust. 1 (decyzji
o warunkach zabudowy), stosuje się zgodnie
z Polską Normą PN-B-01027 z dnia 11 lipca
2002 r.
Polska Norma PN-B-01027 zawiera Tablicę
2 z oznaczeniami graﬁcznymi granic i linii
regulacyjnych. Tablica ta zawiera oznaczenia graﬁczne „obowiązującej linii zabudowy” oraz „nieprzekraczalnej linii zabudowy”.
Tablica Nr 2 wskazuje, iż położenie linii zabudowy odnosi się do linii obrysu budynku, a linia obrysu budynku według Tablicy Nr 1 to linia przekroju poziomego budynku ukazująca
zewnętrzną krawędź obrysu ścian budynku.
Przyjęcie takiej interpretacji powoduje, iż
linia zabudowy reguluje położenie ścian
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budynku (w tym także różnego rodzaju wydzielonych ścianami wykuszy) nie reguluje
natomiast położenia takich części budynku
jak: okapy, gzymsy, balkony.
W sytuacji, w której położenie okapów, gzymsów czy balkonów z racji np. zachowania ładu
przestrzennego winno być reglamentowane – decyzja o warunkach zabudowy winna
wprowadzać dodatkowe ustalenia. Decyzja
ta, na wniosek Inwestora, ustalać może także parametry wykuszy.
Już 31 sierpnia 2010 r. Ministerstwo Infrastruktury skierowało do MpOIA odpowiedź (pismo
Departamentu Gospodarki Przestrzennej BPIIp-025-61/10 L.dz.: KO/10/12507).
Stanowisko Departamentu Gospodarki
Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury
okazało się przełomowe, zawierało bowiem
konkretną, racjonalną wykładnię przepisów.
W piśmie tym możemy przeczytać, iż:
• „Departament przychyla się do interpretacji
pojęć „obowiązującej linii zabudowy” i „nieprzekraczalnej linii zabudowy” przedstawionych w piśmie Izby”
• „W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych
należałoby zarówno w planach miejscowych jak
i decyzjach o warunkach zabudowy wprowadzić
deﬁnicje linii zabudowy, określając równocześnie
maksymalne odległości na jakie „wystawać”
mogą elementy drugorzędne takie jak schody,
balkony, markizy, czy okapy. Ponadto w razie
potrzeby należałoby określić w jakim zakresie
można „cofnąć” fragment budynku w przypadku wyznaczania obowiązującej linii zabudowy”.
Jednakże w przypadku gdy tak szczegółowa
deﬁnicja nie została podana w analizowanym
dokumencie za część budynku, który należy
usytuować na granicy linii zabudowy uznać
należałoby tę część, która wliczana jest do
powierzchni zabudowy według normy PN-ISO
9836. Norma ta określa właściwości użytkowe
w budownictwie w tym wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe. Na jej podstawie można
stwierdzić, że linia zabudowy reguluje położenie zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni terenu”.

• „Wydaje się, że ustawodawca nieprzypadkowo wprowadził dwa pojęcia linii zabudowy,
w związku z tym istotne jest wykazanie różnicy pomiędzy nimi. Ponieważ linia zabudowy najczęściej określa odległość zabudowy
od dróg, lub usytuowania nowej zabudowy
w odniesieniu do zabudowy już istniejącej,
przyjąć należy, że wyznaczenie jej ma na celu
uwzględnienie istniejących uwarunkowań dla
zagospodarowania terenu lub zachowanie
ładu przestrzennego”.
• „W związku z tym należałoby przyjąć, że nieprzekraczalna linia zabudowy, ma na celu
ochronę przestrzeni publicznie dostępnej,
znajdującej się przed ścianą frontową budynku, w szczególności w przypadku gęstej
zabudowy miejskiej. Ochrona tej przestrzeni
w szczególności powinna dotyczyć odległości od powierzchni ziemi do 4-5 m nad nią,
gdyż na tym poziomie odbywa się ruch pieszy
i kołowy i z punktu widzenia estetycznego
i funkcjonalnego konstrukcja tego fragmentu budynku ma największe znaczenie. W celu
ochrony tej przestrzeni należałoby uznać, że
w przypadku gdy projekt budowlany zakłada,
że znaczna część budynku jest „nadwieszona”
poza granicą nieprzekraczalnej linii zabudowy,
to właśnie ten „wystający” fragment budynku
powinien znaleźć się na granicy tej linii”.
• „Natomiast pojęcie obowiązującej linii zabudowy powinno być stosowane w celu ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego. W związku z tym istotnym jest, aby na tej linii znajdowała się ściana frontowa budynku. Natomiast
takie elementy jak tarasy, czy ganki mogłyby
być wysunięte poza obowiązującą linię zabudowy. Zastosowanie odwrotnej wykładni skutkowałoby zachwianiem ładu przestrzennego,
szczególnie w przypadku gdy projekt budow-
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lany zakłada niejednolitość elewacji frontowej.
W skrajnych przypadkach mogłoby to prowadzić do powstania „uskoków” w zabudowie”.
Powyższe pismo zawiera na końcu informacje, iż przedstawiony w nim pogląd jest jedynie opinią własną Departamentu i nie może
być traktowany jako wiążąca interpretacja
przepisów prawa.

Co dalej z linią zabudowy
Ponieważ w obowiązującym w naszym kraju
systemie prawnym wyżej przytoczone opinie
czy też stanowiska nie mają charakteru wiążącej interpretacji przepisów, to problem ze
stosowaniem pojęć: „obowiązująca linia zabudowy” i „nieprzekraczalna linia zabudowy” nie
został do końca rozwiązany.
Najskuteczniejszą metodą rozwiązania
problemu byłoby podjęcie inicjatywy legislacyjnej skutkującej wprowadzeniem drobnej
korekty przepisów prawa.
Przede wszystkim zmieniony winien być
§ 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, który to paragraf operując
pojęciem „obowiązująca linia zabudowy” nie
zauważa tak potrzebnego z merytorycznego
punktu widzenia pojęcia „nieprzekraczalna linia zabudowy”.
W tekście wykorzystano m.in.:
1_ fragmenty wyroków publikowanych w Centralnej Bazie Orzeczeń
Sądów Administracyjnych,
2_ pisma publikowane na stronie internetowej MpOIA w zakładce
„Legislacja”,
3_ opinię Zespołu ds. Legislacji MpOIA (autor arch. Bożena Nieroda
przy współpracy arch. Anny Serafin).

Bożena Nieroda

Wojciech Gwizdak

architekt, członek IARP

architekt, członek IARP

> napisz do autorki:
bozenanieroda@izbaarchitektow.pl

> napisz do autora:
wojciech.gwizdak@2gstudio.eu
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Do łączenia bez kabli
Uwolnij fortepian!
Whaletone to instrument muzyczny
zaprojektowany przez Roberta Majkuta. Koncepcja projektu zrodziła się
projektantowi… we śnie. Monumentalny – niczym wieloryb wynurzający się
z wody i powolny – jak ruch ciała tego
olbrzyma. Wnętrze instrumentu
skrywa jedno z najlepszych
Modułowe, bezprzewodowe głośniki

na świecie cyfrowych pianin

Bluetooth z serii ZiiSound™ Dx to nowość

scenicznych, z technologią

ﬁrmy Creative. Nowa seria składa się z jed-

SuperNatural Piano. Paleta

noelementowych głośników ZiiSound D5x,

starannie wyselekcjono-

D3x i bezprzewodowego subwoofera ZiiSo-

wanych barw daje możli-

und DSx. Urządzenia łączą się niezależnie

wość wyboru odpowied-

ze stereofonicznymi urządzeniami Blueto-

niego koloru obudowy

oth, takimi jak telefony iPhone, Blackberry

zależnie od życzenia

Android czy tablety iPad i Creative ZiiO.

klienta.

Cena: 1199 zł (D5x) i 599 zł (D3x i DSx)

www.whaletone.com

www.pl.creative.com

Gropius do herbaty

Zostań kucharzem i perkusistą
Teraz w trakcie gotowania codziennych posiłków możesz
poczuć się co najmniej jak słynny perkusista The Rolling
Stones Charcie Watts na wielkim koncercie. Oto drewniane
łyżki, które oprócz tradycyjnych funkcji mogą też służyć
do rozwijania bębniarskiej pasji! The show must go on!
Cena: 10 zł
www.glamstore.com.pl

Grillowanie na pełnym gazie
Geometryczny serwis herbaciany TAC zaprojektowany

Grill Q 320 Black Line to propozycja z katalogu ﬁrmy

przez Waltera Gropiusa, legendę architektury europej-

Weber Q polecana przez Pascala Brodnickiego. Urządze-

skiej, współtwórcę i patrona Bauhausu. Cechą porce-

nie wyposażone jest w dwa palniki i zasilane klasyczną

lanowych projektów tego architekta jest połączenie

butlą gazową (5 lub 11 kg). Charakteryzuje się ciekawą,

funkcjonalności przedmiotu użytkowego z zaskakują-

nowoczesną stylistyką dodatkowo uzupełnioną atrak-

cymi rozwiązaniami stylistycznymi.

cyjnym, czarnym lakierowaniem pokrywy.

Cena serwisu dla 6 osób: 4205 zł

Cena: 2499 zł

www.rosenthal.pl

www.fabrykaform.pl

Mobilny gabinet

Wygoda dla laptopa

Oto przenośny gabinet,
który nie wymaga

Miękka poduszka w soczystych,

wielkiego metrażu

kolorach – idealna podczas pracy

i można go postawić

z laptopem na kanapie, w fotelu

praktycznie wszędzie

czy na łóżku. Specjalne, wypukłe

– nie ruszając się z miej-

powierzchnie, na których opieramy

sca przejrzymy broszury,

laptop pokryte są antypoślizgowym

książki lub skorzystamy

silikonem, który mocno i pewnie

z Internetu. Wymiary

trzyma komputer w stabilnej pozycji

gabinetu to 82 x 193 x

i nie pozwala mu się przesuwać.

222 cm.

Cena: 148 zł

www.ontwerpers.nu

www.czerwonamaszyna.pl
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pass.pl

-com
www.jeep

Wolność mamy we krwi
JEEP® COMPASS – kompaktowy SUV zapewniający komfort jazdy w mieście i poza nim. Teraz
w wyjątkowej cenie do wyboru z dwoma silnikami: benzynowym 2,0 l 156 KM lub nowym
wysokoprężnym 2,2 CRD o mocy 163 KM. Wybierając silnik Diesla, dostaniesz także system
napędu 4x4 Freedom-Drive™.
JEEP® WRANGLER UNLIMITED – wywodzi się w prostej linii od wojennego Willysa i tak samo
jak on – nigdy Cię nie zawiedzie. Jedyny czterodrzwiowy kabriolet, teraz z zupełnie nowym
wnętrzem i jeszcze lepszym silnikiem Diesla o mocy 200 KM.
JEEP® GRAND CHEROKEE – najnowsza generacja protoplasty luksusowych samochodów SUV.
Innowacyjna konstrukcja nadwozia, system wyboru terenu Selec-TerrainTM, pneumatyczne
zawieszenie Quadra-LiftTM czy sprawdzone systemy napędu 4x4 gwarantują, że każda
wybrana droga będzie tą najwygodniejszą.

Nowy Jeep®
Compass

Nowy Jeep®
Grand Cherokee
Nowy Jeep®
Wrangler Unlimited

INFORMACJA O DEALERACH 801 330 300
Koszt połączenia to koszt jednego impulsu połączenia lokalnego. Prezentowane modele są jedynie ilustracją. Jazda terenowa powinna odbywać się
w odpowiedzialny sposób i tylko w dozwolonych miejscach. Jeep® Compass Sport 2,0 l 4x2 156 KM – emisja CO2 175 g/km; zużycie paliwa w cyklu
mieszanym 7,6 l/100 km (dane na podstawie pomiarów wg dyrektywy UE nr 692/2008/EC). Jeep® Wrangler Unlimited Sport 2,8 CRD A5
– emisja CO2 217 g/km; zużycie paliwa w cyklu mieszanym 8,3 l/100 km (dane na podstawie pomiarów wg dyrektywy UE nr 692/2008/EC).

NR

1 NA ŚWIECIE

GMV jest największym na świecie
producentem zespołów napędowych
do dźwigów (wind) hydraulicznych.
Ponad 750.000 dźwigów na świecie
jest wyposażonych w hydraulikę GMV.

^c[d5\bk#ea
lll#\bk#ea

Podszybie 15 cm

Nadszybie 260 cm

Charakterystyka HOME LIFT®
• Zgodność z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE
• Udźwig: 250 – 400 kg / 3 – 5 osób
• Min. wymiary kabiny: SxG 80x100 cm / drzwi: 70 cm
• Maks. wymiary kabiny: SxG 110x140 cm / drzwi: 90 cm
• Maks. wysokość podnoszenia: 12 m
• Maks. ilość przystanków / dojść: 5 / 6
• Automatyczne, teleskopowe drzwi kabinowe i szybowe
• Automatyczna jazda pomiędzy przystankami
• Zasilanie: 230 V – jednofazowe / moc: 1,5 – 2,2 kW
• Prędkość: 0,15 m/s
• Zastosowanie: budynki użyteczności publicznej,
budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, obiekty
sportowe i przemysłowe

GMV Polska Sp. z o.o. ul. Marconich 2 lok. 2, 02-954 Warszawa, tel. 22 651 91 45, fax 22 858 99 69, info@gmv.pl

GREEN LIFT®, GL®, GLF®, TML®, FLUITRONIC®, GPL®, VL®, GEARLESSBELT-MRL®, GLB-MRL®, HOME LIFT®, SLIM LIFT®, BIG SPACE®, INFOLIFT®, INFODZWIG®, INFOWINDA® są zastrzeżonymi znakami towarowymi GMV w Polsce lub w UE

Zgodność
z nową
Dyrektywą
Maszynową
2006/42/WE

