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Zawartość
płyty:
Płyta zawiera program ArchiCAD 14
w polskiej wersji językowej wraz z dodatkami i bibliotekami dostarczanymi
zwykle przy zakupie, przygotowany
do zainstalowania na komputerze PC
wyposażonym w system operacyjny
Windows (XP, Vista lub 7 za wyjątkiem
wersji Home), lub na komputerze Mac-intosh z systemem operacyjnym Mac
OS X 10.5 lub późniejszym.
Szczegóły dotyczące zalecanej konfiguracji komputera można znaleźć na
stronie: www.archicad.pl

Opcje instalacji:
Op
Po um
umieszczeniu płyty w napędzie DVD
komp
komputera Instalator Programu uruchomi się samoczynnie. Pozwala on wybrać
nastę
następujące opcje instalacji:
tt Instalacja
Ins
wersji edukacyjnej pozwalają korzystać ze wszystkich funkcji
lającej
pro
programu
przez 30 dni, z możliwością
prz
przedłużenia
tego okresu o kolejnych
12 miesięcy. Wymagana jest bezpłatna rejestracja i wypełnienie krótkiego
for
formularza
dostępnego poprzez
stro www.myarchicad.com
stronę:
t Instalacja
Ins
wersji próbnej pozwalającej
kor
korzystać
ze wszystkich funkcji progra
gramu
przez 30 dni. Wymagana jest
bez
bezpłatna
rejestracja i wypełnienie
kró
krótkiego
formularza dostępnego poprz stronę: www.myarchicad.com
przez
tt Instalacja
Ins
wersji demo, możliwa bez
jak
jakichkolwiek
formalności (niektóre
fun
funkcje
programu będą jednak niedostę
stępne).

Ograniczenia:
Og
Opro
Oprogramowanie
p
zawarte na dołączonej płycie nie może być wykorzyczon
stywa
y
stywane
do celów komercyjnych!
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TYTUŁEM Z:APROSZENIA

Z:Awsze warto być lepszym
Czy trzeba coś zmieniać, jeśli przy nakładzie 11.400 egzemplarzy czasopisma traﬁającego wprost
na biurka ponad 9600 czynnych zawodowo architektów:
a] średnie czytelnictwo każdego egzemplarza Z:A wynosi 1,9 osoby, przy czym 84,4%
to osoby zawodowo związane z branżą architektoniczno-budowlaną,
b] ponad 82% architektów czyta nie mniej niż połowę zawartości każdego numeru Z:A,
a co drugi deklaruje, że czyta numer „od deski do deski”,
c] prawie 87% architektów oceniło, że Z:A jest im przydatne lub nawet bardzo przydatne
w codziennej pracy zawodowej?
Uważam, że zawsze warto coś doskonalić, poprawiać, rozwijać. Nie trzeba zmieniać tego, co dobre, natomiast zawsze można pracować na lepsze.
Właśnie dlatego – uzupełniając opiniami Państwa* nasze blisko 4-letnie doświadczenie
w misji wydawania Zawodu:Architekt – z przyjemnością przedstawiam nowe strony Z:A.
Pozytywne opinie są miłe, dopingujące, lecz braliśmy i będziemy brać pod uwagę również
wyartykułowane oczekiwania. Mam nadzieję realizować je przy wsparciu Krajowej Rady Izby
Architektów, która przychylnie patrzy na kierunek, w jakim rozwija się izbowe czasopismo.
Nowe strony Z:A to nie tylko jeszcze większy ład i porządek przestrzeni czasopisma, co mam
nadzieję widoczne jest na pierwszy rzut oka. To także – a właściwie przede wszystkim – nowe
elementy: felietony (zarówno stałe, jak i gościnne), „Ring” (głosów nad kontrowersyjnym tematem), spojrzenie życzliwym „Okiem po Okręgu” i dawka (oczywiście czarnego) humoru z pracowni
Grupa Archisława.
Nowe strony Z:A to jednocześnie nadal to, co Państwo znacie i doceniacie: temat wiodący
numeru, doświadczenia zawodowe, studia przypadków, arch_i_kultura, biznes i zarządzanie,
technika, prawo oraz oﬁcjalne informacje o działaniach Izby Architektów. Oczywiście nie zawsze
i nie wszystko w każdym numerze. Lecz zawsze rzetelnie opracowane i przejrzyście podane.
Nowe strony Z:A to dowód, że nadal – ja osobiście i zbudowany w ciągu kilku lat zespół
redakcyjny – mamy ambicję tworzyć i rozwijać opiniotwórczy, zawodowy charakter czasopisma.
Poświęcać łamy wymianie doświadczeń nie tylko w gronie architektów, ale także dialogowi
z otoczeniem: użytkownikami architektury, inwestorami, przedstawicielami innych samorządów i stowarzyszeń zawodowych, projektantami branż, wykonawcami, urzędnikami, ustawodawcą, władzami terytorialnymi, studentami, dorosłymi, młodzieżą...
Polecam nową Z:Awartość!

Sebastian Osowski
redaktor naczelny

* Dane na podstawie wyników własnego badania opinii nt. czytelnictwa prasy
przeprowadzonego wśród członków Izby Architektów RP w okresie grudzień 2009 – sierpień 2010.
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Świadome Wnętrze 2010
zakończone

którzy działają w różnych obszarach

oprócz Duńczyka byli też architekci:

architektury, urbanistyki, badań

Ole Gustavsen z Pracowni Snohetta

23 i 24 września odbyły się ostatnie

i rozwoju. Pracownia zbudowała swoją

z Norwegii (nagroda Miesa van der

w roku 2010 wykłady w ramach

reputację na kompleksowo zrealizowa-

Rohe 2009), prof. Hrvoje Njiric z Pra-

cyklu spotkań Świadome Wnętrze.

nych budynkach, które są innowacyjne

cowni Njiric + Arhitekti z Chorwacji

Prelekcję w Poznaniu i we Wrocławiu

programowo, technicznie, świadome

oraz Marie Therese Hornoncourt

pod tytułem Yes Is More wygłosił

kosztowo i zawierają inicjatywy

z austriackiej pracowni the next

arch. Kai-Uwe Bergmann z duńskiej

zrównoważonego projektowania.

ENTERprise architects.

pracowni Bjarke Ingels Group (BIG).

W swojej pracy projektowej pracownia

Na oba spotkania przybyło ponad 330

demonstruje wysoką wrażliwość na

została objęta Patronatem Honoro-

architektów, a na wszystkich tego-

szczegółowe wymagania ze strony

wym przez SARP, Krajową Izbę

rocznych pojawiło się łącznie ponad

kontekstu obiektu oraz jego programu.

Architektów oraz Instytut

1000 projektantów.
BIG to kopenhaska grupa architektów, projektantów i myślicieli,

Impreza Świadome Wnętrze

Gośćmi specjalnymi tegorocznych

Wzornictwa Przemysłowego.

spotkań organizowanych przez ﬁrmy

Zawód:Architekt był jednym

Martela, Desso, Rockfon i Vescom

z patronów medialnych wydarzenia.

BAU 2011 także
dla architektów

Najlepsze przestrzenie
publiczne

Według organizatorów Światowych

Białystok, Świnoujście i Łódź to trzy

Targów Architektury, Materiałów

miasta nagrodzone w tegorocznym

i Systemów Budowlanych BAU 2011

konkursie na najlepiej zagospodaro-

architekci to jedna z najważniejszych

waną przestrzeń publiczną w Polsce.

grup zawodowych, którą chcą

W dwuetapowym konkursie do

gościć w Monachium. Impreza,

ﬁnału zakwaliﬁkowano 17 przestrzeni

organizowana od 46 lat, tym

publicznych. Spośród nich nagrodzono

razem odbędzie się w dniach

po jednej w każdej z trzech kategorii:

od 17 do 22 stycznia. W stolicy

zrewitalizowana miejska przestrzeń

Bawarii spodziewanych jest 1900

publiczna (Rynek Kościuszki wraz

wystawców z 40 państw.

z Placem Przedkościelnym w Białym-

Polskie przedstawicielstwo Targów

stoku), nowo wykreowana miejska

Monachijskich, wraz z komisarzem za-

przestrzeń publiczna (zespół ciągów

powiadanej imprezy Mareile Kästner,

Nie inaczej będzie i tym razem.

ofercie jest „długa noc architektury”,

zorganizowało 21 września w Warsza-

spacerowych złożony z promenady

Wiodące tematy targów, takie jak

zaplanowana na 21 stycznia. Chętni

nadmorskiej w Świnoujściu i ciągu

wie konferencję prasową poświęconą

np. budownictwo zrównoważone

będą mogli wziąć udział w nocnej

pieszego wzdłuż Wydmy Białej)

najbliższej edycji BAU. Przyczyną

czy architektura tekstylna, zostaną

wycieczce architektonicznej po

i przestrzeń zielona (Park Ocalałych

spotkania było zachęcenie do od-

zaprezentowane na wystawach spe-

Monachium.

w Łodzi). W konkursie przyznano też

wiedzenia Monachium. W roku 2009

cjalnych. W ramach odbywających się

z łącznej liczby 210 tys. targowych

forów dyskusyjnych będzie można

BAU 2011 zakupionego online wynosi

konkursu organizowanego przez Towa-

gości, ponad 38 tys. reprezentowało

wysłuchać m.in. bezpłatnych wykła-

22 euro. Dzięki niemu będzie można

rzystwo Urbanistów Polskich nastąpił

biura architektoniczne i projektowe.

dów związanych z takimi tematami,

poruszać się także środkami komu-

16 września w Kaliszu, gdy przedsta-

Mieli oni okazję zapoznać się z ofertą

jak chociażby zmieniająca się rola ar-

nikacji publicznej w stolicy Bawarii.

wiciele laureatów odebrali nagrody

prezentujących się ﬁrm i wziąć udział

chitekta, czy też wizja budownictwa

Więcej informacji o targach:

w trakcie VIII Kongresu Miast Polskich.

w licznych projektach szkoleniowych.

przyszłości. Nowością w targowej

> www.bau-muenchen.com

> www.tup.org.pl

Cena jednodniowego biletu na

Siatka wielu zastosowań

Rozjaśnia w ogrodzie

Siatka fasadowa to jeden z rodzajów

Zewnętrzną lampę sygnalizacyjną

siatek cięto-ciągnionych oferowanych

WLT z oferty ﬁrmy Nice cechuje

przez ﬁrmę Perforacja. Wykonana ze

wszechstronność zastosowań

stali lub aluminium, jest stosowana

– sprawdza się jako klasyczna lampa

m.in. na: elewacjach, suﬁtach podwie-

ostrzegawcza (świecąca na wszyst-

szanych czy ekranach dźwiękochłon-

kie strony) lub jako niezależne od

nych. Produkt oferowany jest w arku-

siłownika urządzenie służące do

szach standardowych (1000x2000,

doświetlania najbliższego otoczenia

1250x2500 lub 1500x3000 mm)

bramy (światło kierunkowe). Urzą-

i niestandardowych, dostępnych na

dzenie wykorzystuje diody LED i po-

zamówienie.

siada wbudowany czujnik zmroku.

> www.perforacja.eu

> www.nice.pl
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W kinie uznaję tylko
czarne kryminały...

Lubię słuchać czarnej
muzyki...

Nic zatem dziwnego,
że zostałem architektem.

www.grupaarchislawa.pl

Czarną polewkę
mógłbym jeść codziennie...
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Lepsze miasto,
lepsze życie

SARP, Tadeusz Markowski – prezes

Jak tworzyć dobrą przestrzeń publicz-

Grzegorz Buczek – sekretarz Głównej

ną? Jaka jest rola państwa w procesie

Komisji Urbanistyczno-Architektonicz-

planowania przestrzennego? To kilka

nej i Aleksandra Wiszniewska – ekspert

z podstawowych pytań, na które pró-

Arcadis.

FOT. TOMASZ WLEZIEŃ

INFORMACJE

Towarzystwa Urbanistów Polskich,

bowali odpowiadać paneliści w trakcie

W trakcie dyskusji podkreślano

konferencji dotyczącej stanu polityki

brak kontroli procesów urbanizacyj-

przestrzennej w Polsce. Konferencję

nych, co sprzyja przynoszącej szkody

z okazji Światowego Dnia Habitatu

gospodarcze i społeczne chaotycznej

i Światowego Dnia Architektury zorga-

urbanizacji. – Poszerzanie granic

nizowały 4 października warszawskie

aglomeracji jest procesem stałym i na-

biuro UN-Habitat oraz ﬁrma Arcadis.

turalnym. Podobnie jak na Zachodzie,

W spotkaniu z udziałem Olgierda

polskie miasta będą się „rozlewały”.

Dziekońskiego, podsekretarza stanu

Chodzi o to, aby proces ten odbywał

w Ministerstwie Infrastruktury, uczest-

się w sposób kontrolowany. Moim

niczyli również: Paweł Adamowicz

zdaniem zapewni to nowelizacja usta-

podkreślali konieczność poprawy

władz rządowych i samorządowych,

– prezydent Gdańska, Jacek Wojcie-

wy o planowaniu i zagospodarowaniu

jakości i skorelowania aktów prawnych

ekspertów, a także społeczeństwa.

chowicz – wiceprezydent Warszawy,

przestrzennym – powiedział Olgierd

mających wpływ na zagospoda-

Sprzyjać temu powinna edukacja

Adam Kowalewski – przewodniczący

Dziekoński.

rowanie przestrzeni. Za równie

społeczna i budowanie świadomości

Głównej Komisji Urbanistyczno-Archi-

Wszyscy uczestnicy dyskusji,

ważną uznano egzekucję prawa oraz

o tym czym jest ład przestrzenny i jak

tektonicznej, Jerzy Grochulski – prezes

wśród nich architekci i urbaniści,

potrzebę współpracy przedstawicieli

wpływa na różne sfery życia.

Garaż dla wielu

Innowacyjny kolektor

słonecznej. Dzięki nowej konstrukcji

Multigaraż to niezależny samoobsłu-

Vitosol 200-T to nowy próżniowy

rurki cieplnej (Heat pipe) kolektor może

gowy systemem wielopoziomowego

kolektor rurowy z oferty Viessmanna.

być położony na dachu płaskim lub

parkowania wykonany przy wyko-

Jego innowacyjność polega na suchym

zamontowany pionowo na elewacji.

rzystaniu polskiej technologii. Jego

połączeniu rur próżniowych z kolek-

Modułowa budowa zapewnia uniwer-

zaletą jest bardzo mała powierzchnia

torem zbiorczym oraz zastosowaniu

salne zastosowanie na wszystkich

zajmowanego terenu w stosunku

absorbera z pokryciem Sol-Titan

rodzajach dachów i elewacji.

do liczby samochodów, które mogą

przetwarzającego dużą ilość energii

> www.viessmann.pl

tw

zaparkować wewnątrz. Na obszarze
dwóch miejsc parkingowych zmieści
się od 8 do nawet 12 samochodów
osobowych lub 10 SUV-ów. Cała konstrukcja opiera się na cichobieżnym
silniku hydraulicznym napędzającym
platformy, na których parkują auta.
Parking wykonany jest z ognioodpornych, stalowo-szklanych materiałów.
Posiada też czujniki stref bezpieczeństwa i sygnalizatory fazy pracy.
> www.multigaraz.pl

Kosze na dachu

w linii kosza, które łatwo się „osiuje”.

W ofercie ﬁrmy Braas pojawił się nowy

Kosz wykonany jest z aluminium

Zatrzaśnięte,
nie zamknięte

produkt – kosz dachowy jednostronny

i charakteryzuje się dużą wytrzyma-

Zatrzask balkonowy ﬁrmy Winkhaus

o długości 2 m. Na polskim rynku

łością, elastycznością i odpornością na

pomaga zlikwidować przeciągi. Dzięki

można go kupić w czterech kolorach:

długotrwałe obciążenia deszczem.

uchwytowi zamocowanemu po ze-

czerwonym, ciemnoszarym, brązowym
wym

> www.monier.pl

wnętrznej stronie skrzydła drzwi może-

i antracytowym. Kosz zapewnia szczelzel-

my zatrzasnąć otwarte drzwi, zaś lekki

ność u zbiegu połaci i chroni rynny

nacisk z zewnątrz ponownie je otworzy.

(dzięki swej ryﬂowanej powierzchni))

Przydatny wynalazek jest bardzo łatwy

powodując, że woda deszczowa płynie
nie

w montażu i dostępny w trzech najpopu-

wolniej. Produkt Braas został zapro--

larniejszych odcieniach ram okiennych:

jektowany z myślą o szybkim montażu
ażu

białym, brązowym oraz dębowym.

– posiada mniejszą liczbę połączeń

> www.sklep.winkhaus.pl
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FOT. ARCHIWUM PEREGRINE WINERY (PATRICK REYNOLDS)

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Winnica Peregrine
w Queenstown, Nowa Zelandia
(architektura: Architecture
Workshop)

To, co w prawdziwym
biznesie najpiękniejsze:
pragmatyzm posunięty
do bólu.
Roman Kluska,
Tygodnik Powszechny Nr 15 (3170)

Przemysłówka
rozważna i romantyczna
arch. Magdalena Baborska-Narożny

Niewielu jest inwestorów obiektów przemysłowych, którzy za Le Corbusierem postrzegają
architekturę jako „umiejętną, cudowną i właściwą grę brył zestawionych z sobą w świetle”.
Równie rzadko oczekują od architekta dążenia do ideału w realizacji wszystkich trzech
witruwiańskich składowych dzieła architektury. Wymagają natomiast solidnej wiedzy
technicznej, terminowości i sprawnego przeprowadzenia procedur urzędowych.
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FOT. WOJCIECH KRYŃSKI

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

FOT. ARCHIWUM S+M PROJEKT MENAGEMENT POLSKA

Fabryka Polplast
w Myślenicach
(architektura: Biuro
Lewicki Łatak)

Zakład Cri-Val
w Jelczu-Laskowicach
(architektura:
S+M Sumisławski
i Mikołajczak)

P

Pragmatyczny charakter i trwałość obiektów
przewidziana na dziesięciolecia raczej niż na
wieki, to cechy powszechnie dziś kojarzone
z pokrywającą coraz większe połacie dotąd rolniczych terenów zabudową przemysłową. Istnieją międzynarodowe ﬁrmy architektoniczne,
które specjalizują się w profesjonalnej obsłudze
dużych inwestycji korporacyjnych inwestorów.
Istnieje też duży rynek tzw. hal gotowych, oferujący rozwiązania sprawdzone i ekonomiczne,
ale dalekie od estetycznej ﬁnezji. Na takim tle
szczególnie wyraziście prezentują się liczne
starania przełamania utylitarnego standardu
zabudowy przemysłowej. Starania te mają różne motywy.

Polityka przestrzenna gmin
W wysokorozwiniętych krajach, takich jak
Niemcy, Austria, Szwajcaria czy Włochy realny
wpływ na kształtowanie architektury, również
przemysłowej, miewają lokalne władze i społeczności. Uzależniają one realizację danej inwestycji od spełnienia określonych warunków.

Mogą wymagać np. zorganizowania konkursu
architektonicznego, ochrony wartości przyrodniczych, określić wielkość zabudowy czy
stopień ingerencji w krajobraz. Prowadzony
w takich warunkach projekt jest w fazie koncepcji na bieżąco konsultowany i uzgadniany
z przedstawicielami władz lokalnych. Tak powstała rozbudowa o 18 tys. m2 fabryki okien
Baumgartner (2006) w Hagendorn w Szwajcarii – w obszarze ochrony krajobrazu. Wymagany przez lokalne władze konkurs na projekt
wygrali w 2001 roku Niklaus Graber i Christian
Steiger we współpracy z architektem krajobrazu Stefanem Koepﬂi. Proces projektowy trwał
prawie pięć lat, a jego efekt zadowolił wszystkie zainteresowane strony: inwestora, społeczność lokalną i architektów. Równie istotny
był udział lokalnej społeczności w kształtowaniu koncepcji fabryki ławek Benkert w Alterhausen w Niemczech (1996, proj. Mario Botty).
Priorytetem dla okolicznych mieszkańców była
ochrona krajobrazu. Symetryczne założenie
eksponuje ceglany owal spiętrzonego budynku

socjalno-biurowego, a ukrywa pod skarpami
i zielonym dachem dwie hale produkcyjne ﬂankujące dziedziniec otwierający się w kierunku
pobliskiego miasteczka.

Specjalne traktowanie, czyli SSE
Oczywiście zgoda przedsiębiorcy na poddanie
się ponadstandardowym wymogom związanym z daną lokalizacją zależy od jego determinacji w inwestowaniu w tym miejscu. W Polsce
zazwyczaj jest dokładnie odwrotnie: to nie gmina stawia wymagania, ale inwestor. Większość
zakładów powstaje w ramach tzw. specjalnych
stref ekonomicznych (SSE). Strefy tworzone są,
by przyciągnąć przedsiębiorców do danej gminy.
Głód inwestycji powoduje niemal zupełny brak
aktywnej polityki gmin względem kształtowania obiektów przemysłowych – robią wszystko,
aby nie zniechęcić wykładających pieniądze
ﬁrm. Istniejące w planach miejscowych zapisy np. o dopuszczalnej wysokości obiektów są
w razie potrzeby korygowane. We wrocławskiej
podstreﬁe SSE plan określa np. wymóg użycia
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FOT. KRZYSZTOF TETERA

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Hala ﬁrmy ETO
Magnetic we Wrocławiu
(architektura: Krzysztof
Tetera)

szkła i metalu w elewacjach od ulicy; każdy chyba przyzna, że poprzeczka nie jest podniesiona
zbyt wysoko.
W karkonoskich Piechowicach, które utworzyły na swym terenie SSE, gdy ﬁrma Marconi
postanowiła wybudować zakład produkcyjny,
zapis planu nałożył na inwestora obowiązek
szczególnie starannego architektonicznego i materiałowego rozwiązania dachów ze
względu na rodzaj ekspozycji terenu oraz ograniczył wysokość zabudowy do 12 m, z możliwością wykonania wyższych fragmentów,
pod warunkiem nadania im formy dominanty
architektonicznej. Zapis zapisem, a w projekcie zatwierdzonym przez gminę (która wcześniej uchwaliła plan) i zrealizowanym w 2006
roku trudno doszukać się odzwierciedlenia
wytycznych planu. Jak się powszechnie uważa
krajobraz został zeszpecony, ale SSE w Piechowicach rozwija się: do dziś funkcjonują tam już
3 zakłady, dając miejsca pracy. Bilans korzyści
i strat oraz wynikająca z niego polityka przestrzenna są w gestii samorządu lokalnego.
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Architektura przemysłowa
– nie tylko minimum
W efekcie jakość przestrzeni zajmowanych
przez przemysł zależy w Polsce przede wszystkim od ambicji i decyzji przedsiębiorców, choć
czasem również od talentu i wiedzy architektów. W Polsce ostatnich dwóch dekad nie było
chyba ani jednego otwartego konkursu na architekturę przemysłową, co jest praktyką rzadką, ale spotykaną w krajach bogatszych. Mimo
tego w typowym, karkołomnie krótkim czasie
przeznaczonym na projekt powstają u nas zdecydowanie ponadprzeciętnej klasy, a zupełnie
nieznane obiekty. Warunkiem jest otwartość
inwestora na choć nieznaczne wyjście ponad
absolutne minimum wysiłku i kosztów.
Kilka interesujących obiektów przemysłowych zrealizowanych w Polsce spośród mniej
znanych i nie opisywanych wcześniej w polskiej
prasie, przedstawiono w ramce „Dobre przykłady z ostatniej dekady”. Większość z tych
zakładów na przestrzeni kilku ostatnich lat
podlegała rozbudowie lub jest przewidziana do

rozbudowy. Niestety, żaden z tych obiektów
nie jest przeznaczony do zwiedzania, zwykle
nie udaje się też znaleźć informacji o architektach w materiałach reklamowych przedsiębiorstw, nawet jeśli ﬁrma chwali się w nich
swoimi obiektami.

Dla kogo się starać?
Wartość rynkowa wysokiej jakości estetycznej
architektury jest niezwykle trudna, a według
niektórych wręcz niemożliwa do oszacowania. Mimo tego są sytuacje, w których przedsiębiorcy świadomie w nią inwestują widząc
w tym przyszłe korzyści. Architektura jest
przez nich postrzegana jako element tworzenia tzw. wizerunku ﬁrmy, medium wyrażające
przywiązanie do określonych wartości: luksusu, innowacyjności, solidności, rozwoju zrównoważonego itd.
Podejście takie jest szczególnie uzasadnione, gdy istnieje możliwość zapoznania
ewentualnego nabywcy z jej pokazową siedzibą poprzez reklamę, stronę internetową,
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FOT. MARC RÄDER

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

FOT. MARC RÄDER

Budynek
produkcyjny
Fraba w Słubicach
(architektura:
Anne Bernhardt
i Jörg Leeser) na
zewnątrz...

... i wewnątrz

Dobre przykłady z ostatniej dekady
Biuro Lewicki Łatak zaprojektowało kilka obiektów
produkcyjnych, nadając indywidualne piętno prostym,
racjonalnym inwestycjom przemysłowym. Warto wymienić przede wszystkim fabrykę Polplast w Myślenicach
i IMP Comfort w Świdnicy (2006). IMP to zakład
zrealizowany w całości w technologii prefabrykatów
żelbetowych. Podstawowy pomysł na ten obiekt bazuje
na nałożeniu na powtarzalny prefabrykat swobodnego
układu kolorowych pasów. Całość daje świeży i ciekawy
efekt. Do współpracy przy tworzeniu układu kolorystyki
architekci zaprosili graﬁka Konrada Glosa. Zakład Polplastu przykuwa uwagę konsekwentnie zrealizowanym
kontrastem kolorystycznym i materiałowym hali i części
biurowo-socjalnej (szara blacha trapezowa – czerwone
laminaty HPL). Ekonomicznie i technologicznie, a nie
ideowo uwarunkowany „minimalizm” architektury przemysłowej nabrał w tym projekcie waloru estetycznego.
Podobny, pozbawiony ekstrawagancji, a bazujący
na wysmakowanej elegancji rozwiązań styl można
zauważyć w realizacjach przemysłowych biura S+M
Sumisławski i Mikołajczak. Zwracają uwagę zakłady
Cri-val (2005) i Epp (2006) w Jelczu-Laskowicach.
W zakładzie Cri-val kontrast materiału i koloru nie
przebiega zgodnie z podziałem na funkcje: hala
inna niż biura, co jest zdecydowanie najczęstszym
i najbardziej „naturalnym” rozwiązaniem. Zamiast tego
ściana osłonowa z antracytowych płyt warstwowych

wysokiej bryły hali zaczyna się od wysokości gzymsu
parterowej części socjalno-biurowej. Poniżej jest
betonowy cokół, wykończony tak jak niski budynek
na froncie białym tynkiem. W efekcie obydwie bryły
tworzą harmonijną całość. Również w Jelczu powstał
zakład ﬁrmy Italmetal (2004) według projektu ﬁrmy
Ozone. Architektura zakładu tworzy wiele wzajemnych
odniesień części socjalno-biurowej i hali.
Nieprzeciętną, elegancką, niemal monumentalną architekturą dzięki dużym przeszkleniom, wyważonym proporcjom i lustrzanej symetrii rzutów, przekrojów i elewacji
jest hala ﬁrmy ETO Magnetic (2006) we Wrocławiu
projektu Krzysztofa Tetery z ﬁrmy Tetera Projektowanie
Przemysłowe (I nagroda w konkursie Piękny Wrocław
w swojej kategorii). Architekt ten jest również autorem
m. in. zakładu Wezi-tec w Legnicy, zawierającego wiele
rozwiązań poprawiających jakość przestrzeni pracy.
Z kolei niewielki obiekt ﬁrmy Labor (2008) w Bielanach Wrocławskich autorstwa Wojciecha Jarząbka
z ﬁrmy AR5 imponuje precyzyjnym rysunkiem podziałów okładzin kaset metalowych części socjalnobiurowej i przemyślanym rozwiązaniem przenikania
elewacji hali i spiętrzonego biurowca.
Odrębną klasę tworzy budynek produkcyjny ﬁrmy
branży wysokiej technologii Fraba w Słubicach.

Zaprojektowany przez Anne Bernhardt i Jörga Leesera
z ﬁrmy BeL, został otwarty w 2006 roku. Wszystko,
z wyjątkiem niskiego budżetu, jest w tym obiekcie
inne niż w każdej innej przemysłówce w Polsce (i na
świecie): okrągły rzut, swobodny układ w ramach hali
mniejszych walców mieszczących biura, część socjalną
i techniczną, konstrukcja: ruszt z drewna klejonego na
bazie trójkątnej siatki słupów i wreszcie jednorodna
powłoka zewnętrzna w całości wykonana z izolacji
termicznej zespolonej z papą i powłoką aluminiową
(prefabrykat przeznaczony na dachy).
Srebrzysty budynek o zaokrąglonym przejściu
płaszczyzny dachu w ścianę wygląda jak UFO, które
o dziwo wylądowało w typowym dla specjalnej strefy
ekonomicznej otoczeniu. Obiekt został zaprojektowany jako montownia dla maksymalnie siedemdziesięciu nisko kwaliﬁkowanych pracowników.
Utrzymanie zatrudnienia na co najwyżej takim
poziomie warunkuje według inwestora osobiste,
a nie anonimowe relacje wśród całej załogi, co
korzystnie wpływa na współpracę zespołu. Przy
tym nie anonimowy, wysoce rozpoznawalny wygląd
i wysoka jakość przestrzeni wewnętrznej (jasne,
przestronne, naturalnie oświetlone wnętrza z otwarciami widokowymi na zewnątrz) miały dodatkowo
wzmocnić zadowolenie z miejsca pracy. Zakład jest
celem wycieczek urządzanych przez ﬁrmę dla swych
klientów z całego świata.
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FOT. ARCHIWUM VALODE & PISTRE ARCHITECTE (GEORGES FESSY)

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Pokazowa,
podparyska fabryka
ﬁrmy L'Oreal
(architektura:
Valode & Pistre)

a najlepiej przez kontakt bezpośredni i wizytę.
Celem jest utworzenie skojarzenia: innowacyjna (ekologiczna, itd.) architektura – innowacyjna
(ekologiczna, itd.) ﬁrma; zgodnie z powiedzeniem: jak cię widzą, tak cię piszą. Przykładowe
obiekty przemysłowe współtworzące wizerunek ﬁrm – patrz ramka "Architektura jako
exposé ﬁrmy".
Adresatem architektonicznych starań może
być klient – nabywca produktu lub pracownik.
Wysoko kwaliﬁkowani pracownicy są tak dużą
wartością dla nowoczesnych innowacyjnych
ﬁrm, że warto wszelkimi środkami (również
architektonicznymi) dbać o ich zadowolenie
z miejsca pracy.
Wyjątkowo interesująco rozwija się więc
architektura licznych ośrodków badawczowdrożeniowych (począwszy od instytutu
Hysolar autorstwa Guntera Behnischa z 1986
roku, a skończywszy na laboratorium w Groningen UN Studio z 2008 r.). Oczywiście starania takie tylko wyjątkowo podejmuje się
w montowniach zatrudniających dużą ilość
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nisko kwaliﬁkowanej kadry, którą łatwo zastąpić (wyjątek stanowi zakład ﬁrmy Fraba
omówiony w ramce „Dobre przykłady...). Wiele inwestycji przemysłowych powstających
w Polsce bazuje właśnie na łatwej dostępności taniej siły roboczej.

Nie mamy nic do ukrycia
Rozszerzanie programu funkcjonalnego obiektów przemysłowych o ogólnodostępne funkcje
publiczne to istotny postulat mający zapobiec
zamieraniu obszarów przemysłowych poza
godzinami wymiany robotników zmianowych.
Poza wyjątkami postulat ten pozostaje jednak
jak dotąd na papierze. Chyba, że to sam zakład
stanie się atrakcją dla zwiedzających...
Pokazowe obiekty przemysłowe udostępnione dla gości to zjawisko dynamicznie się
rozwijające. Unaocznienie w atrakcyjnej formie
procesu produkcji nadaje produktowi indywidualne piętno w oczach odbiorcy i wyróżnia go
spośród anonimowej oferty konkurencji. Polityka taka dotyczy oczywiście tylko produk-

tów, dla których wysoka jakość jest walorem
istotniejszym niż niska cena.
Niezwykle prężnie rozwija się tzw. enoturystyka, czyli turystyka szlakiem winnic.
Dominujący w tej branży styl rustykalny wypierany jest przez nowoczesną autorską architekturę.
Słynna w środowisku architektów winnica
Dominus w Kaliforni (1997) autorstwa Herzoga
& de Meurona ma licznych i świetnych następców. Konkurujący producenci win na świecie
zatrudniają stararchitektów lub urządzają
otwarte konkursy dając szansę młodym projektantom. Spośród najsłynniejszych winnice
projektowali m.in. Mario Botta (Petra, 2003),
Renzo Piano (La Rocca, 2007), Norman Foster
(Faustino, 2007), Rafael Moneo (Julian Chivite,
2001), Santiago Calatrava (Ysios, 2000). Z kolei Zaha Hadid (López de Heredia Viña Todonia,
2006), Steven Hall (Loisium, 2003) i Frank O.
Gehry (Marquis de Riscal, 2003) projektowali
tylko ogólnodostępne obiekty przy istniejących winnicach. Dzięki projektowi winnicy
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FOT. WOJCIECH KRYŃSKI

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

FOT. MAGDALENA BABORSKA-NAROŻNY

Fabryka IMP
Comfort w Świdnicy
(architektura: Biuro
Lewicki Łatak)

Drukarnia ﬁrmy
Veenman Druckerei
w Ede, Holandia
(architektura:
Neutelings Riedijk)

Architektura jako exposé ﬁrmy

Z myślą o spójnym wizerunku ﬁrmy belgijski
producent ekologicznych kosmetyków i detergentów Ecover zdecydował się na inwestycję
w architekturę, która minimalizuje swój wpływ
na środowisko. Pierwszy z budynków powstał
w 1992 roku w Oostmalle, w Belgii według proj.
Marka Depreeuw. Obiekt uważany za pierwszy
ekologiczny zakład produkcyjny, jest otwarty dla
zwiedzających, a ﬁrma chwali się jego walorami na
swej stronie internetowej (nie wymieniając jednak
architekta), podkreślając odpowiedzialne i zrównoważone podejście do każdego aspektu tworzenia
produktu. Kolejny, również „zielony” zakład wg
projektu biura Takenaka powstał w 2007 roku
w Boulogne sur Mer we Francji. Zlokalizowano go
na obszarze Parc Paysager d'Acivites de Landacres - pierwszego w Europie parku przemysłowego, który uzyskał certyﬁkat zarządzania jakością
pod kątem ochrony środowiska ISO 14001.
Natomiast koncern L'Oreal, który ma kilkadziesiąt
zakładów produkcyjnych rozsianych po całym
świecie, o których nie da się znaleźć informacji
w publikacjach architektonicznych, zainwestował
w jedną pokazową fabrykę w podparyskiej dzielnicy przemysłowej. Projekt autorstwa pracowni Valode

i Pistre (1992) powstał z myślą o wywarciu wrażenia
na licznych zwiedzających. Niezwykła jest geometria
i konstrukcja przestrzeni produkcyjnych możliwych
do podziwiania z podwieszonych pomostów, sala
konferencyjna i restauracja z widokiem na zielone
atrium i dachy hal, dla których formy inspiracją były
– według architektów – płatki orchidei. Założenie to
całą swą wyjątkowość ujawnia we wnętrzach i od
strony piątej elewacji. Najwięcej bowiem potencjalnych klientów może je oglądać z góry: w pobliżu
są dwa lotniska. Z sąsiednich ulic jego walory są
niewidoczne.

w górę pokryte nieprzerwanym ciągiem liter
tworzących wiersz K. Schippersa. W projektowanie
typograﬁi zaangażowany był graﬁk Karel Martens.
Był to jeden z pierwszych obiektów tak całościowo
pokrytych literami. Co symptomatyczne, budynek
pełen aluzji do swej funkcji i konkretnego właściciela obecnie stoi pusty i czeka na kolejnego
użytkownika. Z kolei zamysł architektoniczny
magazynu wysokiego składowania P3 cenionej
ﬁrmy oświetleniowej Erco (proj. Schummacher
+Schneider, 2002) bazuje na wykorzystaniu
światła jako podstawowego środka wyrazu.

Z kolei Vacheron Constantin – najstarsza
szwajcarska ﬁrma zegarmistrzowska zaprasza
do nowego wyraﬁnowanie luksusowego zakładu
w przemysłowej streﬁe Genewy. Obiekt zaprojektowany przez Bernarda Tschumi (2003) mieści
również muzeum prezentujące historię wytwarzania
zegarków tego producenta.

Z kolei drukarnia wielkoformatowa ﬁrmy Trevision
w Groshoﬂein w Austrii (proj. Querkraft, 2001)
wykorzystała nową siedzibę do prezentacji swych
możliwości technicznych: dwie dłuższe elewacje
pokryto siatkami z nadrukiem. Sposób wykorzystania siatek jest prosty, tani i zarazem atrakcyjny.
Swoista autoreklama nie jest nachalna, nie ma
nazwy ﬁrmy czy danych teleadresowych. Zamiast
tego jest powiększony do rozmiaru 56x5 m obraz
zamówiony specjalnie na tę okazję u austriackiego
artysty Herberta Brandla. W zamyśle architektów
elewacja eksponowana na autostradę miała działać jak zewnętrzna galeria sztuki współczesnej.

Czasem architektura swą formą bezpośrednio lub
nieco bardziej metaforycznie nawiązuje do proﬁlu
działalności ﬁrmy. Drukarnia ﬁrmy Veenman
Druckerei w Ede w Holandii (Neutelings Riedijk,
1997) ma wszystkie elewacje od wysokości ok. 2 m
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FOT. BMW AG

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Centrum
wielofunkcyjne BMW
Welt przy fabryce
BMW w Monachium
(architektura: Coop
Himmelblau)

Peregrine międzynarodową uwagę zyskała
pracownia Architecture Workshop z Nowej
Zelandii (Emergine Architecture 2005). Będąca w budowie niezwykła winnica Antinori
pod Florencją proj. Archea Associati przeznaczona jest dla 130 tys. gości rocznie. Obiekt
wzbogacony funkcjonalnie m.in. o restaurację,
bibliotekę i sklep z pamiątkami oferuje przede
wszystkim możliwość zapoznania się z całym
procesem produkcji wina.
W atrakcyjną oprawę dla odsłaniania kulisów produkcji inwestuje również przemysł
samochodowy i meblarski – kilka spektakularnych przykładów przedstawiono w ramce
„Przemysłówka atrakcją turystyczną”.

Piękno bezinteresowne?
Istnieją też ﬁrmy konsekwentnie stawiające na
wysoką jakość architektury wszystkich swych
obiektów, w tym produkcyjnych i magazynowych, nawet gdy nie są one udostępnione i widoczne dla szerszej publiczności. Podstawowym odbiorcą tej architektury są pracownicy,
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o których zadowolenie ﬁrma chce zadbać oraz
wyselekcjonowani klienci.
Wybitnym przykładem takiego przedsiębiorstwa jest niemiecki Trumpf Gmbh, który
od 1995 roku do dziś owocnie współpracuje z pracownią Barkow Leibinger Architects.
W tym czasie powstało 12 obiektów związanych z produkcją i jej obsługą (4 hale produkcyjne, 2 centra badawcze, 3 obiekty biurowe,
portiernia, dwie stołówki), każdy o świetnej,
indywidualnej architekturze, wielokrotnie nagradzane i publikowane. Obiekty sytuowane
głównie w Niemczech (w tym 5 w głównej
siedzibie koło Stuttgartu) i Szwajcarii, oraz 1
w Korei Południowej. Co warte podkreślenia
(bo nader rzadkie), ﬁrma chwali się swą architekturą w folderach reklamowych i wymienia
jej autorów. Niestety, nowo powstała siedziba
spółki córki Trumpf Polska w Warszawie przy
ul. Łopuszańskiej należy do grupy mniej ambitnych realizacji ﬁrmy.
Równie owocnie, choć na mniejszą skalę,
rozwinęła się współpraca pracowni Herzoga

& de Meuron z ﬁrmą Ricola. W jej ramach powstało kilka wyjątkowych obiektów: magazyn
w szwajcarskim Laufen (1986), centrum dystrybucyjne w Miluzie we Francji (1993) oraz budynek biurowy w Laufen (1999). Również ta ﬁrma zalicza swą architekturę do atutów jakimi
warto pochwalić się przed klientem, choć same
obiekty nie są przeznaczone do zwiedzania.
Najnowsza architektura przemysłowa pod
powierzchnią przeciętności kryje ogromne
bogactwo form i pomysłów. Pobieżne choć
zerknięcie do tego skarbca było celem tego
artykułu. Dla zaintersowanych, a nienasyconych pozostają książki, internet oraz wycieczki.
Choćby szlakiem winnic...

Magdalena
Baborska-Narożny
architekt, adiunkt
na Wydziale Architektury PWr
napisz do autorki: magdalena.
baborska-narozny@pwr.wroc.pl
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FOT. KRZYSZTOF TETERA

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

FOT. BARTOSZ NAROŻNY

Zakład Wezitec w Legnicy
(architektura:
Krzysztof Tetera)

Szklana
manufaktura
Volkswagena
w Dreźnie
(architektura:
Gunter Henn)

Przemysłówka atrakcją turystyczną

Pod wieloma względami nowatorska tzw. szklana manufaktura w Dreźnie projektu Guntera Henna (2001)
ukazuje wystylizowaną wersję montażu końcowego
najdroższego modelu Volkswagena: po jesionowych,
nieskazitelnie czystych parkietach, poruszają się na
kilku kondygnacjach biało ubrani monterzy i nadzorują
zautomatyzowany proces produkcji. Żadnych smarów
i brudów, a wszystko na pokaz. Nie ma stref szklanych
na froncie i blachy trapezowej na zapleczu: wszystkie
elementy są ważne.
Z kolei BMW, mające wieloletnią tradycję inwestowania w dobrą architekturę (np. zakład w Bracknell,
Wielka Brytania z 1980 roku proj. Grimshawa) wybrało
inną taktykę. Przeprowadzone w ostatnim dziesięcioleciu inwestycje w macierzystym Monachium oraz
budowę nowej fabryki w Lipsku zaplanowano według
podobnego schematu: konkursy wyłaniające autorskie
„ekstrawagancje” architektoniczne dla funkcji uzupełniających tę podstawową (tj. produkcję) i przeciętna
racjonalna architektura wielkopowierzchniowych
hal. I tak pokazowymi rodzynkami w Monachium są
Muzeum BMW (proj. Karl Schwanzer 1973, rozbudowa
Atelier Brucker 2008), biurowiec oraz centrum wielofunkcyjne BMW Welt (proj. Coop Himmelblau 2006).
Przewidywana liczba zwiedzających (są też wycieczki
po streﬁe produkcyjnej) to 2 miliony osób rocznie.

Architektonicznym magnesem dla gości zakładu
w Lipsku stał się tzw. budynek centralny (proj. Zaha
Hadid 2005), dla którego drugorzędne tło stanowią
trzy hale produkcyjne.
Również Mercedes może się pochwalić świetną
architekturą, skupioną głównie w Stuttgarcie.
Centrum badawczo-rozwojowe projektu Renzo
Piano nie jest dostępne dla publiczności. Specjalnie
dla niej powstało natomiast w 2006 roku muzeum
Mercedesa autorstwa UN Studio. Obiekt położony
jest w sąsiedztwie terenów produkcyjnych i możliwe
jest zwiedzanie również wybranych etapów cyklu
produkcyjnego.
O atrakcyjną i otwartą dla wszystkich potencjalnych
klientów architekturę postarała się również marka
Ferrari. W swej historycznej siedzibie w Maranello we
Włoszech istniejący zakład poddawany jest gruntownej
rozbudowie i modernizacji. Na każdy obiekt urządzane
są konkursy architektoniczne. Autorem tunelu aerodynamicznego z 1998 roku jest Renzo Piano. W 2004
roku Massimiliano Fuksas zaprojektował lekkie i monumentalne zarazem centrum badawcze. Obecnie
powstaje zespół budynków projektu Jeana Nouvela
(projekt 2006-2009) mieszczących montownię, biura,
ekspozycję i salony sprzedaży.

Z kolei Ford inwestuje w architekturę wzmacniającą
proekologiczny wizerunek koncernu. Stopniowa
rewitalizacja historycznych zakładów w Detroit
w USA według projektu Williama McDonough nie
zaowocowała architekturą „designerską”, a skromną,
racjonalną uzupełnioną rozwiązaniami powszechnie
kojarzonymi z ekologią, takimi jak zielony dach czy
pnącza przy elewacjach. Równie widoczne są turbiny
wiatrowe w podlondyńskiej siedzibie koncernu.
W przemyśle meblarskim zdecydowanie wybija się
pod względem konsekwentnego inwestowania w architektoniczną awangardę producent designerskich mebli
Vitra. Od ponad dwudziestu lat zaprasza gwiazdy
architektury (czasem dopiero wschodzące) i urządza
konkursy na kolejne obiekty na terenie zakładu
w Weil am Rhein. Obecnie na swym terenie ﬁrma
posiada realizacje Franka O. Gehry, Tadao Ando, Alvaro
Sizy, Nicholasa Grimshawa, Zahy Hadid i otwarty
w tym roku obiekt autorstwa Herzoga & de Meurona.
Oczywiście wszystko jest do zwiedzania.
Zdecydowanie mniej spektakularnie, ale również
konsekwentnie prowadzi swą politykę inwestycyjną
producent innowacyjnych mebli Herman Miller. Jego
zakłady produkcyjne projektowali m.in. Nicholas
Grimshaw i William McDonough.
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Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Podniesiemy poziom
bezpieczeństwa budowy
O wypadkach na placach budów, działaniach prewencyjnych i celach, jakie potraﬁ ą
połączyć konkurentów, z Wiktorem Piwkowskim, przewodniczącym PZITB i koordynatorem
„Porozumienia bezpieczeństwa”, rozmawia Sebastian Osowski.

W okresie wakacyjnym miały miejsce dwa
istotne i związane ze sobą wydarzenia
dotyczące bezpieczeństwa pracy na
polskich budowach. Pierwsze to „zalecenia
dobrych praktyk” podpisane przez
Radę Bezpieczeństwa przy Głównym
Inspektorze Pracy. Drugie to „porozumienie
bezpieczeństwa” sygnowane przez sześciu
spośród największych generalnych
wykonawców działających w Polsce. Pan
został wybrany do roli koordynatora tego
porozumienia. Jaka jest geneza tej inicjatywy?

> Budownictwo to najbardziej niebezpieczna
gałąź gospodarki w Polsce. Proszę spojrzeć na
dane PIP (przytaczamy je na str. 22 – przyp. red.).
Dopiero na kolejnych miejscach znajdują się przemysł, górnictwo i rolnictwo.
Mówimy więc o ponad 100 zabitych rocznie
na polskich budowach, lecz gorsze jest, że ta liczba maleje tylko w okresach spadku wolumenu
budownictwa. I druga sprawa związana z wypadkami śmiertelnymi (nie mówię o wypadkach
w ogóle, bo to inna kwestia) – ogromna ich większość to upadki z wysokości oraz wypadki dotyczące osób zatrudnionych krócej niż rok.
To oznacza, że niebezpieczeństwo czai się
wśród ludzi z niewielkim doświadczeniem i wykonujących prace na wysokości. Przy czym – zgodnie z deﬁnicjami – praca „na wysokości” zaczyna
się od 1 metra. I o dziwo z tych małych, nawet
2-metrowych wysokości też jest sporo wypad-
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ków śmiertelnych. Ludzie przychodzą znikąd, nie
mają obycia z zawodem, nie czują zagrożeń, nie
mają odpowiedniej rutyny.
Ktoś musiał w końcu uderzyć w stół
i nagłośnić problem?

> Protest pojawił się w wielu miejscach, bo skala
śmiertelnych wypadków na budowach stała się
już naprawdę dramatyczna.
W 2005 roku odbyło się w Polsce spotkanie
organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej, w którym wzięły udział organizacje naukowo-techniczne oraz samorządy zawodowe
z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Organizacje te
przyjęły wówczas uchwałę, aby zwrócić uwagę
rządom swoich krajów na niebezpieczeństwo
pracy w budownictwie. Czyli już 5 lat temu zakiełkował jakiś pogląd!
Niezależnie od tego administracja państwowa, reprezentowana przez Głównego Inspektora
Pracy, niejako statutowo zwraca na ten problem
uwagę i próbuje mu przeciwdziałać, podejmując
różnego rodzaju środki.
W ten sposób, od stowarzyszeń i inspektorów
pracy, świadomość powoli dotarła do
przedsiębiorców?

> W środowisku dużych wykonawców, którzy
prowadzą na rynku, podobne inicjatywy pojawiły się już jakiś czas temu. Te wielkie organizacje
wykonawcze sprzeciwiły się sytuacji, w której

traﬁają do nich osoby lub ﬁrmy podwykonawcze,
nieprzygotowane do bezpiecznej pracy. Z powodów etycznych „wielcy” nie mogli pogodzić się
z tym, że takie wypadki się zdarzają. Narastał
sprzeciw społeczny przeciwko wypadkom w budownictwie i niskiemu poziomowi bezpieczeństwa pracy.
Porozumienie, do którego teraz doszło, jest
wypadkową tych wszystkich poglądów i działań.
Zaproszenie do jednego stołu kilku
konkurujących ze sobą ﬁrm wykonawczych
musiało potrzebować mediatora. Kto wziął
na siebie to zadanie?

> Na scenie istotną rolę odegrały dwie organizacje. Pierwszą jest Państwowa Inspekcja Pracy,
której szef – minister Tadeusz Zając – cały swój
aparat uczulił na szukanie odpowiednich rozwiązań. Druga to Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, któremu ja przewodzę.
Główny Inspektor Pracy przyjął koncepcję,
w której jego urząd nie jest organem policyjnym,
służącym do ścigania, ale urzędem, którego celem jest obniżenie wypadkowości. Dlatego GIP
jest partnerem tych, którzy mają podobny cel. To
był ogromny zwrot w myśleniu, że ważne jest nie
tylko karanie mandatami, ale prewencja.
Z kolei PZITB postawił sobie, jako pryncypialny cel stowarzyszenia, podjęcie inicjatyw prowadzących do pobudzenia działań zapobiegających
przyczynom wypadków.
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Kalendarium
28.07.2010 r.

Dobre praktyki na budowach
Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
przy Głównym Inspektorze Pracy zaakceptowała
propozycję „dobrych praktyk” wobec podwykonawców na budowach. Propozycje zostały opracowane
przez Zespół roboczy, w którego skład weszli
eksperci z największych przedsiębiorstw budowlanych oraz specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy.
Propozycje dobrych praktyk miałyby stanowić
załącznik do umowy z podwykonawcą.
Strategiczne kierunki działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa pracy na polskich budowach
podzielono na sześć obszarów, w których ustalone
zostaną:
1. Minimalne wymagania bhp wobec podwykonawcy, a wśród nich obowiązek składania dokumentów

26.08.2010 r.

Deklaracja w sprawie
porozumienia dla
bezpieczeństwa pracy
w budownictwie
Prezesi siedmiu największych ﬁrm działających
na polskim rynku budowlanym podpisali porozumienie o podjęciu wspólnych działań mających
na celu zmniejszenie liczby wypadków na budowach. Sygnatariuszami porozumienia są: Bilﬁnger
Berger Budownictwo, Budimex, Hochtief,
Mostostal Warszawa, Polimex-Mostostal,
Skanska i Warbud. Ósmym sygnatariuszem jest
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, którego przewodniczący został wybrany na
koordynatora inicjatywy. Firmy, które jako pierwsze podpisały deklarację generują 25% wolumenu
produkcji budowlanej w kraju, mogą mieć wpływ
na ogromną rzeszę swoich podwykonawców.

23.09.2010 r.

Kampania społeczna
w budownictwie
Główny Inspektor Pracy Tadeusz Jan Zając zainaugurował nową edycję kampanii prewencyjnej PIP
„Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki,
poślizgnięcia”, realizowaną pod hasłem: „Szanuj
życie! Bezpieczna praca na wysokości”. Przed-

potwierdzających ważność szkoleń bhp, przeprowadzenie procesu oceny ryzyka zawodowego związanego z zakresem przypisanym podwykonawcy,
zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad swoimi
pracownikami, wyznaczenie osoby do kontaktów
w sprawach bhp, udział w monitorowaniu stanu
bhp na stanowiskach pracy, obowiązek zgłaszania
wszelkich zdarzeń wypadkowych, zgoda na udział
przedstawiciela generalnego wykonawcy w postępowaniach związanych z wypadkami i awariami,
a także propozycje kar ﬁnansowych.
2. Wymogi wobec podwykonawców warunkujące
wejście ﬁrmy na budowę. Wśród nich znalazły
się m.in.: obowiązek szkolenia informacyjnego,
opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania
robót, aktualna dokumentacja UDT czy imienny,
aktualizowany na bieżąco, wykaz pracowników
podwykonawcy.

3. Jednolity sposób identyﬁkacji pracowników
poszczególnych ﬁrm podwykonawczych na
budowie. Niespełnienie tego wymogu skutkowałoby
niewpuszczeniem robotników na plac budowy.
4. Wyposażenie pracownika warunkujące dopuszczenie go do pracy.
5. Wskazania do opracowania instrukcji bezpiecznego wykonywania robót.
6. Rola służb i koordynatorów bhp na budowach.

Deklaracja w sprawie porozumienia
dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie

bezpieczeństwa pracy a przede wszystkim
oddziaływanie na sferę podwykonawców, średnich
i drobnych ﬁrm budowlanych, gdzie wypadkowość
jest największa.
3. Zakładamy, że będziemy działać autonomicznie,
tworząc własne, niezbędne struktury robocze oraz
kierując się ustalonymi przez siebie kryteriami
i zasadami. Deklarujemy także zgromadzenie niezbędnych środków dla realizacji wspólnych celów.
4. Nasze porozumienie ma charakter otwarty.
Może przystąpić do niego każda znacząca ﬁrma
budowlana, a głównym warunkiem jest uznanie
celu jakim jest nadrzędność bezpieczeństwa pracy
we wszelkiej działalności gospodarczej.
Zakładamy także jak najdalej idącą współpracę
z instytucjami publicznymi i organami państwowymi działającymi w tym samym, co deklarowany
przez nas, celu – bezpieczeństwa pracy.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2010 r.
1. My, sygnatariusze niniejszego dokumentu
zawieramy porozumienie Głównych Generalnych
Wykonawców w Polsce w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy w budownictwie, w szczególności mając na uwadze zapobieganie wypadkom
śmiertelnym.
Budownictwo jest obecnie najbardziej niebezpieczną gałęzią gospodarki narodowej, pochłaniającą
w każdym roku ponad sto oﬁar śmiertelnych tj. około 25% wszystkich oﬁar śmiertelnych związanych
z wypadkami przy pracy.
2. Porozumienie ma na celu zjednoczenie wysiłków
największych ﬁrm budowlanych w celu zahamowania wypadkowości przy pracy, wymianę dobrych
praktyk, ujednolicenie podejścia do zagadnień

sięwzięcie, organizowane wspólnie z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych, jest czynnie wspierane
przez duże ﬁrmy budowlane.
Kampania kładzie akcent na koszty wypadków
przy pracy – niewspółmiernie wyższe od nakładów
ponoszonych na bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Ma na celu zwiększenie świadomości
skutków zagrożeń zawodowych (w szczególności
związanych z pracą na wysokości), odkrycie ko-

W dokumencie zapisano, że: „Systematyczna
kontrola i ocena postanowień określonych w obszarach 2, 3, 4, 5 powinna służyć podejmowaniu
decyzji przez kierownictwo budowy i generalnego
wykonawcę zmierzającej do konsekwentnego
egzekwowania zasady »Zero Tolerancji«”.
źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

źródło: PZITB

rzyści z inwestowania w bezpieczne miejsca pracy,
a także pogłębienie wiedzy dotyczącej stosowania
nowoczesnych środków ochrony zbiorowej. Każdy
zainteresowany pracodawca lub inwestor budowlany może przyłączyć się do niej, eksponując na
prowadzonej inwestycji plansze z hasłem kampanii:
„Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości”.
źródło: Państwowa Inspekcja Pracy
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Według danych Państwowej Inspekcji Pracy, w roku 2009 w budownictwie
poszkodowanych zostało ogółem 748 osób, w tym 260 ciężko. Jednocześnie na 380
wszystkich śmiertelnych wypadków przy pracy, 160 miało miejsce na budowach.
W tej statystyce paraliżuje dodatkowo fakt, że 75 osób poniosło śmierć na budowie
w pierwszym tygodniu pracy. W I półroczu roku 2010 zginęło 57 osób
(w analogicznym okresie roku zeszłego 70).

I te dwa nurty zbiegły się z trzecim. Ze
świadomością generalnych wykonawców która
doszła do momentu, w którym stali się gotowi
do skonsolidowania wysiłków. Bo działania wewnętrzne te wielkie ﬁrmy podjęły, każda z nich
opracowała jakiś własny plan przeciwdziałania
wypadkom... W tej sytuacji PZITB, jako organizacja pozarządowa, przyjął rolę pośrednika – pracujemy pro publico bono, delegacja Związku do
podjęcia roli koordynatora była więc naturalna.
I jak się ta koordynacja odbywała?

> Zaproponowałem ministrowi Zającowi podjęcie
rozmów. I minister tę próbę podjął – spotkał się
z prezesami zarządów kilku największych spółek budowlanych, pracujących na polskim rynku
i w wyniku tych rozmów powstała koncepcja, aby
te spółki zjednoczyły się. One są w istocie konkurencyjne, na rynku walczą ze sobą, lecz w obszarze
bezpieczeństwa pracy wyraziły wolę współdziałania, zjednoczenia wysiłków. Następnie doszło
do spotkania, które zorganizowałem pełniąc rolę
mediatora. W ślad za ministrem Zającem, przeprowadziłem rozmowy z kilkoma szefami tych
ﬁrm i przedstawiłem pewną prostą koncepcję.
W efekcie 26 sierpnia br. spotkaliśmy się
w hotelu Marriott w Warszawie, odbyliśmy krótką konferencję i podpisaliśmy jednostronicowy
dokument, będący deklaracją w sprawie porozumienia do spraw bezpieczeństwa. Dokument
podpisało 5 przedsiębiorstw oraz PZITB. I to są
pierwsi członkowie tego porozumienia. W krótkim czasie dołączyły do porozumienia jeszcze
2 wielkie przedsiębiorstwa. Razem jest ich 7.
Tym samym data 26 sierpnia 2010 r. stała się
historyczna. W tym dniu po raz pierwszy wielkie,
konkurencyjne ﬁrmy budowlane podpisały porozumienie o współpracy. Nigdy w historii kraju
nie było takiego porozumienia. A że dotyczy ono
bezpieczeństwa pracy, czyli przedmiotu niezwykle ważnego dla życia ludzi, można powiedzieć,
że nastąpiło wielkie wydarzenie.
Wie Pan już co będzie dalej?

> Na sierpniowym spotkaniu został powołany
komitet roboczy, którego zadaniem jest praca
nad konkretnymi rozwiązaniami. Proszę zwrócić
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uwagę, że porozumienie w jednym z punktów
mówi, iż ma charakter otwarty, czyli jest dostępne dla każdego pod warunkiem, że jest to ﬁrma
znacząca i że akceptuje warunki.
Ja zostałem na tym spotkaniu wybrany koordynatorem, osobą, której zadaniem jest kontynuować ten określony cel. Muszę powiedzieć, że
nie spodziewałem się, że sprawa nabierze takiego tempa, że tak traﬁliśmy w zapotrzebowanie.
W tej chwili już dwie następne ﬁrmy są w kolejce
do przystąpienia do tej organizacji.
Zainteresowanie przychodzi także z innych
stron. Zaangażowanie Izby Architektów objawiło
się rozmową z wiceprezesem Sławomirem Żakiem
i tym wywiadem, a odnoszę wrażenie, że błyskawicznie będą pojawiać się nowi partnerzy. Komitet
roboczy odbył już jedno posiedzenie, choć zgromadzenie formalnie jeszcze się nie ukonstytuowało.
Porozumienie będzie się więc rozrastać
organizacyjnie?

> Z natury rzeczy jestem bardzo antybiurokratycznym człowiekiem. Nie upajam się tym, że
powstała struktura, że trzeba zaraz powołać
jakieś zarządy, bo to nie jest takie konieczne.
Wystarczy jakaś inna metoda i będziemy obserwowali, jak to się rozwinie.
Porozmawiajmy o szczegółach.
Jak porozumienie będzie realizowane
w praktyce? Czy są sprawdzone modele na
jakich można się wzorować?

> Tak. Ciekawostką jest, że mamy prekursora
w Wielkiej Brytanii. W 2001 roku powstał tam
podobny ruch i my dokładnie zbadaliśmy, jak on
był realizowany. Tam powstał związek wielkich
ﬁrm budowlanych, dokładnie tak jak u nas w tej
chwili, który przyjął pewne metody działania. I po
9 latach liczba wypadków śmiertelnych w Wielkiej Brytanii zmalała o połowę. Osiągnięcie takiego rezultatu jest rewelacyjnym wynikiem, bo
porozumienie nie objęło przecież całego rynku,
choć objęło większość. A wypadki były, są i będą
– chodzi o to, żeby ograniczać ich liczbę.
Natomiast w grupie ﬁrm, które przystąpiły
w Wielkiej Brytanii do działań dla bezpieczeństwa pracy i wprowadziły jednolite metody po-

stępowania, po 4 latach liczba wypadków śmiertelnych zmalała do zera!
Co z tego modelu możemy wyciągnąć
dla Polski?

> Doświadczenia brytyjskie to dla nas bardzo poważna nauka, która zawiera dwa istotne wnioski.
Pierwszy, że istnieje dowód w rzeczywistości,
że takie działania są skuteczne, czyli że nie jest to
teoria. Brytyjczycy udowodnili, że koncentrując
wysiłki na temacie i robiąc to wspólnie, można
osiągnąć pozytywny wynik. Więc i my możemy
taki wynik osiągnąć, a nie tylko o tym mówić.
I druga sprawa: Brytyjczycy wypracowali pewne metody działania i te metody można podsumować w dwóch punktach: 1) wielcy
wykonawcy mają ogromny wpływ na rynek
i transmisję kultury bezpieczeństwa, 2) bezpieczna praca zależy od kwaliﬁkacji i świadomości pracowników, a te kształtują szkolenia.
Może Pan rozwinąć te punkty?

> Wielcy wykonawcy, którzy w istocie nie pracują
swoimi siłami, ale siłami podwykonawców, oddziałują na obszar o ogromnym zasięgu. Policzyliśmy, że w Polsce te 7 przedsiębiorstw obejmuje
150 tys. ludzi w różnych okresach roku! Proszę
zwrócić uwagę, że tak niewielka grupa ma nie
tyle administracyjną, co realną siłę oddziaływania na mniejszych podwykonawców, wśród
których właśnie jest najsłabsze przygotowanie
i tych wypadków zdarza się najwięcej.
Czyli generalny wykonawca może realizować
transmisję kultury bezpieczeństwa pracy. Ludzie
o tym mówią, ludzie to rozumieją, o tym się uczą,
przestrzegają itd.
W dodatku wspólne działanie sygnatariuszy
porozumienia nie pozwala podwykonawcy przejść
do ﬁrmy, która tych wymagań nie ma, bo wszyscy
najwięksi stawiają takie same warunki. Na takiej
przekładni polega koncepcja systemu brytyjskiego i będzie to też metoda naszego działania.
A kwestia szkoleń?

> Szkolenie pracowników oznacza podnoszenie umiejętności bezpiecznej pracy. A ujednolicenie sposobu kształcenia pracowników daje
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możliwość wychowania ogromnej populacji
ludzi, którzy zawodowo zajmują się kulturą
bezpieczeństwa pracy. Niezależnie od tego,
gdzie ten człowiek pracuje, robi to zgodnie
z pewnymi nawykami, poprawnie, umie zapobiegać niebezpieczeństwu. I to jest drugi ﬁlar
brytyjskiego i naszego podejścia.
Pamiętam, gdy nasi robotnicy zaczęli pracować na Zachodzie, to wracając stamtąd, przyjeżdżali inni. Dbali o narzędzia, wkładali czysty kombinezon, znali technologie i działali zgodnie z nią,
czyli bezpiecznie. Dlaczego taki robotnik wracał
odmieniony? Ponieważ wymagano tego od niego
i on się tego nauczył.
A tutaj jeśli miał ułamany młotek, to miał,
przecież i tak się gwoździa wbije... Nie miał
własnych narzędzi, bo po co? Szedł do ﬁrmy i to
ona musiała mu je dać. A prawdziwy rzemieślnik posiada własne narzędzia, te podstawowe
oczywiście, dopasowane do ręki. Ma do nich
szacunek– to też jest część bezpiecznej pracy.
Dlatego ten drugi ﬁlar polegający na nauce ludzi
bezpiecznej pracy jest podstawą naszego nowego systemu działania.
W tej chwili stanęliśmy przed zadaniem, aby
w grupie ﬁrm, które podpisały porozumienie,
rozwinąć te dwa elementy, tzn. pracę z podwykonawcami i pracę z ludźmi.
Będziemy się starali, szanując indywidualność podejścia do rozwiązań, zebrać doświadczenia i wybrać metodę jednakowego postępowania. Przy pełnej swobodzie w obszarze
bezpieczeństwa pracy te dwa nurty należy
zuniﬁkować, stworzyć jednolite działanie z wykorzystaniem wielu doświadczeń. Komitet roboczy, którym kieruję, postawił sobie te dwa
cele jako wiodące. Teraz będziemy obserwować
dalszy rozwój wypadków.
Podrążę jeszcze temat kształcenia.
W jaki sposób następowałaby weryﬁkacja
przygotowania pracowników budowlanych?

> Najpierw trzeba powiedzieć jak jest. A jest źle.
Mamy przepisy, które mówią, że człowiek musi
być przeszkolony. Jest tzw. ogólne szkolenie
BHP, podczas którego pracownicy są zapoznani
z podstawowymi zasadami i jest tzw. szkolenie
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na stanowisku roboczym, które zawsze musi być
przeprowadzone, jeśli pracownik pojawia się na
nowym stanowisku.
Papiery są, a szkoleń w ogóle nie ma lub robi
się je powierzchownie, tylko po to, żeby człowiek
podpisał, a on sam też nie słucha uważnie. Rezultat jest taki, jaki jest.
Dobre szkolenie oznacza przejście na dość
długi okres szkolenia według jakiegoś programu,
jak np. prawo jazdy (nauka budowy pojazdu, nauka o przepisach ruchu drogowego, jazdy szkoleniowe, na końcu egzamin). Dlaczego wobec tego
nie szkolić tak robotnika w zakresie bezpieczeństwa pracy, czyli objąć go jakąś metodą szkolenia, weryﬁkować jego umiejętności itd.?
By na koniec wręczyć dyplom lub certyﬁkat?

> Brytyjczycy wymyślili, żeby podzielić budowlańców na zawody i każdy z nich ma swój program szkolenia, który trwa dłuższy czas. Na koniec zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną
i dostaje dokument, który dosłownie przypomina nasze prawo jazdy – plastikową kartę, z magnetycznym paskiem i zdjęciem.
Jeżeli taki pracownik idzie do pracy, to te
wielkie ﬁrmy mówią: a certyﬁkat pan ma? Wtedy on pokazuje swoją kartę i można w komputerze sprawdzić, że taki obywatel jest w tym
zakresie przeszkolony. I w jakiejkolwiek ﬁrmie
by nie był, mając ten dokument jest wpuszczany na budowę.
Brytyjczycy doprowadzili do tego, że 100%
ludzi legitymowało się tym właśnie dokumentem i jednocześnie osiągnęli, że liczba wypadków
śmiertelnych spadła do zera. Czyli kształcenie
ludzi miało bardzo silny związek ze zredukowaniem liczby wypadków.
Mimo wszystko tak rozbudowany system
brzmi dość skomplikowanie.

> Proszę zwrócić uwagę, że ten system szkolenia
ludzi ma dwie pozytywne cechy: po pierwsze ma
100% weryﬁkację, a po drugie jest powszechny,
a nie objęty obszarem jednego tylko przedsiębiorstwa. Pracownik może przechodzić przez różne
ﬁrmy. Wobec tego na budowie pojawia się tylko
człowiek przygotowany, a nie dowolny.

System jest prosty: nauka może być skomplikowana, ale sposób weryﬁkacji – nie. Nie czyta się wielu tomów dokumentów o doświadczeniu zawodowym pracownika, tylko patrzy,
że odbył szkolenie, zdał egzamin i tyle. Tego
dokumentu nie dostaje się na zawsze, trzeba
go odnawiać, bo postęp jest duży, pojawiają się
nowe technologie.
Dostrzega Pan możliwość włączenia
architektów do działań mających na celu
poprawę bezpieczeństwa na polskich
budowach?

> Bardzo się ucieszyłem, że nasza rozmowa wyniknęła z chęci środowiska architektonicznego
do włączenia się w tę dyskusję. U podstaw idei
połączenia ﬁrm wykonawczych stało również
to, że my chcemy wywołać pewien ruch środowiskowy, zawodowy dla poprawy bezpieczeństwa
pracy, swego rodzaju pakt, porozumienie.
Sama nazwa wskazuje na to, że liczymy na
szeroki odzew, bo trzeba w tej sprawie zbudować lobby. Chodzi o wytworzenie kultury bezpieczeństwa pracy, a uzyskuje się ją poprzez
wytworzenie zachowań sprzyjających pewnym
zjawiskom. Ludzie muszą być przekonani, że tak
trzeba.
Robiono badania, które przedstawiał Główny
Inspektor Pracy – porównywano grupę robotników polskich i brytyjskich. Padło w nich pytanie,
czy na budowie są przestrzegane zasady bezpieczeństwa. W Polsce na 10 pracowników tylko
dwóch zwróciło na to uwagę, w Wielkiej Brytanii
– 8. Powinna powstać pewna kultura zachowań
robotników, nadzoru budowlanego, i także architektów.
Przy projektowaniu również można przewidywać pewne rozwiązania, projektując technologicznie, czyli z uwzględnieniem procesu
technologicznego. Uważam, i mówię to jako
inżynier, że architekci – ludzie o ogromnym autorytecie społecznym – mają wielką rolę, misję
kulturową do spełnienia. Muszą być ludźmi,
którzy także weryﬁkują zachowania na budowie. Jako koordynator porozumienia już zastanawiam się, w jaki sposób wpisać architektów
do naszej deklaracji.
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Ring:

RING Z:A

AAA architekt taniej!
czyli ring wolny w sprawie kryterium ceny

Wprowadzając „Ring” jako stałą rubrykę Z:A zamierzamy poruszać tematy trudne, kontrowersyjne,
niejednoznaczne. Zapraszając do dyskusji o kryterium ceny w usługach projektowych zdajemy sobie
sprawę jak wiele jest spojrzeń na pojęcia zasad wolnego rynku, optymalizacji cen, kryteriów wyboru
ofert, interesu inwestora i interesu społecznego... Tyle redakcja. Reszta w autorskich głosach tych,
którzy podjęli wyzwanie. Gong. Pierwsze starcie.

Waldemar Jasiewicz, architekt
Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP
zawodowo: własna pracownia projektowa
ze specjalnością rzeczoznawstwa budowlanego

Ryszard Gruda, architekt
Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IARP
zawodowo: własna praktyka projektowa i doradztwo
inwestycyjne, były wiceprezydent Gdańska

Zaniżanie cen usług projektowych o charakterze dumpingowym jest dzisiaj faktem, faktem
wyniszczającym nasze środowisko zawodowe,
jak również negatywnie oddziałującym na jakość realizowanej architektury.
Ujawniony we wrześniu 2008 roku kryzys
na rynkach ﬁnansowych w USA wpłynął poprzez Unię Europejską na sytuację w Polsce.
Banki np. zamroziły na pewien czas kredytowanie budownictwa mieszkaniowego, spadła
sprzedaż mieszkań, a więc również dochody
deweloperów. Pojawiły się cięcia budżetowe
w wykonawstwie, a w konsekwencji adekwatnie spadły honoraria projektantów.
Jesteśmy dzisiaj skazani na współpracę
z biedniejszym i ostrożniejszym deweloperem (dobrze, że nie upadłym), ale czy to musi
oznaczać zgodę na tak drastyczne ograniczanie
wpływów za prace projektowe? Pracownie wegetują i wiele z nich musi zapomnieć o jakimkolwiek rozwoju materialnym i intelektualnym.
Ktoś słusznie powiedział, że usługa wykonana za złotówkę jest warta złotówkę i nic więcej.
Nie dopuszczam jednak myśli, że za taką ceną
mogą się kryć zachowania nieetyczne w trakcie

26

opracowywania dokumentacji budowlano-wykonawczej czy pełnienia nadzoru autorskiego.
Architekci nie powinni brać udziału w konkursach realizacyjnych, w których zmuszeni są
walczyć między sobą poprzez zgłaszanie jak
najniższej ceny i jak najkrótszego (często nierealnego) terminu wykonania projektu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Szczególnie cenę projektu, jako procentową pochodną wartości inwestycji w zależności od jej wielkości i złożoności powinien
zaproponować sam inwestor-zamawiający
w warunkach konkursowych.
Reguluje te kwestie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku (którego bazą jest cennik SARP-owski),a pojawiające się pozytywne przykłady jego stosowania
przez podmioty publiczne potwierdzają słuszność takiej drogi postępowania. Pozwala ona
skupić się architektom na twórczej rywalizacji
mającej na celu osiągnięcie optymalnego wyniku dla wszystkich zainteresowanych stron,
jakim jest w szerokim tego słowa znaczeniu
dobra architektura.

Wielu inwestorom wykonywanie zawodu architekta kojarzy się tylko z postawieniem kilku
„kresek”, za które nie warto płacić za dużych
pieniędzy. Dla ścisłości: nie do końca za ten
stan rzeczy odpowiedzialność ponoszą tylko
inwestorzy. Niektórzy architekci sami do perfekcji opanowali sztukę autodestrukcji ekonomicznej.
A wystarczyłoby, jeżeli nie dysponuje się
profesjonalnymi materiałami do szacowania prac projektowych, wykonać najprostszą
z możliwych kalkulacji zleconej pracy. Należy
obliczyć, ile osób ze strony architekta będzie
pracować nad zamówieniem części architektonicznej, porównać to z minimalnym czasem
potrzebnym na wykonanie projektu i przemnożyć to przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie projektanta (co najmniej X krotne
średnie wynagrodzenie w kraju). Do pełnej kalkulacji należy dodać inne elementy cenotwórcze, takie jak:
koszty projektów branżowych, które są
nieodłączną częścią składową wszelkich
opracowań projektowych. Kompletna dokumentacja projektowa składa się nie tylko
z projektu architektonicznego, o czym prze-
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Jerzy Grochulski, architekt
Prezes SARP, członek Izby Architektów RP
zawodowo: własna praktyka projektowa,
nauczyciel akademicki Wydziału Architektury PW

ważnie inwestor domu jednorodzinnego
najczęściej nie ma pojęcia.
koszty pracowni architekta — w skład tych
kosztów wchodzą nie tylko wynagrodzenia
i ubezpieczenie społeczne pracowników,
lecz również amortyzacja profesjonalnych
komputerów, oprogramowania licencyjnego,
urządzeń peryferyjnych, oraz koszty związane z prowadzeniem każdej działalności
gospodarczej, jak czynsz, energia, telefony,
paliwo etc. Dla ułatwienia wstępnych kalkulacji podać można, że wystąpi tu narzut,
w stosunku do wcześniej podanych kosztów
wynagrodzeń wszystkich projektantów,
w granicach 30 – 40%.
zysk — ostatni element cenotwórczy. Nawet
najmniejsza pracownia architektoniczna
jest... przedsiębiorstwem.
O powyższym elementarzu zapominają nawet
doświadczeni architekci. A warto czasem dla
samych siebie zrobić ćwiczenie z wykonaniem
porządnej wyceny. Wcześniej czy później rutyna w tej materii zemści się przy większych
zleceniach i bezwzględnym inwestorze.

Materialna wartość dzieła architektonicznego, podobnie jak każdego przejawu intelektualnej działalności twórczej, jest niezwykle
trudno mierzalna. Ceny projektów częstokroć
są wynikiem długotrwałych i nieraz niezwykle
trudnych negocjacji z zamawiającym, który
dodatkowo w bardzo wielu wypadkach odrzuca proponowane wyceny prac projektowych
budowane w oparciu o funkcjonujące na rynku
„cenniki”. Myślę, że każda z pracowni może
wskazać takie negocjacje, które w swym ﬁnale zbliżyły uzgodnioną cenę projektu do
oczekiwań autorów i takie, w których cena ta
jest zauważalnie niższa. Z powyższego płynie
wniosek o wysokim prawdopodobieństwie nieadekwatności ceny za projekty architektoniczne w relacji do wartości pracy pracowni projektowych (rozumianej tu jako kreacji o wysokim
poziomie). Pamiętać jednak należy o tym, że
na szczęście są pracownie, które w wypadku
drastycznej rozbieżności oczekiwanej zapłaty
i oferty zamawiającego, po prostu rezygnują z kontraktu. Sytuacji tej nie można jednak
uznać za powszechną.
Praktyka zgody na aprobatę ceny niższej
o 25 % od wyceny „cennikowej” jest dla mnie
przejawem stosowania cen dumpingowych.
Niestety ze zjawiskiem sprzedaży usług
projektowych po cenach niższych od kosztów
ich wytworzenia mamy w kraju do czynienia
dość często, a zwykle miejscem jego występowania są procedury zamówień publicznych
z dominującym kryterium ceny.
Autorzy dumpingujący cenę zapominają
(bądź nie chcą pamiętać), że wartość projektu powiększona o oczywiste koszty jego „wytworzenia” dopiero stanowi rynkową wartość
usługi w zakresie projektowania architektonicznego. Pominięcie tego faktu prowadzi do
oczywistego obniżenia standardów jakościowych projektów, w konsekwencji jakości architektonicznej budynków, zagraża interesowi
publicznemu i zwykle interesowi klienta oraz

samych architektów. Nie pozwala na prowadzenie koniecznego ustawicznego kształcenia
zawodowego, co z kolei nakręca spiralę obniżania poziomu następnych prac projektowych,
jest więc zjawiskiem ze wszech miar złym.
Opisane powyżej niekorzystne zjawisko
może być ograniczane, a nawet całkowicie
eliminowane, przez wprowadzenie nowych
regulacji prawnych, zmianę zapisów Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych w taki sposób,
by system zamówień na prace projektowe
wprowadzając kryterium jakościowe w procedurę wyboru autorów zlecanych opracowań
(wprawdzie trudno mierzalne, ale jednak, co
potwierdzają procedury dobrze przeprowadzonych konkursów architektonicznych, możliwe do zastosowania), w sposób jednoznaczny gwarantowałby adekwatność wysokości
zapłaty za takie dobre opracowania, do ich
rzeczywistej jakości.
Niedotrzymywanie tych reguł w konsekwencji generuje sytuację konieczności skracania czasu pracy nad projektem, posługiwania
się rozwiązaniami „rutynowymi”, wykorzystywania do wykonania opracowań „tańszych”,
zatem zwykle gorszych zespołów branżowych.
I chociaż tak wykonane opracowania mają
szansę uzyskania pozwoleń na budowę, to jednak ich jakość zwykle nie przydaje przestrzeni
nowych wartości, a często naraża przyszłych
użytkowników na wyższe koszty eksploatacyjne, nie mówiąc już o różnych ograniczeniach
w prawidłowym funkcjonalnym układzie tak
projektowanych budynków, czy struktur przestrzennych (problem w równym stopniu dotyczy projektów „w skalach urbanistycznych”).
Wielość nieprawidłowości tych relacji jest niestety widoczna w przestrzeniach naszych miast
i wsi. Ich specyﬁkowanie nie jest tu konieczne,
bo byłby to esej o często spotykanym wokół
nieładzie przestrzennym i brakach w funkcjonalnej organizacji układów zurbanizowanych,
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arch. Dariusz Anisiewicz
Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej IARP
zawodowo: specjalista ds. planistycznych
i administracyjnych dużej inwestycyjnej spółki giełdowej

czy samych obiektów architektonicznych. Ważniejsze wydaje się tu działanie w zakresie edukacji naszych klientów – tych instytucjonalnych,
ale i indywidualnych. Powszechnie znana prawda, że coś, co jest rzeczywiście wartościowe,
musi kosztować (oczywiście tak, by cena była
adekwatna do tej wartości) powinna być w tych
rozważaniach przyjęta za aksjomat. Warto też
przeprowadzić pogłębioną analizę ekonomiczną rzeczywistych nakładów ﬁnansowych na
funkcjonowanie obiektu zrealizowanego na
podstawie „dobrego” i „złego” projektu i zrobić
to nie z perspektywy samej ceny projektu i jego
realizacji, ale z perspektywy tych cen konfrontowanych z kosztami eksploatacji i widzianych
z perspektywy realnego zaspokojenia oczekiwań funkcjonalnych, tak by dodatkowe koszty
zaspokojenia tych niezrealizowanych w „tanim”
projekcie były wzięte pod uwagę w postulowanej analizie.
Głęboko wierzę, że rzetelność postulowanych sprawdzeń nie tylko potwierdzi wcześniej
przedstawione tezy, ale będzie też poparciem
dla rozumienia zawodu architekta widzianego jako zawód zaufania publicznego. Profesji,
która realizowana z pełną odpowiedzialnością
zawodową, domaga się też sprawiedliwego
honorowania, pozwalającego w sposób godziwy wypełniać zawodową misję wobec czy
to indywidualnego klienta, czy inwestora publicznego.
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Losy zawodowe pokierowały mnie tak, że pracuję obecnie po stronie Inwestora – Zamawiającego. To spowodowało, że na umowę o prace
projektowe patrzę z trochę innej perspektywy.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeden z paradoksów, jaki pojawia się gdy przyjmuje się zasadę
wyliczania wartości prac projektowych, jako
procent wartości inwestycji. Paradoks wynika
z faktu, że Inwestor – niezależne od tego jak
jest bogaty, a może nawet ten bogatszy bardziej – zawsze będzie zwracał uwagę na koszty przedsięwzięcia i oczywiście dążył do ich
obniżania. Rola Projektanta w obniżaniu tych
kosztów jest kluczowa.
Jeżeli na samym wstępie w umowie założy się wartość Inwestycji i ustali określony
procent od tej wartości jako wynagrodzenie
Projektanta, to pracując nad projektem Projektant nie będzie zainteresowany obniżaniem
ostatecznych kosztów inwestycji, gdyż może
to w rezultacie doprowadzić do proporcjonalnego zmniejszenia jego gaży.
Jak już wspomniałem – jednym z głównych
celów Inwestora jest optymalizacja kosztów
realizacyjnych, w konsekwencji obniżających
wartość inwestycji. Ale taka optymalizacja
kosztów wymaga z kolei od Projektanta większego zaangażowania, czyli zwiększonych
nakładów pracy, a co za tym idzie większego
wynagrodzenia. I koło się zamyka.
Z drugiej zaś strony Zamawiający byłby
skłonny zapłacić nawet więcej za projekt, jeżeli dzięki temu zyska gwarancję, że koszty inwestycji zostaną obniżone czy wręcz znacząco
zredukowane.
Według mnie ten przykład unaocznia odwieczną prawdę, że nigdy nie uzyska się rozwiązania doskonałego. W tym przypadku możemy jedynie zbliżać się do założonego celu.
Nie można zapominać, że w umowie są zawsze co najmniej dwie strony.

Wybierz temat kolejnego ringu:
> kryterium ceny - ciąg dalszy
> plany miejscowe czy warunki zabudowy
> obraz architekta w społeczeństwie
Głosuj na stronie: www.zawod-architekt.pl
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FELIETON

Krzysztof Skiba

Gruz w kieszeniach
Kryzys gospodarczy ma wiele wspólnego z zaciskaniem. Jedni zaciskają pięści do walki, inni
zaciskają zęby z bólu i wściekłości, a jeszcze inni
zaciskają pasa. Na to ostatnie zaciskanie nikt się
specjalnie nie chce zgodzić, ale wszyscy zapewniają, że jest konieczne. W dobrym tonie jest robić oszczędności na wszystkim i bez głowy.

K

Ostatnio na Festiwalu Piosenki w Opolu wynajęto ﬁrmę, która najtaniej oferowała nagłośnienie koncertów. Efekt był taki, że mało
który wykonawca się słyszał, a i widzowie
słyszeli niewiele. Prawdopodobnie niektórych
instrumentów nie nagłaśniano, bo tak wychodziło taniej.

FOT. ARLETA ZMYŚLONA

Prowadząc liczne imprezy rozrywkowe, często
spotykałem się z sytuacją, gdy organizator
oszczędzał na nagłośnieniu. Drogi wykonawca
śpiewający do taniego mikrofonu, to nie jest
zbyt dobre połączenie. To zawsze skończy się
katastrofą. Tak dzieje się, gdy o ważnych sprawach decydują ignoranci.
W innych branżach jest podobnie. Prawdziwa
moda na to, aby wszystko zrobić taniej, króluje od lat w branży budowlanej. Każdy, kto
prywatnie postawił sobie tani dom, z tandetnych materiałów i z tanim dachem, ma potem
drogie remonty i naprawy. Stare, kaukaskie
przysłowie obieraczy cebuli głosi, że chytry
dwa razy traci. Każdy ma prawo do wydawania
swoich pieniędzy, jak chce. Jeden gra w ruletkę,
bo wierzy, że będzie milionerem, drugi wydaje
wszystko na alkohol, bo uważa, że tylko pijani
mają na tym świecie coś sensownego do powiedzenia, inny wpłaca forsę na Radio Maryja,
bo chce być zbawiony. Gorzej, gdy sprawa dotyczy publicznych pieniędzy.
Przetargi publiczne na usługi budowlane reguluje ustawa o zamówieniach publicznych.

Jedynym kryterium, które od pewnego czasu
jest brane pod uwagę, jest cena. Cena usługi,
owszem, powinna być ważnym elementem
oferty, ale nie jedynym. W Polsce nie stosuje
się (tak jak np. we Francji) innych kryteriów,
takich jak doświadczenie ﬁrmy, długość gwarancji, serwis, zastosowanie najlepszych dostępnych na rynku materiałów i urządzeń.
Liczy się tylko cena! Jak na wyprzedażach
niemodnych gaci.

Prawdziwa moda
na to, aby wszystko
zrobić taniej, króluje
od lat w branży
budowlanej. Każdy,
kto prywatnie
postawił sobie tani
dom, z tandetnych
materiałów i z tanim
dachem, ma potem
drogie remonty
i naprawy.
Tego rodzaju postępowanie prowadzi do patologicznych sytuacji, bo jeżeli ﬁrma ma wykonać zlecenie zgodnie ze sztuką budowlaną
i dać gwarancję na swoją robotę, to musi to
kosztować.
W ostatnich latach, gdy kurs na oszczędzanie
został oﬁcjalnie otrąbiony przez władzę i przyjęty jako religia panująca, przetargi wygrywają

często ﬁrmy, które zgadzają się na wykonanie
zamówienia za najniższą możliwą cenę, niejednokrotnie poniżej kosztów własnych.
Próbując wyjść na swoje, używają materiałów
najtańszych, niejednokrotnie bez atestów, deklaracji zgodności, często z Chin.
Robią to ludźmi z łapanki, którym można nie
zapłacić, bo można ich pod byle pretekstem
wyrzucić (najczęściej za pijaństwo), bez odpowiednio wykształconej kadry (fachowiec
nie będzie pracował za grosze), ludźmi zza
wschodniej granicy lub z Wietnamu, którym
można zapłacić równowartość pięciu misek
ryżu za dziesięć godzin pracy. Inwestor jest
zwykle bardzo zadowolony, że kupił produkt
za jedną czwartą ceny, bo co będzie dalej, to
nie jest ważne, a poza tym płaci pieniędzmi
nas wszystkich.
W budownictwie ważne jest jednak, co będzie dalej. Słyszałem o ﬁrmie, która wygrała
przetarg na rozbiórkę budynków. Była to cenowo niezwykle atrakcyjna oferta. Budynki
rzeczywiście rozebrano, ale gruz i papę z dachu wywalono w środku lasu. Koszty utylizacji gruzu i papy na wysypisku przekroczyłyby
koszty rozbiórki. Urzędnik, który wybrał taką
ﬁrmę, powinien dostać w papę, ale jak znamy
życie, dostanie podwyżkę za wybranie najtańszej oferty.
Wnioski. Tanie oferty okazują się w ﬁnale bardzo drogie, tak jak oszczędzanie na dentyście
kończy się drogimi wizytami u protetyka.
Biorąc się do zaciskania pasa, uważajmy przynajmniej, czy aby nie mamy gruzu w kieszeniach.

Felieton ukazał się w tygodniku Wprost 41/2010
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Edukacja architektoniczna pozazawodowa nie
powinna obejmować tylko dzieci i młodzieży,
lecz również dorosłych. Formuła, jaką obecnie w Polsce może przyjąć, to tzw. edukacja
pozaformalna (nieobjęta systemem oświaty). O architekturze i przestrzeni młodzież
może się uczyć po lekcjach, nie istnieje przedmiot wiedza o przestrzeni (może i dobrze, bo
póki co nauczyciele nie mają merytorycznych
kompetencji do tego tematu). Mamy więc
sposobność wyjścia w teren, wprost do nich.

E

Edukacja pilnie potrzebna
Wiedza ta potrzebna jest także dorosłym, bez
względu, czy zamieszkują kamienice, blokowiska czy wille. Ludność o mniejszych szansach

30

edukacyjnych wymaga pilnej edukacji zarówno architektonicznej, jak i przestrzennej, kulturowej lub artystycznej. Nie mylmy jednak
wiedzy ze świadomością. Świadomość przestrzenna wśród mieszkańców osiedli śródmiejskich i blokowisk jest wysoka, jednak ich
świadomość architektoniczna – słaba i archaiczna. Ideały i mody architektoniczne oscylują
zwykle wokół domków jednorodzinnych, stylu zakopiańskiego lub rustykalnego. Odrzucają oni nowoczesność. Z antropologicznych
badań przeprowadzonych przez eMSA Inicjatywę Edukacyjną (www.emsarelacje.pl) w obszarach wrocławskiego Śródmieścia i Starego
Miasta płynie wniosek: świadomość złożoności problemów i relacji przestrzenno-społecz-

nych mieszkańców tych osiedli jest zwykle
o wiele większa od wiedzy urzędników zarządzających tymi obszarami i uznających je za
tzw. obszary wsparcia – kategorię niezbędną
do włączenia terenu w rejon objęty unijnosamorządową rewitalizacją. Nic dziwnego,
przecież mieszkańcy tych osiedli znają swój
rewir na wylot, zatem dlaczego ich wiedzy
nikt nie wykorzystuje?
Partycypacja zawiera w sobie edukację
i odwrotnie. Nie oznacza to jednak, że architekt jest jedynym, który ma rację, szczególnie
w kwestiach kanonów piękna. Ten etyczny
błąd popełniają często architekci i studenci
architektury, „uczący” dzieci, co jest ładne,
a co brzydkie.
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FOT. MAGDALENA SZADY, ARCHIWUM FUNDACJI ART TRANSPARENT

ARCH_I_KULTURA

Makieta „Manhattanu” na Placu Grunwaldzkim we Wrocławiu
wraz z sąsiadującą zabudową XIX-wieczną wykonana na warsztatach
prowadzonych przez autorkę podczas festiwalu „Sztuka po Przejściach 2009”
Fundacji Art Transparent. W warsztatach, oprócz mieszkańców, architektów
i urbanistów wzięli też udział specjaliści z wielu dyscyplin, np. konstruktor,
muzykolog, antropolożka kultury, historyczka sztuki, artystka, lingwista,
prawnik, zarządca nieruchomości, socjolożka, psycholog, fundraiser oraz
specjaliści od komunikacji społecznej i brandingu. Więcej informacji:
www.sztukapoprzejsciach.org

Edukacja
archi-antro w terenie
arch. Anna Rumińska

Są dwa sposoby – łatwiejszy i ciekawszy. Przy pierwszym idzie
się do prywatnej szkoły i za duże pieniądze organizuje warsztaty,
na których uczniowie dowiadują się jak być architektem,
mistrzem, artystą i jak zrobić karierę. Przy drugim siada się na
trawie z dziećmi z brudnych podwórek, pośród psich odchodów,
rdzewiejących blach, woniejących piaskownic oraz innych atrakcji
i słucha jaką mają ogromną wrażliwość przestrzenną i społeczną.

Przede wszystkim w terenie
Edukacja pozaformalna zakłada przede
wszystkim dobrowolność udziału. Zapominają
o tym często nauczyciele, prowadzący na zajęcia całą klasę w ramach lekcji. Czasami warto jednak dyplomatycznie nakłonić młodego
człowieka do udziału w pierwszym spotkaniu,
aby zasmakował i chciał więcej. Dzieci młodsze
chętnie idą wszędzie tam, gdzie nie pachnie
szkołą. Warto zatem prowadzić zajęcia poza
placówką oświatową, jednak nie jest to regułą. Szkoły oferują zasoby lokalowe, ludzkie
i sprzętowe, istotny wkład własny w projekt
edukacyjny. Rozstrzygnięcie należy zawsze do
twórcy projektu, ponieważ to właśnie ta osoba
zna cele, jakie chce zrealizować.

W warsztatach zrealizowanych przez
eMSA Inicjatywę Edukacyjną w ramach projektu „eMSA Sobótka Równać Szanse 2009”
(któremu patronował Z:A i Izba Architektów,
szczegóły: www.emsasobotka.pl) brali udział
nie tylko urzędnicy, ale i uczniowie, nauczyciele, przechodnie, sklepikarze, emeryci i matki z dziećmi. Każdy z nich był mieszkańcem
miasta. Kategorie ludzi zabierających głos na
temat wybranych problemów lokalnych nie
były sztywno wyznaczane. Pozaformalność
tego typu warsztatów i debat zobowiązuje
do unikania sztucznych podziałów na władzę, ﬁrmy i aktywistów. Tutaj każdy może
być każdym. Głos dziecka, nastolatka, matki,
emeryta, taksówkarza i ekspedientki jest tak

samo ważny. Najprostsza ankieta socjologiczna lub wywiad terenowy jest już edukacją. Czy architektoniczną – to zależy od tematu badań. Edukacja przestrzenna w terenie
to nie tylko bierna projekcja arcydzieł architektury światowej – to nie jest edukacja pozaformalna, ponieważ nie generuje interakcji,
współdziałania, za cel ma tylko zwiększenie
wiedzy (a i to niepewne). Edukacja ta powinna
prowadzić do zwiększenia również umiejętności oraz rozwoju zainteresowań uczestników – niekoniecznie zgodnie z oczekiwaniami
prelegenta, np. architekta. Jest to warunek
konieczny, ponieważ brak struktury hierarchicznej jest założeniem edukacji pozaformalnej. Jeśli zatem gimnazjalista lub emeryt
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Warsztaty na
Nadodrzu we
Wrocławiu w ramach
projektu „eMSA
Kulturka Podwórka”
zrealizowanego
z Infopunktem
Nadodrze Łokietka 5.
Zdjęcie przedstawia
makietę podwórza
wykonaną przez
dwie dziewczynki,
które nie mogąc nas
znaleźć, zrobiły ją
w domu i przyniosły
na inne podwórko

mówi, że coś jest złe lub brzydkie, to trener
(np. architekt) powinien próbować zrozumieć
i wyjaśnić również sobie, dlaczego rzeczy na
tym świecie są względnie wartościowane.
Nie powinien oczywiście czuć się zmuszony
do zmiany swej opinii.

Łatwiej czy ciekawiej?
Czy warto jeździć od podwórka do podwórka
i uczyć dzieci bawiąc je makietami? „Przecież
tutaj nie ma dzieci, po co pani sobie głowę
zawraca” – często słychać takie głosy przed
warsztatami, w trakcie wizji i wywiadów terenowych. Na wielu podwórkach nie ma dzieci, jednak wystarczy 30-60 minut, aby zeszły
się ze wszystkich stron. Tkwią w oknach za
ﬁrankami, obserwując obcych. Gdy dostrzegą
szansę na dobrą zabawę – schodzą, a tamte
bariery przestają istnieć.
Te dzieci – brudne, z wybitymi lub spróchniałymi zębami, tłustymi rozczochranymi
włosami, siniakami i ranami, w zbyt małych lub zbyt dużych butach, w przetartych
spodniach z duńskiego lub angielskiego rzutu
„kilogram za złotówkę”… „Po co pani tutaj do
nich przychodzi? Przecież one tępe i nic i tak
nie zrozumieją, tylko wszystko zniszczą”.
Każde zniszczenie ma swoją genezę, każda bójka ma swój powód i cel, każdy siniak
ma swoją historię. Łatwiej byłoby pójść do
prywatnej szkoły i za duże pieniądze zorganizować warsztaty, na których nauczymy
dzieciaki, jak zostać architektem, jak porównywać afrykańskie chatki z naszymi willami,
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jak projektować wieżowce, jak być mistrzem,
artystą, jak zrobić karierę. Jakież to nudne…
O ile ciekawiej jest siąść z tymi dziećmi na
trawie, pośród psich odchodów, rdzewiejących blach, woniejących piaskownic oraz innych atrakcji i usłyszeć, zobaczyć, jaką mają
ogromną wrażliwość przestrzenną i społeczną. Marzeniem dziecka ze śródmiejskiego podwórka jest plac do kopania piłki, a dziecka
zamieszkałego od urodzenia w domku jednorodzinnym – kolejna plazma lub jacuzzi (są
wyjątki). W makietach dzieci z tzw. dobrych
domów nieomal nigdy nie występowały stoły
do wspólnego spożywania posiłków. Makiety
romskich uczniów z wrocławskiego Brochowa
pełne były wskazówek, kto gdzie je, pije, rozmawia, gra, bawi się i kłóci.

Homo sum?
Niewiele jest humanistyki w polskiej architekturze, a jeżeli jest, to często mocno przeterminowana. Studenci architektury odsyłani
są do socjologów po wyniki badań. Antropolog, etnolog, etnograf – niby wszyscy wiedzą, o kogo chodzi, ale… Tymczasem to jeden
albo trzy odmienne byty. Etnograf to pojęcie
znane i przyjazne, ale przeszło diametralną
przemianę znaczeniową, która nie pozwala
godzić się na uczenie dzieci, że architektura
regionalna, to takie domki na klockach – wystarczy zmienić detal i wędrujemy do innego
regionu, a mieszając detale otrzymujemy hybrydę o znamionach kreatywnej kompozycji
zwaną zabawką architektoniczną.

Badania antropologii współczesności dowodzą, że to, co dla architektów jest kiczem (tłuczone butelki lub szarotki na fasadzie, koronkowa serwetka, palemka na parapecie, sztuczne
gerbery w kryształowym wazonie), dla antropologów są pełną treści semiotyczną grą. Po
co jednak antropologia w architekturze? Odpowiedzi jest wiele, ale czy da się mówić o przestrzeni bez mówienia o człowieku, semiotyce,
proksemice, myśleniu magicznym i relacjach
społecznych? Antropologia tkwi w architekturze tak mocno, jak gniazdo nasienne w jabłku.
Zapomnieliśmy o tym, co między budynkami.
Procedura planu zagospodarowania terenu
i decyzji o pozwoleniu na budowę dowodzi, że
humanistyka w architekturze skurczyła się do
technicznych parametrów.
Nie ma sensu szafować cytatami z Halla,
Alexandra, czy Gehla. Wszyscy sami czujemy, że czegoś brakuje w naszej pracy, że zabójczy pośpiech i krótkie terminy pozbawiły
nas czasu na reﬂeksje i diagnozy. Na wydziale
architektury, w czasie obron projektów dyplomowych, nieraz słyszy się, że „architekturę
się projektuje, a nie o niej gada”. Otóż nie,
najciekawiej rozmawia się o architekturze i to
z osobami poniżej 120 cm wzrostu.

Anna Rumińska
architektka,
antropolożka kultury
napisz do autorki:
emsa.relacje@gmail.com
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Basen nurkowy
Nemo 33 w Brukseli

Baseny do nurkowań
w porcie na Żeraniu
arch. Jerzy Stanisław Ebing

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych pozwala tchnąć życie w wiele niezwykłych miejsc.
Zwłaszcza, gdy ich nowa funkcja jest tak niecodzienna jak choćby w przypadku idei budowy
basenów do głębokich nurkowań w portowych silosach na terenie Portu Żerańskiego

FOT. ARCHIWUM NEMO 33

w Warszawie. Idea musi tylko zwyciężyć z procedurami administracyjnymi...
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Panorama nadbrzeża portowego, Żerań

P

Pomysł stworzenia w Warszawie basenu dla
płetwonurków pojawił się kilka lat temu. Potrzebę powstania takiego miejsca podnosiły
służby ratownicze, mundurowe, instytuty badawcze (m. in. z biologii, medycyny, hydrologii), ale też producenci reklamówek i ﬁlmowcy,
wreszcie indywidualni miłośnicy nurkowania.
Obecnie żaden polski obiekt nie daje pełnych
możliwości przeprowadzania symulowanych,
treningowych akcji ratunkowych, akcji specjalnych oraz różnego rodzaju szkoleń.

Portowa lokalizacja
W odpowiedzi na te potrzeby zrodziła się oddolna inicjatywa grupy nurków – zapaleńców,
która zaowocowała pomysłem na stworzenie
kompleksu basenów nurkowych pod szumną
nazwą „Centrum Sportów Wodnych”. Od kilku lat poszukiwano lokalizacji dla basenów.
Rozglądano się za porzuconym stalowym
zbiornikiem, cysterną lub silosem. Pojawiały
się kolejne pomysły lokalizacyjne – porakietowe silosy na Bemowie, blaszane zbiorniki
zatapiane w jeziorku w Parku Szczęśliwickim
czy wreszcie silosy w Porcie Żerańskim. Ta
ostatnia lokalizacja – na Białołęce, nad brzegiem basenu portowego Fabryki Domów na
Żeraniu, po pierwsze posiada dogodne warun-

ki komunikacji, a po drugie – istotny potencjał
w postaci silosów i co najważniejsze – piękny
port jako odnogę kanału Żerańskiego. Kanał
połączony jest z Wisłą poprzez śluzę wodną
i bezpośrednio z Jeziorem Zegrzyńskim. Stąd
poziom wody w kanale odpowiada poziomowi
wody w zbiorniku Zegrzyńskim (rzędna lustra
wody to 79 m.n.p.m). Głębokość kanału i odnogi waha się między 3 a 3,5 m.
Ostateczny wybór padł właśnie na żerański
kanał portowy. Postanowiono zaadaptować
dwa silosy o średnicy 7 m każdy i wysokości
25 m, na jego umocnionym prawym brzegu.
Warto dodać, że analogiczny dupleks silosów
usytuowany jest po przeciwległej stronie.
Obiekty te służyły do niedawna jako magazyn
cementu luzem. Za wyborem portu przemawiały też bezpieczne warunki techniczne (wytrzymałość ścian, nośność fundamentów).
Spółka powołana do realizacji basenów
nurkowych – „Centrum Sportów Wodnych
Błękitne Studnie Sp. z o.o.”, zdobyła już pozytywną ekspertyzę Instytutu Badawczego Dróg
i Mostów dotyczącą nośności podłoża gruntowego i stanu fundamentów, przeprowadziła
badania wytrzymałości betonu ścian silosów,
posiada także kompleksową ofertę ﬁrmy BBR
dotyczącą projektu sprężenia oraz wykona-

nia sprężenia zewnętrznego konstrukcji i wewnętrznego uszczelnienia ścian zbiorników
basenowych. Jednak pomimo uchwały zarządu
miasta stołecznego Warszawy o przeznaczeniu sportowo-rekreacyjnym przedmiotowego
terenu, nadal jego zarządcą i administratorem
z ramienia miasta pozostaje spółka Zaplecze,
która jest użytkownikiem wieczystym terenu.
Do sierpnia bieżącego roku działki miały status terenu przemysłowo-usługowego, a z tym
wiąże się fakt, że ceny wynajmu ziemi z takim
przeznaczeniem są dużo wyższe niż w przypadku terenów przeznaczonych na sport i rekreację. Spółka, mimo aprobaty dla projektu
„Błękitne Studnie”, nie wzięła tego pod uwagę
i nadal stosuje stawki dzierżawy ziemi jak dla
przedsięwzięć o charakterze handlowym.
Warte podkreślenia jest, że w bezpośrednim sąsiedztwie silosów zostało ukończone
centrum handlowe zarządzane przez Kupca
Warszawskiego Sp. z o.o., który zarządza halami targowymi o powierzchni 6 ha przy ulicy
Marywilskiej 44. Zostały one wybudowane
jako miejsce handlowe dla kupców spod Pałacu
Kultury i Nauki oraz ze Stadionu Dziesięciolecia. Kupiec płaci jednak mniejsze stawki dzierżawne za metr kwadratowy niż te zaproponowane CSW. Jeśli jednak „Błękitne Studnie”
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Hala nurkowa na zamknięciu portu – szkice i wizualizacja

wydzierżawią ziemię oraz portową odnogę
kanału, Kupiec Warszawski chce wybudować
przystanek dla tramwaju wodnego na terenie
wynajmowanym przez CSW. Tramwaj musiałby wykorzystywać ślepą odnogę aby dopłynąć
możliwie jak najbliżej hal targowych.

Baseny nurkowe w Polsce
Polska jest krajem o słabych warunkach geograﬁczno-klimatycznych do prowadzenia szkoleń
nurkowych. Zimne i nieprzejrzyste wody jezior
i Bałtyku nie zachęcają do nauki tego sportu,
a mimo to zainteresowanie jest dosyć duże
i z roku na rok wzrasta. Jedyny basen do nurkowania, zbudowany przed wojną w Gdyni, służył
do treningów załóg łodzi podwodnych, ale obecnie nie funkcjonuje. W Polsce kryte baseny dla
nurków z podgrzewaną wodą nie mają głębokości większej niż 5 m. Zgodnie z obowiązującymi
standardami szkoleniowymi do kursów podstawowych wymagana jest głębokość 12 m, dlatego większość zajęć musi odbywać się na wodach
otwartych. Tym samym nauka nurkowania jest
możliwa w Polsce tylko w sezonie letnim.
Mimo to szacuje się, że łączna liczba osób
dotychczas przeszkolonych we wszystkich
systemach nurkowych przekracza w Polsce 150
tys. osób. Zajęcia dla nurków prowadzi wiele
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basenów, ale są to zazwyczaj pierwsze zajęcia
mające na celu zapoznanie się ze sprzętem,
opanowanie komunikowania się pod wodą. Wynika to z faktu, że owe baseny są przeważnie
płaskie, a ich największa głębokość także nie
przekracza 5 m (np. w warszawskim Pałacu
Kultury i Nauki basen, gdzie prowadzone są
szkolenia, ma 4,8 m). W niedalekim sąsiedztwie żerańskich silosów funkcjonuje basen dla
płetwonurków w starym silosie zbożowym. Ma
on średnicę 9 m i głębokość 9,8 m. Niedawno
została w nim zainstalowana platforma do
zmiany głębokości (od 1,2 do 5 m). Jednak basen
ten nie jest ogrzewany, co skutkuje tym, że na
przykład 19 kwietnia 2010 r. woda w silosie miała jedynie 17ºC. Przejrzystość waha się tutaj od
4 do 7 m, co jest spowodowane prawdopodobnie niewystarczająco wydolnymi ﬁltrami i pompami. Wymienione baseny są jednak wciąż zbyt
płytkie i substandardowe w stosunku do potrzeb szkoleniowych i rozwiązań europejskich.

w Niemczech – Oktopus. Ma 20 m głębokości, temperatura wody to 26ºC. Kolejny basen
znajduje się pod Paryżem, Aqua 92. Jego niecka ma różne głębokości, kolejno -2,3; -5, -10,
-20 m, temperatura wody – 29ºC. Basen przyjmuje rocznie 40 tys. nurków. Następny obiekt
tego typu znajduje się w Londynie, Submarine
Escape Tank, z lat 40. ubiegłego wieku. Jest
to jeden z nielicznych basenów pionowych posadowiony ponad terenem. Basen ma głębokość 30 m, średnicę 6 m, temperatura wody to
34ºC. Do basenu wpuszcza się maksymalnie 14
osób, a rocznie odwiedza go około 15 tys. osób.
Największy kompleks tego typu i zarazem najgłębszy basen dla nurków znajduje się w Belgii, nazywa się Nemo 33. Tutaj także można
pływać na różnych głębokościach, kolejno -5,
-10 i -33 m. Woda ma temperaturę 33ºC. Każdy
z tych obiektów oferuje podstawowy sprzęt
do nurkowania. Wszystkie obiekty wyposażone są w restaurację, sale szkoleniowe, miejsca
hotelowe i wypożyczalnię sprzętu.

Baseny nurkowe w Europie
W Europie istnieje kilka basenów pionowych,
które cieszą się ogromną popularnością, a rezerwacje na nurkowanie trzeba robić nawet
z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Najbliżej Polski znajduje się basen niedaleko Bonn

Założenia żerańskiego projektu
Zgodnie z obowiązującymi standardami szkoleniowymi do kursów podstawowych wymagana jest minimalna głębokość 12 m. Basen
o głębokości 25 m da możliwość prowadzenia
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Rzut podziemia i przyziemia hali nurkowej

również innych kursów. Ponadto 7-metrowa
średnica cylindra pozwala na przeprowadzanie
kilku kursów naraz. Jako jedyny ośrodek w Polsce dysponować będzie dwoma basenami
głębokimi obok siebie, co zapewni jednoczesne wykorzystanie ich przez kilka niezależnie
nurkujących grup. W planach jest także połączenie tych basenów na głębokości 25 m,
co stwarza nowe możliwości (nurkowanie
jaskiniowe, wrakowe). Aby jednak taki basen
mógł funkcjonować, trzeba spełnić szereg wymogów. W kwestii bezpieczeństwa musi być
prowadzona obserwacja przez kamery podwodne. Woda w basenie musi być przejrzysta
od powierzchni po samo dno z możliwością
transportu nurków do komory hiperbarycznej
w razie wypadków pod wodą. Wszystkie materiały, które zostaną wykorzystane do budowy basenu, muszą być zgodne z wszelkimi
normami i bezpieczne w bezpośrednim kontakcie z ciałem człowieka.
Tak samo jak w przypadkach basenów płaskich, trzeba zapewnić zaplecze sanitarne,
toalety, prysznice, przebieralnie, szatnie na
odzież wierzchnią, sejfy na rzeczy wartościowe, system rezerwacji i naliczania należności
za korzystanie z basenu. Nie można też zapomnieć o zapleczu technicznym, sprężarkach do

butli dla nurków, magazynie sprzętu oraz sali
szkoleniowej do prowadzenia zajęć teoretycznych dla kursantów. Należy też przewidzieć
pomieszczenie, w którym będą się znajdować
pompy przelewowe i maszyny do uzdatniania
i ﬁltrowania wody w basenach. Aby utrzymać
ciągłość działania, baseny muszą być zadaszone a woda w nieckach musi mieć stałą temperaturę 28ºC. Dla poprawienia konkurencyjności
trzeba zaprojektować kompleks usług m.in. zespół konferencyjno-noclegowy na min. 50 osób.
Kluczem do osiągnięcia sukcesu będzie jednak
etapowanie i dywersyﬁkacja działalności.

Basenowa energia odnawialna
Jedną z ciekawostek projektu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach
rozwoju zrównoważonego. W tym przypadku zostanie wykorzystana energia słoneczna
poprzez montaż serii ogniw fotowoltaicznych
na sklepieniu łukowego dachu hali basenowej,
zaś do ogrzania wody basenowej zostanie
zużyty nadmiar ciepła z elektrociepłowni zarządzanej obecnie przez koncern energetyczny Vattenfall. Proces podgrzania wody w basenie będzie powolny, ok. 3-dniowy (zamiast
skokowego, z dużym wydatkowaniem energii
cieplnej). Ubytki ciepła w zbiorniku i hali będą

kompensowane w ramach systemu rekuperacji od urządzeń zaplecza basenowego, restauracji oraz pozostałych urządzeń technicznych
w budynku.
Inspiracją do poszukiwań nowych źródeł
energii były rozwiązania w obiektach o analogicznym przeznaczeniu, tj.: w Nemo 33 koło
Brukseli i w basenie nurkowym w Budapeszcie,
z wykorzystaniem ciepłych wód termalnych.
W przypadku Budapesztu zostały wykorzystane ujęcia wody z okresu Imperium Rzymskiego.

Idea a rzeczywistość
Źródło inspiracji zawiera się w samym charakterze portu z przestrzenną mozaiką kontenerów. Pomysł wpisuje się w światowy trend
rewitalizacji obiektów przemysłowych. Docelowy wyraz artystyczny projektu utrzymany
będzie w klimacie Muzeum Nomadycznego
autorstwa Shigeru Bana (New York City 2005).
Pomimo dywersyﬁkacji funkcji i fazowania inwestycji – Centrum Sportów Wodnych stanowić będzie spójną przestrzeń miejską.
Faza I – kompozycja kontenerów socjalnych,
konferencyjnych i hotelowych na zamknięciu kanału, przekryta 3-segmentowym zadaszeniem
łukowym. Frontową część od strony kanału
stanowić będzie segment jednoprzestrzennej
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basen
zaplecze basenowe
restauracja/drinkbar
zaplecze kuchenne
muzeum
sklepy
hotel
biura
pom. tech./soc.

1:200 przekrój poprzeczny

1:200 przekrój podłużny

Przekrój poprzeczny i podłużny hali nurkowej

łukowej hali nad basenem nurkowym o głębokości 15 m, „zanurzonym” w dnie kanału.
Faza II – zagospodarowanie kanału portowego w postaci zbiorczego pomostu na lewym
brzegu z serią pomniejszych pomostów prostopadłych do osi kanału o wysięgu ok. 15 m.
Pomosty zostaną wyposażone we wszelkie
dystrybutory mediów.
Faza III – kompozycja 3 kontenerów „nanizanych” na istniejące 2 silosy. W tym celu w trakcie dostosowania silosów do nowej funkcji
basenu dla nurków (doprężenie, uszczelnianie
i izolowanie) zostanie ukryta wsporcza podkonstrukcja kontenerów. Kontener górny (na
bazie istniejącej nadbudowy) stanowić będzie
kawiarnię z zapleczem socjalnym, kontener
pośredni – zaplecze obsługi, zaś dolny – hall
wejściowy z salą konferencyjną.

Prawne komplikacje
Niestety, procedury administracyjne w zderzeniu z niekonwencjonalnym projektem stanowią istotny czynnik hamulcowy procesu
rewitalizacji (przebudowy) portu żerańskiego.
Zachowawcze zapisy w studium (bez szerokich
konsultacji społecznych) stanowią podstawę
prawną zapisów w warunkach zabudowy, podczas gdy powinny stanowić jedynie wytyczne
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do planu miejscowego (jego tworzenie właśnie
trwa). Warunki zabudowy, zamiast określać
ogólne zasady dobrego sąsiedztwa z poprzemysłowym przeznaczeniem terenu, utrwalają
archaiczne zaszłości. Sztywne zapisy w studium co do gabarytów budynku wyciskają
trwałe piętno na parametrach użytkowych
i jakości architektury.
Inwestor „Błękitne Studnie” został postawiony przed faktem, że może wykorzystać
jedynie zastaną wysokość wraz z nadbudową
silosów h=30 m, bez możliwości demontażu
5-metrowej nadbudowy. Demontaż i ponowna budowa nawet tej samej wysokości nie
naruszałaby prawa, ale stanowiłaby nową
nadbudowę powyżej 20 m, która wymaga
każdorazowo zgody Wydziału Planowania
w PKiN. Kolejnym ważnym etapem po uzyskaniu warunków zabudowy jest pozwolenie
wodno-prawne z racji ingerencji hali basenowej (wzmocnienie nabrzeża, zasypanie północnego fragmentu kanału) oraz ingerencji
pomostów dłuższych niż 15 m w wody o głębokości powyżej 3 m. Sztywne zapisy prawa
wodnego, sprowadzają nierzadko inwestora
„na ziemię” i aby ominąć rozbudowane procedury, musi się on godzić na z góry narzucone
warunki brzegowe.

Największym jednak problemem dla aktualnego Zarządcy terenu jest docelowe sportowo-rekreacyjne przeznaczenie terenu, które
z zasady nie zakłada intensywnej, komercyjnej eksploracji. Urząd Dzielnicy Białołęka,
pomimo pełnego przyzwolenia na stworzenie
swoistej wizytówki dzielnicy, w sprawie dogodnych warunków dzierżawy jest całkowicie
bezsilny. Lobby kupieckie za przyzwoleniem
władz m. st. Warszawy zarządza komercyjnie
fragmentem terenu o walorach strategicznie
rekreacyjnych (unikalny w skali kraju sztuczny
ciek wodny połączony z Wisłą, potencjalnie
miejsce odpoczynku warszawiaków oraz siedlisko dla zwierząt i roślin.). Projekt ma charakter
rozwojowy, tak w znaczeniu formy, funkcji jak
i założenia urbanistycznego, a cel projektu nie
został ograniczony do wypełnienia komercyjnej niszy rynkowej w branży nurkowej, lecz
stanowi szerszy zamysł odzyskania jak największej spójnej przestrzeni miejskiej.

Jerzy Stanisław Ebing
architekt, właściciel
pracowni Ebing & Partners,
doktorant WA PW
napisz do autora: ep@ebing.pl
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MYŚLI HISTORYCZNE

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

Żywa fabryka

C

Znając zapał Niemców do inwestowania
w rewitalizację architektury przemysłowej,
czego najlepszym przykładem jest Essen
– tegoroczna stolica kultury z zespołem kopalń Zollverein wpisanym na Listę Światowego
Dziedzictwa, z wielką ochotą jechałam niedawno do Plagwitz odwiedzić „stare kąty”. Dzielnice czynszowe już odremontowano, ale im dalej
w kierunku przemysłowych przedmieść tym
wyglądało gorzej. Dużo opuszczonych domów,
bo mieszkańcy prysnęli na Zachód, ziejących
czarnymi dziurami okien, drogi nie lepsze. Przejechałam miejsce, gdzie zamierzałam wysiąść,
więc znalazłam się w terenie bardzo przypominającym moje dawne wspomnienia. Idąc w kie-
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runku centrum bardzo szybko podążałam po
skali czasu. Wyglądało coraz lepiej. Wreszcie
dotarłam do celu – dawnych przędzalni wełny
położonych na obu brzegach Elstery, reklamowanych we wszystkich przewodnikach.
Jak się okazało – słusznie. Bardzo efektowne
architektonicznie budynki z białymi i czerwonymi pasami cegieł i tynku, nie przesadnie, ale
jednak ozdobione detalem nawiązującym do
funkcji. Pięknie wyremontowane, zamienione
zostały na lofty, biura, galerie, restauracje.
Wewnętrzne podwórza obsadzono specjalnie dobraną roślinnością, a nawet wstawiono
wenecką gondolę. To aluzja do największego
atutu założenia – położenia nad wodą. Stara
przystań jest teraz wypożyczalnią łódek i kajaków, z mieszkań można wyjść bezpośrednio na
pomost i zaokrętować się do własnej łajby.
Szczególnie atrakcyjnie w te stare, naprawdę zrewitalizowane fabryki wpleciono nową
architekturę. W tym, moim zdaniem, mieści
się jeden z istotnych walorów całego przedsięwzięcia. Czasem zostawiono tylko elewację
(nie pochwalam), czasem zaś w liczne luki po,
niestety wyburzonych obiektach, wstawiono
ciągi nowych domów. Architektura, na ogół,
nie jest nachalnie awangardowa, z kulturą podpina się formą, skalą i materiałem do
otoczenia i stara się z nim nie konkurować. To
zresztą podstawowa cecha niemieckiego sposobu budowania w zabytkowym otoczeniu.
Jednym z celów rewitalizacji (dotyczy to całego Lipska) jest próba zróżnicowania substancji
mieszkaniowej: od budynków wielorodzinnych
po eleganckie lofty i domy szeregowe.
Renowacja zespołu fabrycznego przy Nonnenstrasse stała się punktem krystalizacyjnym dla przemian całej okolicy. Zapuszczone
tereny nad Elsterą okazały się fantastycznym
miejscem lokalizacji komfortowych domów

wielorodzinnych, dla których z kunsztem zaaranżowano zieleń i zejścia do wody. Poczułam się tam jak nad Kanałem Augustowskim,
a nie w półmilionowym mieście. Zbudowano
też, pod względem architektonicznym dość
pretensjonalnie zaprojektowany, Dom Spokojnej Starości, do położonych w pobliżu mniejszych fabryk wprowadziły się biura, butiki
i oczywiście różnego rodzaju knajpy. Z kulturą jednak zachowano klimat dawnej przemysłówki: drzwi, bramy i okna, bruki, detale
także pierwotną zieleń ulic, dosadzając przy
okazji dużo drzew.
Bardzo zazielenionym ciekom wodnym
w Plagwitz nadano nowe funkcje: wzdłuż Karl
Heine Kanal utworzono ekologiczną ścieżkę
rowerową, place zabaw, wstawiono dowcipne
pomniki – to jest raj dla plastyków! Kanał z 14
mostami można przepłynąć różnymi środkami
lokomocji i jest reklamowany jako lipska Wenecja. Woda i zieleń są teraz niezwykle ważnymi atutami tej dzielnicy, która od wschodu
łączy się z rozległymi błoniami nad Elsterą.
Plagwitz jest przykładem udanej całościowej rewitalizacji i mogłaby być dobrym wzorem
dla Łodzi czy miast Górnego Śląska. Chciano tu
zmienić wszystko: uświetnić i wyremontować
architekturę, zmienić strukturę społeczną i wpisać ten obszar na listę wysokiej klasy atrakcji turystycznych. Przy okazji pochopnie wyburzono
niektóre zespoły fabryczne, inne do dziś straszą sterczącymi w niebo konstrukcjami. Dzieło
jeszcze nie jest ukończone, więc tym ciekawsze
dla nas. To ogromne miasto, które straciło po
1989 roku 100 tys. mieszkańców, dziś znów się
zaludnia – Plagwitz stało się niemal kultowym
miejscem zamieszkania. Tak więc, warto zajrzeć
na przedmieścia Lipska – to najbliżej naszej zachodniej granicy kompleksowo zrewitalizowana
duża dzielnica przemysłowa.

FOT. JERZY K. KOS

Czytelnikom pamiętającym czasy demoludów
Lipsk kojarzy się zapewne z ważnymi targami,
które dla nas były oknem na świat, z zachowanym, choć podniszczonym Starym Miastem
i z bezbrzeżnie zapuszczonymi przedmieściami.
Szczególnie Plagwitz – położona na zachodzie,
z dala od centrum, dzielnica fabryk robiła przygnębiające wrażenie. Właściwie mało kto się
tam zapuszczał. Jechało się do niej przez niegdyś piękne, ale w czasach DDR-u zapuszczone
dzielnice czynszowe, mijając duży obszar parkowy odgradzający trujące wyziewy od śródmieścia. Swym wyglądem Plagwitz przypominało
trochę Łódź – bardzo dużo fabryk, kominów, odpadające tynki i złe drogi. Był tu jednak bardziej
różnorodny przemysł niż w polskim Manchesterze: włókienniczy, hutniczy i maszynowy. Wielość funkcji fabryk determinowała więc urozmaicenie architektury – od dużych zespołów po
całkiem kameralne. Dzielnicę przecina odnoga
rzeki Elstery (to ta, w której zginął nasz narodowy bohater książę Józef Poniatowski). Ambicją
XIX-wiecznych przemysłowców było połączenie drogą wodną Lipska z Hamburgiem. Wprawdzie idei nie zrealizowano, pozostał jednak po
tym zamiarze kanał i wielki port.
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Stadion fatamorGhana
arch. Jerzy Stożek

W młodości byłem zapiekłym piłkarzem. Miernym, ale grającym równo z trawą
i niestroniącym od wygłupów na bramce. Grało się wszędzie – trawnik to był prawdziwy
luksus. Od czasu do czasu udawało się pokopać na płycie pięciotysięcznego stadionu
w Będzinie, na którym grała Sarmacja. Jako przyszły architekt dobudowywałem mu w głowie
trybuny na przynajmniej 20 tysięcy więcej i czułem się świetnie do momentu, kiedy nie
nadbiegł dozorca. Wtedy jeszcze nie myślałem, że kiedyś sam zaprojektuję stadion.

W

W roku 2003 ogłoszony został konkurs na modernizację stadionu piłkarskiego w Kielcach.
Wydaje mi się, że był to pierwszy konkurs na
stadion w Polsce. W cennikach projektowych
do dzisiaj nie ma takiej pozycji. Powiał nowy
wiatr. Polska też przecież w końcu musiała dostać stadiony. Obiekt miał być na kilkanaście
tysięcy widzów, z budżetem 25 mln zł. Nasz
projekt usilnie próbujący zmieścić się w tej
kwocie nie znalazł jednak uznania w oczach
jurorów, których prowadził mistrz szabli prof.
Wojciech Zabłocki. Na pocieszenie zostało
nam wyróżnienie SARP. Zrealizowany obiekt
kosztował 48 mln zł.

Tajemniczy Daniel Oware
Pewnego dnia mój kolega odebrał tajemniczy
telefon. Już kilka dni później jechaliśmy na
spotkanie z nieznanymi nam ludźmi do miejscowości o egzotycznej nazwie pod Kielcami.
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Usiedliśmy przy stole, po drugiej stronie którego siedział prawdziwy czarny człowiek, znany
nam z telewizji, przede wszystkim z występów z kapelą Big Cyc niejakiego Skiby. Nasz
rozmówca o urodzie Afroamerykanina miał
na imię Daniel. Swoim fantastycznym polskim
zaproponował nam wykonanie koncepcji stadionu w Ghanie, w nadmorskiej miejscowości
Cape Coast. Wypiliśmy kawkę, pośmialiśmy
się trochę, obejrzeliśmy zdjęcia, porozmawialiśmy o świetlanej przyszłości.
Propozycję wykonania koncepcji Daniel złożył nie tylko nam. Rozmowy były prowadzone ze wszystkimi uczestnikami konkursu na
kielecki stadion. Obiekt, o którym rozmawialiśmy, miał mieć 15 tysięcy miejsc siedzących
przykrytych dachem (koniecznie o pokryciu
płytami z poliwęglanu) i oprócz boiska do piłki
nożnej posiadać pełne wyposażenie stadionu lekkoatletycznego z ośmiotorową bieżnią.

Zdziwiło nas łączenie lekkoatletyki z piłką
nożną, ale przyjęliśmy, że taka jest po prostu
polityka tamtejszych władz. Oczywiście stadion powinien mieć pełne zaplecze szatniowe
wraz z dodatkowymi pomieszczeniami obsługującymi wszystkich uczestników zawodów
sportowych. Jego integralną częścią miał być
również hotel.

Pierwsza koncepcja
Obiekt, który mieliśmy zaprojektować jako
przeznaczony nie tylko do piłki nożnej, musiał
zawierać jeden paskudny kompromis – był to
problem rozwiązania optymalnej widoczności
dla kibiców. Bieżnia lekkoatletyczna odsuwa
trybuny od boiska i też powinna być dobrze widzialna. Proponowaliśmy różne rozwiązania.
Nawet z dwoma tylko trybunami. Ostatecznie
projekt przybrał formę czterech niezależnych
trybun, z których jedna opierała się o budynek
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Na stronie po lewej: koncepcja stadionu w Cape Coast, widok z kierunku głównego wejścia. Powyżej: widok na trybunę VIP

OD REDAKCJI
Podczas afrykańskiego Mundialu 2010 kibicować musieliśmy innym
reprezentacjom... Nasi nie grali. A jednak w futbolowej Afryce
można znaleźć polskie akcenty. O historii projektowania stadionu
w Ghanie, kraju który w tych mistrzostwach osiągnął najlepszy wynik
kontynentu (awans do ćwierćﬁnału) – opowiada arch. Jerzy Stożek,
z pracowni Stożek & Partnerzy.

hotelu i zespołu szatniowego (taka namiastka rozwiązania zastosowanego na stadionie
Chelsea). Próbowaliśmy przez to uzyskać jak
najlepszą wentylację płyty boiska i rozdzielić
problemy kontroli nad rozentuzjazmowanymi
kibicami. Dach zaprojektowaliśmy w konstrukcji stalowej, pokryty oczywiście poliwęglanem,
a cała konstrukcja miała być wykonana z monolitycznego żelbetu. Wielkość hotelu założona była na przyjęcie około stu osób, które
miały towarzyszyć spotkaniom o wysokim
prestiżu. Normalnie hotel powinien obsługiwać turystów. Podobne rozwiązania były już
testowane na wcześniej wybudowanych stadionach w Ghanie, np. w Secondi.
Istotnym problemem dla całego zamierzenia był fakt, że nie chodziło tylko o zaprojektowanie, ale przede wszystkim o wykonanie
stadionu, którego budżet był z góry ustalony
na poziomie dwudziestu paru milionów dola-

rów. Firmą, która ostatecznie miała zagwarantować jego wykonanie, został wiosną 2008
roku Pol-Mot Holding SA z Warszawy. Jego
prezes Andrzej Zarajczyk znał rzeczywistość
afrykańskiego kraju z wieloletnich kontraktów, które prowadził tam już wcześniej.

Afrykańska specyﬁka
Ghana to dawna kolonia brytyjska, z której
masowo wywożono niewolników schwytanych w głębi lądu. Po tej burzliwej historii,
poza zdewastowanym starym centrum Akry,
pozostało jeszcze kilka nadmorskich fortów.
I na pamiątkę kolonii, po wprowadzeniu ruchu prawostronnego, pierwszeństwo ma ten
z lewej. No a na śniadanie jest zawsze fasolka, taka jaką serwują w każdym londyńskim
hotelu.
Popularność futbolu w Ghanie jest ogromna. Kto ma dwie nogi, kopie piłkę. Ciemnoskó-

rzy piłkarze podbijają drużynowo kontynent
(Ghana była półﬁnalistą Pucharu Narodów
Afryki w 2008 roku, mistrzem świata do lat
20, zespołem, który pierwszy awansował
z Afryki do Mistrzostw Świata w 2010 roku)
i występują w najlepszych drużynach lig europejskich (Sulley Muntari – Inter, Michael
Essien – Chelsea). W jednym z najbardziej
luksusowych hoteli, znajdującym się obok
domu Prezydenta, z widokiem na jego ogród
i kolumnę dyżurnych opancerzonych BMW,
dostępne kanały telewizyjne, z wyjątkiem
jednego, pokazują wszystkie możliwe ligi
świata. Prezentują też słynne mecze rozegrane od samego początku istnienia piłki nożnej.
Nadają futbol na okrągło, każdego dnia od
nowa. Właśnie w tamtym hotelu obejrzałem
sobie ﬁnał Mistrzostw Świata w 1966 roku,
w którym drużyna braci Charltonów i Banksa
pokonała drużynę Beckenbauera i Muellera.
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Widok z lotu ptaka

Klimat a wizualizacja
Trzeciego dnia pobytu zauważyłem, że nie
rzucam cienia. Pobiegłem szybko obejrzeć się
w lustrze. Byłem tak szybki, że po raz pierwszy drzwi otworzyłem sam. Zniesmaczony
portier popatrzył na mnie z wyrzutem, jego
wzrok mówił: „Tak się nie postępuje”. W lustrze okazało się, że nadal jestem blady, bo
ludzie o mojej karnacji w Ghanie się nie opalają, a brak cienia zawdzięczam piaskowi znad
Sahary, unoszonemu wiatrem, niewidocznemu z ziemi, który zasłania Słońce i rozprasza światło. W Ghanie powietrze ma ciężar
ołowiu i jedynie klimatyzacja pozwala jakoś
funkcjonować. Zapytany o zimę i śnieg, każdy mieszkaniec odpowiada, że ma lodówkę.
Zdarzył mi się przypadek, że kierowca włączył ogrzewanie, bo temperatura spadła poniżej 20°C. Trawa rośnie tylko wtedy gdy ją
ktoś podlewa. Kolory są agresywne a ziemia
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czerwona. I tak też graﬁcznie wyglądała prezentacja naszego projektu.

Rozmowy w Akrze
Następnie rozpoczęliśmy objazdowy tour po
istotnych ministerstwach i urzędnikach. Godzina spotkania jest w Ghanie rzeczą umowną. Zdarzyło się, że przybyliśmy spóźnieni
o dwie godziny na spotkanie w ministerstwie,
a i tak urzędnicy tego ministerstwa przyszli
jeszcze godzinę później. Wyjątkiem była
wizyta u prezydenta Johna Kufoura. Weszliśmy punktualnie co do minuty. Nasz projekt
prezentował się wspaniale. Zgodnie z wytycznymi Daniela, agresywne czyste kolory
wzbudzały aprobatę i spychały uwagi merytoryczne na drugi plan. Omawialiśmy różne
aspekty techniczne, np. jakiej grubości musi
być szyba kuloodporna ochraniająca lożę prezydenta. I tak było do ostatniego spotkania.

Wtedy powiedziano nam, że stadion jest do
kitu, ponieważ po pierwsze nie przypomina prawdziwego stadionu, a po drugie też
nie przypomina prawdziwego stadionu. Jak
w takim razie wygląda prawdziwy stadion?
Prawdziwy stadion na 15 tysięcy widzów
ma wyglądać tak jakby miał 35 tys. miejsc.
Żadnych wydzielonych trybun, pełna czasza
widowni. Takie obiekty już oczywiście w Ghanie istnieją. Zbudowane przez Chińczyków
w Secondi i Tamale. Oﬁcjalny budżet każdego
z nich to 38,5 mln dolarów. Trybuny mieszczą
dwadzieścia lub dwadzieścia jeden tysięcy
widzów. Oba stadiony są identyczne. Zostały
zaprojektowane przez Wydział Architektury
i Urbanistyki Tongji University. Chińska masowa produkcja. Wniosek był niestety tylko
jeden – należy zaprojektować taki stadion,
który będzie konkurował mentalnie z chińskimi wynalazkami.
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1. Projektowany stadion
2. Boisko treningowe
3. Parkingi VIP, ochrony, sędziów i piłkarzy
4. Lądowisko helikopterów
5. Parkingi dla widzów
6. Plac wejściowy
7. Generator zasilania awaryjnego
8. Zaplecze boiska treningowego

7

Plan sytuacyjny

Uroki Cape Coast
To dawna stolica kolonii i nadal jeden z najważniejszych ośrodków politycznych kraju.
Z Akry jedzie się samochodem do Cape Coast
około trzech godzin. Po drodze mijamy posterunki utrzymywane przez wojsko, pełne
umundurowanych dżentelmenów, obwieszonych karabinami maszynowymi. Zresztą
w Ghanie każdy człowiek w mundurze ma ze
sobą przynajmniej sztukę broni maszynowej. Przy którymś wyjeździe taki posterunek
chciał nas nawet zatrzymać, mimo że nasza
kolumna czarnych mercedesów budziła do tej
pory „służbowy” respekt. Lekko przyhamowaliśmy, a kierowca o posturze Mike’a Tysona
zaczął tylko gwałtownie gestykulować, po
czym pokazał na tajemniczą plakietkę wiszącą na lusterku i dodał gazu. Nikt nie strzelał.
Te posterunki to zabezpieczenie przed ewentualnym wojskowym najazdem stolicy w sty-

lu partyzanckim. Najazd taki miał już miejsce
parę lat temu.
Na miejscu okazało się, że pierwotna lokalizacja przy nadbrzeżu jest nieaktualna. Nowa
lokalizacja to znacznie większa działka, której
cechą charakterystyczną była różnica poziomów do 12 m. Przez środek spokojnie płynął
mały strumyk, który podobno w trakcie pory
deszczowej potraﬁ przybrać postać sporego
jeziora. W przyszłości obok stadionu, który
projektowaliśmy, miały się znaleźć boisko treningowe i parkingi dla kibiców. Stadion planowano połączyć z resztą miasta szeroką aleją
wysadzaną palmami.

Ostateczne rozwiązanie
Analizując koszty materiałów i możliwości
wykonawcze zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie konstrukcji stadionu z prefabrykatów
żelbetowych dążąc do minimalizacji użycia

stali. Oczywiście konstrukcja dachu była stalowa, ale tak zaprojektowana, żeby można ją
było przywieźć w kontenerach z RPA, Egiptu
lub Azji. Strona ghańska dała się przekonać
do zastąpienia przezroczystego poliwęglanu
pokryciem metalowym. Z trudem udało nam
się wywalczyć priorytet cienia nad podobieństwem do chińskich stadionów (blacha uważana jest za materiał dla biedaków, bo większość
biedazabudowy jest właśnie z niej wykonana).
Ostatecznie projekt stadionu wcinał się w wyższą część działki tak, że parking dla VIP-ów, telewizji, drużyn i sędziów zlokalizowany jest praktycznie na wysokości korony trybuny. Pozwoliło
to przy użyciu dwóch kładek na optymalny rozdział obsługi całego obiektu. Od strony wzgórza
zlokalizowano budynek klubowy. Parter mieści
szatnię zespołów i pomieszczenia obsługujące wszystkich aktorów meczu, z bezpośrednim
wyjściem na płytę boiska.
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Wizualizacje z wczesnego etapu koncepcyjnego: agresywne, czyste kolory są lubiane w Ghanie, wzbudzały aprobatę i spychały merytorykę na drugi plan

Poziom drugi to pomieszczenia biurowe i socjalne pracowników obsługujacych stadion oraz
centrum prasowe i sala konferencyjna. Centrum
posiada bezpośrednie wyjście na trybuny dla
prasy. Mieści się tu również centrala klimatyzacyjna dla budynku klubowego. Poziom trzeci
jest zapleczem gastronomicznym i sanitarnym
dla loży VIP-ów, która jest z nim bezpośrednio
połączona. Poziom czwarty to zaplecze gastronomiczne i sanitarne dla loży VVIP (ang. Very
Very Important Person) na której może zasiąść
prezydent, gdyby akurat chciał „wpaść” na
mecz. Na poziomie tym mieszczą się również
boksy dziennikarzy TV i centrum ochrony stadionu. Generalnie forma zarysu obiektu to prostokąt zakończony dwoma półkolami, ale jest to
uproszczona forma zapisu. Stadion ostatecznie
składa się z czterech trybun rozdzielonych wąskimi, kilkumetrowymi klinami. Pełnią one rolę
wjazdów na płytę boiska. Zlokalizowano w nich
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również maszty oświetleniowe. Inwestor zrezygnował z pomieszczeń typu hotelowego ze
względu na fakt, że hotel w tej lokalizacji nie
ma uzasadnienia ekonomicznego, a podobne
kubatury zrealizowane w chińskich stadionach
nie są wykorzystane.
Żelbetowa konstrukcja nośna trybun wytworzyła dookólną galerię, której część od strony boiska została zamknięta. Zlokalizowano tu
zespoły sanitariatów i drobne sklepiki funkcjonujące w czasie meczu. Rozważano wszelako
możliwość utworzenia tam targowiska. Cały
obiekt i obszar boisk rozwiązano z uwzględnieniem maksymalnych lokalnych opadów sięgających 200 mm wody/godz. Teren obiektu jest
również terenem sejsmicznym, a wiatr wieje
mocniej niż u nas w trzeciej streﬁe. Przyjemnie zdziwił konstruktorów fakt, że nie trzeba
uwzględniać obciążenia śniegiem. Oczywiście
stadion posiada niezależne zasilanie.

Zakres naszych prac projektowych i ﬁnalnie
wykonawczych kończył się zasadniczo 10 m od
zarysu stadionu. Pozostałe elementy infrastruktury miały być wykonane przez lokalne ﬁrmy.

Przyszło nowe
Prace przy niwelacji terenu skończyły się bodajże w listopadzie 2008 r. W grudniu tegoż
roku nowym prezydentem Ghany został John
Atta-Mills z poparciem 50,23% . Prace zamarły. Mamy wrzesień 2010. Rozmowy trwają...

Jerzy Stożek
architekt
napisz do autora:
studio@studiostozek.pl
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OD REDAKCJI
W kilku czasopismach ukazał się niedawno wywiad z arch. Jakubem Potoczkiem na
temat jego „krzywego domu” w Żeleźnikowej. Nietypowa bryła oznaczała określone
trudności wykonawcze. To zainteresowało redakcję Z:A. Po rozmowach z autorem
projektu i inżynierami ﬁrmy Fakro poznajemy więcej konkretów.

Nietypowe okna na świat
Bartosz Wokan

Tego domu z pewnością nie można nazwać typowym dla architektury rejonu Sądecczyzny.
Przekręcony sześcian, wbity w abstrakcyjne formy z łupków piaskowca i dachem stanowiącym kombinację
zardzewiałej blachy i stali nierdzewnej. Nietypowe są tu także okna połaciowe – o nietypowych kształtach
i nietypowym oblachowaniu zewnętrznym wykonanym ze stali nierdzewnej...

Ż

Żeleźnikowa to mała wioska nieopodal Nowego Sącza. Stoi tu kilkaset domów z dwuspadowymi dachami, większość z lat 80. i 90. ubiegłego wieku, ale zdarzają się też prawdziwe
perełki ludowej architektury. Na tym tle dom
sądeckiego architekta Jakuba Potoczka szczególnie zwraca uwagę.
– Bryła budynku nawiązuje do skał i wyraża moją potrzebę czerpania z przyrody, a także
z tradycji, przy jednoczesnym jej zaprzeczaniu
i niechęci do projektowania kolejnego w pol-

skim krajobrazie budynku z dachem dwuspadowym – tłumaczy autor.

Od modelu do przekrojów
Projekt powstał na przełomie 1996 i 1997 roku.
Z powodu skomplikowanej bryły projektowanie
musiało być szczególnie dokładne. Najpierw
powstał tekturowy model, potem na jego
podstawie wizualizacje, aż wreszcie przekroje
robocze z bryły. Czynności formalno-prawne
zabrały około dwóch miesięcy, po tym okresie

została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Do chwili obecnej obiekt nie został jeszcze
w pełni ukończony. Budowa trwa nadal, z przerwami już blisko 7 lat.

Idealne miejsce na dom
Działka ma wymiary około 70 x 100 m, a jej środkiem płynie prawdziwy górski potok (4 metry
poniżej poziomu gruntu). Za potokiem wznosi
się zbocze o wysokości 15 metrów i 35 stopniach nachylenia. W momencie rozpoczynania
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budowy w bezpośrednim sąsiedztwie były dwa
typowe budynki. W następnych latach postawiono kolejne dwa.
Niemal 70% materiałów użytych do budowy „krzywego domu” (jak zaczęli określać go
okoliczni mieszkańcy, dla których obiekt szybko stał się miejscową atrakcją) to materiały
naturalne: ceramika, drewno, kamień. Oczywiście nie obeszło się także bez stali, betonu
i szkła.

Dom wielu wyzwań
Jakub Potoczek przyznaje, że realizacja domu
w Żeleźnikowej miała dość eksperymentalny
charakter. Na ówczesne czasy nowatorski
był nie tylko projekt bryły domu, ale także
wymagania wobec ekipy budowlanej i technologie potrzebne do realizacji koncepcji.
Płaszczyzny ścian i suﬁ tów nie schodzą się
pod kątem prostym, wiele linii jest krzywokreślnych.
Budynek został posadowiony na palach,
co oszczędziło 75% materiałów w fundamentach. Jako więźbę dachu wykorzystano gotowe
elementy stalowe z dwuteowników 160 mm,
rozmieszczone co trzy metry głównej bryły budynku. Konstrukcję pozostałej części dachów
stanowią krzywokreślne dźwigary z desek
(krążyny) zbijane na budowie. Projekt wymagał także zastosowania nietypowych okien
dachowych i przebić trzonów kominowych.

Okna nieregularne
Otwory okienne w dachu żeleźnikowskiego
domu miały mieć formy rombów, trapezów
i trójkątów. W dodatku oblachowanych tym
samym materiałem co połać, czyli nie aluminium lecz blachą ze stali nierdzewnej. Dla
Jakuba Potoczka warunkiem koniecznym było
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zintegrowanie okna z połacią dachową: nierdzewna blacha i niebieskie szkło reﬂeksyjne.
Nic pomiędzy. A blacha ta była gruba (1 mm)
i twarda.
Zaprojektowanie i wykonanie takich okien
dachowych, przy gwarancji funkcjonalności,
okazało się wyzwaniem dla konstruktorów.
Architekt zwrócił się do ﬁrm zajmujących
się produkcją okien połaciowych. Jedna odpowiedziała negatywnie, druga przyjęła wyzwanie. Skomplikowanej realizacji podjęła się
ﬁrma Fakro, która twierdzi, że nietypowe rozwiązania nie są dla niej czymś nadzwyczajnym.
W ﬁrmie przyznają jednak, że projekty „niestandardowe” to niewielki procent produkcji,
ponieważ wyższy koszt skłania klientów do
poszukiwania typowych rozwiązań z oferty.
Całość realizacji od etapu projektu, przez
stworzenie prototypów aż po końcowy montaż nadzorowali inżynierowie z Działu Badań
i Rozwoju Fakro. – To nasza standardowa procedura przy nietypowych realizacjach – wyjaśniają nam dzisiaj. Pracę rozpoczęli od dopracowania kształtu i szczegółowego podziału
okien, wspominają, że ta faza wywoływała
najwięcej dyskusji.
– Uproszczenia formy nie przekroczyły jednak 15% pierwotnej wersji projektu stolarki
– mówi o tym etapie Jakub Potoczek. Projekty
były gotowe w ciągu dwóch tygodni. Po miesiącu nastąpił montaż stolarki drewnianej.
Efekt? Pozbawione kątów prostych okna dobrze się otwierają (stałe są tylko okna trójkątne), są funkcjonalne i szczelne.
– Konieczne było zachowanie równoległości tych boków, na których umieszczono
zawiasy – wyjaśniają inżynierowie z Fakro.
A Jakub Potoczek dodaje: – Nie ma rzeczy niemożliwych. Wypadkową są chęci, możliwości

technologiczne i pieniądze. Te okna to kompromis pomiędzy tymi trzema czynnikami.

Twarda blacha do zgryzienia
Do wykonania oblachowania okien architekt
powierzył blachę ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm. – Poradziliśmy sobie z tym materiałem bez problemu, choć twardość blachy była
dla nas pewnym novum. Wykorzystaliśmy
specjalnie przygotowane przyrządy umożliwiające gięcie i proﬁlowanie blachy – wyjaśniają specjaliści z Działu Serwisu Fakro.
Dużym wyzwaniem był także montaż kołnierzy, zwłaszcza przy oknie, które niemalże styka
się z kominem. Okno przypomina szczelinę „rozrywającą” powierzchnię dachu na dwie części.
– Architekt chciał, aby część przeszklonej
powierzchni spełniała klasyczną funkcję okna
otwieranego. Wspólnie rozważyliśmy zespolenie okien, które przybrało formę ogromnego
przeszklenia doświetlającego dwie kondygnacje budynku – opowiada Małgorzata Respekta-Paszkiewicz, specjalista Fakro ds. współpracy
z architektami. – Aby zachować szczelność tego
newralgicznego miejsca, w którym duży zespół
okien styka się z kominem, zastosowano klasyczną rynienkę odwadniającą, taką jak w przypadku zespalania samych okien. Pozwoliło to
na zachowanie pełnej szczelności połączenia
oraz wysokiej estetyki wykonania.
***
– Architektura to bodaj jedyna dziedzina sztuki,
która jest nieustannie obecna w życiu człowieka.
Potraﬁ dostarczać wzruszeń, wpływać na wyobraźnię, ale też prowokować i drażnić – mówi
autor „krzywego domu” – Mój dom należy do
tych obiektów obok których odbiorca na pewno
nie przejdzie obojętnie, bez chwili reﬂeksji.
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Procad
Tools4Revit
– obowiązkowy zestaw dla użytkowników Revita
Tool4Revit to pakiet aplikacji znacznie ułatwiających pracę na platformach Autodesk Revit Architecture,
Structure i MEP. Zawiera w sobie szereg narzędzi umożliwiających automatyzację wybranych procesów
projektowych, które standardowo trzeba wykonywać manualnie. Pakiet jest sprzedawany obecnie pod
marką Procad i oferowany za 1/20 poprzedniej wartości czyli 390 zł (wcześniejsza cena 8000 zł).

W

W skład pakietu wchodzą:
Building Information Detailing & Management Tools (BID&M) – zawiera w sobie Building Information Detailing (BID
– Szczegółowa Informacja o Budynku), Dynamic Legend (Dynamiczne zestawienia),
Sort&Mark oraz Sort&Cope (Przycinanie
Belek). Jest to zestaw narzędzi, pozwalający zarządzać informacjami o projektowanym obiekcie. Pozwala w szybki sposób
wyszukiwać konkretne elementy, opisywać je i tworzyć graﬁczne oraz tabelaryczne zestawienia.
Rafter +FF (Więźba Dachowa) – służący do
generowania elementów konstrukcji dachowej na podstawie połaci wygenerowanych
w programie Revit® Architecture, Structure
i MEP z zachowaniem geometrii oraz modelu analitycznego poszczególnych elementów. Zawiera narzędzia do generowania
poszczególnych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej (krokwie, jętki, belki
narożne i koszowe, murłaty i dźwigary dodatkowe, wymiany). Generowanie tych elementów odbywa się na podstawie wymo-

delowanych wcześniej połaci dachowych.
Aplikacja pozwala również na generowanie
systemów łat i kontrłat, systemów belek
stropowych oraz deskowania podłogowego. Automatycznie wykrywa otwory w połaci dachowej wycięte przez okna dachowe
oraz otwory kominowe wykonane szachem.
W tych otworach można automatycznie
generować wymiany. Możliwe jest również
wykonanie konstrukcji lukarny.
Truss+ (Kratownice przestrzenne) – generowanie konstrukcji dachowej zbudowanej
z kratownic. Uwzględnia geometrię i model analityczny elementów. Aplikacja zawiera managera kratownic, który pozwala
zdeﬁniować własny typ kratownicy lub
modyﬁkować istniejącą bazę danych układów kratowych. Można tworzyć układy
typowe, określając podstawowy parametr,
którym może być rozpiętość, wysokość
kalenicy itp.
Cut Opening (Otworowanie) – wykonywanie
otworów w ścianach, stropach i suﬁtach na
podstawie detekcji kolizji elementów. Użytkownik może zdeﬁniować odsunięcie otwo-

ru od elementu. Uwzględniane elementy, to
przede wszystkim przewody wentylacyjne,
przewody hydrauliczne i koryta kablowe.
Wykonanie otworów działa również na podłączonych plikach revitowych.
Sheet manager (Menadżer arkuszy wydruku) – automatyczne generowanie arkuszy wydruku, na podstawie wcześniej
ustalonego szablonu. Zapamiętuje pozycję widoku na arkuszu oraz jego ustawienia graﬁ czne i zakres widoku. Odświeża
na bieżąco informacje zawarte w arkuszu
oraz chmurki rewizyjne znajdujące się na
widokach.

Więcej informacji na stronie
www.procad.pl/tools4revit

PROCAD SA
80-122 Gdańsk
ul. Kartuska 215
Infolinia 801 081 101
www.procad.pl
procad@procad.pl
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FOT. TOMASZ WLEZIEŃ
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Energooszczędność
w przemysłowej skali
Tomasz Wlezień

By przekonać się, czy dostawca technologii „inteligentnego domu” jest gotowy
stosować swoje doświadczenia we własnych inwestycjach, odwiedziliśmy... fabrykę
silników elektrycznych w Aleksandrowie Łódzkim. W tym przemysłowym zakładzie
produkcyjnym do sterowania systemami grzewczymi i oświetleniem zaprojektowano
BMS na magistrali KNX.
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TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

W

W Aleksandrowie Łódzkim, na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, od września 2009 roku działa nowa fabryka produkująca silniki elektryczne. Tuż obok dobiegają
właśnie końca prace przy kolejnej przemysłowej inwestycji – fabryce urządzeń energoelektroniki. Oba zakłady, po osiągnięciu pełnej mocy produkcyjnej, mają stać się jednym
z bardziej znaczących centrów produkcyjnych
koncernu ABB.
Firma przedstawia się jako światowy lider
w produkcji energooszczędnych i wysokowydajnych silników elektrycznych. Ekologię
i energooszczędność traktuje więc z dużym
zaangażowaniem także w obiektach swoich
zakładów produkcyjnych, które wyposaża
w najnowocześniejsze technologie, spełniając najwyższe wymagania w zakresie jakości
wykonania i bezpieczeństwa pracy.
– Chcemy, by była to zielona fabryka. Projektując i produkując silniki zużywające mniej
energii, jednocześnie staramy się, by także
nasze zakłady wprowadzały do środowiska jak
najmniej zanieczyszczeń – deklaruje Krzysztof
Sasin, Kierownik Marketingu i Sprzedaży Jednostki Biznesu EIB/KNX w ABB Sp. z o.o.
Wyjaśnia nam także, że zakład nie jest
kopią żadnej istniejącej fabryki, lecz ewolucją rozwiązań produkcyjnych, która została
zaprojektowana pod konkretne wytyczne
technologiczne. Wieloletnie doświadczenia
z fabryk ABB zostały tutaj zebrane i wdrożone w jeden spójny system.

Automatyka budynkowa
Głównym elementem założenia przemysłowego są oczywiście hale produkcyjne i budynek biurowy. Krzysztof Sasin: – To technologia produkcji wymusiła zaprojektowanie
określonych budynków, a nie odwrotnie. Ale
na zarządzanie nimi możemy mieć wpływ. Od
początku zakładaliśmy, że zarządzając budynkami będziemy chcieli tak optymalizować
koszty stałe, by miały one jak najmniejszy
udział w cenach produktów ﬁnalnych.
Zakład produkcyjny to wielu pracowników, w dodatku ciągle przechodzących
między pomieszczeniami. Dla optymalizacji
zużycia energii kluczową rolę odgrywa więc
automatyka, która steruje oświetleniem
oraz ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją (HVAC). System zarządzania budynkiem
(Building Management System) opiera się na
standardzie magistrali KNX/EIB. Częściowo
zintegrowane z KNX są także niektóre funkcje systemu ppoż. i systemu dostępowego/
alarmowego.
Dzięki sterowaniu BMS energia elektryczna, ogrzewanie i chłodzenie „podążają” za

przemieszczającymi się i wykonującymi zadania pracownikami. – Przebywająca w danym pomieszczeniu i przy danym stanowisku
pracy osoba powinna mieć światło i odpowiednią temperaturę otoczenia – wyjaśnia
Krzysztof Sasin. – Ale w strefach nieużywanych oświetlenie i HVAC można ograniczać.
Warto zwrócić uwagę na zastosowany
„podwójny” system ogrzewania, co jest dość
nietypowym rozwiązaniem. Jeden jest tradycyjny, oparty na kotłach gazowych. Wytworzone ciepło rozprowadzane jest za pomocą
wody do grzejników znajdujących się w poszczególnych pomieszczeniach.
Drugi system tworzą układy klimatyzacyjne, które mogą pracować jako pompa ciepła
powietrze – powietrze (VRV). Oba systemy
współpracują ze sobą, a system zarządzania decyduje o wyborze bardziej korzystnego
w danym momencie sposobu ogrzewania,
opierając się na koszcie wytworzenia jednostki ciepła w danym czasie (m.in. zależnie
od temperatur czy pory dnia). Dotyczy to również klimatyzacji w biurach i w halach.

Kontrolowanie danych pomiarowych
Temperaturą, wentylacją i oświetleniem danego pomieszczenia można zarządzać z poziomu administratora całego BMS, ale także
pojedynczego stanowiska pracy. – Monitorowanie poboru energii sprawia, że wiemy ile
energii zużyliśmy na produkcję, na oświetlenie, ogrzewanie czy na chłodzenie i wentylację pomieszczeń, oraz ogrzewanie zimą wpustów dachowych – opowiada Krzysztof Sasin.
Jest to o tyle istotne, że znając dokładnie
pobór prądu nie tylko kontroluje się koszty,
ale także zwiększa poczucie bezpieczeństwa.
Brak poboru prądu może bowiem świadczyć
o awarii jakiegoś urządzenia!
– Potraﬁmy budować systemy, które informują obsługę o uszkodzeniach, czy zagrożeniach zanim one kogoś ﬁzycznie dotkną. To
możemy już dzisiaj robić z naszymi urządzeniami – zapewnia specjalista zajmujący się
systemami EIB/KNX. – Budynek trzeba znać
i umieć go kontrolować. Niewiele da zainstalowanie mat podgrzewających wpusty dachowe, jeśli nie możemy bez wchodzenia na
dach skontrolować czy te maty działają. A nie
działają, jeśli je włączamy i nie następuje pobór prądu.
W fabryce ABB można np. wyłączać
wszystkie urządzenia, które nie są potrzebne w danym momencie, co pozwala optymalizować zużycie energii w całym obiekcie.
Budynki zostały też dokładnie opomiarowane, by administratorzy wiedzieli w których miejscach rzeczywiście są oszczędności

efektywne z punktu widzenia kosztu produktu finalnego.
Przy projektowaniu hal i ich opomiarowywaniu brano pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zakładu. Powstały 2 układy zasilania, nastąpił też rozdział
energii według priorytetów. Monitorowanie
i zbieranie informacji o zużyciu energii ma
jeszcze jeden aspekt – ekonomiczny. Zarządca takiego zakładu, mając precyzyjny proﬁl
energetyczny, może uzyskać lepsze warunki
u dostawcy energii.

Koegzystencja budynku i ludzi
W pracującej od kilku miesięcy fabryce wciąż
zbierane są dane dotyczące jej funkcjonowania. Na ich podstawie, w kolejnych latach,
optymalizowany będzie sposób użytkowania budynków. Nauczenie się przez nowych pracowników zasad działania fabryki
i automatyki budynkowej będzie podstawą
do opracowywania kolejnych wymogów
i usprawnień, poprawiających warunki pracy
oraz obniżających koszty poprzez racjonalizację zużycia energii.
Działający w obiektach fabrycznych system inteligencji sprzyja również bezpieczeństwu przeciwpożarowemu, zarówno biernemu, jak i aktywnemu. W sytuacji zagrożenia
wykrytego przez system czujek i telewizji
przemysłowej włączane jest całe oświetlenie
we wszystkich pomieszczeniach i w miejscach
publicznych, a więc na drogach komunikacyjnych, w garażach i halach produkcyjnych.
Automatycznie następuje także podniesienie rolet okiennych umożliwiając, w razie konieczności, ewakuację przez okna.
W przypadku włamania sterowany centralnie i lokalnie układ CBC doświetla części
obiektu w których stwierdzono naruszenie.
Dzięki temu kamery mogą lepiej zarejestrować sprawcę, więc łatwiej będzie go zidentyﬁkować.
W zakładzie wprowadzono ponadto zaawansowany system gospodarki odpadami
powstającymi w trakcie produkcji – a są to
głównie odpady metalowe. Każdy rodzaj
odpadu ma unikalny kod, jest segregowany
i traﬁa do odbiorcy. Po przerobieniu często
powraca do Aleksandrowa Łódzkiego, do ponownego wykorzystania.
Wszystkie zastosowane systemy, jak
przekonuje przedstawiciel Grupy ABB, dały
inwestorowi i zarządcy budynku elastyczność
podejmowania decyzji na etapie projektowania, wykonawstwa i użytkowania. W efekcie
pozwalają skutecznie wpływać na funkcjonowanie obiektu wraz ze zmianami w systemie
produkcji.
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Home for Life

OGNIWA
FOTOWOLTAICZNE
(elektryczność)

PASYWNA
ENERGIA SŁONECZNA
(ciepło pozyskiwane
przez szyby)

Lokalizacja: Aarhus, Dania
Termin ukończenia: 1.04.2009
Właściciel budynku: VKR Holding
Partnerzy projektu: Velux i Velfac
Architekci: aart
Projekt energetyczny: Esbensen Rådgivende Ingeniører
Wykonawca całości: KFS Boligbyg

KOLEKTORY SŁONECZNE
(ciepła woda)

NATURALNA
WENTYLACJA

Powierzchnia budynku: 190 m2
Pokoje: 2 sypialnie oraz pokój dzienny z otwartą kuchnią
Powierzchnia okien: 40% powierzchni domu

(efekt kominowy)

REKUPERATOR
(odzysk ciepła)

pompa
ciepła

NATURALNA WENTYLACJA
(efekt kominowy)

Zapotrzebowanie na energię w kWh/m² na rok
• Energia elektryczna zasilająca działające instalacje: 6,7
• Energia elektryczna zasilająca dom: 13,2
• Ciepła woda: 18,3
• Ogrzewanie: 15,0

zasobnik
wody

Produkcja energii w kWh/m² na rok:
• Ogniwa słoneczne: 29,1
• Kolektory słoneczne: 11,1

Model Home 2020
arch. Monika Kupska-Kupis

Model Home 2020 to prekursorski projekt realizujący idee zrównoważonego budownictwa.
Ambicją jego twórców było stworzenie domów harmonizujących ze stylem życia i potrzebami
ludzi. Modelowe domy Velux, które powstają w 5 krajach Europy, udowadniają, że takie
wizjonerskie projekty mogą być jednocześnie energooszczędne i przyjazne mieszkańcom.

B

Budynki Model Home 2020 zostały zaprojektowane z uwzględnieniem korzyści zarówno
dla ich mieszkańców (poprawa bilansu energetycznego), jak i naszej planety (ograniczenie
emisji CO2). Projekt obejmuje budowę sześciu
domów aktywnych o minimalnym zapotrzebowaniu na energię oraz nowoczesnej, wygodnej
dla mieszkańców architekturze.
W 2009 roku ukończono dwa pierwsze
domy w Danii – budynek mieszkalny Home
for Life w Aarhus oraz budynek uniwersytecki Green Lighthouse w Kopenhadze. Do końca
2011 roku otwarte zostaną kolejne modelowe
domy: w Austrii, Wielkiej Brytanii, Niemczech
oraz Francji. Każdy z nich został zaprojektowany tak, aby odpowiadał miejscowej architekturze, uwarunkowaniom klimatycznym oraz
kulturowym. Dzięki projektowi ﬁrma Velux
przetestuje swoje innowacyjne rozwiązania
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techniczne, co pozwoli na ich masowe zastosowanie w budownictwie przyszłości.
Po ukończeniu budowy domy zostaną udostępnione zwiedzającym na 6 do 12 miesięcy,
a po tym czasie wprowadzą się do nich zwykłe
rodziny, co pozwoli na monitorowanie stanu
eksperymentalnych domów w rzeczywistych
warunkach.
W Model Home 2020 wykorzystane są materiały i instalacje, które umożliwią spełnienie
unijnych regulacji energetycznych przewidzianych na rok 2020. Funkcjonowanie budynków jest zaplanowane w taki sposób, aby po
wielu latach suma corocznych zysków energii
zrównoważyła nie tylko energię zużywaną
na ich bieżące funkcjonowanie, ale również
szarą energię zainwestowaną w projekt, czyli
energię wykorzystaną w całym cyklu budowy
i eksploatacji począwszy od procesu produkcji

i transportu materiałów budowlanych aż po
ich recykling czy utylizację.
Aby budynki mogły pretendować do miana
domów aktywnych, należy udokumentować ich
zużycie energii oraz okres spłaty długu ekologicznego (ang. climate payback). Projekt Model
Home 2020 zakłada dodatni bilans energii w skali roku, dzięki temu spłata długu ekologicznego
możliwa będzie już po około 30 latach.

Home for Life
Pierwszy modelowy dom znajduje się na obrzeżach Aarhus. Połączono w nim wymagania
domu jednorodzinnego z założeniami energooszczędnego budownictwa. Po ukończeniu budowy dom został udostępniony zwiedzającym,
a następnie wprowadziła się do niego pięcioosobowa rodzina, która testuje eksperymentalny budynek w rzeczywistych warunkach.
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Green Lighthouse

WENTYLACJA
HYBRYDOWA

SOLARNY SYSTEM
OGRZEWANIA

OGNIWA
FOTOWOLTAICZNE
KOLEKTORY SŁONECZNE

OŚWIETLENIE LED

CZERPNIA
POWIETRZA

ZEWNĘTRZNE OSŁONY
PRZECIWSŁONECZNE

NOCNE CHŁODZENIE

PODCIEŃ

Lokalizacja: Kopenhaga, Dania
Termin ukończenia: koniec 2009 r.
Właściciel budynku: Danish University and Property Agency
(Duńska agencja ds. Uniwersytetów i Własności)
Partnerzy strategiczni: Samorząd miasta Kopenhaga,
Uniwersytet Kopenhaski, Duńska agencja
ds. Uniwersytetów i Własności, Velux i Velfac
Architekci: Christensen & Co Architects
Projekt energetyczny: COWI
Wykonawca całości: Hellerup Byg
Powierzchnia budynku: 950 m2
Powierzchnia kolektorów słonecznych: 76 m2

POMPA ZBIORNIK
CIEPŁA CWU
TERMO-AKTYWNA
PŁYTA STROPOWA
SEZONOWY SYSTEM
MAGAZYNOWANIA
CIEPŁA

Źródła energii:
• Energia słoneczna: 35%
• Ekologiczne miejskie ogrzewanie: 65%
Zapotrzebowanie na energię w kWh/m² na rok:
• Energia elektryczna zasilająca działające instalacje: 2
• Oświetlenie: 7
• Wentylacja: 3
• Ciepła woda: 4
• Ogrzewanie: 14
Produkcja energii w kWh/m² na rok:
• Kolektory słoneczne: 20
• Pompa ciepła oraz sezonowo magazynowane
ogrzewanie słoneczne: 7
Niedobór energii w kWh/m² na rok: 3

Okna w Home for Life. Powierzchnia domu
wynosi 190 m2 i została zaplanowana tak, aby
zużywała jak najmniej energii na oświetlenie
i ogrzewanie. Ważne dla projektu domu było
optymalne rozmieszczenie okien, których
powierzchnia odpowiada aż 40% całkowitej
powierzchni domu. Okna dostarczają światło, świeże powietrze, a także nagrzewają
wnętrza. Duża powierzchnia okien pozwala zoptymalizować doświetlenie światłem
dziennym, a dzięki użytym materiałom energooszczędnym nie stanowi zagrożenia dla
bilansu energetycznego domu i gwarantuje
naturalną wentylację. Słońce przenikające do
pomieszczeń odpowiada w 50% na zapotrzebowanie na energię cieplną.
Okna do poddaszy są wyposażone w zewnętrzne markizy zasilane elektrycznie, które o 90% redukują dopływ ciepła słonecznego
i chronią pomieszczenie przed przegrzaniem.
Na oknach zamontowano zdalnie sterowane
rolety zewnętrzne. Markizy i rolety działają
w technologii io-homecontrol®, która zamyka
okno w nocy, by dom zachowywał jak najwięcej ciepła. Wykorzystanie światła dziennego
zostało zoptymalizowane w celu zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców, jak również zmniejszenia zużycia
energii na sztuczne oświetlenie.
Energia odnawialna. Szeroka południowa
połać dachowa stwarza odpowiednie warunki
do korzystania z energii słonecznej – zatem

pomiędzy oknami połaciowymi Velux zamontowano sześć kolektorów słonecznych tej
samej wielkości. Zaspokajają one około 65%
zapotrzebowania domu na energię do ogrzewania i podgrzewania wody, a także zasilają
pompę ciepła.

Green Lighthouse
Green Lighthouse jest pierwszym publicznym
budynkiem w Danii, który jest neutralny pod
kątem emisji CO2. Green Lighthouse stworzono z myślą o Wydziale Nauk Uniwersytetu
Kopenhaskiego. Korzysta z niego ponad 15 tys.
studentów i nauczycieli akademickich.
Energooszczędne projektowanie. Powierzchnia budynku Green Lighthouse wynosi
950 m² i został on tak usytuowany względem
słońca, aby maksymalnie z niego korzystać.
Jego cylindryczny kształt i duża liczba przeszkleń sprawiają, że jest ono podstawowym
źródłem światła w Green Lighthouse. Zużycie energii na sztuczne doświetlenie pomieszczeń zostało zminimalizowane, a jeśli
jest potrzebne – wykorzystuje energooszczędną technologię LED. W porównaniu do
obecnych standardów budowlanych w Danii
zużycie energii zmniejszono o około 75%.
Automatycznie sterowane okna połaciowe
wyposażone w szyby energooszczędne i rolety
zewnętrzne, nie tylko minimalizują straty ciepła, ale są również źródłem pozyskania energii cieplnej z zewnątrz w zimie. Dodatkowo

izolacje ścian i dachu zastosowane w budynku
zmniejszają zapotrzebowanie na ogrzewanie
i zatrzymują ciepło w domu nocą w okresach
zimowych. Chłodzenie budynku w lecie możliwe jest natomiast dzięki naturalnej wentylacji
i termo-aktywnym posadzkom betonowym,
które pochłaniają ciepło. Wentylacja naturalna
odbywa się przez okna połaciowe, które otwierają się i zamykają automatycznie, aby zapewnić świeże powietrze w budynku.
Odnawialne źródła energii. Nachylony
na południe dach wykorzystuje promienie
słońca do zasilania umiejscowionych na nim
kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 76 m².
Kolektory wykorzystują pozyskane ciepło do
podgrzewania wody w budynku oraz do jego
ogrzewania. Natomiast ogniwa fotowoltaiczne produkują energię elektryczną potrzebną
do zasilenia budynku. Nadmiar energii jest
magazynowany.

Velux Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15A
02-273 Warszawa
tel. 22 33 77 000
faks 22 33 77 075
e-mail: m.kupska-kupis@VELUX.com
www.velux.pl
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IZBA ARCHITEKTÓW

OKIEM PO OKRĘGU

arch. Michał Buszek, przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Architektów (III kadencja)

Witam w przyjaznej Izbie!
O atmosferze, wrażliwości emocjonalnej i koleżeńskich rozwiązaniach prawnych
w Śląskiej Okręgowej Izbie Architektów, z jej przewodniczącym arch. Michałem Buszkiem
dyskutują Sebastian Osowski i Tomasz Wlezień.

> Dla mnie od początku priorytetem było stworzenie w ramach Okręgowej Izby Architektów
atmosfery koleżeńskości. Wydaje się, że w ciągu tych kilku lat udało się na Śląsku taki nastrój wytworzyć. Sprzyjał temu własny lokal,
który jest naszą bazą, „terenem życzliwości”,
dającym możliwość mądrego dyskutowania,
ze sobą oraz licznymi gośćmi, o architekturze
i sprawach okołoarchitektonicznych.
Przewodniczący Rady Okręgowej jest zawsze na miejscu, będąc gospodarzem pracującym na co dzień w Izbie, budującym prawidłowe
relacje koleżeńskie, kontakty z inwestorami,
władzami, prawnikami i klientami. Tak wygląda
„śląski” model działania Izby.
I jak ten model funkcjonuje na co dzień?

> Dla zapewnienia sprawnej i wygodnej obsługi
naszych członków mamy biuro czynne w godzinach od 10:00 do 17:00. W siedzibie Izby gromadzimy czasopisma architektoniczne, bazy aktów
prawnych, materiały reklamowe ﬁrm budowlanych. Można z nich korzystać na miejscu, popijając kawę lub herbatę. W ramach działalności
biblioteki Izba przekazuje zainteresowanym, na
płytach, zbiory aktów prawnych dla architektów.
W biurze Izby, w każdy wtorek, pełni dyżur
prawnik, udzielający bezpłatnych porad związanych z naszą profesją. Towarzyszy mu Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Plonem jest
pomoc w około 250 sprawach w ciągu roku.
To izbowe życie przeplatane jest codziennymi spotkaniami, szkoleniami, które rozpoczyna-
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ją się tradycyjnie słowami: „Witam w przyjaznej
Śląskiej Okręgowej Izbie”. Jeśli ktoś zaprzeczy,
mogę na ten temat podyskutować.
Krótko mówiąc – uważam, że musimy tworzyć architektoniczną rodzinę, która mając
umocowanie prawne, we właściwy sposób,
będąc merytoryczną, uczciwą, przewidywalną,
przebiegłą i konsekwentną, potraﬁ spożytkować swą wiedzę dla dobra środowiska. Tę zasadę stosujemy na co dzień wraz z przyzwyczajaniem architektów do potrzeby istnienia Izby, ale
nie w roli organu, który jest przymusem, tylko
naszej własnej organizacji.
Ma Pan mocne, przekonujące argumenty?

> Na jednym z zebrań obwodowych padały pytania dotyczące składek członkowskich. Dlaczego są tak wysokie? Odpowiedziałem: W samorządzie nie dzieje się nic bez udziału członków,
którzy mogą mieć bezpośredni wpływ m.in. na
wysokość składki. Jeśli na zjeździe obwodowym
zostaną wybrani jako delegaci na zjazd okręgowy, na zjeździe okręgowym wybrani jako delegaci na zjazd krajowy, to tam w głosowaniu zdecydują o wysokości składki członkowskiej, która
będzie obowiązywać koleżanki i kolegów. Zgłoś
się do pracy, daj się wybrać. Przecież my wszystko robimy poprzez podniesienie ręki. To nie jest
sytuacja, w której ktoś coś komuś narzuca.
Te 70 zł nie wzięło się z powietrza – to nasi
delegaci, czyli my sami zadecydowaliśmy. Podaję ten najbardziej drastyczny przykład, bo
tak łatwo się mówi: dlaczego składki? Ale jest
kwestią do wyjaśnienia, co w ramach tych składek jest przekazane na rzecz dobra członków
Izby? W naszym przypadku członków okręgu
śląskiego. Ale wbrew pozorom – wytłumacze-

nie tego, właśnie w koleżeńskiej rodzinnej, atmosferze jest możliwe.
A jak wygląda pomoc prawna? Czy
doradztwem służy jeden prawnik, czy jest to
grupa o różnych specjalizacjach?

> W ramach Izby muszą istnieć trzy ściśle ze
sobą współpracujące ogniwa. Pierwszy to silne biuro organizacyjne, drugi silna informacja
i wreszcie silne biuro prawne.
Stworzyliśmy grupę prawników, którzy są
„podchowywani” przez Izbę, rozumieją specyﬁkę naszego zawodu. I chodzi nie tylko o samą
znajomość prawa budowlanego czy autorskiego, ale także o osobistą otwartość. Architekci
są zupełnie innymi ludźmi, mają inną wrażliwość. Architekt spóźnia się z oddaniem projektu nie dlatego, że jest niepunktualny, ale
z powodu gonitwy myśli nierzadko twórczych.
Tak to bywa, gdy się jest artystą. Trzeba to rozumieć. Taka emocjonalność może być różnie
odbierana. Czasami mówi się, że architekci są
bardzo trudni i delikatni w kontaktach z inwestorem. To prawda, i dlatego tym bardziej należy dążyć do koleżeńskich relacji, dzięki którym
nie będziemy kończyć spraw w sądzie. Boć to
lepiej jest rozmawiać, rozmawiać...
I to się dobrze sprawdza w praktyce?

> Podam niedawny przykład. Kolega miał problem z Inwestorem (Ważnym Urzędem), dla którego projektował. Panowie z „Ważnego Urzędu”,
w liczbie szesnastu, przybyli na zaproszenie Izby.
Dzielni, silni posturą, w mundurach.
Sprawa wyglądała dosyć poważnie i groźnie. Jako gospodarz spotkania rozpocząłem od
przywitania w przyjaznej Izbie oraz zwrócenia

FOT. TOMASZ WLEZIEŃ

Trzecią kadencję kieruje Pan jedną
z największych Okręgowych Izb
Architektów. Czyli można mówić
o sukcesach?
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uwagi, że nie jestem ubrany na czarno lecz na
brązowo, co jest elementem pozytywnym,
oraz że z tej Izby jeszcze nikt nie wyszedł niezadowolony lub rozczarowany. Proszę sobie
wyobrazić, że ci panowie w liczbie szesnastu, po
merytorycznej dyskusji, wyszli ukontentowani.
Nastąpiło pojednanie między nimi i architektem. A na końcu okazało się, po wyjaśnieniach
Inwestora, że „urząd” szukał autorytetów
(mówiąc nieco górnolotnie), które pomogłyby,
wskazały różne warianty rozwiązania problemu, zgodne z uregulowaniami, które winien
stosować członek Izby.
Wróćmy do obsługi prawnej...

> Ale to właśnie o tym mowa. My cały czas
wprowadzamy zasadę, że Izba musi być pośrednikiem, który łączy. A robi to wespół z prawnikami, naszą silną grupą, która po latach wzajemnego wychowywania czuje specyﬁkę i ducha
naszego zawodu. Ale nie da się tego zrobić bez
atmosfery...

> Lokal o powierzchni 216 m2, wystrojem stwarza godne warunki i niepowtarzalny klimat. Nasi
członkowie i goście muszą wiedzieć, że przebywają u architektów. Mamy m.in.: bibliotekę, pokoje komisji, salę seminaryjną dla 99 osób oraz
zaplecze gospodarcze wraz z higieniczno-sanitarnym dostępnym dla niepełnosprawnych.
Odważnych zapraszamy na taras z widokiem na
panoramę Katowic.
Z jakimi problemami prawnymi przychodzą
po pomoc architekci?

> Dosyć dużo spraw związanych jest z potencjalnymi uchybieniami architektów w projektach,
wiele wynika z niezrozumienia przez klientów roli
architekta w procesie projektowym. Traktujemy
każdy przypadek indywidualnie, a skierowanie
sprawy do sądu dyscyplinarnego poprzedzamy
rozmową pojednawczą. I w 95% kończy się ona
wynikiem pozytywnym! W Izbie stwarzamy
możliwości do rozmowy edukującej obie strony,
które w efekcie tworzą lepszy projekt, sprawniejszą budowę, ku zadowoleniu wszystkich.

A tę buduje rada i zespół biura?

> Tak. Przez osiem lat zbudowaliśmy dobrą drużynę, składającą się z Rady i Komisji wspomaganych przez biuro. Mamy panie, które trudno
byłoby znaleźć gdzie indziej. Są uśmiechnięte,
wesołe, bardzo pozytywnie nastawione do naszych koleżanek i kolegów. A członkowie przychodzą z różnymi problemami i czasami trzeba
ich po prostu „utulić”.
Bywałem w biurze przy ul. 3 Maja 11 i mogę
z przyjemnością powiedzieć, że siedziba też
potraﬁ „przytulić”...

Przy ponad 1000 architektów w jednym
okręgu i ponad 9500 w całej Izbie, jak
powiązać wszystkich, by czuli związek
z samorządem, współgrali w jego ramach?

> Realizujemy to w kilku etapach. Zaczynamy od
spotkań z młodzieżą, studentami architektury,
którym opowiadamy o potrzebie samorządności, o Izbie. Wszystko odbywa się w duchu
koleżeństwa, potrzeby poszanowania prawa
i wspólnego działania na rzecz architektury.
Młodym przekazujemy czasopisma i książki
o architekturze.

Kolejny krok to egzamin na uprawnienia,
poprzedzony, dla tych którzy chcą, szkoleniem, przygotowaniem do egzaminu, a po nim
uroczyste spotkanie z rozmową zawodowców
i wręczaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej.
W trakcie tej uroczystości, zgodnie z tradycją
Śląskiej Izby, każdy uprawniony otrzymuje
prezent od Przewodniczącego. Są to różne
drobne przedmioty. Na przykład: w okresie
wakacji wręczałem miniaturkę leżaka z napisem Śląska Okręgowa Izba Architektów.
W okresie kiedy modne były wyjazdy czy też
projektowanie dla Chin, prezentem były pałeczki i ziarenko ryżu. Innym razem upominkiem był malutki domek-klocek, a ostatnio
minisztalugi do miniprojektu. Osoba, która
najlepiej zdała egzamin, otrzymuje czerwoną
różę przewodniczącego.
Bywa, że przychodzą do naszego biura przy
ulicy 3 Maja architekci, którzy mają ten drobiazg
w kieszeni, pokazują go szefowi Izby, mówiąc
„pamiętamy”. A to już jest etap kiedy odbywają
się spotkania z architektami członkami Izby.
Izba Architektów na Śląsku jest Izbą
„otwartą”. Codziennie spora grupka entuzjastów architektury czy to w bibliotece, czy
w salach komisji, spędza czas przy wodzie,
herbacie lub kawie, pożytecznie i miło. Gospodarz Izby, cały zespół koleżanek i kolegów
funkcyjnych oraz biuro stara się poświęcać
maksymalnie dużo czasu swym członkom, nie
odmawiając dyskusji i rozmów tak, aby Śląska
Okręgowa Izba Architektów stała się miejscem przyjaznych i merytorycznych spotkań,
naszym wspólnym dobrem.
REKL AMA
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LIPIEC 2010, WARSZAWA

Oświadczenie samorządów zawodowych
ws. zawodów zaufania publicznego
Samorządy zawodowe architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
w lipcu br. podpisały jednomyślnie oświadczenie, negatywnie opiniujące poselskie
propozycje zmian w ustawie o samorządach zawodowych.

S

Samorządy zawodowe architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów zrzeszające
osoby wykonujące zawody zaufania publicznego z niepokojem przyjęły kolejną próbę ingerencji w konstytucyjne prawa samorządów
zawodowych, zawartą w poselskim projekcie
ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo
budowlane, odnoszącą się do propozycji zmian
dotyczących funkcjonowania naszych samorządów zawodowych.
Samorządy zawodowe architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów są
zawodami zaufania publicznego utworzonymi stosownie do art. 17 ust. 1 Konstytucji RP
ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Propozycje projektu wskazujące jako cel nowelizacji zniesienie
obligatoryjności członkostwa w samorządach
zawodowych pozostają w sprzeczności z art.
17 ust. 1 Konstytucji RP.
Zawody architekta, inżyniera budownictwa
oraz urbanisty są zawodami zaufania publicznego, czego potwierdzeniem są międzynarodowe regulacje prawne. Zaliczenie ich w poczet
zawodów zaufania publicznego jest ze wszech
miar zasadne, bowiem tradycja traktowania
tych zawodów w sposób szczególny wywodzi
się już z okresu międzywojennego.
W tamtym okresie szeroko pojęty zawód
budowniczego był traktowany jako zawód
zaufania publicznego ze względu na wagę
prawidłowości jego wykonywania dla bezpieczeństwa życia i zdrowia obywateli, ładu i porządku przestrzennego oraz ochrony mienia
znacznej wartości, a także ze względu na ko-
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nieczność posiadania wysoko specjalistycznej
wiedzy zawodowej przez osoby posiadające
prawo do używania tego zaszczytnego tytułu
zawodowego. W dobie rozwoju technologicznego uzasadnienie to pozostaje jeszcze bardziej aktualnym.
Członkowie wyżej wymienionych samorządów zawodowych zaufania publicznego
dla należytego wykonywania swoich zawodowych uprawnień i obowiązków wymagają staLIKWIDACJA OBOWIĄZKOWEJ
PRZYNALEŻNOŚCI DO
SAMORZĄDU ZAWODOWEGO,
TO W KONSEKWENCJI
LIKWIDACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI
DYSCYPLINARNEJ OSÓB
WYKONUJĄCYCH SAMODZIELNE
FUNKCJE TECHNICZNE
W BUDOWNICTWIE.

łego samokształcenia, posiadania wysokich
kwaliﬁkacji zawodowych – przede wszystkim
moralnych i etycznych. Osobom tym inwestorzy powierzają dorobek całego swojego życia
wierząc, że efektem ich działań będzie bezpieczny, zdrowy i estetyczny rodzinny dom lub
miejsce pracy. To zaufanie musi być poparte
realną możliwością egzekwowania tych obowiązków.
W tym kontekście protest budzi propozycja likwidacji obowiązkowej przynależności do
samorządu zawodowego, a w konsekwencji
likwidacja odpowiedzialności dyscyplinarnej
osób wykonujących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie. Wejście w ży-

cie proponowanych zmian ustawy spowoduje
ponowny brak możliwości pełnego dochodzenia przez klientów korzystających z usług
w procesie inwestycyjnym w postępowaniach
dyscyplinarnych swoich praw związanych
z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków
zawodowych, a jedyną możliwością zadośćuczynienia powstałych szkód pozostałaby
nieefektywna, kosztowna i ograniczona możliwość sądowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
Uwzględniając powyższe, samorządy zawodowe – sygnatariusze niniejszego oświadczenia zwracają się do Parlamentarzystów
o zapobieżenie uchwaleniu szkodliwych społecznie rozwiązań prawnych zawartych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo budowlane.

podpisano:
Wojciech Gęsiak
Prezes Krajowej Rady
Izby Architektów RP
Andrzej Roch Dobrucki
Prezes Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Jacek Sztechman
Prezes Krajowej Rady
Izby Urbanistów
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Stanowisko Stałej Konferencji
Prezesów Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego
20 września br. samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące zawody zaufania
publicznego poparły apel izb architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Uznano,
że poselskie propozycje zmian, przewidujące zniesienie obowiązkowego członkostwa,
są zagrożeniem dla przestrzegania etyki zawodowej i systemu samorządowego sądownictwa
dyscyplinarnego, które zapewniają ochronę interesu publicznego.

S

Stała Konferencja Prezesów Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego wyraża stanowczy sprzeciw wobec poselskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów oraz ustawy Prawo budowlane, przygotowanego przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, jako zmierzający
w praktyce do unicestwienia samorządów
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów oraz gwałcący, w ramach
realizowania wizji scentralizowanego państwa,
art. 17 Konstytucji RP.
1. Przyjęcie propozycji zawartych w projekcie
ustawy, odnoszących się do art. 5 ust. 1-4
i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z późno zm.),
a przewidujących zniesienie obligatoryjnej
przynależności do samorządu zawodowego
architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów oznacza likwidację tych samorządów i zastąpienie ich ustawowo regulowanymi stowarzyszeniami.
Jest to nie do pogodzenia z art. 17 Konstytucji RP, albowiem zgodnie z utrwalonymi
poglądami doktryny prawa i orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego immanentną
cechą, która kwaliﬁkuje daną organizację
jako samorząd terytorialny czy zawodowy,
jest obligatoryjna przynależność do tego
samorządu bądź osób zamieszkałych na
określonym terytorium, bądź wykonujących
zawód zaufania publicznego, ustawowo zorganizowany w samorządzie zawodowym.
2. Proponowana zmiana art. 8 ust. 3 ustawy implikuje, że tylko ci architekci, inżynierowie budownictwa i urbaniści, należący do organizacji, która zastąpi samorząd zawodowy, będą

SYSTEM SAMORZĄDOWEGO
SĄDOWNICTWA
DYSCYPLINARNEGO, JEST JEDNYM
Z PODSTAWOWYCH ATRYBUTÓW
SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH
I ZAPEWNIA OCHRONĘ INTERESU
PUBLICZNEGO

obowiązani przestrzegać ustanowionych
przez tę organizację zasad etyki zawodowej
i tylko w odniesieniu do nich organizacja ta
będzie sprawowała nadzór nad przestrzeganiem tych zasad. Osoby nie należące do tej
dobrowolnej organizacji nie będą obowiązane
przestrzegać tych zasad. Takie rozwiązanie
zagraża wprost interesowi publicznemu.
3. Projekt w drodze uchylenia art. 14 ust. 1
pkt. 5 i 6, art. 22 pkt 1 lit. c i pkt 2, art. 25,
art. 26, art. 28 ust. 1 pkt. 5 i 6, art. 38 oraz
zmiany treści art. 19 ust. 1 pkt 9, art. 37,
art. 41 pkt 2 zmierza konsekwentnie do likwidacji systemu samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego, które jest jednym
z podstawowych atrybutów samorządów
zawodowych i zapewnia ochronę interesu
publicznego poprzez wymuszenie na członkach samorządu zawodowego przestrzegania obowiązujących standardów zawodowych, etycznych i prawnych.
4. Zawarta w projekcie ustawy propozycja dotycząca art. 47 ust. 2 ustawy, aby oskarżycielem przed sądem koleżeńskim był przewodniczący jest powrotem do niechlubnych
tradycji scentralizowanego państwa.
5. Projekt ustawy poprzez skreślenie art.
33a, 33b, 33c i 33d przewiduje pozbawie-

nie samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów uprawnień do:
uznawania kwaliﬁkacji zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów obcokrajowców, obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej,
informowania właściwych organów państw
UE o postępowaniu dyscyplinarnym, nałożonych sankcjach karnych lub innych ważnych okolicznościach, które mogą wywierać wpływ na wykonywanie zawodu przez
członka samorządu zawodowego,
żądania, aby członek samorządu zawodowego, posługując się tytułem określającym
wykształcenie, podawał nazwę i siedzibę instytucji albo komisji egzaminacyjnej,
która tytuł ten nadała, chociaż pozostałe
ustawy o samorządach zawodowych przyznają takie uprawnienia właściwym organom tych samorządów.
Oświadczenie jest adresowane do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu,
Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczących
Klubów Parlamentarnych oraz Rzecznika Praw
Obywatelskich.
podpisano:
Naczelna Rada Adwokacka
Krajowa Izba Radców Prawnych
Krajowa Rada Komornicza
Izba Architektów RP
Izba Urbanistów
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Krajowa Izba Syndyków
Polska Izba Rzeczników Patentowych
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Naczelna Izba Lekarska
Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
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24 WRZEŚNIA 2010, SIEDZIBA ACE, BRUKSELA

Wrześniowe spotkanie
koordynacyjne ACE
arch. Tomasz Tomaszewski

Wrześniowe spotkanie ACE okazało się spokojnie przebiegającą wymianą poglądów
w gronie ok. 25 osób. Jako nowy wiceprezes Izby Architektów RP zostałem temu gremium
zarekomendowany przez mojego poprzednika – arch. Pawła Kobylańskiego.

Znają się tu wszyscy i każda nowa twarz jest
natychmiast zauważana. Dzięki rekomendacji
kol. Kobylańskiego, nadal aktywnie reprezentującego nasze środowisko na forum międzynarodowym, zostałem ciepło przyjęty zarówno przez prezydent ACE Selmę Harrington, jak
i dyrektora ACE Adriana Joyce’a.
Na początku spotkania powtórzono najważniejsze zagadnienia z poprzednich sesji, po
czym ruszyły całkiem interesujące dyskusje
według schematu zawartego w programie.
Jednym z zagadnień była organizacja Obszaru Tematycznego nr 1, dotyczącego „Dostępu do zawodu”. Bardzo szczegółowo omówiono problematykę państw UE, które starają
się ułatwić swoim architektom dostęp do zawodu poprzez przyspieszenie uznawania ich
kwaliﬁkacji. I tak np. Holandia w ostatnim
czasie całkowicie zlikwidowała obowiązkową praktykę zawodową po studiach (nie
mówiąc nawet o egzaminie na uprawnienia),
powodując, że holenderscy absolwenci architektury mają olbrzymie problemy z uznaniem
ich kwaliﬁkacji za granicą (np. w Belgii, gdzie
przyjeżdżają masowo). Belgowie uznają to za
niesprawiedliwe w stosunku do swoich architektów, którzy mają obowiązek 2 lat kontrolowanych praktyk przed uzyskaniem pełnego
dostępu do zawodu. Podobnie uważają np.
Irlandczycy (2 lata + egzamin).
Kolejnym szczegółowo omawianym tematem były – należące do Obszaru Tematycznego nr 3 i intensywnie prowadzone
przez ACE – działania w kierunku podkreślenia w świadomości odbiorców jak ważne
jest ratowanie istniejących struktur miejskich, zamiast ich „wycinania” i budowania
nowych. Ratowanie nie tylko pojedynczych
obiektów zabytkowych, ale również całych
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„obrazów” miejskich powinno być jednym
z najważniejszych zadań architektoniczno-urbanistycznych.
Przy tej okazji Adrian Joyce poruszył problematykę osiedli socjalnych, na których zamawiający, implementując wyłącznie „dyrektywę
energetyczną”, wymagają od architektów substandardowego traktowania estetyki i jakości
życia w tych obiektach. Jednocześnie trudności
w koordynacji wspólnej, wyższej jakości życia
w osiedlach socjalnych potęgują się w przypadku skrajnie różnych standardów krajów
o odmiennej stopie życia (np. Bułgaria w porównaniu do Wielkiej Brytanii).
W drugiej części spotkania rozdano niesłychanie ciekawy dokument: bardzo zaawansowany szkic dość sztywnych wytycznych europejskich dotyczących organizowania konkursów
architektonicznych na terenie Europy. Jego kopia
traﬁła już do przetłumaczenia i wewnętrznej
dyskusji w gronie organów i komisji Izby Architektów RP.
Rozmawiano także o pracach w zakresie
edukacji architektonicznej. Przedstawiono
działania organizacji EAAE (European Association for Architectural Education, czyli Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Architektonicznej), podejmującej próby dotarcia do
szkół i wspólnego „programowania” edukacji
architektonicznej. EAAE posiada jednocześnie
własny program tzw. „poszukiwań architektonicznych” (V edycja z 26 lipca 2010 r.). Są to
9-poziomowe działania kulturalne, socjoekonomiczne i środowiskowe, które EAAE chciałaby implementować w sposób powszechny
(edukacja architektoniczna na każdym poziomie szkolnictwa).
Oczywiście poruszona została także kwestia CPD (Systemów Szkolenia Ustawicznego).

ACE jest mocno zaawansowana w pracach nad
tym tematem. Organizacje członkowskie zostały poproszone o wypełnienie obowiązkowego testu, dzięki któremu ACE chce się dowiedzieć na jakim etapie są Szkolenia Ustawiczne
w każdym z krajów (w tym także w Polsce).
Kolejnym spotkaniem w gronie ACE będą
warsztaty w Soﬁi (25.10.2010 r.). Zostaną one
poświęcone pracy nad zagadnieniami wydajności i oszczędności energetycznej budynków
oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy i jej reintegracji w sposób zrównoważony.
Trwają również przygotowania do obchodów dwudziestej rocznicy powstania ACE.
Z tej okazji ACE organizuje cykl imprez, które
rozpoczną się w Brukseli 29 listopada i potrwają przez cały tydzień. Zasadnicza część uroczystości nastąpi 3 i 4 grudnia – w tych dniach
zaplanowano posiedzenie Walnego Zgromadzenia ACE w Parlamencie Europejskim oraz
jubileuszową kolację w Pałacu Sztuk Pięknych
(Palais Beaux Arts).
Jednym z ciekawych wydarzeń rocznicowych będzie Wystawa ACE, sponsorowana
przez europosłankę Fridę Brepoels, która
z wykształcenia jest architektem. Ceremonia
otwarcia nastąpi 30 listopada o godz. 18.00
w Parlamencie Europejskim. Ekspozycja prezentować będzie 36 przykładowych projektów europejskiej architektury zrównoważonej
zgłoszonych przez organizacje członkowskie
ACE z 25 krajów.

Tomasz Tomaszewski
architekt, wiceprezes Krajowej
Rady Izby Architektów RP
tomaszewski@izbaarchitektow.pl
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KOMENTARZ NIEPOLIT YCZNY

arch. Sławomir Żak

Etyka
poprzemysłowa

C

Czy jest możliwy powrót do pojęcia sztuki
w ramach standardu taśmowej operacji
cyklicznej?
Charlie Chaplin w ﬁlmie „Dzisiejsze czasy”
przemycił i sparodiował dylemat człowiekastatysty w procesie produkcyjnym, choć
formuła demonstracji tego zjawiska, ﬁlm
na pograniczu ekspresyjnego surrealizmu,
sama w sobie była niezwykle twórcza. Nie
zmienia to faktu, że przemysłowy temat
ujawnił geniusza. I zapewne właśnie dlatego
Jego nieme kino – w przestarzałej dzisiaj
technologii – ciągle przemawia do nas swoją
uniwersalnością.
Co sądzić o współczesnej architekturze
przemysłowej w kontekście uniwersalnego
przekazu? Jest podmiotem sztuki, czy tylko
przedmiotem użytkowym dodanym do
„dzisiejszych czasów”?
Jak zwykle zależy to, zgodnie z przywołanym
przykładem, od ducha emocji – jako reżysera
sztuki przetrwania.

Wrocław, 04.10.2010
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Zdaniem historyków przekaz się otwiera
i nadaje statut podmiotu w przypadku
rzemiosła, jako pojęcia z jeszcze
dostrzegalnym elementem identyﬁkacji
humanistycznej .
Lecz czy otwiera się w każdym przypadku
technologii przemysłowej, która jest
obarczona funkcjonalnie wygodną
anonimowością?
Rewitalizacja, rozumiana jako odpowiedź
na problem oswajania historii przemysłu,
w nowym otoczeniu doprowadza przecież
równie często do niezamierzonych
skojarzeń utrwalonych współczesną formą
oddziaływania na przekaz.
I tak – reklama huty stali z trzema urodziwymi
robotnicami w zatrzymanym kadrze, może być
podpisana:
„Najlepsze rury w naszej hucie”.
Ale gubienie pojęć i popełnianie błędów
zostało przez niektóre tezy technologiczne
wkalkulowane już w cenę postępu. Lecz
jednak nie bez wpływu na przyjmowane
wartości etyczne.

RYS. SŁAWOMIR ŻAK

Czy stając naprzeciwko technologicznego
wymogu funkcjonalności nie popadamy
w zniewolenie umysłu?
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W Rzymie lub Bolonii spanie nie budzi protestu służb porządkowych ani przechodniów, usprawiedliwieniem jest zawsze klimat i poobiednie znużenie

W mieście inaczej
arch. Anna Rumińska

Co jest potrzebne mieszczuchom – przeinwestowane place zabaw i niby-ozdobne latarnie czy
dużo ławek i tanie baseny? W miastach chcemy siedzieć, leżeć, spać, jeść, kąpać się, oddychać,
rozmawiać, grać muzykę i jej słuchać. To jest życie. Estetyzacja to rzecz wtórna.

„Miejska przestrzeń publiczna” – hasło bardzo
modne, element marketingu politycznego lub
społecznego wielu miast i organizacji. Miasta prześcigają się w aplikowaniu o fundusze
publiczne na rewitalizację rynków, deptaków,
budowę fontann i nowych chodników, a potem
w prezentowaniu efektów tych inwestycji jako
swojego elementu wizerunkowego. Dariusz
Szwed, przewodniczący partii Zieloni 2004,
w odpowiedzi na propozycję Platformy Obywatelskiej stworzenia w każdym mieście wyznaczonych miejsc do publicznych wypowiedzi

M
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(miejskich Hyde Parków) mówi wprost: „Niech
sami się tam wygadują, bo miasto jest nasze”1.
Jedni chcą prawa do krzyczenia, drudzy spania,
inni do jeżdżenia, grillowania lub zabaw z psem.
Miasto wszystkiego nie pogodzi w jednym
miejscu, zarządcy terenów mają też problemy
ze sklasyﬁkowaniem tych mniej lub bardziej
„uciążliwych”. Współczesność wciąż generuje nowe aktywności wymagające nowej
infrastruktury i perspektywy intelektualnej,
ale starania projektantów i władz skupiają
się raczej wokół kubatur, estetyki i prestiżu,

a nie zwyczajności miejsc – tego, co mieszkańcom jest najbardziej potrzebne i w czym
turyści najchętniej się zatapiają, tj. np. w spaniu, jedzeniu, słuchaniu, mówieniu i gapieniu
się na innych.

Spanie
Podobno 26 lutego jest Dniem Spania w Miejscu Publicznym – na co dzień jest ono jednak
obciążone dezaprobatą, bo śpiący kojarzony
jest natychmiast z bezdomnym. Żul, menel,
kloszard – oni śpią na ulicy i zabierają nam

Z:A _05_2010

62-65_arch_miasto_rumińska.indd 62

2010-10-13 18:18:51

DODATEK SPECJALNY

FOT. ANNA RUMIŃSKA

PRZESTRZEŃ MIEJSKA

W bibliotece publicznej we Florencji,
na fotelach miękkich jak biszkopt, śpią
głównie młodzi – nikt ich nie budzi, ani
tym bardziej nie wyrzuca z czytelni

Perﬁdne guzki na progach, jakże
zaskakujące w lewicowej Bolonii, być
może służą do czegoś innego, ale przy
okazji uniemożliwiają bezdomnym spanie

W Ambasciatori w Bolonii można zjeść
w Eataly i zrobić zakupy (książki
i slow-foodową żywność) w Librerie Coop.
Całość jest zarządzana przez dwóch menedżerów

ławki – wygonić! Żeby było jasne: w Polsce
można spać w miejscu publicznym. Straż Miejska i Policja interweniują z dwóch powodów:
faktycznego lub domniemanego naruszenia
przepisów. To pierwsze nas nie dziwi, to drugie – owszem. Zdarzają się wyroki za spanie
na ławce lub w parku.
Sedno sprawy tkwi w interpretacji dwóch
pojęć: zgorszenie i wybryk. Jeden z wyroków
Sądu Najwyższego mówi: „wybryk, to zachowanie się, jakiego wśród konkretnych okoliczności czasu, miejsca i otoczenia ze względu na
przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia nie należało się spodziewać, które zatem
wywołuje powszechne negatywne oceny społeczne i uczucia odrazy, gniewu i oburzenia.
Wybryk charakteryzuje więc ostra sprzeczność z powszechnie akceptowanymi normami
zachowania się”2.
Nasi mundurowi często wykazują nadgorliwość w ocenie poziomu zgorszenia, jakie budzi
śpiący mężczyzna, choćby rozebrany do pasa.
Ma to bezpośredni związek z przestrzenią
publiczną, a mandaty i wyroki mają podłoże
kulturowe. W tradycyjnej kulturze ludowej
Słowiańszczyzny odwrócenie porządku nie
było mile widziane: to, co przypisane nocy, nie
powinno dziać się w dzień. Jedyne odstępstwo
to doroczne święta. Władze polskich miast

walczą z tymi śpiącymi, którzy swym wizerunkiem niszczą marketingową wizję miasta,
tj. bezdomnymi i pijanymi. Minimalizują lokalizację ławek lub montują ławki niewygodne
– wąskie i krótkie.
W Bielsku-Białej na dworcowej ławce
może siedzieć tylko posiadacz ważnego biletu.
W Londynie niektóre ławki mają podobno administracyjne numery, a spanie na nich nie jest
mocno karane, ale władze stosują sposoby
uderzające we wszystkich, tj. montaż oparć,
zamiast ławek, np. na przystankach autobusowych. Projekt berlińskiego artysty Fabiana
Brunsinga, to prywatna ławka Pay&Sit z kolcami w siedzisku, które chowają się na krótki
czas po wrzuceniu 50 eurocentów. To szokująca parodia postawy władz miejskich wobec
publicznego odpoczynku. Chiny potraktowały
prototyp arcypoważnie i zamierzają zastosować go w parkach w celu eliminacji tłumów.
Kontrastem jest Das Parkhotel w Linzu
z pokojami hotelowymi w żelbetowych kręgach
z odzysku (www.dasparkhotel.net). W Polsce
szacunek do osoby śpiącej jest jeszcze słabo
rozwinięty, w odróżnieniu od Włoch, gdzie
w parkach śpią tłumy, szczególnie po południu.
We Florencji można się przespać w miejskiej
bibliotece publicznej – obsługa przymyka oko.
Na ławkach londyńskiego lotniska Stansted

również śpią tłumy, głównie na ławkach bez
podłokietników zajmowanych najwcześniej.
Na ogólnoświatowym portalu www.sleepinginairports.net można się m.in. zorientować,
które lotniska dopuszczają spanie.

Jedzenie
Unia promuje niby lokalną żywność, ale na deptakach jej brak, za to fast-foodów mamy sporo.
W tej kwestii problemem nie jest przestrzeń,
lecz higiena i zdrowie. Współczesny strach
przed zarazkami eliminuje okazje do zjedzenia
normalnej, czyli slow-foodowej żywności, która pod inną zupełnie nazwą królowała kiedyś
na placach. Nie ma już gotowanej kukurydzy,
czasem traﬁą się precle, a jeśli chcemy więcej,
trzeba jechać do Egiptu, Rosji lub na południe,
gdzie wciąż przechodniów częstuje się żywnością hand-made. Piotr Ibrahim Kalwas smakowicie opisuje Aleksandrię, w której po ścianach
wędrują koszyki z fulem, a na ulicy można zjeść
falafel3. W naszym uporządkowanym unijnym
świecie chciałoby się przekąsić smażone ziemniaki, kiszoną kapustę czy chleb z jakimś smarowidłem, ale trzeba czekać na jarmarki, targi
i festyny, bo w arcyhigienicznej Unii uliczne jedzenie przypisano wydarzeniom o rodowodzie
wiejskim organizowanym w przestrzeni miejskiej. Żywność jest chroniona pod namiotem,
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We Florencji jest sporo budek
z lokalnymi potrawami, można w nich
kupić smaczne i zdrowe przekąski,
a w supermarkecie zamówić osobiście
skomponowaną kanapkę

Trudno uwierzyć, ale w tej auli cmentarnej
na bolońskim cmentarzu Certosa
odbywają się publiczne koncerty
– po usunięciu kwiatów i zniczy krzesła
ustawia się wprost na płytach nagrobnych

Dom wydawniczy Feltrinelli to nie tylko
popularne miejsce spotkań, ale marka
związana z ideologią socjalistyczną
i udostępnieniem obywatelom ogromnych
zbiorów Fundacji G. Feltrinellego

opakowana w plastikowe torebki i zaopatrzona
w certyﬁkat, zatem koszty ulicznej sprzedaży
rosną. Ten sam Kalwas pisze o muzułmańskiej
tradycji przynoszenia własnego jedzenia do
kafejek – u nas można być za to wyproszonym
z lokalu. „To nie jest chłodna, wyważona i zaplanowana stateczna rzeczywistość europejska, to jest rosnące ciągle i puchnące ciasto
drożdżowe”3.
We Włoszech je się nie tylko na ulicy, ale i we
wnętrzach, z jedną różnicą – Włosi nie boją się
łączenia książek i jedzenia. W Polsce zauważa się podobny trend, ale nie dotarł on jeszcze
do wszystkich głównych miast. Namiastką są
kluboksięgarnie, jak warszawski Czuły Barbarzyńca, wrocławski Falanster, poznańska
Głośna Samotność. Bolońskie Ambasciatori
jest wzorem większej luksusowo-masowej inicjatywy, gdzie w czteropoziomowym obiekcie
tuż przy Piazza Maggiore (ścisłe stare miasto),
można zjeść (Eataly – restauracja i kanapkarnia slow-food, www.eataly.it) i zrobić zakupy
(Librerie Coop – księgarnia i sklep slow-food,
www.librerie.coop.it). Całość jest zarządzana przez dwóch zgodnych menedżerów. Sieć
Coop jest popularną siecią hipermarketową,
wspierającą nawet edukację, w Ambasciatori prezentującą swoją prospołeczną formułę
poprzez sprzedaż lokalnych produktów. Mamy

tu więc jadło, lekturę, muzykę, wino (jest też
osteria) i w dodatku bezpłatną toaletę, z której korzystają też osoby z ulicy. Książki nie są
poplamione sosem bolońskim ani czerwonym
winem. Uwaga: nie ma ochrony (przynajmniej
widocznej).
Kanapki, to we Włoszech przywilej co najmniej „konstytucyjny”. W każdym sieciowym
supermarkecie można je zamówić według
własnego przepisu – sprzedawczyni na zbiorczym stoisku z wędliną, serami, sałatkami
i pieczywem przyrządzi ją tak, jak wskażemy.
Na opakowaniu – tyle metek ile składników.
Prosto, szybko, higienicznie, zdrowo i smacznie. W Polsce przeszkodą do takiej sprzedaży
są przepisy Sanepidu i moduł kodowania kas
sklepowych. Warto promować tę formułę
sprzedaży ulicznego jedzenia, jako alternatywę dla fast-foodów.

szybko odchodzą odwracając głowy. Rzadkością są wciąż regularne koncerty na otwartym
powietrzu. Koncerty w publicznych wnętrzach
są zwykle odpłatne, bo brak u nas masowej
polityki kulturalnej, która umożliwiłaby bezpłatne uczestniczenie w koncertach. Podział
na tzw. kulturę wysoką i niską to polska zmora, która może zamknąć nam drogę do wymarzonej Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Miejscem uznanym przez Bolończyków za
godne koncertowania jest cmentarz Certosa
i jego aule cmentarne, w których organizuje się
występy. Posadzkę, pod którą ukryto trumny,
zastawioną na co dzień kwiatami i zniczami,
na czas koncertu zastawia się krzesłami. Na
cmentarzu Assistens Kirkegården w Kopenhadze ludzie swobodnie śpią, opalają się, medytują i czytają. Władze miasta traktują cmentarz jako ważny miejski teren zielony.
U nas z czytaniem też jest kiepsko, bowiem
wbrew pozorom mało jest miejsc sprzyjających
czytaniu książek. Odpowiednio ukształtowana
przestrzeń publiczna podniosłaby na pewno
poziom czytelnictwa. We Wrocławiu popularne jest ostatnio celowe porzucanie książek
w publicznych miejscach. Moskiewskie metro
lub włoskie place to miejsca, gdzie się czyta
często. Włoski dom wydawniczy Feltrinelli,
w oparciu o lewicową ideę Giangiacomo Fel-
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Dźwięki
Muzykowanie w przestrzeni publicznej to widok należący do polskiej tradycji, jednak nasza
odmienność polega na negatywnej reakcji na
ulicznych grajków. Romskie kapele za wiele grosza nie dostają, są ledwie tolerowane,
a współtworzą audiosferę miasta. Reakcje
na przedstawienie trwające kilka minut są też
odmienne od zagranicznych – Polacy nie płacą,

Z:A _05_2010

62-65_arch_miasto_rumińska.indd 64

2010-10-13 18:18:59

PRZESTRZEŃ MIEJSKA
FOT. ANNA RUMIŃSKA

DODATEK SPECJALNY

Włoscy seniorzy obok włoskiej
młodzieży – widok w Polsce rzadki,
bo grupy te nie przepadają za sobą,
tym bardziej, że obie postrzegane są
jako małodochodowe

trinellego prowadzący sieć księgarń, organizuje liczne wykłady oraz wspiera tworzenie się
przestrzeni przyjaznych do czytania. W Mediolanie na Porta Volta powstaje właśnie wielkie
centrum Fundacji Feltrinelli, zaprojektowane
przez Herzoga i de Meurona. Książki nie są dla
Włochów drogie – cena 15 Euro za wolumin, to
również cena obiadu. Księgarnie Feltrinelli pełnią funkcje centrotwórcze – przy nich toczy się
życie miejskie, są zlokalizowane koło głównych
placów miasta (np. Piazza di Porta Ravegnana).
Nasz Empik pełni podobną rolę, jednak nie wychodzi jeszcze intensywnie w miasto.
W Polsce głośno mówić w tramwaju nie
wypada (wciąż jesteśmy postkomunistycznie
skuleni), krzyczeć tym bardziej (Irlandczykom
i Szkotom wolno dłużej). Wzorem rzymskiej
pasquino (Piazza di Pasquino) warto projektować rzeźby paskwiliuszowe. Pasquino zastąpiły współcześnie tagi, szablony i wlepki na
ścianach. Nielegalność tych praktyk generuje
potrzebę zapewnienia w przestrzeni obiektu
pozwalającego na legalną pisemną ekspresję
mieszkańców. Osobą kreującą ﬁzyczne powierzchnie do omawianej ekspresji mógłby być
architekt świadomy swego udziału w budowaniu miejskiego wizerunku i tworzący potencjalne „strony miejskiej księgi”. Niewykluczone, że
w XXI wieku formuła ukończonej fasady archi-

tektonicznej już się wyczerpała, a dynamiczne
miasto żąda od twórców pomysłów pozostających w zgodzie z jego ewolucją.
O wysokiej jakości miasta nie świadczy
wyłącznie jego estetyka czy bezpieczeństwo,
lecz mnogość i różnorodność miejsc do rozmaitych typów rozmów. Kategorie estetyki
i porządku są zdeterminowane przez rozmowę. Tam, gdzie ludzie mogą ze sobą publicznie rozmawiać, tam rozwiązuje się problemy
i estetyczne, i porządkowe. Dlatego tak ważne
jest tworzenie w miastach i wsiach przestrzeni
do rozmów i spotkań nieformalnych. Wróćmy znów do Kalwasa: „Wymieniliśmy [autor
i brudny żebrak – przyp. AR] szybkie i krótkie
spostrzeżenia na temat pogody, Boga i dziurawych butów. Tutaj ludzie rozmawiają z ludźmi,
ach jak rozmawiają”3.
W naszych miastach z żebrakami nikt raczej nie rozmawia. Przestrzeń publiczna jest
rzekomo dla przechodniów, a żebracy, ulotkarze, muzykanci to intruzi. Uroiło nam się,
że w przestrzeni publicznej mamy prawo mieć
ciszę, spokój i cielesną izolację. Wyciągnięte ręce ulotkarzy, ciche mruczenie żebraków,
futerał w przejściu, zderzenie ze sprzedawcą
perfum – to są realia miejskie. Jeśli szukamy
okazji do kameralnego spaceru, to nie brnijmy
w główny deptak miasta. Gdybyśmy nagle

usunęli wszystkich tych uroczych przeszkadzaczy, miasto stałoby się skansenem.
Galeriowce z okresu PRL-u wprowadzają rozmowę w przestrzeń półpubliczną. Jeden z nich,
przy ul. Szewskiej we Wrocławiu, jest miejscem
codziennych spacerów i rozmów seniorek, które na końcu galerii często wyglądają na ulicę. To
jest ich poziom kontaktu z miastem. Okazji do
spokojnej rozmowy brak szczególnie seniorom,
których uczestniczenie w życiu publicznym powinno polegać na ﬁzycznie biernej obecności –
ludzie starsi lubią obserwować i komentować,
do czego w Polsce pozostaje im ciasny pokój
i telewizja.
W miastach brakuje miejsc, gdzie senior
może pobyć nieformalnie, bez obowiązku kupowania kawy, ale z możliwością wypicia własnych ziółek. Seniorzy nie są zamożni, więc
nie są potencjalnym klientem, a miasto nie
wspiera ich w tych dążeniach do bycia w mieście. Ot i kolejna cegiełka do „stolicy kultury”.
Dużo jeszcze czasu upłynie, zanim nasi polscy
seniorzy poczują się w mieście tak swobodnie,
jak włoscy lub greccy.
1_ Dariusz Szwed, Inny Wrocław jest możliwy? Zielono-lewicowe koncepcje polityki miejskiej, pod red.Michała Syski, Wrocław 2010, str. 16
2_ Biuletyn Prawny Komendy Głównej Policji, nr 1 z 2007 r.,

http://lex.pl/czasopisma/bpkgp/art_140_kw.html
3_Piotr Ibrahim Kalwas, Dom, Warszawa 2001
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Praktycznie jedynym sposobem likwidacji szkód powodziowych jest użytkowanie
terenów zalewowych w sposób niewrażliwy na skutki zalania. Można to uzyskać
poprzez właściwe planowanie przestrzenne. Plany miejscowe gmin mogą
i powinny być instrumentem ograniczania zagrożeń powodziowych.
Janusz Żelaziński, IMGW, Warszawa
szkolenie „Przyjazna środowisku strategia ochrony przed powodzią”, maj 2000 r.

Mirosław Sztuka – architekt krajobrazu, absolwent SGGW
i Uniwersytetu Greenwich. Przez wiele lat pracował jako
dyrektor projektowy na Chiny w biurze AECOM w Pekinie,
obecnie w AECOM Polska w Warszawie jako dyrektor
ds. projektowych i architektury krajobrazu. Brał udział
w projektowaniu m.in.: Ocean Park (Hong Kong), Parku
Rozrywki Dubajland (Dubaj) oraz nowego centrum
ﬁnansowego w Tianjinie (Chiny)

Znaleźć miejsce

na wodę
Tegoroczna, zmienna i deszczowa pogoda dotkliwie uzmysłowiła nam jak ważne jest
planowanie urbanizacji z uwzględnieniem gospodarki wodnej. Wody jest za mało, albo za
dużo. Czekamy na deszcz, albo obawiamy się powodzi. Na pytania Sebastiana Osowskiego
i Tomasza Wlezienia o urbanizację miast i projektowanie dużych obszarów z uwzględnieniem
gospodarowania wodą odpowiada Mirosław Sztuka, architekt krajobrazu zaangażowany

Jak można „zapanować” nad wodą, by
w konsekwencji zminimalizować ryzyko
powodziowe i sprawić, aby inwestycje na
gruntach leżących blisko rzek były bardziej
bezpieczne?

> Nie wiem czy w ogóle nad naturą można zapanować, natomiast na pewno należy ją brać
pod uwagę, gdy planujemy nasze domy, miasta, drogi czy zakłady produkcyjne. W Polsce
po poprzednich powodziach dopuściliśmy się
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w wielu miejscach grzechu zaniechania. Były
duże plany, ale... zeszły na dalszy plan. Wystarczyło kilka lat bez powodzi by zapomnieć
o tym, co się wydarzyło. Inne krótkowzroczne
i często politycznie motywowane cele były
ważniejsze. Poza tym większość z nas gdy
słyszy o zmianach klimatycznych, to myśli
o zanikającym lodzie na biegunie północnym
albo o suszy w Afryce. Nie dopuszczamy do
siebie możliwości, że my także powoli bę-

dziemy zauważać i odczuwać rezultaty tych
zmian. Musimy się przyzwyczaić do tego, że
te ekstremalne kondycje pogodowe będą stawały się normą i musimy się do nich dostosować. Ogólnie cała ta tematyka jest zadziwiająco nieobecna w publicznych dyskusjach
i debatach.
A wystarczyłoby zaakceptowanie, że od
dużej wody nie uciekniemy, więc gdzieś musimy dla niej znaleźć miejsce. Czy to w górnych

FOT. ARCHIWUM MIROSŁAWA SZTUKI

w międzynarodowe projekty.
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Historyczne miasto Zutphen w środkowej Holandii nad rzeką IJssel, która jest jednym z ujściowych ramion Renu.
Woda z zimowych roztopów wylewa z brzegów. Po sztormie i potężnej powodzi w 1953 roku (zginęło 1835 osób, utonęło
ok. 34 tys. sztuk bydła, zniszczeniu uległo 47 tys. domów) na IJssel zbudowano mobilną zaporę wodną. Była to część ogromnego
Planu Delta, który Holendrzy realizowali przez ponad 30 lat. Obecnie IJssel objęta jest programem „Ruimte voor de Rivier”

biegach małych rzek, remeandryzując je, aby
woda spływała wolniej; poprzez zwiększenie
powierzchni lasów, które jak gąbka zatrzymają duże ilości wody zaraz po opadach; ochronę
torfowisk retencjonujących duże ilości deszczu, czy też poprzez tworzenie polderów,
gdzie nadmiar wody może się rozlać. Zresztą i nasze miasta mogą stać się w większym
stopniu gąbką zatrzymującą wodę. Zielone
dachy, nasadzenia, czy zielone ściany to nie
tylko elementy „upiększające” zabudowę, ale
także zwiększające retencję wody na terenach
zurbanizowanych. Jeżeli zostaną odpowiednio
zaprojektowane, mogą także wstępnie ﬁltrować deszczówkę i gromadzić ją na czas niedoboru wody.

szliśmy przez ten pierwszy etap, tymczasem
Niemcy, Francja, Holandia i Belgia są świetnymi przykładami tego jak można wspólnie
wprowadzać zmiany.
To, co dzieje się w dorzeczu Renu, jest jednym z lepszych przykładów skoordynowanego
planowania antypowodziowego. Holenderski program „Zrób miejsce na rzekę” (Ruimte
voor de Rivier), propagujący nowe podejście
do ochrony powodziowej, jest jednym z najlepszych tego przykładów. Niestety, z tego,
co wiem w żadnym z europejskich programów
zajmujących się tą tematyką nie uczestniczy
ani jedna polska gmina. A te programy to nie
tylko know-how, ale także europejskie fundusze pomagające w urzeczywistnianiu nowego
podejścia do tematyki.

W innych krajach, znanych Panu
z doświadczeń zawodowych, występują
podobne problemy z powodziami
i podtopieniami jak w Polsce?

„Zrób miejsce na rzekę” to bardzo
obrazowo brzmiące hasło. Zna Pan
szczegóły tego programu?

> Oczywiście, pamiętamy powodzie w dorzeczu Renu czy wielką powódź Drezna. Tyle, że
inne kraje w Europie potraﬁ ły nie tylko modyﬁkować myślenie na temat zmian pogodowych, by w sposób długofalowy zapobiegać
powodziom planując miasta w sposób umożliwiający istnienie zurbanizowanych przestrzeni
w warunkach coraz bardziej zmiennych i gwałtownych zjawisk klimatycznych, ale także zaczęły wprowadzać te zmiany w życie w sposób
skoordynowany. W Polsce nawet nie prze-

> Holenderski rząd, współpracując z władzami
lokalnymi, postanowił w 39 miejscach wzdłuż
Renu powiększyć obszary, na których rzeka
może się rozlać, niwelując tym samym ryzyko
powodzi na ogromną skalę. Zmiany w proﬁlu
koryta rzeki, pogłębianie i poszerzanie, zmiana proﬁli podpór mostowych oraz przeznaczanie terenów pod poldery zalewowe stało się
też pretekstem do zmian w użytkowaniu tych
obszarów, przeznaczaniu ich na strefy ekologiczne lub rekreacyjne. Dzięki temu mają one

wielorakie funkcje i wzbogacają środowisko
naturalne, ale zwiększa się także ich atrakcyjność dla ludzi zamieszkałych w okolicy.
Impulsem do powstania programu było
ogromne zagrożenie powodziami w latach
1993 i 1995. Ewakuowano wtedy około 250
tysięcy ludzi, ale do powodzi nie doszło. Mimo
tego wyciągnięto wnioski i założono, że ryzyko powodziowe będzie coraz większe. Program zatwierdzono w 2007 roku, a jego zakończenie planuje się na 2015 r. Kosztować będzie
2,3 mld euro, ale jest inwestycją, która zwróci
się wielokrotnie.
Proszę to porównać z naszą sytuacją,
po powodzi w 1997 r. Zostały wówczas zalane Wrocław, Opole i wiele innych obszarów.
I w zasadzie nic się nie zmieniło. Miejmy nadzieję, że o tegorocznych wydarzeniach nie
zapomnimy tak szybko.
Abstrahując od kwestii czy powodzie są
wynikiem zmian klimatycznych czy tylko
okresowych wahań pogodowych, jak
uwzględnia się dzisiaj na świecie ochronę
przed żywiołem wody (i gospodarkę
wodną) w projektowaniu miast i terenów
publicznych?

> W wielu krajach jest to problematyka traktowana w projektowaniu urbanistycznym
i w planowaniu nowych miast na równi z planowaniem systemów komunikacyjnych czy innymi elementami składającymi się na sprawną
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Tamiza w londyńskim
Richmond omywa
nabrzeżny chodnik
podczas jednego
z wysokich przypływów.
Zimą regularne przypływy
potraﬁ ą odciąć część
budynków nawet 5 razy
w miesiącu

i przyjazną ludziom tkankę miejską. Jeżeli chodzi o tereny publiczne, to w Polsce nie spotkałem się z miastem, które miałoby długofalowy plan rozwoju systemu publicznych terenów
otwartych. Jest to zazwyczaj polityka polegająca na poprawieniu czegoś w jednym miejscu, posadzeniu czegoś w drugim, natomiast
nie ma to symptomów planowej gospodarki
przestrzeniami otwartymi, czy też terenami
zielonymi w miastach. Są one postrzegane,
jako potencjalne grunty do zabudowania, do
sprzedania deweloperowi.
W innych krajach każde duże miasto, jak na
przykład dzieje się to w Londynie czy San Francisco, tworzy studia i długofalowe programy
stawiające warunki jak powinny wyglądać powstające tereny publiczne, w jakich częściach
miasta i jaką rolę w jego funkcjonowaniu powinny one odgrywać. Tworzy się całe ich systemy
tak, żeby współgrały i współtworzyły alternatywne systemy transportowe (np. systemy
ścieżek rowerowych), ale także wpisywały się
bądź to w systemy ochrony antypowodziowej,
bądź w systemy naturalnego oczyszczania
i konserwowania wód opadowych.
Tam też patrzy się na miejskie obszary
publiczne nie jak na puste miejsca, ale jak na
tereny, które – jeżeli zostaną odpowiednio zagospodarowane – pomogą zwiększyć realną
wartość rynkową terenów do nich przylegających, uatrakcyjnią miasta dla potencjalnych
inwestorów i pomogą w ich promocji.
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U nas, mam wrażenie, są one ciągle traktowane po macoszemu. A mogłyby odgrywać
bardzo ważną rolę w ochronie antypowodziowej czy też zwiększeniu retencji wody na terenach miejskich, jeżeli byłyby odpowiednio
zaprojektowane z uwzględnieniem topograﬁi
terenu.
A może zła polityka planistyczna
sprzyja zagrożeniu powodziowemu
nie tylko przez zaniechania, ale
i podejmowane działania: pozwalanie
na prowadzenie inwestycji zbyt blisko
rzek, w dodatku na gruntach nisko
położonych (w polderach, depresjach),
przez nieprawidłowe podejście do regulacji
rzek i spiętrzania wody wałami, wreszcie
– przez zbyt wiele źle zagospodarowanych
i nieprzepuszczalnych, wybetonowanych
powierzchni w obszarach miejskich?

> Jest to trochę jak z jajkiem i kurą, jeżeli nie
popełnilibyśmy tylu błędów w rozwoju naszej
cywilizacji, to pewnie nie mielibyśmy takich
problemów z pogodą. Szybka urbanizacja i nieodpowiedzialna gospodarka zasobami wodnymi, o których myśleliśmy, szczególnie w Europie, że są nie do wyczerpania, z pewnością
wyrządziły dużo szkody. Od szybkiej urbanizacji nie uciekniemy, a zasoby słodkiej wody się
kurczą, zatem nadszedł czas na przemyślenie
naszych dotychczasowych działań i niwelację
ich negatywnych efektów.

Niestety, nie jest to działanie, które w krótkim czasie przyniesie spektakularne wyniki,
których politycy użyją do swoich kampanii
wyborczych. Wybudowanie nowego polderu
zalewowego, przemieszczenie 20 czy 50 gospodarstw na tereny niezagrożone zalewaniem po to, aby stworzyć takie poldery, czy też
deregulacja szeregu mniejszych rzek tak, aby
rozlewały się szerzej i nie tworzyły wysokiej
fali powodziowej, nie są działaniami popularnymi czy spektakularnymi.
Poza tym nie są one jeszcze ogólnie zaakceptowane przez naszych hydrologów, a – co
gorsze – byłyby często działaniami wbrew naszym regulacjom prawnym. Dlatego musimy
zacząć pracę u podstaw, przekonać ludzi zajmujących się na co dzień tymi zagadnieniami,
że można podejść do całego problemu w inny,
skuteczniejszy sposób. Poza tym powinniśmy
starać się propagować to podejście w naszej
codziennej pracy, używać jego elementów
w naszych projektach, oswajać z nim nie tylko
klientów, ale i przedstawicieli innych profesji
pracujących w dziedzinie budownictwa i gospodarki przestrzennej.
Jakie są podstawowe problemy związane
z gospodarką wodną na terenach
zurbanizowanych?

> Miasta nie zatrzymują wody. W porównaniu
z terenami naturalnymi, tereny zurbanizowane
były dotąd projektowane w taki sposób, aby
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Most Eads przez
Mississippi w Saint Louis
w stanie Missouri.
Na Missisipi wybudowano
29 stopni wodnych,
głównie na odcinku
powyżej połączenia
z Missouri (m. St.
Louis) oraz 36 wielkich
zbiorników wodnych
na dopływach rzeki.
Wielka powódź wystąpiła
w lecie 1993 roku.
Obwałowania na Missisipi
i jej dopływach zostały
przerwane na odcinkach
o długości setek km.
Ewakuowano ponad 37
tys. osób, zniszczeniu
lub uszkodzeniu uległo
40 tys. budynków, straty
oszacowano na 15
miliardów dolarów

woda deszczowa spływała po nich jak po przysłowiowej kaczce. Powoduje to szybkie spiętrzenie wody w systemach kanalizacyjnych,
które coraz częściej nie mogą sobie dać rady
z nadmiarem wody, a w rezultacie sprawiają, że
wody w rzekach, do których systemy kanalizacyjne odprowadzają wodę, jeszcze szybciej przybywa, zwiększając zagrożenie powodziowe.
Po drugie, powoduje to zminimalizowanie
wsiąkania wody w glebę na obszarach miejskich, co powoduje obniżanie zasobów wody
gruntowej na tych terenach. Jeżeli weźmiemy
pod uwagę jedno miasto, to nie ma może dużego problemu, ale jeżeli pomnożymy to poprzez
hektary terenów zurbanizowanych oraz nowych dróg, to pojawia się duży problem.
Do tego dochodzi taka przebudowa wszelkich cieków wodnych przebiegających przez
miasto, aby szybko odprowadzać wodę do
większych rzek. Niestety, dużo z nich, tak jak
nasze systemy kanalizacyjne, nie jest w stanie
pomieścić w swoich korytach coraz obﬁtszych
opadów.
Natomiast sposób, w jaki tereny wokół nich
zostały zagospodarowane, nie pozwala na to,
by w wyniku naturalnych procesów ich pojemność się zwiększyła.
Może Pan podać jakiś konkretny polski
przykład?

> Jedną z lepszych ilustracji tego problemu jest
warszawski Potok Służewiecki, do którego

odprowadza się między innymi wodę z płyty
lotniska Okęcie. Po każdej większej ulewie potok ten zalewa drogi w okolicy Ursynowa, nie
mogąc pomieścić dużych ilości wody.
A może po prostu trzeba by było tak przeorganizować tereny doliny służewieckiej, żeby
mogły absorbować ten nadmiar wody? Tak
ją zaprojektować, żeby stworzyć teren dynamicznie się zmieniający i adaptujący w zależności od ilości wody, żeby nawet przy jej wysokim poziomie był to ciągle też park służący
ludziom. Przy okazji, tworząc nowe tereny zalewowe i szuwary, pozwoliłoby to na dodatkowe biologiczne czyszczenie wody spływającej
potokiem.
Takie projekty powstają w wielu krajach,
czego przykłady są choćby w Singapurze, czy
w USA. Ale do tego potrzeba zmiany całego podejścia w myśleniu o otwartych terenach zielonych. A u nas ich utrzymanie często polega na
wycinaniu roślinności nadwodnej, przy okazji
dziesiątkowaniu unikalnej ﬂory i fauny, betonowaniu brzegów i ustawieniu kilku ławek.
Działki nad rzekami są niewątpliwie
atrakcyjne inwestycyjnie (otoczenie
zieleni, krajobraz). W efekcie tereny
zalewowe są nagminnie przeznaczane pod
zabudowę. Jakie regulacje i rozwiązania
(prawne lub inne) byłyby przydatne przy
minimalizowaniu tego planistycznego
problemu?

> To powinny być przede wszystkim działania
regulujące prawnie zasady inwestowania na
terenach strategicznie ważnych ze względu na
zabezpieczenia przeciwpowodziowe. W wielu krajach wprowadza się także odpowiednio
wysokie stawki ubezpieczeniowe na takich
terenach, które mają za zadanie odstraszać
potencjalnych inwestorów od budowania na
takich terenach.
Znam przykład w Szkocji, gdzie właściciele nieruchomości na terenach przeznaczonych
pod tereny zalewowe dostali pieniądze, które
pozwoliły im na relokalizację. W ostatecznym
rozrachunku gminom, które to zrobiły, opłaciło się to bardziej niż wydawanie pieniędzy na
powtarzające się akcje ratunkowe czy pomoc
zatopionym gospodarstwom.
Można także wprowadzać obostrzenia co
do formy budowanych budynków tak, aby
uwzględniały spiętrzenia fali powodziowych.
Jest wiele metod i wiele z nich jest używanych
w innych krajach. Nie musimy ich wymyślać,
wystarczy popatrzeć jak to robią inne państwa, którym się udaje rozwiązać te dylematy z większym sukcesem niż u nas.
Zresztą z tą myślą były utworzone europejskie programy propagujące najlepsze
praktyki w tej dziedzinie.

Rozmawiali:
Sebastian Osowski i Tomasz Wlezień
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Miasto
nie
jest
powierzchnią reklamową
Wylotówki z niemal każdego większego miasta to przesieki w lesie reklam. Z Marcinem Rutkiewiczem,
współzałożycielem stowarzyszenia „MiastoMojeAwNim”, rozmawia Bartosz Wokan.

Jakie kroki zdaniem Stowarzyszenia
powinny zostać podjęte w Polsce, aby
ograniczyć problem chaotycznej reklamy
zewnętrznej?

lanie nie jest obligatoryjne, nie istnieją ramy
odniesienia. Każda gmina będzie miała na to
własny pomysł.

> Konieczne jest podejście zintegrowane, systemowe. Postulujemy stworzenie ustawy,
jednolitego aktu prawnego zbierającego i porządkującego wszystkie zagadnienia związane
z komunikacją marketingową w przestrzeni
publicznej, od gigantycznych siatek na budynkach, przez billboardy, szyldy, aż po ulotki za
szybami samochodów. Wyjść należy od deﬁnicji podstawowych: określić, czym jest reklama
i wspólna, wizualna przestrzeń publiczna.
Należy wskazać instytucję jednoznacznie
odpowiedzialną za ład reklamowy i określić
opłaty za komercyjne użytkowanie przestrzeni publicznej. Pomiędzy tym wszystkim
mieści się kilkadziesiąt naszych postulatów,
w oparciu o które sejmowa komisja Przyjazne
Państwo wystosowała do premiera dezyderat
z postulatem natychmiastowego rozpoczęcia
prac nad taką ustawą. Nasze pomysły popiera
kilkadziesiąt instytucji i organizacji społecznych. Konkretne propozycje na rozwiązania
prawne dostępne są na naszej stronie www.
miastomojeawnim.pl.

Kto miałby być inicjatorem takich działań,
a kto ich adresatem?

Może coś już zostało w tym względzie
zrobione?
> Oprócz sporej ilości gadania, nie za bardzo.
Roczne obrady tzw. Warszawskiego Okrągłego Stołu Reklamowego, skupiającego przedstawicieli ﬁrm outdoorowych i urzędników
miejskich, zaowocowały kompromisowym
protokołem końcowym, który zniknął w czeluściach ministerialnych biurek i został zapomniany. Ostatnia propozycja Ministerstwa
Infrastruktury, związana z wprowadzeniem
miejscowych przepisów urbanistycznych, jest
półkrokiem we właściwą stronę. Przepisy te
zawieszone będą jednak w próżni: ich uchwa-
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> Odpowiedzialność za stan przestrzeni publicznej kraju spoczywa na ministrze infrastruktury, który właśnie próbuje ją z siebie
zrzucić i rozbić na 2479 kawałków, czyli tyle,
ile jest gmin w Polsce. Jakość przestrzeni publicznej jest ponadto zagadnieniem z zakresu
kultury narodowej i pośrednią odpowiedzialność za nią ponosi minister kultury, co zresztą sam przyznał w bezpośredniej rozmowie.
Ministerstwo Infrastruktury powinno wypracować konieczną, precyzyjną regulację, stanowiącą podstawę do konkretnych, obligatoryjnych działań planistycznych i wykonawczych
w gminach. Na razie jednak inicjatorem takich
działań jest nasze stowarzyszenie, a adresatami miejscy architekci i plastycy w Urzędach
Miast – jedyna grupa urzędników realnie, a nie
deklaratywnie zainteresowana powstrzymaniem lawiny reklam. Wyrazem tego jest próba
powołania poziomej struktury, pozwalającej
na wymianę sposobów radzenia sobie z problemem – Kongresu Plastyków Miejskich, którego pierwsze obrady odbyły się w tym roku
w Bydgoszczy, z inicjatywy tamtejszego plastyka miejskiego Jacka Piątka.
Czy są w Polsce regiony, miasta,
miasteczka, które według Pana
poradziły sobie z tym problemem?

> Problem istnieje w każdym polskim mieście,
niezależnie od położenia i wielkości. Różni się
tylko skalą. W Warszawie problemem są gigantyczne reklamy wielkoformatowe zasłaniające
całe budynki i nagromadzenie tzw. reklamy
systemowej, czyli bilboardów wszelkiego typu.
W mniejszych miejscowościach są to tzw. „dzi-

kie reklamy”, czyli to, co każda hurtownia czy
solarium stawia i wiesza na skrzyżowaniach,
płotach czy słupach oświetleniowych. Proszę
popatrzeć na Zakopane – to cyrk i bazar w jednym. Wylotówki z niemal każdego większego
miasta to przesieki w lesie reklam. Na bezczelną ﬁrmę reklamową nie ma jakiegokolwiek
sposobu. Proszę przypomnieć sobie sztab kryzysowy, powołany przez wojewodę mazowieckiego w celu zdjęcia jednej reklamy z budynku
przy rondzie ONZ w Warszawie. Sztab połamał
sobie na niej zęby, a reklama zniknęła tylko dlatego, że reklamodawca (nie ﬁrma reklamowa!)
się wycofał, uznając całe wielotygodniowe zamieszanie za zły PR dla jego marki.
Czym powinna się charakteryzować dobra
reklama zewnętrzna?

> Przede wszystkim powinno być jej mało
i powinna być droga. Powinna być starannie
wkomponowana w przestrzeń, co jest rolą
urbanistów i miejskich planistów. Nadzór nad
ich zaleceniami powinien należeć do miejskich
plastyków, a egzekucja przepisów – do nadzoru budowlanego, lub innej, wyznaczonej
komórki. Fundusze na jej działalność powinny
pochodzić z opłat za komercyjne wykorzystanie przestrzeni publicznej.
Reklama nie może dominować w krajobrazie miasta, nie może go przygniatać. Miasto nie
jest powierzchnią reklamową, ani stelażem pod
reklamy, które według swojego uznania wypełniają reklamodawcy. To architekci i urbaniści powinni decydować ile miejsca przeznaczamy na
reklamę w mieście i jak ona ma wyglądać, a nie
reklamiarze, gdzie i jaką reklamę chcą powiesić
czy postawić. W każdym mieście może istnieć
miejsce typu Times Square, czy Picadilly Circus,
budujące nastrój wielkomiejskości, ale jedno,
najwyżej dwa. Poza tym – porządek i reklama
w ludzkiej, niewielkiej skali, nie kilkusetmetrowe billboardy i jeszcze większe siatki.
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Płyty Buszrem – trochę
muzyki w architekturze
Uliczni muzycy – grający muzykę charakterystyczną dla regionu lub międzynarodowe standardy
– potraﬁą stworzyć klimat miejsc, w których czujemy się dobrze i do których lubimy powracać.
Dla kolorytu miast są niemal tak ważni jak piękna architektura, funkcjonalna i estetyczna przestrzeń,
zieleń i czyste powietrze. Ale jakże często obok miejsc „dopieszczonych” biegnie koślawy i brudny chodnik.

D

Do stworzenia zharmonizowanych z projektem
nawierzchni wykorzystać można „muzyczne” płyty Buszrem (Jazz, Rock, Etno, Techno,
Pop, Piaskowiec) i nowości: płyty granitowe,
marmurowe oraz bazaltowe. Są to produkty
o różnej fakturze: szlifowane (Jazz), śrutowane (Rock), gładkie (Pop) i kopie naturalnych
kamieni z delikatnym rysunkiem powierzchni. Aby nadać płytom Buszrem odpowiedni
kolor, estetykę i wytrzymałość, stosowane
są mieszanki najlepszych kruszyw. Dzięki
zróżnicowanej fakturze i bogatej, naturalnej
kolorystyce płyty te doskonale współgrają
z materiałami stosowanymi do wykańczania
nawierzchni, fasad, ścian czy ogrodów. Jest to
dobrze przemyślana propozycja dla architektów i inwestorów, mówiąc nieco przekornie –
to kolekcja bardzo dobrze nagranych płyt.
Z płyt Buszrem projektowane i wykonywane są przede wszystkim nawierzchnie zewnętrzne (tarasy, place, chodniki, ścieżki dla
ruchu pieszego oraz nawierzchnie dla ruchu
samochodów osobowych, ale do tej aplikacji
nie należy stosować płyt szlifowanych Jazz).
Płyty Buszrem (szlifowane, szlifowanośrutowane i nowości – granit, marmur, bazalt)
mogą być wykorzystywane także do tworzenia posadzek w różnych obiektach (rezydencje,
zajazdy, hotele, obiekty użyteczności publicznej). Niewątpliwie ważną zaletą zastosowania do wnętrz, poza walorami estetycznymi
i funkcjonalnością, jest możliwość układania

na kilka sposobów, zależnych od istniejącego
już podłoża. Ma to przełożenie na czas i koszt
realizacji.
Płyty Buszrem występują w standardowej
wielkości 40x40 oraz 40x60 cm i grubości 3,8 cm
Płyta Techno do złudzenia może przypominać
kostkę brukową, jej powierzchnia złożona jest
z wielu małych kwadracików tworzących kratkę lub ćwiartkę koła, daje możliwość układania kół i innych fantazyjnych wzorów. Techno
dostępna jest w kolorze piaskowca oraz w jasnym i ciemnym melanżu.
Osoby, które chcą swojej posesji, tarasowi czy
ogrodowi nadać śródziemnomorski charakter,
mogą wybrać płytę Etno, imitującą naturalny
trawertyn. Stonowane i ciepłe kolory stworzą niepowtarzalny klimat. Na eleganckim
dziedzińcu lub w patio świetnie wyglądać
będzie płyta dekoracyjna Piaskowiec, której
wierzchnia faktura oddaje piękno prawdziwego kamienia. Nowością są płyty szlachetne,
występujące na przykład w formie Techno lub
Etno, pokryte powłoką z dużą ilością kruszywa
granitowego, marmurowego lub bazaltowego. Nowe płyty dają dużo więcej możliwości
aranżacyjnych, można uzyskać ciekawe efekty
poprzez łączenie ich z kostką brukową i kamieniem, a technologia produkcji pozwala dopasować je do danego projektu i konkretnej elewacji (użycie różnorodnego kruszywa, wybrana
kolorystyka). Nowe płyty Buszrem harmonizują z otoczeniem każdego domu i obiektu, są

klasycznie eleganckie, pasują zarówno do tradycyjnej, jak i nowoczesnej architektury.
Dom i jego otoczenie powinny stanowić spójną całość, powinny być przemyślane i idealnie ze
sobą zgrane, dlatego zanim zdecydujemy się na
konkretną płytę, warto skonsultować decyzję
z architektem lub dekoratorem. Samodzielny
wybór często jest niełatwy, może być chybiony,
dlatego polecamy skorzystanie z doświadczeń
naszego biura projektowego, w którym można skonsultować swoje pomysły albo poprosić
o pomoc w wyborze płyty dekoracyjnej najlepiej
pasującej do naszego domu i ogrodu.
Płyty Buszrem (Jazz, Rock, Etno, Pop)
można wykorzystać nie tylko do modernizacji
ulicy Johna Lennona w Otwocku czy placu Elli
Fitzgerald w Warszawie (in spe). Jak dobrą muzykę, warto je wpisywać w przestrzeń publiczną i prywatną. By przybywało nam miejsc, do
których chętnie się wraca…

Więcej informacji na stronie www.buszrem.pl
lub w działach: handlowym i marketingu
BUSZREM S.A.
Buszrem S.A. Zakład Produkcji Kostki
Brukowej w Gralewie
13-214 Uzdowo
tel. 23 696 55 42 do 44
faks 23 696 55 45
www.buszrem.pl
buszrem@buszrem.pl
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Światło dla miasta
Andrzej Wiórek

O potrzebie dekoracyjnego oświetlania miast nie trzeba nikogo już dzisiaj przekonywać. Dzięki iluminacji
miejskie ulice, skwery i place otwierają po zmroku swoją przestrzeń dla mieszkańców i turystów.
Oświetlenie jest też efektywnym środkiem promocji i tworzy atrakcyjny, zupełnie inny od „dziennego”,
wizerunek miasta. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że zostało właściwie zaprojektowane.
Idea uatrakcyjnienia wyglądu miasta przy pomocy sztucznego oświetlenia pojawiła się
w Polsce wraz ze wzrostem poziomu życia. Dobrze jeszcze pamiętamy czasy PRL-u z ciemnymi ulicami w centrach miast i nie działającymi
latarniami. Dopiero gdy sytuacja ekonomiczna
nad Wisłą uległa poprawie, zaistniały warunki
sprzyjające zainteresowaniu otoczeniem i pojawiła się potrzeba jego upiększania. Gospodarze miast zrozumieli, że oświetlenie, oprócz
zapewnienia bezpiecznego ruchu ulicznego,

I
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może pełnić także inne funkcje, na przykład
dekoracyjne. Zauważyli też, że oświetlać można praktycznie wszystko.

Oświetleniowy proces projektowy
Iluminacja sprawdza się nie tylko w przypadku
obiektów tradycyjnie określanych jako architektoniczne (a więc wszelkiego rodzaju budynków prywatnych i publicznych, zabytkowych
i współczesnych). Oświetlać można także budowle inżynieryjne (mosty, wieże ciśnień, tamy)

i struktury naturalne (klify, wzgórza, linie brzegowe, zieleń, wodę itp.). Charakter oświetlanego obiektu i cel jaki oświetleniem chcemy osiągnąć, determinuje sposób podejścia do procesu
projektowego i jego późniejszej realizacji.
Zwykle zaczyna się od określenia potrzeb,
poprzez naszkicowanie możliwych punktów widzenia obiektu, aż do stworzenia kilku kompozycji świetlnych i zaprezentowania ich inwestorowi. Bardzo pomocne przy projektowaniu jest
maksymalne uproszczenie konstrukcji obiektu
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Rondo Sztuki w Katowicach (architektura: CoLoR inwestprojekt)

oraz określenie priorytetowych kierunków widzenia. Niektóre części są zwykle oglądane
z bardzo bliskiej odległości (np. portale i niskie
partie fasady), a inne z bardzo dużej (np. iglice
wież w gotyckich katedrach). Dla każdego obiektu istnieje więcej niż jedna możliwa do realizacji
kompozycja świetlna. Wybór oświetlanych elementów, barwa światła czy jego jaskrawość
mogą być zatem kształtowane różnorodnie.
Duży wpływ na końcowy układ kompozycji świetlnej ma wyobraźnia projektanta, gdyż
iluminowanie jest procesem twórczym. Jednak istnieje kilka czynników formalnych, które mają istotny wpływ na projekt iluminacji:
hierarchia elementów przestrzeni, poziom jasności i barwa światła oraz głębia i charakter
oświetlanej przestrzeni.

Hierarchia, jasność i barwa
Wprowadzenie jednego lub kilku punktów
ogniskowania atrakcyjności scenerii jest pomocne w kształtowaniu kompozycji wizualnej.
Uwydatnienie wybranych jej elementów może

stworzyć zarówno formalną hierarchię, jak
i dać wrażenie całkowitego jej braku.
Zróżnicowanie jasności elementów kompozycji świetlnej może stopniować teatralność
sceny i efekty dramatyczne. Zróżnicowanie
w stopniu 2:1 w zasadzie trudno zauważyć.
Współczynnik 10:1 jest wystarczający pomiędzy
akcentem głównym a otoczeniem. Współczynnik 4:1 stosuje się pomiędzy głównym a dodatkowym akcentem. Generalnie, duże kontrasty
tworzą większy efekt dramatyczny. Kontrast
pomiędzy elementami sceny możemy powiększyć stosując różne barwy światła.
Przy projektowaniu pomocne mogą być rekomendowane wartości natężenia oświetlenia
na oświetlanej powierzchni. Uzależnione są one
od rodzaju materiału użytego do wykończenia
elewacji, ilości światła w otoczeniu obiektu, od
typu użytego do iluminacji źródła światła oraz
od stanu powierzchni. Należy jednak pamiętać,
że wartości te (z jakiej publikacji by ich nie czerpać) są uśrednieniem subiektywnych, bo indywidualnych odczuć estetycznych i nie mogą być

traktowane jako miarodajne w każdym przypadku. Ostateczny wybór powinny poprzedzić
próby wykonane na obiekcie.

Głębia oświetlanej przestrzeni
Trzeba rozważyć ją na trzech poziomach: jako głębię całej scenerii, jako głębię pojedynczego obiektu należącego do analizowanej sceny i wreszcie
jako głębię wynikającą ze struktury materiału,
z którego wykonany jest obiekt. Scenę w dużej
skali można podzielić na plan pierwszy, plan drugi
i tło. Ilość światła w każdym z planów podwyższa
lub zmniejsza głębię całej sceny.
W małej skali (np. gdy obiekt widziany jest
z bardzo bliskiej odległości) głębię kreujemy
poprzez uwydatnienie struktury materiału.
Ważną rolę spełnia tu właściwe usytuowanie
źródła światła i kierunek jego padania.

Charakterystyka odbicia światła
od oświetlanej powierzchni
Tylko część światła skierowanego na powierzchnię dociera do oczu obserwatora i jest odczyty-

Z:A _05_2010

72-74_SPECIAL_philips_ewa.indd 73

73

2010-10-13 18:36:15

DODATEK SPECJALNY
FOT. PHILIPS LIGHTING POLAND

PRZESTRZEŃ MIEJSKA

FOT. PHILIPS LIGHTING POLAND

Most im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku (projekt: Biuro Konstrukcyjne Departamentu Dróg Kołowych)

Budynek Dworca PKP w Będzinie (architektura: Edgar Aleksander Norwerth)

wana jako jasność tej powierzchni. Duża część
zostaje utracona w wyniku absorpcji lub kierunkowego odbicia. Sposób, w jaki zachowuje się
światło odbite, jest determinowany przez własności reﬂeksyjne danej powierzchni. W przypadku powierzchni idealnie gładkich lub wypolerowanych (np. popularne obecnie elewacje
z przyciemnianego szkła) światło odbija się (jak
od lustra) bezpośrednio w górę, w kierunku przeciwnym do obserwatora. Tego typu obiektów nie
można iluminować w sposób prosty, bezpośrednio z zewnętrznie umieszczonych reﬂektorów.
Dopiero po tak szczegółowej analizie wymagań oświetleniowych dochodzimy do zdeﬁniowania typów reﬂektorów oraz miejsc ich
usytuowania.

Narzędzia do iluminacji
Takim mianem określane są projektory wyposażone we właściwie dobrane źródła światła
oraz akcesoria, dzięki którym można ograniczyć olśnienie bądź uzyskać efekty specjalne.
Przy ich wyborze należy wziąć pod uwagę jak
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sprzęt umieszczony na budynku bądź w jego
bezpośrednim otoczeniu wpłynie na estetykę
obiektu, szczególnie w świetle dziennym.
Obecnie powszechnie w oświetleniu dekoracyjnym wykorzystywane są systemy bazujące
na zastosowaniu diod LED. Ich „kariera” wynika
z trwałości, energooszczędności i miniaturyzacji sprzętu, co ułatwia jego integrację z obiektem. Dopiero dzięki technologii LED połączonej
z elektroniką upowszechniły się liniowe systemy
oświetleniowe, które w sposób bardziej naturalny dekorują architekturę i umożliwiają stosowanie w oświetleniu rozwiązań dynamicznych.
Przykładem takiej iluminacji jest Rondo Sztuki
w Katowicach, gdzie wykorzystano oprawy
Philips LED RGB sterowane protokołem DMX,
umożliwiające wybór kilku milionów kolorów oraz
generujące zmienne w czasie sceny świetlne.
Dzisiaj już nikt nie wyobraża sobie dekoracyjnego oświetlenia bez systemów LED-owych.
Philips Lighting jako jeden z pierwszych udostępnił je kilka lat temu polskim inwestorom.
Aktualnie najpopularniejszy z nich, LEDline2,

jest podstawą wielu udanych realizacji. Dla pełnego obrazu narzędzi jakie Philips Lighting oferuje do iluminacji, trzeba wspomnieć też o rodzinie opraw reﬂektorowych Decoﬂood, systemie
DecoScene, umożliwiającym doziemny montaż
sprzętu oświetleniowego oraz iColorReach, unikalną na rynku rodzinę LED-owych reﬂektorów,
dzięki której możemy dynamicznie ziluminować
nawet bardzo wysokie (do 150m) obiekty.
Iluminowanie może dać autorowi projektu
wiele satysfakcji i zaowocować wydobyciem
z mroku wąskiej, zapomnianej uliczki plastycznie
oświetlonego budynku lub nowym życiem niezauważanego wcześniej parkowego pomnika.
Więcej informacji o iluminacjach ilustrujących artykuł można znaleźć
w internecie na stronie www.philips.swiatlo.pl/referencje/iluminacje

Andrzej Wiórek
Business Leader Sport&Area
Philips Lighting Poland S.A.
napisz do autora:
andrzej.wiorek@philips.com
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Najlepsze budowanie
– tylko w systemie
Synonimem domu oraz mieszkania są przysłowiowe cztery ściany i właśnie tej konstrukcji
poświęcamy niniejsze opracowanie. Jako największy w Polsce producent elementów
murowych z betonu komórkowego zabieramy głos w tej kwestii, ponieważ jesteśmy
bezpośrednio zaangażowani w opracowanie rozwiązań konstrukcji murowych, by było to
wykonane najlepiej jak to tylko możliwe.

Ściana jako złożony element
konstrukcyjny

Ś

Konstrukcja ścienna to złożony z wielu elementów komponent. Na ścianę składają się
elementy murowe, zaprawa, elementy dodatkowe (klej do mocowania warstwy izolacyjnej,
klej do siatki, zbrojenie, łączniki, itp.), warstwy
izolacyjne oraz warstwy wykończeniowe (tynki, gładzie, itp.). To oczywiste, że choćby budowało się z najlepszych materiałów, a użyto
by np. niewłaściwej zaprawy do murowania,
to konstrukcja murowa nie będzie spełniać
wymagań technicznych. Nie można w tej, jak
i innych kwestiach budowlanych zdawać się
na przypadek. Wszystko musi funkcjonować,
każdy element powinien być właściwie dobrany, jak w skomplikowanej maszynie. Ten sposób podejścia powinni prezentować producenci, projektanci i wykonawcy.

producent zaproponuje również najlepsze rozwiązania pod względem konstrukcyjnym i ﬁzyki budowli, tak by budynek był najlepiej skonstruowany i nie było w nim słabych miejsc.
W myśl powyższego założenia skomponowany jest system Solbet Perfekt, w którym
połączono komplet elementów murowych
z produktami chemii budowlanej. Nowa systemowa koncepcja opiera się na oferowaniu
kompletu elementów murowych wraz z chemią budowlaną produkowanych przez jednego
producenta. Parametry i cechy tych produktów
są starannie dobrane i dopasowane, przez co są
sobie dedykowane. Tak szerokie i koncepcyjne
podejście do zagadnienia budowania jest stworzone z myślą o komforcie inwestorów, projektantów i wykonawców, a także w celu podniesienia standardów powstających budynków.

System Solbet Perfekt tworzą:
Rozwiązania systemowe receptą
na prawidłowe budowanie
Mając powyższe kwestie na uwadze, bardzo
dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie systemowych rozwiązań. W interesie producenta
jest to, by wszystko było do siebie dopasowane i by jego materiały sprawdziły się zarówno
w użytkowaniu budynku, jaki i podczas budowy. Dlatego priorytetem nie jest tylko oferowanie i sprzedawanie „za bramę zakładu” materiałów, ale pełna obsługa w trakcie realizacji
inwestycji. Z pewnością takie spojrzenie na tę
kwestię, to bezpieczeństwo dla wszystkich
uczestników przedsięwzięcia budowlanego.
Podejście systemowe zaczyna się od zaproponowania najlepszego rozwiązania pod
względem materiałowym i technologicznym.
Rozwiązania systemowe to również technologia budowania i odpowiednie dla danej technologii zalecenia wykonawcze. Odpowiedzialny

bloczki Solbet Ideal – bloczki dedykowane
do budowy ścian jednowarstwowych,
bloczki Solbet Optimal – bloczki do budowy
ścian warstwowych, wewnętrznych nośnych
i działowych,
nadproża zbrojone z betonu komórkowego,
płytki,
kształtki U,
zaprawy (cienkowarstwowa i zwykła),
tynki (mineralne, cementowo-wapienne i modyﬁkowane),
zaprawy klejowe do systemów dociepleń,
kleje do płytek ceramicznych i terakoty,
podkład betonowy,
emulsje gruntujące,
narzędzia ręczne do murowania,
elementy uzupełniające do konstrukcji ścian.
Perfekcyjne dopasowanie produktów i pełna
systemowa oferta pozwala ułatwić inwesto-

Rozwiązanie ściany z dociepleniem
w systemie Solbet Perfect

rom wybór materiałów, usprawnić projektowanie oraz uprościć wykonawstwo. Dzięki
temu budowanie jest prostsze, a wybudowany
budynek trwały i energooszczędny.
mgr inż. Tomasz Rybarczyk
Product Manager SOLBET Sp. z o.o.

System SOLBET Perfekt,
by budowało się lepiej.

www.solbet.pl
www.solbetperfekt.pl
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O niematerialności
wartości kultury
Konrad Myślik

Dbajmy o zastane wartości kulturowe przestrzeni miejskich, bo – obok
tworzenia dobrych miejsc publicznych – to właśnie one przyciągają
inwestorów. To zdanie powinni wziąć sobie do serca mieszkańcy i włodarze
wszystkich historycznych miast w Polsce.

M

Miałem przyjemność zabrania głosu podczas uroczystego zakończenia akcji „Dzielnica
moich marzeń”, o której Zawód:Architekt pisał w numerze 4/2010. Za namową redakcji
Z:A wybrałem z tamtej wypowiedzi głównie
te prawdy, których uniwersalność sprawia, że
mogą być doskonale rozumiane nie tylko przez
mieszkańców Krakowa i dzielnicy Dębniki.
Świat dzielnic miejskich dzieli się nie tylko
administracyjnie, ale i kulturowo. Młodzi ludzie, tacy jak uczestniczący w akcji edukacyjnej „Dzielnica moich marzeń”, widzą bez naszej
pomocy, że dzielnica jest tym, co ich otacza. To
miejsca, przez które chodzą do szkoły, gdzie
ich rodzice mają domy, a oni sami dobrze się
tam czują.
Kraków, a więc także i historyczna dzielnica Dębniki, nasycone są skarbami wartości
kulturowych, dającymi szanse na zarabianie
pieniędzy. To przecież właśnie owe wartości
przyciągają tutaj inwestorów. Jakość przestrzeni publicznej budują także jej korzenie.
Dzięki nim znacznie łatwiej konstruuje się tę
dobrą przestrzeń. Dlatego dobrze by było nie
rujnować wartości kulturowych.
W dzielnicy Dębniki spędziłem ponad 30
lat i mógłbym wystąpić w niejednym konkursie pt. „Co i gdzie (w tej dzielnicy) jest”.
Ta okolica relatywnie dość późno stała się
częścią Krakowa, bo ledwie 100 lat temu,
w trakcie poszerzania miejskich granic. Blisko
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Wawelu, na prawym brzegu Wisły „pojawiły
się” wówczas ogromne tereny, które były obszarami dworskimi, folwarkami i rozdrobnioną własnością. Teraz konstatujemy, że od 100
lat próbujemy sprawić, by ta okolica stała się
częścią miasta. Jednym z nas idzie to lepiej,
innym – gorzej.
Na przykład jeden z najlepszych projektów,
który – choć z pewnymi potknięciami – jest
realizowany, stanowi zabudowa przestrzeni miejskiej pomiędzy osią ul. Monte Cassino
a dawnym szlakiem Skawińskim w linii ul. Twardowskiego. To bardzo przyzwoita okolica, spokojnie zagospodarowywana, bez nadmiernych
fajerwerków, czy większych skandali.
Zwracam uwagę na takie miejsca, gdzie
dobrze jest wtedy, kiedy dzieje się dobrze. Nie
jest to takie częste, bo jak mawia Bogusław
Nowak, dyrektor Opery Krakowskiej, człowiek
niezwykle doświadczony: „Panie Konradzie,
w Krakowie dobrze nie jest wtedy, gdy jest dobrze. Dobrze jest wtedy, kiedy jest źle”.
Pamiętajmy więc, zwłaszcza ci, którzy ze
swoim miastem czują się związani emocjonalnie (a to oni są solą tej ziemi i stają się prawdziwymi obywatelami), by mówić ludziom
rzeczy przyjemne. Starajmy się asymilować
w miejscu, które wybraliśmy. To nie zawsze
jest łatwe, bo nasze korzenie, dusza, pieniądze
i rejestracje samochodów wiodą nas tam, skąd
pochodzimy.

To dlatego tydzień po majowej powodzi
2010 roku Kraków opustoszał. Pojechaliśmy
ratować dobytek swój i swoich rodziców. Nie
jest to powód do wstydu, bo ani żaden z królów, ani wielkie, zasłużone dla Krakowa postaci, prezydenci i tysiące innych – a wśród
nich i moi rodzice – nie urodzili się tutaj. Ponieważ jednak stajemy się obywatelami miasta, do którego przybyliśmy, zatem starajmy
się o nie dbać.
***
Apeluję, byśmy spoglądali trochę dalej, niż
tylko na fasadę domu naprzeciwko i pamiętajmy, że mieszkamy w miastach, które stanowią pewną całość. Ta całość – jak każdy dobry
plan – musi być zbilansowana. Spróbujmy myśleć w skali całego miasta, ale i jego części, jak
doradzali nam eksperci PPS (Project for Public
Spaces) – nowojorskiej organizacji tworzącej
projekty rewitalizacji miejskich przestrzeni
publicznych. To oni uznali rynek w Krakowie za
najlepszy plac świata.

Konrad Myślik
Towarzystwo Miłośników
Historii i Zabytków Krakowa
napisz do autora:
konrad.myslik@gmail.com
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Bezpieczeństwo
w rękach konstruktorów
Organizacja Euro 2012
rozpoczęła w Polsce
trend budowania obiektów
sportowych. Oprócz Orlików,
liczonych już w tysiącach,
powstają stadiony na
Mistrzostwa Europy. Jakich
błędów uniknąć w tworzeniu
zarówno boisk dla młodzieży,
jak i dla zawodowych piłkarzy?

W

W ciągu trzech lat w ramach projektu „Moje
Boisko – Orlik 2012” powstało ponad 1200
boisk. Młodzież okazała się jednak niezwykle
wymagającym użytkownikiem. Intensywna
eksploatacja obiektów pozwoliła na zdiagnozowanie najczęstszych usterek projektowych.
Jedną z nich są nieodpowiednio dobrane ogrodzenia. Oto aspekty, na które należy zwrócić
szczególną uwagę w projektach:
Ogrodzenie poddawane jest nieustannym
uderzeniom i drganiom, a także narażone
na wandalizm. W związku z tym kraty powinny być odpowiedniej grubości.
W przypadku wykorzystania ogrodzenia
pozbawionego izolacji akustycznej, mocne
uderzenia piłki o kraty będą uciążliwe dla
mieszkańców pobliskich budynków.

Niedostateczne zabezpieczenie antykorozyjne
znacznie skraca czas eksploatacji ogrodzenia.

Akustyczne piłkochwyty
Rozwiązaniem istniejących problemów może
okazać się dostępny na rynku system ogrodzeń Legi Ballfang, dedykowany obiektom
sportowym. W celu uniknięcia hałasu tworzącego się od odbicia piłki, stosowane są w nim
specjalne gumowe „tłumiki” pomiędzy słupem a kratą. Eliminują one drgania metalowej
konstrukcji i wchłaniają energię kinetyczną
uderzenia. System otrzymał certyﬁkat TÜV
w zakresie izolacji akustycznej. Zwiększona
wytrzymałość to efekt zastosowania solidnie wykonanych krat – pręty pionowe mają
średnicę 6 mm, a poziome 8 mm. Ogrodzenia
Ballfang osiągają wysokość nawet do 12 metrów. Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci
ocynku ogniowego i lakierowania metodą duplex, pozwala na długi okres eksploatacji bez
konieczności konserwacji.

40-50 tysięcy kibiców, kiedy na trybunach zasiądzie komplet widzów.
Jako pierwszy do użytku został oddany
mieszczący 46 tysięcy osób Stadion Miejski
w Poznaniu. Inwestor zdecydował się na zaprojektowanie wokół obiektu ogrodzenia Legi
typu R-Fit. Doceniona została stabilność oraz
estetyka systemu mocowań. Cztery kilometry
ogrodzenia wykorzystano do zabezpieczenia
wejść na poszczególne sektory oraz oddzielenia
płyty boiska od trybun. Gwarantem bezpieczeństwa jest również specjalistyczny system bram,
dzięki któremu opuszczenie stadionu przebiega
sprawnie i bezpiecznie.
Funkcjonalne rozwiązania stają się domeną
nie tylko wielkich aren, ale i lokalnych boisk dla
młodzieży. Inwestorzy coraz częściej myślą, aby
wybrać rozwiązanie bezpieczne i służące przez
lata. Daje to nadzieję, że rozwój infrastruktury
sportowej w Polsce wkrótce pozwoli nam dogonić największe potęgi światowej piłki nożnej.

Cała Polska buduje stadiony

Rezultaty zastosowania ogrodzenia
niskiej jakości

W trakcie realizacji są 4, zaprojektowane
z myślą o Euro 2012 obiekty sportowe. Na stadionach o dużej pojemności priorytetem jest
zapewnienie bezpieczeństwa widza. Odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na konstruktorach. W ich rękach jest bezpieczeństwo

LEGI POLSKA
Lider ogrodzeń systemowych
ul. Warszawska 160
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 84 63
www.legi-polska.pl
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Piracki program w ﬁrmie.
Kto ponosi odpowiedzialność?
Alicja Heese-Dulewicz

Kupując legalne oprogramowanie nie staniemy się automatycznie właścicielami praw autorskich.
Poprzez taki zakup uzyskujemy jedynie licencję do korzystania z programu, z ograniczeniami
nałożonymi przez właściciela/producenta oprogramowania. Niestosowanie się do tych ograniczeń,
a także kupowanie nielegalnego oprogramowania określamy mianem piractwa komputerowego.

Dokładne zasady korzystania z zakupionego
programu znajdują się w załączonej do niego
umowie licencyjnej, którą strony są zobowiązane przestrzegać. Zarówno przedsiębiorca,
jak i osoba prywatna nabywa tym samym
uprawnienia do posługiwania się programem
w określonym zakresie, z wyłączeniem np.
możliwości kopiowania programu, czy też instalowania go na większej liczbie stanowisk,
niż liczba określona w umowie. W art. 75, ust. 2
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych znajduje się zapis, zgodnie z którym sporządzenie kopii zapasowej nie wymaga zezwolenia uprawnionego (producenta). Jednak tylko
wówczas, gdy jest to niezbędne do korzystania
z programu komputerowego. A to oznacza, że
taka „kopia bezpieczeństwa” nie może być
używana równocześnie z programem komputerowym. W sytuacji, gdy oryginalne nośniki znajdują się w centrali ﬁrmy, wówczas w jej
oddziale obok kopii tych nośników znajdować
się powinny również kopia umowy licencyjnej
i kopie faktur zakupu. To pozwoli wykazać, że
oprogramowanie jest licencjonowane.

D

Rodzaje odpowiedzialności
Rozpowszechnianie i zarazem korzystanie
z nielegalnego oprogramowania może powodować powstanie odpowiedzialności karnej
na podstawie Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997
r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm).
Może – bowiem nie zawsze dany czyn, choć
spełniający znamiona przestępstwa, podlega
odpowiedzialności karnej. Na przykład nie ma
przestępstwa, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma.
Poza tym używanie nielegalnego oprogramowania powoduje również powstanie od-
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powiedzialności w sferze cywilnoprawnej na
podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Natomiast za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika przy
wykonywaniu obowiązków służbowych – na
podstawie Kodeksu pracy. Innymi słowy, charakter odpowiedzialności oraz rodzaj kary za
używanie nielegalnego oprogramowania będą
zależne od konkretnej sytuacji oraz od stanowiska producenta oprogramowania.

Odpowiedzialność karna
Jeśli użytkownik rozprowadza, instaluje lub
powiela program komputerowy niezgodnie
z umową licencyjną – lub w inny sposób łamie
jej postanowienia – narusza tym samym prawa
autorskie do oprogramowania. Takie zachowanie zostanie uznane za przestępstwo przeciwko mieniu, tzw. piractwo komputerowe, do
którego odnoszą się przepisy Kodeksu karnego
(między innymi art. 278 § 2) i Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
Na mocy przepisów Kodeksu karnego (art.
293) karalne jest nabywanie takiego pirackiego
oprogramowania nawet wtedy, kiedy nabywający nie jest do końca pewny, czy program
jest piracki, czy legalny. Jednak na podstawie
towarzyszących zakupom okoliczności powinien i może przypuszczać jakie jest źródło pochodzenia programu (np. w chwili zakupu płyty
z programem na bazarze po cenie dużo niższej,
niż cena obowiązująca w sklepie).
Zatem nabywanie pirackiego oprogramowania może stanowić paserstwo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 5
lat (art. 291 § 1 kk) i konﬁskatą egzemplarzy
nośników programów. Przepisy prawa przewidują także, w zależności od okoliczności, że
kara za tzw. piractwo komputerowe będzie
albo łagodniejsza, albo surowsza. W przypad-

ku mienia znacznej wartości może wynieść
od roku do 10 lat pozbawienia wolności – art.
294 § 1 kk. Określają także odpowiedzialność
za inne czyny zabronione, związane z szeroko
rozumianym nielegalnym oprogramowaniem.
Za potwierdzone piractwo komputerowe
do odpowiedzialności karnej można pociągnąć
właściciela ﬁrmy, zarząd spółki, czy też dyrektora jednostki. Zarzuty wolno również postawić pracownikom działu IT, którzy swoim
działaniem bądź zaniechaniem naruszyli prawa
autorskie. O tym, wobec której osoby lub osób
zostaną wyciągnięte konsekwencje prawnokarne, decyduje możliwość przypisania im
winy. Kodeks karny przewiduje dla osób odpowiedzialnych karę grzywny, karę ograniczenia
wolności do 12 miesięcy, pozbawienia wolności
na okres od 3 miesięcy do 5 lat oraz zajęcie narzędzi przestępstwa, czyli nośników danych,
komputerów i serwerów.

Odpowiedzialność karna
na podstawie prawa autorskiego
Ochrona praw autorskich przysługuje twórcy
w stosunku do każdego, kto prawa te narusza. Jest to ochrona bezwzględna, niezależna
od tego, czy twórcę i osobę naruszającą prawa
autorskie wiąże jakikolwiek stosunek obligacyjny, np. umowa. Wykorzystanie dzieła bez
zgody autora stanowi naruszenie jego autorskich praw majątkowych. Korzystanie z oprogramowania, polegające na rozpowszechnianiu
cudzego utworu (programu komputerowego)
bez uprawnienia albo wbrew warunkom umowy (np. bez licencji), jak też inne działania naruszające te prawa, są zabronione pod groźbą
kary także przez przepisy prawa autorskiego.
Na podstawie art. 116 § 1 takie zachowanie
jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia
wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.

Z:A _05_2010

2010-10-13 19:21:53

PRAWO

Surowsza kara jest przypisana, jeżeli sprawca
działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
albo uczynił sobie z takiego działania stałe źródło dochodów, a łagodniejsza – gdy sprawca
działał nieumyślnie.
Zawinione naruszenie, o którym mowa
powyżej, ma miejsce wtedy, gdy osobie posługującej się nielegalnym oprogramowaniem
można przypisać winę. Ponadto może powstać
np. w sytuacji, w której pracodawca na skutek
swojego niedbalstwa nie przeciwdziałał w dostateczny sposób instalacji – przez swojego
pracownika – nielegalnego oprogramowania na
służbowym komputerze lub laptopie.
Sąd Najwyższy w wyroku z 16.11.2004 r.,
I PK 36/04 zajął stanowisko, że wykorzystywanie nielegalnych programów komputerowych przez pracownika zajmującego kierownicze stanowisko – czyli mającego potencjalnie
wysokie kompetencje i znaczne zaufanie pracodawcy – jest zagrożeniem interesu pracodawcy i naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. W związku z tym może
stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania
stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1
Kodeksu pracy. Oznacza to tryb popularnie nazywany ,,zwolnieniem dyscyplinarnym”, czyli
bez zachowania okresu wypowiedzenia

Odpowiedzialność odszkodowawcza
na podstawie prawa autorskiego
Natomiast w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej, czyli cywilnoprawnej z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych lub
majątkowych do oprogramowania, uprawniony
podmiot może wystąpić z szeregiem roszczeń,
przewidzianych w art. 79 prawa autorskiego.
W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych między innymi może on żądać zaniechania naruszeń (np. zaniechania korzystania

z programu) lub usunięcia skutków takich naruszeń. Ponadto producent oprogramowania,
którego prawa autorskie zostały naruszone,
może dochodzić albo naprawienia szkody na
zasadach ogólnych (udowadniając faktyczny
rozmiar strat i poniesionej szkody), albo żądać
zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy
naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego
dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie
z utworu (art. 79 Ustawy prawo autorskie).
UŻYWANIE PIRACKICH APLIKACJI
W FIRMOWYCH KOMPUTERACH
ZAWSZE OBCIĄŻA PRACODAWCĘ,
NAWET JEŚLI PODWŁADNY
KORZYSTA Z NICH BEZ JEGO
WIEDZY I ZGODY.
Poszkodowanemu, na przykład producentowi oprogramowania, wolno też zażądać
jednokrotnego lub wielokrotnego ogłoszenia
w prasie, o określonej treści i formie. Producent
oprogramowania może również zażądać podania do publicznej wiadomości części albo całości
orzeczenia sądu. Ponadto może domagać się
przekazania Funduszowi Promocji Twórczości
określonej sumy pieniężnej. Nie może ona być
niższa niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści uzyskanych przez sprawcę przestępstwa. Ten zapis oznacza, że trzeba
zapłacić co najmniej dwukrotność sumy, którą
stanowiła oszczędność powstała przy zakupie
pirackiej płyty, zamiast legalnej.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że wysokość wynagrodzenia przewidzianego w art.
79 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych ustala się według stanu z chwili
zamknięcia rozprawy (wyrok SN - III CK 366/03)
i jest to wynagrodzenie, jakie otrzymałby autor, gdyby osoba, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zawarła z nim umowę
o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego
naruszenia (Wyrok SA - I ACa 39/98).

Za nielegalne oprogramowanie
w ﬁrmie odpowiada pracodawca
Używanie pirackich aplikacji w ﬁrmowych
komputerach zawsze obciąża pracodawcę,
nawet jeśli podwładny korzysta z nich bez
wiedzy i zgody pracodawcy. Zgodnie z art.
120 § 1 Kodeksu pracy, w razie wyrządzenia
przez pracownika szkody osobie trzeciej, zobowiązany do jej naprawienia jest wyłącznie
pracodawca. Jednakże szkoda musi pozostawać w związku z wykonywaniem obowiązków
pracowniczych.
Nie oznacza to, że pracownik jest zupełnie
bezkarny, gdyż następnie pracodawca – za
wyrządzoną jemu szkodę – może takiego pracownika pociągnąć do odpowiedzialności. Odpowiedzialność nieuczciwego pracownika wygląda jednak różnie w zależności od procedur,
jakie zostały wdrożone w celu zapobiegania
takim praktykom lub ich wyeliminowania. Pracodawcy często stosują następujące metody:
Pouczenie pracownika
Aby pracownik nie mógł skutecznie podnosić
argumentu, że nie wiedział o zakazie instalacji na służbowym komputerze programu
pozyskanego nielegalnie, pracodawca powinien mu zabronić samowolnej instalacji
jakiegokolwiek oprogramowania na służbowym sprzęcie. Najlepiej będzie, gdy takie
pouczenie zawrzemy na piśmie.
W przypadku celowej instalacji pirackiego programu, pracownik będzie odpowiadać
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wobec pracodawcy za szkodę wyrządzoną
umyślnie i będzie obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.
Porozumienie
Przydatne stanie się także zawarcie porozumienia podpisywanego w chwili zatrudnienia, jak również w trakcie stosunku pracy.
Jest to umowa regulująca warunki korzystania z infrastruktury informatycznej, która
precyzyjnie określi nam prawa i obowiązki
zatrudnionego pracownika. W przyszłości
pozwoli na egzekwowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej, włącznie z rozwiązaniem
umowy bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie
dyscyplinarne). Odmowa podpisania umowy
o zasadach korzystania z infrastruktury informatycznej może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę.
Instalowanie programów tylko
przez informatyków
Najskuteczniejszą z możliwych form zabezpieczenia przed piractwem w ﬁrmie jest
wprowadzenie właściwych procedur technicznych i kontrolnych. Szeregowi pracownicy
powinni – w zależności od pracodawcy – mieć
ograniczoną lub nawet zakazaną możliwość
instalacji oprogramowania na oddanych im
do używania komputerach. Instalacja odpowiednich i przydatnych do pracy programów
powinna leżeć w zakresie obowiązków ﬁrmowych informatyków. Najlepszym rozwiązaniem jest to, by jedna osoba decydowała
o zakupie, instalacji i przechowywaniu płyt
oraz licencji programów komputerowych.
Sprawdzanie i kontrola
Prowadzenie okresowego sprawdzania, tzw.
audytu zainstalowanego oprogramowania

80
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pozwoli pracodawcy na wczesne wykrycie
ewentualnych nieprawidłowości i natychmiastowe ich usunięcie. Do audytu oprogramowania można wykorzystać dostępne
w Internecie darmowe narzędzia. Można
również wprowadzić automatyczne przeszukiwanie zainstalowanego oprogramowania
OCHRONA PRAW AUTORSKICH
PRZYSŁUGUJE TWÓRCY
W STOSUNKU DO KAŻDEGO,
KTO PRAWA TE NARUSZA. JEST
TO OCHRONA BEZWZGLĘDNA,
NIEZALEŻNA OD TEGO, CZY
TWÓRCĘ I OSOBĘ NARUSZAJĄCĄ
PRAWA AUTORSKIE WIĄŻE
JAKIKOLWIEK STOSUNEK
OBLIGACYJNY, NP. UMOWA.
WYKORZYSTANIE DZIEŁA BEZ
ZGODY AUTORA STANOWI
NARUSZENIE JEGO AUTORSKICH
PRAW MAJĄTKOWYCH.

w trakcie logowania się do sieci. Właściciel
ﬁrmy, który należycie i z wymaganą ostrożnością dopilnuje, aby instalowane oprogramowanie było legalne, w razie ewentualnych
kłopotów ma prawo dowodzić, że przy braku
własnej wiedzy specjalistycznej dołożył należytej staranności w wyeliminowanie piractwa w ﬁrmie.
Podjęcie opisanych powyżej kroków formalnych (pouczenie na piśmie, czy w formie
porozumienia), w połączeniu ze stałym nadzorem i technicznym ograniczeniem możliwości instalacji programów przez nieuprawnione osoby pozwoli zminimalizować ryzyko

wystąpienia w ﬁrmie tzw. piractwa komputerowego. Gdyby jednak do tego doszło,
łatwiej będzie przełożonemu egzekwować
odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną podwładnego.
Kontrola w ﬁrmie
Wszystkie płyty oraz licencje powinno się
starannie zabezpieczyć i przechowywać
w jednym miejscu, co znacznie ułatwi funkcjonowanie pracowni w trakcie zewnętrznej
kontroli. A kontrolę legalności oprogramowania w ﬁrmie przeprowadzi Policja w sytuacji, gdy posiada uzasadnione podejrzenie
popełnienia przestępstwa piractwa komputerowego. W przypadku zaistnienia przesłanek, pracodawca zostanie pociągnięty
do odpowiedzialności karnej i może zostać
też zobowiązany do zapłaty odpowiedniego
odszkodowania na rzecz producenta/właściciela oprogramowania. Jednakże, prócz
grożących mu sankcji, taka kontrola łączy się
z nagłą utratą dostępu do sprzętu komputerowego i zgromadzonych w nim danych. Tym
samym może skutecznie uniemożliwić dalsze prowadzenie działalności gospodarczej
i spowodować ogromne straty ﬁnansowe.
Przed tym wszystkim warto wcześniej
się zabezpieczyć, stosując podane wyżej
wskazówki, a przede wszystkim używając
do pracy tylko legalnych programów komputerowych.

Alicja Heese-Dulewicz
aplikant radcowski
w Kancelarii Adwokackiej
Dariusza Niebieszczańskiego
w Szczecinie
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Realizacja wysyłki: Oria Media
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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 70,20 zł brutto (11,70 zł brutto za jeden egzemplarz, w tym podatek VAT 22%).
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 30.10.2010 r. pierwszym numerem będzie Z:A 6/2010.

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 70,20 zł

[ ] dwa w cenie 65,20 zł każdy

[ ] trzy lub więcej w cenie 60,20 zł każdy

[ ] abonament studencki – jeden w cenie 35,10 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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Rozlane światło

Do salonu drapieżnego kapitalisty

Lampka Pour Lighting zapro-

Stolik z limitowanej

jektowana przez koreańskiego

kolekcji Robber Baron,

dizajnera Yeongwoo Kima wy-

sygnowany przez belgij-

korzystuje motyw... rozlewania

skie Studio Job. Projektantom za

herbaty. Dzięki fosforescencyj-

inspirację posłużyły przemysłowe budowle

nym właściwościom materiału,

z początków XX wieku, m.in. fabryka AEG

z którego wykonano przedmiot,

Petera Behrensa i kotłownia Bettersea

świeci on przez jakiś czas

Power Station. W meblu cztery kominy

słabym światłem nawet po

produkują dym z polerowanego brązu,

zgaszeniu i ułatwia zasypianie.

który zmienia się w blat.

Cena: do uzgodnienia

Cena: do uzgodnienia

www.yeongwookim.com

www.studiojob.be

O przemysłówce inaczej

Kartell w nowych pokryciach

Obszerna i bogato ilustrowana

Wygodne ładowanie

Od października dostępny jest najmodniejszy mały fotel
Kartella Philipe'a Starcka z trzema nowymi pokryciami

monograﬁa autorstwa Marcina
Brzezickiego

podpisanymi przez Moschino. Do wyboru są wzory tapicerki: czarne i czerwone serca, stokrotki na czarnym tle
i wreszcie oryginalny szkic Franco Moschino.

i Magdaleny

Cena: 2189,97 zł

Baborskiej-

www.deco24.pl

-Narożny, która
w twórczy sposób
łączy zagadnienia
estetyki i techniki
w architekturze

Pojemnik na ładowarki Stelton to

przemysłowej.

rozwiązanie problemu wiszących

Opakowanie zawiera e-book (płytę CD

i plączących się kabli od ładowa-

z pełnym tekstem książki w pliku PDF)

rek. Redukuje ich liczbę do jednego,

oraz 20-stronicowy fragment książki

doprowadzającego prąd, a pozostałe

(jeden z rozdziałów) w wersji

kable podłączane są już do gniazdek

drukowanej.

rozdzielacza wewnątrz pojemnika.

Cena: 20 zł

Cena: 175,90 zł

www.estetykaitechnika.arch.pwr.wroc.pl

www.ﬁde.pl

Kręć w 3D

Meble z motoryzacyjnym duchem
Kamera Panaso-

Spirit of 427 to kolekcja mebli, inspirowanych amerykańskimi samochodami, z gliwickiego

nic HDC-SDT750

LA design studio. Elementy kolekcji wiernie odwzorowują sportowe auta z USA produkowane

umożliwia kręcenie

w latach 60. Fragmenty nadwozia zostały w całości wykonane z aluminiowych lub miedzia-

trójwymiarowych

nych blach. Tworzone są ręcznie w specjalistycznej manufakturze ﬁrmy.

ﬁlmów i odtwa-

Cena całej kolekcji: 150 tys. zł, ale każdy z elementów można kupić niezależnie

rzanie ich na tele-

www.la-ds.com

wizorach 3D. Aby
nagrywać ﬁlmy
jak James Cameron,
wystarczy podłączyć trójwymiarowy konwerter, który
jest w zestawie. Kamerę wyposażono też w wiele innych,
przydatnych funkcji – system 3MOS z ulepszonymi
technologiami redukcji szumu, nagrywanie w formacie
1080/50p, tryb iA (inteligentny automatyczny), nowy
system Hybrid O.I.S. (optyczny stabilizator obrazu) oraz
bogate możliwości sterowania ręcznego.
Cena: 5999 zł
www.panasonic.pl
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NR 1 NA WIECIE

Ponad 650.000 dwigów na
wiecie jest wyposaonych
w hydraulik GMV.
Ponad 50 lat na rynku!

DWIG GREEN LIFT®

DWIG TOWAROWO-OSOBOWY GPL®

GREEN LIFT®, GL®, GLF®, TML®, FLUITRONIC®, GPL®, GEARLESS BELT-MRL®, GLB-MRL®, HOME-LI
HOME-LIFT
IFT® s
 zastrzeonym
zastrzeonymi
strzeonymi znakami towarowymi GMV
V w Polsce

GMV jest najwikszym na wiecie
producentem hydrauliki do dwigów
(wind) hydraulicznych.

www.gmv.pl
info@gmv.pl
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