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REDAKCJA

TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Na dobry początek roku
Wiele się działo w ostatnich miesiącach. Październik, listopad i grudzień 2010 r. w życiu Izby Architektów RP obﬁtowały w wydarzenia: zainicjowana przez IARP konferencja przeciwpowodziowa, rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich
z wątpliwościami o konstytucyjność obligatoryjnego członkostwa w samorządach zawodów
zaufania publicznego, konwent przewodniczących w Kołobrzegu poświęcony m. in. ochronie zawodu i tytułu architekta, II Budżetowo-Programowy Zjazd Krajowy, na którym burzliwie dyskutowano o programie działań samorządu w nadchodzącym 2011 roku. Poświęciliśmy im wiele
miejsca na łamach Z:A_06/2010.
Ale mimo że okres grudniowo-styczniowy spędzamy w pewnym zawodowym spowolnieniu,
poświęcając więcej czasu rodzinom i spokojniejszym reﬂeksjom, kalendarium ostatnich tygodni
należy uzupełnić o trzy istotne wydarzenia.
Pierwsze to grudniowa konferencja Rady Architektów Europy (ACE) zorganizowana w Parlamencie Europejskim z okazji jubileuszu 20-lecia ACE. Stała się ona okazją do dyskusji architektów
z eurodeputowanymi i przedstawicielami Komisji Europejskiej. Spotkanie umożliwiło omówienie wielu europejskich dyrektyw, które są istotne dla sektora architektonicznego i bezpośrednio
wpływają na codzienną pracę w zawodzie. W miejscu gdzie „powstaje polityka”, formowane są
dyrektywy i tworzone rozporządzenia, rozmawiano głównie o mobilności zawodowej w ramach
UE oraz o środowisku biznesowym, w jakim funkcjonują europejscy architekci. Wśród wyrażanych opinii podkreślano rolę ACE, jako organizacji, która ma szansę przyczyniać się do opracowania spójnej polityki UW w zakresie wolnych zawodów, w tym zawodu architekta.
Drugie to wybór naszego kolegi, byłego wiceprezesa Krajowej Rady IARP, arch. Pawła Kobylańskiego do Zarządu ACE. Nowy skład Executive Board powołano podczas walnego zgromadzenia, w dniu 4 grudnia 2010 r. Paweł Kobylański kandydował jako delegat z mandatem Izby
Architektów RP i SARP. W ramach nowych obowiązków objął funkcję Koordynatora obszaru
TA2 (Practice of the Profession). Zachowując dyplomatyczną powściągliwość przed wczesnym
hurraoptymizmem – cierpliwie czekajmy na rozwój wydarzeń, trzymając kciuki i życząc nam
wszystkim coraz bliższych relacji z architektami i środowiskami europejskimi.
Trzecie to jubileusz „krajowy”. Otóż 24 stycznia 2011 r. obchodzimy okrągłą, 10. rocznicę
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (Nr 5/2001, poz. 4) ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Z tej okazji wyprzedzająco zapowiadamy poświęcenie części kolejnego numeru Z:A wspomnieniom z tamtego pionierskiego okresu. Okresu
wieloletniego, gdy na długo przed pracami parlamentu nad projektem ustawy ogromne zaangażowanie działaczy architektoniczno-budowlanych środowisk zawodowych prowadziło do
przekonania posłów i polityków, że zawody w obszarze środowiska zbudowanego wymagają
szczególnych uregulowań prawnych, zapewniających wysoki poziom świadczonych usług oraz
uczciwą konkurencję.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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Mistrzostwa Polski
Architektów

Dostępna już od piątku, a prowadzo-

rywalizacji, ale i spotkaniem kole-

na przez doświadczonych profesjo-

żanek i kolegów architektów z całej

W dniach od 11 do 13 marca Zakopane

nalistów, pozwoli lepiej przygotować

Polski, dającym okazję wymiany

stanie się areną narciarskich zmagań

się do zawodów. Akademia działać

doświadczeń. Przy tym – czasem

architektów. Zawody

będzie również między kolejnymi

relaksu i odpoczynku od trudów

zostaną przeprowadzone

przejazdami zaliczanymi do klasyﬁ-

codziennej pracy.

na zamkniętym stoku

kacji mistrzostw.

w górnej stacji Kotelnicy w Białce
Tatrzańskiej.
Rywalizacja będzie toczyć się

Sportową część Ski Archi Cup

Formularz rejestracyjny
udziału oraz informacje o Mistrzo-

uzupełnia bogaty program towarzy-

stwach znajdują się na stronie

szący. Obok akademii organizatorzy

www.skiarchicup.pl.
Za realizację części sportowej

w dwóch dyscyplinach: slalom gigant

przewidzieli naukę serwisowania

(w sobotę) i snowboard gigant

nart, prezentację sprzętu narciar-

odpowiedzialny jest Tatrzański

SARP, Małopolska Okręgowa Izba

(w niedzielę), oraz w trzech katego-

skiego, spotkania z zaproszonymi

Związek Narciarski.

Architektów RP.

riach: mężczyźni open, mężczyźni

gośćmi, après ski i oﬁcjalny bankiet

45+ oraz kobiety open.

zawodów.

Doskonaleniu umiejętności
służyć będzie akademia narciarska.

Mistrzostwa Architektów będą
nie tylko imprezą w duchu sportowej

Patronat honorowy sprawu-

Sponsorami głównymi imprezy

ją: Klub Architektów Narciarzy

są ﬁrmy: Reynaers, Guardian,

i Tenisistów KLAN przy Zarządzie

Kingspan, Efaﬂex, G-U, Hauraton

Głównym SARP, Zarząd Główny

i Consolis.

Puma we wnętrzu

Armatura z nowościami

Kolekcja Puma, w której skład wcho-

Cztery nowe baterie kuchenne
henne

dzi dziewięć modeli lamp, to nowość

pojawiły się w ofercie Grupy
rupy

w ofercie ﬁrmy Britop Lighting.

Armatura. Model Omegaa

gdzie stawia się na

Dynamiczny motyw na kloszach

przeznaczony jest dla

awangardowe pomysły,
awa

przywodzi na myśl powierzchnię po-

zwolenników minima-

pasuje
pasu model Sigma

drapaną przez dzikiego kota – pumę.

lizmu i prostych form.

z wy
wyciąganą wylewką

Jednocześnie strumień światła przeni-

Bateria z serii Kwarc

w ks
kształcie spirali.

kając przez ten wzór daje ciekawy

dzięki geometrycznym

Nowe
Now propozycje Grupy

efekt świetlny. Lampy wykonane

kształtom będzie dosko--

Armatura
Arm
są funk-

są z wysokiej jakości metalu i szkła.

nale współgrać z wnętrzami
zami

cjonalne
cjo
i doskonale

Punkty świetlne w lampach świecą

utrzymanymi w nowoczesnej
esnej

uzupełniają
uzu
wystrój

z mocą 40 W.

stylistyce. Bateria stojąca
ca

kuchennego
kuc
wnętrza.

> www.britop.pl

Rubin z wyjmowaną wylewką
ewką to

> www.grupa-armatura.pl
w

Wirtualna pomoc
dla architekta

indywidualnych projektów. Rysunki

Firma Krispol, producent bram, krat

wypełnieniu i przesłaniu formularza

i rolet uruchomiła na swojej stronie

umieszczonego w Streﬁe.

internetowej Strefę dla Architektów

można otrzymać także na płycie, po

To jednak nie jedyna nowość na

i Konstruktorów. To efekt ﬁlozoﬁi

stronie www ﬁrmy. Użytkownicy

ﬁrmy, która skupia się na dostarcza-

mogą także skorzystać z wirtualnego

niu klientom rozwiązań indywidu-

studia projektowego. Dzięki niemu

alnie dopasowanych. Po kliknięciu

można sprawdzić, jak będzie wyglą-

w odpowiednią zakładkę uzyskuje

dał dom w różnych kolorach elewacji

się dostęp do kilkuset rysunków

i dachówki, a także dobrać najbardziej

technicznych takich elementów, jak:

odpowiednią bramę garażową.

bramy garażowe i przemysłowe,

Praca w programie rozpoczyna się

rolety zewnętrzne i kraty rolowane.

od określenia kolorystyki budynku,

Rysunki zostały stworzone specjal-

a dopiero po jej ustaleniu dopasowuje

nie z myślą o potrzebach architek-

się bramę. Aplikacja zawiera pełną,

tów i konstruktorów i umożliwiają

aktualną ofertę segmentowych bram

m. in. właściwe przygotowanie

garażowych Krispol. Umożliwia także

konstrukcji do montażu produktów

nie tylko określenie koloru bramy,

Krispol.

lecz również rodzaju przetłocze-

Dużym ułatwieniem przy pracy

nia i struktury powierzchni paneli,

z plikami w wybranych formatach

a nawet wybór przeszkleń i detali

jest możliwość dostosowywania

dekoracyjnych.

wymiarów produktu do potrzeb

> www.krispol.pl
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propozycja do wnętrz stylowych
ułatwiaj
ułatwiająca prace kuchenne.
Natom
Natomiast do kuchni,
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SZAŁ KONKURSÓW
Przede wszystkim wysoki poziom,
wiele wspaniałych realizacji, mądry
organizator, jasny regulamin...

Oglądałem wczoraj
w gazecie zdjęcia
z konkursu...

A do tego jeszcze kompetentne
i bezstronne jury...
Piękności.

www.grupaarchislawa.pl

Naprawdę?
A jaki to był konkurs?

SCENARIUSZ: BARTOSZ WOKAN

RYSUJE: WOJCIECH MALART

Więcej przygód naszych dzielnych architektów na stronie www.grupaarchislawa.pl
Czytaj też recenzje filmowe Zacharego i zostań naszym fanem na facebooku.

PARTNERZY:

SPONSOR ODCINKA:
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Ciekawe wykłady
podczas targów Światło

Szczepanik-Dzikowski

z firmy Osram), „Architektura

LED” (Paolo Calafiore). Spotka-

i Paolo Calafiore. Spotkanie

i światło w świetle projektów

nie uświetnią specjalnie przy-

Znany jest już program warsztatu

otworzy Prezes Izby Architek-

JEMS” ( Jerzy Szczepanik-Dzikow-

gotowane pokazy najnowszych

Architektura-Światło-Przestrzeń,

tów RP architekt Wojciech Gęsiak.

ski), „Oświetlenie w przestrzeni

technologii i rozwiązań z dziedziny

który odbędzie się 24 marca przy

Uczestnicy warsztatu będą mogli

publicznej – rola użytkowa i wi-

oświetlenia, przygotowane przez

okazji warszawskich Międzyna-

wysłuchać następujących odczy-

zerunkowa, kreowanie przestrze-

firmy Osram i Lug. Udział w warsz-

rodowych Targów Światło 2011.

tów: „Nowe technologie w ilumina-

ni za pomocą światła” (Iwona

tacie jest bezpłatny. Rejestracja

Konferencja skierowana jest do ar-

cji obiektów – projekt

Brzezińska z firmy Lug) i „Aranża-

uczestników odbywa się na stronie

chitektów i projektantów. Gośćmi

iluminacji Stadionu Narodowego”

cja przestrzeni architektonicznej

internetowej.

specjalnymi będą architekci Jerzy

(Bogumil Stepan i Marian Okoń

przy wykorzystaniu oświetlenia

> www.lightfair.pl

Żaluzje do inteligentnych
budynków

żaluzji należą oszczędność energii,

Szklane żaluzje międzyszybowe

przez optymalizację poziomu nasło-

z oferty firmy Izoglas o napę-

necznienia i ograniczenie kosztów na

dzie elektrycznym w połączeniu

etapie inwestycji i eksploatacji. Roz-

ze zautomatyzowanymi systema-

wiązanie ﬁrmy Izoglas posiada też

mi do zarządzania ich pracą umoż-

funkcję „ogrzewania słonecznego”,

liwiają uzyskanie optymalnych

dzięki czemu możliwa jest kontrola

Do głównych zalet stosowania tych

warunków nasłonecznienia lub

temperatury i poziomu nasłonecznie-

zacienienia. Można nimi sterować

Dobrze sprawdzają się w inteli-

indywidualnie za pomocą pilotów

bowych oraz reagują na dane

nia oraz dogrzewanie pomieszczeń

gentnych systemach zarządzania

płynące z czujników nasłonecz-

w razie potrzeby energią solarną.

bezprzewodowych lub przełącz-

budynkiem. Stosując układy

nienia, temperatury wewnętrznej

Żaluzje łatwo także skonﬁgurować

ników klawiszowych. Umożliwiają

sterujące, które pozwalają na

i zewnętrznej można też znacząco

i obsługiwać za pomocą paneli steru-

zarządzanie od 1 do 16 strefami

programowanie godzin otwarcia

wspomagać systemy klimatyzacji

jących lub komputerów PC.

budynku.

i zamknięcia żaluzji międzyszy-

budynków.

> www.izoglas.com.pl

System nowoczesnych
nawierzchni
Libet Quadro to system z oferty
ﬁrmy Libet dedykowany przede
wszystkim na wielkoprzestrzenne
inwestycje. Osiem różnych elementów tworzy zestaw przeznaczony
głównie na chodniki, drogi, parkingi
i place. System umożliwia realizację
projektów o prostej i nowoczesnej
stylistyce. Na potrzeby projektu

Architekci mogą poszaleć

rego wewnętrzna powierzchnia pod-

można zamawiać tylko wybrane

System przeszkleń oparty o szkło

dana została piaskowaniu. W efekcie

elementy. Ośmiocentymetro-

proﬁlowe Pilkington Proﬁlit™ został

uzyskano szkło, które w sposób

wa grubość kostek gwarantuje

rozszerzony o kolejne produkty

bardzo równomierny rozprasza świa-

trwałość i stabilność nawierzchni

umożliwiające projektantom elastycz-

tło i zapewnia możliwość uzyskania

również pod dużymi obciążeniami

ne i kreatywne podejście do wykorzy-

większej prywatności.

użytkowymi. Powierzchnia kostek

stania szkła w architekturze.
Pierwszą nowością w ofercie ﬁrmy

Architekci i projektanci mają też do

wykonywana jest w technologii

wyboru trzy rodzaje ornamentowego

płukania. Użyte kruszywa natu-

jest Pilkington Proﬁlit™ OW – szkło

szkła proﬁlowego o trzech nowych

ralne gwarantują wysoką jakość

o obniżonej zawartości żelaza.

wzorach powierzchni: Pilkington

i antypoślizgową nawierzchnię.

Produkt ten, w przeciwieństwie do

Proﬁlit™ Micro, Pilkington Proﬁlit™

Dostępne kolory to: bianco carrara,

zwykłego szkła proﬁlowego, które

Macro i Pilkington Proﬁlit™ Slim Line.

granito, nero, solaro, tramonto

charakteryzuje się lekko zielonkawym

W zależności od wzoru ornamentu

i bronzo.

odcieniem, jest całkowicie bezbarwny.

– gęsto rozmieszczonych małych

Istotną cechą tego szkła jest wysoka

punktów, dużych punktów albo

wykorzystany przy wejściu na wybu-

ni. Zastosowano dwa kontrastujące

przepuszczalność światła, przewyż-

wąskich linii – można uzyskać ciekawe

dowany niedawno stadion Cracovii

odcienie kostek o dużych formatach,

szająca 90%.

efekty świetlne oraz różne stopnie

w stolicy Małopolski. Koncepcja ele-

które podkreślają nowoczesną styli-

zaciemnienia.

wacji wejścia głównego, wyłożonej

stykę całego obiektu.

> www.pilkington.pl

prostokątnymi płytkami, znalazła

> www.libet.pl

Kolejny nowy produkt to matowe
szkło Pilkington Proﬁlit™ Opal, któ-
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System Libet Quadro został

swoje odzwierciedlenie w nawierzch-

4-5 MAJA 2011, LOZANNA, SZWAJCARIA

INFORMACJE

4 edycja Velux Daylight Symposium
Monika Kupska-Kupis

Jedno z ważniejszych współczesnych wydarzeń dla branży architektonicznej:
Velux Daylight Symposium odbędzie się w dniach 4 i 5 maja 2011 roku w szwajcarskiej
Lozannie. Czwarta już edycja międzynarodowego sympozjum poświęcona będzie
wykorzystaniu światła dziennego w architekturze, a dokładnie koncepcji
„Światła dziennego z perspektywy użytkowników obiektów architektonicznych”.

O

Od czasu pierwszego sympozjum, które odbyło się w Budapeszcie w 2005 roku, spotkanie
to zyskało ogromne uznanie przedstawicieli
świata architektury, dizajnu, nauki, a nawet
ustawodawców z całego świata. VELUX Daylight Symposium stało się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i śmiałych architektonicznych wizji dotyczących wykorzystania
światła w architekturze.
Tematem przewodnim jego czwartej edycji
będzie Daylight in a human perspective, czyli
wpływ światła dziennego na mieszkańców
budynków oraz osoby, które w tych budynkach

przebywają. Zaproszeni wykładowcy poinformują o najnowszych osiągnięciach z dziedziny
architektury i światła dziennego. Podzielą się
także praktycznymi doświadczeniami zdobytymi w tej dziedzinie starając się znaleźć
odpowiedź na pytanie jaki wpływ ma na nas
światło dzienne oraz w jaki sposób możemy
osiągnąć korzystne warunki oświetleniowe.
Nowością w tegorocznej edycji konferencji będzie międzynarodowe Forum Akademickie dla
doktorantów, którego uczestnicy będą mogli
wymienić informacje i podzielić się doświadczeniami z zakresu znaczenia i wykorzystania

światła dziennego w architekturze. Specjalna
sesja zarezerwowana dla studentów odbędzie
się 3 maja.
VELUX Daylight Symposium odbędzie się
w centrum naukowym Rolex (Rolex Learning
Centre) przy École Polytechnique Fédérale de
Lausanne, w cieszącym się międzynarodową sławą budynku zaprojektowanym przez
biuro architektoniczne SANAA z Japonii, na
czele którego stoją Kazuyo Sejima oraz Ryue
Nishizawa. Budynek został otwarty w maju
2010 roku, w tym samym czasie, kiedy SANAA
otrzymała nagrodę Pritzkera.

KONKURS dla architektów
PROGRAM SYMPOZJUM
Wtorek, 3 maja 2011 r.
Forum Akademickie dla doktorantów, w École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Wieczorne spotkanie powitalne
Środa, 4 maja 2011 r.
8.30-18.00 Sympozjum, 20.00 Uroczysta kolacja
Czwartek, 5 maja 2011 r.
8.30-15.00 Sympozjum
Obecnie trwają prace nad szczegółowym programem
sympozjum. Uczestniczyć w nim będą uznani wykładowcy
z całego świata. Wśród nich znajdą się eksperci z dziedziny
architektury, budownictwa, a także politycy.
Wśród wykładowców znajdą się:
Russel Foster (Wielka Brytania) – profesor neurobiologii
okołodobowej oraz kierownik Departamentu Okulistyki,
Uniwersytet w Oksfordzie,
Anna Witz Justice (Szwajcaria) – profesor emeritus, Centrum
Terapii Środowiskowej, Centrum Chronobiologii, Szpital
Psychiatryczny, Uniwersytet w Bazylei,
Jennifer Veitch (Kanada) – starszy urzędnik ds. badań
w Państwowym Komitecie Badań Naukowych w Kanadzie,
adiunkt Uniwersytetu Carleton,

Peter Boyce (Wielka Brytania) – niezależny specjalista ds.
edukacji wyższej, były profesor w Centrum Badań Oświetlenia,
program Rensselaer Polytechnic Institute,
Marilyne Andersen (Szwajcaria) – profesor nadzwyczajny
Zrównoważonych Technologii w Budownictwie, School of
Architecture, EPFL,
Brent Richards (Wielka Brytania) – architekt, projektant,
naukowiec akademicki, założyciel Design Embassy Europe
oraz Creative Consultancy w Richmond w Londynie.
Częścią programu sympozjum będą również indywidualne
warsztaty poświęcone następującym zagadnieniom:
narzędzia, pomiary i wizualizacje, światło dzienne w domu
aktywnym Active House, prawo dotyczące światła dziennego
oraz warsztaty będące kontynuacją Forum Akademickiego
dla doktorantów.

Więcej informacji na temat najbliższej, oraz poprzednich edycji
sympozjum znajduje się na stronach:
> www.thedaylightsite.com/symposium.asp?tp=1000
> www.thedaylightsite.com
> www.velux.pl

Przypominamy o organizowanym wspólnie
przez Velux Polska oraz Architektura Murator konkursie
„Światło pod dachem” dla architektów zainteresowanych
tematyką światła dziennego w architekturze.
Serdecznie zapraszamy architektów do zgłaszania zrealizowanych obiektów, które wykorzystują światło dzienne
wpadające przez dach. Troje zwycięzców weźmie udział
w Daylight Symposium w Lozannie jako goście Velux Polska.
Prace oceniać będzie specjalnie powołane jury.
Każde zgłoszenie powinno zawierać:
metryczkę – dane obiektu,
dane techniczne,
termin realizacji,
opis autorski przedstawiający główne założenia
koncepcyjne (maks. 2 strony A4),
6 zdjęć, w tym zdjęcie pokazujące obiekt w całości,
rzuty, przekroje, elewacje, ew. wizualizacje projektu.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
architekci@velux.pl

Gorąco zapraszamy do udziału!
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Miejskie gry publiczne
Z profesorem Tadeuszem Markowskim, prezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich, rozmawia Tomasz Wlezień

Miejsca publiczne stanowią o wizerunku miasta, są jego atrakcyjnymi symbolami. Dlatego trzeba je
chronić przed niekontrolowanymi inwestycjami, przestrzennym chaosem, brzydotą i dbać o ich harmonijny

FOT. TOMASZ WLEZIEŃ

i czytelny rozwój. Dzięki temu zyskuje i przestrzeń, i sami mieszkańcy.

prof. dr hab. Tadeusz Markowski,
ekonomista, kierownik
Katedry Zarządzania Miastem
i Regionem na Uniwersytecie
Łódzkim, prezes
Towarzystwa
Urbanistów Polskich

12

Z:A _01_2011

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Ważne jest aby ekonomiści, architekci i urbaniści
dzielili się ze społeczeństwem swoją wiedzą. Niestety,
nasze środowiska nie mówią wspólnym głosem,
a politycy mają inne interesy.

Panie Profesorze, zacznijmy nieco
przekornie: czy w kraju wolnym, w którym
celem stała się własność prywatna,
istnieje jeszcze dobro wspólne?

> Oczywiście, że istnieje. Wprawdzie po upadku socjalizmu, w którym to, co wspólne, było
utożsamiane z reżimem, a więc czymś wrogim, nastąpiło spontaniczne społeczne odreagowanie. Ten okres trwa jednak zbyt długo.
Mając gospodarkę rynkową już 20 lat powinniśmy sobie przypomnieć jak przestrzeń wspólna winna być kształtowana i zarządzana. To
przypominanie utrudnia fakt, że w międzyczasie rozmontowaliśmy system planowania
przestrzennego w imię krótkookresowych
interesów, wielkich deweloperów i presji spekulacyjnej. A same mechanizmy rynkowe nie
rozwiązują problemu. Dla przestrzeni publicznych ważne są – oprócz wartości ﬁnansowych
– również wartości społeczne i kulturowe.
Bo dopiero te wartości decydują czy miasto
będzie przyjazne dla ludzi, prawda?

> Przestrzeń publiczną tworzą miejsca, z których odczytuje się miasto, jego tożsamość.
Ulice, place, parki... Te miejsca muszą przyciągać pod względem estetycznym, ale i funkcjonalnym. Organizować życie ludzi. Są siły
społeczne, które je ożywiają, ale to władze
miejskie muszą rozważnie wprowadzać nowe
elementy i pilnować, by ta przestrzeń była aktywizowana.
Ale żeby tak się działo, ktoś musi stworzyć
warunki „początkowe”...

> Te warunki to kryteria ładu przestrzennego
– rygory, rytm, zasady. Wyznaczają je specjaliści, bo wprawdzie niemal każdy człowiek potraﬁ rozgraniczyć co według niego jest ładne,

a co brzydkie, jednak już nie każdy ma zdolności i odpowiednie wykształcenie, aby stworzyć
miejsce lub budynek piękne, estetyczne, użyteczne...
Być może to właśnie brak powszechnej
edukacji estetycznej powoduje, że
obserwujemy tak żywiołową „konkurencję”
w formach budynków, kolorach elewacji,
liczbie zawieszanych reklam... W ten
sposób sami, jako właściciele, szkodzimy
sobie nawzajem i własnemu otoczeniu.

> Powinniśmy, jako społeczeństwo, zrozumieć, że estetyka wpływa na wartości kulturowe, a przez nie – na wartości materialne.
Rzeczoznawcy majątkowi mogliby przy wycenie nieruchomości jako jedną ze składowych
wyceny uwzględniać np. „brzydkie” sąsiedztwo. Gdyby sąsiad zeszpecił im widok, wobec
czego nieruchomość straciłaby na wartości,
sami inwestorzy interesowaliby się wzajemnie
swoimi działaniami, czy ktoś nie narusza ich
interesu.
Czego potrzebujemy by to zmienić,
naprawić? By pamiętać, że istnieje dobro
przestrzeni wspólnej?

> Dla właściwego funkcjonowania w przestrzeni zurbanizowanej człowiek potrzebuje różnych
instrumentów. Jednym z nich jest planowanie
regulacyjne: ustalenie zasad lokalizacji tak, aby
zachować to, co jest dla nas wspólne, co łączy
się z naszą tożsamością, wizerunkiem. Pokusa
do wykorzystania przestrzeni publicznych jest
jednak bardzo silna. Mogą one bowiem generować ogromne wartości.
Jeśli państwo – w każdym systemie – wyłożyło środki ﬁnansowe na przestrzenie publiczne, to – żyjąc w gospodarce rynkowej – niejed-

nokrotnie trzeba to wycenić. Tym wyżej, im
większa jest ich wartość estetyczna. Płaci się
w postaci różnego rodzaju opłat, choćby podatku od wartości nieruchomości ad valorem. Wtedy zachowania ludzkie są racjonalne nie tylko
ekonomicznie, ale i społecznie. Cenimy przede
wszystkim własną nieruchomość – podatek
ad valorem spełnia więc funkcję informacyjną
o sytuacji w otoczeniu, informuje o wartości
miasta, miejsca, motywuje do kupna i sprzedaży nieruchomości, wpływa na rynek hipoteczny
etc. Uczy nas pośrednio szacunku do przestrzeni publicznej. Czujemy i cenimy dobro wspólne.
Jeżeli nie ma skutecznych mechanizmów
ekonomicznych wspierających takie racjonalne
zachowania, to przepaść między systemem
prawnym a systemem ekonomicznym jest tak
wielka, że właściwie nikt nie chce przestrzegać legalnych reguł ograniczających dostęp do
indywidualnie postrzeganych korzyści. Wtedy
następuje psucie przepisów prawa i tworzy się
patologiczny system.
Możemy powiedzieć, że mamy do czynienia
z negatywną stroną „niewidzialnej ręki
rynku”?

> Tak, ale musimy zdawać sobie sprawę kiedy
rynek działa sprawnie – a jest tak wtedy, gdy
mamy doskonały przepływ informacji, nie ma
monopolu i panuje konkurencja.
Wpływ rynku jest bardzo dobry, ale jednocześnie kosztowny. W długotrwałych procesach, a takimi są te związane z tworzeniem
tkanki miejskiej, skutki ujawniają się po kilkunastu, kilkudziesięciu latach. Trudno zgodzić
się na nową, lepszą alokację obiektów w przestrzeni kosztem obecnego pokolenia, gdy np.
ulegają dewastacji całe fragmenty centralnych obszarów, następuje dewastacja mająt-
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Interesu publicznego powinna bronić instytucja
ogólnomiejska, mająca nienaruszalną pozycję
i zaufanie publiczne. Jej działaniom powinny
towarzyszyć konkursy i debaty.

ku, trzeba go wyburzyć i zbudować centrum
w innym miejscu. Przeżywały i przeżywają
to wszystkie większe miasta przemysłowe
Zachodu (Glasgow, Liverpool, Baltimore), nie
unikną tych procesów – bez publicznej interwencji – miasta polskie (Łódź, miasta Górnego Śląska). Bez właściwego systemu prawa
ograniczającego swobodę dysponowania majątkiem nieruchomym w obszarach zdegradowanych, aktywnego udziału władz miejskich
w procesach budowlanych i adekwatnej partycypacji w generowanej rencie budowlanej
wszyscy zapłacimy za te ułomności rynku
wysoką cenę. Powódź z 2010 roku pokazała
nam jak kosztowne są jego ułomności. W tym
przypadku błędy lokalizacyjne i pazerność
człowieka szybciej zostały skorygowane i ukarane przez przyrodę. Dlatego ważne jest aby
ekonomiści, architekci i urbaniści dzielili się ze
społeczeństwem swoją wiedzą. Niestety, nasze środowiska nie mówią wspólnym głosem,
a politycy mają inne interesy.
Wobec tego jakimi argumentami urbaniści
i architekci mogą przekonywać, że są
ekspertami niezależnymi od doraźnych
celów samorządowców oraz biznesu?

> Niewątpliwie brakuje ogólnospołecznej dyskusji towarzyszącej wydawaniu publicznych
pieniędzy, która pokazałaby nie tylko korzyści,
ale i koszty wprowadzanych zmian. Władze
samorządowe jednak nie chcą dyskutować.
Zasłaniają się koniecznością wykorzystania
funduszy strukturalnych, pozyskaniem dotacji, zamiast oprzeć się na procesach projektowania, planach, studiach. Dopiero w ich
ramach można podejmować decyzje o zabudowie. Sądzę, że czeka nas długi i kosztowny
proces ogólnospołecznej edukacji.
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Pana zdaniem optymalny rozwój miast
powinien uwzględniać debatę i akceptację
mieszkańców dla powstającej zabudowy
i idących za nią – jakości i stylu życia?

> Na pewno nie powinien toczyć się bez powszechnej akceptacji. Często architekci zadają pytanie: Dlaczego wszyscy mamy budować
jednakowo? Każdy chciałby to robić po swojemu. W takim myśleniu uwidacznia się problem
organizacyjno-instytucjonalny, bowiem interesu publicznego powinna bronić instytucja
ogólnomiejska, mająca nienaruszalną pozycję
i zaufanie publiczne. Jej działaniom powinny
towarzyszyć konkursy i debaty.
W jednym z wywiadów prasowych
powiedział Pan, że miasto nie musi być
piękne, natomiast powinno być czytelne, że
powinniśmy móc przewidzieć co czeka nas
„za rogiem”. Jak to rozumieć?

> Chodzi o to, żeby układ miejski dobrze działał, obniżał koszty funkcjonowania miasta.
Ono jest budowane przez wielu indywidualnych inwestorów, decydentów, zatem składa
się z wielu małych cząstek. Jednak nie każda
musi być inna, mogą się przecież powtarzać
aby tworzyć złożony, wielki układ (mówi o tym
teoria fraktali). W ten sposób wyraża się głębszy sens ładu przestrzennego, społecznego
i ekonomicznego.
Często trudnym problemem jest styk stref
publicznej i prywatnej, ich przenikanie
i koegzystencja. Czy można ułożyć czytelny
podział, lecz tak, by nie tworzył go
przysłowiowy płot?

> W polskich warunkach, kraju, w którym dokonała się transformacja ustrojowa, wciąż mamy
potrzebę rozdzielania, wyraźnego mówienia:

tu jest granica! Gdy strefa jest publiczna – zarządza nią miasto, gdy jest prywatna – jest
ogrodzona i nie wolno tam chodzić. W ten sposób następuje błędne wymieszanie pojęć ekonomicznych (związanych z własnością i formą
użytkowania) z kategoriami społecznymi:
ładu przestrzennego, podziałów, otwartości,
zamknięcia, możliwości komunikacji pomiędzy strefami. Przecież prawo własności jest
dla przestrzeni publicznej czynnikiem wtórnym. Na przykład supermarket to przestrzeń
prywatna pod względem własności, a jednocześnie publiczna w formie użytkowania. De
facto jest to dobro semipubliczne, w którym
po stronie klienta występują jednocześnie formy publicznego i prywatnego konsumowania
(użytkowania).
Wobec tego jak prawidłowo organizować
i łączyć obie strefy, żeby współistniały bez
zawłaszczania tej publicznej?

> Odpowiadając na to pytanie warto przywołać
pojęcie obiegu ﬁnansowego. Podstawą rynkowej gry jest wartość ekonomiczna (ﬁnansowa)
generowana przez miasto, mająca wpływ na
to jak szybki i duży jest zwrot kapitału w inwestycjach publicznych. Drugim czynnikiem
jest niechęć do współpracy między sektorem
prywatnym i publicznym. A przecież sektor
prywatny jest podstawą funkcjonowania sfery
publicznej. Trzeba zrozumieć reguły działania
i stosować zasadę wzajemnego poszanowania, a nie przyjmować założenie, że wszyscy
chcą nas oszukać.
Paraliż – spowodowany na przykład oskarżeniami o korupcję – jest bardzo dużym obciążeniem działania, więc inwestor, właściciel,
ale także urzędnik działają pod olbrzymią
presją. Jej konsekwencją jest chęć uregulo-
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Następuje błędne wymieszanie pojęć ekonomicznych
(związanych z własnością i formą użytkowania) z kategoriami
społecznymi: ładu przestrzennego, podziałów, otwartości,
zamknięcia, możliwości komunikacji pomiędzy strefami.

wania prawnymi zapisami wszystkich zachowań. Tymczasem w przypadku samorządów
terytorialnych obowiązuje konstytucyjna zasada mówiąca o domniemaniu kompetencji:
wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Trzeba więc o niej stale przypominać,
a nie wszystko regulować.
Wspomniał Pan o supermarketach. Czy
ogromne galerie handlowe stawiane
w samych centrach miast nie „wysysają”
z nich życia? Przecież to ulice, place
i rynki powinny przyciągać turystów
i mieszkańców.

> Handel szuka „lepszej szansy”, wyczuwa ludzkie potrzeby i zachowania. Jednak ich zaspokajaniu towarzyszą koszty społeczne. W wielu
zachodnich państwach dostrzeżono negatywne strony tego zjawiska, jego ujemny wpływ na
centra miast. Tam wprowadza się ograniczenia
prawne, albo opłaty, przeznaczane następnie
na rewitalizację wybranych części miasta. Nasz
system prawny nie był do tego przygotowany,
za późno się zorientowano w zagrożeniu. Trzeba więc szukać nowej strategii.
Nowej strategii należałoby też poszukać
dla innej niedoskonałości. Na obrzeżach
miast, a zwłaszcza w miejscowościach
mniejszych, także tych wypoczynkowych,
trwa niekontrolowana zabudowa w imię
„prawa własności ziemi”. Mnożą się nie
tylko chaotycznie lokalizowane domy
jednorodzinne, ale również bary, kioski,
budki, campingi...

> Po pierwsze: powinien obowiązywać powszechny obowiązek planistyczny, zgodnie
z którym nie ma nowej zabudowy na terenach
bez planu. Po drugie: trzeba wprowadzić rozwój

antycypacyjny, czyli wyprzedzający. To infrastruktura powinna być budowana jako pierwsza, a dopiero na jej podstawie – osiedla. To ona
powinna rządzić rozwojem, a nie własność.
Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym obecnej, niezdrowej sytuacji, jest zjawisko „podkradania” mieszkańców z dużych miast przez sąsiednie miejscowości. Najczęściej odbywa się
to przez przeznaczanie ze strony władz takich
gmin atrakcyjnych przyrodniczo terenów pod
zabudowę, szybkie wydawanie pozwoleń na
budowę, tolerancję dla chaosu przestrzennego,
akceptację zabudowy bez infrastruktury sanitarnej, drogowej etc. Zjawisko to występuje
w każdym polskim obszarze metropolitalnym.
To pułapka społeczna, która prowadzi do marnowania nakładów na infrastrukturę. Należy
przywrócić rolę samorządu terytorialnego jako
podstawowego dewelopera wyznaczającego
tereny budowlane i w ten sposób nadającego
im wyższe wartości. Przykład Niemiec pokazuje, że taki system jest możliwy i sprawny
w działaniu.
Ale by tak się działo, samorząd lokalny
musi czuć wymierne korzyści.

> Dlatego istotne jest czytelne powiązanie dochodów gmin z funkcjonowaniem gospodarki
przestrzennej, która ma odbicie w rynku nieruchomości. Taki mechanizm, w powiązaniu
z podatkiem od ad valorem, zmusiłby samorządy terytorialne do zmiany myślenia i systemowego postępowania.
System wsparcia ﬁnansowego, który stworzyliśmy w oparciu o środki z Unii Europejskiej,
nie pozwala na indywidualne podejście. Jest
zuniwersalizowany, prymitywny. Narzuca podejście czysto biurokratyczne po to, żeby
„załapać” się na środki ﬁnansowe. Lokalna

strategia rozwoju jest uzależniona od tego,
co napisano w programie ministerstwa, a nie
rezultatem lokalnych potrzeb. Jeszcze nie nauczyliśmy się planować w nowych warunkach.
O planowaniu zintegrowanym w ogóle się
nie mówi. Dzięki UE w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego pojawiają się na ten temat
pierwsze hasła. Brak jest systemowych badań
i studiów z zakresu rozwoju przestrzennego.
Generalnie widać, że planowanie przestrzenne
wszystkim przeszkadza, począwszy od deweloperów i władz lokalnych, po ministerstwa
i posłów włącznie.
Jak zatem planować i projektować, by
zabudowa współistniała z obszarami
placów i zieleni, nie zagrażając
równowadze społecznej i ekologicznej?
By współtworzyła przyjazną mieszkańcom
i turystom przestrzeń życia?

> Nastąpi to wówczas, gdy będzie funkcjonowało planowanie przestrzenne, przestrzegane jako prawo miejscowe. Plan musi dać
wszystkim użytkownikom, nie wykluczając
samorządu terytorialnego, czytelne korzyści
ﬁnansowe, społeczne, ekologiczne. To zaś
wiąże się z ograniczeniem prawa właścicieli terenów do takich form użytkowania,
które określi plan miejscowy. Jednocześnie
dobrze zagospodarowane place publiczne,
tereny zieleni muszą znaleźć swoje pośrednie ekonomiczne odbicie w wyższej wartości
terenów budowlanych w mieście. Wówczas
będzie możliwa i opłacalna ochrona terenów
publicznych. Rozwojem przyjaznego miasta
będzie można sterować przez koncentrowanie działań na najlepszym zagospodarowaniu
i funkcjonowaniu pasmowo-węzłowego układu przestrzeni publicznej.
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WOLNE MYŚLI

Niepojęta przestrzeń
arch. Paweł Wład Kowalski

Wolnorynkowa modernizacja architektury przynosi zatrucie kultury. W sporze architektów
z konserwatorami zabytków toczy się batalia o ład przestrzeni i jej ludzkie wymiary.
Zamiast porozumienia obrzucają się epitetami o zacofaniu i braku talentu, a problem jest poważny.

B

Budowa na starym mieście wymaga spełnienia wymagań konserwatora zabytków. Przy
rozbudowie lub plombowaniu wolnego miejsca nowym obiektem – warunki narzucają się
same. Ma pasować do sąsiadów, więc automatycznie zakładamy, że należy go wtopić w otoczenie by nie naruszyć wartości historycznych
i uszanować dziedzictwo kultury. Jeszcze
nie umiemy ich eksponować przez zderzenie
z nową architekturą. Naśladowanie historycznych form i kształtów ma ułatwić uzgodnienie
projektu przez konserwatora. Coraz częściej
jednak takie podejście wywołuje jego niezadowolenie, gdyż zamiast chronić środowisko
kulturowe, fałszuje się historię, zaciera i dewaluuje wartości nieudanymi podróbkami.
Dziedzictwo ginie otaczane kiczem.

standardzie można budować. Zatem warunki
konserwatorskie powinny być sformułowane
precyzyjnie. Dla dużych obszarów objętych
ochroną kwestie te rozstrzygają plany zagospodarowania przestrzennego. Plan jest
prawem miejscowym, lokalną konstytucją,
opisującą co i gdzie wolno budować, według
jakich procedur, a czego nie. Jak każdy akt prawa musi być zrozumiały, jednoznaczny. Nie
można go interpretować jak się komu podoba,
bo ustala porządek, którego wszyscy muszą
przestrzegać. Prawo miejscowe powstaje jako
wynik licznych kompromisów – poprzez wielomiesięczne, czasem wieloletnie ucieranie się
poglądów, dyskusje i analizy. A gdy wchodzi
w życie, mamy problemy z jego stosowaniem,
gdyż niestety (często celowo) jest napisane
wieloznacznie.

Konieczna precyzyjność
Co robić w sytuacji, kiedy mamy zabudować
duży, doszczętnie zniszczony i przez dziesięciolecia pusty teren w granicach ochrony
konserwatorskiej? Dla mieszkańców wszystko, cokolwiek tu powstanie, będzie nową
architekturą, bo starej nawet ich rodzice nie
pamiętają. Dla konserwatora też będzie to
nowa architektura, ale chciałby żeby kontynuowała ducha tego miejsca. Uważam, że nie
powinien żądać rekonstrukcji nieistniejących
budynków.
Niewątpliwie każda zabudowa wynika
z rozwoju miasta i ma związek z otoczeniem.
Również te nieistniejące budynki były kiedyś
związane z tymi, które ocalały wokół dzisiaj
pustego miejsca, więc w tym otoczeniu ich
duch trwa, ma swoje odbicie. Można założyć,
że przez zachowanie skali i charakteru zabudowy spowodujemy, że stare otoczenie i nowa
architektura uformowana według pewnych
zasad będą do siebie pasowały, tworzyły harmonijną całość. Pozostaje pytanie, jakimi parametrami je opisać.
Inwestycje budowlane to biznes, w którym trzeba wiedzieć jak duże obiekty i w jakim
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Problematyczne konkursy
Przyjęte uzgodnienia nie gaszą wszystkich
konﬂiktów interesów, nie likwidują sporów
m.in. dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Problemy te ujawniają
się zwłaszcza wtedy, kiedy władza miasta
pozyskuje inwestora i chcąc mu inwestycyjnego nieba przychylić obiecuje więcej niż
wynika to z uwarunkowań planu, co wywołuje oczywisty sprzeciw konserwatora pilnującego tych ustaleń. Wtedy władza sugeruje
by zorganizować konkurs architektoniczny,
w którym poddaje się próbie wszystkie jego
paragrafy.
Komisja konkursowa wybiera zwycięzców i już w Polsce stało się regułą, że sama
łamie regulamin przez odstąpienie od przestrzegania jego ustaleń, w tym wytycznych
konserwatorskich. Potem organizuje się publiczną dyskusję, w której taki werdykt chce
się zalegalizować. Uczestnicy konkursu wiedzą o złamaniu regulaminu, a ponieważ sami
zrobili prace, które nie realizują jego ustaleń,
więc nie protestują. Władza obwieszcza, że
niniejszym dyskutując o wynikach konkursu

prowadzi swoiste konsultacje społeczne, więc
dalszy sprzeciw konserwatora byłby aspołeczny. Jeżeli coś mu się ciągle nie podoba,
to informuje, że wprowadzi zmiany do planu,
nagnie prawo by umożliwić zbudowanie wybranego projektu. Inwestor chce budować,
władza naciska na konserwatora by odpuścił
rygory, bo społeczeństwo wybrało projekt,
który odzwierciedla ducha współczesności.
Tłumaczy, że należy go zrealizować, bo tworzy historię, jest kolejnym elementem rozwoju dziedzictwa kulturowego. Doszliśmy do
tego, że łamanie prawa zostanie uwiecznione
w zrealizowanych obiektach i będzie widoczne
w przestrzeni.

Architekt kontra konserwator
Projekty robią architekci. Parametry zachowania dziedzictwa kulturowego formułują konserwatorzy. Czy władza jest niewinna, bo kroi
z tego co dostaje? Inwestor chce zarobić, a samorząd pokazać, że potraﬁ zarządzać rozwojem miasta, nawet świadomie omijając prawo
ustanowione przez siebie. To też jest część naszego dziedzictwa, reminiscencja cnoty łamania prawa ustanowionego przez wroga z jednej
strony, a z drugiej zasady, która przyszła ze
Wschodu, gdzie wpaja się wszystkim, że prawa
trzeba przestrzegać, nie wolno go łamać, ale
jak ktoś bardzo potrzebuje, to może...
Źródło konﬂiktu jest jednak gdzieś indziej.
Konserwatorzy chcą ocalić architekturę, która
ma wartość materialną obiektu zabytkowego
i uosabia szeroko pojęte dziedzictwo, emanuje humanizmem. Chcą, by nowe obiekty w ich
sąsiedztwie również go miały, a nie epatowały
wyłącznie zdobyczami technologii budowlanej,
które są wdzięcznym tworzywem dla indywidualnych rozwiązań. Ich twórcy, chcąc więc
stworzyć coś, czego jeszcze nie było, odrzucają
sprawdzone wzory lub z owczym pędem powielają żurnalowe mody bez względu na kontekst miejsca. Kiedyś, przed modernistyczną
rewolucją, architekt projektował ogólne zarysy
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Naśladowanie historycznych form i kształtów ma ułatwić uzgodnienie
projektu przez konserwatora. Niestety takie podejście zamiast chronić
środowisko kulturowe, fałszuje historię, zaciera i dewaluuje wartości
nieudanymi podróbkami. Dziedzictwo ginie otaczane kiczem.

budynku, resztę uszczegóławiał na budowie.
Tworzył na miejscu, ramię w ramię z budowniczym, któremu nie musiał rysować detali, bo
mieli je we krwi jako dziedzictwo pokoleń.
Budynki były tworzone z perspektywy ich
odbiorców. Architektura była więc od pokoleń przesiąknięta wspólnym jej odczuwaniem
przez architekta, budowniczego i użytkownika. Ten rodzaj humanizmu emanuje z niej do
dzisiaj. Konserwator zabytków chce go ocalić
i przenieść w przyszłość, jednak ma problem
z jego opisem, ujęciem w projektowe parametry, oraz z brakiem zrozumienia ze strony
architektów, którzy opuścili plac budowy jako
miejsce tworzenia architektury. Już ich tam nie
ma, nie wczuwają się w obiekt podczas jego
budowy by go korygować w harmonii proporcji, logiki formy z funkcją i konstrukcją. Tworzą
inaczej, zostali wprzęgnięci w rynkowy proces
inwestycyjny.

z dystansu. Nie sięgają wyobraźnią do perspektywy przyszłego odbiorcy, nie przejmują
się regułami odczytywania form architektonicznych przez ludzi.
Formy architektoniczne są odbierane wyłącznie wtedy, gdy się jest we wnętrzu przestrzeni, jaką kształtują. Odbiorca jest zawsze
w jej środku, we wnętrzu ulicy, placu, budynku, odczytuje je z własnej perspektywy, a nie
z lotu ptaka, skąd na projekt patrzy architekt.
Obcowanie z przestrzenią zawsze jest osobiste, nie można z niej wyjść by przyjrzeć się
jej od zewnątrz, z daleka, w skali rysowanego
projektu i poznać zasady kompozycji, jakimi
kierował się twórca. W innej, „wirtualnej rzeczywistości” pracuje projektant, a w innej jest
jego praca odbierana przez ludzi. Nastąpiło
rozdzielenie światów na świat twórcy i świat
odbiorcy, zgubiono wspólny język je łączący.

Brak podejścia społecznego

FOT. KACPER KOWALSKI

Odbiorca najmniej ważny
Modernizm pierwszej połowy XX wieku był rewolucją obejmującą wszelkie dziedziny życia,
a w architekturze zmienił wszystko. Prefabrykacja i przemysłowe produkowanie elementów
budowlanych wyparło rzemiosło, maszyny
zastąpiły budowniczych, ich osobisty wkład.
Wrażliwość twórczą na potrzeby użytkownika
zastąpiły wymagania norm i wskaźników.
System realizacji inwestycji zmusza do drobiazgowego wykonywania projektów, opracowania wszystkiego przed budową. Wolny
rynek sprawił, że konkurujący o zlecenie architekci zamiast skupiać się na istocie architektury związanej z jej oddziaływaniem na odbiorcę,
skupili się na opakowaniu towaru w wizualizacje. Inwestor nie potraﬁ jej odczytać z rysunków, ale okazuje się, że również z wizualizacji.
Nie potraﬁ wyobrazić sobie jak obiekt będzie
wyglądał. Co gorsza, dla architektów też jest
to zagadka, gdyż każdy tworzy wedle własnych idei, reguł geometrii i kompozycji, jak
rzeźbę, bryłę, makietę oglądaną z daleka,

Projektowanie podlega regułom rynkowym.
Architekt często kreuje się na artystę produkującego gadżety, które im bardziej wymyślne i dziwne, tym atrakcyjniejsze w sprzedaży.
Zamiast harmonii i ładu odczuwanego przez
odbiorcę mamy szok proponowany przez
twórcę. Wiele miast zamawia takie eksponaty jak nowy produkt do witryny by przyciągać
turystów. Gdy rozpakowany towar – zbudowany obiekt – nie będzie pasował, to nie można
składać reklamacji i zamienić go na inny. Będzie wpływał na nasze życie i swym wyglądem oddziaływał na emocje i podświadomość.
Wyzwoli piękno lub niechęć, rozwinie wspólny
język rozumienia przestrzeni, lub wprowadzi
nieład, poczucie zagrożenia. Nie da miejsca dla
realizacji potrzeb społecznych, lub wzmocni
i wymusi kontakty między ludźmi, pozytywne
lub negatywne.
Teraz buduje się wyłącznie to, co może
sprzedać deweloper, a więc mieszkania, sklepy
i biura. Współczesna zabudowa staje się aspołeczna. Nie ma w niej przestrzeni i miejsc są-

siedzkich, podwórek, ulic i placów, sieni, bram.
Są szyby windowe, klatki schodowe, boksy pod
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. To
tworzy miasto, które jest podstawą istnienia
wspólnoty rozumiejących się ludzi. Wobec braku takich realizacji, centrum życia ciągle jest
na starym mieście, tam architektura ma ów
ludzki wymiar, tego broni konserwator i o to
toczy się jego walka.

Architektura to emocja
Trudno wykorzenić stereotyp, że architektura to kształt budowli i jej wygląd, że to bryła
i elewacje. Bo przecież architektura to przede
wszystkim emocja płynąca z form budujących
przestrzeń, emocja rodząca się u odbiorcy. Nie
ma porozumienia między architektami, a środowiskiem zajmującym się zabytkami i historią sztuki. Historycy zajmują się dziedzictwem
powstałym w przeszłych uwarunkowaniach,
które ciągle tkwi w ludziach, a architekci tworzą w aktualnych uwarunkowaniach, w których, tak naprawdę, człowiek się dla nich nie
liczy. Porozumienie wymaga wysiłku z obu
stron. Konserwatorzy winni umieć określić
ludzkie parametry ochranianej architektury
i przyjąć, że można je przenosić współczesną
formą i materiałem. Architekci powinni wejść
w skórę człowieka i jego wrażliwość, poznać
jak odczuwa architekturę i z tej perspektywy
ją projektować. Władzy pozostaje pilnować, by
przestrzegano procedur wdrażania w życie jej
uzgodnień.

Paweł Wład Kowalski
architekt
> napisz do autora:
pawel.wlad.kowalski@wm.com.pl
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Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie na zewnątrz...

Ściągnij sobie... z półki
czyli przestrzenie nowych bibliotek
dr Danuta Konieczna

O atrakcyjności biblioteki świadczyć mogą różne czynniki – zasobność
zbiorów, jakość usług, nowoczesne technologie informacyjne, inspirująca
atmosfera, działalność kulturalna placówki, lokalizacja i dostępność, komfort
przebywania, kompetentny i przyjazny personel czy wreszcie architektura
budynku. Jedno jest pewne – dzisiejsze biblioteki przestają być tylko
i wyłącznie skarbnicami wiedzy.
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... i wewnątrz (architektura: Marek Budzyński, Zbigniew Badowski)

O

Obecnie biblioteki stają się powoli instytucjami tworzącymi optymalne środowisko do
pracy i aktywności kulturalnej, gdzie technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają
coraz większą rolę. Staje się tak dzięki wielu
czynnikom, które sprawiają, że ludzie i ich
działalność, szczególnie w nowej przestrzeni
bibliotecznej przyciągają czytelników i oferują użytkownikom nie tylko dostęp do zbiorów
i informacji, ale również inspirującą atmosferę. Właśnie temu sprzyjają projekty nowych
budynków bibliotecznych. Według Tiny Hohmann powinny one zapewnić 1:
łatwy i oczywisty dla wszystkich dostęp
do biblioteki i jej zasobów,
zróżnicowaną przestrzeń dla formalnych
i nieformalnych kontaktów między użytkownikami i personelem,
atrakcyjne i wygodne środowisko zarówno
dla czytelników, jak i personelu,
swoistą filozofię instytucji oraz jej zadań,
projekt budynku, jego organizacja i wyposażenie odpowiadające podtrzymaniu środowiska naturalnego i ekologii.

Biblioteka jako miejsce

Przestrzeń do spotykania

Czy wobec pojawiających się zagrożeń, tradycyjne biblioteki nadal będą chętnie odwiedzanym miejscem i czy staną się konkurencyjne dla tych wirtualnych, mimo głosów
o opustoszałych czytelniach i powszechnym
dostępie do Internetu? Właśnie takie określenie – „biblioteka jako miejsce” – pojawia się
ostatnio w literaturze branżowej. Zainteresowanie biblioteką jako miejscem w sensie ﬁ zycznej przestrzeni, a co za tym idzie budownictwem bibliotecznym, stało się wyraźnie
widoczne w latach 80. XX wieku. Na gruncie
europejskim wiąże się to z systematycznymi
spotkaniami Grupy Architektonicznej stowarzyszenia LIBER (Lique des Bibliothèques
Européennes de Recherche), która powstała na początku lat 90. XX wieku. Seminaria
tej grupy, organizowane co 2 lata w różnych
krajach Europy, są doskonałym miejscem
spotkań bibliotekarzy i architektów, zajmujących się wymianą doświadczeń związanych
z budową nowych lub modernizacją już istniejących gmachów bibliotecznych, głównie
akademickich.

Dzisiejsze biblioteki stają się placówkami ściśle
powiązanymi z centrami komputerowymi oraz
dydaktyką uczelni. Posiadają wolny dostęp do
większości zbiorów. Są zróżnicowane w organizacji przestrzeni bibliotecznej. Studenci mają
tam doskonałe warunki, nie tylko do korzystania ze zbiorów drukowanych, ale również
z tych dostępnych online. To miejsca do indywidualnej lub grupowej nauki, czemu służą
liczne sale przeznaczone do pracy oraz długie
godziny otwarcia bibliotek. Sprzyjają też ożywionej działalności kulturalnej – odbywają się
w nich wystawy, koncerty, prelekcje. Wreszcie
są ważnymi i popularnymi miejscami spotkań.
Ich wnętrza są zazwyczaj atrakcyjne, wygodne
i przyjazne użytkownikom. I co istotne, dostosowane do potrzeb nowej generacji studentów,
dla której technologie informacyjne i multimedia są sprawą pierwszej wagi. Podsumowując
można powiedzieć, że dzisiejsze biblioteki są
przede wszystkim miejscem spotkań określonej społeczności, uczenia się, prowadzenia
badań, nauczania i rekreacji. A także oferują
bezpieczeństwo, komfort i spokój.

Z:A _01_2011

19

FOT. BRITISH LIBRARY BOARD

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

British Library w Londynie – wnętrze biblioteki, słynna „wieża książek”
(architektura: Colin Wilson and Partners)

Najważniejsze jest „to coś”
Niewątpliwie nowe trendy architektoniczne,
ciekawe projekty, rozwiązania techniczne
i funkcjonalne, kolor, dzieła sztuki i wszelkie
ułatwienia dla czytelników także odgrywają niepoślednią rolę. Klasyczne już zasady,
dotyczące projektowania i organizowania
takich budynków, zaproponowane przez angielskiego architekta i konsultanta budownictwa bibliotecznego Harry’ego FaulknerBrowna mają istotne znaczenie w tworzeniu
funkcjonalnych obiektów2 . Najbardziej podkreślaną zasadą wyrażoną przez niego
i przyjętą w rozwiązaniach wielu nowych bibliotek jest zasada flexibility, elastyczności
budynku, możliwości przeorganizowania danej struktury, przystosowując ją do nowych
potrzeb i wymagań użytkowników. Andrew
McDonald w 2006 roku poddał te zasady rewizji i uaktualnieniu 3. Zwrócił przede
wszystkim uwagę na przestrzeń biblioteczną i dostosowanie miejsca do potrzeb użytkowników oraz funkcjonalność budynku.
Cechy dotyczące przestrzeni bibliotecznej
proponowane przez A. McDonalda mówią, że
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budynek biblioteczny ma być: funkcjonalny,
umożliwiający wprowadzanie zmian, przystępny, gościnny, zróżnicowany, interaktywny, inspirujący i motywujący do pracy,
zapewniający dobre warunki przebywania
w nim, bezpieczny i dobrze chroniony, ekonomiczny pod względem eksploatacji i funkcjonowania, przystosowany do korzystania
z technologii informatycznych. Dziesięć zaleceń A. McDonalda uzupełnia zalecenie numer 11. Użył on określenia wskazującego, że
biblioteka powinna mieć „to coś” (w języku
angielskim termin oomph!). A więc powinna odznaczać się taką właściwością, która
sprawia, że budynek ma szczególny klimat,
atmosferę, nastrój, wyróżniającą cechę, oddającą ducha instytucji, której biblioteka ma
służyć.
Oczywistą sprawą jest wydzielenie w bibliotece miejsca na książki i inne rodzaje
zbiorów, na katalogi i komputery, na stanowiska dla czytelników i personelu. Równie
ważne są miejsca przeznaczone na funkcje
pomocnicze, takie jak: pracownie kserograficzne, audiowizualne, mikrofilmowe,

digitalizacji zbiorów, komputerowe. W bibliotekach akademickich ważna staje się
przestrzeń przeznaczona na prowadzenie
badań, studiowanie i pisanie prac. Takie są
między innymi założenia w projektowaniu bibliotek XXI wieku. Pojawiło się hasło
wskazujące na nową funkcję biblioteki akademickiej, głoszące przejście od biblioteki
„obsługującej” do biblioteki „uczącej”, od
wypożyczalni podręczników do multimedialnego centrum edukacyjnego. Biblioteka
przekształca się więc w „learning center”,
lub też staje się integralną częścią takiego
centrum.

Biblioteka jako centrum edukacyjne
Istotną cechą nowej koncepcji biblioteki akademickiej jest zwrócenie uwagi na aspekt
edukacyjny z uwzględnieniem preferencji
studentów i wykładowców. Taki obiekt ma
być partnerem w tworzeniu lepszego środowiska edukacyjnego, a pracownicy winni dostosować swoje usługi do zmieniających się
programów nauczania. Ponieważ istnieją wielorakie style uczenia się i korzystania z róż-
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Dziedziniec British Library w Londynie

norodnych źródeł informacji, należy zapewnić w bibliotekach miejsca, które przyciągną
użytkowników zgodnie z ich upodobaniami
do przebywania w określonej przestrzeni. Pojawia się w związku z tym pojęcie „biblioteki
hybrydowej”, której przykładem są coraz liczniejsze nowe biblioteki uniwersyteckie (m.in.
Biblioteka Free University w Bozen/Bolzano
we Włoszech, Biblioteka Uniwersytetu w Maastricht czy nowy gmach BUW w Warszawie
i Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Bibliotekę tego typu powinno cechować:
zapewnienie miejsca do studiowania
z uwzględnieniem preferencji, zwyczajów
i upodobań użytkowników, wydzielając
strefy ciche, do pracy indywidualnej oraz
głośne, z możliwością spotkań i odpoczynku w przyjaznym otoczeniu,
stworzenie specjalnych pomieszczeń do
pracy grupowej, gdyż studiowanie odbywa
się coraz częściej wspólnie, przy współpracy grupy studentów. Mogą to być duże
stoły w wydzielonej przestrzeni lub zamykane pokoje,

ważne jest wyposażenie biblioteki we
wszelkie urządzenia techniczne, które
mają służyć w czasie pracy; szczególnie
potrzebne są laboratoria komputerowe czy
„Learning Café”,
niezbędny jest też dostęp do sieci, zarówno przy stanowiskach komputerowych, jak
i do gniazd prywatnych laptopów.
Omawiając bibliotekę jako instytucję nauczającą i zapewniającą miejsca do nauki, poza tradycyjnymi magazynami i czytelniami, należy
uwzględnić: powszechnie dostępne laboratoria komputerowe, pokoje pracy indywidualnej
i grupowej, kolekcje materiałów audiowizualnych, sale konferencyjne i inne miejsca spotkań nieformalnych (np. kawiarnie).

Wolny dostęp
Architektura nowych budynków bibliotecznych zapewnia różnorodne miejsca do nauki
indywidualnej i pracy grupowej użytkowników, ale najbardziej oczywistym elementem jest stworzenie warunków do wolnego
dostępu do zbiorów, mimo że wymaga to

większej powierzchni aniżeli w tradycyjnym
magazynowaniu. W niektórych bibliotekach
niemal wszystkie zbiory są dostępne w wolnej przestrzeni, w innych znaczące ich części,
pozostawiając pozycje starsze i rzadziej wykorzystywane w magazynach zamkniętych.
Zazwyczaj kolekcje dziedzinowe gromadzą
w jednym miejscu książki i czasopisma z danej
dziedziny. Wolny dostęp do półek jest ogromną zaletą ułatwiającą bezpośrednie przeglądanie zgromadzonych wydawnictw. Sprzyja
to często przypadkowym, nieoczekiwanym
odkryciom cennych pozycji, o których wcześniej czytelnik nie wiedział. I można spotkać
się z twierdzeniem, że żadne elektroniczne
namiastki nie zastąpią szperania po półkach;
dzięki możliwości swobodnego przeglądania
książek, bez konieczności przynoszenia ich
przez bibliotekarzy, odbywa się pewnego rodzaju „kształcenie między regałami”.

Przestrzeń „nie biblioteczna”
w bibliotekach
Nowe biblioteki starają się być przede
wszystkim atrakcyjnym miejscem dla czy-
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Bibioteka Uniwersytetu w Bolzano, Włochy
(architektura: Bischoff and Azzola)

telników, stwarzając im warunki do komfortowej pracy i spotkań. Tradycyjnie już
zapewniają one miejsca do czytania i studiowania. Zauważa się też inne, nie zawsze
ściśle biblioteczne oferty tych placówek.
Szczególnie podkreślanym elementem jest
fakt, że mogą być miejscem spotkań, nie tylko naukowych, czy edukacyjnych, ale także
towarzyskich. Biblioteka jest przestrzenią
społeczną, a ludzie, zwłaszcza młodzi, potrzebują kontaktów między sobą i wymiany
informacji. Ten społeczny aspekt biblioteki
jako miejsca realnego, w przeciwieństwie do
biblioteki wirtualnej, jest sprawą niewątpliwie istotną. Potwierdzają to m. in. badania
H.B. Shill i S. Tonner z 2003 r. 4 W 173 bibliotekach amerykańskich, wybudowanych lub
zmodernizowanych w latach 1995-2005,
zauważalna była tendencja do uwzględnienia przestrzeni na nowe udogodnienia
czy funkcje, które wcześniej były pominięte lub występowały w niewielkim stopniu.
Były to: pokoje konferencyjne, laboratoria
komputerowe, pokoje seminaryjne, centra
multimedialne, bary lub kawiarnie, ogólnie
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dostępne sale do zajęć, galerie sztuki, audytoria, księgarnie.

W kawiarni można czytać
Włączenie tych „nie bibliotecznych” pomieszczeń staje się pewnym standardem
nowo budowanych bibliotek. Miejsca te
niewątpliwie przyciągają większe grupy
użytkowników i sprzyjają społecznej i kulturalnej aktywności, która jest niezbędna
w życiu studenckim. Przykładowo nowa Biblioteka Uniwersytecka w Utrechcie posiada
sale konferencyjne i pokoje pracy zespołowej oraz kawiarnię pod znamienną nazwą
„Gutenberg”. Studenci Biblioteki Uniwersyteckiej w Maastricht, licznie odwiedzający
i lubiący swoją bibliotekę, narzekają jedynie
na brak większego parkingu na rowery oraz
zbyt mały bar kawowy. W nowej Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie, otwartej
w 2007 roku, często odwiedzanym miejscem
stała się przestrzeń na antresoli. Łączy się
ona z salami dydaktycznymi, kabinami pracy indywidualnej i pokojami pracy grupowej.
Zostały w niej ustawione stoły z fotela-

mi (88 stanowisk) oraz pozostał znaczny
obszar na organizowanie wystaw i innych
ekspozycji. Przestrzeń ta stała się ważnym
miejscem społecznym i publicznym, sprzyjającym kontaktom towarzyskim studentów,
możliwościom wspólnego uczenia się, czytania, korzystania z laptopów. Drugim tego
typu miejscem we wspomnianej bibliotece
jest przeszklony, dostępny dla studentów
„ogród zimowy”. Szacunkowe obliczenia pokazują, że średnio, w ciągu roku miejsca te
odwiedza ok. 200 tys. studentów.
Niektóre biblioteki oferują również środowisku akademickiemu możliwość udziału w prelekcjach, spotkaniach literackich,
koncertach, przedstawieniach teatralnych
i innych wydarzeniach kulturalnych. Galerie
sztuki, wystawy plastyczne, fotograﬁczne są
też stałym miejscem przestrzeni bibliotecznej, gdzie daje się studentom czasami jedyną
możliwość kontaktu ze sztuką.

Artystyczny wizerunek bibliotek
Mówiąc o bibliotece jako atrakcyjnym i przyjaznym miejscu nie można pominąć często
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Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(architektura: Walerian Wierzchowski, Magdalena Rafalska, Marek Zagroba)

oryginalnej i pięknej architektury budynków
bibliotecznych, ciekawego wyposażenia, kolorystyki, ekspozycji obiektów sztuki – obrazów,
witraży, rzeźb, zieleni itp. Można tu przytoczyć liczne przykłady europejskich bibliotek, które podkreślają ten aspekt budynku.
Wymienić można m.in. piękny „las” na wewnętrznym dziedzińcu Biblioteki Narodowej
w Paryżu, „wieżę książek” w nowej British Library w Londynie, witraż i granitowy pomnik
książek w Bibliotece Uniwersyteckiej w Brukseli, czy atrakcyjny architektonicznie cały
budynek Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z zielenią na ścianach oraz ogrodami
na dachu. Mówiąc o ciekawej architekturze
bibliotecznej należy też wyróżnić Bibliotekę Uniwersytetu w Utrechcie, wybudowaną
w 2004 r. Biblioteka ta sprawia ogromne wrażenie ciekawą architekturą, przestronnością,
transparentnością, kolorystyką (przeważają
kolory czarny, biały i czerwony), pięknymi,
artystycznie wykonanymi dużymi oknami
z motywem gałęzi drzew. W bibliotekach dominują kolory stonowane: niebieski, zielony,
szary, beżowy, biały. Jednym z wyjątków jest

biblioteka Politechniki w Cottbus, którą cechuje niezwykła architektura, ze spiralnymi
schodami przechodzącymi od 1 do 6 piętra,
gdzie zastosowano zaskakująco ostre kolory:
jaskrawy żółty, zielony, ﬁ oletowy, czerwony
i niebieski.

kajałaby potrzeby wszystkich grup użytkowników i sprawiałaby, że biblioteki będą
stawały się miejscem, gdzie ludzie chcą
przebywać.
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Michał Duda
historyk sztuki, pracuje we wrocławskim Muzeum Architektury

Niech Pani/Pan
mówi!
dziedziny sztuki. Wykład o architekturze nie
jest też opowieścią o formie, bo forma jest
tylko efektem, wynikiem złożonego procesu.
Składają się na niego analizy, których zakres
wykracza daleko poza wąsko rozumianą architekturę. Dotyczą one zarówno kontekstu
– w ujęciu znacznie bardziej obszernym niż
tylko najbliższe otoczenie – twórczej interpre-

Na mojej liście architektów, których chciałbym w końcu usłyszeć na żywo, prym wiedzie
pewien Holender. Jego wystąpienia znam tylko
z zapisów wideo i z niecierpliwością czekam
na możliwość skonfrontowania ich z rzeczywistością. Dlaczego? Każdy jego wykład ma
przemyślaną strukturę i – nawet jeśli dotyczy
jego własnej twórczości, o której, jak przyznaje, opowiadać nie lubi – nigdy nie jest nudną
wyliczanką kolejnych efektownych budynków,
którymi autor jest zachwycony. Bo nawet jeśli
o taką „wyliczankę” zostanie poproszony, prezentowane projekty traktuje wyłącznie jako
ilustrację jakiejś szerszej tezy – czy to metody,
czy ﬁlozoﬁi twórczej. Wykład o architekturze
nie jest w jego wykonaniu opowieścią o budynkach, bo proste przełożenie architektura
= budynek nie mieści się w jego deﬁnicji tej

tacji potrzeb inwestora, jak i tła kulturowego.
Holender ów, opowiadając o przebiegu swoich
poszukiwań, potraﬁ płynnie przechodzić do
wydarzeń z minionych epok, przemieszczać
się z półkuli na półkulę, swobodnie kluczyć
między makroekonomią, geopolityką i ﬁlozoﬁą, jednocześnie nie odbiegając od głównego
wątku. Pokazuje tym samym, że „architektura
współczesna” składa się z dwóch równoważnych elementów: architektury i współczesności w całej jej złożoności. Dlatego nie starając
się zrozumieć obu tych komponentów, nie
jesteśmy w stanie projektować prawdziwie
współcześnie. Jego sądy i opinie są wyraziste,
wzbudzają emocje, a tezy bywają zaskakujące
i niestandardowe. Opowiada z pasją. Zawsze
jest perfekcyjnie przygotowany. Ma do siebie
i swojej twórczości dystans. Potraﬁ żartować.

D
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Również z siebie. Ma charyzmę i potraﬁ bez
kokieterii uwieść publiczność.
Kim jest ów Holender? Żadna to zagadka. To
Rem Koolhaas. Jeden z najwybitniejszych teoretyków architektury przełomu XX i XXI wieku.
W młodości scenarzysta (studiował scenopisarstwo i jest autorem przynajmniej jednego
zekranizowanego scenariusza) i dziennikarz.
Dopiero później student architektury – na londyńskiej AA i w Nowym Jorku, gdzie współpracował też z Institute for Architecture and Urban
Studies – niezależną organizacją zrzeszającą
młodych, progresywnych architektów i badaczy
architektury. Efektem jego pracy na Manhattanie jest między innymi wydana w 1978 roku
książka „Delirious New York” – pierwsza z serii
istotnych publikacji Koolhaasa dotyczących
teorii architektury. W 1975 r. założył pracownię
OMA. Jej pierwsza duża realizacja – Holenderski Teatr Tańca w Hadze – została ukończona
dopiero w 1987 roku. Budynek w twórczości
Koolhaasa nigdy nie jest punktem wyjścia. Jest
efektem. Nie jest też celem. Celem jest bowiem
poszukiwanie odpowiedzi na pytania stawiane
przez współczesność. De facto praca nad architekturą w wydaniu Koolhaasa to praca nad
tekstem. Stąd też pewnie (a także ze sporego
akademickiego doświadczenia) wynika swoboda posługiwania się słowem, także w publicznych wystąpieniach.
Rady? Dwie. Obie pożyczone. Pierwsza – od
Kazimiery Szczuki, która setkom domorosłych
literatów nadsyłających jej swoje produkty
z prośbą o ocenę i radę odpowiada: „Niech Pani/
Pan pisze!”. Druga – z mądrości ludowej, mówiącej, że najlepszym sposobem, by zostać mistrzem, jest praktyka. A Sweetie Poo niech ma
w opiece odbiorców.

RYS. COLIN CRAMM

Doceniając krytyczny potencjał poprzedniego
tekstu, Szanowna Redakcja postanowiła dać
mi popalić. Historii o Sweetie Poo przydałaby
się pointa. A w związku z tym, że proﬁl niniejszego czasopisma oscyluje wokół warsztatu
pracy architekta, pointa ta powinna zawierać
pierwiastek konstruktywny. Sugestia była
zatem czytelna: prosimy wskazać, co robić,
żeby w kwestii popisów retorycznych działo
się lepiej. No i jestem w kropce. Bo co innego
wypowiadać się z pozycji słuchacza, a co innego dawać dobre rady. Tym bardziej, że własnych wystąpień na koncie mam ledwie kilka.
Ponadto – pouczać mam architektów, a przecież, jak wiadomo, jako prosty historyk sztuki... mam nieco inny ogląd zagadnienia. Z racji
braku kompetencji, poradnika „jak architekt
powinien mówić o architekturze” napisać nie
mogę. Ale nie ma wyjścia – rękawica została
rzucona, więc próbę wyjścia z sytuacji z twarzą podjąć muszę. Zatem, raz kozie śmierć.
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Wielofunkcyjność hali sportowej
a koszty budowy

Opowieść: arch. Jacek Pleskacz, wysłuchał: Tomasz Wlezień

Podstawowym funkcjonalnym założeniem otwartej w sierpniu 2010 r. Ergo Areny jest jej
maksymalna wielofunkcyjność. Pozwala ona organizować nie tylko widowiska sportowe, ale
też kongresy, wystawy, targi oraz inne widowiska multimedialne. Taki zakres funkcji sprawił
jednak, że koszty budowy okazały się znacznie wyższe niż początkowo zakładał inwestor.

P

Program rozstrzygniętego w 2000 roku
konkursu stawiał przed projektantami hali
sportowo-widowiskowej dwa podstawowe
zadania. Pierwszym była wielofunkcyjność,
umożliwiająca przede wszystkim organizację
zawodów sportowych (8-10 najbardziej popularnych dyscyplin) o poziomie międzynarodowym. Drugim, by wartość inwestycji wyniosła
maksymalnie 120 mln zł.
Na etapie koncepcji pokonkursowej inwestor poważnie rozszerzył wymagania i zażądał
obiektu „dla wszystkich dyscyplin sportowych
i dla każdego rodzaju widowiska” przy utrzymaniu tego samego kosztu budowy. Urzędnicy
nie chcieli zrozumieć, że tak poważna zmiana
wymagań musi doprowadzić do znacznego
wzrostu kosztów inwestycji.
Ergo Arenę zaprojektowano więc tak, by nie
było ograniczeń w jej wykorzystaniu, by każdy
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pomysł na organizację dowolnego widowiska
mógł być w niej zrealizowany. Rozwiązanie to
było tak bardzo kosztowne, że przerosło możliwości inwestora. W efekcie mimo tego że koszty budowy wzrosły kilkukrotnie, otwarto obiekt
bez pełnego wyposażenia, głównie sportowego
oraz bez gastronomii. Hala funkcjonuje więc od
kilku miesięcy bez elementów w dużym stopniu
wpływających na jej rentowność.

Negocjacje z inwestorem
Trwały ponad 2 lata i generalnie dotyczyły
dwóch zagadnień:
wyceny prac projektowych,
funkcjonalności obiektu w aspekcie kosztu
budowy.
Główny spór dotyczył wyceny dokumentacji
projektowej. Regulamin honorarium architekta,

opracowany przez Izbę Architektów, czy kalkulacje honorariów za prace projektowe, zalecane przez SARP, wskazują koszt projektu jako
procent od kosztów inwestycji. Odnosi się to
tylko do podstawowych elementów projektu,
bez uwzględnienia opracowań dodatkowych,
specjalistycznych i technologicznych. W przypadku teatru przyjmuje się, że projekty technologii teatralnej podnoszą koszt dokumentacji projektowej o 30%. Dla wielofunkcyjnej hali
takich dodatkowych opracowań jest znacznie
więcej. Liczba funkcji w połączeniu z wielkością
obiektu wymagała stworzenia tak dużej ilości
projektów technologicznych, że ich wycena nie
miała żadnego związku z typową wyceną prac
projektowych, dokonaną na podstawie procentowego udziału w koszcie inwestycji.
Wielotomowy projekt wykonawczy, przekazany kilka lat później, był tego bolesnym

FOT. Z ARCHIWUM KIPP PROJEKT
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OD REDAKCJI
Do grona polskich nowoczesnych obiektów
sportowych dołączyła w sierpniu 2010 r.
Ergo Arena. W numerze 4/2010 Zawodu:Architekt
przedstawiliśmy główne funkcje, układ kondygnacji
oraz dane techniczne hali wybudowanej na granicy
Gdańska i Sopotu. Obiekt został zaprojektowany
przez warszawskie biuro architektoniczne KIPP
Projekt. Architekt Jacek Pleskacz opowiada
nam o negocjacjach z inwestorem związanych
z wyceną projektu, założeniach autorskich
oraz o rozwiązaniach konstrukcyjnych.

dowodem. Dokumentacja wykonawcza ważyła 3,5 tony. Do Sopotu zawieźliśmy ją dwoma
busami. Chcieliśmy korzystać ze standardów
Izby Architektów, ale druga strona pytała: co
ją obchodzą te standardy? Jest wolny rynek…
Obliczanie wskaźnikowe nie sprawdziło
się także z innej przyczyny. W konkursowych
warunkach zakładano, że obiekt będzie kosztował 120 mln zł. Dzisiaj koszty budowy Ergo
Areny wynoszą 346 mln zł i nie jest to jeszcze
ostateczny koszt kompletnego obiektu. Tak
znacząca różnica wpisuje się w panującą w samorządach praktykę. Tacy inwestorzy z reguły zbyt nisko szacują koszty, ignorując opinie
specjalistów. Samorządowym urzędnikom
zawsze wydaje się, że wolny rynek i procedura przetargowa pozwolą na znalezienie tanich
wykonawców. To oczywiście błędne wyobrażenie, bo wynagrodzenie wykonawcy jest tylko
jednym z wielu składników kosztów realizacji.
Dąży się do obniżenia wynagrodzenia wykonawców poniżej wszelkich rozsądnych granic.
W przypadku hali budowanej przez samorządy
Gdańska i Sopotu szacowane koszty budowy,
i wynikająca z tego wycena projektu, były od
samego początku rażąco zaniżane. W ostatecznym efekcie wynagrodzenie za projekt

bazowało na koszcie obiektu wynoszącym 120
mln zł, a KIPP Projekt wykonał dokumentację
dla inwestycji o wartości 346 mln zł.

Zagrożenia wynikające z długiego
czasu przegotowania inwestycji
Inwestor żądał (w 2002 roku) uzgodnienia
projektu z około 50 związkami sportowymi
(nawet z tymi, których w Polsce nie ma) pod
względem możliwości organizowania imprez.
W zakresie wymagań federacji i związków
sportowych nasz obiekt spełniał przepisy
obowiązujące w 2004 r. Wydłużony czas całej
inwestycji (budowę rozpoczęto w 2007 r.) zaowocował jednak dezaktualizacją niektórych
przyjmowanych rozwiązań.
W trakcie kończenia prac projektowych
zmieniły się również przepisy dotyczące organizacji imprez masowych, zaostrzono przepisy
bezpieczeństwa pożarowego. To była olbrzymia rewolucja, bo nałożyła wymóg montażu
nie tylko dużej ilości kosztownych urządzeń
nagłaśniających i rejestrujących, ale również
poprawienia akustyki biernej obiektu. Te przepisy wymusiły zmiany w projekcie, które spowodowały wzrost kosztów hali o kilkanaście
milionów złotych.

Organizacja procesu budowlanego
Tryb przygotowania dokumentacji a następnie proces organizacji budowy wykazał
poważny brak profesjonalnego przygotowania ze strony inwestora. Wprawdzie już
podczas negocjacji umowy o prace projektowe zamawiający miał świadomość pilnego
zatrudnienia doświadczonego konsultanta
a nawet przyszłego operatora hali, ale nigdy
tego nie zrealizował. Kolejne próby przetargów, najpierw na wybór konsultanta, potem
(dwukrotnie) operatora, kończyły się po wielomiesięcznych negocjacjach całkowitym
ﬁaskiem.
W międzyczasie podzielono budowę na trzy
etapy, realizowane przez różnych wykonawców. Etap I to w miarę sprawnie zrealizowane
roboty ziemne i palowanie. Etap II, dla którego
wybrano w przetargu nominalnego generalnego wykonawcę, nie uwzględniał poważnej
części wewnętrznych instalacji (między innymi
wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i chłodu, instalacji teletechnicznych,
w tym nagłośnienia, monitoringu, systemów
ochrony, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej i wielu innych), a także trybun i informacji wizualnej.
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• technologia teatralna widowisk i kongresów:
P.S. Teatr, Jerzy Gumiński z zespołem,
• inst. teletechniczne: Poltiming / Telvid, Andrzej
Łyżniak, Krzysztof Koptoń z zespołem,
• inst. sanitarne, went. mech., ogrzewanie:
Tebodin SAP-Projekt, Wojciech Kłyż z zespołem,
• instalacje elektryczne: Tebodin SAP-Projekt, Bogdan
Galas z zespołem,
• operat ochrony pożarowej: Protect,
Tadeusz Cisek z zespołem,
• drogi, ukształtowanie terenu, melioracje: Inż-Top
Studio Proj, Antonina Topolewicz z zespołem,
• sieci sanitarne, gazowe: Record, Piotr Lewandowski
z zespołem,
• sieci elektryczne i oświetlenie terenu: Uniprojekt,
Andrzej Formela z zespołem,
• architektura zieleni: KIPP Projekt sp. z o.o.,
architekci Jacek Pleskacz, Adrian Górecki,
Marcin Szczesiuk, Monika Wilczek-Pieniak,

Etap III był próbą przerzucenia kosztów wyłączonych z etapu II na przyszłego operatora,
który miał go realizować z własnych środków
by potem je „odzyskać” w eksploatacji. Ponieważ operatora nie wybrano, etap ten powierzono innemu wykonawcy, który wybudował
go z kredytu, przeniesionego na inwestora
po oddaniu hali do użytku. Szkopuł w tym, że
wykonawcę etapu III wprowadzono na budowę
dopiero w grudniu 2009 r., a więc o rok za późno. Tzw. generalny wykonawca zrealizował już
znaczną część swojego zakresu, kiedy wykonawca etapu III rozpoczął realizację od ... zmian
w projekcie poważnej części swojego zakresu.

1. Wybrał w przetargu generalnego wykonawcę, Budimex Dromex, i rozpoczął realizację
bez nabycia praw do projektu. Po prostu
za niego nie zapłacił, bo stwierdził, że jest
obarczony tak dużą ilością błędów, że nie nadaje się do realizacji.
2. Podzielił realizację – bez konsultacji z projektantem – na 3 etapy, w sposób uniemożliwiający prawidłową realizację projektu, wynikającą z podstawowej znajomości sztuki
budowlanej.
3. Polecił wykonawcy etapu III, ﬁrmie Asecco
Systems, wprowadzenie istotnych zmian
projektu bez naszej wiedzy i zgody. Między
innymi zaniechano kogeneracji energetycznej, czyli własnej elektrowni gazowej, produkującej energię elektryczną i cieplną, na
rzecz energii z sieci miejskich.

Iwona Bal (projekt konkursowy), Natalia Regulska
(projekt konkursowy); Inż-Top, Studio Projektowe
– Urszula Cichocka
DATY OPRACOWANIA
Wygrany konkurs SARP nr 907:
grudzień 2000 r.
Podpisanie umowy na koncepcję:
11 października 2002 r.
Koncepcja: 22 grudnia 2003 r.
Projekt budowlany: 30 lipca 2004 r.
Projekt wykonawczy: 30 czerwca 2005 r.
Projekt wykonawczy – etap C: 21 marca 2006 r.
DATY REALIZACJI
Roboty ziemne i palowanie: od marca 2006 r.
Roboty zasadnicze: 2007-2010 r.
Wentylacje (mechaniczna, ciepła i chłodu,
teletechniczna), trybuny: 2009-2010 r.
FOT. T. SAGAN/ HALA GDAŃSK-SOPOT, SP. Z O.O.

HALA ERGO ARENA
METRYKA PROJEKTU
Architektura, Koncepcja, PB, PW:
KIPP Projekt Sp. z o. o.
Architekci prowadzący: arch. arch. Jacek Pleskacz,
Adrian Górecki, Marcin Szczesiuk, Monika Wilczek-Pieniak.
Zespół: arch. arch. Małgorzata Amrozy, Iwona Bal,
Tomasz Jemioł, Katarzyna Owczynnik, Magdalena
Palmowska, Marek Papiernik, Damian PoklewskiKoziełł, Natalia Regulska, Marcin Szydlak, Eliza
Wierzcholska, Robert Wietecki, Małgorzata Wipler,
Zenon Zapaśnik, Artur Bronisz.
Konstruktorzy: mgr inż. Andrzej Kołdej, Jan Domurad
z zespołem oraz prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Żółtowski.
Projektanci branżowi:
• elektroakustyka: Audiovid FF, Tadeusz Fidecki,
• akustyka: Ewa Więckowska-Kosmala,
• technologia żywienia: E.N.D.,Wiesława Grzesińska
z zespołem,

Nadzór autorski
Nadzór nad realizacją projektu, który przestał
być w części naszym projektem, był prowadzony w niezwykłych warunkach. Od początku
budowy inwestor nie traktował KIPP Projekt
jako równorzędnego partnera, o czym świadczą
następujące fakty:
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Także główny wykonawca po rozpoczęciu
budowy wystąpił z propozycją wykonania
zamiennego projektu dachu. Uzyskał naszą

zgodę na wykonanie dokumentacji we własnym zakresie. Potem błędy podwykonawców
dachu doprowadziły do wstrzymania budowy
i wdrożenia procesu naprawy już zmontowanej
konstrukcji stalowej dachu.
Do tego nadzór autorski zaczęliśmy pełnić
niemal w rok po starcie budowy. Możliwe to było
dopiero po zawarciu ugody sądowej z inwestorem, w wyniku której zapłacono nam za projekt.
Nadzór autorski skomplikowała także procedura zamówień publicznych. Zgodnie z nią
nie można w projekcie umieszczać nazw konkretnych produktów i urządzeń. Szczególnie
utrudnia to realizację instalacji sanitarnych,
elektrycznych i teletechnicznych oraz wentylacji mechanicznej.
Na koniec, kiedy po odbiorze budowy otrzymaliśmy wynagrodzenie za ostatni nadzór,
inwestor wystąpił do KIPP Projekt z pismem
stwierdzającym nieprawidłowości prowadzonego nadzoru i zgłosił absurdalnie wysokie
roszczenia ﬁnansowe.

STUDIUM PRZYPADKU

O współpracę między inwestorem a biurem
architektonicznym redakcja Z:A zapytała
również w Urzędzie Miasta Sopotu. Na zestaw
pytań otrzymaliśmy następującą odpowiedź:
> Konkurs na projekt architektoniczny wygrała
Kancelaria Inwestycyjna KIPP Projekt Sp. z o.o,
która wykonała projekty koncepcyjne. Na etapie
projektów budowlanych Biuro to posiłkowało się
innymi biurami projektów branżowych, między
innymi Tebodin - SAP - Projekt Sp. z o.o.
Aleksandra Jeleńska
Marketing i PR Urząd Miasta Sopotu
Wydział Inwestycji-Wielofunkcyjna
Hala Sportowo-Widowiskowa

Rozwiązania architektoniczne
Każdy obiekt sportowy jest w dużym stopniu
nietypowy, a w przypadku Ergo Areny praktycznie wszystko jest zindywidualizowane. Projekt
wymagał bardzo dużego zespołu. Nasz liczył
niemal 200 osób. Projektując Ergo Arenę nieustannie się dokształcaliśmy. Obejrzeliśmy wiele obiektów ukończonych i powstających. Wzorem były dla nas hale europejskie, planowane na
programach i doświadczeniach hal z USA.
Projekt wymagał pogodzenia bardzo wielu
sprzecznych wymagań. Widoczność z trybun
dla widzów musiała być zapewniona dla wielu
różnych sytuacji, co wymagało zastosowania
ruchomych trybun, podestów podnoszących
arenę dla różnych dyscyplin, np. dla bieżni lekkoatletycznej. Przede wszystkim spowodowało to duże nachylenie widowni, które również
pozwoliło na stworzenie odpowiedniej atmosfery podczas widowisk.
Wielkość i usytuowanie wentylatorni musiały być tak zoptymalizowane, by przy ogra-

niczonych kosztach zapewnić przyzwoity
komfort powietrza w hali, dla różnych widowisk. Poważne problemy stwarzała też zbyt
mała działka, szczególnie dla zapewnienia odpowiedniego placu zapleczowego z miejscem
dla wozów transmisyjnych TV, TIR’ów dostarczających sprzęt i dekoracje oraz wielu innych
mobilnych urządzeń. Bardzo skomplikowała
projekt rezerwa terenu na przyszłą obwodnicę
Trójmiasta, tzw. „Drogę Zieloną”. Pokonywanie problemów sprawiło jednak, że zastosowaliśmy możliwie najlepsze rozwiązania.

Stopień przyjazności dla środowiska
Bardzo ważnym założeniem było usytuowanie hali w parku, co było zgodne z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
który wymagał zachowania 50% terenu jako
biologicznie czynnego. Stanowiło to jednak
sprzeczność z wymaganiami komunikacyjnymi
tego samego Planu, nakazującymi powstanie
olbrzymiego terenowego parkingu. Zrealizo-

wano go jako zielony teren, biologicznie czynny
w 50%. Miejscowi projektanci zaproponowali
takie odwodnienie parkingu, przez separatory
substancji ropopochodnych, by do kanalizacji
deszczowej odprowadzana była woda oczyszczona. Umożliwia to szczelna wanna z folii,
wykonana pod wypełnioną trawą konstrukcją
parkingu. Parking obsadzony został również
krzewami. System odwodnienia hali, poprzez
zbiorniki retencyjne i naturalne stawy, zatrzymuje wodę w ekosystemie.
Dla ochrony środowiska zaprojektowano
także kogenerację. Gazowa kotłownia hali
miała produkować własną energię elektryczną i cieplną, a nadwyżki przekazywać do sieci
miejskiej. W trakcie negocjacji przedstawiciele ﬁrmy mającej być operatorem hali skrytykowali takie rozwiązanie jako przynoszące
straty. Operatora nie wybrano, ale inwestor
ostatecznie zdecydował się na dostarczanie
energii tylko z sieci miejskiej, co bardzo obniża
bezpieczeństwo energetyczne obiektu.
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Konstrukcja hali i dachu
Zadanie, by budżet był najniższy z możliwych,
przekładało się na rozwiązania jak najprostsze.
Przez to trwałe i funkcjonalne oraz tanie. Czasem jednak zestawienie prostych rozwiązań
daje rozwiązanie nietypowe. Gdyby z elewacji
hali zerwać konstrukcję z perforowanej blachy
tytanowo-cynkowej, zobaczylibyśmy żelbetowy walec z rzadko rozmieszczonymi otworami.
Ekonomiczne ograniczenia nie pozwoliły na
duże przeszklone płaszczyzny. Zastosowanie
ażurowej kurtyny „zrobiło architekturę”. Hala
stała się lekka i zwiewna. Ostateczny efekt
poprawiono jeszcze podczas nadzoru autorskiego, wprowadzając z wykonawcą wiele oryginalnych detali elewacji.
Jednym z najważniejszych elementów
obiektu jest jego dach. Konstrukcja ta umożliwia powieszenie blisko 100 ton sprzętu. Zaprojektowano prosty, tradycyjny układ prostopadłych do siebie kratownic o wysokości
ok. 6 metrów. Takie rozwiązanie daje najniższy
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koszt przy założeniu przeniesienia wymaganych maksymalnie dużych obciążeń. Dzięki
temu dach, o praktycznie nieograniczonych
możliwościach użytkowych, kosztował „tylko” 20 mln zł.

Inne zagadnienia projektowe
Budowanie w streﬁe nadmorskiej wymaga
odpowiednich zabezpieczeń antykorozyjnych.
Wszystkie elementy, stykające się z powietrzem zewnętrznym, miały wymóg odporności antykorozyjnej C4. W trakcie budowy okazywało się, że wiele urządzeń i elementów nie
spełni takich wymagań. Wykonawcy musieli
szukać rozwiązań zamiennych lub uzyskać odstępstwa.
Osobną kwestią była akustyka i nagłośnienie. W głównej arenie osiągnięto pogłos
bliski 2 sekundom, dzięki zastosowaniu wielu
oryginalnych ustrojów akustycznych. Współpracujący z nami akustycy zaproponowali,
między innymi, użycie płyt OSB jako elemen-

tu bardzo skutecznych akustycznie, ażurowych okładzin ściennych.
Nagłośnienie wymagało opracowania akustycznego modelu hali, zwanego auralizacją.
Wielkość areny wymagała takiego zastosowania dwóch kręgów nagłośnienia z przesunięciem czasowym, by do widzów z dalszych
sektorów dźwięk docierał bez opóźnień.
Nadzór nad automatyką i urządzeniami nie
został zintegrowany w jeden system, bo podniosłoby to znacznie koszty. Integrację taką
można wykonać później, w dalszym etapie.
Podobnie jak technologię teatralną, kongresową, i ich oświetlenie, które na razie nie zostały
zrealizowane.

Jacek Pleskacz
architekt, pracownia
KIPP Projekt
napisz do autora:
pleskaczj@kipp.com.pl

Sztuka kształtowania przestrzeni

Ulice i drogi
Place i skwery
Chodniki i alejki
Parki i ogrody
Centra handlowe i parkingi
Osiedla i obiekty przemysłowe

Szlachetna kostka brukowa

Sopot – Grand Hotel

Mszczonów – termy

Mielno – pasaż nadmorski

Więcej informacji: www.semmelrock.pl

Władysławowo - chodnik

Wiskitki - rynek

Siedlce - parking
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PROMOCJA

Emirates Palace w Abu Zabi (architektura: Wimberly Allison Tong and Goo)

H

Hotel Emirates Palace dysponuje 288 apartamentami i ponad 1800 pokojami. Nie zabrakło
w nim miejsca dla mogącego pomieścić 700 widzów teatru oraz dwupiętrowej kaplicy. Koszt
samego wyposażenia sięgnął ponoć połowy
rocznego budżetu państwa, nie licząc wydatków, które pociągnęły za sobą rozległe roboty
ziemne związane z budową parkingów.

ki. Hotel szczyci się prywatną plażą o długości
1,3 kilometra, a także przystanią dla jachtów
i lądowiskiem dla śmigłowców. Dla goszczących tu co roku 20-25 głów państw wydzielona
została osobna droga dojazdowa. Wiodąca na
teren kompleksu wysoka na 40 metrów i szeroka na 36 metrów główna brama nieznacznie
tylko ustępuje rozmiarami paryskiemu Łukowi
Triumfalnemu.

Niczym na francuskim dworze
Budynek ten nie stoi w Wersalu, lecz w Abu
Zabi, jednak ten bajkowy, wybudowany w latach 2001–2005 pałac przy promenadzie Corniche w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
nieuchronnie przywodzi na myśl właśnie dawną rezydencję francuskich królów. Teren o powierzchni jednego kilometra kwadratowego
obsadzony został 8 tys. palm daktylowych
sprowadzonych z Republiki Południowej Afry-
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Europejskie korzenie
Podczas gdy w Europie czasy projektów o rozmachu godnym Ludwika XIV czy Napoleona
minęły bezpowrotnie, w Abu Zabi obecnie
rozmach jest w cenie – częściowo dzięki lokalnym przywódcom, którzy potraﬁli przekuć
powszechne tu zamiłowanie do tradycyjnej
kultury europejskiej na strategię promocji turystyki. Na położonej w Zatoce Perskiej, w po-

bliżu Abu Zabi, nowo rozbudowanej wyspie
Saadiyat (Wyspa Szczęścia) mają powstać
na przestrzeni dekady cztery nowe muzea,
w tym ﬁlia paryskiego Luwru i największe na
świecie Muzeum Guggenheima. W przypadku
tego miasta możemy więc mówić o swoistym
przenikaniu się kultur. Nie bez kozery rząd
Abu Zabi, oﬁcjalny właściciel hotelu, powierzył jego zarządzanie niemieckiej sieci Kempinski. Założona w 1897 r. jako spółka akcyjna
sieć Kempinski zawdzięcza renomę legendarnym już XX-wiecznym budowlom, takim jak
Kempinski Hotel Bristol przy berlińskiej ulicy
Kurfürstendamm oraz Atlantic Hotel w Hamburgu. Mimo iż od wielu lat działa na arenie
międzynarodowej, a większość jej udziałów
znajduje się w posiadaniu tajlandzkiej spółki
joint-venture, sieć ta nigdy nie wyrzekła się
swoich europejskich korzeni.

STUDIUM PRZYPADKU

Pustynny Wersal
Jakob Schoof

Jak świat światem, określenie „pałac” zobowiązuje, dlatego goście szczycącego się takim
właśnie mianem hotelu mogą ostrzyć sobie zęby na luksusy. Doskonałym przykładem takiego
obiektu jest Emirates Palace w Abu Zabi. Na terenie tego małego państwa w państwie

FOT. WATG

o powierzchni jednego kilometra kwadratowego gościom nie brakuje niczego.

Ogromne kopuły i złoto
Kunsztownie wykończony, bodaj najbardziej
luksusowy w rejonie Zatoki Perskiej hotel Emirates Palace jest świadectwem pielęgnowania
tradycji artystycznych. Pod względem architektonicznym stanowi antytezę rywalizującego z nim o palmę pierwszeństwa Burj Al Arab
w pobliskim Dubaju. Choć liczy sobie zaledwie
osiem pięter, ten gigantyczny pałac rozciąga
się wzdłuż promenady na długości prawie kilometra. Nad ścianami góruje 115 kopuł. Wędrujące po niebie słońce nadaje im wiele barw – od
ciemnoróżowej po beżową. Największa, wznosząca się na wysokość 60 metrów, otaczająca
centralne atrium kopuła o średnicy 42 metrów
może śmiało stawać w szranki ze znanymi kopułami z Panteonu i Bazyliki św. Piotra.
Ociekające orientalnym przepychem wnętrze stanowi jednak, z nielicznymi wyjątkami,

spójną kompozycję przestrzenną w beżu, brązach, turkusie, ultramarynie i... złocie. Gdzie
nie sięgnąć wzrokiem czekają szczerozłote liście, skrzące się na kapitelach, kasetonowych
stropach i kopułach. Krążą słuchy, iż liczba
pracowników ochrony, nadzorujących przebieg
prac budowlanych, dorównywała liczbie robotników zdobiących budynki sztukateriami.

Wielki jak port lotniczy
O luksusowych przedmiotach wykorzystanych w hotelu można by mówić bardzo długo. Choćby rozświetlające wnętrze Emirates
Palace 1002 kryształowe żyrandole, wyrób
austriackiej manufaktury. „Emirates Palace
– to pałac" – wyznają bez cienia fałszywej
skromności zapytani o liczbę gwiazdek pracownicy sieci Kempinski. Ten budynek usuwa
w cień instytucje określane zwykłym mia-

nem „hoteli”. Pracownicy sieci przekonują,
że goście tego wycenianego na 2,4 miliarda dolarów kompleksu otoczeni są również
„najbardziej futurystyczną formą obsługi
XXII wieku”. Każdy z gości, który jest gotowy
zapłacić ok. 1000 euro za noc w apartamencie, otrzymuje do swojej dyspozycji kamerdynera, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
Kamerdynerzy czuwają także przy rozległych
basenach, gotowi w razie potrzeby służyć
gościom świeżymi owocami lub okularami
przeciwsłonecznymi.
Pracownicy hotelu to wytrawni piechurzy –
każdy z 30-osobowego zespołu ds. relacji z gośćmi pokonuje od 10 do 12 kilometrów dziennie. Zespół dokłada między innymi starań, aby
goście nie zmylili drogi w labiryncie długich
i krętych korytarzy. Emirates Palace rozmiarami nie ustępuje bowiem przeciętnemu portowi
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Wielopiętrowe korytarze nie dopuszczają do poczucia ograniczonej przestrzeni. Tutaj przelotne
spojrzenie na Skrzydło Wschodnie (architektura: Wimberly Allison Tong and Goo)

Uczestnicy projektu
lotniczemu, choć miejsce ruchomych chodników zajmują tu pluszowe dywany.
Ekrany dotykowe oraz kamerdynerzy ds.
technologii zapewniają najwyższy komfort
pobytu. Rozległość przestrzeni sprawia, iż
choć wystawne, wnętrza Emirates Palace
nie giną w natłoku zdobień. W wystroju odnajdziemy liczne elementy tradycyjne, jednak
wnętrza skrywają w sobie nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Inteligencja z ABB
Chlubą hotelu są 302 pokoje i 92 apartamenty (nawet do 680 metrów kwadratowych
powierzchni) dysponujące 755 ekranami
plazmowymi. Każdy pokój wyposażony jest
w ekran dotykowy umożliwiający kontrolowanie oświetlenia, klimatyzacji oraz oferowanego przez hotel programu rozrywek
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– przeważającą część sprzętu elektrycznego wykorzystanego w Emirates Palace dostarczyła ﬁrma ABB. Osobisty kamerdyner
ds. technologii zaznajamia gości z tajnikami
sprzętu operacyjnego umożliwiającego wezwanie obsługi pokoi, obejrzenie jednego
z ponad 130 kanałów telewizyjnych czy też
zapoznanie się z ofertą hotelowej biblioteki
internetowej, zawierającej 8000 woluminów
w języku arabskim, angielskim bądź francuskim. Specjalne oprogramowanie językowe
pozwala gościom na słuchanie swoich ulubionych książek. Goście hotelowi mogą nawet
zdalnie komunikować się z wyposażeniem
technicznym w swoich pokojach za pośrednictwem specjalnego urządzenia (kształtem
przypominającego telefon komórkowy) oraz
z technologiami budynku za pośrednictwem
protokołu internetowego.

Klient: Rząd Abu Zabi
Architekci: Wimberly Allison Tong and Goo (WATG), Londyn
Architektura wnętrz: K.Y. Cheung Design Associates
Planowanie realizacji i architektura krajobrazu:
KEO International Consultants, Kuwejt
Technologie budynków: Zintegrowane Systemy:
System KNX ﬁrmy ABB

ABB Sp. z o.o.
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
GSM: +48 603 043 496
Faks: +48 22 220 22 23
email: monika.komalska@pl.abb.com
Zapraszamy również na naszą stronę
z osprzętem elektroinstalacyjnym
i urządzeniami KNX: www.busch-jaeger.com
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Przegląd uniwersalny
Anna Rumińska

Powtarzajmy do znudzenia: pochylnia i dźwig nie wystarczą, aby architekturę godnie
odwiedzali możliwie najliczniejsi, niezależnie od poziomu ich sprawności. Jeszcze dziesięć
lat temu cieszyliśmy się z „architektury dostępnej dla osób niepełnosprawnych”. Dziś to już
za mało, abyśmy – architekci i inwestorzy – spali spokojnie.

O

Odniesienie idei uniwersalnego dizajnu do przestrzeni miasta sugeruje, by było ono dostępne
i wygodne dla możliwie największej liczby ludzi
bez względu na rodzaj ich dysfunkcji stałych
lub okresowych. W sensie technologicznym
i ﬁnansowym kształtowanie przestrzeni powinno być zrównoważone i ekologiczne, czyli
nie powinno generować potrzeby produkcji
lub montażu dodatkowych urządzeń, do jakich należą: pochylnia, dźwig, podnośnik,
łazik schodowy itp. Innym słowem budynek
z wejściem po schodach oraz pochylnią i systemem podnośników wewnątrz jest budynkiem
dostępnym ﬁzycznie, ale nie jest budynkiem
zgodnym z ideą UD. W XXI wieku nie ma już
wyjścia – świadomość psychologiczna naro-

dów jest ogromna, a technologia pozwala na
spełnienie oczekiwań tych, którzy jeszcze 10
lat temu czuli się mniejszością pozbawioną
praw. Współcześnie trzeba w Polsce głośno
mówić o aspektach psychologicznych związanych z dostępnością: 1) rodzajem dyskryminacji jest kształtowanie przestrzeni w sposób,
który zmusza niektórych do proszenia obcych
o pomoc, 2) rodzajem dyskryminacji jest pozbawianie niektórych możliwości percepcji
architektury w stopniu możliwym dla przeciętnie sprawnych ludzi (przykład: boczne, suterenowe wejście z pochylnią versus paradne,
frontalne wejście ze schodami dla pieszych).
Nasza 75-tka (czyli Warunki techniczne
– przyp. red.) mówi w kontekście budynków

użyteczności publicznej, że „co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku
lub tych jego części, z których osoby te mogą
korzystać” (par. 16). To rozporządzenie nie
deﬁniuje osoby niepełnosprawnej. Pozostaje tylko intuicyjnie się domyślać, że ustawodawca, dążąc do minimalizowania grup
o szczególnych wymaganiach miał na myśli
osoby z orzeczeniem niepełnosprawności lub
z widoczną niepełnosprawnością. To za mało
– w świetle idei UD, a intuicja nie ma podstaw
prawnych, więc rozporządzenie wymaga doprecyzowania, jeśli ma stanowić rzetelny akt
prawny. Niestety, to rozporządzenie zasadza
się wciąż na założeniu, że mniejszość spraw-
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nościowa musi liczyć się z ograniczeniami życiowymi, podczas gdy UD deﬁnitywnie z tym
zrywa. Zastanawiające jest więc, czy twórcy
kolejnych wersji rozporządzenia zrozumieją
ideę UD jako zwyczajną i oczywistą oraz wezmą pod uwagę zapisy w art. 32 Konstytucji
RP: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy
mają prawo do równego traktowania przez
władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”
Nic dodać, nic ująć.
Wróćmy jednak do realnej rzeczywistości.
Paradoksalnie władze miast powinny brać
przykład z właścicieli komercyjnych. Powstające w Polsce duże centra handlowe potępiane są
za (podobno to ich wina) upadek małych sklepów i „zawłaszczanie” przestrzeni publicznej.
Banki i doradcy ﬁnansowi – za tworzenie w pierzei parteru od-społecznych witryn. Jednak
czy znamy nową siedzibę banku lub centrum
handlowego, które realizuje wejście do lokalu
z choćby trzema schodami, minimalizuje liczbę
ławek i sof we wnętrzu aby klienci wciąż tylko
kupowali, a także pozwala sobie na „luksus” zepsutej przez kilkanaście dni windy? Ja nie znam.
Znam natomiast liczne miasta, w których znajdują się liczne obiekty edukacyjne, kulturalne
i administracyjne, których właściciel (tj. gmina)
pozwala na funkcjonowanie głównego wejścia z paradnymi schodami lokalizując wejście
dla wybrańców „gdzieś z boku, w piwnicy”, na
minimalną liczbę siedzisk w holach, na niefunkcjonowanie dźwigów osobowych nawet przez
kilka miesięcy oraz na montaż podnośnika,
którego ruch możliwy jest tylko za zgodą portiera lub strażnika, po poproszeniu go o pomoc
i znalezieniu doń klucza.
Zarówno banki, jak i markety mają swoje
wewnętrzne wytyczne co do wyboru lokalizacji na nowy lokal lub obiekt, co do formuły
i kształtu wejścia, oraz co do liczby siedzisk
we wnętrzach. Wytycznych innego typu jest
jeszcze wiele, ale skupmy się na streﬁ e wejściowej.
Powiedzmy wprost: mało kto dba o swych
klientów tak, jak banki i markety, w oparciu
o tzw. target, czyli grupę docelową. Szokują-
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ce? Zapewne, ale miasto (w sensie administracji i władzy) ma również swoją grupą docelową
– mieszkańców, w tym własnych urzędników.
Przyjrzyjmy się temu, co obywatele miasta
chcą robić w instytucjach miejskich. W budynku uczelni wyższej, muzeum czy urzędzie miejskim mieszkańcy chcą wejść lub wjechać tu
i tam, rozmawiać, załatwiać sprawy, oglądać,
pokazywać się, parkować swoje auta, siedzieć,
rozmawiać, pić, jeść, czytać, bawić się, poznawać nowości, wałęsać się... W kontekście odwiecznego dążenia ludzi do bycia wśród ludzi
(z przerwami oczywiście) uczelnia lub urząd
nie różni się wiele od marketu – nie można
w nich kupować, sprzedawać i testować bez
kupowania. Jest jednak wiele urzędów, uczelni
i muzeów, które realizują również i te cele. Podobnie funkcjonują sieciowe kawiarnie popularne obecnie wśród młodzieży i tych w wieku
produkcyjnym (bo jak ich nazwać?, nie tylko
oni są dorośli) – obciążone zarzutem globalizacji, ale fantastycznie spełniające potrzeby
mieszkańców.
Wejście z poziomu terenu (bez progów,
schodów lub dodatkowych pochylni) to priorytet marketingowy zwiększający „odwiedzalność” (visitability w uniwersalnym dizajnie) i sprzedaż – bez względu, czy mowa
o banku, markecie, sieciowej kawiarni, urzędzie, muzeum czy uczelni. Sprzedaży nie
należy tu rozumieć dosłownie, komercyjnie
– wszak muzeum i uczelnia również sprzedają
wiedzę i przeżycia zwane duchowymi, urząd
zaś sprzedaje swój wizerunek miasta przyjaznego dla jego mieszkańców. W tym sensie
mieszkaniec jest klientem miasta. Jednak
niejedne władze miejskie powinny się wstydzić w kontekście ogromnej liczby siedzisk
w marketach, wejść bez schodów i progów,
liczby zawsze czynnych wind. Gdyby miasta
dbały o swoich klientów (= mieszkańców) tak,
jak markety, mielibyśmy miasta z marzeń. Bo
czymże jest market, jak nie wielkim, zadaszonym targowiskiem? Czym jest miasto – antropologicznie? Organizmem wyrosłym na
symbolach, znakach i relacjach społecznych.
Zastanawia więc w mieście brak takiej dbałości o ludzi. Jan Gehl ujmuje dychotomicznie

ww. problem: z jednej strony wskazuje „martwe ściany” jako element niekorzystny dla
przestrzeni publicznej, z drugiej podkreśla
ww. dbałość o siedziska.
Psycholodzy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
opracowują właśnie publikację dokumentującą ich badania poznańskich ulic pod kątem
osób po 60. roku życia. Uczestnicząca w projekcie psycholożka, dr Aleksandra Bujacz, opiera metodologię projektu na książce „Streets
for Life” Elizabeth Burton i Lynne Mitchell. We
Wrocławiu mamy gotowe podobne badania,
inspirowane innymi wprawdzie źródłami, ale
w efekcie dające podobną wiedzę. Być może
znajdzie się wydawca chętny je zbiorczo opublikować. Tymczasem przyjrzyjmy się trzem
typom obiektów (edukacyjnym, kulturalnym
i administracyjnym), do których mieszkańcy
potrzebują publicznego dostępu.
Przedstawione tutaj dane opracowywane są od kilku lat, a ostatnio prezentowałam
ich wrocławskie efekty na konferencji zorganizowanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa
Pracy i Spraw Społecznych w Warszawie. Dla
potrzeb wyboru obiektów o założonych powyżej funkcjach pytaliśmy w sondzie ulicznej,
które budynki są dla mieszkańców tymi, które najszybciej kojarzą im się z ww. funkcjami.
Najczęstsze odpowiedzi wymieniały: uczelnię
wyższą, muzeum i urząd miasta. Przyjrzeliśmy się bliżej tym właśnie obiektom w pięciu
polskich miastach. Przegląd nie ma na celu
wytknięcia błędów, a tylko analizę swobodnej
dostępności we wskazanych budynkach – badaliśmy przede wszystkim strefę wejściową,
z którą jako pierwszą, styka się każdy nieomal
gość obiektu (chyba że podjeżdża autem do
podziemnego parkingu – tych osób nie bierzemy póki co pod uwagę).

Anna Rumińska
architektka,
antropolożka kultury
> napisz do autorki:
emsa.relacje@gmail.com

Przegląd uniwersalny:

KOSZALIN
Edukacja: Politechnika Koszalińska
Gdyby spojrzeć na przedpole nie patrząc na
wejście główne, można by mieć nadzieję na wejście
uniwersalne. Przed samym budynkiem czeka nas
paradne rozczarowanie – ogromne schody. Wejście
dla osób na wózkach jest z boku – to nie jest
rozwiązanie zgodne z UD, a z TD (Z:A nr 4/2009)
opartym na konieczności spełnienia przepisów
75-tki bez psychologicznej reﬂeksji. Politechnika
pozyskuje doﬁnansowanie z PFRON kosztów nauki
w ramach programu „Student II – kształcenie
ustawiczne osób niepełnosprawnych” – znamienna
numeracja. Rzeczywiście, wejście główne jest dla
„Studentów I”.
Kultura: Muzeum Okręgowe
Ograniczenie jest zwykle motorem kreatywności
– obojętne, czy czasowe, przestrzenne, sprzętowe
lub osobowe. W przypadku tego muzeum dobrze się
stało, że jedyne wejście do budynku przypomina
wejście boczne – ciasnota przyniosła świetny efekt.
Konﬁguracja terenu podyktowała podczas remontu
rezygnację ze schodów na rzecz pochyłego chodnika tworzącego małe przedpole przed wejściem.
Jest to wejście prawdziwie uniwersalne, w którym
obowiązuje równość dostępu i jego psychologicznego odbioru.
Administracja: Urząd Miejski
Jest to obiekt typowy, zaopatrzony w typową
pochylnię porażającą jakże ozdobnymi balustradami, powtarzającymi się w całym kraju dzięki
przepisom zawartym w 75-ce. Warto podkreślić, że
strona internetowa urzędu jest dostępna dla osób
całkiem niewidzących lub słabo widzących poprzez
mówiącą przeglądarkę internetową oraz wersję
o wysokim kontraście. Lokalizacja wejścia od strony wąskiego chodnika pozornie tylko uniemożliwia
wejście uniwersalne. W efekcie osoba na wózku
musi pokonać nieomal 4-krotnie dłuższą drogę do
drzwi wejściowych.
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Gmach główny
Politechniki
Koszalińskiej.
Przedpole budynku
pozwoliło
na obszerne
zagospodarowanie
terenu obejmujące
pochyły,
utwardzony teren
i szerokie ciągi
piesze, ale nie
włączyło
bezpośredniej
strefy wejściowej

Skromne wejście
do Muzeum
Okręgowego
godzi potrzeby
pieszych i osób
z wózkami lub na
nich – to dobry
przykład wejścia
uniwersalnego

Urząd Miejski
w Koszalinie.
Po wyjechaniu
z budynku na
spocznik
osoba na wózku
ma do pokonania
około dwadzieścia
trzy metry.
Osoba piesza
– około trzy
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FOT. ANNA RUMIŃSKA
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Zrównane z terenem
wejście główne budynku
C-13 PWr, podobnie
jak tylne od strony
wewnętrznego dziedzińca,
jest pozbawione schodów

Muzeum Narodowe we
Wrocławiu. Być może
zorganizowanie w tym
gmachu konferencji nt.
uniwersalnego dizajnu
i zapraszanie VIP-ów
bocznym wejściem
uzmysłowiłoby wreszcie
różnice w psychologicznej
jakości wejścia

Jedne drzwi
automatyczne, drugie
nie – niezrozumiałe jest
zróżnicowanie wygody
wejścia do części
biurowej i obsługi klienta
w nowym budynku
Urzędu Miejskiego
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Przegląd uniwersalny:

WROCŁAW
Edukacja: Politechnika Wrocławska,
budynek C-13
Nowoczesny budynek, oddany do użytku w 2007
roku, szybko stał się kontrowersyjną ikoną miasta
(nazywany jest Serowcem). Projektowany przez
bardzo młodych projektantów (to ważne, ponieważ
wskazuje nadzieję na zmianę paradygmatu projektowania) dowodzi – w kontraście do historycznego
gmachu zlokalizowanego w pobliżu – że uczelnia
może mieć zapraszające wejście z poziomu terenu
– służy to wszystkim jej użytkownikom. Mimo że
budynek jest oceniany skrajnie, nie można odmówić
mu tej zalety.
Kultura: Muzeum Narodowe
Zabytkowy gmach, do którego montaż pochylni
frontalnej nie uzyskałby zapewne zgody konserwatora zabytków. Zatem dla osób na wózkach lub
z wózkami zorganizowano wejście boczne, ledwo
widoczne z lewej strony, oznaczone stosowną
tabliczką na słupku. Wejście to prowadzi do zamkniętych drzwi z dzwonkiem – trzeba zadzwonić
i czekać na otwarcie z nadzieją, że ktoś przybędzie.
Nadzieja ta w wielu miastach i obiektach okazuje
się płonna. Po wyjechaniu dźwigiem na poziom parteru wyjeżdżamy do pomieszczenia gospodarczego,
z którego przedostajemy się do holu wejściowego.
Stąd zaczynamy dalsze starania o uruchomienie
podnośnika. Samodzielność i równy status dostępu
są wykluczone.
Administracja: Urząd Miejski
Nowy budynek został oddany do użytku w 2010
roku. Obydwa wejścia, oddzielone wjazdem na
zaplecze, prowadzą z poziomu terenu. To dziwne,
ale w części biurowej obydwa skrzydła drzwi
wiatrołapu otwierane są automatycznie, jednak
w części „Obsługa Klienta” tylko te pierwsze,
zewnętrzne. Wewnętrzne drzwi otwiera się klamką
i rozwierane są na zewnątrz, co jest zrozumiałe,
jako drzwi na drodze ewakuacyjnej. Niezrozumiałe
jest jednak zróżnicowanie standardu i uniwersalności wejść. Wewnątrz pierwszej części bardzo
ekonomiczne (tzn. ciasne) spoczniki panoramicznej
windy zaopatrzone są w subtelne balustrady ze
stalowymi linami w odstępie ok. 20 cm (wszak to
nie przedszkole ani przychodnia). Dla osób z lękiem
wysokości to bariera nie do pokonania.

Przegląd uniwersalny:

POZNAŃ
Edukacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Wydział Fizyki
Uczelnia reklamuje się jako dostępna dla „studentów niepełnosprawnych”, likwidująca bariery
architektoniczne. Osoby na wózkach mogą wjechać
na sale wykładowe i „zaparkować” obok głównego
trzonu miejsc siedzących. Biuro Pełnomocnika
Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
prezentuje nawet na stronie internetowej zdjęcie,
na którym wózek rehabilitacyjny stoi w pasie ruchu
obok zwykłych krzeseł, jednocześnie dostępne są
konsultacje psychologiczne. Wydaje się, że nie do
końca konsekwentne – bariery architektoniczne są
sprowadzone do czysto ﬁzycznych, z pominięciem
psychicznych, czego dowodzi główne wejście do
budynku Wydziału Fizyki.
Kultura: Muzeum Narodowe
Gmach muzeum będący siedzibą Oddziału
Galerii Malarstwa i Rzeźby składa się z dwóch
zespolonych budynków – zabytkowego z 1904
roku oraz nowszego, powstałego w latach 60/70,
a oddanego ponownie do użytku po remoncie
w 2001 roku. Powojenna część zlokalizowana jest
tuż obok zabytkowego gmachu – skupmy się na
niej. Wejście zaopatrzone w proste, lecz wysokie
schody oraz długi, pochylony, szeroki chodnik. Dla
tego typu architektury to rozwiązanie byłoby idealne
w kontekście UD, pod warunkiem, że po wjechaniu
na przyziemie nie bylibyśmy zmuszeni do powrotu
do wejścia głównego.
Administracja: Urząd Miasta
Jeden z najdziwniejszych przykładów posłuszeństwa przepisom i pominięcia zdrowego rozsądku
i empatii wobec przyszłych użytkowników. Przedpole budynku swobodnie pozwala na pozbycie się
stopni, jednak nie skorzystano z tej okazji. Z jednej
strony dość złośliwe stopnie, z drugiej pochyły
chodnik. Idealna lokalizacja, aby zastosować uniwersalne wejście z szerokim pochyleniem chodnika
– obustronnie, taniej, wygodniej i prościej. Sytuację
pogarszają drzwi – jak zwykle na drodze ewakuacyjnej, muszą być otwierane na zewnątrz, więc dla
osoby na wózku lub starszej – nie do otworzenia.

FOT. ALEKSANDER HOŃCA
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Wydział Fizyki
UAM w Poznaniu.
Uczelnia wspiera
osoby zwane
niepełnosprawnymi
poprzez rozmaite
technologie
i wsparcie
psychologiczne,
jednak
równorzędny
dostęp do
architektury
wydaje się być
oczekiwaniem zbyt
wygórowanym

Muzeum
Narodowe. Goście
jeżdżący nie wejdą
po schodach,
lecz skorzystają
z szerokiego
chodnika – do
pokonania mają
kilkadziesiąt
metrów, a nie
kilka, jak goście
chodzący

Urząd Miasta
w Poznaniu.
Gimnastyka
powierzchni
kostki betonowej
skłania do
zadumy z powodu
dosłownej
i niestety
bezmyślnej
interpretacji
przepisów
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FOT. EWA ROSSAL
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Kultura: Muzeum Lotnictwa
Nowy gmach otwarty we wrześniu 2010 roku
zadziwia prostotą konﬁguracji strefy wejściowej
– brak tu monumentalnych schodów, ulubionego
motywu kompozycyjnego mającego rzekomo zwiększać prestiż obiektu i jego gospodarza. Muzeum
przyznano nawet certyﬁkat „przyjazny rowerom”
(Bike Friendly). Klamki do, niestety, otwieranych na
zewnątrz drzwi zamontowano na wysokości 90 cm
– wygodnej dla osób niskich. Projektanci stanęli na
wysokości zadania, jednak gospodarze zmniejszają
„odwiedzalność” (visitability) poprzez typowy
sposób organizowania wystaw – typowy, tj. adresowany do osób stojących ze średnim wzrostem.
Plansze są zbyt wysokie dla dzieci, osób chorych
na karłowatość przysadkową, tym bardziej dla
osób na wózkach – eliminuje to szansę dokładnego
zapoznania się z ich zawartością.

Muzeum Lotnictwa.
Nowoczesna
realizacja
pozbawiona
patetycznych
schodów – to
postęp w polskiej
architekturze

Zbyt niskie
wejście z progiem
utrudniającym
wjazd do urzędu
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KRAKÓW
Edukacja: Uniwersytet Jagielloński
Wszędzie schody... Wejście dla tzw. niepełnosprawnych zlokalizowane jest w skrzydle bocznym,
a oznaczenie kierujące do niego jest niewielkie
i słabo widoczne. Czekają tu monumentalne, zabytkowe drzwi z klamką na wysokości około 150 cm,
a więc zdecydowanie poza zasięgiem manipulacyjnym osób niskich lub siedzących
– bo i po co, wszak i tak trzeba zadzwonić i poprosić
o wsparcie. Jest to typowy sposób „rozwiązania”
problemu dostępności – zmuszanie osób z niepełnosprawnością do proszenia o pomoc, tym samym
powiększanie ich niesamodzielności. Nadzieje
rodzi budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia
Uniwersytetu Jagiellońskiego, oszacowana w 2008
roku na nieomal miliard złotych – oby przyniosła
nowatorskie podejście do kwestii dostępności.

Uniwersytet
Jagielloński to
według rankingów
magazynu
„Perspektywy”
i dziennika
„Rzeczpospolita”
najlepsza uczelnia
w Polsce – wejście
główne jest barierą
dla wszystkich
niechodzących
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Przegląd uniwersalny:

Administracja: Urząd Miasta, Wydział Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Niby wejście z poziomu terenu, ale próg o złośliwej,
zmiennej wysokości eliminuje szansę na swobodny
i wygodny wjazd dowolnym wózkiem. Próg kamienny, więc zabytkowy – nie do ruszenia. Drzwi, jak na
wejście do ważnej instytucji publicznej – dość niskie, więc wyjątkowo wysocy mogą poczuć dyskomfort (osoby z zespołem Marfana mają ok. 200 cm
wzrostu i normatywne drzwi wys. 200 cm w świetle
są dla nich za niskie). W Krakowie mają jednak
miejsce rozmowy i konferencje nt. dostępności
zabytków, z udziałem Stołecznego Konserwatora
Zabytków, na których omawia się szanse pogodzenia aspektów historycznych i funkcjonalnych.

Przegląd uniwersalny:

WARSZAWA
Edukacja: Uniwersytet Muzyczny
im. Fryderyka Chopina
Aby komponować i grać muzykę, nie trzeba chodzić,
to praca najczęściej siedząca. Budynek uczelni jest
w sposób typowy dostępny, lecz niezgodnie z ﬁlozoﬁą UD. Długość okazałej – ze względu na wysokość
przyziemia – pochylni każe zastanowić się, czy
nie można było inaczej – bardziej uniwersalnie,
mniej typowo. W polskiej przestrzeni publicznej
nie spotykamy się jeszcze z rozwiązaniem, które
zakłada połączenie nasypów ziemnych z subtelnymi
pochylniami w celu zniwelowania różnic terenu,
szczególnie, gdy miałoby ono być zrealizowane
blisko arterii komunikacyjnej. Może warto jednak
nad tym się zastanowić, szczególnie w przypadku
najstarszej i największej uczelni muzycznej w Polsce, posiadającej dość szeroki chodnik.
Kultura: Muzeum Narodowe
Lokalizacja pochylni i podnośnika dobrze (w sensie
funkcjonalnym) obrazuje zasadę ﬁlozoﬁi UD równającą psychologiczne aspekty dostępu do budynków
użyteczności publicznej oraz równouprawnionej
percepcji architektury. Jednocześnie pozostawia
wiele do życzenia pod względem artystycznym.
Pochylnia nie jest przykładem małej architektury
szanującym kontekst modernistycznego gmachu
z 1938 roku, lecz tylko tworem technologicznym.
W konstrukcji obudowy podnośnika widoczne są
starania spełnienia wymagań estetycznych. Całość
nie wygląda dobrze, ale w sensie „odwiedzalności”
jest to dobry kierunek: każdy ma prawo wchodzić
do obiektu na poziomie podobnego statusu dostępu,
a nie pod ziemią lub od tyłu. Wjazdy powinny być
jednak prawidłowo skomponowane z istniejącymi
schodami. Obszerny dziedziniec muzeum pozwala
na stworzenie doskonałej strefy wejściowej – uniwersalnej i godnej.
Administracja: Urząd Dzielnicy Bielany
Wejście od strony zachodniej prezentuje typowy
priorytet aspołecznej estetyki nad funkcjonalnością
i podejściem prospołecznym. Funkcjonalność jest
w Polsce rozumiana niestety jako dowolne umożliwienie dostępu, bez wnikania w szczegóły jego
jakości czy to funkcjonalnej (np. najkrótsze dojście),
czy też psychologicznej (równorzędnie do schodów,
a nie z boku). Zachodnia strefa wejściowa urzędu
pozwoliłaby na dość swobodne zaprojektowanie
uniwersalnego dojścia/dojazdu wraz z zapewnieniem stref biologicznie czynnych (czyli zieleni).
Wymaga to jednak całkowitej zmiany paradygmatu
projektowego.

FOT. WERONIKA JAROŃSKA
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Budynek
zrealizowany
w latach 1960-1966
posiada szerokie
przedpole dające
możliwość
eliminacji
topornych
pochylni na rzecz
uniwersalnej strefy
wejściowej

Muzeum Narodowe
w Warszawie.
Frontalna,
współczesna
pochylnia, obok
słaba artystycznie
historyzująca
obudowa
podnośnika.
Zastosowanie
dwóch rozwiązań
zwiększa
„odwiedzalność”,
lecz wprowadza
chaos estetyczny

Urząd Dzielnicy
Bielany.
Pochyły chodnik
(nachylenie do
5%), zamiast
kosztownej
pochylni
(nachylenie
6%), w strefie
przypisanej zwykle
opasce izolacyjnej
budynku dowodzi,
że można było
go zastosować
w szerszej strefie
wejścia
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FELIETON

MYŚLI HISTORYCZNE

prof. Agnieszka Zabłocka-Kos
architekt, historyk sztuki, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

O duszach miast

P

W myśleniu o przestrzeni publicznej, zwłaszcza w Polsce, odczuwam wręcz boleśnie brak artystycznych wizji placów. Co gorsza, nie widzę,
by z miłością nauczano tej sztuki na wydziałach
architektury. Kiedy ogłoszono u nas jakiś konkurs na plac miejski? Nie na budynek przy nim
stojący, lecz na plac właśnie. Konkurs, który
preferowałby wysmakowany, kunsztowny pomysł, a nie postawienie paru ławeczek i wybrukowanie kostką we wzorki, jak to miało miejsce
w przypadku konkursu na powierzchnię (sic!)
Nowego Targu we Wrocławiu czy przetargu na
plac Szczepański w Krakowie.
Plac, który skupiałby osie przestrzenne, miał
swoje dominanty, miał piękne wnętrze i odpowiednią do niego oprawę pierzei? Plac, który
stanowiłby całość, a nie był złożony z chaotycznych kawałków żyjących własnym życiem?
Właśnie ta fragmentaryczność myślenia
o miejskiej przestrzeni najbardziej mnie boli.
Wtedy sięgam do przeszłości sprzed stu lat,
kiedy urbanistyka europejska doprowadziła na
wyżyny myślenie o placach wchłaniając wiedzę z wielu stuleci. Budując teatr, muzeum,
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a zwłaszcza kościół myślano o całościowej aranżacji terenu wokół nich. Starannie analizowano
osie widokowe tak, by dana budowla stanowiła
point de vue. W plac wplatano pomnik, fontannę
i zieleń. W zależności od rangi placu i jego położenia w strukturze miejskiej oraz wizji eksponowania budowli, pomnika, lub obu rzeczy naraz,
kreowano centrum placu jako obszar niezabudowany czy też z gmachem pośrodku, z wysoką
zielenią lub tylko parterami kwiatowymi. Bardzo
ważny był układ ścieżek i mała architektura:
ławki, oświetlenie, nawet kosze na śmieci i kraty chroniące pnie drzew przed psimi odchodami.
To było dzieło całościowe, pięknie zakomponowanymi placami wybitni urbaniści wpisali się
w annały historii architektury. A dziś?

Parafrazując znane
powiedzenie, że okno
jest duszą domu,
można powiedzieć, że
plac jest duszą miasta.
A miasto bez placów,

Z pewnością oburzeni architekci przyślą mi zaraz piękne projekty. Bardzo bym się z takich prezentów ucieszyła! Tak, tak, projekty są (zresztą
na ogół nie takie wcale piękne!, bo wiedzy na temat pięknej urbanistyki dramatycznie brakuje),
realizacji jednak zwykle nie doczekują, bo cenną
przestrzeń zajmują jeszcze cenniejsze płatne
miejsca parkingowe.
Może jednak tak źle nie jest? Kiedy przypatruję się mojemu Wrocławiowi, widzę pewne
nieśmiałe pomysły: placyk z rzeźbą poćwiartowanego konia przy ul. Szewskiej jest próbą ratowania urbanistycznie kiepskiego fragmentu ulicy. Jednak ławeczki doprojektowano tam dopiero
po usilnych żądaniach wrocławian – architekci już
na to nie wpadli! Także położony nieopodal plac
przy kościele św. Marii Magdaleny oparł się zakusom historycznych purystów, którzy chcieli powrócić na nim do średniowiecznej linii zabudowy.
Dziś mamy tu przestrzeń ahistoryczną – wolną
od budynków, trochę wybrukowaną, trochę zieloną (wspaniale pachnącej lipy nie mogę odżałować, komu ona przeszkadzała?). Znalazły się
i ławeczki, bardzo artystyczne, ale kiepsko się na
nich siedzi, bo są kamienne, a więc zimne. Stoi
nawet fontanna ochrzczona „piłką futbolową”.
Więc cały repertuar w zasadzie jest.

to jak dom bez okien.
Przepiękne place wypełniały co bardziej ekskluzywne dzielnice mieszkaniowe nawiązując
do idei angielskiego skweru. Wysmakowana
kompozycja zieleni autorstwa najwybitniejszych artystów – ogrodników (gdzież znikła ta
wspaniała profesja?) tworzyła romantyczne
zacisza do wypoczynku, altany z krzewów kryły
małe pomniki, a w źródełkach kojąco szumiała
woda. Gdzie w dzisiejszych, ekskluzywnych i potwornie drogich osiedlach ogrodzonych płotem
i strzeżonych przez portierów są takie place?
W najlepszym wypadku wciska się tam miejsca
zabaw dla dzieci, bo tego wymaga młody klient.

Marzy mi się lifting innych śródmiejskich placów mojego miasta – szczególnie Nowego Targu.
Niegdyś pełen życia plac targowy, dziś mógłby
być zieloną oazą – coś pomiędzy Place des Vosges w Paryżu a londyńskim Portland Square.
Właśnie podczas prac archeologicznych odkopano fundamenty stojącej tu do 1945 roku barokowej fontanny Neptuna – woda więc już jest,
brakuje ekskluzywnej kompozycji zieleni. Ale historyczni puryści nie dopuszczają myśli o parku
angielskim na dawnym średniowiecznym placu,
a kreatywni włodarze miasta zarządzili na nim
podziemny parking. Więc sadzić drzewa będzie
trudno – chyba że takie z plastiku...

FOT. JERZY K. KOS

Plac przed teatrem, muzeum, zielony plac pośród
zabudowy mieszkaniowej – place od starożytności były nieodłącznym składnikiem przestrzeni
publicznej. Sytuowano przy nich ważne budowle, by przypomnieć greckie agory i rzymskie fora.
Plac był wizytówką społeczności, a ten kto przy
lub na placu coś wybudował, „anektował” dla
siebie ten fragment miasta. O placach, niestety,
współczesność powoli zapomina. Horrendalne
ceny gruntów w śródmieściach, chęć wykorzystania każdej piędzi ziemi w nowych osiedlach
powodują, że wspaniała sztuka kształtowania
placów zanikła. Władze miejskie coś tam czasami przebąkują o nowych placach, ale na ogół potem skapią, bo korzyść (pozorna moim zdaniem)
ze sprzedaży gruntu jest większa.

FELIETON

Typowe XVIII-wieczne regularne założenie placu, Nancy, Place de la Carrière

Jeden z wielu malowniczych XIX-wiecznych skwerów londyńskich w typie parku angielskiego
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TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

PROMOCJA

Sklep odzieżowy Sportalm (Kitzbühel, Austria); projekt: Baar-Baarenfels Architekten Wien; zdjęcie: dzięki uprzejmości Baar-Baarenfels Architekten Wien

Nowe rozwiązanie dla elewacji
Andrzej Wojciechowski

DuPont™ Corian® stosowany był od ponad 40 lat w przestrzeniach prywatnych i komercyjnych, początkowo na
blaty kuchenne i łazienkowe. Następnie, ze względu na jego możliwości dizajnerskie, estetyczne i funkcjonalne,
projektanci i architekci zaczęli z nim eksperymentować i wykorzystywać do coraz szerszych zastosowań. Ten
powierzchniowy materiał wysokiej jakości stał się uznanym materiałem używanym w wielu sferach ludzkiej
aktywności: od gastronomii i hotelarstwa, poprzez medycynę i laboratoria, aż po salony sprzedaży, restauracje
czy nawet wnętrza jachtów i statków.

A

Ale czym tak naprawdę jest DuPont™
Corian®?
To jednolity, nieporowaty i homogeniczny materiał, który składa się w ok. 1/3 z żywicy akrylowej
(znanej także pod nazwą polimetyl, metakrylan
lub PMMA), w ok. 2/3 z trójwodzianu glinu (ATH),
otrzymywanego z boksytów, oraz z barwników.
Dostarczany jest w płytach o różnych wymiarach w palecie 100 kolorów, a te wykorzystywane na fasady mierzą 930 x 3658 mm. Do jego
obróbki wystarczają konwencjonalne narzędzia
stolarskie, takie jak frezarka, piła lub szliﬁerka.
Dzięki akrylowi materiał ten można poddawać
termoformowaniu, w wyniku czego uzyskuje się
elementy trójwymiarowe i ciekawe formy, które
byłyby niemożliwe do osiągnięcia przy wykorzystaniu innych, tradycyjnych materiałów.

Wykorzystanie materiału na zewnątrz
Lata doświadczeń i badań przeprowadzonych
przez zespół badawczy ﬁrmy DuPont oraz jego
know-how spowodowały, że Corian® może być
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mocowany jako okładzina budynków. Architekci chętnie wykorzystują go do tego celu nie
tylko z powodu jego właściwości, ale także
dzięki opracowanemu systemowi montażu.
Łatwość instalacji fasady potęguje kompatybilność z typowymi materiałami budowlanymi,
konstrukcyjnymi i izolacyjnymi. Jest on odporny
na warunki atmosferyczne i pogodowe, posiada
niski współczynnik absorpcji wilgoci (długoterminowa: 0,4% (3⁄4"), 0,6% (1⁄2"), 0,8% (1⁄4"))
oraz niski współczynnik rozszerzalności cieplnej
(35 μm/m°C ) ok. 1,4 mm/m przy różnicy temperatur 40°C. Przy prawidłowym montażu jest
on odporny na silne działanie wiatrów i innych sił
poziomych. DuPont™ Corian® jest niewrażliwy na
zamrażanie i odmrażanie, a skład chemiczny powoduje jego odporność na większość chemikaliów, różnego rodzaju detergenty, szeroką gamę
farb i lakierów, zanieczyszczenia środowiskowe,
a także promieniowanie UV.
DuPont™ Corian® wprowadził i ciągle rozszerza
tzw. Sieć Jakości Corian®. Zrzesza ona wykonaw-

ców posiadających odpowiednie kwaliﬁkacje do
obróbki materiału, a poprzez szkolenia i praktyki,
wykonawca jest w stanie zrealizować niemal każdy projekt architektoniczny. Może to być niestandardowy kształt fasady, jego elementy lub część
wykończenia. Ma to duże znaczenie dla architektów, którzy chcą realizować oryginalny, nowoczesny projekt. Fasadę, z zastosowanym materiałem
DuPont™ Corian®, można łatwiej modyﬁkować niż
fasadę wykonaną z tradycyjnych materiałów.
Aplikacje lub całe elewacje, które na skutek oddziaływania czynników środowiskowych
i warunków klimatycznych uległy zabrudzeniu,
łatwo można przywrócić do pierwotnego wyglądu, głównie poprzez czyszczenie, a w razie konieczności – szlifowanie materiału. Jeżeli
dany element lub aplikacja ulegną zniszczeniu,
można je naprawić lub wymienić na miejscu bez
potrzeby całkowitego demontażu elewacji. Ten
trwały i odnawialny materiał nie obciąża środowiska naturalnego i generuje o 1/3 mniej odpadów niż tradycyjny kamień.

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Regulowana podkonstrukcja nośna
dostępna u różnych dostawców

Ściana betonowa
Termoizolacja
Membrana paroprzepuszczalna
DuPont™ Tyvek®
Przerwa wentylacyjna
Proﬁl poziomy
Panel DuPont™ Corian®
Zawieszka regulowana
Proﬁl pionowy

Co się dzieje z kolorem DuPont™
Corian® po latach ekspozycji
na działanie szkodliwych warunków
atmosferycznych?
Stabilność koloru często jest jednym z podstawowych problemów, oprócz tych omówionych
wcześniej, przy wyborze materiału, który ma
być użyty na zewnątrz. Wiele z nich z czasem
blednie lub odbarwia się na skutek oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Inne zmieniają zupełnie swój kolor,
jak na przykład miedź, która pod wpływem
dłuższego działania wilgoci i dwutlenku węgla ulega powolnej korozji powierzchniowej,
pokrywając się charakterystyczną zieloną patyną. Firma DuPont przeprowadziła badania
nad sztucznym starzeniem materiału, podczas
którego płyty Corian® były wystawione przez
1000 godzin na działanie warunków podobnych
do działania słońca (bezpośredniego lub przez
szybę) oraz wilgoci. Użyto ksenonowej lampy
łukowej i wody, a zmiany koloru zostały zmierzone przed i po ekspozycji. Wykazano, że wiele
barw DuPont™ Corian® charakteryzuje się wysoką odpornością i trwałością, szczególnie te
jasne, w odcieniach bieli, i te w kolorach ziemi.
Kolory, zgodnie z wytycznymi architektonicznymi, w oparciu o standardy ASTM (ASTM G7
i ASTM G155), wykazują zmianę nie większą niż
5 jednostek (ΔE) w okresie 10 lat.

Jak wygląda jego klasyfikacja ogniowa?
DuPont™ Corian® posiada szereg europejskich
i amerykańskich certyﬁkatów, które świadczą
o tym, iż materiał ten można stosować na fasady budynków. Ponieważ nie ma zharmonizowanej Normy Europejskiej na opisywany materiał,

który poświadczyłby jego klasyﬁkację ogniową,
w drugiej połowie 2010 roku zostały przeprowadzone badania materiału w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie (www.itb.pl). Wyniki
badań zakwaliﬁkowały ten materiał jako nierozprzestrzeniający ognia przy działaniu płomieni
od strony elewacji.

W jaki sposób można montować
DuPont™ Corian® na fasadach?
Zanim element fasady będzie można zamocować na budynku, należy go przygotować: przyciąć lub uformować. Panelom o maksymalnym
wymiarze 930 x 3689 mm i grubości 12 mm można nadać oryginalne, niepowtarzalne kształty
w trakcie procesu termoformowania (materiał
podgrzany do temperatury 165°C staje się elastyczny i łatwo go kształtować), obróbki maszynowej (szlifowanie, frezowanie), fakturowania
(płaskoryt) oraz warstwowania (laminowanie).
Możliwe jest, za pomocą łączenia płyt, wykonywanie paneli ściennych o powierzchni ponad 10
m2. Warto wspomnieć również o komputerowej
obróbce typu CNC, która nadaje panelom skomplikowany i niekonwencjonalny wzór. Tak przygotowane panele montowane są na specjalnie
wykonanym szkielecie metalowym, składającym się z pionowych i poziomych kształtowników zamontowanych na ścianie budynku. Panele mocuje się do szkieletu za pomocą specjalnych
klamer, które są do nich przytwierdzane mechanicznie za pomocą odpowiednich wkrętów. Dzięki tak przygotowanej konstrukcji projektant ma
pewność, że dla elewacji uwzględnione zostaną
zarówno rozszerzalność cieplna, jak i odchylenia
powstałe w wyniku podmuchów wiatru i innych
sił poziomych, oddziałujących na płaszczyznę

fasady. Opisany montaż jest tzw. łączeniem
otwartym lub zakładkowym. Na rynku znajdują się różne membrany budowlane i materiały
izolacyjne, które można instalować przy tego
rodzaju fasadach panelowych i mieć pewność,
że będą służyły przez długi czas chroniąc budynek przed niekorzystnym wpływem warunków
atmosferycznych.

Czy można wymyślić coś jeszcze?
Oprócz tego, że fasada może mieć przeróżne
wzory i strukturę, potrzebne są jeszcze wykończenia i architektoniczne formy, aby uzyskać
zamierzony efekt. Ze względu na jego właściwości, z DuPont™ Corian® można uformować
wszelkie elementy elewacji, przez które woda
nie będzie mogła dostawać się w głąb struktury budynku i powodować zniszczenia, a tym
samym zminimalizować potencjał migracyjny
wody i nieszczelność. Typowe elementy architektoniczne, które można wykonać z materiału
Corian® to kolumny, łuki, sklepienia, podsuﬁtki,
gzymsy, narożniki i wiele innych. Wysoką jakość
wykończenia zagwarantować może także wykonanie wnęk okiennych, co zapewni ich idealne dopasowanie do zastosowanej okładziny.
Reszta pozostaje kwestią wyobraźni i zależy od
potrzeb ostatecznego odbiorcy.
Andrzej Wojciechowski
Country Manager DuPont
Building Innovations (DuPont™
Corian®, DuPont™ Zodiaq®)
andrzej.wojciechowski@dupont.com
Owalne logo DuPont, DuPont™ oraz Corian® są zarejestrowanymi
znakami handlowymi lub znakami firmowymi E. I. Du Pont de Nemours
and Company lub jej wspólników.
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NA DRODZE DO UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH

arch. Jacek Kwieciński, przewodniczący Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej IARP

Odpowiadamy za każdego
nowego uprawnionego architekta
Z architektem Jackiem Kwiecińskim rozmawia Sebastian Osowski

Czy izbowy egzamin na uprawnienia projektowe utrudnia dostęp, czy raczej poszerza wiedzę
i ułatwia pracę w zawodzie architekta. Jakie są statystyki zdawalności i jakim modyfikacjom podlega
formuła egzaminu? Czy komisja egzaminacyjna może zaskoczyć dodatkowym zagadnieniem?

> Statystyki można dokładnie przeanalizować
na załączonych wykresach. Komentując je
zwróciłbym uwagę na różny procent zdających
egzamin pisemny i ustny. Generalnie wynik
oscyluje wokół 80-85% osób, które zdały egzamin ustny, czyli uzyskały uprawnienia. Tyle
osób przystępujących do ustnego zdaje ten
egzamin. Natomiast jest pewien niuans. Mianowicie jeżeli ktoś zdał część pisemną, a nie
zdał ustnej, to ma prawo przystąpić ponownie
do egzaminu w następnej sesji. Zwiększa się
wtedy liczba osób przystępujących do drugiego etapu. Stąd ten procent zaczyna rosnąć jeśli
jest obliczany w stosunku do liczby osób, które
zdały test w danej sesji egzaminacyjnej.

gowane, poprzestawiane. Chcieliśmy sprawdzić
mechanizm przygotowywania się do egzaminu.
I co się okazało? Że wystarczy inna redakcja
pytania, mimo zachowania tego samego sensu
oraz stopnia trudności, by dla wielu osób stanowiła problem przy wyborze właściwej odpowiedzi. Może to być jedna z przyczyn takiego wyniku
w tej sesji. Mogą być także inne. Przyczyna może
leżeć także w słabym przygotowaniu się kandydata, poziomie kształcenia na uczelni, a także
trybie prowadzenia praktyki zawodowej.
Może tylko pogubili się?

> Jeżeli przyjmiemy nasze przypuszczenia, to
można powiedzieć, że pogubili się. No i taki
był wynik. Ale z całą odpowiedzialnością zaznaczam ponownie, że nie było to związane ze
zwiększeniem trudności pytań. Absolutnie nie!
To było jedynie ich przekształcenie.
To były pytania z zakresu prawa?

Ale raz przytrafił się drastyczny spadek
statystyki. Co się wydarzyło?

> Był taki egzamin, w grudniu 2009 roku, w którym test zdało 47% kandydatów. To było dla
wszystkich zaskoczenie. Rzecz polegała na tym,
że te same pytania, które są dostępne w Internecie na stronie IARP (w zakładce „Warunki
członkostwa”), zostały przez komisję przereda-
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> Tak, głównie przepisów prawa. Test zawiera
takie pytania. Ale dzięki tej sytuacji, zaczęliśmy
się zastanawiać skąd bierze się problem.
No tak. „Awaria” mogła dać szansę
zweryfikowania systemu...

> I doszliśmy do wniosku, że skoro cztery lata
temu stworzyliśmy bank pytań, który został

wprowadzony do Internetu. I mało tego – podawaliśmy wszystkie pytania z kolejnych sesji,
więc młodzi koledzy architekci zgromadzili bardzo duży pakiet tych pytań. Opracowali na nie
odpowiedzi i... wykuli „na blachę”. Dlatego kiedy
wprowadziliśmy inne pytania, które wcześniej
nie były używane, lub tylko zmieniliśmy ich
redakcję, skutek był taki jak na wspomnianej
grudniowej sesji. Domniemać należy, że „giełda” oparta na poprzednim zestawie pytań spowodowała ograniczenie zakresu zebranej przez
kandydatów wiedzy. Proszę zwrócić uwagę,
że Krajowa Komisja Kwaliﬁkacyjna oraz także
Okręgowe Komisje Kwaliﬁkacyjne przyjmują na
siebie, w pewnym moralnym sensie, odpowiedzialność za poziom przygotowania przyszłych
architektów do samodzielnej pracy.
Czyli na egzaminie potrzebne jest myślenie
zamiast opanowania pamięciowego?

> Potrzebna jest wiedza, po prostu wiedza.
Skąd to się wzięło? Powiedziałbym, że jest
to mechanizm psychologiczny. Ale z drugiej
strony zauważyliśmy także, i niestety to trzeba z przykrością powiedzieć, że w związku ze
zmniejszeniem się udziału zajęć z projektowania na Wydziałach Architektury, okazało się
również, że studenci są słabiej przygotowani
przez uczelnie.

FOT. ARCHIWUM J. KWIECIŃSKIEGO

Zacznijmy od liczb. Jaka jest
aktualnie zdawalność egzaminów na
uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej, prowadzonych przez Izbę
Architektów?

DANE UZYSKANE Z BIURA IZBY ARCHITEKTÓW RP
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Wykres 1. Statystyka egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej*
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Wykres 2. Wyniki pozytywne w procentach

* Początkowo nie uwzględniano w osobnej statystyce liczby osób przystępujących do egzaminu ustnego. W roku 2009 dodano taką pozycję, ponieważ Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP zwróciła uwagę,
że liczba ta jest większa niż liczba osób pozytywnie zdających egzamin pisemny, ze względu na przystępowanie do egzaminu ustnego osób mających pozytywny wynik testu z poprzednich sesji.

Są kraje europejskie, w których nie ma żadnych egzaminów, ponieważ dyplom uprawnia
do prowadzenia działalności zawodowej. U nas
niestety jest to niemożliwe, dlatego że poziom
zdających jest czasami naprawdę niski. Były
przypadki, że np. kandydat mimo zdanego testu nie potraﬁł rozliczyć schodów lub prawidłowo zaprojektować toalety czy łazienki dla osób
niepełnosprawnych.
A mimo to spotykamy opinie, że
samorządy zawodowe, w tym przypadku
Izba Architektów, utrudniają życie, bo
w wielu krajach nie ma egzaminów,
a student mógłby projektować od razu po
dyplomie...

No tak, ale należy także powiedzieć, że są kraje
w Unii Europejskiej gdzie znacznie trudniej jest
uzyskać uprawnienia niż w Polsce, np. Wielka
Brytania.
Skoro gdzie indziej studenci architektury
uczą się więcej, albo inaczej, to może
sama Izba mogłaby bardziej pomagać?
Podpowiadać czego i jak się uczyć?

> I właśnie po to wprowadziliśmy pytania do
Internetu. One są dostępne po każdym egzaminie. Publikowany bank pytań to najlepszy
dowód, że chcemy ułatwić, a nie utrudnić osią-

gnięcie uprawnień. Ale niektórzy postępują niezbyt rzetelnie i ograniczają się do zapoznania
tylko z ostatnimi pytaniami testowymi.
Pamiętam takie zdarzenie z własnych
studiów (teoria konstrukcji PWr). Na
egzaminie ze statyki, doktor przepisując
zadania z takiego banku pomylił jedną ze
strzałek sił na wsporniku. Narysował ją
tradycyjnie w dół, a w banku była w górę, bo
w ramach ćwiczenia moment miał „kręcić”
w drugą stronę. I większość „rozwiązywała”
według giełdy, a ja z głowy. Część
wykresu wyszła mi inaczej i kiedy sobie
potem zerkaliśmy, porównując rysunki,
koledzy uznali że... ja mam źle, bo byłem
w mniejszości.

> No tak... Dlatego my, jako Krajowa Komisja
Kwaliﬁkacyjna, nadająca przecież poważne
uprawnienia do samodzielnego projektowania,
staramy się badać także stronę przygotowań.
Na ostatniej sesji zrobiliśmy jeszcze inny
test. Przygotowaliśmy pytania tak, że zestawy A i B były różne. Dawniej w dwóch zestawach były te same pytania, jedynie w innej
kolejności.
I okazało, że zgłoszono protest! Usłyszeliśmy zarzut nieprawidłowego działania. Było
wielkie zdziwienie, że zestaw A jest inny niż

zestaw B! Odpowiedzieliśmy, że my, jako przygotowujący zestawy, mamy prawo tak zrobić,
a egzaminowani mają obowiązek odpowiedzieć
prawidłowo na pytania. A przecież skala trudności obu zestawów była taka sama.
Czyli Komisja próbuje różnych metod?

> Tak. Poprzez obserwację i drobne modyﬁkacje
egzaminu cały czas dążymy do tego, żeby zdający był przygotowany jak najlepiej i nie miał
potem trudności w zawodzie. Bo im więcej wie,
im lepiej umie projektować, tym lepszym jest
architektem.
Na przykład teraz dyskutujemy na temat
proporcji pytań pisemnych, testowych do pytań
ustnych oraz na temat jakości pytań ustnych.
Uważamy, że przepisów można się nauczyć,
ale najważniejsze to wiedzieć, gdzie ich szukać.
Chcemy zwiększyć znaczenie egzaminu ustnego, który pozwoli komisjom sprawdzić umiejętności zawodowe i stopień przygotowania
do samodzielnego projektowania. W związku
z tym pytania ustne są ciągle modyﬁkowane po
to, żeby dzięki ich doborowi uzyskać jak najlepsze przygotowanie do zawodu. Bo taka jest odpowiedzialność okręgowych komisji – za jakość
wypuszczonego uprawnionego architekta. Nie
ﬁnansowa oczywiście, ale moralna. Co najmniej
moralna.
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Jakie pytania zadawane są w teście?
Czy komisja może zaskoczyć jakimś
dodatkowym zagadnieniem?

> Proporcje tych pytań wynikają z przepisów.
Najwięcej pytań mamy z warunków technicznych, potem z kodeksu administracyjnego i planowania przestrzennego. „Warunki techniczne...” to podstawowa wiedza w projektowaniu,
dlatego ich jest najwięcej. Moim zdaniem zaskoczenia tutaj żadnego nie ma. Nie mamy
zresztą zamiaru nikogo zaskakiwać. „Warunki
techniczne...” wystarczy kilka razy przeczytać
i człowiek je zapamięta. Poza tym spośród 60
pytań, jakie są postawione w teście, wystarczy
odpowiedzieć na 45, więc to jest zaledwie trzy
czwarte, a pozwala przystąpić do egzaminu
ustnego.
A jak wygląda sam ustny? Ile jest pytań?

> Egzamin ustny to jest pięć pytań, które
są raczej sprawdzeniem praktyki wykazanej
w książce praktyki. Dalej pytania z elementów
projektowania, np. jak rozliczyć schody, narysować łazienkę dla niepełnosprawnych, rozwiązać
detal dachu, izolacji termicznej lub przeciwwodnej. Tego rodzaju zagadnienia plus rozmowy
o funkcji itp.

W ciągu ośmiu lat istnienia Izba
Architektów RP przeegzaminowała
ponad 5500 architektów. Egzamin
zdało ponad 4000 z nich, co stanowi
73% egzaminowanych. Tym samym
Proces przygotowania
liczba członków Izby Architektów
wzrosła o
architekta do samodzielnego projektowania
.

Spróbujmy znaleźć
puentę naszej
rozmowy. Jeśli jest
dobrze, to dlaczego
pojawiają się głosy że jest
źle i dlaczego niektórzy woleliby
inaczej?

ponad 50%

> Koledzy na jednym z ostatnich spotkań Komisji zwrócili uwagę, że dawniej około 45% godzin
w czasie studiów było poświęcone nauce projektowania, natomiast dziś na niektórych uczelniach to jest 15%. I tu jest klucz do rozwiązania
problemu – jakość przygotowania do zawodu
przez uczelnię. Są ludzie, którzy wychodzą z dyplomem i nie posiadają podstawowej wiedzy
z budownictwa. Potem na egzaminie okazuje
się, że ktoś nie potraﬁ narysować węzła konstrukcyjnego z rozwiązaniem różnych warstw.
A to są podstawowe sprawy.
Ja osobiście uważam, że nie można powiedzieć, że jest źle. Osiągany wynik procentowy
75-80 w odniesieniu do pozytywnie zdanego
egzaminu ustnego jest dobry.
Ale można by jeszcze poprawić zdawalność
testów pisemnych. A to zależy chyba nie
tylko od samych studentów?

jest długi i złożony. Studia
to tylko pierwszy etap. Następny to praktyka w pracowniach
projektowych. Potem praktyka na budowie.
Podczas przechodzenia przez każdy z tych etapów kandydat powinien solidnie uczyć się i pracować dążąc do pozyskania wiedzy zawodowej.
Niezależnie od studiów bardzo duże znaczenie
ma prowadzenie wszechstronnej praktyki projektowej. A to zależy nie tylko od kandydata,
lecz w bardzo dużym stopniu od prowadzącego
praktykę architekta.
To wydaje się najbardziej logiczne.
Mistrz i uczeń...

> To jest logiczne. Przyjmijmy tezę, że architekci prowadzący kandydata, w szerokim tego
słowa znaczeniu, są odpowiedzialni za jakość
przygotowania do egzaminu, a raczej powiedziałbym – do samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu architekta. A sam
architekt, posiadający już wymarzone uprawnienia i tak wie, że będzie się uczył przez całe
zawodowe życie.
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> Uzupełnienie do publikacji
„Trybunał Konstytucyjny o samorządach zawodowych”, Z:A_06/2010

Trybunał Konstytucyjny
o samorządach zawodowych
Sebastian Osowski

Trybunał Konstytucyjny w dniu 18 października 2010 r. rozpatrzył wniosek Rzecznika Praw
Obywatelskich, dotyczący obowiązku przynależności do samorządów zawodowych oraz
sankcji dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu.

Obowiązkowa przynależność

O

W związku ze złożeniem przez Zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich na rozprawie oświadczenia o cofnięciu wniosku, co do przepisów
przewidujących obowiązkową przynależność
do samorządów zawodowych, postępowanie
w tym zakresie zostało umorzone na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 2
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
W treści oświadczenia (kopię otrzymaliśmy
z biura prasowego RPO) Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że nie jest w stanie popierać
pierwotnego wniosku, gdyż de facto zmierza on
do zakwestionowania dotychczasowego orzecznictwa TK. Dodał, że Trybunał już w poprzednich latach uznawał za konstytucyjne przepisy
wprowadzające obligatoryjność przynależności
do niektórych samorządów zawodowych.
Oznacza to, że nadal obowiązujący jest
art. 6 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów, który mówi, że „Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej
lub kierowania zespołem prowadzącym takie
projektowanie przysługuje wyłącznie osobom
wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.”

Pozbawienie prawa
wykonywania zawodu
Druga część wniosku RPO dotyczyła dożywotniego pozbawienia prawa do wykonywania
zawodu poprzez pomijanie w ustawie o samorządach zasady zatarcia wpisu o ukaraniu karą
dyscyplinarną skreślenia z listy członków izby.
Rozważając zarzuty RPO, Trybunał Konstytucyjny w odniesieniu do samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów uznał, że przepis art. 55
ust. 2 ustawy o tych samorządach:
jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji,
przez to, że pomija zasady zatarcia wpisu
o ukaraniu karą dyscyplinarną skreślenia z listy członków izby, jest niezgodny z art. 65
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
Zgodnie z wyrokiem TK przepis art. 55 ust. 2
ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy
od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
źródło:
www.trybunal.gov.pl/rozprawy/2010/dz_ustaw/k_01s09.htm
www.trybunal.gov.pl/rozprawy/2010/k_01_09.htm

Z uzasadnienia wniosku RPO
(...) w wyroku z dnia 18 lutego 2004 r.
wydanym w pełnym składzie Trybunał
Konstytucyjny wskazał, że „(...) dla
samorządów zawodowych określonych
w art. 17 ust. 1 Konstytucja precyzuje
podstawowe cele ich funkcjonowania, jakimi
są: »reprezentowanie osób wykonujących
zawód« oraz »sprawowanie pieczy nad
należytym wykonywaniem tych zawodów
w granicach interesu publicznego i dla
jego ochrony«. Pociąga to za sobą m.in.
przymusowość przynależności do samorządu
wszystkich osób, które wykonują tego
rodzaju zawody.”
(...) Trybunał Konstytucyjny zaaprobował
również (wyrok z dnia 22 maja 2001 r. sygn.
akt K 37/00) pogląd, według którego skoro
w interesie publicznym i dla ochrony danej
korporacji zawodowej samorząd ma
sprawować kontrolę nad prawidłowością
wykonywania zawodu i czyni to w imieniu
władzy publicznej, to nie można zgodzić się
z postulatem, aby część osób wykonujących
określony zawód była poza strukturami
samorządowymi i nie podlegała kontroli.

W swoim wyroku z dnia 18 października 2010 r. TK orzeka: „Przepis wymieniony
w części III wyroku (zaskarżony art. 55 ust. 2) traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej”. W ten sposób znaleźliśmy się w sytuacji, w której
ustawodawca ma rok na skorygowanie odnośnych zapisów. Jeśli przepisy ustawy nie zostaną prawidłowo uzupełnione o określenie zasad powrotu do zawodu,
to znikną wszystkie uregulowania o zatarciu wpisu, także dla osób ukaranych
np. naganą.
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Wypełniając ankietę izby
pomagasz sobie!

wejdź na stronę

www.izbaarchitektow.pl

Twoja opinia wpłynie na kierunki działań Izby Architektów RP
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(Wyrok Trybunału z dnia 18.10.2010 r., sygn. akt K 1/09, sentencja została ogłoszona
dnia 27 października 2010 r. w Dz. U. Nr 200, poz. 1326)
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Wypełniając ankietę izby
pomagasz sobie!
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
W związku z przyjętym przez Krajową Radę IARP systemowym planem badania rynku usług
projektowych w Polsce odnośnie wykonywania zawodu architekta prosimy o wypełnienie
elektronicznej ankiety umieszczonej w naszym serwisie wewnętrznym.
Wynik ankiety IARP (uzgodnionej wcześniej w ramach odbytej konsultacji na poziomie okręgów
Izby) będzie materiałem statystycznej informacji wewnętrznej, co do poziomu i formy aktualnej
organizacji pracy w zawodzie architekta w Polsce.
Badania statystyczne w wyżej wymienionym zakresie i na podstawie proponowanej ankiety
będą prowadzone na poziomie okręgów Izby Architektów oraz centralnie w zintegrowanej
wewnątrz-izbowej informacji internetowej.
Krajowa Rada IARP jest przekonana, że ta niezwykle istotna inicjatywa pozwoli w przyszłości
na bardziej świadome podejmowanie strategicznych decyzji w naszym samorządzie w zakresie
ochrony zawodu i rynku pracy w aspekcie obowiązujących zapisów konstytucyjnych.
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www.izbaarchitektow.pl
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KONWENT IARP, KOŁOBRZEG, 21-23.10.2010

OD REDAKCJI
Artykuł jest kontynuacją rozważań o ochronie
zawodu architekta opublikowanych w Z:A_06/2010.

Ochrona rynku
pracy architekta
arch. Sławomir Żak

Konkursy architektoniczne, przetargi publiczne, zlecenia prywatne... Co jest dla nas
prawdziwą barierą w dostępności do rynku pracy? Czy formy działalności, w jakich
funkcjonujemy, mają wpływ na pozyskiwanie zleceń? I jak możemy sobie pomóc w ramach
umocowań prawnych Izby Architektów?

Formy prowadzenia działalności
przez architektów

F

Ustawa Prawo budowlane w art. 12 ust. 2,
określa, że samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie (wymienione w art. 12 ust. 1
pkt. 1-5), mogą wykonywać wyłącznie osoby
posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, potwierdzone
decyzją czyli uprawnieniami wydanymi przez
organ samorządu zawodowego.
Należy zwrócić uwagę na słowo „osoby”,
ponieważ wynika z tego wprost, że nasza samorządowa delegacja i postępowania prawne
mogą dotyczyć wyłącznie osób ﬁzycznych.
W tym zakresie występują trzy formy osobistego wykonywania zawodu: umowa o pracę,
umowa zlecenie i umowa o dzieło. Ale są
przecież także architekci-przedsiębiorcy, czyli
osoby prowadzące działalność gospodarczą
oraz spółki prawa handlowego. Potrzebujemy więc wewnętrznych jasnych standardów
dla regulacji umocowań prawnych związanych
z umową o pracę (sytuacja architekta-pracownika), ale i mniej formalnych stanowisk przygotowanych przez IA, a dotyczących działalności spółek zajmujących się projektowaniem
(w relacjach: architekt – pracodawca – przedsiębiorca).
Warto przypomnieć, że na czerwcowym
zjeździe krajowym (w roku 2010 – przyp. red.)
padł głos, iż działalność gospodarcza kojarzona jako działalność osobowa powinna być
chroniona przez samorząd zawodowy. Tylko,
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że aktualnie IA nie posiada stosownej delegacji formalnej do wprowadzenia takich bezpośrednich czynności ochronnych. Musimy więc
określić potrzebne rozwiązania pośrednie
mające na celu opisanie pola identyﬁkacji
zawodowej wspólnej dla ustaw: samorządowej i tych dotyczących działalności gospodarczej. Jednym z nich jest np. pakiet ubezpieczeń: oc i dodatkowych.
Właśnie dlatego rozpoczęliśmy elektroniczny sondaż wśród członków Izby Architektów. W naszym wewnętrznym serwisie (www.
izbaarchitektow.pl + logowanie) znajduje się
aktualnie ankieta opracowana przez KRIA.
Mam nadzieję, że spotka się ona z szerokim
odzewem Koleżanek i Kolegów, ponieważ jej
wyniki dadzą nam lepszy obraz rzeczywistej
popularności różnych form działalności architektów na rynku usług projektowych i nie
tylko. Dzięki temu będziemy wiedzieli co jest
dla nas najbardziej istotne z punktu widzenia
ochrony istniejących sytuacji rynkowych architektów i co powinniśmy w pierwszej kolejności
chronić.
Bowiem – jak widać na schemacie 1 – istnieją jawne bariery w dostępności do rynku pracy
dla form działalności w jakich funkcjonują architekci. Zastanówmy się np. czy jest możliwe,
żeby osoba uprawniona, która wykonuje zawód architekta, mogła korzystać z wszystkich
form rynkowego zdobywania zleceń bez budowania sformalizowanych struktur gospodarczych obłożonych jednoczesną koniecznością

posiadania zabezpieczeń i gwarancji z szerokiej listy, w tym: instytucji administracji państwowej?
UDZIAŁ W KONKURSACH, A TYM
BARDZIEJ W KONKURSACH
W TRYBIE PRZETARGU,
POKAZUJE CAŁY DRAMAT
SŁABOŚCI JEDNOSTKI (OSOBY
WYKONUJĄCEJ ZAWÓD)
WOBEC SYSTEMOWEJ POZYCJI
ZLECENIODAWCY I PREFERENCJI
DLA JEGO WARUNKÓW UMOWY.

Architekt – zawód zaufania publicznego
– jawi się w tym porównaniu jako niestrawna
przystawka do dania głównego.
Udział w konkursach, a tym bardziej
w konkursach w trybie przetargu, pokazuje
cały dramat słabości jednostki (osoby wykonującej zawód) wobec systemowej pozycji
zleceniodawcy i preferencji dla jego warunków
umowy. Asymetria narzucanych warunków
często gwałci logiczne przepisy o zdrowej
konkurencji czy niezbywalne prawo autorskie, nie wspominając o zmuszaniu zleceniobiorcy do zobowiązań ocierających się o działania nieformalne (np. nagminne wpisywanie
w zakres czynności zleceniobiorcy uzyskanie
pozwolenia na budowę jako podstawy wy-
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USTAWA PRAWO BUDOWLANE ( ART.12. UST.2 )
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych
z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

DOSTĘPNOŚĆ RYNKU PRACY

PODMIOTY NA RYNKU – PRAWNE FORMY WYKONYWANIA ZAWODU
ubezpieczenia obowiązkowe

Przetargi

MONOPOL USTAWY

Konkursy w trybie przetargu

postępowania administracyjne

Konkursy

PRACOWNIK

PRZEDSIĘBIORCA

umowa o pracę
umowa zlecenie
umowa o dzieło

spółka prawa handlowego
działalność gospodarcza

GWARANCJE ZAPŁATY (?)

Zlecenia z wolnej ręki

Gwarancje zapłaty odpowiadające bezpiecznej jakości
Bezpieczeństwo nie może być zakładnikiem kompromisu cenowego

Zasady dobrej praktyki – standardy zawodowe

Rys. 1. Analiza zależności na rynku pracy w obszarze usług architektonicznych (pozyskiwanie zleceń a formy wykonywania zawodu)

płaty stosownego honorarium). Niezależnie
od powyższego bardzo rzadko zdarza się, aby
uprawniony architekt jako osoba ﬁzyczna
był do takich konkursów dopuszczany – decyduje o tym bezpośrednio monopol ustawowy. A on na swoim horyzoncie bezpieczeństwa proceduralnego nie widzi architekta,
tylko przedsiębiorcę. Taka sytuacja jedynie
wzmacnia monopolizację rynku usług projektowych, nawet w obszarze obiektów o mniejszej randze niż stadion, muzeum, szpital czy
lotnisko. Tam wymagane są gwarancje ﬁnansowe (nie mówiąc już o liczbie zrealizowanych obiektów, zabezpieczeniu kadrowym,
sprzętowym itd.). Czyli z formalnego punktu
widzenia osoba posiadająca uprawnienia do
projektowania bez ograniczeń jest w tych
relacjach przedmiotem, a nie podmiotem
postępowań. Warto zatem zadać pytanie:
czy jako samorząd zawodowy powinniśmy
się godzić na taką sytuację, która z punktu
widzenia zawodowego operuje monopolem
instytucjonalnym korzystając z uprzywilejowanej pozycji płatnika i narzuconych zasad
ograniczających merytoryczny (zawodowy)

wybór jakościowy. To zdecydowanie jest zadanie wspólne w dialogu: samorządy zawodowe – UOKiK – UZP.
PRZETARG TO WYŁĄCZNIE
UPOKARZAJĄCE OPOWIADANIE
O TYM, KTO, CZĘSTO NIE ZNAJĄC
W WYSTARCZAJĄCYM ZAKRESIE
ISTOTNYCH PARAMETRÓW
PRZEDMIOTU UMOWY (A TAK
PRZEWAŻNIE BYWA W PRZYSZŁYM
PROCESIE PROJEKTOWYM),
ZAPROPONUJE NIŻSZĄ CENĘ.

Dostępność do rynku, czyli
pozyskiwanie zamówień
Dla poprawności analizy wymieńmy jakie istnieją obecnie możliwości pozyskiwania zleceń
na rynku usług architektonicznych.
Mamy konkursy architektoniczne opisywane wskazaniami, którymi zajmuje się SARP.
Izba Architektów do tej pory nie funkcjonowała
w tym obszarze, podobnie jak nasza organiza-

cja europejska, czyli Rada Architektów Europy
(ACE). Wiemy jednak, że ACE ostatnimi czasy
podjęła temat konkursów i zaproponowała
wzór regulacji organizacyjnych w tym zakresie
(czytaj: Europejskie wytyczne ACE dla konkursów architektonicznych / Instrukcja konkursowa ACE – str. 64 numeru Z:A_06/2010).
Dalej – mamy dwa fatalne rozwiązania,
a więc przetargi publiczne i konkursy w trybie przetargu. Obydwie te formuły objęte są
monopolem ustawowym. Nazywam to wprost
„monopolem”, ponieważ reguły dostępu narzuca jednostronnie ten, który daje nam pracę.
A reguły te są z wielu względów niedoskonałe, czy wręcz szkodliwe. Przetarg to wyłącznie
upokarzające opowiadanie o tym, kto, często
nie znając w wystarczającym zakresie istotnych parametrów przedmiotu umowy (a tak
przeważnie bywa w przyszłym procesie projektowym), zaproponuje niższą cenę. Natomiast
czy konkurs w trybie przetargu można nazwać
dużo lepszym pomysłem? Jeśli powszechnie
w załączeniu dokumentów do bezwzględnego
podpisania przez uczestników „konkurso-przetargu” nie ma pewnych gwarancji dla zasady
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kontynuowania prac projektowych przez autora zwycięskiego opracowania...
Kiedy czytam regulaminy konkursów w trybie przetargu i widzę dokumenty, jakie trzeba
podpisać, aby wziąć w nich udział, jestem
przekonany, że zapisy proponowane przez organizatorów muszą prowadzić do problemów
organizacyjno-formalnych i protestów wobec
rozstrzygnięć. Masa krytyczna wymagań jest
dla osoby prawnej często poza zasięgiem,
a instytucja tworzy zapisy z całym obszarem
jednostronnych asekuracji i przekonaniem
o bezsilności pozycji pracobiorcy – w tym
również architekta. Po raz kolejny kłaniają się
standardy – nie ma odwrotu od ich formalnego wprowadzenia przez IA w porozumieniu
z pozostałymi samorządami.
Sytuacja dojrzała do niezależnego wsparcia
przez IA działań Stowarzyszenia Architektów
Polskich, ponieważ SARP nie ma formalnej delegacji prawnej chociażby do tego, żeby później
takie konkursy skarżyć i oprotestowywać jako
prawna strona postępowania.
W ZAPISACH REGULACJI
ZWIĄZANYCH Z GWARANCJĄ
ZAPŁATY ZA WYKONANE
USŁUGI PROJEKTANCI
– ARCHITEKCI JUŻ NIE ISTNIEJĄ,
W PRZECIWIEŃSTWIE DO
WYKONAWCÓW.

Czas jednak zaakceptować wymóg sytuacji,
w której w czynnościach przygotowawczych
analizy materiałów i regulaminów konkursów
przetargowych, powinna brać udział Izba Architektów RP. To początek dialogu dotyczącego gwarantowanych przez IA ubezpieczeń
oc w trybie umowy zbiorowej.
O samych przetargach publicznych trudno mówić, ponieważ ta sprawa jest do dzisiaj
nierozstrzygnięta. Próbowaliśmy jako samorząd monitorować prowadzone przetargi, ale
efekty były niewielkie, krótkotrwałe i bardzo
czasochłonne. W tym trybie pozyskiwania zamówień analizę i decyzję o udziale architekci
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muszą podejmować samodzielnie, zgodnie
z regułami wolnego rynku. Możemy jako IA
mieć tylko nadzieję, że będą ostrożnie i rzetelnie wyceniać swoją pracę i posiadane kompetencje, by nie narażać się na problemy z kompletnością i jakością opracowań projektowych.
W końcu zlecenia prywatne – w ich zakresie należy wypracować dobre praktyki i standardy zawodowe, które będą nam pomagać
przy nawiązywaniu współpracy z podmiotami prywatnymi, a przede wszystkim z deweloperami.

W podsumowaniu
Poszerzenie oferty świadczonych usług przez
samodzielnego, uprawnionego projektanta-architekta jest wymogiem przetrwania w otoczeniu kurczącego się rynku usług projektowych.
Konieczność pozycjonowania poszczególnych
elementów pracy projektowej jest naturalnym
odruchem dywersyﬁkacji w związku z wprowadzaniem nowych technologii oraz wymagań
dla jakości usługi w każdym elemencie opisywania planowanej inwestycji.
PRACA KREATYWNA

Gwarancje zapłaty
Na zakończenie warto poruszyć jeszcze jedną
bardzo istotną sprawę – bo jest to niewątpliwie bariera dostępu do rynku i uczciwego (bez
narażania na systemową upadłość projektantów) na nim konkurowania. Mam na myśli
gwarancje zapłaty za naszą pracę.
W ustawie o zamówieniach publicznych,
czyli na etapie pozyskiwania zamówień, jesteśmy deﬁniowani jako projektanci w jednym
rzędzie z wykonawcami robót budowlanych
– prace twórcze w jednym „worku” z pracami
odtwórczymi – bez negatywnych skojarzeń.
Ale w zapisach regulacji związanych z gwarancją zapłaty za wykonane usługi projektanci-architekci już nie istnieją, w przeciwieństwie do wykonawców. To sytuacja z pakietu
skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich lub
Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ jest to
nierówność traktowania podmiotów – z kompletu podmiotów-uczestników każdego procesu inwestycyjno-budowlanego.
Powszechna gwarancja zapłaty musi być
w jasny i prawny sposób uwarunkowana odpowiednimi deklaracjami (oświadczeniami
– symetrycznie do tych składanych wg Prawa budowlanego przez architekta) ze strony
Zamawiającego – ponieważ stanowi ochronę
dla bezpiecznej jakości architektury również
jako techniki budowy, a bezpieczeństwo nie
może być zakładnikiem kompromisu cenowego. O tych dwóch sprawach w ujęciu pełnym,
a nie wycinkowym – gwarancjach i bezpieczeństwie – trzeba wyraźnie mówić i wskazywać na racje ich istnienia.

I INNOWACYJNA ARCHITEKTA
MUSI DOTYCZYĆ TYCH
WSZYSTKICH ELEMENTÓW
PROJEKTU I REALIZACJI, KTÓRE
PODLEGAJĄ JEGO – ARCHITEKTA
– KOORDYNACJI.
Z powodu skłonności rynku do ograniczania ryzyka, szeroki zakres usług architekta połączony jest bezpośrednio z wysokim
stopniem uszczegóławiania zamierzeń budowlanych. Kreatywna i innowacyjna praca
architekta musi dotyczyć tych wszystkich
elementów projektu i realizacji, które podlegają jego – architekta – koordynacji. Architekt pracuje na jednym z najwyższych poziomów koordynacji pracy zespołowej w ramach
wszystkich ustaleń budowlanych.
Praca architekta wymaga gwarancji systemowo-prawnych symetrycznych dla ponoszonej odpowiedzialności. Wymagane są
działania nad zmianą zasad dostępu do rynku
usług projektowych, gwarantujących jakość
rozstrzygnięć według kryteriów (standardów) zawodowych. Wreszcie – wymagane jest
szerokie (całego środowiska projektantów)
wsparcie ustawowe.

Sławomir Żak
architekt, wiceprezes Krajowej
Rady Izby Architektów RP
zak@izbaarchitektow.pl

Redakcja „Zawód:Architekt”
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław
tel. (71) 782 87 80, faks (71) 782 87 81
e-mail: redakcja@zawod-architekt.pl, www.zawod-architekt.pl
Realizacja wysyłki: Oria Media
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław
tel. (71) 782 87 80, faks (71) 782 87 81

nowość! Zawód:Architekt
teraz dla wszystkich!
Z satysfakcją informujemy, że „Zawód:Architekt” staje się dostępny już nie tylko dla członków Izby Architektów RP.
Z:Amów egzemplarze drukowane. Znajdą się na Twoim biurku!
Wszyscy zainteresowani systematycznym otrzymywaniem Z:A mogą skorzystać ze specjalnej oferty
rocznego abonamentu wysyłkowego. Koszty p&p (przygotowania i wysyłki) dla 6 kolejnych numerów Z:A
wynoszą 70,78 zł brutto (11,80 zł brutto za jeden egzemplarz, w tym podatek VAT 23%).
Wykupienie abonamentu gwarantuje systematyczny dostęp do specjalistycznego i opiniotwórczego tytułu,
dotychczas dostępnego wyłącznie w „prenumeracie wewnętrznej” IARP.
Prosimy o wypełnienie poniższego zamówienia oraz o opłacenie abonamentu zgodnie z jego wybraną
w zamówieniu formą. Abonament będzie realizowany począwszy od następnego numeru po dacie uregulowania
przez zamawiającego opłaty wynikającej z niniejszego zamówienia. Na przykład dla wpłaty dokonanej
do dnia 28.02.2011 r. pierwszym numerem będzie Z:A 2/2011.

zamawiam abonament wysyłkowy
Prosimy o uważne wypełnianie formularza zamówienia oraz dokładne zaznaczenie adresu wysyłkowego. Przypominamy, że do
wystawienia faktury VAT niezbędne jest podanie numeru NIP – fakturę VAT otrzymacie Państwo pocztą po dokonaniu płatności.
Zamawiam następującą liczbę abonamentów rocznych tj. 6 kolejnych numerów magazynu „Zawód:Architekt” przesyłanych w jednej kopercie i na jeden adres:
[ ] jeden w cenie 70,78 zł

[ ] dwa w cenie 65,73 zł każdy

[ ] trzy lub więcej w cenie 60,68 zł każdy

[ ] abonament studencki – jeden w cenie 35,39 zł
(wymagane jest przesłanie skanu legitymacji)

Dokonuję wpłaty

zł przelewem na konto ﬁrmy Oria Media, realizującej dystrybucję czasopisma: PKOBP 50 1020 5558 1111 1184 6080 0077.

Proszę o przesłanie faktury na adres:
(nazwa ﬁrmy/imię i nazwisko)

Nr NIP:
(ulica, kod pocztowy, miejscowość)

Adres wysyłkowy magazynu, jeżeli jest inny niż wskazany powyżej adres dostarczenia faktury VAT:
(imię i nazwisko)

(nazwa ﬁrmy, ulica, kod pocztowy, miejscowość)

Oświadczam, że ﬁrma jest płatnikiem VAT i upoważniam ﬁrmę Oria Media do wystawienia faktury bez podpisu osoby upoważnionej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych celem realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
Osoba Zamawiająca:
Imię i nazwisko:
Nr tel.:
Adres e-mail:
(podpis i pieczątka ﬁrmowa)

Prosimy o odesłanie wypełnionego zamówienia jednym z podanych sposobów:
> faksem (71) 782 87 81,
> e-mailem abonament@zawod-architekt.pl,
> pocztą na adres Redakcja „Zawód:Architekt”, ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław.
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OKIEM PO OKRĘGU

Architekci wychodzą do ludzi
Sebastian Osowski, Bartosz Wokan

W krakowskiej galerii handlowej Bonarka City Center zaprezentowana została wystawa
„Architekci Małopolski 2010”. Przegląd przygotowała Małopolska Okręgowa Izba
Architektów. W uroczystości otwarcia uczestniczyła redakcja Z:A.

Pod skrzydłami Izby
Wystawa w Bonarce stanowiła prezentację
dokonań architektów będących członkami
Izby Architektów RP. Każdy miał prawo zaprezentować wybrany według własnego uznania
obiekt, który został zbudowany od momentu
powstania IARP. Przygotowanie jednej planszy
fundował samorząd, jeżeli ktoś chciał pokazać
ich więcej, za każdą dodatkową musiał zapłacić z własnej kieszeni. Plansze z wystawy można pobrać ze strony www.mpoia.pl w zakładce
działalność izby/wystawy.
– Nie dokonywaliśmy żadnej selekcji nadsyłanych obiektów – stwierdza Borysław
Czarakcziew. – Nie taka jest nasza rola. Ocenę
architektury zostawiamy SARP-owi. Postanowiliśmy zorganizować wystawę, ponieważ
70% członków MPOIA nie należy do SARP-u.
A przecież oni także mają prawo pokazywać
swoje dokonania na forum publicznym.

Architektura w miejscu komercyjnym
Kompletowanie materiałów na wystawę okazało się przedsięwzięciem skomplikowanym
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logistycznie. Propozycje spływały przez pół
roku, na dodatek często odbiegały od ustalonych wytycznych, np. nadsyłane notki autorskie przeważnie były za długie i wymagały
redakcji. Na ekspozycję nie przyjmowano renderów i wizualizacji, tylko zdjęcia gotowych,
zrealizowanych obiektów.
To już drugie takie przedsięwzięcie zorganizowane przez MPOIA, pierwsze odbyło
się w 2006 roku. Tamta ekspozycja, sprzed
4 lat, oprócz Krakowa, dwa razy odwiedziła
Warszawę, była też w Katowicach i w Londynie. – Teraz w otwarciu uczestniczyły osoby
z urzędu marszałkowskiego i urzędu miasta
– dodaje szef MPOIA. – Wszyscy dziwili się jak
dużo obiektów prezentujemy i jak świetnie
wystawa zaistniała w takim komercyjnym
miejscu.

lub nowej odsłony (a przynajmniej osłony
termicznej i strony kolorystycznej)”. [Marta
A. Urbańska]
„Wydawnictwo i towarzysząca mu wystawa, są świadectwem dokonujących się na naszych oczach przemian, których główne cechy
stanowią: otwartość, również na doświadczenia rozwiniętych krajów Zachodu i Wschodu,
różnorodność oraz wielowymiarowo rozumiana nowoczesność.
Zapoznając się z dorobkiem małopolskich
architektów warto zwrócić uwagę, iż wiele
niezwykle dojrzałych projektów jest dziełem
małych biur projektowych, a nierzadko – twórców działających wręcz w pojedynkę, którzy
w ostatnich latach otrzymali dyplom ukończenia studiów”. [ Janusz Michalczak]

Koniec z anonimowością
Wydawnictwo towarzyszące
Z okazji wystawy wydany został album-katalog „Architekci Małopolski 2010”, zbierający
w estetycznej formie prezentowane prace.
Słowo wstępne do tej publikacji napisali arch.
Marta A. Urbańska i dziennikarz Janusz Michalczak. Warto przytoczyć fragmenty z obu
tekstów.
„Realizacje ilustrowane są [...] przez fotografie realnych obiektów. Towarzyszą im
krótkie, autorskie opisy ram działalności
architektonicznej, jak i opisy samych realizacji. Prowadzi to zresztą do ciekawej
sytuacji, w której nie mamy do czynienia
z novum w każdym sensie tego słowa. Kilka zamieszczonych w katalogu realizacji,
autorstwa członków Izby, datuje się na lata
dawniejsze (nawet 1960 r.). Oczywiście, znakomita większość to realizacje ostatnich lat;
a realizacje dawne doczekały się adaptacji

Galeria handlowa nie kojarzy się z miejscem,
w którym prezentuje się twórczość. Nie zmienia to jednak faktu, że doskonale nadaje się do
jej pokazywania szerszemu gronu odbiorców.
Dzisiejsze galerie traktowane są przez ludzi
jako ośrodki centrotwórcze, powinny więc
także przejmować funkcje kulturotwórcze.
Palmiarnia w Bonarka City Center to przecież
rynek w małej skali, przestrzeń wspólna, tyle
że w miejscu komercyjnym.
– Ta wystawa miała jeszcze dwa ważne
aspekty – podsumowuje Borysław Czarakcziew. – Pierwszym było pokonanie wewnętrznego oporu wielu naszych kolegów
do otwartej prezentacji swojego dorobku.
Drugim – możliwość poinformowania mieszkańców Krakowa i Małopolski, kto stworzył
obiekty, które na co dzień widują. Architekt
jako autor danego budynku nie powinien być
anonimowy.

FOT. BARTOSZ WOKAN (Z:A), GRZEGORZ GÓRCZYK (MPOIA)

G

Głównym powodem zorganizowania wystawy
były obchody 7. Małopolskich Dni Architekta. Wernisaż miał miejsce 10 grudnia 2010 r.,
a oglądać można ją było do 28 grudnia.
– Dlaczego w galerii handlowej? – mówi Borysław Czarakcziew, szef MPOIA. – Zgromadziliśmy aż 152 projekty i w Krakowie nie było już
wolnej sali, która by je pomieściła. Poza tym prezentacja w takim komercyjnym miejscu to próba
wyjścia z architekturą do ludzi. Dziennie przychodzi ich tutaj 20 tysięcy, w weekendy – dwa
razy więcej. Każda z tych osób idąc z zakupami
może przystanąć, pooglądać i przekonać się, że
w Krakowie istnieje środowisko architektów.

IZBA ARCHITEKTÓW
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DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE

FOT. TOMASZ WLEZIEŃ

IZBA ARCHITEKTÓW

VI Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Ustroń, 6-7 lutego 2010 r.

Zawód architekt – warunki
i standardy wykonywania
arch. Michał Buszek

Tradycyjnie zimą (przy czym szczęśliwie luty 2010 r. był okresem pięknej, słonecznej i śnieżnej
pogody) Śląska Okręgowa Izba Architektów RP gościła w Ustroniu przyjaciół z Izb Architektów
Krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Węgier, Łotwy, Czech, Słowacji, Białorusi. Architekci
przybyli gościnnie oraz architekci – członkowie IARP postanowili odpowiedzieć na pytania
o warunki i standardy wykonywania zawodu w poszczególnych krajach.

Z

Zgromadzonych gości w liczbie 44 osób,
w tym Olgierda Dziekońskiego (wówczas Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, obecnie Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP), przywitał osobiście autor
niniejszej relacji – jako organizator konferencji
i Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Występując w roli gospodarza
miałem przyjemność dokonania historycznego podsumowania oraz przypomnienia postaci
i wydarzeń, które miały miejsce podczas spotkań architektonicznej „grupy wyszehradzkiej” od 2002 roku. Jak zwykle uzupełnieniem
ceremonii otwarcia była prezentacja własnej
osoby przez każdego z gości oraz przekazanie
okolicznościowych prezentów.
Wstępem do merytorycznej dyskusji
była prezentacja kol. Borysława Czarakcziewa, Przewodniczącego Małopolskiej OIA RP,
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pt. „Impact of Economic Crisis”, dotycząca
wpływu kryzysu ekonomicznego na zawód architekta w Europie.
Od tego momentu część merytoryczną
poprowadził Prezes KRIA, kol. arch. Sławomir
Żak, który poprosił obecnych gości zagranicznych o udzielenie odpowiedzi na cztery przygotowane wcześniej pytania:
1. Jaki zakres uprawnień zawodowych posiadają architekci w danym kraju?
2. Jakie są warunki uzyskiwania uprawnień
zawodowych (okres studiów, praktyki, egzaminy)?
3. Czy istnieją formalnie określone standardy
wykonywania zawodu i czy są możliwości
ich egzekwowania w praktyce?
4. Czy istnieje system ustawicznego kształcenia architektów, jakie są metody jego realizacji?

Organizacje reprezentowane podczas
VI Międzynarodowej Konferencji
Izb Architektów Krajów Europy
Środkowej i Wschodniej 2010
1) Białoruś: Белорусский Союз Архитекторов
(Belarusian Alliance of Architects), www.bsa.by
2) Węgry: Magyar Építész Kamara
(Chamber of Hungarian Architects), www.mek.hu
3) Łotwa: Latvijas Arhitektu savienība
(Latvian Association of Architects), www.latarh.lv
4) Słowacja: Slovenska komora architektov
(Slovak Chamber of Architects),

www.komarch.sk
5) Czechy: Česká komora architektů
(Czech Chamber of Architects), www.cka.cc
6) Polska: Izba Architektów RP
(Chamber of Architects of the Republic of Poland),

www.izbaarchitektow.pl

IZBA ARCHITEKTÓW

OD REDAKCJI
Wśród opinii i propozycji wyrażonych w „Ankietach czytelnictwa” jakie napłynęły do redakcji
Z:A w pierwszym półroczu 2010 r. (serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli dobrowolny udział
w sondażu!), znalazły się prośby, byśmy prezentowali jeszcze więcej doświadczeń zagranicznych. Zarówno
w zakresie specyﬁki działalności zawodowej architektów, jak i funkcjonowania samorządów i organizacji
architektonicznych.
Przedstawiciele Izby Architektów RP i Okręgowych Rad Izby Architektów organizują i uczestniczą w wielu
różnych spotkaniach tego typu. Jedną ze znakomitych okazji do międzynarodowej wymiany doświadczeń
jest coroczne spotkanie w Ustroniu. Biorą w nim udział architekci z Europy Środkowej i Wschodniej,
a organizatorem wydarzenia jest Śląska OIA.
Kolejna konferencja – dotycząca ubezpieczeń zawodowych – zaplanowana jest na 3-5 lutego 2011 roku.
Wszelkie informacje organizacyjne uzyskać można bezpośrednio w Śląskiej OIA pod adresem e-mail:
slaska@izbaarchitektow.pl lub pod numerem telefonu 32 / 253 01 27.
Tymczasem – chcąc spełnić oczekiwanie pt. „więcej informacji międzynarodowych” i zachęcić do
tegorocznej wizyty w Ustroniu – zapraszamy do lektury autorskiej relacji z poprzedniego spotkania.

> BIAŁORUŚ
Ad. 1. Uprawnienia architekta
Aleksandr Solntsau: Od 1 stycznia 2010 r. funkcjonuje system, w którym architekt winien
uzyskać licencję pozwalającą na wykonywanie zawodu. Licencja umożliwia projektowanie
określonych typów budynków:
1) większych kompleksów oraz budynków użyteczności publicznej,
2) budynków przemysłowych,
3) budynków prywatnych.

Ad. 2. Uzyskiwanie uprawnień
Aleksandr Solntsau: Na doświadczenie zawodowe składają się: kształcenie obejmujące 5 lat
studiów na uniwersytecie oraz praktyka zawodowa po ukończeniu studiów, trwająca 2 lata.
Po zakończeniu studiów przeprowadzany jest
egzamin w ramach organizacji, w której pracuje
dany architekt. Zdany egzamin dopuszcza do
zawodu asystenta architekta.
Od 10 lat przeprowadzane są państwowe
egzaminy dla architektów chcących kierować
projektem. Po zdaniu egzaminu obejmującego znajomość aktów prawnych około budowlanych i standardów zawodowych architekt otrzymuje dyplom wraz z certyﬁkatem
uprawniającym do pełnienia funkcji głównego projektanta i samodzielnego podpisywania projektów.

Ad. 3. Standardy zawodu
Michail Gauchfeld: Białoruś obecnie jest
w okresie przejściowym. Z jednej strony są
starania, aby wprowadzić normy europejskie,
z drugiej strony dąży się do zachowania podstaw, które Związek Architektów tworzył
przez 15 lat. W odróżnieniu od innych krajów,
na Białorusi nie ma Izby Architektów, lecz Białoruski Związek Architektów (Belarusian Alliance of Architects). Funkcje, które w Europie

pełnią Izby Architektów, spełnia Ministerstwo
Architektury i Budownictwa na Białorusi.
Valiantsina Nazaruk: Na Białorusi funkcjonuje niezależna polityka w zakresie architektury, urbanistyki i planowania. Istnieje
generalny terytorialny plan urbanistyczny dotyczący całego kraju. Ministerstwo realizuje
plan dotyczący zabudowy państwa wykorzystując prace 110 architektonicznych instytutów państwowych uzgadniając je ze związkiem architektów. W instytutach pracuje ok.
900, a w prywatnych przedsiębiorstwach ok.
16,5 tys. projektantów (przy 9 milionach ludności na Białorusi).
Polityka dotycząca zagospodarowania przestrzennego podlega ministerstwu planującemu
rozwój ekonomiczny kraju, przy czym największym sektorem gospodarczym na Białorusi
jest sektor architektoniczny i budowlany. Jednym z programów tworzonych przez państwo
jest eksport usług, w tym usług świadczonych
przez architektów. Polityka ta jest dobrze prowadzona, gdyż od architektów zależy nie tylko
rozwój architektoniczny kraju, ale również przyciąganie nowych inwestorów.
Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzono do budownictwa i projektowania normy europejskie:
58 kodeksów dotyczących praktyki architektonicznej i 668 standardów Unii Europejskiej.
Podsumowując wypowiedzi kolegów Stalin
Fiedcenko poinformował, że sytuacja białoruskich architektów jest trudna, lecz dąży się do
poprawy warunków wykonywania zawodu celem
ogólnej poprawy warunków życia na Białorusi.

> WĘGRY
Ad. 1. Uprawnienia architekta
Miko Laszlo: W roku 1991 utworzona została
Węgierska Izba Architektów, która nie była
w stanie przeciwstawić się licencjom narzuconym przez władze państwowe, wobec cze-

go występuje system mieszany. Istnieją trzy
kategorie licencji:
1) Architekt A/2 (Építész É/2) – posiadający
ograniczony zakres uprawnień, nadawanych
przez władze – dla obiektów do 5 pięter i powierzchni do 2000 m2,
2) Architekt A (Építész É) – posiadający nieograniczony zakres uprawnień zawodowych,
nadawanych przez władze po odbyciu 5-letniej
praktyki zawodowej i uczestnictwie w programie CPD (Continual Professional Development
– system kształcenia ustawicznego),
3) Architekt A/1 (Építész É/1) – posiadający
nieograniczony zakres uprawnień zawodowych, nadawanych przez Izbę, po odbyciu
8-letniej praktyki zawodowej i uczestnictwie w programie CPD. Mogą być członkami komisji sędziowskich i konkursowych,
wcześniej mieli również wyłączne prawo
zajmowania się pomnikami historycznymi
(obecnie mogą się nimi zajmować również
architekci A). Muszą stale odnawiać licencję
zgodnie z programem CPD.

Ad. 2. Uzyskiwanie uprawnień
Miko Laszlo: Zgodnie z wytycznymi ACE i UIA
studia trwają 5 lat i kończą się wydaniem dyplomu, po czym następuje 2-letnia, udokumentowana praktyka zawodowa.

Ad. 3. Standardy zawodu
Miko Laszlo: Funkcjonują trzy kategorie standardów wykonywania zawodu ustanowionych
przez Izbę, przegłosowanych przez Walne
Zgromadzenie i niemających nic wspólnego z
działalnością ministerstwa:
1) Kodeks dyscyplinarny i postępowania – kodeks etyczny,
2) Kodeks stosowany przy konkursach architektonicznych,
3) Kodeks CPD.
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Od lewej: Marek Czuryło, Waldemar Jasiewicz, Piotr Andrzejewski, Lubica Vitkowa (Słowacja), Olga Mihalikowa (Słowacja), Miko Laszlo (Węgry),
Ervins Timofejevs (Łotwa), Barbara Potysz (Czechy), Leszek Horodyski

Wewnątrz Izby istnieje organ zajmujący się ww.
kodeksami. Składa się z przewodniczącego, zastępcy i członków architektów, którzy na spotkaniach omawiają te kwestie.

Ad. 4. Kształcenie ustawiczne
Miko Laszlo: Prowadzony jest system kształcenia ustawicznego umożliwiający otrzymanie
licencji. Numer licencji ważny jest przez 5 lat.
Z numerów można wyczytać kod zawodowy
– np. architekt (Építész É/1), oddział któremu
podlega architekt (np. 01 to Budapeszt), 5-cyfrowy numer osobisty oraz rok, w którym została odnowiona licencja (2 ostatnie cyfry).
System CPD składa się z dwóch elementów:
obowiązkowego: 10 godzin wykładów, które mogą trwać przez 2 dni (5+5 h) lub alternatywnie zastąpione wypełnieniem drogą
elektroniczną testu na stronie internetowej
Izby. Sesje wykładów są organizowane 6 razy
w roku. Wykłady prowadzą specjaliści w danej dziedzinie i dotyczą one kwestii prawnych,
technicznych, związanych z ochroną środowiska i konserwacją zabytków architektury.
uzupełniającego (dobrowolnego): polegającego na zebraniu 20 punktów, w ciągu 5 lat,
za uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach architektonicznych, np. wykładach,
konferencjach, oglądach budów, konkursach
architektonicznych. Po zebraniu punktów,
przedkłada się dokumentację osiągniętych
wyników, co powoduje odnowienie licencji.
Przynależność do Izby jest obowiązkowa. Organizacją wydarzeń oraz odnawianiem licencji
zajmują się architekci delegaci Izby, stowarzyszenia i środowisk akademickich. Konieczność
odnawiania licencji została narzucona przez
Izbę i funkcjonuje od ok. 10 lat.

> ŁOTWA
Ad. 1. Uprawnienia architekta
Ervīns Timofejevs: Na Łotwie nie istnieje Izba
Architektów, lecz Stowarzyszenie Architek-
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tów. Członkostwo w Stowarzyszeniu nie jest
obowiązkowe. Aby samodzielnie wykonywać
zawód architekta, należy posiadać certyﬁkat
architekta. Zagraniczni architekci wchodzą na
rynek bez konieczności sprawdzania kwaliﬁkacji, co jest ogromnym problemem.

Ad. 2. Uzyskiwanie uprawnień
Ervīns Timofejevs: Studia architektoniczne
trwają 5,5 roku. Po ukończeniu studiów należy
odbyć min. 3 lata praktyki zawodowej pod nadzorem certyﬁkowanego architekta, po czym
zdać egzamin, na którym uzyskuje się własny
certyﬁkat.
Po 5 latach ponownie trzeba przejść przez
procedurę certyﬁkacyjną, prezentując wykonany przez siebie projekt, który został zatwierdzony przez lokalną radę budownictwa oraz
złożyć portfolio swoich projektów.

Ad. 3. Standardy zawodu
Ervīns Timofejevs: Istnieją standardy zawodowe, ale są one wykorzystywane głównie do
celów edukacyjnych.

Ad. 4. Kształcenie ustawiczne
Ervīns Timofejevs: Nie ma formalnie wyodrębnionego systemu kształcenia ustawicznego,
przy czym w ramach odnawiania certyﬁkatów
istnieje konieczność zbierania punktów, podobnie jak w europejskim systemie punktów uznaniowych.

> SŁOWACJA
Ad. 1. Uprawnienia architekta
Olga Mihalikowa: Członkostwo w Izbie jest obowiązkowe. Główny architekt ma nieograniczony zakres uprawnień zawodowych. Może m. in.:
wykonywać prace przedprojektowe, obowiązkowe prace projektowe i kosztorysowe, opracowania zagospodarowania terenu, kierować
budową, świadczyć usługi doradztwa technicznego z ekspertyzami i opiniami. Ten sam zakres
zagwarantowano dla architektów wizytujących

(świadczących usługi transgraniczne). Niezależnie stworzono odrębny rejestr dla architektów krajobrazu.

Ad. 2. Uzyskiwanie uprawnień
Lubica Vitkowa: Aby wykonywać zawód architekta na Słowacji, niezbędne są studia
2-stopniowe: I stopień – 4-letnie licencjackie, II
stopień – 2-letnie magisterskie. Po ukończeniu
studiów konieczne jest odbycie 3-letniej praktyki zawodowej pod nadzorem architekta, który jest członkiem Słowackiej Izby Architektów
(tzw. architekt z uprawnieniami). Funkcjonuje
również trzeci poziom studiów – studia doktoranckie – nieistotne z punktu widzenia praktyki
zawodowej.
Na Wydziale Architektury Politechniki w Bratysławie (główny ośrodek kształcenia architektów) na jednym roku studiuje ok. 200 architektów. Na drugiej uczelni kształcącej architektów,
Politechnice w Koszycach, studiuje ok. 20 osób
na roku. Praktyka musi być zarejestrowana
w dzienniku praktyk. Należy również zdać egzamin na uprawnienia, składający się z 2 części:
części pisemnej – testu przygotowanego
przez Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego – obejmującego standardy
techniczne i prawne,
części ustnej – dyskusji na temat portfolio
osoby ubiegającej się o uprawnienia.

Ad. 3. Standardy zawodu
Lubica Vitkowa: Izba przyjęła standardy i normy
europejskie, które są obowiązkowe dla wszystkich architektów. Każdy architekt musi złożyć
przysięgę, że będzie działał etycznie. Wszystkich członków obowiązują kodeksy ustanowione przez Izbę, tj.: kodeks etyki zawodowej,
kodeks dyscyplinarny, kodeks konkursów oraz
konkurencji.

Ad. 4. Kształcenie ustawiczne
Lubica Vitkowa: Na Słowacji funkcjonuje system CPD, ale nie ma on charakteru systema-
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Od lewej: Olgierd Dziekoński, Paweł Kobylański, Sławomir Żak, Valiantsina Nazaruk (Białoruś), Kinga Wolsza – tłumaczka (Białoruś),
Michail Gauchfeld (Białoruś), Stalin Fiedcenko (Białoruś)

tycznego – jest dobrowolny. 5 lat temu w Izbie
Inżynierów Budownictwa istniał system bardzo podobny do tego, który funkcjonował na
Węgrzech czy Łotwie. Zakładał on obowiązkowe uczestnictwo w konferencjach, wizytach na budowie itd. System ten jednak się nie
sprawdzał i nie został zastosowany w Słowackiej Izbie Architektów. Izba natomiast organizuje wycieczki, wizyty, seminaria. Architekci
mogą skorzystać z formy eksternistycznych
studiów doktoranckich jako formy kształcenia ustawicznego. Na Wydziale Architektury
Politechniki w Bratysławie kształci się ok. 60
doktorantów.

> POLSKA
Ad. 1. Uprawnienia architekta
Paweł Kobylański: W Polsce funkcjonują dwie
organizacje architektoniczne: Stowarzyszenie
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (członkostwo fakultatywne) i Izba Architektów RP
(członkostwo obowiązkowe). Każdy praktykujący i podpisujący projekt architekt musi posiadać
uprawnienia i być członkiem Izby. Zawód architekta w Polsce jest od 2000 r. zawodem regulowanym (na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów).

Aby uzyskać uprawnienia nieograniczone,
należy, zgodnie z Kartą Bolońską, przejść przez
2 stopnie edukacji akademickiej: I stopień – studia licencjackie, II stopień – studia magisterskie
oraz odbyć co najmniej 2-letnią praktykę w biurze pod kierunkiem uprawnionego architekta
(praktyka musi być udokumentowana w książce praktyk) oraz roczną praktykę na budowie.
Potem należy zdać egzamin przeprowadzany
przez Izbę Architektów (którego pytania również opracowuje Izba Architektów). Istnieje
możliwość zapisania się na kursy przygotowujące do egzaminu.
Dla obywateli państw członkowskich UE,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA uruchomione są dwie procedury
nadania uprawnień:
1) uznawanie kwaliﬁkacji zawodowych w oparciu o Dyrektywę 2005/36/WE,
2) postępowanie w sprawie świadczenia usług
transgranicznych – czasowa rejestracja w Izbie
(pro forma), nie są wymagane opłaty. Teoretycznie nie jest wymagana znajomość języka
polskiego.

Ad. 3. Standardy zawodu
Paweł Kobylański: Jedynym obowiązującym
standardem jest kodeks etyki zawodowej.

Ad. 2. Uzyskiwanie uprawnień

Ad. 4. Kształcenie ustawiczne

Paweł Kobylański: Istnieją dwa podstawowe
rodzaje uprawnień do projektowania:
ograniczone – zezwalają na projektowanie
obiektów położonych na obszarach wiejskich, o kubaturze do 1000 m3, wydaje je
Polska Izba Inżynierów Budownictwa,
nieograniczone – zezwalają na wszystkie
inne projekty w zakresie architektury, wydaje je Izba Architektów RP.

Paweł Kobylański: Zostały podjęte przez Izbę
działania mające charakter zbliżony do kształcenia ustawicznego, m.in. zorganizowane w całym kraju dla wszystkich zainteresowanych
architektów szkolenia na temat certyﬁkatów
energetycznych.
Tomasz Taczewski: Izba Architektów RP
postanowiła zbudować system CPD na podstawie wytycznych opracowanych przez ACE.
System ma być obowiązkowy dla członków
Izby Architektów. Obecnie trwa budowa tego
systemu, a także inwentaryzacja podmiotów
prowadzących szkolenia architektów. Pozyskiwane są informacje na temat wydziałów

Niektórzy architekci mają uprawnienia do projektowania prostych konstrukcji, które uzyskali w wyniku poprzednich procedur kwaliﬁkacyjnych.

architektury zainteresowanych prowadzeniem zajęć o charakterze CPD. Izba Architektów współpracuje w tym zakresie ze Stowarzyszeniem Architektów RP. Prowadzone są
rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury
i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby system CPD osadzić w systemie
prawnym państwa. To długoterminowe zadanie.
***
Po przedstawieniu odpowiedzi na pytania
„przygotowane” nastąpiła kilkugodzinna dyskusja, podczas której padały dodatkowe pytania i odpowiedzi dotyczące m.in. obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w formie ubezpieczeń grupowych, europejskich standardów zawodowych i ich bezpłatnej dostępności dla wszystkich architektów,
prób ochrony tytułu zawodu architekta czy
rozstrzygnięć konkursowych funkcjonujących
w różnych państwach.
Rozmowy trwały jeszcze długo po oﬁcjalnym zakończeniu konferencji przez Prezesa
Sławomira Żaka. Dyskutanci nie ustawali
w formułowaniu swych opinii na interesujące
nas tematy, m. in.: edukacji architektonicznej
i kształcenia ustawicznego, monopolu na projektowanie architektoniczne, honorariów architektów.
O tym wszystkim nadal będziemy rozmawiać podczas kolejnych konferencji architektonicznej „grupy wyszehradzkiej”. Przypominam, że najbliższa – dotycząca ubezpieczeń
zawodowych – odbędzie się już wkrótce: 3-5
lutego 2011 r.

Michał Buszek
architekt
Przewodniczący Śląskiej OIARP
mbuszek@o2.pl
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ARCHITEKCI W EUROPIE

BRUKSELA, 3 GRUDNIA 2010

Konferencja architektów
w Parlamencie Europejskim
arch. Tomasz Tomaszewski

Z okazji jubileuszu 20-lecia ACE w dniu 3 grudnia 2010 r. w Brukseli odbyło się oficjalne
spotkanie architektów działających w Radzie Architektów Europy (ACE) z eurodeputowanymi
i przedstawicielami Komisji Europejskiej. Spotkanie w siedzibie Parlamentu Europejskiego
dotyczyło dwóch głównych tematów: mobilności zawodowej architektów w Europie oraz
środowiska biznesowego dla architektów europejskich.

Konferencję zainaugurował Jos Leyssens,
wiceprzewodniczący ACE, który w imieniu
prezydenta ACE Selmy Harrington przywitał wszystkich zebranych. Podziękował Pani
Friedzie Brepoels za jej wsparcie dla realizacji
konferencji w Parlamencie Europejskim, czyli
tu, gdzie „powstaje polityka”, formowane są

K
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dyrektywy i tworzone rozporządzenia. Podkreślił, że obecność ACE w tym miejscu symbolizuje relacje architektów z instytucjami UE.
Podziękował również ﬁrmom, które sponsorują i współpracują z ACE w trakcie konferencji.
Jos Leyssens wyraził także nadzieję, że
konferencja pozwoli na omówienie wielu euro-

pejskich dyrektyw, które są istotne dla sektora
architektonicznego. Podkreślił, że ACE znacznie
powiększyła się od czasu jej powstania w 1990
roku i dziś to jej członkowie muszą zadecydować o przyszłości.
Frieda Brepoels, belgijska eurodeputowana i członek European Free Alliance, mówiła
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jak ważne jest dla architektów omówienie
przepisów UE. Mają one przecież zasadniczy
wpływ na nasze codzienne życie – skoro 80%
przepisów krajowych lub regionalnych pochodzi z UE. Przypomniała, że po zmianach wprowadzonych przez traktat lizboński, Parlament
Europejski jest współustawodawcą dla 95%
wszystkich aktów prawnych.
Jako architekt z wykształcenia, Frieda
Brepoels akcentowała swoje przekonanie
dla ważnej roli rzecznictwa ACE, które powinno przyczyniać się w szczególności do
opracowania spójnej polityki w zakresie wolnych zawodów (w tym architektów), która
wchodzi w zakres dyrektywy usługowej.
Jednocześnie podzieliła się obawą, że na
mocy niniejszej dyrektywy architektura jest
niestety uważana za działalność czysto komercyjną. Zamknęła prezentację nadzieją,
że konferencja dostarczy decydentom cennych informacji.
W występieniu Toma Dalemansa, przemawiającego w imieniu Sabine Laruelle, minister MŚP, samozatrudnionych, rolnictwa
i polityki naukowej, uczestnicy konferencji

usłyszeli, że belgijska minister wyraża chęć
zmiany przepisów w celu poprawy warunków
pracy architektów.
Tom Dalemans powiedział, że wyniki działalności architektów wszyscy ludzie obserwują wokół siebie, każdego dnia i na całym
świecie. Przyznał, że ponad 90% architektów pracujących na własny rachunek, działa na rzecz poprawy dobra publicznego, ale
potrzebuje poprawy warunków pracy i większych zabezpieczeń ﬁnansowych. Z tego
powodu minister Laruelle zasugerowała, że
architekci powinni być zachęcani do partnerskiego udziału w ﬁrmach-spółkach, w celu
ograniczenia osobistej odpowiedzialności ﬁ nansowej.
Następnie głos zabrał Mattia Pellegrini,
członek Gabinetu Wiceprezesa Komisji Europejskiej Antonio Tajaniego, odpowiedzialnego
za przemysł i przedsiębiorczość. Przemawiając
w imieniu komisarza Tajaniego powiedział, że
sektor budowlany jest kluczowym sektorem
przemysłu UE, stanowiącym 10% unijnego
PKB. I że nabiera on coraz większego znaczenia, zwłaszcza ekonomicznego (zatrudnia 32

miliony ludzi) oraz ekologicznego (ma ogromny
wpływ na ograniczanie emisji CO2). Zapowiedział, że Komisja Europejska będzie omawiała
nowe rozporządzenie dotyczące materiałów
budowlanych z ACE i z innymi organizacjami
w tym sektorze, a w 2012 r. planuje wydanie
komunikatu w sprawie budownictwa zrównoważonego.
Na zakończenie części inauguracyjnej wysłuchano inspirującego wykładu wygłoszonego przez duńskiego architekta Bjarke Ingelsa, zakończonego poruszającym pomysłem
stworzenia „Pragmatycznej Utopii”. Architekci mieliby pokazać w niej społeczeństwu, że
dziś zrównoważone budownictwo i styl życia
są bardziej przyjazne niż codzienne życie. Lecz
aby mogli tego dokonać – muszą słuchać konﬂiktów i sprzeczności w społeczeństwie, aby
pomagać temu społeczeństwu nieustannie
się rozwijać. W ten sposób – o ile idea zjednoczonej Europy jest wizją utopijną, to pomysł
zrównoważonego rozwoju w Europie może
być pragmatycznym arcydziełem tej utopii,
w którym wizja przyszłości Europy staje się
konkretnym celem.
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Polski architekt w Zarządzie Rady Architektów Europy
4 grudnia 2010 r. na walnym zgromadzeniu
ACE powołano nowy skład Zarządu (Executive Board) tej organizacji. Jednym z jego członków został nasz kolega, były wiceprezes
Krajowej Rady IARP, arch. Paweł Kobylański.
Serdecznie gratulujemy!
Paweł Kobylański bierze intensywny udział
w pracach Architects' Council of Europe od ponad dwóch lat, od początku jako oﬁcjalny reprezentant naszego samorządu. Do zarządu ACE
kandydował jako delegat z mandatem Izby Architektów RP i SARP. W ramach nowych obowiązków objął funkcję Koordynatora obszaru
TA2 (Practice of the Profession). Tym samym
mamy nadzieję na dalszy rozwój relacji polskich
architektów z architektami europejskimi.

Paweł M. Kobylański,
architekt
• Rocznik 1958. Dyplom architekta uzyskał w 1981 roku,

Architektów w I kadencji, a od 2008 do 2010 roku

(nieograniczone) i projektowania konstrukcji (ograniczone)

wiceprezes Izby Architektów RP odpowiedzialny za kontakty

– w roku 1986. Od tego czasu jest aktywny zawodowo.

międzynarodowe. Odznaczony srebrną i złotą odznaką IARP.

• Od 1988 roku pełni funkcję prezesa zarządu założonej

architektonicznych i urbanistycznych, m.in. w konkursach

Jest także wiceprezesem spółki j-v Casio-Penta. W latach

na dzielnicę Koszyce miasta Piła (Master Plan dla ponad

1997 i 2003 wykładał zarządzanie projektami na Wydziale

140 hektarów) w 1984 r. oraz nowe centrum Gorzowa

Architektury Politechniki Poznańskiej.

w roku 2009.

• Od roku 1987 do 1990 był prezesem Oddziału SARP Poznań,

Mobilność architektów w Europie

szereg unijnych dyrektyw i rozporządzeń,
które mają wpływ na wykonywanie zawodu
architekta:
Dyrektywę dotyczącą zamówień publicznych (2004/18/EC),
Dyrektywę dotyczącą poprawy sprawności
energetycznej budynków (2010/31/EU),
Badanie sektorowe ACE,
Rozporządzenie dotyczące materiałów budowlanych.

Wystąpienie zostało skomentowane przez
członków ACE. Kluczowymi kwestiami podkreślanymi przez architektów-członków ACE były:
potrzeba zwiększenia okresu szkolenia architektów w celu utrzymania wysokiego poziomu usług
oraz obawy, że deregulacja zawodu architekta
doprowadzić może do pogorszenia standardów.

Środowisko biznesowe
dla architektów europejskich
Podczas ostatniej sesji dyskutowano o codziennym uprawianiu zawodu, a więc o otoczeniu biznesowym architektów. Omówiono
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• Był członkiem zwycięskich zespołów wielu konkursów

z czterema wspólnikami pracowni Pentagram Architekci.

Pełny skład nowego Zarządu ACE znajduje
się na stronie www.izbaarchitektow.pl w zakładce „Aktualności ACE”.

Druga sesja konferencji poświęcona została
tematowi mobilności zawodowej architektów.
Członkowie Komisji Europejskiej zaprezentowali dwie wzajemnie powiązane dyrektywy
Unii Europejskiej:
Dyrektywę dotyczącą kwaliﬁkacji zawodowych (2005/36/EC),
Dyrektywę dotyczącą usług na rynku wewnętrznym (2006/123/EC).

• Wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby

uprawnienia do projektowania architektonicznego

• Ojciec trzech córek, pasjonuje się renowacją zabytkowych

nadal jest aktywnym członkiem SARP i kolegium sędziowskiego

samochodów, bierze udział w rajdach automobili, słucha

SARP. W roku w 2006 odznaczony złotą odznaką Stowarzyszenia.

francuskiej muzyki i czyta dobrą literaturę.

Dokumenty zaprezentowane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej były tematem
wypowiedzi zarówno architektów-członków
ACE, jak i przedstawicieli tych gałęzi przemysłu, które są objęte ich zakresem. Odbyła się
również krótka prezentacja na temat jakości
powietrza w budynkach.
Członkowie ACE zwrócili uwagę, że wybór
podmiotów biorących udział w zamówieniach
publicznych powinien być podyktowany jakością, a nie ceną, a dla poprawy wydajności
energetycznej powinno włączać się środowisko zbudowane, a nie tylko realizować sam bu-

dynek. Przedstawiciele branży producentów
okazali zaniepokojenie zbyt wieloma przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych oraz
pokazali przykłady ich działań prowadzących
do zmniejszenia zużycia energii.
Przedstawiono także rezultaty badania ACE
dotyczącego zawodu architekta. Dające dość
ponury obraz przyszłości, ale pokazujące, że pomimo spowolnienia gospodarczego w zawodzie,
architekci nadal są przekonani do słuszności
tego, co robią i za co czują się odpowiedzialni.
***
Pełną treść raportu w tłumaczeniu na język
polski przeczytać można w serwisie internetowym www.izbaarchitektow.pl, zakładka „Aktualności ACE”

Tomasz Tomaszewski
architekt, wiceprezes Krajowej
Rady Izby Architektów RP
tomaszewski@izbaarchitektow.pl
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Zintegrowany Proces
Projektowy, czyli jak możemy
projektować lepiej
arch. Wojciech Kujawski

Zintegrowany system współpracy projektantów powstał w celu optymalnego kształtowania
zrównoważonego środowiska zabudowanego. A więc (również) budynków, które projektujemy.
Bez znajomości tego systemu trudno być konkurencyjnym na nowych rynkach gdzie podstawą
jest projektowanie budynków o optymalnych parametrach oraz minimalnym oddziaływaniu
na środowisko naturalne.
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Powołanie
zespołu
projektowego;
identyfikacja
brakujących
specjalności

Opracowanie
projektu
/danych
referencyjnych

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

OPRACOWANIE
KONCEPCJI
Rozważanie
zagadnień
zagospodarowania
terenu

Start
warsztatów
projektowych

Ocena lokalizacji
istniejących
obiektów

warsztaty
projektowe
– symulacje

Wybór
rodzaju
konstrukcji

warsztaty
projektowe
– symulacje

Przegląd
funkcjonalny
programu,
ustalenie
wstępnych
celów

Dyskusja
nad obudową
budynku

ZAŁOŻENIA CELÓW DLA:
• Surowców nieodnawialnych
• Obciążenia środowiska
• Jakości środowiska
wewnętrznego
• Długoterminowych wyników
• Funkcjonalności
• Kwestii gospodarczych
i społecznych

Monitorowanie
faktycznych
wyników,
optymalizacja
wydajności

warsztaty
projektowe
– symulacje

Ciągłe
symulacje

warsztaty
projektowe
– symulacje

Zakończenie
budowy powyżej
poziomu terenu.
Uruchomienie

Końcowe
decyzje
projektowe

Spotkania
robocze

Przejęcie
placu budowy,
istniej. budynków,
odkażanie,
dekonstrukcja,
fundamenty

Spotkania
robocze

Spotkania
robocze

Opracowanie
strategii dla
procesów
konstrukcji oraz
eksploatacji

Spotkania
robocze

Kompletowanie
roboczej
dokumentacji

Wstępne
dyskusje nad
oświetleniem
dziennym,
sztucznym,
mocą

P reliminary
Wstępne
ventilation,
dyskusje
nad
heating and
ogrzewaniem,
cooling oraz
wentylacją
design
chłodzeniem

Wybór
materiałów
pod względem
ochrony
środowiska

* Uwaga: kolejność etapów jest przybliżona i może się różnić
w zależności od potrzeb projektu (źródło: N.Larsson, iiSBE)

Rys. 1. Zintegrowany Proces Projektowy (najbardziej aktualny schemat ideowy)

W

Wciąż nie zawsze jest jasne dla projektantów
w jaki sposób rozpoczynać projekt i jakich narzędzi użyć gdy w grę wchodzi optymalizacja rozwiązań. Pojęcie zespołowego, zintegrowanego
procesu (ang. Integrated Design Process – IDP,
pol. Zintegrowany Proces Projektowy – ZPP) powstało stosunkowo niedawno, chociaż wydawałoby się, że stosowana od wieków „koordynacja
międzybranżowa” stanowi dokładnie to samo.
Niestety, dyskusja instalatora z konstruktorem
czy można belkę przebić rurami, a na koniec
spięcie spinaczem opracowań branżowych, nie
stanowi o prawdziwej zespołowej integracji. Jest
nią stworzenie forum, którego członkowie będą
wspólnie pracować nad projektem od koncepcji
aż do momentu weryﬁkacji założonych parametrów budynku, który jest traktowany jako dynamiczny zespół systemów, a nie jak statyczny
przedmiot lub zbiór takich przedmiotów. Słowo
„zintegrowany” (ang. integrated) jest również

często zastępowane przez „integracyjny” (ang.
integrative) ponieważ proces ten jest ciągły, nie
kończy się z momentem odbioru budynku.
Wydawać się może, że w dzisiejszym świecie
nacisk na stosowanie najnowszych technologii
czy holistycznych, zrównoważonych rozwiązań
znacznie zredukuje elastyczność projektową,
zwiększy administrację i poprowadzi do niepożądanych wahań w całym procesie. Po dekadzie
„błędów i wypaczeń” okazało się jednak, że najpoważniejszym problemem jest błędny sposób
wprowadzania tych elementów bez całościowej
analizy przyczyn i skutków w kontekście Analizy
Cyklu Życia (Life Cycle Analysis – LCA) budynku,
oddającej prawdziwy obraz sukcesu lub porażki.
Ewentualny sukces może zacząć się dużo
wcześniej właściwym procesem zawierającym
hipotetyczne dane cyklu życia oraz symulacje
rozwiązań projektowych na każdym etapie pracy, a sam sposób myślenia, zorientowany na

ZINTEGROWANY PROCES
PROJEKTOWY JEST
EKONOMICZNIE UZASADNIONY
POPRZEZ SWOJE BARDZO
RYGORYSTYCZNE
PRZEWIDYWANIE, WYSZUKIWANIE
BRAKÓW ORAZ ELIMINACJĘ STRAT.
wyniki, musi charakteryzować się jasnym określeniem wizji, celów i zadań. Na przykład: czy
nowy budynek powinien być w ogóle wybudowany, czy też remont istniejącego jest bardziej
odpowiedni?
Aby osiągnąć skuteczne efekty, zespół musi
wypracować wspólną wizję tego, co będzie
starał się osiągnąć akceptując fakt, że dobry
budynek musi być projektowany od początku
w sposób obejmujący podstawowe ﬁlary zrównoważenia: ekologiczny, ekonomiczny i socjalny.
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Strategia procesu ZPP
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Całkowita
energia

Elektryczność

Naprawy
i utrzymanie

0

1,81
Pensje
roczne

Czynsz

Czym jest ZPP i jak się różni
od tradycyjnego podejścia
Początki „rewolucji” projektowej nastąpiły w Teksasie w latach 50. Były to wielodniowe sesje
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Opcja o wysokich
parametrach

Analiza prawdopodobnych
osiągów

Symulacje
energetyczne

Wybrana
opcja

Ulepszona opcja
podstawowa
Projekt wstępny

Rys. 2. Relacja pomiędzy rocznymi wypłatami (pensje) w przedsiębiorstwie,
a kosztem utrzymania i eksploatacji budynku w przeliczeniu na 1 m2 pow. użytkowej

Jakość projektu na każdym etapie zależy od jakości procesu projektowania, którego ostatecznym celem jest budynek o optymalnym zużyciu
energii, o wysokim komforcie wewnętrznym,
zdrowy dla użytkowników, a przy tym o minimalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne, czyli budynek zrównoważony (rys. 1). Stąd
widać, że zespół ZPP można porównać do „Złożonego” Mistrza Budowlanego z epoki przed
przemysłowej, którego wiedza obejmowała
wszystkie potrzebne wtedy dziedziny.
Kontekst, w jakim operujemy pojęciem „zrównoważenia” w świecie goniącym za zyskiem, ma
nierozerwalny związek z architekturą (przez małe
”a” lub duże „A”), czyli z tworzeniem ładu lub chaosu przestrzennego wpływającego w ogromnym
stopniu na wszystkie elementy naszego życia.
Działania zależne od decyzji projektowych wpływają (w dużym uproszczeniu) na:
efekty wizualne oraz krajobrazowe w większej skali (jeśli takie są możliwe),
zachowanie lub niszczenie zasobów naturalnych (część bezpowrotnie),
emisje gazów cieplarnianych,
związki socjalne, kulturowe, samopoczucie
oraz komfort ﬁzyczny użytkowników budynków.

Wstępne
założenia
projektu

Wstępne
symulacje

Koncepcja

ZTE

Rys. 3. Wstępny etap organizacji Zintegrowanego Procesu
Projektowego, czyli faza A z rys. 4 (źródło N. Larsson, IDP)

WYDAWAĆ SIĘ MOŻE, ŻE
W DZISIEJSZYM ŚWIECIE
NACISK NA STOSOWANIE
NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII,
ZRÓWNOWAŻONYCH ROZWIĄZAŃ
ZNACZNIE ZREDUKUJE
ELASTYCZNOŚĆ PROJEKTOWĄ.
OKAZAŁO SIĘ JEDNAK,
ŻE NAJPOWAŻNIEJSZYM
PROBLEMEM JEST BŁĘDNY
SPOSÓB WPROWADZANIA TYCH
ELEMENTÓW BEZ CAŁOŚCIOWEJ
ANALIZY PRZYCZYN I SKUTKÓW
W KONTEKŚCIE ANALIZY CYKLU
ŻYCIA BUDYNKU.

projektowe u klienta, osiągające w rekordowym
czasie rozwiązania zaaprobowane przez wszystkich uczestników (trzeba dodać, że klient po prostu zamknął projektantów, obiecując „wolność”
dopiero po uzyskaniu wyników). Lata 90. to początki teorii ZPP zainicjowane w Kanadzie przez
program C-2000, opracowania Rocky Mountain
Institute w USA oraz prace europejskie w ramach
IEA Annex 23 (głównie niemieckie), które, jako
teoretyczne i skomplikowane, okazały się nieprzystępne dla przeciętnego projektanta.
Firmy ﬁnansowe i deweloperzy z reguły są
zainteresowani szybkim zyskiem, a nie jakością

powietrza, właściwym oświetleniem, czy nawet
kosztami eksploatacji, zwłaszcza jeśli za nią nie
płacą. Duża część z nich (przede wszystkim właściciele budynków biurowych), zaczynają jednak
dostrzegać, że wzrost produktywności tylko
o kilka procent (łatwo osiągalny dzięki optymalizacji dającej zwiększenie komfortu użytkowników), pokryje im wszystkie inne koszta w ciągu
30-letniego okresu eksploatacji. Dodatkowo takie jakościowe zmiany prowadzą do znacznego
zwiększenia wartości budynku (rys. 2).

Kryteria optymalizacji
w Zintegrowanym Procesie
Projektowym
Wytyczne dla zrównoważonego budynku promują okres od 60 do 100 lat trwałości, a w wyborze materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych preferowane są materiały odpowiednie dla
recyklingu i z niskim ryzykiem środowiskowym.
Przy optymalizacji ZPP należy stworzyć taki zespół kryteriów dla procesu projektowego, aby
byli nimi zainteresowani zarówno deweloperzy
jak i projektanci, klienci oraz użytkownicy, i które
będą im dostarczone w formie narzędzia do projektowania i budowania lepszych budynków.
Specyﬁczne wymagania stawiane zespołowi
we wszystkich fazach procesu są następujące:
oszczędność energii w budynku i jego podsystemach,
wpływ konstrukcji i eksploatacji na środowisko,
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[1] ZPP na przykładzie kanadyjskiego procesu C-2000 który zapoczątkował ZPP w Kanadzie
Ustalenie
mierników
osiągów

Wstępna
analiza energetyczna

Wstępna
ocena
osiągów

Oświetlenie dzienne, wentylacja,
jakość powietrza

Opis koncepcji
projektowej

Symulacje
energii

Analiza
cyklów życia
oraz kosztów
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Dostarczenie dokumentacji
powykonawczej
i instrukcji obsługi

Raport
przedwykonawczy,
tzw. „pre-construction”

Raport
koncepcyjny

Końcowa analiza
kosztów w ciągu
życia budynku
Powtórzenie(-a)
w projekcie
Utworzenie zintegrowanego zespołu
projektowego

Rozwinięcie koncepcji
projektu(-ów)

Raport odbioru

Utworzenie wstępnego projektu
skorupy budynku
Wybór systemu
konstrukcyjnego

Wstępny projekt oświetlenia
oraz zasilania

Kompletna dokumentacja
wraz z kosztami

Oferty
i negocjacje

Budowa oraz
inspekcje

Eksploatacja

Wstępny projekt ogrzewania,
wentylacji oraz chłodzenia

Badanie
wymogów
funkcjonalnych

Badanie
zagadnień
placu budowy

Wstępny
projekt otworów
okiennych

warianty koncepcji
nowe pomysły/ usprawnienia

Utworzenie strategii
szkoleniowej dla
budowy oraz odbioru

Utworzenie
strategii
eksploatacji

Dostarczenie
materiałów
i urządzeń

Szkolenie
pracowników od
eksploatacji

Odbiór

Monitorowanie

wsparcie specjalistów branżowych

Faza A

Faza B

W tradycyjnym procesie
często wprowadza się nowe
pomysły/usprawnienia
dopiero w trakcie
opracowywania dokumentacji
budowlanej (lub nawet
później!), ponieważ nie
zostały uwzględnione lub
zaproponowane wcześniej.
Jest to kosztowne i uciążliwe
dla całego procesu.

Faza C

(detal na rys. 3)

[2] Uproszczony schemat tradycyjnego procesu linearnego

Wstępne założenia

Koncepcja 10%

ZTE 15%

Uwaga: tradycyjne podejście zawiera w sobie wiele innych nie pokazanych tutaj elementów

Rysunki robocze 50%

Oferty
i negocjacje
5%

Budowa oraz
inspekcje
20%

nowe pomysły/ usprawnienia

Rys. 4. Porównanie schematu Zintegrowanego Procesu Projektowego [1] z tradycyjnym procesem linearnym [2] (źródło: N. Larsson, IDP)

zdrowie, komfort i produktywność użytkowników,
funkcjonalne osiągi wszystkich systemów
i ich trwałość,
adaptowalność projektu do przyszłych wymagań,
eksploatacja i konserwacja systemów,
koszty bazujące na cyklu życia budynku,
powiązania socjalne, kontekst otoczenia, kultury, zwyczajów.
Wymagania procesu związane z integracją zespołową zapewniają maksymalnie efektywną
współpracę gwarantując, że innowacje nie będą
„karane”, podczas gdy koszty branżowe są tradycyjnie często uzależnione procentowo od całkowitych kosztów projektu, więc optymalizacja
nie ma dla branż ﬁnansowego sensu.
WIELE ELEMENTÓW W ZPP TYLKO
POZORNIE WYGLĄDA PODOBNIE
JAK W TRADYCYJNYM PROCESIE.
PRZEDE WSZYSTKIM KLIENT
I UŻYTKOWNIK ODGRYWAJĄ
DUŻO BARDZIEJ AKTYWNĄ
ROLĘ, A WSZYSCY UCZESTNICY
WIEDZĄ DOKŁADNIE JAK ICH
DECYZJE WPŁYWAJĄ NA PRACĘ
WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH
CZŁONKÓW ZESPOŁU.

Tradycyjne etapy procesu, takie jak koncepcja i ZTE, oczywiście nie znikają, są tylko inaczej prowadzone stosując tzw. pętle iteracyjne, które wielokrotnie udoskonalają pomysły
na rozwiązanie problemów w każdym etapie
projektowania (rys. 1 oraz rys. 3 z uproszczonym schematem). Kluczowym aspektem
w procesie jest prowadzenie ciągłych symulacji (iteracje proponowanych rozwiązań).
ZPP wprowadzono jako jeden z obowiązkowych elementów w systemach oceniających
budynki, takich jak światowy SBTool (www.
iisbe.org), LEED oraz wiele innych podobnych
programów czy inicjatyw na świecie (przykład:
Equilibrium™ w Kanadzie – http://cmhc.ca/en/
inpr/su/eqho/eqho_007.cfm – patrz pod Other
Relevant Documents). Obecnie praktycznie
każdy większy projekt ﬁnansowany przez rząd,
wiele (samo-)rządów lokalnych i miast zarówno
w USA, jak i w Kanadzie musi być prowadzony
według wymogów LEED, a co za tym idzie, zasad ZPP, który jest również warunkiem wstępnym w tych krajach dla każdego projektu zrównoważonego budynku lub społeczności. Pod
tym drugim pojęciem (sustainable community)
rozumie się społeczność żyjącą według zasad
zrównoważenia, czyli zdrowo, oszczędnie, wykorzystując energię odnawialną. Ludzi którzy
mają blisko do pracy, transportu publicznego,
usług i mieszkają w domach, a nie w pałacach.
Budynek Biblioteki Alice Turner w kanadyjskim Saskatoon (fot. na stonie 66) jest jednym

„Musimy używać
nowego zintegrowanego
procesu współpracy przy
projektowaniu, który poprzez
tworzenie nowych koncepcji
i narzędzi oraz właściwego
otoczenia, będzie mógł
przywrócić społeczną,
gospodarczą, i środowiskową
witalność naszych
społeczności”
Bob Berkebile, BNIM

z pierwszych przykładów zastosowania ZPP.
Zużywa 51% energii wzorcowego budynku,
a koszty energii wynoszą tylko 42%, dzięki redukcji poboru mocy. Co więcej, budynek
zmieścił się w oryginalnych kosztach pomimo
bardzo rygorystycznego podejścia do kryteriów
projektowych. Dodatkowe nakłady wynosiły
4-14% całkowitego kosztu poszczególnych
systemów.
Ciekawą sprawą w zintegrowanym procesie
(ZPP) są pomiary parametrów eksploatacyjnych, takich jak zużycie energii, wody, elementów komfortu cieplnego już po(!) zasiedleniu
budynków i po okresie próbnym. Zwłaszcza budynków z certyﬁkatami nie wymagającymi weryﬁkacji, jak LEED, BuildGreen, EnergyStar itd.
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FOT. N. LARSSON, iiSBE
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Jeden z pierwszych przykładów ZPP:
Biblioteka Alice Turner w Saskatoon, Kanada.
inwestor: Miasto Saskatoon,
zakończenie budowy: grudzień 1998,
architektura: Kindrachuk Agrey Architects Ltd.,
konstrukcja: Robb Kullman Engineering Ltd.,
architektura krajobrazu: Gordon Forsyth & Associates,
konsultacje energetyczne: G.F. Shymko & Associates Inc,
C-2000: N. Larsson

Pomiary często dowodzą, że realizacja nawet
najlepszego projektu może nie doprowadzić do
planowanych wyników.
Przyczyny tego są różne. Nierealistyczne
założenia, wymiana systemów na „tańsze”

Przykład zastosowania
generalnych zasad ZPP
Określenie docelowych parametrów.
Forma, orientacja, konﬁguracja oraz obudowa
budynku, włączając fenestrację –symulacje/
modelowanie, optymalizacja ogrzewania i chłodzenia, maksymalizacja oświetlenia dziennego
(energia i komfort) oraz redukcja sztucznego,
wybór oświetlenia i urządzeń kontrolnych,
Baza dla projektu ścian nośnych: nie tylko
obliczenia, ale także potrzeby użytkowników
oraz właściwości przepływu ciepła – sprawy nie
zawsze oczywiste dla architekta, projektanta.
Kształt dachu – wybór opierany na symulacjach
kształtu oraz zadaszeń wpływających na parametry energetyczne, przepływu powietrza wokół
budynku, stref ciśnieniowych.
Projekt wnętrz – modelowanie konﬁguracji,
optymalizacja systemów mechaniczno-elektrycznych oraz detali obudowy.
Maksymalne użycie energii odnawialnych oraz
słonecznej.
Analiza dwóch, trzech koncepcji projektowych
wraz z symulacjami energii.
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przez wykonawców, czy wreszcie podnajemcy
„bojkotujący” oszczędnościowe zamierzenia
przez instalowanie energochłonnych urządzeń,
ignorowanie procedury lub bezwiedne zmiany
standardowych odnośników obliczeniowych (na
przykład gdy podstawą obliczeń ilości energii dla
szkoły były godziny użytkowania od 7 rano do
4 po południu, a dodano zajęcia wieczorne od 5
do 9 wieczorem, lub zwiększono liczbę jednoczesnych wykładów).
Tego typu zmian, powodujących zdenerwowanie płacących rachunki (ponieważ sam
budynek może nadal być bardzo dobry), można
łatwo uniknąć jeśli wcześniej warunki zostaną
dokładnie ustalone podczas ZPP. Podwyższone
koszty obudowy budynku, czy poprawa oświetlenia prowadzą w prostej linii do zmniejszenia
wymiarów i kosztów instalacji grzewczo-wentylacyjnych i elektrycznych. Łatwo zauważyć,
że zintegrowany proces jest ekonomicznie uzasadniony poprzez swoje bardzo rygorystyczne
przewidywanie, wyszukiwanie braków oraz eliminację strat.

Popatrzmy na kilka przykładów
Wysokiej jakości oszklenie, rzadko wymagane,
kosztuje dużo więcej niż standardowe, spełniające wymogi kodeksu budowlanego. A co by się
stało, gdyby takie wysokosprawne oszklenie,
kontrolujące nasłonecznienie, zredukowało
wymagania wentylacji/klimatyzacji, czyli również wielkości kanałów systemu? Zaraz potem

PRZY OPTYMALIZACJI ZPP
NALEŻY STWORZYĆ TAKI
ZESPÓŁ KRYTERIÓW DLA
PROCESU PROJEKTOWEGO, ABY
BYLI NIMI ZAINTERESOWANI
ZARÓWNO DEWELOPERZY JAK
I PROJEKTANCI, KLIENCI ORAZ
UŻYTKOWNICY, I KTÓRE BĘDĄ
IM DOSTARCZONE W FORMIE
NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA
I BUDOWANIA LEPSZYCH
BUDYNKÓW.
można zmniejszyć głębokość belek konstrukcyjnych i wysokość kondygnacji. Różnica w kosztach konstrukcji, instalacji i obudowy budynku
może wystarczyć na zapłatę za wysokiej jakości
oszklenie, i koszty eksploatacji mogą być dzięki
temu dużo niższe.
Z kolei jeśli lepsze okna oraz izolacja cieplna
ścian i okien wystarczą, aby obwodowe ogrzewanie nie było wymagane do utrzymania komfortu w zimie, lub właściwości okien zmniejszą
przegrzewanie w lecie, to dzięki temu można
dodać kilka dodatkowych centymetrów do
powierzchni najmu wokół obwodu budynku,
zaoszczędzić na kosztach energii i mieć więcej
zadowolonych użytkowników. Te środki mogą
zwiększyć szybkość powrotu klienta oraz spłacić koszty optymalizacji.
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Wczesna i efektywna
interwencja (ZPP)

Zbyt późna i zbyt
droga interwencja
(konwencjonalna)

Efektywność
interwencji

Koncepcja

ZTE

Efektywność
kosztów oraz stopień
zakłóceń

Rysunki robocze / kontrakt Budowa
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Przykład dodatkowych członków
zespołu ZPP, poza tradycyjnymi
branżami
Koordynator
Użytkownicy
Symulator od energii
Eksploatacyjny oraz serwisowy personel (klienta
lub właściciela budynku)
Eksperci odbioru
Inni specjaliści / eksperci
Światła dziennego
Integratorzy systemów
Dostawcy / instalatorzy wyposażenia
Ekolodzy
Biolodzy, urbaniści
Biochemicy, medycy itd.

Rys. 5. Porównanie efektywności interwencji w procesie konwencjonalnym
oraz w ZPP (źródło N. Larsson, IDP)

Cena każdego z tych ulepszeń, rozważanych z osobna, nie byłaby uważana za dostępną, a oszczędności nie powstałyby bez udziału
zintegrowanego procesu, w którym architekt,
inżynierowie od instalacji i konstrukcji, modelowania energii oraz konsultanci kosztów
i zarządzania nieruchomościami rozmawiają
o obudowie budynku i jej wpływie na inne systemy już na bardzo wczesnym etapie. Bez takiego dialogu projektowane systemy nie będą
się wzajemnie wspierały i żadna synergia nie
powstanie.

Zalety projektowania zintegrowanego
Wyniki wskazują, że jeśli projekt prowadzony
jest przez zespół według zasad ZPP, to można
oczekiwać 35 do 50-procentowego polepszenia
wydajności energetycznej przy minimalnym,
lub nawet zerowym, zwiększeniu budżetu. Pomimo tego istnieją opory wśród projektantów
(a szczególnie Architektów-Twórców) do zmiany
ich ustalonych relacji z branżami, klientem oraz
użytkownikami.
Rezultaty ZPP dowodzą, że projektanci mają
największą możliwość wprowadzenia zmian
do projektu najmniejszym kosztem na początku procesu, gdy prowadzone są wstępne
rozmowy na temat związków formy, funkcji,
materiałów, zespołów, systemów, środowiska oraz elementów socjalnych i ﬁnansowych.
Ilustruje to krzywa na rys. 5, gdzie możliwość
dokonania zmian znacząco się zmniejsza wraz

z kontynuacją procesu. Przecież każdy chce
budować lepsze budynki w sposób efektywny,
w szczególności klienci.
Bazując na doświadczeniach, ZPP wprowadza następujące elementy zwiększające prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokich parametrów w (zrównoważonym) budynku:
przestrzeganie ścisłej współpracy wśród
członków zespołu od samego początku tak,
że parametry docelowe oraz koszty są brane
pod uwagę w sposób całościowy,
wprowadzenie tzw. „pomocnika-koordynatora” na większość zebrań, szczególnie w fazie koncepcji, zarówno jako prowadzącego
proces, jak i łącznika pomiędzy zespołem
i specjalistami,
wprowadzenie już we wczesnym stadium
jasno określonych docelowych parametrów
w każdej z kategorii wraz z dokładną analizą
kosztów (na ile jest to możliwe),
wprowadzenie ekspertów od energii, środowiska oraz kosztów,
stworzenie możliwości przywołania specjalistów w dowolnej fazie projektu dla asystowania w specjalnych tematach, takich jak:
projektowanie pasywne, oświetlenie dzienne, jakość powietrza itp.,
użycie całościowych, dobrze opracowanych
wytycznych / przewodników,
wprowadzenie specjalnego systemu odbiorów na wszystkie systemy budynku włączając zewnętrzne komponenty.

Wiele elementów w ZPP tylko pozornie wygląda podobnie jak w tradycyjnym procesie (rys.
4). Przede wszystkim klient i użytkownik odgrywają dużo bardziej aktywną rolę, a wszyscy
uczestnicy wiedzą dokładnie jak ich decyzje
wpływają na pracę wszystkich pozostałych
członków zespołu. Symulacje energetyczne,
i nie tylko, stanowiące podstawę technicznych
ewaluacji, rozpoczynają się już w przysłowiowym pierwszym dniu, a przewodząca dyscyplina (zwykle nie jest nią architektura, ku rozpaczy
architektów) bierze na siebie odpowiedzialność
za końcowe decyzje dotyczące docelowych parametrów budynku.

„IDP (ZPP) łączy różne
umiejętności oraz perspektywy
w całość, która jest większa niż
suma tworzących ją części”
Amory Lovins,
„Natural Capitalism”

Finalnym elementem w strategii jest wymóg dostarczenia całej dokumentacji procesu
oraz symulacji i punktów decyzyjnych tak, by
wszyscy uczestnicy procesu mogli jasno widzieć
logikę i rozumieć problemy napotykane w każdej
fazie procesu. Jeśli w zrównoważonym budynku
zastosuje się dobrej jakości materiały, a eksploatacja oraz utrzymanie będą wzięte pod uwagę
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Pre-charrette Koncepcja 1A

Post-charrette Końcowa koncepcja 4A

Reprezentująca budynek o prostym kształcie

Bazująca na wspólnych ideach trzech zespołów pro-

wybudowany przy użyciu standardowych materiałów

jektowych podczas charrette. Produkt był następnie

i technologii. Stanowi on również odnośnik dla zużycia

oddany symulatorom energii oraz kosztorysantom

energii oraz dla innych aspektów środowiskowych.
Koncepcja ma dwa warianty: 1A z częścią mieszkalną
w górnych kondygnacjach oraz 1B z zastąpieniem jej
częścią biurową

Pre-charrette Koncepcja 2A oraz 3A
Utworzone dla celów analiz optymalizacji światła
dziennego, zysków słonecznych oraz wentylacji
naturalnej

Rys. 6. Szkice 1, 2, 3, które zawierały cały program projektu zostały dostarczone uczestnikom przed charrette dla przeprowadzenia wstępnych symulacji
osiągów, kosztów, energii wbudowanej, światła dziennego itd. Rezultaty zostały zaprezentowane na początku warsztatów wraz ze wszystkimi innymi
możliwymi informacjami, które następnie stanowiły bazę dla dyskusji podczas charrette

już na poziomie koncepcji – może zaistnieć szansa, że całkowite koszty nie będą większe niż
w standardowym budynku.

Jak pracować zespołowo?
Jednym ze sposobów jest tzw. proces charrette
– krótki, intensywny, zorientowany na multidyscyplinarny zespół „okrągły stół”. Jest to rodzaj
dyskusji tworzącej kluczowe synergie pomiędzy
elementami projektu, które muszą współpracować w celu osiągnięcia zadanych parametrów
oraz oszczędności zasobów naturalnych przy
najniższych możliwie kosztach.

„Twórcze, progresywne
projektowanie zrównoważone
nie jest możliwe bez silnego,
zintegrowanego zespołu
projektowego”
Peter Busby
(Busby, Perkins+Will)

Trzeba też jasno powiedzieć, że końcowy
projekt nie jest produktem „komitetu”, ponieważ zespół ZPP nie jest komitetem, a wysokie
parametry są integralną częścią projektu, a nie
dodatkiem do niego.
Mimo wielu zalet, upowszechnianie pracy
w systemie ZPP napotyka jednak pewne bariery. Do głównych zaliczyłbym:
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brak wiedzy i doświadczenia w jego stosowaniu,
przekonanie, że kosztuje za dużo oraz trwa
za długo,
wiarę rozpowszechnioną wśród architektów
i inżynierów, że to, co już robią, jest zintegrowanym procesem.

dzo niewiele rekrutacji, ponieważ potencjalni
pracownicy sami je znajdują.
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Technologia nowoczesnego
budowania
Budowa domu w Suchym Dworze w technologii
szkieletowej, realizowana przez siemianowicką
firmę Wolf System, trwała niecałe 2 miesiące.
Takie budynki, głównie dzięki bardzo dobrym
właściwościom izolacyjnym, stanowią poważną
konkurencję dla budynków murowanych i są
przyszłością materiałową energooszczędnego,
ekologicznego i taniego mieszkania.

Przebieg budowy

Wrażenia inwestora

Układ warstw od zewnątrz:

Inwestycja rozpoczęła się od projektu architektonicznego zakupionego w biurze architektonicznym M&L Lipińscy, który został
zaadaptowany do systemowych rozwiązań ﬁrmy Wolf. Potem, na spotkaniu z inwestorem,
wspólnie opracowano ankietę inwestycyjną
stanowiącą integralną część umowy i zawierającą informacje na temat zakresu dostawy
i kolorystyki budynku. Po sporządzeniu ankiety i wycenie szczegółowej podpisana została umowa na wykonanie domu, więc mogły
rozpocząć się prace budowlane. Równolegle
w dziale projektowym siemianowickiej ﬁrmy
prowadzono prace nad szczegółowym projektem budynku, opracowywanym na podstawie
planów architektonicznych i ustaleń ankietowych. Po odbiorze fundamentów (najpóźniej 3
tygodnie przed planowanym montażem systemu) przez przedstawiciela ﬁrmy Wolf System
plany zaakceptował inwestor. Po otrzymaniu
tej akceptacji projektanci sporządzili szczegółową dokumentację wykonawczą ścian i dachu
Wówczas rozpoczęła się produkcja domu,
która zajęła niecałe 3 tygodnie. Elementy
opuściły fabrykę 11 czerwca 2007 roku. Na
przygotowanym fundamencie najpierw ułożono ściany parteru, po ich skręceniu nastąpił
montaż wiązarów dachowych (w innych przypadkach montowane są jeszcze: strop, ściany
piętra i konstrukcja dachu). Kolejnymi etapami
były: wykonanie pokrycia dachowego, zatarcie wszelkich styków na elewacji, wykonanie
boazerii i otynkowanie. 7 sierpnia budynek był
już zamknięty. Pozostały tylko roboty wykończeniowe. Inwestor we własnym zakresie wykonał prace związane z aranżacją pomieszczeń
i obejściem domu.

Mimo początkowych trudności z przekonaniem
klienta do technologii, dzisiaj jest on bardzo zadowolony i nie wyobraża sobie innego sposobu
budowania. Na tę pozytywną ocenę wpłynęła
szybkość realizacji, kompleksowa obsługa i wysokiej jakości produkt.

• warstwa tynku i podkładu tynkowego (5 mm)
lub boazeria,
• płyta izolacyjna (50 mm, 80 mm dla UltraMega-Wand),
• masa klejowa (3 mm),
• wodoodporna płyta drewnopodobna V 100,
• szkielet (160 mm),
• wełna mineralna (160 mm),
• folia paroizolacyjna B2,
• płyta drewnopodobna (16 mm),
• płyta izolacyjna (50 mm dla Thermo-MegaWand i Ultra-Mega-Wand),
• płyta gipsowo-kartonowa (12,5 mm, malowana, okładana płytkami, tapetowana) lub
boazeria.

P

Kompatybilność projektów
Możliwość współpracy ﬁrmy Wolf System
z biurami architektonicznymi sprawia, że gwarantowana jest pełna kompatybilność między
projektami architektonicznymi a budynkami
realizowanymi w systemie. Dowolny budynek
może zostać zaadaptowany na rozwiązania systemowe – daje to praktycznie nieograniczone
możliwości budowy. Budynki szkieletowe realizowane w tej technologii – głównie dzięki bardzo
dobrym właściwościom izolacyjnym – stanowią
poważną konkurencję dla budynków murowanych i są przyszłością materiałową energooszczędnego, ekologicznego i taniego mieszkania.
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Technologia
Każda z ﬁrm działających na rynku budownictwa
szkieletowego ma swój własny układ warstw
ściany. Firma Wolf System może poszczycić się
systemem sprawdzonym, ulepszanym i stosowanym przez lata. Główne jego zalety to:
energooszczędność – znakomita izolacyjność ścian,
ekologia – drewno jest surowcem odnawialnym,
jakość – certyﬁkowane produkty, produkcja
i usługi,
szybkość – krótki, czysty i łatwy przebieg
budowy,
eksploatacja – ekonomiczna i łatwa.

3á\WDZLyURZD

Współczynniki przenikania ciepła:
• Thermo-Wand U=0,19 W/m2·K,
• Thermo-Mega-Wand U=0,16 W/m2·K,
• Ultra-Mega-Wand U=0,14 W/m2·K

Wolf System Sp. z o.o.
ul. Budowlana 17, 41-100 Siemianowice Śl.
tel.: 32 605 37 00, faks 32 605 37 15
e-mail: mail@wolfsystem.pl
www.wolfsystem.pl
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Jak projektować
energooszczędnie,
nie rezygnując z architektury?
Tomasz Weber

Idea zrównoważonego rozwoju przekłada się na każdy etap naszego życia – prywatnego i zawodowego.
Łącząc aspekty socjalne, ekonomiczne i środowiskowe jest ona szczególnie obecna w budownictwie
i projektowaniu. Dziś coraz częściej mówi się o zintegrowanym projektowaniu energetycznym,
uwzględniającym analizę zapotrzebowania na energię przez budynek. Wprowadzona w roku 2009
certyfikacja energetyczna oraz zmiana warunków technicznych mają na celu wsparcie i promocję
projektowania energooszczędnego. Zatem czy dziś potrafimy projektować efektywnie energetycznie?

A

Architekt przygotowując projekt musi spełniać
wytyczne warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
W obszarze efektywności energetycznej spełnić je może poprzez zastosowanie przegród
o współczynnikach przenikania ciepła U mniejszych od dopuszczalnych lub poprzez takie
zaprojektowanie budynku, by wartość tzw.
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zapotrzebowania na energię pierwotną była
niższa niż dla budynku referencyjnego. Ma to
za zadanie zapewnić odpowiedni poziom efektywności energetycznej nowych budynków.
Niestety, dopuszczalne wartości maksymalne
współczynników przenikania ciepła U są wciąż
wysokie. Natomiast niska wartość wskaźnika
energii pierwotnej nie gwarantuje wysokiej

efektywności energetycznej budynku. Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku wprowadza jeszcze dwa pojęcia energii – końcowej i użytkowej. Dopiero
informacja na temat tych parametrów pozwala określić potencjalne koszty eksploatacji oraz
rzeczywisty poziom efektywności energetycznej obiektu.

FOT. ARCHIWUM BUILDDESK
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Rok 2009

Rok 2010
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Rys. 1 Porównanie
wskaźników
energetycznych dla
budynków mieszkalnych
w latach 2009 i 2010*

EP

EK

110

EU

Rok 2009

EP

328

193

Niestety, w praktyce budownictwo w Polsce
jest wciąż wysoce energochłonne. Porównując
budynki oddane do użytkowania w 2009 i 2010
roku* zauważyć można brak poprawy lub nawet pogorszenie parametrów energetycznych.
Porównując wartości podstawowych parametrów energetycznych obiektów (wskaźniki
EP, EK i EU) widać niewielką poprawę w przypadku budynków mieszkalnych. W roku 2010
zauważyć można częstsze zastosowanie odnawialnych źródeł energii (EK większe od EP).
Jednakże obudowa budynku, czyli parametry
przegród, pozostają na bardzo zbliżonych poziomach (wartość wskaźnika EU).
Wśród budynków niemieszkalnych, porównanie danych z lat 2009 i 2010 nasuwa
odmienne wnioski. Pomimo braku zmian
w wartościach wskaźnika EP znacząco od siebie odbiegają wartości wskaźników EU i EK.
W obiektach niemieszkalnych z 2010 r. występuje słabsza pod względem izolacyjności
obudowa budynku. Jednakże z porównania
wskaźników EU i EK dla roku 2010 wynika, że
coraz częściej stosowane są wysokosprawne
systemy instalacji grzewczych. Natomiast
ponad dwukrotnie wyższa wartość wskaźnika
EP względem budynków mieszkalnych wynika
z udziału w zapotrzebowaniu na energię elektryczną dla oświetlenia i wentylacji.
Powyższe dane wskazują jednoznacznie, że
niestety efektywność energetyczna naszego

EP

EU

Rok 2010

330

Rys. 2 Porównanie
wskaźników
energetycznych dla
budynków niemieszkalnych
w latach 2009 i 2010*

EK

EK

budownictwa nie poprawia się, a w niektórych
przypadkach pogarsza. Jak zatem projektować
energetycznie nie tracąc walorów architektonicznych?
Od strony projektanta najistotniejsza jest
wartość wskaźnika energii użytkowej. Określa ona jakość obudowy budynku, tj. efektywność energetyczną wynikającą z ograniczenia
strat ciepła. Istotny jest tu nie tyle rodzaj
zastosowanej instalacji czy dobór paliwa,
ile odpowiednie zaprojektowanie przegród
i kształt budynku. Problemem stać się tu
może ograniczenie swobody projektowania.
Rozwiązaniem takiej sytuacji jest tak zwane
zintegrowane projektowanie energetyczne
(IED – Integrated Energy Design). Celem zintegrowanego projektowania energetycznego
jest wybudowanie obiektu o niskim zapotrzebowaniu na energię, bez rezygnowania z dobrej architektury oraz ponoszenia niepotrzebnych kosztów.
Proces zintegrowanego projektowania
energetycznego opiera się na zasadzie Trias
Energetica, gdzie pierwszym etapem jest minimalizacja strat energii przez budynek, drugim
– wykorzystanie dostępnych i uzasadnionych
ekonomicznie odnawialnych źródeł energii,
trzecim – efektywne wykorzystanie paliw
kopalnych. Dzięki stworzeniu zespołu projektującego, składającego się ze specjalistów,
takich jak: architekt, ﬁzyk budowli, energe-

187 196

175

EU

EP

EK

EU

tyk, ekspert do spraw wentylacji i klimatyzacji etc. wprowadzenie zasady Trias Energetica
odbywa się na każdym etapie przygotowania
budynku. W przeciwieństwie do typowego
podejścia, zespół projektowy współpracuje w trakcie etapu koncepcji, szczegółowego
projektu czy też samej budowy, gwarantując
uzyskanie budynku o niskim zapotrzebowaniu
na energię bez wzrostu dodatkowych kosztów
zmian, modyﬁkacji czy modernizacji.
Zastosowanie IED w projektowaniu pozwala na uzyskanie ciekawej architektury
obiektu, niskiego zapotrzebowania na energię
i zmniejszonych kosztów eksploatacji nawet
o 70%. Jest więc projektowaniem z korzyścią
dla wszystkich, jak i samego środowiska. Co więcej, przyczynia się znacząco do poprawy efektywności energetycznej naszych budynków,
które wciąż jeszcze należą do jednych z najbardziej energochłonnych w Europie.
* Źródło danych: BuildDesk Analytics – dane opracowane na podstawie analizy świadectw energetycznych sporządzonych dla 50.000
budynków w Polsce.

BuildDesk Polska Sp. z o.o.
tel. 68 385 00 22
www.builddesk.pl
info@builddesk.pl
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Przełomowa
konstrukcja kotła
Waldemar Matuszyński

Ubiegłoroczna premiera kotła kondensacyjnego MCA Innovens
była wydarzeniem o szczególnym znaczeniu w historii firmy
De Dietrich. Po kilku latach prób na rynek trafił produkt
wytyczający nowy kierunek w konstrukcji wiszących kotłów
kondensacyjnych. Przy jego projektowaniu, oprócz bogatego,
wieloletniego doświadczenia konstruktorów, uwzględniono
również opinie zebrane przez lata nie tylko od użytkowników
poprzedniej wersji kotła (Innovens MC), ale również od
instalatorów i serwisantów z całej Europy.

Ultrareaktywny wymiennik

U

De Dietrich w swojej ofercie kotłów kondensacyjnych stosuje wymienniki ze stopu Al/Mg/
Si. Nowy, opracowany dla tego kotła wymiennik charakteryzuje się cechami niedostępnymi
dla starszych konstrukcji, takimi jak:
ultrareaktywność – bardzo mała pojemność wodna 1,7 l, cienkie ścianki oraz specjalny skład zastosowanego materiału zapewniają bezzwłoczną reakcję na żądanie
ciepła, co jest szczególnie ważne w wersji
dwufunkcyjnej,
wysoka odporność na kamień kotłowy
– wymiennik MCA, dzięki zastosowanemu
materiałowi, charakteryzuje się wysoką
odpornością na tego typu zabrudzenia, co
jest potwierdzone pięcioletnią pełną gwarancją producenta,
samooczyszczenie – wieloletnie doświadczenie w projektowaniu wymienników ciepła zaowocowało opracowaniem konstrukcji, która poprzez wykorzystanie zjawiska
rozszerzalności cieplnej doprowadza do
samooczyszczenia z osadów, powstających
w procesie kondensacji.

Diematic iSystem
Regulacja Diematic od lat jest znakiem rozpoznawczym marki De Dietrich. Tak jest i tym
razem. Duży, ciekłokrystaliczny wyświetlacz
o niebieskim podświetleniu jest w stanie dostarczyć komplet informacji w postaci tekstu
lub graﬁcznej ilustracji, np. rozkładu temperatury kotła w czasie, czy krzywej grzania. Abso-
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lutną nowością jest wprowadzenie możliwości
zarządzania złożonymi systemami grzewczymi
– konsola Diematic iSystem zarządza i optymalizuje pracę instalacji, złożonej z kotła, kolektorów słonecznych i pompy ciepła. Pomyślano
również o inwestujących w tzw. domy inteligentne – nowy system regulacyjny fabrycznie
został przystosowany do komunikacji z centralą zarządzającą Scenario ﬁrmy Legrand.
Diematic iSystem może korzystać z istniejącej
w budynku sieci energetycznej, która po zastosowaniu separatorów sygnału likwiduje konieczność dodatkowego okablowania budynku,
dla przesyłania informacji z kotła do mechanizmów wykonawczych instalacji grzewczej.

Oszczędność i ekologia
Nowa konstrukcja palnika w połączeniu ze sterowaniem Diematic iSystem pozwoliły uzyskać
najwyższą dostępną dla techniki kondensacyjnej sprawność na poziomie 109%. Dodatkowo
wyjątkowo duży zakres modulacji od 22 do
100% mocy (dla modelu MCA 15 zakres mocy
zawiera się w zakresie 3,4-15,8 kW) pozwala
na osiąganie maksymalnej sprawności nie tylko w warunkach testowych, ale i podczas codziennej, całorocznej eksploatacji.

kotłów Innovens MCA świadomi, jak ważne
jest zminimalizowanie poziomu hałasu emitowanego przez kocioł, zastosowali poczwórny
system wyciszający, składający się z tłumika
powietrza zasysanego, komory redukującej
hałas powstający w procesie spalania, tłumika gazów wylotowych oraz obudowy z izolacją
dźwiękochłonną. Wszystkie te czynności doprowadziły do niemal całkowitego wygłuszenia urządzenia.

Przemyślana prostota
Aby do minimum ułatwić pracę serwisu,
wszystkie połączenia hydrauliczne i montażowe wewnątrz omawianego urządzenia są
oparte na systemie szybkozłączy.
Nowy Innovens MCA zmienia podejście
do zagadnienia ogrzewania. Jego konstrukcja
zaskakuje liczbą zastosowanych zaawansowanych rozwiązań technologicznych i użytkowych. Kocioł wykazuje się wysokimi walorami
technicznymi, użytkowymi i estetycznymi,
walorami ekologicznymi, nowoczesnością i niezawodnością w działaniu.

Waldemar Matuszyński
Product Manager De Dietrich Technika Grzewcza

Komfortowa cisza
Do instalacji kotła przeznacza się łazienki,
kuchnie lub inne pomieszczenia gospodarcze,
przylegające bezpośrednio do stref mających
zapewnić odpowiednią atmosferę, niezbędną
do prawidłowego wypoczynku. Konstruktorzy

De Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o.
ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław
tel.: 71 345 00 51, faks: 71 345 00 64
e-mail: produkty@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
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energeto® „foam inside”

energeto® – okna
modyfikowane energetycznie
Marcin Szewczuk

Niewątpliwym motorem napędowym, a jednocześnie kierunkiem, w którym następuje rozwój systemów
okiennych z PVC jest dążenie producentów do redukowania współczynnika przenikania ciepła profili.
Powstanie okien energeto® firmy Aluplast, w których wyeliminowano stosowane dotychczas w profilach
wzmocnienia stalowe, to świadectwo takiego właśnie nowego, energooszczędnego myślenia.

Idea, związana ze zwiększaniem oszczędności
energii i ograniczaniem jej strat, nie jest w budownictwie czymś nowym. Branża okienna nie
mogła pozostać obojętna na zmiany prawa
i nowe kierunki rozwoju technologii budowlanych choćby dlatego, że w wielu budynkach
okna stanowią ponad 20% powierzchni ścian,
więc ograniczenie strat przenikającego przez
nie ciepła ma znaczący wpływ na ogólną charakterystykę energetyczną całego obiektu.
Niewątpliwie największy wpływ na parametry
cieplne okna ma szyba, jednak również stanowiące ok. 30 % powierzchni proﬁle okienne odgrywają istotną rolę.

I

energeto® – realizujemy wizję
energooszczędnych okien
Inteligentne rozwiązania systemowe stają się
rzeczywistością. Lekkie, pozbawione wzmocnień stalowych wewnątrz proﬁli, elementy

konstrukcyjne ograniczające przy tym znacząco straty energii w budynkach, to nowe
argumenty i korzyści, które oferuje w swoich
oknach Aluplast. Zaproponowany przez ﬁrmę
koncept energeto® to nowy kierunek w myśleniu o energooszczędności okien, gdyż wiąże
się z wyeliminowaniem stosowanych dotychczas w proﬁlach wzmocnień stalowych, które
powodowały pogorszenie ich termiki.
Wdrożenie energeto® możliwe jest dzięki
kombinacji dwóch innowacyjnych technologii
aluplast:
„bonding inside“ – specjalnego skrzydła
z zastosowaniem techniki klejenia szyb,
„powerdur inside“ – nowego rodzaju ram
opracowanego we współpracy z ﬁrmą Basf
z zastosowaniem tworzywa sztucznego
Ultradur® High Speed, które zastępuje
wzmocnienia stalowe stosowane w konwencjonalnych ramach.

„bonding inside“ – stabilność
i bezpieczeństwo
Rozwiązanie ﬁrmy Aluplast umożliwia wklejanie szyby w skrzydła bez konieczności
stosowania w nich używanych dotychczas
wzmocnień stalowych. Funkcję nośną przejmuje pakiet szybowy. Poprzez związanie klejem szyby z proﬁlem, znaczna część obciążeń
statycznych jest przenoszona przez szybę,
bardziej odporną na zginanie niż proﬁl skrzydła co stabilizuje całe okno. Dzięki stałemu
połączeniu szyby i skrzydła zmniejsza się ryzyko wykrzywienia, wygięcia, a także osiadania skrzydła. Metoda ta minimalizuje ryzyko
pęknięć szyb w wyniku naprężeń punktowych
oraz wydłuża czas eksploatacji skrzydeł bez
potrzeby ich regulacji. Sklejenie szyby z proﬁlem to również lepsze zabezpieczenie przed
włamaniem ze względu na brak możliwości
wypchnięcia szyby. Dzięki zmianie technologii
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® 4000,
e
energeto
ssystem o głębokości
zzabudowy 70 mm
z uszczelnieniem
zzewnętrznym

szklenia możliwe jest wykorzystanie pełnej
głębokości wrębu szybowego. Głębsze osadzenie szyby we wrębie prowadzi do zmniejszenia wartości współczynnika przenikania
ciepła liniowego mostka termicznego występującego na styku szyby z ramą skrzydła, co
daje lepsze zabezpieczenie przed tworzeniem
się rosy na krawędzi szkła.

„powerdur inside“ – eliminujemy
słabe ogniwo
Zapoczątkowane wraz z wdrożeniami technologii wklejania szyb działania zmierzające do
wyeliminowania „słabego ogniwa”, jakimi są
z punktu widzenia termoizolacyjności proﬁli
stosowane w nich wzmocnienia stalowe, skut-

energeto® 5000,
system o głębokości
zabudowy 70 mm
z uszczelnieniem
środkowym
z nakładkami
aluminiowymi

kowało próbami ich całkowitego wyeliminowania z kształtowników. Metalowe usztywnienie w proﬁlach ram okiennych tworzy
wskutek wysokiej przewodności cieplnej mostek termiczny. Wzmocniony włóknem szklanym termoplast zastępuje stal stosowaną
w konwencjonalnych ramach okiennych z PVC
i zapewnia zdecydowanie lepsze właściwości
izolacji cieplnej przy tych samych mechanicznych właściwościach okna. Wyeliminowanie
wzmocnień stalowych pozwoliło na likwidację
mostków termicznych i uzyskanie współczynnika przenikania ciepła ram Uf = 1,0 W/m²K.
Warto podkreślić, iż parametry te udało się
uzyskać przy standardowej głębokości zabudowy proﬁli wynoszącej 70 mm. Widać więc,

energeto® 8000,
e
system
o głębokości
s
zabudowy
85 mm
z
z uszczelnieniem
środkowym
ś

że prowadzone prace badawcze pozwoliły na
znaczne ograniczenie współczynników izolacyjności termicznej bez zwiększania głębokości kształtowników.

więcej naturalnego światła
z energeto®
Chęć spełnienia postulatu efektywnego wykorzystania energii cieplnej pochodzącej ze słońca
w budynkach zaowocowała kolejnymi zmianami
w konstrukcji proﬁli okiennych, polegającymi na
obniżeniu wysokości pakietu proﬁli. Dzięki bardzo ciekawej optyce proﬁli charakteryzującej
się dużym zachodzeniem skrzydła na ościeżnicę (szerokość zestawu 107 mm) uzyskano
większe powierzchnie przeszkleń, co zapewnia

Klasyczny
system ze
wzmocnieniem
stalowym

Standardowe okno (z lewej) a okno w systemie energeto® 4000 (z prawej)
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lepsze doświetlenie pomieszczeń, jak również
dzięki odpowiednim szybom dodatkowe zyski
cieplne. To idealne rozwiązanie do projektowania przepełnionych światłem elewacji budynków, jak również dla renowacji, gdzie często na
skutek wymiany okien zmniejsza się również
powierzchnia przeszklenia.

energeto® „foam inside” – dla
najbardziej wymagających
Systemy energeto® to jedne z niewielu systemów okiennych, które pozwalają na tworzenie pasywnych konstrukcji okiennych,
[okna o współczynniku przenikania ciepła
Uw ≤ 0,8 W/(m2K)], już przy użyciu podstawowej dwukomorowej szyby zespolonej o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,7 W/(m2K).
Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu w produkcji okien kolejnej nowinki technicznej wprowadzonej przez ﬁrmę Aluplast, czyli technologii „foam inside”, polegającej na opcjonalnej
możliwości wypełniania wewnętrznych komór
kształtowników dodatkowym materiałem
izolacyjnym po ostatecznym zgrzaniu ram
ościeżnic lub skrzydeł. Dzięki wprowadzeniu

do komór proﬁli specjalnej pianki poliuretanowej możliwe jest uzyskiwanie niezwykle
korzystnych wartości współczynnika przenikania ciepła proﬁli.
Wprowadzenie pianki poliuretanowej odbywa się przy zastosowaniu odpowiedniej maszyny aplikującej piankę do zaprojektowanych
odpowiednio komór. Piana, zwiększając swoją
objętość, całkowicie wypełnia przestrzeń ram
okiennych aż po narożniki. Po wypełnieniu
komór proﬁli uzyskuje się współczynnik przenikania ciepła do Uf =0,82 W/m2K, co pozwala
uzyskać współczynnik dla całego okna o wartości Uw =0,61 W/m2K. Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt wydał na okna w systemie energeto® 8000 „foam inside” certyﬁkat
rekomendujący je jako doskonałe rozwiązanie
do domów pasywnych.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

ulepszone właściwości użytkowe oraz dłuższą
trwałość powierzchni. Dekory cool-colors posiadają specjalne, opatentowane pigmenty,
zmniejszające absorpcję ciepła powierzchni
laminowanych systemów okiennych, które narażone są bardziej na nagrzewanie i działanie
czynników atmosferycznych. Pozwala to na
optymalne powiązanie funkcjonalności oraz dizajnu, a projektantom i inwestorom umożliwia
realizację indywidualnych życzeń. Rozszerzenie programu dekorów w systemie energeto®
uwzględnia nowe trendy i wymogi wszystkich
rynków. Dostępne dla każdego systemu nakładki aluminiowe dodatkowo zwielokrotniają
liczbę możliwych wariantów kolorystycznych,
pozwalając na uzyskanie dowolnego koloru
z palety RAL.

energooszczędność i wyjątkowy dizajn
Aluplast oferuje dla nowej serii energeto®

Marcin Szewczuk

optymalny asortyment folii w różnych kolorach, obejmujący spektrum ponad 40 wariantów. Są to folie z zastosowaniem innowacyjnej technologii cool-colors, która gwarantuje

> napisz do autora:
szewczuk@aluplast.com.pl

dyrektor ds. marketingu
Aluplast Sp. z o.o.
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Lider w produkcji
okien energeto® w Polsce

energeto® 4000

energeto® 5000

energeto® 8000

energeto® energio passiv

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PVC. SPECJALIZACJA – OKNA ENERGOOSZCZĘDNE I PASYWNE
Elwiz S.A. 66-008 Świdnica, ul. Obwodowa 11
tel. 0048 68/ 327 35 10, faks: 0048 68/ 327 36 16
e-mail: biuro@elwiz.eu
www.elwiz.eu
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Piractwo w statystykach
Tomasz Wlezień

Według raportów przedstawianych przez firmy i organizacje, piractwo komputerowe w Polsce wciąż
jest na wysokim poziomie. Analiza oficjalnych statystyk policyjnych nie potwierdza dużej skali tego
zjawiska wśród profesjonalnych architektów. Policja ostrzega jednak, że nadal zamierza monitorować
pracownie i oczywiście reagować na zawiadomienia.

K

Kontrole legalności programów wykorzystywanych w ﬁrmach przeprowadza Policja, bo
tylko ona dysponuje takimi uprawnieniami. Policjanci nie tworzą jednak odrębnych statystyk
dla różnych zawodów, które przedstawiałyby
przestępstwa przeciwko prawu autorskiemu
i prawom pokrewnym oraz prawu karnemu.
Komenda Główna podaje jedynie każdego roku
ogólną liczbę postępowań karnych w sprawach
o naruszenie praw autorskich (patrz tabela 1).
Redakcja Z:A starała się dotrzeć do bardziej
szczegółowych informacji. Przygotowując materiał do raportu zwróciliśmy się do kilku komend
wojewódzkich oraz prokuratur o dane z czterech
ostatnich lat. Z uzyskanych odpowiedzi wynika,
że wśród skontrolowanych polskich pracowni
architektonicznych piractwo nie jest zjawiskiem
powszechnym. Dla przykładu: w roku 2009 prowadzono tylko kilka postępowań wobec biur
architektonicznych na ponad 2900 wszystkich
postępowań wobec osób i podmiotów korzystających z nielegalnego oprogramowania.

Pomorskie
Najpoważniejsze zarzuty postawiono właścicielom pracowni w Gdańsku-Wrzeszczu.
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji
w Gdańsku, wraz ze specjalistami do spraw
informatyki śledczej, zabezpieczyli w sierpniu
2009 roku 11 komputerów, na których były
zainstalowane prawdopodobnie nielegalne
programy graﬁczne i do projektowania, wyceniane na 360 tysięcy złotych. Postępowanie
przygotowawcze w sprawie uzyskania w celu
korzyści majątkowej bez uprawnień 39 programów komputerowych prowadziła Prokuratura
Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz. Przestępstwa
te zakwaliﬁkowano z art. 278 & 2 kk. W maju
2010 r. skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ.
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W ostatnich kilku latach nie odnotowano
w rejonie Gdańska podobnych przypadków.
– Proceder nielegalnych programów wykorzystywanych przez architektów jest przez policję
monitorowany. Nadal będziemy prewencyjnie
sprawdzać biura architektoniczne pod kątem
legalności programów – powiedziała Z:A w listopadzie 2009 r. sierż. Aleksandra Malinowska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Małopolskie
W latach 2007-2008 małopolska policja prowadziła 4 postępowania dotyczące korzystania z nielegalnego oprogramowania przez
osoby wykonujące zawód architekta. Zarzuty
przedstawiono 2 osobom. Akty oskarżenia
skierowała do Sądu Rejonowego w Suchej
Beskidzkiej tamtejsza Prokuratura Rejonowa.
Jedna sprawa została prawomocnie zakończona na początku 2009 r. Sąd uznał za winną
osobę, której zarzucono popełnienie 21 przestępstw zainstalowania w swoim komputerze
programów komputerowych bez zgody i na
szkodę ﬁrm reprezentowanych przez Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO.
Małopolski architekt został skazany na karę
jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby wynoszący 3 lata, i zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej
przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych kwoty 1400 złotych. Obciążony
został również kosztami sądowymi.

– Zarówno Prokuratura jak i Sąd nie były
w stanie w sposób jednoznaczny ustalić, od
kiedy trwał proceder używania programów
przez osobę oskarżoną z uwagi na to, że ww.
osoba odmówiła składania wyjaśnień. Proceder ten trwał jednak do dnia 09.01.2008r.
tj. dnia ujawnienia popełnienia przestępstwa przez oskarżonego – informuje Wiesław
Okrzesik, Prezes Sądu Rejonowego w Suchej
Beskidzkiej.
Druga sprawa wciąż jest w toku postępowania. Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej zarzuciła jednej osobie popełnienie
27 przestępstw z art. 278 & 2 kk, w latach
2000-2005. – Oskarżony wyjaśnił przed Sądem i w postępowaniu przygotowawczym, że
zakupił nielegalnie programy komputerowe
których używał, na giełdzie komputerowej
od nieznanych mu osób – wyjaśnia Prezes
Sądu Rejonowego Wiesław Okrzesik. Dodaje
przy tym, że obu architektom po raz pierwszy zarzucono przestępstwa z tego artykułu,
zaś przypadki popełnienia tego typu czynów
przez architektów są jedynymi na terenie właściwości tamtejszego Sądu.
W latach 2009 i 2010 małopolska policja
prowadziła kolejne 4 postępowania dotyczące
korzystania z nielegalnego oprogramowania
przez osoby wykonujące zawód architekta.
– W jednym przypadku wszczęte na początku sierpnia 2010r. postępowanie zostało zakończone umorzeniem (z powodu braku cech

TABELA 1 NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W DZIEDZINIE
PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Wszczęte
postępowania
przygotowawcze

1093

1153

1148

1398

1356

1500

1483

1436

2930
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przestępstwa), w dwóch innych przypadkach
postępowania są jeszcze w toku. W czwartym
postępowanie skierowano do mediacji. Wszczęto je w listopadzie 2009r. Na podstawie
opinii biegłego ustalono, że do sporządzania
projektów posługiwano się nielegalnym oprogramowaniem. Właścicielowi ﬁrmy przedstawiono 64 zarzuty z art. 278 & 2 kk – wyjaśnia
podkomisarz Katarzyna Padło z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Śląskie
– Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą nie prowadzili w latach
2009 i 2010 spraw związanych z ujawnieniem
nielegalnego oprogramowania w pracowniach
i biurach architektów – informuje podinsp.
Andrzej Gąska, rzecznik prasowy Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
Natomiast pracownicy Zespołu do Walki
z Przestępczością Komputerową nie przypominają sobie, by także w poprzednich latach prowadzone były jakiekolwiek sprawy
związane z pracowniami architektonicznymi.
Były jednak inne biura: – Przewijały się pracownie reklamy i nielegalne wykorzystywanie

programów graﬁcznych. Jeśli chodzi o prawa
autorskie, to sprawy dotyczyły wykorzystania dokumentacji technicznej bez zgody
jej właściciela – mówił nam w lutym 2009r.
Adam Nikolin ze wspomnianego Zespołu,
wchodzącego w skład Wydziału do Walki
z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. – Pracownicy biura konstrukcyjnego zwolnili się z jednej
ﬁrmy i przeszli do drugiej nielegalnie kopiując
dokumentację techniczną, którą wykorzystali
w drugiej ﬁrmie. W tym przypadku oczywiście
działaliśmy na wniosek pokrzywdzonego. Nie
przeprowadzamy kontroli prewencyjnych,
a działamy na podstawie odpowiednich dokumentów. Mogą to być także zawiadomienia
od właścicieli programów do tworzenia projektów, jeśli mają oni informacje o ich nielegalnym użytkowaniu.

go Policji we Wrocławiu. W ostatnich 4 latach
na terenie województwa dolnośląskiego nie
prowadzono takich postępowań.
W Legnicy funkcjonariusze Wydziału do
Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji zarejestrowali w 2009r.
postępowanie dotyczące wykorzystania programu komputerowego przez jedno z biur projektowych.
Zastępca naczelnika aspirant sztabowy
Mariusz Łepkowski: – Postępowanie wszczęto na podstawie pisemnego zawiadomienia
przez pełnomocnika producenta programu
komputerowego. Ustalono, że prowadzący
działalność gospodarczą użył nielegalnej kopii
programu komputerowego. W toku postępowania zawarł ugodę z producentem programu
i zapłacił żądaną kwotę około 11 tys. zł. Prokurator skierował do sądu pismo o warunkowe
umorzenie postępowania.

Dolnośląskie
– Obecnie we Wrocławiu policjanci zajmują się
tylko jedną taką sprawą, jednakże z uwagi na
prowadzone czynności i początkowy ich etap,
nie mogę udzielić żadnych bliższych informacji
w tej sprawie – mówi asp. Paweł Petrykowski,
rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkie-

Mazowieckie
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w ostatnich latach nie prowadziła
postępowań, których przedmiotem byłyby
nielegalne programy komputerowe wykorzystywane przez architektów.
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Nie warto być piratem
arch. Wojciech Jarząbek

Używanie nielegalnego oprogramowania to – w myśl przepisów prawa - przestępstwo.
Dlatego korzystanie z niego w pracowni architektonicznej stanowi ogromne ryzyko dla jej
funkcjonowania, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę. Jednocześnie narusza interesy tych biur,
które zainwestowały pieniądze w zakup legalnego software'u.

P

Piractwo komputerowe wciąż jest obecne
w naszej rzeczywistości. Wszystko przez to, że
własności intelektualne i materialne związane
z tworzeniem oprogramowania – czy szerzej:
z działalnością twórczą – nie mają odpowiedniego poszanowania.

Szkodliwość zjawiska
Moim zdaniem źródłem piractwa jest przekonanie, że takie oprogramowanie jest bardzo
drogie. Zwłaszcza, gdy wykorzystywane jest
do celów domowych. Jednak używanie pirackiego oprogramowania do celów profesjonalnych, także związanych z projektowaniem architektonicznym, ma zupełnie inny wydźwięk.
W naszym przypadku konsekwencje (co trzeba sobie uzmysłowić) ponosi całe środowisko.
Wiele ﬁrm konkuruje cenowo oferując usługi
poniżej ich wartości. Dzięki temu pozyskują
jakąś część ﬁnansów z rynku, ale jednocześnie
muszą drastycznie obniżać swoje koszty, żeby
zamknąć rachunek. To nieuczciwa konkurencja, a problem ma wymiar nie tylko ﬁnansowy
i prawny, lecz również etyczny.
Gdy na początku lat 90. pracowałem zagranicą, zetknąłem się z amerykańskim sposobem myślenia. Zgodnie z nim oprogramowanie jest własnością intelektualną i nikt nie
pożycza programów do skopiowania. W Polsce
długi czas niewiele osób miało ambicję i uczciwość, żeby korzystać z legalnego software'u.
Uzasadniano ten fakt niewspółmierną wartością oprogramowania do ceny projektu, czemu
trudno się dziwić analizując ówczesną sytuację. Rzeczywiście, u nas projekty kosztowały
40 razy taniej niż np. w Anglii. To były inne czasy. Wszystko się zmieniło gdy komputery osobiste stały się towarem tanim i dostępnym.
Współcześnie zaniżenie ceny projektu architektonicznego, możliwe przez oszczędność
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powstającą w trakcie korzystania z nielegalnego oprogramowania, to tylko część negatywnych „kosztów” całego zjawiska konkurowania ceną. Znacznie gorszą konsekwencją
jest zaniżanie jakości pracy w jej warstwie merytorycznej, intelektualnej.
Wystarczyłoby, aby projekty wykonywane
były za rzetelną cenę uwzględniającą poniesione wydatki – między innymi wykorzystanie
legalnego software'u – by do takich sytuacji
nie dochodziło.

Mity dotyczące kosztów
Panuje opinia, że wydałem majątek na zakup legalnego oprogramowania. Zrobiłem to z pełną
świadomością, wiedząc, że ono jednak na siebie
pracuje. Kilkanaście lat temu niewielu użytkowników decydowało się na platformę McIntosh,
ponieważ... nie było pirackiego oprogramowania na te komputery. Większość wybierała PC,
bo programy były dostępne na każdym kroku.
Dowolnego CADa można było kupić na giełdzie za 20 zł, więc nie trzeba było płacić niemal
20 tys. zł.
Podobno ci, którzy używają nielegalnego, stają
się bardziej konkurencyjni, bo ich działalność jest
mniej kosztowna. Wydaje mi się, że to w ogóle
nie przekłada się na zysk, a oszukujący w ten sposób architekci nie są bardziej konkurencyjni. Oni
sami siebie zabijają tym postępowaniem.
Produkty, które kosztują kilkanaście tysięcy
złotych, mają też tańsze wersje, edukacyjne.
Ludzie powinni używać ich do nauki, by później
kupić legalne wersje profesjonalne. To zagadnienie moralności użytkownika. Jeśli czegoś się
nauczył, uznał, że to narzędzie mu odpowiada,
to powinien zapłacić za licencję. Tymczasem
nie płaci, ale używa, bo nikt go nie ściga...
Prokuratura i policja zajmują się już takimi
sprawami. Gdy policjanci znajdą w ﬁrmie pirac-

kie programy i zatrzymają komputery, spowoduje to opóźnienie w pracach nad projektami
i pracownia straci większe pieniądze niezależnie od tego ile ktoś wcześniej zaoszczędził na
oprogramowaniu. To ogromne ryzyko nie tylko
dla inwestycji i inwestora, ale także dla samej
pracowni.
Pozytywnym rozwiązaniem jest, coraz częściej wymagane w warunkach przetargowych,
przedłożenie dokumentów potwierdzających
używanie licencjonowanego oprogramowania.
Mam nadzieję, że dzięki temu problem piractwa w środowisku architektów zacznie maleć.
I w końcu stanie się marginalny.

Wpływ na rynek oprogramowania
Dostrzegam tu jednak jeszcze jedną sprawę
– straty dla polskiej branży IT. Piracki rynek
sprawił, że mamy kilkanaście lat opóźnień
w dziedzinie produkcji software'u. Być może
to strata już nie do odrobienia. Trudno zacząć
od zera i rywalizować z produktem rozwijanym
kilkanaście lat.
Jeszcze na początku lat 90. byliśmy opóźnieni gospodarczo i technologicznie, ale informatyka była świeżą dziedziną. Do tego nagle
kurs złotego do dolara wzrósł czterokrotnie,
więc komputery i oprogramowanie potaniały.
Pamiętam ówczesnego ArchiCADa i widzę jak
bardzo się zmienił, rozbudował przez te kilkanaście lat. Natomiast dla polskiej branży informatycznej ten czas można uznać za stracony.
Dla architektów też, bo gdyby powstały wtedy
inne programy, teraz można byłoby kupić ich
tańsze i udoskonalone wersje.
Polska myśl informatyczna ma olbrzymi
potencjał, ale zupełnie nie ma przełożenia na
polskie produkty.
Im – programom i ich twórcom – trzeba dać
szansę, bo dobry pomysł to tylko część sukce-
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su. Produkt musi się „sprzedawać” w ilościach
zapewniających zyskowność. Tymczasem cóż
z tego, że autorzy sprzedali jeden program,
skoro korzystało z niego dwudziestu użytkowników? Efektem był brak motywacji do
kontynuowania całego projektu. Polskie wersje szybko upadały, a nasi informatycy efekty
swojej pracy sprzedają zagranicznym ﬁrmom
mającym ﬁnansowy potencjał, żeby je promować i oferować indywidualnym klientom.
Drogie oprogramowanie najczęściej powstaje w krajach o wyższej stopie życiowej.
Węgierski Graphisoft to przykład ﬁrmy ze
wschodniego bloku, która osiągnęła sukces.
Przykład, że coś jednak może powstać jeśli ma
warunki. Gdy widzę polski, dobry wytwór, to
staram się go stosować. To dobrze pojęty patriotyzm! W wielu krajach takie patrzenie jest
popularne. Oczywiście wówczas, gdy produkt
jest wartościowy.

Unii Europejskiej. To psuje rynek. Entuzjaści
w każdym zawodzie byli zawsze. Są też nadal, ale oni również z czegoś muszą żyć. Jeżeli
zsumujemy wszystkie składniki, to układa się
nam cały obraz.
INWESTORÓW TRZEBA
UŚWIADAMIAĆ, ŻE JEŚLI
PRACOWNIA PRACUJE
NA NIELEGALNYM
OPROGRAMOWANIU, MOŻE
W KAŻDEJ CHWILI STRACIĆ
MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO
DZIAŁANIA. DLATEGO WŁAŚNIE
INWESTORZY POWINNI WYMAGAĆ
– CHOĆBY W WARUNKACH
PRZETARGU – BY BIURA
DOKUMENTOWAŁY LEGALNOŚĆ
POCHODZENIA SWOJEGO

Rozdarcie architektów
Co jest najgorsze dla naszego środowiska?
Według mnie chęć zaistnienia na rynku za
wszelką cenę. Choćby kosztem podebrania
klientów. Do tego wielu mówi: jak ktoś głupi, to płaci. Gdy w przetargu przewidziano na
projekt np. 200 tys. zł, trudno inwestorowi
wytłumaczyć swoją cenę, skoro pojawia się
ktoś, kto za opracowanie projektu chce tylko
20 tys. zł.
Ponadto niektórzy inwestorzy nadal sądzą,
że wystarczy kliknąć klawiszem i już będzie
projekt. A przecież cena, na przykład projektu domku jednorodzinnego, powinna być proporcjonalna do kosztów budowy. Wtedy taki
architekt nie miałby problemu z zakupem jednostanowiskowej licencji. Niestety, w Polsce
stosunek ceny projektowania do ceny budowania jest kilka razy niższy niż w krajach starej

OPROGRAMOWANIA.
Jest też jeszcze jeden aspekt tej sprawy,
a przede wszystkim czynnik sprzyjający takiej
sytuacji: kiedyś programy były tak mało wydajne, że ręcznie projekty robiło się niewiele
wolniej niż w komputerze. Dlatego od strony
technicznej piractwo nie miało dużego znaczenia. Współczesne oprogramowanie zwiększa wydajność, ale mimo to projektowanie
ciągle się opiera na sprawności mózgu. Najważniejszy jest pomysł.
Zauważyłem, że młodzi ludzie – „przesiąknięci” komputerami na studiach – zaniedbują możliwość rysowania technicznego.
Także sprawnego rysowania przed inwestorem, na desce. Młodzi architekci tak się przyzwyczaili, że bez komputera niewiele potraﬁą
narysować.

Rozwiązania systemowe
Niestety, na sytuację i działanie biur architektonicznych duży wpływ ma specyﬁczny rynek.
Mamy obecnie w Polsce wiele przetargów na
inwestycje, także te bardzo duże, w których
polskie pracownie nie mogą startować ze
względu na wymagania stawiane oferentom.
Choć działają w nowych warunkach w wielu
przypadkach niemal 20 lat, ich dorobek, status
ekonomiczny oraz możliwości kadrowe – konieczne do wykonania dużego projektu – są
zbyt skromne. To powoduje, że w wielu konkursach, np. na projekty kilku stadionów na
Euro 2012, żadna nie mogła spełnić stawianych przez inwestorów warunków. Wszystkie
nasze biura architektoniczne muszą więc szukać partnerów. Jednocześnie trwa ostra walka
poprzez obniżanie cen. W ten sposób tworzy
się zamknięte koło.
Inwestorów trzeba uświadamiać, że jeśli
pracownia pracuje na nielegalnym oprogramowaniu, może w każdej chwili stracić możliwość
dalszego działania. Dlatego właśnie inwestorzy powinni wymagać – choćby w warunkach
przetargu – by biura dokumentowały legalność pochodzenia swojego oprogramowania.
Innym rozwiązaniem mogłaby być izbowa
certyﬁkacja. Przy dołączaniu do projektu budowlanego kopii uprawnień przynależności
członkowskiej do Izby, można byłoby także
złożyć dokumenty potwierdzające pracę z wykorzystaniem legalnego oprogramowania.

WojciechJarząbek
architekt, właściciel
pracowni „Studio A+R”
Wojciech Jarząbek i Partnerzy
> napisz do autora:
wojciech.jarzabek@studioa-r.com
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Pomoc w pracy biurowej

Pożyteczna tablica

Od lutego 2011 r. można kupić

Tablica do notatek Memo

w Polsce nowe wielo-

Board wraz z dziesięcioma

funkcyjne urządzenia

magnesami w zestawie

A4 ﬁrmy Canon, serii

oraz magnetycznym wie-

i-SENSYS MF9200.

szaczkiem. Świetna jako

Przeznaczone są

wymiennik myśli, porad,
zadań czy informacji nie

do pracy w biurach

tylko w biurze, ale również

o szczególnych

w szkole czy w domu.

wymaganiach

Cena: 355 zł

w zakresie druku.

www.glamstore.com.pl

Umożliwiają wykonywanie wysokiej
jakości wydruków

Poczta z Paryża

laserowych. Za
ich pomocą można

Podziwiasz stolicę Francji?

tworzyć dokumeny biznesowe,

Dzięki stojakowi na pocztę

broszury, ulotki i prezentacje. Pracują w sieci, co pozwala

w kształcie panoramy Paryża

użytkownikom na współdzielenie urządzeń. Charakteryzu-

będziesz mógł to robić co-

ją się także niskim zużyciem energii.

dziennie! Poza gromadzeniem

www.canon.pl

korespondencji stojak można
wykorzystać jako dodatkowe
miejsce na klucze, komórkę,

Do picia na zimę

ipoda, wizytówki lub serwetki.
Kubek termiczny z auto-

Cena: 99 zł

matyczną blokadą, za

www.fafarafa.pl

pomocą której jednym
naciśnięciem szczelnie
zamkniesz gorący napój.

Kubek Muminków

Wykonany z wysokogatun-

Bohaterowie książek Tove Jansson na zimowym

kowej stali nierdzewnej.

kubku. W rolach głównych: Muminek,

Zewnętrzna powierzchnia

Migotka, Mała Mi i Bobek. Naczynie

kubka pokryta jest warstwą

spakowane jest w ładne kartono-

antypoślizgową, która

we pudełeczko – w sam raz na

zabezpiecza przed przypad-

prezent!

kowym upuszczeniem, kiedy

Cena: 79 zł

trzymasz go w rękawiczce czy

www.fafarafa.pl

zmarzniętej dłoni.
Cena: 79 zł

Na laptopa Kasparowa

www.galerialimonka.pl

Dokarmiaj dizajnersko
Karmnik dla ptaków z oferty Born in Sweden,
według projektu Pascala Charmolu, mocowany na
przyssawkę pozwoli dokarmić rozśpiewane towarzystwo w najtrudniejszym jesienno-zimowym
okresie. Karmnik ma kulisty
kształt – we wnętrzu kuli
znajduje się pokarm, a wy-

Osłona na laptopa zaprojektowana specjalnie dla

stające na zewnątrz żerdki

wielbicieli szachów. Wykonana z wytrzymałego

pozwalają odpocząć i wy-

atmosferycznymi oraz urazami mechanicznymi. Do-

ptakom.

stępna w 3 rozmiarach dla laptopów od 12” do 15,4”.

Cena: 58 zł
www.fabrykaform.pl
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neoprenu zabezpieczy komputer przed czynnikami

godnie posilać się

Cena: 119,90 zł
www.czerwonamaszyna.pl

Dziękujemy Architektom!
ponad 87% pozytywnych ocen Z:A*
Cieszą nas deklaracje współpracy, wyrazy sympatii, a także coraz częściej
słyszane opinie, iż Z:A stanowi poważne i przydatne architektom czasopismo,
na które się czeka i o którym rozmawia.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy naszą redakcję dotychczas wspierali,
a także tym, którzy całkowicie z własnej woli pisali listy, e-maile i ciepło
wyrażali się o Z:A w ostatnich miesiącach.
Dziękujemy tym, którzy działali w sposób aktywny – poprzez kontakt z redakcją
i proponowanie tematów godnych poruszenia. Oraz tym, którzy czytają
magazyn i mówią o tym głośno wszem i wobec.
twierają koperty!
A także tym Wszystkim, którzy po prostu otwierają

Sebastian Osowski
s.osowski@zawod-architekt.pl
* Odpowiedź na pytanie o przydatność Z:A w codziennej zawodowej pracy architekta. Suma opinii „przydatne” i „bardzo przydatne”.
Dane na podstawie wyników własnego badania opinii nt. czytelnictwa prasy przeprowadzonego wśród członków Izby Architektów RP w okresie 12.2009-08.2010

