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

DWIG GREEN LIFT®

DWIG TOWAROWO-OSOBOWY GPL®

www.gmv.pl
info@gmv.pl

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.
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W stanie
(nie)bezpieczeństwa
Wielka woda po raz kolejny przetoczyła się przez Polskę wywołując stan zagrożenia i utratę życiowego dorobku wielu rodzin. Wszyscy widzieliśmy obrazy z poszkodowanych rejonów kraju: Małopolski, Świętokrzyskiego, OpolszOGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO KRAJOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

czyzny, Mazowieckiego, Dolnego Śląska – zalane domy, drogi, miasta...
Słyszeliśmy hydrologów wskazujących, że nie wystarczy podwyższenie
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wałów. Że często jest ono wręcz szkodliwe, powodując spiętrzenie wody, której po prostu trzeba pozwolić rozlać się szeroko zgodnie z naturalnym prawem
rzeki. Bo korzystała z niego od wieków i nie rozumie, że człowiek chciałby
inaczej.
Krajowa Rada Izby Architektów zaapelowała do architektów o podjęcie
bezpośredniej współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych, o informacje o architektach poszkodowanych w powodzi (czytaj strona 43).
Jako redakcja Z:A zamierzamy podjąć temat budowania na terenach zalewowych, planowania przestrzennego, pozwoleń na budowę, bezpiecznych
technologii budowy oraz warunków ubezpieczeń budynków wznoszonych na
takich terenach. Przyłączamy się do apelu KRIA i obiecujemy jeszcze jesienią br. przygotować publikację poruszającą tę problematykę. Mamy nadzieję,
że tym redakcyjnym, informacyjnym sposobem przyczynimy się do poprawy
bezpieczeństwa w przyszłości.
Tymczasem zapraszamy do lektury Z:A_03/2010, w którym wiele słów
o bezpieczeństwie i odpowiedzialności pada w dziale „Biuletyn Izby Architek-
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tów”. Nie tylko ze względu na rozpoczynającą się w tym roku trzecią kaden-
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Wyborczy Krajowy Zjazd IARP (list do delegatów – str. 42). Ale także z po-
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(str. 44) oraz stosunku cen do wartości prac projektowych w postępowaniach
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cję istnienia samorządu architektów i podsumowania niedawnych wyborów
okręgowych (str. 46, 50) oraz zbliżający się czerwcowy II Sprawozdawczowodu raportu UOKiK o stanie konkurencyjności w branży architektonicznej
zamówień publicznych (str. 56). Przy okazji raportu UOKiK odsyłamy także do
komentarza niepolitycznego na stronie 06.
A w części redakcyjnej pod hasłem „komfortu w pracy biurowej” ukryliśmy
m.in. artykuły o pracy nad promocją zawodów projektowych, ponad 60-letniej
ewolucji biurka, studium nagradzanej inteligencji biurowca oraz plusach i minusach oświetlenia słonecznego.

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

www.zawod-architekt.pl
www.izbaarchitektow.pl
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Pytanie czy to działa,
czyli ustawiczna
polemika z UOKiK
Cena usługi projektowej
architekta nie jest panaceum
na skuteczność działania
rynku inwestycji budowlanych.
Zwłaszcza, jeśli rozumiemy
wagę zapewnienia gwarancji
bezpieczeństwa i ochrony
przed możliwością popełnienia
błędu o konsekwencjach daleko
boleśniejszych niż wartość samej
usługi.
Niska cena jest jedynie
najprostszym rozwiązaniem
dylematu bytu, łatwym do
zakomunikowania, zrozumienia,
odczuwania. I zapewne dlatego
zagłusza rozsądne pytanie
o jakość.
W obowiązującym dzisiaj
ustawowym rozstrzygnięciu
regulującym procedurę wyboru
pomysłu architekta, widoczne jest
przede wszystkim to, co można
w ramach tej procedury tanio
od architekta kupić. Oczywiście
z maksymalnym poziomem
zawodowej odpowiedzialności.

Świetlny konkurs

MaOIA z nowej strony

Do 15 stycznia 2011 można nadsyłać
prace na konkurs „Światło dla...”. Zadaniem uczestników trzeciej edycji jest
zaprojektowanie przestrzeni rozrywkowej
z wykorzystaniem diody LED. Konkurs
prowadzony jest w dwóch kategoriach:
wzornictwo i architektura. Przewidziano
nagrody w wysokości 5 tys. za I miejsce
i 2,5 tys. za drugie w obu kategoriach.
Organizatorami są agencja Soma i ﬁrma
Osram.
> www.swiatlodla.pl
> kamilla.walicka@agencjasoma.pl

W połowie maja w sieci pojawiła się
nowa strona Mazowieckiej Okręgowej
Izby Architektów. W premierowej,
wiosennej
odsłonie witryna zyskała
nowy układ
graﬁczny – elementy interfejsu zostały
powiększone, dzięki czemu na czytelności zyskały teksty, bardziej logicznie rozwiązano też podziały strony i w sposób

Przypomina się stara deklaracja
podawana przez radio Erewań:
„Będziemy walczyć o pokój
(wstaw: cenę) tak długo, aż nie
zostanie kamień na kamieniu...”
Sławomir Żak, 20.05.2010
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izbowych przynosi też wiele ciekawych
informacji dodatkowych, np. o możliwościach spędzania wolnego czasu.
> www.maoia.home.pl

Rodzina się powiększyła
Trzy nowe kolory (brąz czekoladowy,
zielony ciemny i wiśniowy) emalii
Jedynka do drewna i metalu są już
dostępne na rynku. Pełna gama
zawiera obecnie 22 gotowe barwy
dostępne w dwóch stopniach połysku:
mat i połysk. Wysoka wydajność (do
14 m2 /l), łagodny zapach i odporność
na działanie warunków atmosferycznych to najważniejsze atuty produktu.
> www.farbyjedynka.pl

Dzieci projektują
„Mała rzecz” – tak nazywać się będzie
seria produktów tworzonych przy udziale
dzieci w ramach warsztatów organizowanych przez Kafti Design i DADA Warsztat
Dziecięcej Twórczości. Powstające
w czasie zabawy rysunki przedszkolaków
mają potem służyć projektantkom z Kafti
do tworzenia ciekawych produktów.
Pierwszym była taśma dekoracyjna,
przeznaczona nie tylko do sklejania

W sensie tworzywa, którym
się zajmujemy, jest więc nasz
„materialny” zawód zajęciem
podobnym – z nadanej mu
przez urząd roli – do pracy
„tragarza puchu”. Naznaczonym
dodatkowo nieśmiertelnym
nakazem wyznania zawodowej
wiary, że to musi działać.
Architekt taniej – to dzisiaj
jedyne, obowiązujące prawem,
zawołanie w działaniach
nazywanych ochroną interesu
publicznego. Czy tak
jednostronnego spojrzenia nie
należałoby określić mianem
ograniczania konkurencji
kryteriów w ramach walki o ich
ochronę?

bardziej przystępny pokazano odnośniki
do kolejnych działów, które zostały
umieszczone na kolorowych prostokątach. Nowa strona obok informacji stricte

Szyby nie zakłócające obrazu
Szkło hartowane Premium ESG
z oferty firmy Press-Glas cechuje się
brakiem zniekształceń lokalnych, które
powstają podczas przemieszczania
szkła po rolkach w trakcie hartowania
w piecu tradycyjnym. W technologii
jego produkcji rolki
zostały zastąpione
poduszką powietrzną, na której tafla
szkła spoczywa pod
pewnym kątem.

i pakowania, ale też ozdabiania przedmiotów (np. krzeseł czy pudeł). Dochód
ze sprzedaży taśm będzie przeznaczony
dla uczniów szkoły podstawowej
w Doume w Kamerunie. W planach jest
zaprojektowanie kolejnych produktów
przy współudziale dzieci. Taśmę będzie
można kupić za pośrednictwem sklepu
internetowego Kafti oraz strony www
organizacji DADA.
> www.dada-art.pl, www.kafti.com

Premium ESG przeznaczone jest głównie na fasady budynków w miastach,
szczególnie w przypadku, gdy chcemy
aby obraz otaczającej obiekt architektury i zieleni odbijał się w szybach bez
zniekształceń.
> www.press-glas.com
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Przydatna moskitiera

Stuknęła dwudziestka

Rolety zewnętrzne CleverBox firmy
BeClever w wersji z moskitierą to
rozwiązanie funkcjonalne i estetyczne. Szczególnie przydatne zwłaszcza
w okresie letnim, kiedy obecność
insektów staje się najbardziej
dokuczliwa. To jednak nie jedyna
zaleta rolet z moskitierą – stanowią
one także doskonałą barierę dla
kurzu i pyłków kwiatowych oraz
zapewniają ergonomię i komfort
użytkowania.
> www.beclever.eu

15 maja w grodzie Kraka odbyła się
uroczysta gala, zorganizowana z okazji
jubileuszu ﬁrmy Robobat. Przedsiębiorstwo, zajmujące się rozwojem
i sprzedażą oprogramowania dla branży
budowlanej, świętowało
20-lecie działalności
na polskim rynku.
W imprezie wzięło
udział ponad 200 osób,
w tym przedstawiciele
Politechniki Krakowskiej, kontrahenci, pra-

Fot. archiwum Ilona Karwińska

Znowu zaświeciły
Piątego dnia maja wrocławskie Muzeum
Architektury rozbłysło blaskiem
peerelowskich neonów. To jednak nie
wynik nowej iluminacji obiektu przy
Bernardyńskiej – wszystko za sprawą
odbywającej się tam wystawy „Polski
neon”. Autorka ekspozycji, mieszkająca
obecnie w Londynie, fotografka Ilona
Karwińska (o jej pasji pisaliśmy w Z:A
5/2009) pokazała zarówno oryginalne

Kup pan cegłę
i oszczędzaj środowisko
Ginger Krieg Dosier, amerykańska
architektka, jest autorką pomysłu na
ograniczenie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery za pomocą... cegły. Okazuje
się, że wyrabianie cegieł z piasku i nieszkodliwej dla człowieka bakterii (sporosar) może zredukować roczną emisję
tego gazu o 800 mln ton, który powstaje
w wyniku wypalania tradycyjnych cegieł.
Proces powstawania takiej biocegły trwa
około tygodnia, budulec ma właściwości
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neony uratowane przed zniszczeniem
(Berlin, Praha, Ambasador i... szlaczek
z Tkanin Dekoracyjnych), jak i te sfotografowane.
Bez wątpienia udało jej się przenieść
w gotyckie mury dawnego klasztoru bernardynów klimat ulic sprzed ponad pół
wieku. O okresie PRL-u niewiele można
dzisiaj powiedzieć dobrego – jednak
artyzm, urok i niezwykłość liternictwa
ulicznych neonów z lat 60. i 70. nie podlegają najmniejszej wątpliwości. Dawne
reklamy świetlne można było oglądać
w formie wielkoformatowych fotograﬁi
i podświetlanych kasetonów.
Działania Ilony Karwińskiej zasługują na
słowa uznania, jednak na szczęście nie
jest ona w swojej pasji odosobniona.
Ostatnimi czasy fascynacja neonami
zatacza coraz szersze kręgi – pojawiają
się fora zakładane przez miłośników
dawnych iluminacji i społeczne
inicjatywy mające na celu ponowne
uruchomienie nieczynnych od lat neonów (np. akcja renowacji neonu Dobry

zbliżone do piaskowca. Idea jest o tyle
wartościowa, że pozwala na wytwarzanie
cegieł bez użycia technologii, które są
zwykle niedostępne krajom takim jak
Indie czy Chiny. To ważne, ponieważ mają
one znaczny udział w zanieczyszczaniu
atmosfery, poprzez wykorzystywanie
przestarzałych pieców węglowych.

wieczór we Wrocławiu). Jednak nawet
pobieżne przejrzenie stron internetowych wywołuje także reﬂeksję, że dużo
jeszcze w tej materii zostało do zrobienia
– świetlne napisy nadal niszczeją na
budynkach lub, o zgrozo, są zdejmowane
i wyrzucane na śmietnik.
Wystawa w MA to także czytelny sygnał,
że neony stanowiły i stanowią ważny
element architektury. Ekspozycję będzie
można oglądać do 13 czerwca. Potem
miłośnikom nocnych iluminacji pozostaje czekać na drugi album autorstwa Ilony
Karwińskiej, prezentujący tym razem
zdjęcia z różnych miast Polski (pierwszy,
wydany w 2008 roku, przedstawiał
neony warszawskie) i otwarcie muzeum
polskiego neonu. O tej ostatniej inicjatywie autorka wystawy mówiła na wstępie
– działa już strona placówki (www.
polskineon.com), obecnie trwają poszukiwania siedziby muzeum. I oby udało
się znaleźć ją jak najszybciej, dopóki
mamy jeszcze co ratować. Fiat lux!

cownicy, przyjaciele ﬁrmy oraz media.
Podczas krakowskiej gali wyświetlono
także ﬁlm, prezentujący przełomowe
daty w historii ﬁrmy i kolejne etapy jej
rozwoju. Po części oﬁcjalnej, gości
zaproszono na spektakl teatralny oraz
na wieczorny bankiet.

Biżuteria łazienkowa
Grupa Armatura rozszerzyła swoją ofertę
o nową kolekcję baterii umywalkowych
Premium Class. Cechą charaktery-

[BW]

styczną serii jest zastosowanie w niej
materiałów wykorzystywanych zwykle
przez... jubilerów. W baterii Cyrkon
Decorum uchwyt przy kranie ozdobiony
został wprawdzie jedynie kwiatowym
ornamentem, ale już w Jantarze pojawił
się wbudowany w uchwyt bursztyn i złocenie 24-karatowym złotem. Kolekcja
przygotowana została z myślą o modnych ostatnio salonach kąpielowych.
> www.kfa.pl

Szkoła dobrze
oświetlona
SchoolVision to nazwa
nowego systemu energooszczędnego oświetlenia
w klasach opracowanego
przez ﬁrmę Philips Lighting.
System oferuje możliwość
wyboru między czterema
trybami (scenami świetlnymi): energia, skupienie, spokój/odprężenie i normalny. Są one dostosowane
do bieżącej aktywności uczniów, a tak-

że pory dnia.
Sterowanie
odbywa się za
pomocą panelu dotykowego.
Rozwiązanie
zmniejsza
koszty zużycia
energii elektrycznej oraz
ma realny wpływ na poprawę wyników
w nauce.
> www.philips.com/school-lighting
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Za łyżką też stoi człowiek
O zaniedbaniach, promocji pracy projektowej w Polsce, łącznikach między wzornictwem
(designem, dizajnem), architekturą wnętrz i architekturą budynków, a także o wspólnych
celach ich twórców – z Robertem Majkutem, właścicielem pracowni Robert Majkut Design,
rozmawiają Sebastian Osowski i Tomasz Wlezień.

Fot. archiwum RMD

nie mamy takiej siły w tym zakresie jak Wielka
Brytania czy USA. Mało jest też u nas fajnych
projektów.

Wydaje się, że w najlepszej „sytuacji
promocyjnej” są dizajnerzy. Z meblami,
armaturą, sprzętem agd stykamy się tak
blisko, że media chętnie i często o tym piszą.
Architekci wnętrz mają już nieco, a architekci
projektujący cały budynek zdecydowanie
najtrudniej. Naszym zdaniem wynika to m.in.
ze skali i wartości inwestycyjnej: budynek
to największa inwestycja, wnętrze można
przearanżować dużo mniejszym kosztem,
a np. lampę wymienić co kilka miesięcy.
> To bardzo złożony problem, bo nakłada się
w nim kilka istotnych elementów. Z jednej strony obowiązujące prawo reguluje sposób identyﬁkowania dzieła z twórcą, z drugiej jest pewna kultura środowiskowa wśród dziennikarzy,
projektantów, architektów wnętrz, designerów.
Niestety, zarówno środowisko dziennikarskie,
jak i część środowisk zawodowych nie zawsze
zdaje sobie sprawę, że publikując informację
o danym obiekcie, wnętrzu należałoby umieścić opis kto jest jego autorem. Zwłaszcza,
gdy jest to temat artykułu.
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Nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że designerzy mają łatwiej. Po prostu produktów
jest zdecydowanie więcej i ta różnorodność
decyduje, że pojawiają się w mediach liczniej
i częściej. Możliwość wyboru czy atrakcyjność designu użytkowego, jego zmienność,
są czynnikami wpływającymi na częstotliwość
prezentowania w mediach.
A jak to jest z architekturą?
> Jest związana z większymi nakładami ﬁnansowymi, więc powinna być jednocześnie
obarczona większą odpowiedzialnością estetyczną, poczuciem odpowiedzialności za to,
co jest związane z taką inwestycją. Dlatego
oczekiwalibyśmy od mediów większego szacunku do tej pracy i większego zainteresowania, proporcjonalnego do włożonego wysiłku
ﬁnansowego. Niestety w Polsce nie potraﬁmy
mówić o architekturze i nie umiemy jej promować. Ludzie są zainteresowani tym, co jest
atrakcyjne w warstwie szeroko rozumianej kultury materialnej, bo jest sporo wydawnictw, ale

Zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że
dzięki mediom i zastąpieniu „wzornictwa
przemysłowego” słowem „design”
(lub „dizajn”) Polacy rozumieją już, iż za
powstawaniem przedmiotów codziennego
użytku stoi konkretny człowiek: projektant?
> Nie wiem czy Polacy w ogóle to rozumieją.
Design jest zjawiskiem, które w ostatnich latach mocno zyskało na popularności nie tylko
w Polsce, ale i w świecie. Jednak w świecie design jest rozumiany jako integralna część naszej rzeczywistości. Mechanizm przyczynowoskutkowy to, jaką łyżką jem czy w jakim domu
mieszkam, ma gdzieś swój początek i człowieka, który za tym stoi ze swoją kreatywnością.
Zrozumienie tego mechanizmu trwa znacznie
dłużej. My nadrabiamy zaległości edukacyjne. Nie wydaje mi się, żeby sama zmiana nazewnictwa miała kluczowy wpływ. Przejście
z wzornictwa przemysłowego, które było polskim wyrażeniem, na międzynarodowy termin
włączyło zjawiska, które zachodzą w Polsce,
w światowy krwioobieg, przynajmniej na poziomie nomenklaturowym.
Wspomniana przez Pana edukacja miałaby
się odbywać wyłącznie przez media, czy także
poprzez inne formy przekazu lub działalności?
> Nie tylko przez media, bo one są siłą uzupełniającą. Świadomość dlaczego coś jest
ważne lub nie, wynika z kontekstu historycznego. W Polsce go nie ma, bo u nas nie przygotowuje się, by mówić o ludziach, którzy zajmują się projektowaniem zawodowo. Nie ma
kto nauczyć, że krzesła projektuje się od wielu
lat, że są niekwestionowane gwiazdy tej dziedziny, że na przykład meble, które widzimy
przed sobą, mają 70-letnią historię i są uznawane za ikony. Nie rozumiemy tego lub nie
wiemy, a jest to wiedza, którą trzeba pozyskiwać na poziomie szkoły podstawowej i średniej. To jest taka sama edukacja, jak choćby
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Fot. Olo Studio

Świadomość dlaczego coś jest ważne, lub nie, wynika z kontekstu historycznego.
W Polsce go nie ma, bo u nas (...) nie uczy się o teatrze, sztukach pięknych,
a przecież wrażliwość i rozwój świadomości czy poczucie tożsamości,
przynależności do pewnej kultury, są czynnikami społecznotwórczymi.

Sala Premierowa, Multikino Złote Tarasy

muzyczna czy matematyczna. Z jednej strony
ludzie znają matematykę, obliczenia, których
nigdy w życiu nie będą stosowali, a nie uczy
się ich obecności w kulturze towarzyszącej im
przez całe życie. Nie uczy się ich o teatrze,
sztukach pięknych, a przecież wrażliwość
i rozwój świadomości czy poczucie tożsamości, przynależności do pewnej kultury, są
czynnikami społecznotwórczymi.
Mimo to słowo „design” staje się coraz bardziej
popularne. Jakie procesy mogą na to wpływać?
> Nie potraﬁę ocenić, czy popularyzowanie
słowa design jest efektem propagandy, czy
normalizowania sytuacji. Jeśli to drugie, to
bardzo dobrze. To znaczy, że świadomość ist-
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nienia takiego zjawiska osiąga poziom, który
pozwala mieć nadzieję, że ludzie z większą
uwagą będą się przyglądali w jaki sposób
kształtują swoją rzeczywistość. Wchodząc do
sklepu będą się zastanawiali nie tylko nad tym,
czy to, co mają zamiar kupić, jest po prostu
ładne, rozumiejąc to powierzchownie, ale także czy jest funkcjonalne, bezpieczne, trwałe,
właściwe z punktu widzenia wszystkich kryteriów, którym podlega dobre projektowanie.
Z drugiej strony może być też tak, że zaraz
wszystko będzie chciało być designerskie,
zdesignowane, zdizajnowane. Wówczas stanie się to nic nie znaczącą modą, wyświechtanym słowem, które rozmydli się, upadnie
od swojego własnego ciężaru. Ludzie tym

się zmęczą, znudzą i nie będą chcieli więcej
o tym słuchać.
Jeśli to zjawisko się normalizuje, powinno
stworzyć dobrą sytuację dla twórców...
> Trzeba zadać pytanie: co z rosnącą popularnością designu zrobimy, jak design zostanie
sprzedany? Chciałbym patrzeć na niego w takim kontekście, że jest to bardzo pozytywne
zjawisko. Ważne jednak, by tego nie spauperyzować jakimiś bredniami wygadywanymi przez
niekompetentnych ludzi lub lansowaniem na
gwiazdy designu osób, które bladego pojęcia
o tym nie mają. Albo zajmują się tym z przypadku, albo uzupełniają ofertę i robią to na żenującym poziomie.
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Gabinet Spotkań z Klientami, Centrum Private Banking Alior Banku

Czy podobne procesy mogą zachodzić
w architekturze?
> Architektura w Polsce jest bardzo zaniedbana. Wśród dziedzin projektowych widoczna
jest moda: łatwa, a przy tym mająca znacznie
większą skalę ilościową. U nas brakuje mówienia o architekturze, brakuje świadomości
społecznej tego, że architektura jest ważnym
elementem kształtującym nasze miasta i sposób życia. Przypadki dobrej architektury są tak
efemeryczne, tak ulotne, tak jednostkowe, że
po prostu może nie ma o czym mówić?
Przedmiot – wnętrze – budynek. Istnieje
między nimi oczywiste połączenie. Powstają
niezależnie, ale za każdym stoi jego projektant

12
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i spotykają się ostatecznie w jednym miejscu.
Przedmioty nadają charakter wnętrzom,
wnętrza układają się w budynki. Czy zgodzi się
Pan z taką próbą klasyﬁkacji? Jakie są wobec
tego zależności pomiędzy nimi?
> Odwrotnie proporcjonalnie jest z trwałością
tych rzeczy. Przedmiot jest rzeczą podlegającą
szybkiej wymianie. Z wnętrzem jest już trochę
trudniej, a z budynkiem – szczególnie trudno.
Inaczej jest w sytuacji postrzegania wszystkich
tych zjawisk w kontekście trwania i ich jakości.
Kiepski przedmiot, źle zrobiony, źle zaprojektowany można stosunkowo szybko wymienić,
więc nie pozostawia tak trwałego śladu społecznego jak złe wnętrze, nie mówiąc już o złej
architekturze straszącej przez dziesiątki lat.

Przykładów tego, że mamy żenującą architekturę, która nie powinna była powstać,
jest bardzo dużo. A przykładów tego, że
mamy żenujące produkty, nikt nie zauważa,
bo one naturalnie znikają z rynku. Na budynki
nie mamy takiego wpływu. W tym kontekście
dyskusja o architekturze i jej znaczeniu społecznym, o naszym wpływie na architekturę
jaka jest budowana, zyskuje nowe znaczenie.
Świadomość społeczna tego co jest dobrą,
a co złą architekturą, i jak powinny być budowane dobre budynki, powinna być tak
powszechna, żeby inwestorzy na takie buble
sobie nie pozwalali. A u nas sobie pozwalają
właśnie dlatego, że jest na to milczące przyzwolenie. Bo nikt nie czuje się na tyle kompe-
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Fot. Olo Studio

Kiepski przedmiot, źle zrobiony, źle zaprojektowany
można stosunkowo szybko wymienić, więc nie pozostawia
tak trwałego śladu społecznego jak złe wnętrze, nie mówiąc już o złej
architekturze straszącej przez dziesiątki lat.

Strefa Poczekalni, Centrum Private Banking Alior Banku

tentny ani na tyle silny, żeby powiedzieć, że
ten budynek jest brzydki.
Design miejsca – używa Pan tego określenia
mówiąc o swojej pracy projektowej. Chce Pan
w ten sposób zaznaczyć połączenie pomiędzy
dizajnem i architekturą? A może jest to „chwyt
marketingowy”?
> Chwyt marketingowy byłby wtedy, gdyby
marketing na poziomie designu funkcjonował.
Utworzyliśmy taki termin, żeby w pełni określić
to, czym się zajmujemy. Nie zajmujemy się
wyłącznie architekturą wnętrz, tylko kreujemy
miejsca. Angażujemy wszystkie środki wyrazu, wszystkie metody projektowania, które
są niezbędne do wykonania takiego zadania,
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bowiem jest ono rozumiane kompleksowo: od
projektu graﬁcznego po projekty architektoniczne. Wszystko, co jest zawarte w takiej koncepcji miejsca, musi być ze sobą spójne.
Jakie były początki Pana kariery
w projektowaniu wnętrz? Pamięta Pan
pierwsze zlecenie?
> Oczywiście, że pamiętam. To był sklep rowerowy dla Grażyny Kulczyk w Poznaniu.
Z perspektywy czasu jak wspomina Pan to
doświadczenie?
> Bardzo ciekawie. Miałem szansę zrealizować
z marszu zadanie, które było bardzo fajne. Pani
Grażyna jest niebanalną osobą, do tego bardzo

wymagającą. Telefony o piątej nad ranem, że nie
zgadzają się jej chodniki na dwóch poziomach,
gdy przebito ścianę, nie należały do rzadkości.
Z drugiej strony wspominam to bardzo ciepło
i jako pouczające doświadczenie. Projekt nie
był zły, ale teraz zrobiłbym go inaczej.
To była również pierwsza spektakularna
realizacja, po której zrobiło się głośno
o Robercie Majkucie?
> Polska nie jest krajem, gdzie gwiazda nagle
rozbłyska. U nas nie ma gwiazd w dyscyplinach projektowych, z kilku różnych powodów.
Jeśli ktoś do czegoś dochodzi w architekturze,
designie czy architekturze wnętrz, to jest to
efekt determinacji i szeregu udanych projektów.

zawód:architekt
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Velvet Bar, Multikino Złote Tarasy

Bardzo często ludzie robiący u nas dobre projekty szybciej są doceniani za granicą. Wynika to
z niechęci do przyznawania sukcesów ludziom,
którzy na nie zasłużyli, ale także z tego, że nie
ma gdzie tych ludzi promować. Bycie gwiazdą
w Polsce, jeśli jest się dobrym, twórczym projektantem, jak pokazuje historia i prace kolegów, nie jest zbyt trudne i można to osiągnąć
kilkoma realizacjami. Ale co dalej? Dalej nic za
tym nie idzie. Dalej jest świat, i tylko świat jest
w stanie pociągnąć takich ludzi wyżej w sensie
stawiania im ambitnych zadań czy oferowania
pieniędzy, które są z tym związane.
Wobec tego wizerunek okazuje się równie
ważny, jak praca nad projektami. Ma Pan
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jakieś skuteczne sposoby kreowania wizerunku
pracowni projektowej?
> Sposób jest jeden – robić bardzo dobre projekty. I promować!
Zatem jakimi metodami i narzędziami promocji
posługuje się RMD?
> Nie jestem szczególnie oryginalny. Każdą
realizację, którą uważamy za wartą zainteresowania, szczegółowo fotografujemy, opatrujemy autorskim komentarzem i rozsyłamy
do mediów. Siła tego, w jaki sposób do nich
docieramy, decyduje o tym w jakich mediach
się pojawiamy. W Polsce trzeba o to bardzo
zabiegać. W niektórych mediach zagranicznych jest trochę łatwiej, bo one są nastawione

na nowości, ale też duży przerób informacji.
Jednak znam media włoskie czy niemieckie,
które z trudnością publikują informacje z Polski. W mediach brytyjskich, jeśli projekt jest naprawdę interesujący, ma szansę się pokazać.
W mediach azjatyckich odnośnie proporcji
i skali jest zdecydowanie łatwiej.
To zależy od wielu różnych czynników.
Czasem od sposobu postrzegania projektu
przez różne kultury. Na przykład Holendrzy
czy Skandynawowie są dosyć specyﬁczni i nie
wszystkie projekty do nich traﬁają, choć podobają się np. w USA czy w Japonii.
W Polsce tych środków przekazu, w których należy taką informację zamieścić, nie jest
znowu aż tak dużo. Trzeba jak najczęściej ta-
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Fot. Olo Studio

Świadomość społeczna tego co jest dobrą, a co złą architekturą, i jak
powinny być budowane dobre budynki, powinna być tak powszechna,
żeby inwestorzy na takie buble sobie nie pozwalali. A u nas sobie
pozwalają właśnie dlatego, że jest milczące przyzwolenie.

Butik Moliera 2

kie informacje rozsyłać, a reszta już zależy od
dziennikarzy czy dany materiał jest dla nich
atrakcyjny czy nie. To jest główny element, na
którym należy się skoncentrować.

na, że trudno mówić o jakimś poziomie. Mam
nadzieję, że będą się rozwijały. Projektujemy
różne wnętrza, biurowe czy prywatne, toteż
traﬁają do różnych mediów.

> Jest czasochłonne i kosztowne, bo do tego
trzeba mieć osobę w zespole, która zajmuje
się niemal wyłącznie tym. Właściwie nie ma
innych zadań.

Jakie kanały komunikacji najczęściej
wykorzystujecie?
> Zdecydowanie prasę i Internet. To najłatwiejsze ośrodki do zdobycia, z uwagi na to,
że wymogi techniczne materiałów, które trzeba
dla nich przygotować są najprostsze do spełnienia. Z telewizją bywa różnie. Nie znam telewizji w Polsce, która zajmowałaby się odpowiedzialnie szeroko rozumianym designem. Są
portale internetowe ze spotami telewizyjnymi,
ale jakość tych materiałów jest tak różnorod-

Współpracuje Pan z agencjami PR?
> Próbowałem, ale w Polsce nie ma agencji
PR potraﬁących obsługiwać architektów, designerów. Współpraca z dużymi agencjami nie
była dobrym doświadczeniem. Natomiast są
pojedyncze osoby potraﬁące kompetentnie
o tym mówić.

Czyli w zakresie promocji gros pracy spada na
Pana i pracowników RMD.
> Tak. To my musimy wykazać się inicjatywą. Oczywiście, gdy już długo współpracuje
się z mediami, które opublikowały kilka materiałów, to łatwiej je zainteresować kolejnym
pomysłem. Rozumieją już kontekst, historię,
znają człowieka i sposób jego pracy. Jest zdecydowanie łatwiej. Ale wymaga to cierpliwości,
konsekwencji i czasu.

Z : A _ 03 _ 2010

Jak bardzo czasochłonne i kosztowne
jest zaangażowanie się w obszar promocji
i kształtowania wizerunku pracowni?

Rozmawiali Sebastian Osowski i Tomasz Wlezień
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Architekt to pan
w czarnym golﬁe
czyli o tym jak i kto powinien
uczyć dzieci o architekturze?

Anna Rumińska

Co to jest architektura? 99% odpowiedzi: „Nie wiem”. Kto to jest architekt? 100% „Nie wiem”.
Kto tworzy architekturę? 100% „Nie wiem”. Dla kogo jest architektura? 98% „Nie wiem”.
Kto odpowiadał? Dzieci ze szkoły podstawowej w wieku 8-11 lat biorące udział w warsztatach
architektonicznych eMSA.

I

Inicjatywa Edukacyjna eMSA przeprowadziła
badania wśród wrocławskich uczniów (wiek:
8-11 lat) uczestniczących w warsztatach antropologiczno-architektonicznych. Poprosiliśmy
dzieci o szczerość i odwagę. Wyniki są niepokojące – dzieci nie wiedzą, co oznacza pojęcie
„architektura”, a zawód architekta oceniają jako
mniej wartościowy niż zawód budowniczego.
Architekt, człowiek od budynków
W szkołach nie mówi się o zawodzie architekta, jako potencjalnej profesji młodych Polaków. Tymczasem edukacja na temat życia
zawodowego zaczyna się już w przedszkolu.
W książeczkach i podręcznikach omawiane
są jednak zawody „wyraziste” i powszechne,
takie jak policjant, strażak, budowniczy (np.
niejaki Bob…), lekarz, krawcowa, weterynarz
lub dentysta. Dzieci piszą w ankietach, że architektura to „nauka o budowaniu”, „budowle”,
„budowanie i projektowanie budynków”, „planowanie jak rozbudować dom”, „projektowanie mieszkań”, „budynki”, a architekt, to „pan
który coś projektuje”, „ktoś kto szkicuje”, „ten
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kto projektuje budynki”, „projektant mieszkań”,
„człowiek który buduje budynki”, „człowiek
który robi różne plany”, „ten który robi wystrój”,
„osoba projektująca różne rzeczy”. Dzieci domyślają się po nazwie, że architektka, to kobieta-architekt. Reakcje dzieci wskazują jednak,
że wiedza na ten temat czerpana jest głównie
z sytuacji znanych z rodzinnego życia. A to nauka spontaniczna, żeby nie powiedzieć naturalna. Podobnie rzecz ma się z przyswajaniem
języka ojczystego, odbywającym się poza
wszelkim systemem dydaktycznym, trwającym do wieku gimnazjalnego, czyli do czasu
gdy uczeń jest już na tyle samodzielny, by
choćby z mediów dowiedzieć się, kim jest architekt. Niekoniecznie dowie się również czym
jest architektura, tym bardziej, jeśli zdecyduje
się zakończyć na gimnazjum obowiązkowy
etap swej edukacji. Jeżeli chodzi o tę problematykę, młodzież gimnazjalna tkwi w niewiedzy i nieświadomości. Co może zmienić ten
stan rzeczy? Na przykład udział w zajęciach
z zakresu edukacji architektonicznej. Ale czy
młodzieży takie zajęcia pomogą?

Płaski dach jest brzydki
Wszystko zależy od tego, na jakie zajęcia
dziecko traﬁ. Na jednych dowie się dzięki
foremkom do piasku, że budynek na planie
zygzaka lub w kształcie żagli, to arcydzieła
warte powielania na plaży. Na drugich dzięki
barwnej książce pozna gwiazdy architektury i nauczy się, że aby tworzyć coś dobrego
(cokolwiek to znaczy), trzeba być gwiazdą,
indywidualistą, może dziwakiem, dżentelmenem, pracusiem. A dzięki trzecim traﬁ na lekcje
muzealne lub co gorsza, lekcje plastyki, gdzie
dowie się, że piękna architektura to tylko zabytki, „styl Bauhaus to taki styl, w którym domy
stawia się z gotowych płyt i składa jak klocki”,
że okna muszą być prostokątne, a „dom musi
mieć spadzisty dach, bo płaski jest brzydki”.
Jaką jeszcze wiedzę może zdobyć dziecko lub
nastolatek na zajęciach na temat architektury? Jakie jeszcze „zdania” można powiedzieć
dzieciom? W zasadzie można im powiedzieć
wszystko – są jak tabula rasa, przyswoją każdą
opinię. Czy jednak etyka zawodowa lub zwykła ludzka moralność pozwala nam, dorosłym,
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Fot. Grzegorz Górka

Makieta architektury domu własnego 3-klasisty

mówić w ten sposób
o
osób
do naszych
atników? Kto powinien
przyszłych podatników?
a
zatem uczyć o architekturze?
Osobiste uprzedzenia
r
rzedzenia
d
dzy
zamiast wiedzy
Historia takich przedmiotów, jak etyka, wiedza
o kulturze, wiedza
d o społeczeństwie,
ł
ń t i czy wychowanie do życia w rodzinie (to tylko kilka z nowych przedmiotów) wskazuje, że nie zawsze powinni prowadzić je szkolni nauczyciele. Niestety
– przeważnie ci, uczący w szkołach podstawowych, nie posiadają kompetencji do przekazywania wiedzy szerszej, niż ta, która była podstawą ich studiów (o ile je w ogóle ukończyli). Etyki
i nowych przedmiotów często uczą nauczyciele
po kilkumiesięcznych kursach.
Podstawa programowa nauczania wymienia wyłącznie ogólniki. W języku potocznym
pojęcie architektury jest kojarzone najczęściej
z kubaturą i budynkami – dowodzą tego nie
tylko badania wśród uczniów, ale i tematy
projektów dyplomowych na wydziałach architektury. Młodzież uczy się niestety wprost,
że architektura to budynek. Treści nauczania
w klasach 0-3 (kształcenie zintegrowane) to
np. wybrane wytwory kultury, sztuki i techniki,
stosunki przestrzenne, działalność plastyczna w różnych materiałach, technikach i formach z wykorzystaniem tradycji regionalnych,
kształtowanie otoczenia i form użytkowych.
W 2008 roku uczestniczyłam dość intensywnie w przygotowaniu wspólnie z ZG SARP
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podstawy programowej usiłując
włączyć zagadnienia edukacji
przestrzennej do rozmaitych przedmiotów.
W
d j się
i zatem,
t
żże podstawy
d t
Wydaje
programowe
dla placówek oświatowych są konstruowane
poprawnie, jednak ich realizacja pozostawia
wiele do życzenia, szczególnie gdy na efekty
tej edukacji spojrzy architekt. Jeszcze gorzej
jest, gdy architektura jest łączona z tzw. dorob-

nia nauczycieli.
Religii uczą
w szkołach katechetki, wiedzy o życiu w rodzinie
dostarcza matematyczka po 3-miesięcznym kursie, o kulturze i społeczeńt i w liliceach
h i gimnazjach
i
j h uczą hi
t
ki
stwie
historyczki,
a języka angielskiego rusycystka – tym razem
po kursie 6-miesięcznym. Czy chcemy, aby
o architekturze uczyła polskie dzieci plastyczka po trzech miesiącach przyuczenia? Kto ją
jednak do tego przyuczy i jak?

Makiety robocze, nie tylko dziecięce, mają prawo być nieatrakcyjne
i niestaranne, bo przekazują pomysł i treść, a nie prostą
estetykę, której staranność zabija w dzieciach kreatywność.
Podobne makiety budują topowi zagraniczni architekci.

kiem kulturowym. Z tego najczęściej powstaje
swoista hybryda tzw. krajobrazu kulturowego,
prowadząca do zagadnień związanych z ładem przestrzennym, a ten rzadko kto potraﬁ
obronić. eMSA wspomaga i szkoli nauczycieli
w kierunku mówienia o architekturze, jednak
pokusa przekazywania uczniom osobistych
uprzedzeń jest u nich wyjątkowo głęboka
i trudna do powstrzymania. Najlepszy efekt
dają systemowe szkolenia, prowadzone we
współpracy z dyrekcjami szkół, gminnymi wydziałami edukacji oraz ośrodkami doskonale-

Systemowe szkolenia nauczycieli
Nie dorobiliśmy się jeszcze w Polsce systemowego choćby myślenia o tym, jak nauczać dzieci o architekturze, przestrzeni i relacjach w niej
zachodzących. No właśnie – relacjach. Po co
w edukacji architektonicznej formuła antropologiczna? eMSA jest metodą autorską, która pokazuje, że oddzielanie człowieka od przestrzeni
jest błędem, że uczenie dzieci tylko estetyki architektonicznej i gwiazdorstwa jest błędem, że
budowanie wizerunku architekta jako autorytetu
w sprawach przestrzennych jest błędem.

zawód:architekt
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Makieta miasta mentalnego wykonana przez przedszkolaków

Fot. Anna Rumińska

arch _ i _ kultura

Polskich studentów niestety uczy się często, że makieta
ma być atrakcyjna i wycyzelowana. Nic dziwnego,
że potem w projektach bardziej liczy się rendering i pic-makieta,
niż treść, funkcja, idea, symbol, lub choćby artyzm.

Realizacje architektoniczne dowodzą
niestety, że status architekta-autora nie wystarcza, abyśmy mieli monopol na opinie, co
jest dobre czy piękne. Edukację przestrzenną dzieci należy zaczynać od odpowiedzi
na pytanie „co to jest piękno?”, od ukazania
względności opinii i stanowisk, należy zacząć od poznania – a więc od etyki i ﬁlozoﬁi.
Kto jednak zechce uczyć o tym dzieci? Który
nauczyciel wzniesie się w swej codziennej
harówce dydaktycznej na wyżyny abstrakcji
i ﬁlozoﬁi? Oczekiwanie od nauczycieli tych

umiejętności jest również błędem – trzeba by
najpierw wprowadzić intensywnie te wątki do
pedagogiki.
Oświatowe wyzwania architektów
Architekci jak dotąd nie są grupą zawodową,
której celem jest nauczanie dzieci. Architekt
chce projektować, robić karierę, zakładać praktykę zawodową, ewentualnie uczyć studentów
tego samego. Praktyka eMSA pokazuje, że
współpracujący z nami studenci nie radzą sobie najlepiej w kontaktach z dziećmi, przeka-

zując niestety często modele myślenia skrajnie stereotypowego, obdartego z niuansów
humanistyki, a obrośniętego upodobaniem do
pouczania, w kwestii co jest właściwe, a co nie.
Jeżeli zatem nam, architektom, zależy na edukacji architektonicznej, musimy wypracować
model kształcenia tej grupy architektów, która
potem zechce podjąć wyzwanie oświatowe.
Ten problem zahacza o całokształt nauczania
akademickiego. Jednak skoro ubolewamy nad
tym, że rośnie nam kolejne pokolenie ludzi niewrażliwych na otoczenie i nieświadomych różnorodności, ludzi nie widzących innych architektonicznych wzorów niż willa-dworek, blok lub
kamienica, to jesteśmy zmuszeni przyjąć także
do wiadomości fakt, że zawód architekta nie
może ograniczać się do pracy projektowej, naukowej i dydaktyki na poziomie akademickim.
Musi również obejmować pracę w oświacie.

Fot. eMSA

Po lewej: warsztaty z dziećmi
prowadzone przez autorkę,
w ramach Inicjatywy
Edukacyjnej eMSA
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Po prawej: architektura
instytucji kultury
w wykonaniu 2-klasistów

Z : A _ 03 _ 2010

arch _ i _ kultura

Fot. Anna Rumińska

Makieta mikrodomu wykonana przez 4-klasistę

Należy jednak uważać, aby nie popaść
w skrajności prowadzące do postulatów specjalizowania dzieci w każdej ważnej dziedzinie – w podobnym tonie mogą się przecież
odezwać prawnicy, lekarze lub historycy,
twierdząc, że należy uczyć dzieci właściwego
osądzania, leczenia i rozumienia przeszłości.
Niedawno w mediach jakaś zapalona rajdówka (kobieta lubiąca szybkie samochody)
stwierdziła, że szkoły powinny uczyć dzieci
ﬁlozoﬁi prowadzenia samochodu, abyśmy wychowali pokolenie inteligentnych kierowców,
wszak czynność ta jest powszechna.
Chcemy uczyć dzieci życia i często wydaje się, że programy dydaktyczne, wytrzymałość szkół, nauczycieli i uczniów są z gumy
i że przyjmą wszystko w imię dobrej, nowoczesnej edukacji. Dodawanie nowych treści
nauczania wymaga jednak eliminowania tych
przestarzałych. A procesy te rzadko przebiegają u nas symultanicznie. W efekcie mamy
w Polsce dzieci uczące się znów wszystkiego
oraz środowiska zawodowe (np. architektów),
postulujące poszerzanie podstaw programowych nauczania.
System edukacji architektonicznej
Edukację architektoniczną powinni zatem
prowadzić w szkołach architekci posiadający
uprawnienia pedagogiczne. Dotyczy to i metodyki, i technik prowadzenia zajęć. Badania
eMSA dowodzą, że technika makiety (modelu)
jest dzieciom mało znana, a szkoły nie mają

Z : A _ 03 _ 2010

Minimalizm jest wyjątkowo rzadki u dzieci. W makiecie mikrodomu
(powyżej) chłopiec nakleił wiele elementów, a potem zdjął je
i świadomie zostawił dwa kolory – biel i czerń. To jedna
z najpiękniejszych mentalnie makiet. Bywa, że tego
właśnie brakuje w projektach dorosłych architektów.

funduszy, narzędzi, surowców, wiedzy, czasu
ani umiejętności, by ją stosować. Jest to technika uwielbiana przez wszystkich (nie tylko
dzieci), ale 99% uczniów w wieku 8-11 potwierdza, że w szkole nigdy nie wykonali makiety.
Metoda eMSA zakłada takie pozyskanie
i przygotowanie materiałów, aby taka edukacja była możliwa w warunkach szkolnych oraz
mieściła się w 45 minutach zajęć lekcyjnych.
W przedszkolach jest nieco inaczej, prace nie
są dzielone na identyczne bloki godzinowe.
Prowadzenie zajęć obowiązkowych w tym zakresie jest jednak możliwe tylko w przedszkolach oraz w klasach 0-3 szkół podstawowych.
W starszych klasach mogą to być tylko zajęcia
dodatkowe – nieobowiązkowe,a więc i nie dające gwarancji przekazania wiedzy wszystkim
dzieciom w sposób systemowy.
Szansą na obowiązkowość są bloki i ścieżki edukacyjne – zdarza się wielu nauczycieli,
którzy wykazują w tym przypadku ogromną
inicjatywę, warto z nimi współpracować. Pojawia się też problem z kryteriami oceniania.
Pozornie najtrudniejszy problem – fundusze
– również da się rozwiązać, trzeba tylko wie-

dzieć jak i z kim. eMSA prowadzi edukację
architektoniczną również w świetlicach środowiskowe, bibliotekach, klubach młodzieżowych, domach kultury i ﬁrmach animacyjnych. Przykładem jest 36 sesji makieciarskich
zrealizowanych przez nas w ramach projektu
„20282 Pomarańcze” (współﬁnansowanie:
Akademia Orange) pod patronatem „Z:A”
(szczegóły: www.emsarelacje.pl). Uczniowie
analizowali pojęcie kultury i tworzyli architekturę instytucji kultury w oparciu o trzy scenariusze: przestrzeń, ludzie i relacje. Warsztaty
pokazały ogromną kreatywność i wrażliwość
przestrzenną dzieci, szczególnie tych pochodzenia romskiego, a także wielkie umiejętności i upodobania makieciarskie.

Anna Rumińska
www.emsarelacje.pl
architektka,
etnolożka, autorka
Inicjatywy Edukacyjnej eMSA
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Brick Award 2010: kreatywnie z ceramiki
Sebastian Osowski

Gmach wiedeńskiego Muzeum Liechtenstein zamienił się 8 kwietnia br. w miejsce prawdziwie
festiwalowej gali architektury. Atrakcją wieczoru było wręczenie statuetek „Brick Award 2010”, które już po
raz czwarty otrzymali autorzy budynków uznanych za najbardziej innowacyjne i kreatywne pod względem
formy architektonicznej korzystającej z możliwości czerwonej ceramiki. Uroczystość zgromadziła ponad
300 architektów z całego świata, w tym kilkuosobową reprezentację z Polski.

W

Wśród dźwięków muzyki i burzy oklasków
nagrody „Brick Award 2010” odebrali:
I nagroda: HansjörgGöritz Architekturstudio
– za nowy budynek Forum Krajowego i Parlamentu Krajowego Księstwa Liechtenstein.
II nagroda: Valbhav Dimri i Madhav Raman
z Anagram Architects za Centrum Dokumentacji Praw Człowieka w New Delhi.
III nagroda: Nikolaus Bienefeld za dom myśliwski w Niemczech.

Przyznano także dwie nagrody specjalne,
otrzymali je arch. Emilio Caravatti za budowle infrastrukturalne w afrykańskiej Republice
Mali oraz Álvaro Siza i Rudolf Finsterwalder
za Muzeum Architektury Fundacji Insel Hombroich zbudowane na wyspie Hombroich
w Niemczech.
Czwartą edycję konkursu sędziowało międzynarodowe jury, w którego składzie znaleźli się renomowani architekci: Maurizio Masi

Fot. Wienerberger

W scenariuszu ceremonii znalazły się ﬁlmowe prezentacje wszystkich nagrodzonych
obiektów, wykład członka jury arch. Thomasa Rau’a o przyszłości energooszczędności
w budynkach (przyjazność środowisku była
dodatkowym kryterium oceny w tej edycji
konkursu), a atmosferę podgrzewały piosenki Edith Piaf wykonane z towarzyszeniem
fortepianu i nadzwyczaj żywiołowego akordeonisty.

Na czerwonym dywanie: Álvaro Siza (nagroda specjalna), Wolfgang Bachmann (Baumeister), Thomas Rau (jury), Heimo Scheuch (prezes Wienerberger AG),
Nikolaus Bienefeld (III nagroda),Valbhav Dimri i Madhav Raman (II nagroda), Emilio Caravatti (nagroda specjalna), Hansjörg Göritz (I nagroda)

Z : A _ 03 _ 2010
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I nagroda: Forum Krajowe i Parlament Krajowy Księstwa Liechtenstein.
Autor: HansjörgGöritz Architekturstudio. Nadzwyczaj prosta, niemal sakralna forma podnosi architektoniczny prestiż Vaduz – stolicy księstwa. Urzeka jednolitością i konsekwencją
w zastosowaniu cegły elewacyjnej koloru ochry. 680 tysięcy jednakowych cegieł pokrywa
ściany i suﬁty, od garażu podziemnego aż po salę posiedzeń. Organizatorzy zapewniali, że
zbieżność z miejscem gali była całkowicie przypadkowa!

(Włochy), Radu Mihailescu (Rumunia), Vladimir Plotkin (Rosja) oraz zwycięzcy poprzednich edycji – Andrea Deplazes (Szwajcaria)
i Thomas Rau (Holandia).
Oprócz wyróżnienia architektów i wręczenia nagród, podczas wydarzenia przedstawiono także album architektoniczny „Brick
2010”, w którym, obok zwycięskich projektów, zaprezentowano 35 innych ceglanych
budowli z całego świata. W albumie znalazły
się również polskie akcenty – Gmach Sądu
Okręgowego w Katowicach pracowni Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz oraz Pawilon Wyspiańskiego biura Ingarden & Ewý
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Architekci. Warto w tym miejscu dodać, że
do czwartej edycji konkursu krytycy architektury zgłosili 260 projektów z 32 krajów, czyli
dwukrotnie więcej niż do poprzedniej edycji
w roku 2008.
Naszą uwagę zwróciło, że mimo iż mecenasem i organizatorem konkursu jest producent ceramiki budowlanej (Wienerberger
AG), to w warunkach konkursu nie narzucono
konieczności zastosowania wyrobów tej marki. Jury wyłaniające zwycięzców składało się
wyłącznie z architektów, a nagrodzone obiekty wyraźnie wskazują, że szansę na wyróżnienia mają nie tyle budowle monumentalne,

co kreatywne, ekologiczne i prospołeczne.
Premiowane jest bowiem wykorzystanie każdego materiału ceramicznego (także cegieł
wytworzonych ręcznie jak w Mali, czy rozbiórkowych jak na wyspie Hombroich) do
projektowania architektury estetycznej, ekologicznej i funkcjonalnej.
Organizatorzy zapowiadają, że przygotowują się już do edycji Brick Award 2012. Mamy
nadzieję, że o oﬁcjalnym ogłoszeniu terminu,
warunków i idei konkursu będziemy mogli poinformować na łamach Z:A.
Internetowy serwis poświęcony konkursowi:
> www.brick10.com

Z : A _ 03 _ 2010
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II nagroda: Centrum Dokumentacji Praw Człowieka w New Delhi.
Autorzy: Valbhav Dimri i Madhav Raman z Anagram Architects. Ograniczony budżet nie ograniczył pomysłowości młodych projektantów.
Poetycka wręcz fasada o falowanej strukturze to przykład niezwykłego
efektu architektonicznego osiągniętego w oparciu o prostą formę cegły,
umożliwiającą tworzenie wzorów, struktur i otworów.

III nagroda: Dom myśliwski Morjan-Poeten w Niemczech.
Autor: Nikolaus Bienefeld. Dom, a właściwie domek, ponieważ
dwie kondygnacje mają powierzchnię ledwie 62 m2. Urzeka jednak
prostotą bryły, a użycie niedrogiej cegły w połączeniu z kunsztownym,
perfekcyjnym murowaniem na grubych spoinach tworzy historyczny,
sielski klimat. Wszystko z ogromną dbałością architekta o detale
i szczegóły konstrukcyjne. Proste i wyraﬁnowane zarazem.

Nagroda specjalna: Budowle infrastrukturalne w Republice Mali.
Autor: Emilio Caravatti. Dwie szkoły, punkt medyczny oraz domy
mieszkalne dla nauczycieli – to właściwie cały program społeczny,
realizowany z miejscową ludnością. Stosowane są tradycyjne techniki
i dostępne na miejscu materiały (cegły powstają z gliny dostępnej na
poletku tuż obok budowy). Celem programu było nie tylko postawienie
budynków, ale edukacja lokalnych budowniczych.

Nagroda specjalna: Muzeum Architektury Fundacji Insel
Hombroich na wyspie Hombroich w Niemczech.
Autorzy: Álvaro Siza i Rudolf Finsterwalder. Uwagę zwraca prosta,
wyważona bryła, której jedyną ozdobą jest grająca kolorami,
malarska elewacja. Cegły pochodzą z rozbiórkowego „recyklingu”,
są spękane, uszkodzone, rzadko która ma ostre kanty. Około 2%
cegieł nosi na sobie jeszcze ślady białej farby, co nadaje elewacji
żywy, ognisty charakter.
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Inteligencja rozbudowana
Tomasz Wlezień

Fot. archiwum Grupy Skalski

studium przypadku

Zautomatyzowanie wielu różnych funkcji wspomagających zarządzanie budynkiem stało się w ciągu
kilku lat standardem w wielu nowo powstających biurowcach. Stosowana „inteligencja” różni się skalą
i powiązaniem poszczególnych funkcji. Przykładem zaawansowanego rozwiązania jest instalacja
zrealizowana na bazie magistrali KNX w budynku biurowym Grupy Skalski w Krakowie, uhonorowana
w roku 2008 oﬁcjalnym tytułem Polish 2007 KNX Award.

H

Historia inteligencji w czterokondygnacyjnym
biurowcu Grupy Skalski zaprojektowanym
przez pracownię architektoniczną Atelier Loegler rozpoczęła się od... żaluzji, które miały chronić przed słońcem budynek pełen
przezroczystości. Przeszklona fasada oraz
szklane ściany działowe, w połączeniu z południowo-zachodnią i wschodnią ekspozycją
narażały wnętrza nie tylko na operowanie
słońca, ale też na przegrzewanie latem i konieczność intensywnego klimatyzowania.
Inwestor oczekiwał, że będzie to budynek
nowoczesny i ekonomiczny, a zastosowane
systemy i rozwiązania adekwatne do klasy
architektury i zapewniające wysoki komfort
użytkowania. W efekcie zastosowano rozbudowany układ instalacyjny, w którym za
sterowanie większością urządzeń budynku
odpowiada niskonapięciowa magistrala KNX,
niezależna od instalacji zasilającej.
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– Większość składowych tego systemu
jest znana i była już stosowana przy budowie
polskich biurowców, ale tu doszedł element
wentylowanej elewacji i zastosowania żaluzji –
opowiada nam architekt Bogdan Blady, który
zajmował się nadzorem inwestycji z ramienia
Grupy Skalski i koordynował prace związane
z technologią KNX. – Najważniejszym wyzwaniem było spięcie wszystkich instalacji w interakcyjną całość, zintegrowanie sterowania
i kontroli oraz bieżąca współpraca projektantów z dostawcami wszystkich systemów – nie
tylko magistrali i oprogramowania sterującego, ale także okien, oświetlenia, wentylacji
i klimatyzacji.
Fasada a wentylacja budynku
W zastosowanej podwójnej elewacji wentylowanej zasadniczą izolację stanowi fasada
wewnętrzna – to ona „zamyka” budynek. Nato-

miast głównymi zadaniami osłony zewnętrznej
są ochrona przed nagrzewaniem się fasady
wewnętrznej (użyte szkło zatrzymuje/odbija
część promieniowania cieplnego) oraz ochrona akustyczna (zwłaszcza że budynek znajduje się w pobliżu bardzo ruchliwej drogi).
Otwory wentylacyjne rozmieszczone w osłonie zewnętrznej wywołują naturalną cyrkulację
w przestrzeni pomiędzy fasadami, natomiast
otwierane elektrycznie okna w osłonie wewnętrznej (w górnej części każdej kondygnacji)
umożliwiają wentylowanie wnętrza biurowca.
Ciekawostką jest, że w przeszklonych ściankach
działowych tuż pod suﬁtem pozostawiono otwory – dzięki temu rozwiązaniu automatycznie sterowane otwarcie okien elewacyjnych na przykład
o 6:00 rano, powoduje naturalne przewietrzenie
całego budynku. W ten sposób można „za darmo” schłodzić budynek w okresie upałów nie
korzystając z energochłonnej klimatyzacji.
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Dzięki oświetleniu LED budynek robi duże wrażenie także w nocy

PODSTAWOWE DANE BUDYNKU:
Budynek biurowy – siedziba Firmy „Skalski”
Lokalizacja: Kraków, ul. Conrada
Inwestor: Firma Skalski Sp. z o.o.
Projekt: 2006-2007
Realizacja: 2007-2008

Aby dodatkowo przeciwdziałać nasłonecznieniu, zaproponowano zamontowanie żaluzji
regulujących dopływ słońca, a jednocześnie
stanowiących dodatkową barierę termiczną.
Żaluzje podążające za słońcem
– Nasza praca przy tym projekcie zaczęła się
właśnie od żaluzji – wspomina Krzysztof Sasin,
kierownik marketingu i sprzedaży EIB/KNX
w ﬁrmie ABB, dostarczającej elementy i urządzenia do systemu KNX. – Brak możliwości
przesłonięcia biurowca mógł powodować
duże straty energii, bo trzeba byłoby go mocno klimatyzować. Zaproponowaliśmy system
żaluzji z automatyczną korektą kąta lamelek,
podążających za zmieniającą się w ciągu dnia
wysokością słońca i kątem padania promieni.
W efekcie w słoneczne dni użytkownicy nie
muszą zamykać żaluzji do maksimum i włączać oświetlenia sztucznego.
Koncepcja działa w ten sposób, że promienie światła słonecznego nie przebijają się między dwoma lamelami żaluzji, ale odbijają od
ich powierzchni w kierunku suﬁtu. Dzięki temu
maksymalnie dużo światła zostaje wprowadzone głęboko do wnętrza, ale jest ono rozproszone, bez odbić i oślepiania. Wszystko dzieje się
automatycznie, bez udziału człowieka.
Żaluzje podzielone są na sekwencje, zgodnie z podziałami elewacji. Na przykład rano
żaluzje od strony wschodniej są przymykane,
zaś od zachodniej zapewniają pełny dostęp
światła. Wraz z upływem dnia lamelki wschodnie stopniowo są otwierane, natomiast te po
przeciwnej stronie budynku – przymykane.
Administrator steruje nimi w ramach całego
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Wykonawca instalacji KNX:
Elektrotermia Sp. z o.o., Kraków

budynku, ale można też przejść na kierowanie indywidualne, w ramach sekwencji odpowiadającej jednemu pomieszczeniu, zgodnie
z bieżącymi potrzebami użytkownika.
– Żaluzje pełnią funkcję dekoracyjną, budynek wygląda dzięki nim efektownie. Przede
wszystkim jednak mają ograniczać wpływ
słońca i dozować światło, ale też blokować nagrzewanie pomieszczeń, czym dają ochronę
termiczną – puentuje Bogdan Blady.
Układ nerwowy budynku
Chęć zastosowania inteligentnego sterowania
żaluzjami była pierwszym, lecz nie jedynym argumentem za wprowadzeniem magistrali KNX.
W trakcie projektowania pojawił się problem
zmieszczenia wszystkich przewodów i sterowników w stalowych proﬁlach ścianek przeszklonych. Brano także pod uwagę, że wprowadzenie
kilkunastu dostawców automatyki (okien, żaluzji,
klimatyzacji,wentylacji, oświetlenia) utrudniłoby
osiągnięcie estetycznej spójności miejsca.
Wówczas właściciel ﬁrmy Skalski, który znał
już tę technologię, zadecydował że trzeba się
do niej dostosować. Użycie przewodów sterujących KNX o niskim napięciu pozwoliło ukryć
je w stalowych proﬁlach, a przewody zasilające
poszczególne urządzenia umieszczono pod
podłogą techniczną i w przestrzeni międzysuﬁtowej. W efekcie technologia KNX stała się swoistym układem nerwowym budynku, a inwestor
otrzymał obiekt zgodny z życzeniem i łatwy do
ewentualnej modyﬁkacji – bowiem rozdzielenie instalacji sterującej od zasilającej umożliwia w przyszłości niemal dowolną rozbudowę
o nowe urządzenia i funkcje.

Powierzchnia zabudowy: 348.0 m2
Powierzchnia użytkowa: 810.78 m2
Kubatura: 4924.2 m3
Liczba kondygnacji: 4
Liczba wszystkich pomieszczeń: 33
Liczba pomieszczeń biurowych: 13

Czym jest standard KNX?
Zintegrowany standard kontroli budynku KNX
(KONNEX, dawniej EIB – European Instalation
Bus) to system służący do załączania, sterowania, sygnalizowania, regulacji i nadzoru zainstalowanych urządzeń elektrycznych połączonych
jednym, wspólnym przewodem sterującym,
tzw. magistralą. W ten sposób zlikwidowano
dyskomfort wynikający ze skomplikowanych
i zróżnicowanych procedur obsługi każdego
urządzenia czy systemu z osobna. Zarządzanie
systemem KNX może odbywać się za pomocą
panelu dotykowego, pilota, komputera osobistego lub internetu.
Dużą zaletą systemu KNX/EIB jest fakt,
iż przez przewód płynie bezpieczne napięcie
24V (ok. 5% okablowania). Wyższe napięcie
jest doprowadzone tylko do odbiorników prądu (urządzenia, lampy, gniazdka elektryczne),
przy czym okablowanie to jest pod napięciem tylko w trakcie użytkowania (załączenia)
odbiornika. Odłączenie napięcia następuje
na poziomie urządzenia wykonawczego
(najczęściej w rozdzielnicy).
Na dowolne tworzenie scen i sterowania
pozwala swobodne programowanie elementów
takich jak klawisze i urządzenia wykonawcze.
Pozwala to na oddzielenie sterowania od
przesyłu energii.
Taka instalacja ma istotne zalety, zwłaszcza
w budynkach użytkowych i domach/mieszkaniach bez wyraźnych podziałów na pomieszczenia (open space). Umożliwia zmianę funkcji
poszczególnych elementów bez znaczących
ingerencji w instalację elektryczną.
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Biurowiec pełen jest przezroczystości, dlatego zastosowano żaluzje, które zapobiegają niekontrolowanemu napływowi światła słonecznego

Oświetlenie, klimat, temperatura
Sterowanie oświetleniem i regulacja temperatury również odbywa się w technologii
inteligentnej. Załączanie funkcji czasu powoduje, że wybrane grupy oświetleniowe
oraz klimakonwektory (fancoile) połączone
z wentylacją są automatycznie włączane lub
wyłączane o określonej przez administratora
porze, np. po zakończeniu pracy w biurach.
Za optymalną temperaturę w pomieszczeniach odpowiada system sterowania zaprogramowany w oparciu o parametry poszczególnych pomieszczeń i przebywających
w nich osób. Jednym z proekologicznych
składników tej części systemu są gruntowe
wymienniki ciepła, wspierające system klimatyzacji.
Jak mówią architekt Katarzyna Kosydar
i konstruktor Janusz Malarczyk (oboje pracują w biurowcu): – Porównanie systemu in-
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teligentnego i tradycyjnego przychodzi nam
bardzo łatwo gdyż mieliśmy możliwość pracować w odmiennych warunkach - były one
szczególnie dokuczliwe w sezonie letnim i tradycyjne metody chłodzenia zupełnie się nie
sprawdzały.
Pracownicy ﬁrmy Skalski przyznają, że po
prawie dwuletnim okresie codziennej pracy
w budynku inteligentnym, przyzwyczaili się,
iż przebywając w nim czują się komfortowo.
– Mamy tu na myśli przede wszytkim odpowiednią temperaturę, niski poziom hałasu
i dobre oświetlenie – dodają.
Sterowanie zza biurka
Każdy użytkownik może zarządzać swoim
pomieszczeniem za pomocą naściennych
paneli (manualnie) lub komputera i przeglądarki www (elektronicznie) – dostosowując
systemowe rozwiązania do indywidualnych

preferencji w zadanym czasie, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa całego systemu. Indywidualne sterowanie może
być więc dokonywane z pozycji każdego stanowiska pracy – po zalogowaniu się, za pomocą graﬁcznego interfejsu można ustawić
dowolny parametr. Arch. Katarzyna Kosydar
wyjaśnia: – System nie wymaga szczególnej
ingerencji użytkowników, niemniej jednak
daje możliwości manualnej regulacji. Choć
nieczęsto sytuacje takie mają miejsce, to np.
kiedy program zmienia parametry grzewcze
o godzinie X (teoretyczne zakończenie pracy), osoba pozostająca dłużej może je dostosować do swoich preferencji.
Podobny schemat działania dotyczy
oświetlenia stanowisk pracy oraz regulacji
doświetlenia światłem dziennym i oświetlenia sztucznego. Od użytkowników biurowca
dowiadujemy się także, że w pokojach biu-
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Żaluzje ograniczają wpływ słońca i blokują nagrzewanie pomieszczeń, ale pełnią też funkcję dekoracyjną

Inteligentne sterowanie żaluzjami sprawia, że lamele same ustawiają się odpowiednio do położenia słońca

rowych regulacje przebiegają sprawnie. Jedynie w przypadku pomieszczeń typu „open
space” osiągnięcie właściwej temperatury
wymaga więcej czasu.
Interakcje instalacji
System został tak zaprogramowany, by jego
funkcje nie „blokowały” się wzajemnie. Na
przykład w razie niebezpieczeństwa centrala KNX odbiera sygnały o uzbrojeniu alarmu, włamaniu oraz o pożarze. Dla każdego
przypadku ustalony został scenariusz pracy
instalacji pozwalający na właściwą reakcję
i wykorzystanie systemu telewizji przemysłowej lub bezpieczne opuszczenie budynku. Dla przykładu: w trakcie pożaru żaluzje
są natychmiast podnoszone, żeby odsłonić
elewację i (gdyby zaszła taka konieczność)
umożliwić ewakuację po wybiciu szyby. – Powiązanie systemów: telewizji przemysłowej,
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przeciwpożarowego i alarmowego z układami sterowania oświetleniem i żaluzjami
zwiększyło bezpieczeństwo pracowników
i obiektu – zapewnia Krzysztof Sasin z ABB.
– Teraz łatwiej można ocenić stopień zagrożenia.
– Zagadnieniem pozaprojektowym, wymagającym cierpliwości projektantów i użytkowników, było wyregulowanie systemu – zwraca
uwagę Bogdan Blady. – Pomimo szczegółowych założeń i wyliczeń na etapie projektowym, w trakcie pierwszych miesięcy eksploatacji działanie instalacji należało dostroić do
rzeczywistych warunków.
Natomiast Katarzyna Kosydar i Janusz Malarczyk uspokajają: – Mimo ogromu nowinek
technicznych i mnóstwa możliwości wynikających z systemów, użytkownik jest w stanie
w sposób prosty obsługiwać wszystkie podstawowe parametry.

Dane instalacji KNX
w biurowcu Grupy Skalski
Instalacja steruje i monitoruje:
28 regulatorów temperatury steruje pracą
112 klimakonwektorów (zawory ciepła
i zimna, automatyczny dobór prędkości
wentylatorów),
146 żaluzji sterowanych w zależności od
położenia i natężenia światła słonecznego
uwzględniając kierunki fasad budynku,
76 otwieranych elektrycznie celem przewietrzania obiektu we współpracy z instalacją
wentylacji i pracą klimakonwektorów,
227 lamp skomunikowanych w 4 magistralach DALI i sterowanych poprzez
bramki KNX. Płynna regulacja natężenia
światła indywidualnie dla każdej lampy,
22 czujniki obecności sterujące oświetleniem w ciągach komunikacyjnych oraz
w zależności od warunków zewnętrznych
oświetleniem zewnętrznym (lampy, totemy,
drzewka, LED'y na elewacji itp.
Stacja pogodowa umieszczona na dachu budynku dostarcza niezbędne dane dla poprawnej pracy instalacji: temperaturę zewnętrzną,
położenie słońca, natężenie oświetlenia,
wiatru, stan deszczu, oraz synchronizuje
radiowo czas i datę dla magistrali KNX.
Panel sterujący pozwala na zmianę harmonogramów pracy ogrzewania (komfort/noc), załączania automatycznego sterowania żaluzjami
i oknami. Dla celów serwisowych umożliwia
ręczne sterowanie żaluzjami w ciągach
komunikacyjnych potrzebne przy myciu okien,
otwieranie zaworów ciepła i zimna oraz zmiany
prędkości wentylatorów klimakonwektorów.
Zawiera również moduł monitoringu temperatury każdego pomieszczenia z możliwością
zmiany zadanych temperatur bazowych.

***
Zapanowanie nad rozbudowaną inteligencją
biurowca ﬁrmy Skalski nie było zadaniem łatwym. Udało się dzięki współpracy przedstawicieli wszystkich branż. Uzyskany efekt wygody,
komfortu i bezpieczeństwa podniósł samopoczucie pracowników w miejscu ich zawodowej
aktywności, robi też spore wrażenie na klientach odwiedzających biurowiec. Wartością jest
także to, że mimo skomplikowanych rozwiązań
użytkownik w świecie loginów, interfejsów i paneli sterujących nie czuje się zagubiony.
Rozmowę z Romualdem Loeglerem, głównym architektem biurowca ﬁrmy
Skalski, opublikujemy w kolejnym numerze Z:A.
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Referencyjne realizacje HABE to m.in. kilkumetrowe nadproża murowane z cegły klinkierowej, ponad 20-metrowej
wysokości elewacje podwieszone na systemach konsol, murowane łuki zbrojone czy mury z cegły układanej bez przewiązań.
Na fotograﬁach: Osiedle Ekopark-Quattro, Warszawa, arch. APA Kuryłowicz & Associates; Osiedle Syta, Warszawa,
arch. Michał Sondij z zespołem; Dom Kupca, Szczecin, arch. Jacek Lenart z zespołem

HABE Zamocowania elewacji, Konstrukcje murowe, tel. (22) 772 45 67, www.habe.pl, techniczny@habe.pl
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Ewolucja projektu biurka
Dagmara Szwaj

Historia wyposażenia gabinetów i biur sięga daleko w przeszłość. Jednak w ostatnich
dziesięcioleciach można zaobserwować w tej dziedzinie nieznane dotychczas
przyspieszenie. Najpierw mieliśmy do czynienia z erą standaryzacji, później – ergonomii
i projektów mających ułatwiać mobilność pracowników i ich wzajemne relacje.
To zaś wymusiło ewolucję kształtów biurek.

P

Pierwsze meble, jakie odkryto, powstały już
w neolicie, pierwsze krzesła – w Egipcie,
a pierwowzory gabinetów – w starożytnej
Grecji i Rzymie. Znane nam biuro narodziło
się wraz z rewolucją przemysłową i kapitalizmem w XIX w. Coraz większa rola wymiany
informacji, korespondencji i księgowości,
a nawet prapoczątków reklamy i marketingu
posadziła pracowników przy biurkach, na
drewnianych stołkach. Od tego czasu zaszło wiele zmian w zakresie projektowania
biur i biurek.
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Najpierw dizajn
W latach 40. po II wojnie światowej kraje
Europy przyjęły standard dokumentów DIN.
Rozmiar A4, który w związku z tym został
wprowadzony, wymusił dostosowanie biurek
oraz miejsc do archiwizacji dokumentów.
W biurach najważniejsza w tym czasie była
hierarchia. Biurko służyło kadrze menadżerskiej do budowania prestiżu, a maszynistkom – do pisania tekstu pod dyktando
przełożonego. Biurko szefa było rozłożyste,
ciężkie, niemal monumentalne i zintegro-

wane z kontenerem, szafkami a biurko sekretarki wąskie – przecież miała się na nim
zmieścić jedynie maszyna do pisania i kilka
dokumentów.
W latach 50. standaryzacja umeblowania
doprowadziła do promowania modułowości. Łączono pojedyncze elementy meblowe
w celu stworzenia przestrzeni roboczej, która
wzmagała wydajność. Trzeba jednak zaznaczyć, że wygoda użytkownika nie była wówczas głównym wyznacznikiem w pracy projektantów. Najważniejszy był dizajn.
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• Lata 50.

• Lata 60.

• Lata 80.

Teraz człowiek
Gdy powstała potrzeba odpowiedzi na pytanie jak zminimalizować lub wyeliminować
negatywne skutki oddziaływania naszego
otoczenia w sensie ﬁzycznym i psychicznym, pojawiła się nauka zwana ergonomią.
Jej prekursorem był Polak, profesor Wojciech
Bogumił Jastrzębowski, który w 1857 r. jako
pierwszy na świecie użył tego pojęcia. Wykorzystując wiedzę o możliwościach psychoﬁzycznych użytkownika nauka ta pomaga odpowiednio projektować i korygować wyroby
użytkowe oraz organizować miejsce pracy
w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności, komfortu, bezpieczeństwa i satysfakcji
z pracy. Im bardziej środowisko pracy będzie
ergonomiczne, tym mocniej będzie odczuwana poprawa samopoczucia, zdrowia i efektywności pracy.
Wzrost znaczenia ergonomii w biurze
rozpoczął się w latach 60. XX wieku, jednak
rozpędu nabrał dopiero w następnym dziesięcioleciu. Wtedy zaczęły zmieniać się wyposażenie i aranżacja biura. Badania nad wpływem
siedzącego trybu pracy na ludzkie zdrowie
wymusiły zmiany w podejściu projektantów.
Dizajnerzy rozpoczęli poszukiwania nowych
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• Lata 90.

form i rozwiązań, które zniwelowałyby szkodliwy wpływ siedzenia – tej tak nienaturalnej
dla naszych organizmów pozycji ciała. Aby
ułatwić pisanie na maszynie, opracowywano
różne stojaki i podpórki pod nogi, lędźwia czy
regulację wysokości biurka. Wszystko w celu
utrzymania wyprostowanej pozycji pleców
i zapobiegania bólom karku. Wtedy popularne stały się biura otwarte, w których pracownik jest mobilny i ma możliwość ruchu.
Praca – mobilność i spotkania
Począwszy od lat 80. coraz ważniejszą rolę
w pracy człowieka zaczął pełnić komputer.
U zarania rewolucji technologicznej urządzenia te zajmowały jednak na biurku mnóstwo
miejsca, co doprowadziło do opracowania
zupełnie nowego wymiaru przestrzeni roboczej. Wzrosła rola dostawek, półek, dodatkowych stolików, czy platform pod monitor.
Przykładowo seria biurek o nazwie Amﬁ realizowała koncepcję integracji biurka, komputera i akcesoriów komputerowych tak dalece,
że nawet wygląd mebli i sprzętu komputerowego był podobny. Meble te umożliwiały
zmiany kąta nachylenia poszczególnych elementów blatu.

W latach 90. w biurach elastycznych, kreatywnych coraz częściej stosowano model
pracy grupowej i zespołowej, co oznaczało
wzrost znaczenia przestrzeni przeznaczonej
na spotkania. Wówczas biurka straciły na
przykład elementy przednie i boczne. Umożliwiło to usytuowanie dodatkowych nadstawek
w dowolnym miejscu. Utworzono wewnętrzne
zakrzywienia wokół miejsca na klawiaturę,
co z kolei pozwalało na siedzenie lub stanie
w niewielkiej odległości od stołu.
W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku ergonomia przestała się mieścić tylko w kategoriach dobrego samopoczucia ﬁzycznego, lecz
zaczęto ją wiązać także z korzystnym samopoczuciem psychicznym. Seria mebli Tangent
to idealny przykład jak dużą uwagę można
przywiązywać do mobilności. Biurka te nie posiadały żadnych prostych krawędzi a zamiast
tego – łącząc zakrzywione powierzchnie różnego kształtu i wielkości – można z nich było
stworzyć obszar roboczy, promujący elastyczną
i mobilną pracę. Stoły miały możliwość regulacji wysokości blatów. W zależności od ﬁzjologii
pracownika i jego potrzeb, mógł on wygodnie
dopasować wysokość stanowiska pracy oraz
spotkać się przy nim ze współpracownikami.

Z : A _ 03 _ 2010
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• Lata 70.

• XXI wiek

Jakie biurko?
Wszystkie te zmiany związane były z realizacją jednej podstawowej zasady – meble
są dla ludzi, a nie ludzie dla mebli. Pod
koniec lat 90. praca w pozycji stojącej stała się wyraźną tendencją. Odkryto wtedy
zalety biurka z elektryczną regulacją wysokości do pracy siedzącej, stojącej i stojąco-siedzącej. Wprowadzenie na rynek
pierwszego takiego biurka przez ﬁrmę
Martela zostało poprzedzone dokładnymi
badaniami laboratoryjnymi przeprowadzonymi przez Regionalny Instytut Higieny
Pracy w Kuopio oraz Uniwersytet Kuopio
w Finlandii. Zwrócono uwagę na to, iż użytkownik monitora ekranowego zazwyczaj
narzeka na dyskomfort pleców, przedramion, ramion i karku oraz niekiedy nóg.
Celem tego badania było przetestowanie
ergonomii i możliwości wykorzystania regulowanego elektrycznie biurka poprzez
porównanie:
wysiłku mięśniowo-szkieletowego,
postrzeganego poziomu aktywności i koncentracji,
wydajności pracy podczas pracy przy biurku elektrycznym i tradycyjnym.

Z : A _ 03 _ 2010

W wyniku przeprowadzonych testów otrzymano następujące wyniki:
wzmożona aktywność mięśni prawych typu
trapezius i lewych typu extensor digitorum
communis,
wydłużenie obu nadgarstków,
postrzegane zmęczenie przedramion było
niższe, gdy osoby badane pracowały przy
biurkach typu sit&stand. Natomiast wydajność pracy była o 10% wyższa, gdy badani
pracowali przy biurkach elektrycznych.
Małe jest piękne!
Dawniej symbolem zawodowego statusu były
tytuły w pracy biurowej. To właśnie ze statusem ściśle związane były meble i ich rozmiary.
Dzisiaj nacisk kładzie się na zapewnianie odpowiedniego przebiegu pracy, przekazywanie
informacji wśród pracowników i udzielanie im
pomocy w poruszaniu się w obrębie środowiska permanentnych zmian. W nowym tysiącleciu rozwój technologiczny promuje mobilność
pracy. Z drugiej strony, odkąd komputer stał
się powszechnym narzędziem, zdolność do
pracy ucierpiała ze względu na zwiększone problemy zdrowotne układu mięśniowoszkieletowego.

Obecnie okazuje się, że ze względu na minimalizację sprzętu, wzrost znaczenia spotkań,
a także ochronę środowiska, w wielu przypadkach pracownik nie potrzebuje już dużego blatu.
Do pracy z notebookiem, do wymiany informacji, do współpracy z kolegami wystarczy małe,
jednak w pełni ergonomiczne biurko. A jak będą
wyglądać meble przyszłości? Na jakim sprzęcie
będziemy pracować za 10, 20, 30 lat? Odpowiedź na to pytanie stanowi wyzwanie dla projektantów, którzy muszą pogodzić swoje wizje
z przemianami technologicznymi, organizacyjnymi i demograﬁcznymi. Czy, kiedy i w jakim stopniu tradycyjne biurowce i biura zostaną uznane
za przestarzałe i co zostanie zaproponowane
w zamian? Być może doczekamy się wkrótce
innowacyjnej koncepcji organizacji miejsc pracy
a wtedy stare, dobre biurko przestanie być dla
biura warunkiem sine qua non...?

Dagmara Szwaj
dagmara.szwaj@martela.pl
PR & Marketing Manager
w ﬁrmie Martela
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Fot. Piotr Surmiak
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Centrum Handlowe Howell, ul. Szewska, Wrocław, zastosowane szkło: Reﬂectaﬂoat Eclipse Clear Thermoﬂoatﬂoat, Luxguard Neutral 52 Float emaliowany, Studio EL Edward Lach

Słońce – wróg i sprzymierzeniec
Piotr Surmiak

Położenie geograﬁczne Polski nastręcza sporo problemów, które architekci muszą rozwiązywać.
Jednym z nich jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia wnętrz projektowanych budynków przy
zachowaniu właściwych temperatur w pomieszczeniach. Zarówno latem, jak i zimą.

P

Podczas projektowania najczęściej można
spotkać się z dwoma sprzecznymi wymaganiami dotyczącymi oświetlenia. To oczywiste, że w upalny czas kanikuły lokatorzy
szukają raczej cienia i ochłody, podczas gdy
w zimne, ciemne dni jesieni i zimy z pewnością tęsknią za dużą ilością światła i gorącym słońcem.
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Okazuje się przy tym, że zdobycze techniki, takie jak sztuczne ogrzewanie, chłodzenie
i oświetlenie niekoniecznie są aż takim dobrodziejstwem jak się to wydawało ich twórcom.
W praktyce objawia się coraz więcej negatywnych stron nasycenia otoczenia techniką.
Odbija się ona zarówno na zdrowiu ﬁzycznym,
jak i psychicznym ludzi korzystających z pro-

jektowanych budynków. Na dodatek rośnie
znaczenie ekonomicznej i ekologicznej strony
zastosowanych rozwiązań i systemów oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia.
Projektując nie można też zapominać
o obowiązujących przepisach, które dają coraz mniej swobody. Nowe przepisy, mówiące
o metodologii obliczania charakterystyki ener-

Z : A _ 03 _ 2010

Fot. Jasno Shutters
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Wnętrze kancelarii adwokackiej „Michielsen & Verschoor Advocaten”, Hoogvlitet, Holandia. Zastosowane rozwiązanie: okiennice wewnętrzne drewniane
z ruchomymi lamelami (shuttersy ﬁrmy Jasno) z drewna lipowego

getycznej budynku nakazują uwzględnianie
wpływu jaki ma słońce na temperaturę panującą we wnętrzu budynku. Musimy też uwzględniać ilość energii niezbędnej na ewentualne
obniżenie tej temperatury oraz na przewietrzanie. Może się okazać, że w celu sprostania
wymogom ograniczającym zużycie energii
przeznaczanej na eksploatację projektowanego obiektu, niezbędne będzie zastosowanie
rozwiązań redukujących wpływ słońca na warunki panujące we wnętrzach.
Rozmiar okien
Zmniejszenie powierzchni okien to najprostszy sposób na ograniczenie nagrzewania się
wnętrz latem, jak i emisji ciepła zimą. Mniej
energii będzie potrzebne do ich wentylowania
i regulowania temperatury. Zastosowanie tego
rozwiązania wiąże się jednak z pogorszeniem

Z : A _ 03 _ 2010

warunków oświetleniowych w pokojach. Na
straży stoją więc przepisy, które narzucają zachowanie odpowiednich proporcji (cyt. § 57. 2.
Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych):
„W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej
w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi
powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast
w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie
dzienne jest wymagane ze względów na przeznaczenie – co najmniej 1:12”.
Nie jest to mało. W domu mieszkalnym,
w pokoju o powierzchni 15 m2, należy umieścić okno o powierzchni wynoszącej w świetle
ościeżnicy co najmniej 1,875 m2. Przyjmując,
że wysokość okna dwuskrzydłowego będzie
wynosiła 170 cm, musi ono mieć szerokość ok.
150 cm. Okno możemy natomiast powiększać

bez ograniczeń tak, że będzie nawet w całości zastępowało zewnętrzną ścianę budynku.
Oczywiście spowoduje to silne nagrzewanie
się pomieszczenia lub jego wychładzanie. Bardzo często jednak duże okna stanowią istotny
element architektury, z którego projektanci nie
zamierzają rezygnować. Niezbędne jest wówczas zastosowanie rozwiązań pozwalających
ograniczyć wpływ okien na temperatury panujące we wnętrzu budynku.
Żaluzje i rolety
Najtańszym sposobem ograniczającym nagrzewanie pomieszczeń promieniami słonecznymi jest zastosowanie różnego rodzaju
wewnętrznych rolet i żaluzji. Nawet w sytuacji,
gdy są one wykonane z lekkich materiałów
mogą w znacznym stopniu zmniejszyć przedostawanie się promieni słonecznych do
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Fot. Warema-Jasieński

Fot. Lug Light Factory
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Sala biurowa wyposażona w zwieszane oprawy dekoracyjne typu Cirrus 2
na energooszczędne świetlówki liniowe T5

wnętrza budynku. Dzięki temu nagrzaniu nie
ulegają podłogi i ściany oraz przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu. Promieniowanie
podczerwone zostaje zatrzymane przez materiał rolet. Ich wpływ uwzględniany jest zresztą
przy obliczaniu charakterystyki energetycznej
budynku, co może być pomocne w sytuacji,
gdy wskaźnik zużycia energii rocznej przekracza dopuszczalne wartości. Poza tym
użytkownicy budynku mogą w prosty sposób
regulować stopień nasłonecznienia wnętrz.
Musimy jednak pamiętać, że same rolety i żaluzje także ulegają nagrzewaniu. Stąd korzystniej jest dobierać do ich wykonania materiały
w jasnych kolorach.
Rolety materiałowe powodują też w pewnym stopniu powstawanie efektu szklarniowego. Polega on na tym, że mocnemu nagrzaniu
ulega powietrze między powierzchnią materiału a wewnętrzną szybą. Dlatego lepiej jest
stosować rolety mocowane do skrzydeł okna,

Z:A _PYTANIE DO EKSPERTA

Nie zawsze miejsca pracy biurowej mogą
być doświetlone naturalnym światłem
dziennym. Jakie rozwiązania w zakresie
oświetlenia są polecane jako najbardziej
zbliżone do światła naturalnego?
Światło naturalne doświetla pomieszczenia
w specyﬁczny sposób. Podstawowa różnica oprócz
oczywiście widma światła, to fakt, że pada ono
najczęściej z boku (przez okna) a nie z góry, jak
w większości rozwiązań oświetlenia sztucznego.
Projektując nowoczesne rozwiązania
oświetleniowe do biur, chcemy aby nie były
one alternatywą dla światła dziennego, ale jego
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Sala konferencyjna z zewnętrznymi żaluzjami fasadowymi
typu „E60A2 Warema”

bowiem zmniejsza to odległość rolety od
szyby. Warto też montować rolety z prowadnicami. Ograniczają cyrkulację nagrzanego
powietrza między szybą a roletą, co zmniejsza wpływ efektu cieplarnianego na temperaturę w pomieszczeniu. Niestety, rolety i żaluzje
w niewielkim stopniu ograniczają straty energii
występujące w chłodniejsze dni. A przy tym
najczęściej są wówczas zwijane po to, aby
wpuścić do wnętrza jak najwięcej światła.
Okna termoizolacyjne i ciepłochronne
Najskuteczniejszą metodą zmniejszenia wpływu okien na temperaturę w pomieszczeniach
i straty ciepła zimą jest zastosowanie okien
przeciwsłonecznych. Do ich wykonania wykorzystuje się szyby termoizolacyjne, które do
pewnego stopnia zatrzymują lub odbijają promieniowanie słoneczne. Z uwagi na sposób
w jaki ten efekt jest uzyskiwany, dzieli się je na
absorpcyjne i reﬂeksyjne.

naturalnym uzupełnieniem. Harmonijne połączenie światła dziennego i oświetlenia sztucznego
pozwala racjonalnie korzystać z zasobów
energetycznych. Przy projektowaniu należy wziąć
pod uwagę kilka czynników – oprócz spełnienia
założeń normy PN-EN 12644 należy zapewnić
maksymalną wygodę użytkowania systemu.
Większość opraw produkowanych przez LUG
może być wyposażona w sensory, które wykrywają
obecność ludzi w pomieszczeniu i automatycznie
regulują natężenie oświetlenia w zależności od
ilości światła dziennego. Przykładem takiego
rozwiązania może być oprawa Cirrus 2 – ele-

Producenci szyb twierdzą, że po wymianie
zwykłych szyb na ciepłochronne można w sezonie grzewczym zaoszczędzić:
23 l oleju opałowego/m2,
25 m3 gazu/m2,
222 kWh/m2.
Szkło absorpcyjne (tzw. antisol)
Zatrzymuje część promieniowania cieplnego
i widzialnego dzięki domieszkom zawartym
w szkle. Powodują one dodatkowo zabarwienie
samego szkła na kolor szary, brązowy, zielony
lub niebieski. Szkło takie może być klejone i hartowane oraz łączone w zestawy zespolone. Jego
dużą zaletą jest odporność na uszkodzenia,
które mogłyby zmniejszyć zdolność do zatrzymywania promieniowania cieplnego. Niestety,
absorpcja promieni słonecznych powoduje też
silne nagrzewanie się szyby, co może prowadzić
do jej pękania. Dlatego w oknach zazwyczaj stosuje się szyby absorpcyjne hartowane.

gancka oprawa zwieszana światła bezpośredniopośredniego, z możliwością łączenia w linie.
Unikatowa konstrukcja rastra, wysoka sprawność
i zaawansowane układy sterujące spełniają
wymagania najbardziej wymagających użytkowników. Delikatnie rozświetlony suﬁt, odpowiednie
oświetlenie miejsca pracy przy jednoczesnym
ograniczeniu olśnienia w połączeniu z automatyką
załączania i ściemniania zapewnią komfort pracy
w każdym biurze.
> Mariusz Ejsmont, dyrektor techniczny
LUG Light Factory Sp. z o.o.
handlowy@lug.com.pl
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Szyby i folie przeciwsłoneczne
W informacjach producentów szyb
i folii przeciwsłonecznych oraz
termoizolacyjnych są one opisywane kilkoma symbolami. Zwykle
określają one następujące cechy:
LT – przepuszczalność światła,
LR – odbicie światła,
ET – przepuszczalność energii
cieplnej,
ER – odbicie energii cieplnej,
E A – absorpcja energii cieplnej,
g – przepuszczalność całkowita
energii cieplnej.

Fot. Warema-Jasieński
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Szkło absorpcyjne w zależności od koloru
i grubości zatrzymuje do 63% promieniowania
słonecznego, ale w sporym stopniu zmniejsza
też przepuszczalność promieniowania widzialnego. Przy dużych powierzchniach okien nie
jest to jednak zbyt zauważalne, a uzyskany
komfort z nawiązką rekompensuje konieczność nieco częstszego używania oświetlenia sztucznego. Poprzez zastosowanie szkła
barwionego zmniejszamy też odbicia światła,
a także możemy uzyskać efekty kolorystyczne
widoczne zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz
budynku.
Szkło reﬂeksyjne
Ten rodzaj szkła powstaje przez naniesienie na
powierzchnię zwykłego szkła bardzo cienkich
warstw metali i tlenków metali. W zależności
od ich składu mogą one odbijać promieniowanie cieplne długofalowe lub krótkofalowe.
Ma to istotne znaczenie dla sposobu ich zastosowania.
Promieniowanie cieplne krótkofalowe, nazywane też podczerwonym lub wysokoemisyjnym, wchodzi w skład promieniowania słonecznego i to właśnie ono powoduje nagrzewanie
się oświetlonych słońcem obiektów. Stosując
szkło reﬂeksyjne na fasadach oświetlonych
słońcem możemy zmniejszyć stopień nagrzewania się pomieszczeń w okresie letnim.
Szyby z taką powłoką określane są jako termoizolacyjne.
Promieniowanie cieplne długofalowe, nazywane też niskoemisyjnym, emitowane jest
przez nagrzane obiekty, a także przez grzejniki
oraz ludzi i zwierzęta. Poprzez użycie szkła
odbijającego tego typu promieniowanie ograniczamy wychładzanie pomieszczeń i straty
energii, co przydatne jest w okresie zimowym.
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Gabinet oświetlony na trzy różne sposoby w zależności od kąta nachylenia żaluzji.
Zastosowane rozwiązanie: wewnętrzne żaluzje typu „1.25.08 Warema”
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Fot. AGC Glass Europe

Fot. AGC Glass Europe
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Deloitte House (dawniej Atrium City), Al. Jana Pawła II, Warszawa,
na fasadach i w oknach użyto szkła Stopray Vision – 50T, neutralny,
architektura: Kazimierski & Ryba

Galeria Handlowa Złote Tarasy, ul. Złota 59, Warszawa, na fasadach pionowych i w oknach oraz na
dachu (oprócz szyb z sitodrukiem) zastosowano szkło marki AGC – Stopray Galaxy on Clearvision
oraz Stopray Saﬁr 61/32, architektura: Jerde Partnership

W ten sposób można uzyskać okna o ponad
dwukrotnie mniejszym niż zwykle współczynniku przenikalności cieplnej U. Dla zwykłych
szyb współczynnik U ma najczęściej wartość
2,5 W/m2K. Przy zastosowaniu szyby zespolonej jednokomorowej można uzyskać wartość współczynnika U od 1,6 do 1,0 W/m2K.
Stosując szybę zespoloną dwukomorową
uzyskamy wartość U od 0,7 do 0,5 W/m2K.
Warstwy reﬂeksyjne można też nanosić
na siebie tworząc w ten sposób szyby, które
w jednym kierunku odbijają promieniowanie
krótkofalowe, a w drugim długofalowe. Tak
powstają okna chroniące wnętrza przed nagrzewaniem się latem, a przed utratą ciepła
w zimie. Najlepiej stosować tego typu szkło
w zestawach zespolonych, w których warstwy reﬂeksyjne nanosi się na wewnętrzną
stronę szkła. Dzięki temu jest ono chronione
przed wpływem warunków atmosferycznych.
Nie grozi im również zadrapanie oraz zniszczenie środkami chemicznymi, które stosuje
się do mycia szyb.
Oba rodzaje tlenków w niewielkim stopniu
ograniczają przenikanie promieniowania widzialnego. Pojawia się jednak problem silnego
nagrzewania szyb termoizolacyjnych. Wymusza to konieczność ich hartowania, co podnosi koszt montażu takich szyb.

zaletę, że możemy ją zastosować w istniejących
budynkach bez kosztownej wymiany okien czy
szyb. Folie przeciwsłoneczne naklejane są na
zewnętrzną powierzchnię szyb. Produkuje się je
w różnych kolorach, dzięki czemu można dopasować wygląd okien do kolorystyki całej fasady.
Najczęściej spotykane folie mają kolor srebrny,
brązowy, neutralny lub biały. Folie białe są matowe mogą więc służyć do wyraźnego zmniejszania przejrzystości okien.
W zależności od rodzaju zastosowanej folii
możemy ograniczyć nagrzewanie wnętrz o 20 80%, ponieważ właśnie tyle energii słonecznej
może ona odbić. Pozwala to obniżyć temperaturę w pomieszczeniu nawet o 10 0C. Folie redukują także oślepianie i niemal w 100% blokują
promieniowanie ultraﬁoletowe. Nie nadają się
natomiast do ograniczania strat energii zimą,
bowiem w najlepszym przypadku zmniejszają
ją o 6-10%.
W przypadku folii naklejanych na okno
od strony pomieszczenia może dochodzić
do nadmiernego nagrzewania się szyb i ich
pękania. Łatwiej też można uszkodzić samą
folię. Lepiej jest stosować folie naklejane na
zewnętrzną powierzchnię szyby. Chroni ona
okno przed nagrzewaniem, a same folie odporne są na warunki atmosferyczne panujące
w naszej streﬁe klimatycznej.

Folie przeciwsłoneczne
Tańszym i bardziej uniwersalnym sposobem
ograniczenia wpływu słońca na warunki panujące we wnętrzach budynków, niż stosowanie
szyb termoizolacyjnych, jest pokrycie okien folią przeciwsłoneczną. Metoda ta ma jeszcze tę

Osłony przeciwsłoneczne
W sytuacji gdy chcemy zmniejszyć nagrzewanie się pomieszczeń w lecie, a nie jest
pożądane ograniczanie ilości wpadającego
światła, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, warto zastosować osłony prze-
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ciwsłoneczne. Możemy wykorzystać osłony
składane (tzw. markizy) lub stałe.
Zaletą markiz jest możliwość ich składania za każdym razem, gdy nie są potrzebne.
Z uwagi na konieczność regularnej obsługi
oraz okresowej wymiany pokrycia najlepiej
zakładać je nad oknami przyziemi. Trudno
jednak z nich korzystać, gdy chcemy osłony przeciwsłoneczne zamontować na wyższych kondygnacjach. W takiej sytuacji lepiej
skorzystać ze stałych osłon. Wykonane są
zwykle w formie aluminiowych żeber, które
układa się wzdłuż elewacji i mocuje do poprzecznych wsporników. Ich zaletą jest duża
estetyka oraz odporność na działanie warunków atmosferycznych. Mogą stanowić ciekawy akcent architektoniczny, szczególnie na
współczesnych, dość monotonnych fasadach budynków przemysłowych bądź biurowych. Przy odpowiednio dobranej szerokości
osłon i kształcie żeber dobrze chronią okna
przed nagrzewaniem w lecie szczególnie
wtedy, gdy słońce w ciągu dnia znajduje się
wysoko na niebie. A w okresach chłodniejszych, gdy promienie słoneczne nie są tak
silne, nie ograniczają ilości światła i energii
cieplnej, które docierają do pomieszczeń.

Piotr Surmiak
p.surmiak@zawod-architekt.pl
architekt, redaktor Z:A
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W zakładzie produkcyjnym często mamy
do czynienia z ciężkimi obciążeniami
eksploatacyjnymi, dlatego okładziny
ścienne powinny być nienasiąkliwe,
zmywalne i trwałe

Źródła wymagań higieniczno-sanitarnych
Piotr Loch

Projektując budynki staramy się nadać im szereg określonych cech użytkowych. Nic w tym dziwnego,
ponieważ własności te wymagane są zarówno przez inwestorów, jak i przez przepisy prawa oraz normy.
Pewne cechy nadajemy też budynkom i ich wnętrzom kierując się własnymi przekonaniami i standardami,
do których ustanawiania czasem aspirujemy. Wszystko po to, aby naszym klientom oraz przyszłym
użytkownikom zaoferować przestrzenie bezpieczne, wygodne, piękne, funkcjonalne, wyraziste itd.
Do takich istotnych i pożądanych cech przestrzeni należą też warunki higieniczno-sanitarne.

N

Nikogo już dzisiaj nie dziwi, że takie właśnie
warunki trzeba stworzyć nie tylko w sali operacyjnej czy gabinecie lekarskim, ale także w zakładzie gastronomicznym, fabryce żywności,
gabinecie kosmetycznym, przedszkolu czy
aptece. Tylko jak to zrobić? I co to znaczy, że
mają być odpowiednie? Gdzie szukać deﬁnicji
pojęć i wskazówek do projektowania? Skąd
czerpać wiedzę, czy zaproponowane przez
nas rozwiązania są właściwe? Jak to zweryﬁkować?
Warunki higieniczno-sanitarne, czy jak
chcą inni higieniczno-zdrowotne, opisują cechy przestrzeni istotne z punktu widzenia zapewnienia jej użytkownikom jak najlepszych
warunków rozwoju ﬁzycznego i psychicznego
oraz wyeliminowania lub – jeśli to nieosiągalne
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– choćby ograniczania wpływów w różny sposób zagrażających zdrowiu.
Prawne i pozaprawne
Przede wszystkim wymagania higieniczno-sanitarne należy podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowić będą wymagania prawne czyli te
sformułowane w aktach obowiązującego prawa – ustawach i wydanych na ich podstawie
rozporządzeniach. W tym przypadku podmiotem stawiającym wymagania jest ustawodawca – nasze państwo, czasem nawet Komisja
Europejska. Samo wymaganie przybiera postać przepisu. Ale nie wszystko da się ująć
przepisami. Poza warunkami usankcjonowanymi przepisami, istnieją też niezależnie i inne
wymagania higieniczno-sanitarne, stanowiące

grupę drugą. Nazwijmy je dla potrzeb tego artykułu – wymaganiami pozaprawnymi. W tym
przypadku podmiot stawiający wymagania
jest trudniejszy do zdeﬁniowania, ale istnieje
– jest nim nasza cywilizacja, kultura, wypracowany zasób zdobytej wiedzy, zbiór utrwalonych poglądów, a czasem także obiegowych
opinii.
Warto przyjrzeć się obu grupom wymagań,
aby rozpoznać podobieństwa i różnice oraz
ich mocne i słabe strony. Dzięki temu łatwiej
i trafniej podejmować będziemy decyzje projektowe.
Wymagania prawne
Wymagania prawne zapisane są w ustawach
i rozporządzeniach. Stanowią one obﬁty, ale
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AKTY PRAWA DOTYCZĄCE
OBIEKTÓW MEDYCZNYCH:
1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
(Dz. U. 213/2006, poz. 1568 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia,
urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej,
indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej
(Dz. U. 20/2000, poz. 254 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać
lokal apteki (Dz. U. 171/2002, poz. 1395)

jednocześnie skończony zbiór aktów prawa.
Mamy więc przepisy regulujące wymagania
stawiane:
obiektom medycznym: różnego rodzaju
zakładom opieki zdrowotnej, gabinetom
lekarskim, aptekom,
gabinetom fryzjerskim i kosmetycznym,
punktom przedszkolnym,
zakładom produkcji i obrotu żywnością
(pełne tytuły, numery i daty wydania dokumentów podano w ramce powyżej).
W dodatku wszystkie powyżej wymienione
obiekty są budynkami czy też w budynkach
się mieszczą – mamy więc też rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. A, że
większość z nich jest zakładami pracy w rozumieniu Kodeksu pracy – to trzeba jeszcze
wymienić przepisy BHP.
Uderzające jest to, jak bardzo wymienione
zbiory przepisów różnią się stopniem uszczegółowienia. I tak przepisy dotyczące obiektów
medycznych mają charakter instruktażowy
i są bardzo szczegółowe (najbardziej chyba te
o aptekach). Natomiast przepisy o zakładach
żywnościowych to jedynie zestaw dość ogólnikowych zasad i postulatów.
O czym mówią przepisy?
Określają minimalne wymagania programowe
obiektów – deﬁniują jakie pomieszczenia czy
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4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 26 września 2002 r. w sprawie danych
wymaganych w opisie technicznym lokalu
przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną
(Dz. U. 161/2002, poz. 1337)
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 26 września 2002 r. w sprawie wykazu
pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki
(Dz. U. 161/2002, poz. 1338)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań,
jakim powinno odpowiadać medyczne
laboratorium diagnostyczne
(Dz. U. 43/2004, poz. 408 z późn. zm.)

AKTY PRAWA DLA OBIEKTÓW
ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ
I OBROTEM ŻYWNOŚCI:
8. Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) NR
852/2004 z dn. 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie higieny środków spożywczych
(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004.
str. 0001-0054 z późn. zm.)
9. Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) NR
853/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. ustanawiające szczególne
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004.
str. 0055-0205 z późn. zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
medycznymi (Dz. U. 162/2007, poz. 1153)

miejsca należy w nich przewidzieć. Następnie określają pozytywne i negatywne związki
funkcjonalno-przestrzenne – precyzują jakie
pomieszczenia powinny ze sobą sąsiadować,
a jakie być od siebie oddalone. Które powinny
być połączone dla umożliwienia bezpośredniej komunikacji, a gdzie taka komunikacja
jest wykluczona. Osobną uwagę poświęcają
cechom pomieszczeń: ich wymiarom, wielkości, wysokości. Opisują też wymagania co do
temperatury powietrza, intensywności wentylacji, dostępu do światła słonecznego.
Przepisy określają cechy elementów kształtujących pomieszczenia, tj. podłóg, ścian, suﬁtów oraz wymagania wobec wyposażenia
instalacyjnego pomieszczeń – ilości umywalek, zlewów, misek ustępowych, natrysków,
wpustów podłogowych itd. Jeśli ktoś myśli, że
poszczególne akty prawa deﬁniują wymagania higieniczno-sanitarne zgodnie z powyższą
systematyką – jest w błędzie. Rozporządzenia
formułują bowiem wymagania sanitarne z różną szczegółowością. Czasem określają jedynie wymagania wobec niektórych spośród
wymienionych wyżej elementów.
Wymagania pozaprawne
Ci, którzy z racji zawodowej specjalizacji chcą
poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie standardów sanitarnych, nie mogą ograniczać
się do znajomości przepisów prawa. Wiedzy
o tym jak projektować zaplecza restauracyjne

czy sale operacyjne szuka się także na wykładach, szkoleniach i w literaturze fachowej.
Często obcojęzycznej.
Istotnym źródłem takiej wiedzy jest też doświadczenie. Trudno przecenić to, które zdobywają pracownicy inspekcji sanitarnej czy
członkowie szpitalnych zespołów przeciwepidemicznych dokonujący rutynowych kontroli
w podlegających nadzorowi obiektach. Któż
lepiej od nich będzie wiedział jakie są związki
przyczynowo-skutkowe pomiędzy rozwiązaniami przestrzennymi, architektonicznymi i organizacyjnymi a zdarzającymi się zakażeniami
szpitalnymi? Albo gdzie, kiedy i dlaczego dochodzi do naruszeń zasad higieny? To cenna
wiedza. Ponieważ właśnie na podstawie tych
negatywnych zdarzeń można wyprowadzać
wnioski i formułować zalecenia projektowe.
W taki sposób powstała na przykład organizacja European Hygienic Engeneering and
Design Group, która zrzesza producentów
żywności oraz producentów maszyn i urządzeń do jej produkcji. Firmy tworzące EHEDG
właśnie na podstawie różnych, przeważnie negatywnych, własnych doświadczeń podjęły się
zdeﬁniowania zaleceń dla projektantów i producentów maszyn i instalacji technologicznych. Zalecenia te określają z jakich rozwiązań
technicznych, organizacyjnych, przestrzennych i materiałowych należy korzystać, aby
produkowana żywność nie była zanieczyszczana czy skażona. Warto też zaznaczyć, że
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Brak prawidłowej wentylacji i słaba
izolacyjność ścian może powodować
liczne problemy, np. wykwity pleśni
na ścianach obiektu

zagadnienia higieniczno-sanitarne znajdują
się w polu zainteresowania wielu producentów materiałów budowlanych. Dzięki temu
pojawiają się specjalistyczne wyroby, takie jak
antybakteryjne szkło i ceramika budowlana,
zmywalne i „szorowalne” powłoki malarskie,
„higieniczne” suﬁty podwieszane i oprawy
oświetleniowe. To wszystko współtworzy wiedzę o kwestiach higieniczno-sanitarnych w budownictwie.
Zapożyczenia...
Poruszając się w obszarze tak rozbudowanej
wiedzy powinniśmy być uważni, aby nie mieszało się nam to, co zalecane z tym, co wymagane. Bo myli się często. I to zarówno rzeczoznawcom jak i pracownikom inspekcji pracy,
inspekcji sanitarnej i inspekcji weterynaryjnej.
W końcu, co nie dziwi, myli się projektantom.
Ci ostatni chcąc uzyskać dla swoich projektów uzgodnienie w zakresie wymagań
higienicznych i zdrowotnych są narażeni czasem na nadużycia ze strony tych uzgadniających, którzy przekonani o słuszności swoich
poglądów nie zauważają, że żądają niekiedy
zbyt wiele. Bo czym innym jest radzić, skłaniać
do zastosowania najlepszych możliwych rozwiązań, a co innego stwierdzić prosty fakt, że
przedstawione w projekcie rozwiązania (choć
nie są idealne albo po prostu nie podobają się
uzgadniającemu) spełniają zapisane w aktach
prawa przepisy sanitarne.
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Napisałem powyżej, że czasem wymagania sanitarne są ogólnikowe, że czasem pewnych spraw nie regulują. Weźmy na przykład
aneksy porządkowe. Każdy z „wrażliwych”
obiektów, jak choćby gabinet dentystyczny,
fryzjerski czy kuchnia restauracyjna należy
utrzymywać w czystości, często sprzątać,
często zmywać powierzchnie blatów roboczych, podłóg, ścian itd. Żeby wykonywanie tych rutynowych czynności nie stało się
uciążliwe, a w końcu zaniedbywane, trzeba
stworzyć sobie pewne udogodnienia. Takim
udogodnieniem jest zawsze dostępne (czyli
– nie kątem w toalecie), dobrze zlokalizowane (nie w kuchni i nie w gabinecie zabiegowym), odpowiednio duże (aby pomieściło co
potrzeba) miejsce, pomieszczenie lub choćby
zamykana wnęka służąca do przechowywania sprzętów do sprzątania i chemicznych
środków czyszczących. Powinien znajdować
się tam zlew i armatura umożliwiająca nabieranie wody do wiadra (bo trzeba przygotować
roztwór myjący), pranie i płukanie ścierek, gąbek, mopów, wylewanie brudnej wody.
O takich aneksach jest mowa w przepisach
o zakładach fryzjerskich. Paragraf 14 brzmi
w tym przypadku następująco: „Pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do
utrzymania czystości wyposaża się w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew,
z tym że w zakładach, w których znajdują się
nie więcej niż 3 stanowiska, dopuszcza się wy-

dzielenie miejsca wyposażonego w zawór ze
złączką do węża oraz wpust podłogowy z syfonem”.
W rozporządzeniu o zakładach opieki zdrowotnej analogiczny przepis deﬁniuje pomieszczenie porządkowe jako: „pomieszczenie
służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych,
a także przygotowywania roztworów roboczych
oraz mycia i dezynfekcji sprzętu stosowanego
do utrzymywania czystości (...), wyposażone
w zlew i armaturę”.
W rozporządzeniu o aptekach napisano
mniej: „pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu porządkowego i środków
służących do utrzymania czystości”.
A w rozporządzeniu w sprawie higieny
środków spożywczych mowa jest już tylko
o tym, że „Pomieszczenia żywnościowe muszą być utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej”,
oraz że „wyposażenie, wystrój, konstrukcja,
rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń żywnościowych: a) pozwala na odpowiednie utrzymanie, czyszczenie i/lub dezynfekcję (...) oraz
c) umożliwia dobrą praktykę higieny, włącznie
z ochroną przed zanieczyszczeniem (...)”.
W trzech z czterech podanych przypadków nie ma mowy o zlewie zamontowanym
na wysokości 50 cm od podłogi, choć na
pewno we wszystkich czterech można by
go uznać za element minimum zapewnienia
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11. Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z 19 października 2007 r. w sprawie placówek
opiekuńczo-wychowawczych
(Dz. U. 201/2007, poz. 1455)
12. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 maja
2009 r. w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków
tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania
(Dz. U. 83/2009, poz. 693)

dobrych warunków sanitarnych. Należałoby
zachęcić projektantów by przewidzieli w projektowanych obiektach takie rozwiązanie.
Ale czy można odmówić uzgodnienia projektu jeśli zamiast tego zaproponowali inne
– nieco gorsze?
...i analogie
Na tym przykładzie widać jak wielka jest pokusa posłużenia się analogią. Przepis z rozporządzenia traktującego o fryzjerach niektórzy
traktować będą jako wymaganie dla projektowanego sklepiku spożywczego – w dobrej
wierze, ale nie w zgodzie z prawem. Można
się też spotkać z postawami uzgadniających
polegającymi na zbiorczym i równorzędnym traktowaniu przepisów obowiązujących
z tymi, które utraciły moc (sic!). Specjalistom,
którzy przyzwyczaili się do pewnych dobrych
rozwiązań-wymagań trudno jest się pogodzić
z tym, że w nowych przepisach nie ma dla tych
rozwiązań miejsca.
Bo przecież ewolucja przepisów polega
czasem na ich eliminacji, w miarę jak te same
efekty można uzyskiwać środkami, które przynosi rozwój technologii. Wyrazistym tego przykładem są przepisy dotyczące obiektów żywnościowych. Tym, którzy stawiają sobie za cel
wypracowanie najlepszych rozwiązań zdarza
się popadać w przesadę, czasem graniczącą
ze śmiesznością. Mamy więc do czynienia
z mnożeniem pomieszczeń kosztem ich wiel-
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Uwagi do informacji zawartych w tekście „Higieniczne ściany i podłogi
w szpitalach i kuchniach” autorstwa Piotra Kasiury (Z:A 5/09):
1. Wymienione w tekście rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym
i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których
można wykonywać indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę i grupową praktykę
pielęgniarek i położnych (Dz. U. 27/2000 r. poz. 344)
zostało uchylone 27.09.2005 roku.
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AKTY PRAWA DOTYCZĄCE
INNYCH OBIEKTÓW:
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny
odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej
(Dz. U. 31/2004, poz. 273)

Higieniczne ściany i podłogi
w szpitalach i kuchniach
Piotr Kasiura

Na czystość w obiektach służby zdrowia i miejscach przygotowania żywności należy zwracać
szczególną uwagę. Projektanci powinni być świadomi znaczenia jakie ma w takich wnętrzach
właściwy dobór materiału, użytego do pokrycia ścian czy podłogi. W szpitalu, przychodni
czy restauracyjnej kuchni kwestia higieny dotyczy bowiem nie tylko samych pracowników,
ale także tych, którzy miejsca te odwiedzają a więc pacjentów i konsumentów.

W

W szpitalach i przychodniach powinna być
zachowana szczególna higiena a wykorzystywane rozwiązania nie mogą być typowe.
Codziennie pojawiają się tam setki chorych ludzi przenoszących wirusy i bakterie.
W szpitalach wykonuje się operacje, zabiegi, pacjenci korzystają z natrysków i toalet, dodatkowe zagrożenie stanowią zdrowi
przychodzący z wizytą, którzy mogą wnosić
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zarazki z zewnątrz. Podłogi i ściany w poczekalniach, salach operacyjnych, szpitalnych
czy gabinetach zabiegowych nie powinny
być zatem podatne na gromadzenie chorobotwórczych organizmów i dodatkowo łatwe
do utrzymania w czystości.
Z podobną starannością należy projektować wnętrza miejsc przygotowywania żywności. Zatrucia pokarmowe, często spowodo-

wane niedostateczną czystością kuchni, to
obecnie jedno z najpopularniejszych schorzeń. Powodowane są przez niebezpieczne
mikroorganizmy takie jak bakterie, wirusy,
pasożyty czy grzyby. Bardzo często nie utrzymywane w odpowiednim stopniu czystości
powierzchnie robocze są pośrednim lub bezpośrednim powodem rozprzestrzeniania się
zakażenia.

z : a _ 05 _ 2009

Niebezpieczne skraplanie
W restauracyjnych, szkolnych (a także szpitalnych!) kuchniach najbardziej powszechnym
problemem jest kondensacja (skraplanie) pary
wodnej. Przygotowywanie posiłków w wyniku gotowania, pieczenia czy smażenia jest
związane ze wzmożonym parowaniem, które
stanowi główne źródło wilgoci. A nie od dziś
wiadomo, że nadmierna wilgoć jest czynnikiem bardzo szkodliwym zarówno dla zdrowia
człowieka jak również jego otoczenia.
Kondensacja pary wodnej w pomieszczeniach objawia się najczęściej długotrwałym
zaparowaniem szyb i luster, niewysychającymi
ręcznikami oraz zawilgoconymi ścianami. Ten
niekorzystny proces związany jest przeważnie
z niewłaściwą wentylacją pomieszczeń. Aby
zabezpieczyć miejsca, gdzie posadzka często
bywa zachlapywana wodą a na ścianach skrapla się para, przeważnie układa się płytki ceramiczne. Jednak według badań organizacji CET
(The European Ceramic Tile Federation) 65%
płytek ceramicznych jest instalowana w sposób nieodpowiedni, co może prowadzić do
poważnych problemów. Potwierdzają to polscy

fachowcy. Wbrew powszechnej opinii okładziny
te nie są szczelne, dlatego w miejscach szczególnie narażonych na kontakt z wodą (np. wokół zlewozmywaków) trzeba układać pod nimi
jeszcze izolację wodoszczelną.
Dodatkowo w pomieszczeniach takich jak
kuchnie, gdzie użytkownicy są w ciągłym ruchu, ściany są często narażone na uderzenia
przez wózki, garnki czy patelnie. Wpływa to
na uszkadzanie, powstawanie zadrapań czy
stłuczeń płytek. A takie miejsca są szczególnie narażone na powstawanie i rozwój szkodliwych grzybów, w tym najpopularniejszego
czyli pleśni.
Chorobotwórcza pleśń
Pleśń to potoczna nazwa saproﬁtycznych
grzybów, które rozwijają się wskutek nadmiernej wilgotności powietrza. Szczególnie często
pojawiają się na fugach – w miejscach gdzie
płytka łączy się z podłogą bądź inną płytką.
Grzyby te powodują korozję biologiczną materiałów oraz psucie żywności. Pleśń oprócz
działania korozyjnego jest bardzo szkodliwa
dla zdrowia. Toksyny wydzielane przez grzy-

by mogą działać alergicznie i atakować układ
oddechowy, powodować głębokie grzybice,
stany zapalne skóry, zatrucia pokarmowe.
Zatrucia głównym winowajcą
Światowa Agencja Ochrony Zdrowia (WHO)
podaje, że do 30% ludności zamieszkałej w krajach uprzemysłowionych cierpi co roku z powodu zatruć pokarmowych. Zachorowania mogą
być związane z porą roku, sposobem przygotowania żywności, a także mogą wynikać z kontaktu i przenoszenia zakażeń w środowisku domowym. Badania WHO wskazują, że źródłem
zatrucia są najczęściej kuchnie, a także że zanieczyszczenie powierzchni jest jedną z pięciu
głównych przyczyn zatruć pokarmowych. Bezpośredni kontakt był najczęstszą drogą zakażeń
w obiektach służby zdrowia i domach opieki.
Prawo na straży higieny
Obowiązujące prawo dokładnie określa jakie
standardy ogólnobudowlane powinny zostać
spełnione w analizowanych rodzajach pomieszczeń. Prawidłowe wykończenie obiektów
opieki zdrowotnej opisują dwa dokumenty:

z : a _ 05 _ 2009
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2. W części artykułu zatytułowanej: „Systemowa kontrola HACCP” autor pisze:
„Wybierając produkty wykończeniowe do pomieszczeń związanych z żywnością,
warto sprawdzić czy spełniają one wymogi przepisów systemu HACCP.”
Tymi słowami autor sugeruje jakoby istniało coś takiego jak przepisy HACCP.
Nic takiego jednak nie istnieje. System HACCP tworzy na własny użytek,
indywidualnie, każdy przedsiębiorca produkujący lub handlujący
żywnością. Jest on zobowiązany przez prawo żywnościowe (poz. 8) przeprowadzać analizy realizowanych procesów technologicznych pod kątem wszelkich
czynników mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa produkowanej
żywności. Tworzy w ten sposób rodzaj własnej, wewnętrznej – zakładowej kontroli.

kości albo utykaniem kolejnych zlewów i umywalek kosztem przestrzeni dla urządzeń technologicznych czy po prostu dla komunikacji.
Do dziś projektuje się natryski na zapleczach
małych zakładów gastronomicznych – tak dla
świętego spokoju. Potem, nieużywane do celów higienicznych, służą do magazynowania
sprzętów, opakowań i – o zgrozo – żywności.
Niektórzy zaś lubią bardzo jak w każdym pomieszczeniu, które się sprząta na mokro jest
kanalizacyjny wpust podłogowy. Taki wpust
stać się może poważnym źródłem zanieczyszczenia, skoro dostają się do niego i zatrzymują
w nim osady. Wyschnięcie w nim wody (współczesne wpusty potraﬁą być bardzo płytkie)
oznacza otwarcie wnętrza systemu instalacji
kanalizacyjnej i uwalnianie z niego wyziewów.
Jeśli projektując jakiś obiekt nie wypracuje się
optymalnego rozwiązania, to „życie” i tak dopisuje swój własny komentarz. Niejedną umywalkę zdjęto, nad niejednym zlewem umieszczono blat roboczy – po tym jak już „sanepid”
sobie poszedł.
Powyższych uwag nie należy traktować
jako zachęty do obniżania standardów higieny
w projektowaniu budynków. Postulat czystości
jest jednym z elementów naszej kultury. W dodatku nie jest już tylko sprawą estetyki. W dzisiejszych czasach, kiedy ludzie w zawrotnym
tempie przemieszczają się między różnymi
krajami i kontynentami, higiena znów zaczęła być pojmowana jako element bezpieczeń-

stwa. Trzeba dokładać wielu starań aby tworzyć przestrzenne i architektoniczne warunki
wspomagające to bezpieczeństwo. Warto
poświęcić uwagę wszelkim zdobyczom myśli
i doświadczenia w dziedzinie projektowania
dla higieny. Przepisy sanitarne mają w tym
swoje należne miejsce. Ale też nie mogą stanowić obszaru niedomówień, nadużyć i pomylenia pojęć.
Architekt jest tym, który powinien znaleźć
optymalne rozwiązania przestrzenne. Muszą
one spełniać wymagania bezpieczeństwa
konstrukcji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i sanitarnego. Osiągnięcie tego wszystkiego czasem pozostaje ze sobą w konﬂikcie.
Do oceny rozwiązań projektowych potrzeba
więc obiektywnych i precyzyjnie zdeﬁniowanych kryteriów. Jeżeli przepisy są traktowane
jako pole do uprawiania swobodnych interpretacji, to jedynym wyjściem jest dokładne
trzymanie się ich litery. Trzeba czytać przepisy
i je stosować – dokładnie czytać i dokładnie
stosować.

Piotr Loch
tektonium@tektonium.com.pl
architekt, członek IARP
(Okręg Pomorski)

zawód:architekt

41

biuletyn izby architektów

WYBORY
2010
3. KADENCJA
IARP

PRZED KRAJOWYM ZJAZDEM IZBY ARCHITEKTÓW, 11-12.06.2010, WARSZAWA

Do delegatów II Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu IARP
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Delegaci, Architekci,
Izba Architektów RP jest organizacją samorządową działającą w ramach obowiązujących
uregulowań administracyjno-prawnych, w tym
konstytucyjnych – związanych wprost z ponoszoną odpowiedzialnością zawodową.
Budowa profesjonalnej, odpowiedzialnej
organizacji zawodu zaufania publicznego,
jakim jest zawód architekta, wymaga bezwzględnie dobrych – zawodowych i prawnych
– założeń systemowych realizowanych z konsekwencją i dyscypliną, graniczącą z determinacją. Podtrzymywanie logiki kontynuacji
tych cech – jako pochodnych doświadczenia
i gwarancji przewidywalności – jest konieczne dla zapobiegania sytuacjom kryzysowym.
Dotyczy to zarówno służb cywilnych Izby, jak
i ustawowo-statutowych wybieranych organów samorządu. „Inaczej będzie powódź”.
Jestem z naszym samorządem od początku jego powstania (wliczając w to pracę
w Komitecie Organizacyjnym Izby Architektów
powołanym 25.05.2001 roku). Obserwowałem
wszystkie sytuacje kryzysowe (zrozumiałe dla
młodej stażem organizacji) ze świadomością,
że trudne dojrzewanie wymaga czasami bolesnych doświadczeń, z których jednak należy wyciągać konstruktywne wnioski – patrz:
Izba kontra UOKiK, samorząd zawodowy
przed Trybunałem Konstytucyjnym, próby
pozbawienia suwerenności Izby Architektów
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w ramach specustawy samorządowej, skargi
na korporacyjność działań Izby Architektów
czy wreszcie skazywanie zawodu architekta
na niebezpieczny zakres odpowiedzialności
w kolejnych projektach nowelizacji Ustawy
Prawo budowlane. Wszystkie powyższe zagrożenia zostały – w tej skróconej kadencji
– z pozytywnym skutkiem rozwiązane, co
zostało wyraźnie wyartykułowane w ostatnim
raporcie UOKiK na temat dostępności zawodu i przestrzegania reguł rynku usług konsumenckich w zawodach architekta i inżyniera
budownictwa.
Ostatni, najbardziej wymowny kryzys spotkał nas na pamiętnym Zjeździe IARP w 2008
roku. Przyjmując na siebie – w tamtej sytuacji
– funkcję Prezesa Krajowej Rady byłem przekonany, że tylko dobrze zorganizowana praca
zespołowa przywróci pojęcie demokratycznych zasad, bardzo pokrewnych idei samorządowej.
Taką też była ostateczna decyzja tamtego
Zjazdu.
Wierzę, że praca zespołowa w świecie tak
zindywidualizowanego zawodu, jakim jest
zawód architekta, jest dla podtrzymania jego
prestiżu bezwzględnie potrzebna. Wiem również, że zasada transparentnego rozwiązywania problemów zawodowych, a nie skupiania
się na istocie władzy, powodować może jej
pozorną słabość. W efekcie końcowym daje
jednak prawdziwą siłę i bezpieczeństwo

wspólnocie zawodowej, jako niepodzielnej całości w każdym wymiarze.
Taką współpracę wraz ze wszystkimi
członkami Krajowej Rady oraz z pozostałymi
organami krajowymi naszego samorządu,
zawsze – również w ostatnich 2 latach – preferowałem. Sprawozdanie z tych działań, to
lektura na niemal 170 stronach dokumentu
podsumowującego kadencję oraz ostatni
rok działania, do którego przeczytania każdego Delegata serdecznie zapraszam. Za
kilka dni otrzymacie Sprawozdania przesyłką
pocztową wraz z pozostałymi materiałami
zjazdowymi.
Oświadczam jednocześnie, że będę pracował z każdym, kto wyżej opisanych zasad
lojalnie przestrzega oraz będę bronił każdego
poglądu, który z tych zasad wynika. Ale będę
też sprzeciwiał się każdemu działaniu, które te
zasady narusza.
Tak zostałem wychowany i ukształtowany
prywatnie i zawodowo.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Sławomir Żak
Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP
Wrocław 20.05.2010

Z : A _ 03 _ 2010

Fot. Kacper Kowalski/Forum
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INTERWENCJE IARP, PO WIELKIEJ WODZIE 2010

Apel o działania po klęsce powodzi
Krajowa Rada Izby
Architektów zareagowała
na klęskę powodzi
apelując poprzez
władze okręgowe do
wszystkich swoich
członków o podjęcie
aktywności w zakresie
współpracy z jednostkami
i instytucjami zajmującymi
się likwidacją skutków
klęski żywiołowej. A także
o pilne zgromadzenie
informacji o architektach
– członkach Izby,
poszkodowanych w wyniku
majowych powodzi

Szanowne Koleżanki i Koledzy
W związku z sytuacją powodziową w kraju proszę w trybie pilnym:
1. Nawiązać bezpośredni kontakt (spotkanie
lub inna forma komunikacji oﬁcjalnej) z właściwymi organami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za zarządzanie i koordynację stanem kryzysowym wywołanym
powodzią.
2. W ramach tego kontaktu złożyć ofertę
współpracy i pomocy (w ramach posiadanych kompetencji zawodowych) ze strony
Izby Architektów w zakresie:
ochrony przed skutkami powodzi terenów
i obiektów budowlanych,
oceny skutków powodzi dla terenów
i obiektów budowlanych,
doradztwa koordynacyjnego i technicznego dotyczącego odbudowy terenów objętych powodzią,
pomocy technicznej i zawodowej w zakresie
koniecznej interwencji doraźnej i długoterminowej dla terenów objętych powodzią.

w naszym kraju.

Szanowne Koleżanki i Koledzy
Przewodniczący,
W związku z zaistniałą sytuacją powodziową
w kraju proszę w trybie pilnym o uzyskanie
potwierdzonych informacji w odpowiednich
okręgach administracyjnych Izby Architektów
o skutkach powodzi, które dotknęły członków
naszego samorządu zawodowego.
Powyższa informacja będzie podstawą
do przygotowania przez Krajową Radę Izby
Architektów stosownej uchwały na zbliżający
się Zjazd w zakresie uruchomienia działań
ﬁnansowych, pomocowych dla tych Koleżanek i Kolegów, którzy w wyniku powodzi zostali poszkodowani.
Proszę o pilne przekazanie do KRIA informacji o ilości takich przypadków oraz o zakresie zgłoszonych szkód do dnia 07.06.2010.
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Sławomir Żak
Prezes Krajowej Rady
Izby Architektów RP

Proszę o pilne przekazanie Krajowej Radzie
IARP informacji (do dnia 28.05.2010) dotyczącej efektów wskazanych powyżej działań.
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Sławomir Żak
Prezes Krajowej Rady
Izby Architektów RP

Z : A _ 03 _ 2010
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IZBA ARCHITEKTÓW W RAPORCIE URZĘDU ANTYMONOPOLOWEGO

IARP o raporcie UOKiK:
zyskaliśmy potwierdzenie,
że działamy prawidłowo
Urząd antymonopolowy opublikował w kwietniu br. raport z „badania
stanu konkurencji w krajowym sektorze usług profesjonalnych
– architekt, inżynier budowlany”. Choć niektóre zapisy raportu
UOKiK wydają się w szczegółach dyskusyjne dla zawodu architekta
(m.in. odmienny sposób rozumienia konkurencyjności, jakości
usług i ochrony klienta oraz interesu społecznego), to ogólne
podsumowanie raportu jest dla IARP zdecydowanie pozytywne.

T

Tezą badania UOKiK było zweryﬁkowanie
czy samorząd architektów (i inne samorządy)
wpływa na stan konkurencji rynkowej oraz czy
istnieją bariery hamujące jej rozwój. Badanie
podzielone zostało na dwie części: a) analiza
regulacji tworzących bariery wejścia do zawodu oraz b) analiza regulacji stanowiących bariery wykonywania zawodu.
W raporcie nie wykazano żadnych nieprawidłowości. Nawet jeśli niektóre istniejące zapisy w regulacjach IARP można było uznać za
„trudne” w oczach urzędu, to wyraźnie zostało
stwierdzone, że nie są one wykorzystywane do
wpływania na rynek usług architektów.
Izba Architektów nie steruje cenami i nie
ogranicza konkurencji. W podsumowaniu raportu UOKiK czytamy: „nie zostały zidentyﬁkowane bariery wejścia do zawodu oraz jego wykonywania, które faktycznie osłabiałyby proces
konkurencji”. Urząd stwierdził także, że regulacje Izby w zakresie etyki i standardów uprawiania zawodu architekta nie są wykorzystywane
do wpływania na konkurencję rynkową:
„Jeżeli izby zawodowe używałyby pełnionej
funkcji organizatora egzaminów do ograniczania liczby praktykujących architektów i inżynierów, a przez to zmniejszenia konkurencji na rynku, należałoby oczekiwać niskich
wskaźników ich zdawalności. Nie znajduje to
potwierdzenia w danych liczbowych”.
„(...) negatywny wpływ wyłącznej kontroli izb
nad egzaminem zawodowym na liczbę osób
zdobywających z roku na rok uprawnienia
budowlane w specjalności architektonicznej
oraz konstrukcyjno-budowlanej nie został
potwierdzony”.
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Izba nie wprowadza ograniczeń i nie blokuje młodym architektom dostępu do zawodu.
Raport UOKiK opisuje drogę do uzyskania
samodzielnych uprawnień projektowych architektów. Jednocześnie stwierdza, że do świadczenia usług architekta konieczne jest „posiadanie specjalistycznej wiedzy potwierdzonej
odpowiednimi dokumentami” oraz że „usługi
te uznawane są za jeden z istotniejszych sektorów gospodarki europejskiej i polskiej”. Magisterskie 5-letnie studia i 3-letnia praktyka
zakończona egzaminem i członkostwem w samorządzie zawodowym są standardową w Europie drogą. Potwierdza to raport UOKiK:
„Brak obowiązkowego członkostwa (w izbach
architektów – przyp. red.) należy do rzadkości
wśród państw członkowskich UE.”
„W zdecydowanej większości państw instytucje przeprowadzające egzamin są tożsame z izbą zawodową.”
„Długość obowiązkowej praktyki oraz obecność egzaminu zawodowego odzwierciedlają przeciętnie występującą tendencję
regulacyjną w Europie”.
Procedury w Izbie Architektów RP spełniają
więc europejskie standardy i nie przysparzają
młodym ludziom żadnych niespodziewanych
utrudnień w dostępie do zawodu. Wystarczy
spojrzeć na liczby podane w raporcie UOKiK:
w ciągu ostatnich 8 lat liczba uprawnionych architektów wzrosła w Polsce o ponad 40% (od
6369 w roku 2002 do 8948 w roku 2009, a aktualnie już 9473).

Raport UOKiK został przedstawiony
publicznie podczas debaty
zorganizowanej 21 kwietnia 2010 r.
przez redakcję Dziennika Gazety
Prawnej (czytaj obok). Przytaczamy
wypowiedź arch. Sławomira Żaka,
Prezesa Izby Architektów, który był
jednym z jej uczestników.

J

Jako uczestnik debaty zorganizowanej przez
Dziennik Gazeta Prawna pragnę poinformować, że Raport UOKiK w swoim podsumowaniu brzmi: „nie zostały zidentyﬁkowane bariery
wejścia do zawodu oraz jego wykonywania, które faktycznie osłabiałyby proces konkurencji”.
Podczas debaty zabrałem głos podnosząc kilka dodatkowych kwestii, m.in.:
badanie UOKiK ograniczyło się w swoim
zakresie tylko do: konkurencji cenowej
i dostępu do wykonywania zawodu, bez
analizy aktów prawa od strony ochrony jakości świadczonych usług i nakładanych
w Polsce na zawodowych architektów
restrykcyjnych kryteriów np. ﬁnansowych
gwarancji – faktycznie regulujących dostępności do publicznego rynku pracy,
wyszczególniłem w tym obszarze Ustawę o zamówieniach publicznych, w której
prace twórcze kwaliﬁkowane są w jednym
szeregu z pracami odtwórczymi (patrz:
roboty budowlane, natomiast w innym
uregulowaniu dot. gwarancji zapłaty za roboty budowlane zostajemy w sposób niekonstytucyjny pominięci – tutaj występuje
niestety brak jakiejkolwiek reakcji UOKiK.

Zwróciłem również uwagę na kwestie ujęte
w raporcie, ale i pominięte w nim:
sugestie UOKiK dotyczące przekazania
kompetencji egzaminowania w ręce administracji państwowej jest w opinii IARP
w gruncie rzeczy rozbrajaniem samorządu z mechanizmów konkurencyjnych
i egzekucyjnych, a prowadzi wprost do
deprecjacji organizacji samorządowej,
pominięto w raporcie kompletnie działania IARP związane z naszymi wieloletnimi staraniami kierowanymi do organów
ustawodawczych o rozszerzenie dostępu
do zawodu architekta w obszarze jurysdykcji samorządu architektów zgodnie
z obowiązującymi Polskę uregulowaniami europejskimi (patrz Karta Bolońska
– dwustopniowy system kształcenia).
Sławomir Żak, architekt

opracował: Sebastian Osowski

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów
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OFICJALNE SPOTKANIA I PUBLIKACJE PRASOWE

Debata w redakcji Dziennika Gazety Prawnej
Przedrukowany poniżej artykuł jest publikacją DGP po debacie z dnia 21 kwietnia 2010 r.
We wstępie wymienia architektów i inżynierów, lecz jego duża część dotyczy także zawodów prawniczych.
Uogólnia to rzeczywisty przebieg rozmów, ale i uwidacznia, że niektóre podejrzenia UOKiK i publikacji
medialnych niekoniecznie dotyczą zawodu architekta i samorządu architektów.

Z : A _ 03 _ 2010
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Przewodniczący Okręgowych Izb
o planach na nową kadencję
Nie pytajmy się co Izba robi dla nas. Zastanówmy się wspólnie co my możemy zrobić dla Izby – taki wspólny
apel można byłoby wysnuć z pozjazdowych reﬂeksji części przewodniczących na rozpoczętą trzecią kadencję.
Nasi rozmówcy przedstawiają w skondensowanej formie swoje strategie i plany działań.

Kujawsko-Pomorska OIA
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów wchodzi w kolejną fazę rozwoju. Dla członków przestało być satysfakcjonujące samo pojawienie się samorządu zawodowego, któremu
często na wyrost przypisywano cudowne właściwości oraz nieograniczoną moc sprawczą.
Pomimo że na naszym ostatnim Okręgowym Zjeździe nie pojawiły się żadne oﬁcjalne
wnioski i opinie, to nie raz poruszano temat
działalności Izby w dyskusjach kuluarowych.
Pojawia się coraz więcej głosów krytyki oraz
rozczarowanie, że nie zostały spełnione pierwotne oczekiwana, takie jak np. skuteczna możliwość wpływania na zapisy prawa, utrzymanie
odpowiedniego poziomu cen, wyeliminowanie
z projektowania architektury osób nie będących członkami Izby Architektów. Dochodzi
do tego świadomość, że nie działamy w próżni
ekonomicznej i społecznej. Na nierozwiązane
dotychczas problemy Izby będą nakładać się
nowe; dostrzegamy je już między innymi w takich zagadnieniach, jak: dwustopniowe kształcenie architektów, konieczność dostosowania
się do norm europejskich, oczekiwanie od
architektów nowych umiejętności, które coraz
mniej mają wspólnego z tradycyjnym rozumieniem pracy i działalności architekta.
Wszyscy marzymy o świecie, któremu można ufać. Oczekujemy, że w naszej działalności
zawodowej wszystko będzie pod kontrolą.
Chcielibyśmy pracować w świecie przewidywalnym i mieć poczucie stabilizacji, mimo częstych
zmian społecznych i gospodarczych. Tego
oczekujemy od samorządu zawodowego, więc
zadajemy sobie pytanie, co dalej z tą Izbą i czy
ma ona rację bytu. Paradoksalnie jedyną odpo-
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wiedzią jest to, że i tak przynależności do grupy
nie zdołamy uniknąć. Już z racji tego, że jesteśmy architektami stanowimy grupę. Nawet najwięksi indywidualiści deﬁniują się w końcu jako
członkowie jakiejś elitarnej grupy. Jest naturalne, że chcemy wypadać korzystnie w porównaniu z innymi i pragniemy dowartościować się
we własnych oczach. Nie zawsze jest to łatwe,
ponieważ akurat w danym momencie nie czujemy się wybitnymi artystami, ludźmi sukcesu czy
choćby w pełni docenianymi profesjonalistami.
Dlatego właśnie utożsamiamy się z grupą, która
pozwala spojrzeć na to z innej perspektywy. Zaczynamy uzależniać naszą samoocenę już nie
tylko od własnych osiągnięć, ale także od osiągnięć grupy jako całości oraz jej wybitniejszych
reprezentantów.
Każda wyrazista grupa społeczna rodzi stereotypowe skojarzenia, więc sukcesy lub błędy
poszczególnych członków przekładają się na pozytywne lub negatywne postrzeganie całej grupy.
Izba Architektów pełni wiele ról, ale najważniejszą
z nich jest szeroko rozumiana samokontrola architektów w realizacji zadań pełnionych w życiu
publicznym. Musimy zaakceptować ten fakt dla
naszego własnego dobra, jednocześnie dyskutując, w jaki możliwie najlepszy sposób ma być ta
kontrola prowadzona. Wśród naszych członków
pojawiają się hasła, co do których wszyscy są
zgodni: informacja, legislacja, kształcenie, nadawanie uprawnień, ubezpieczenia. Równolegle
pojawia się temat, gdzie członkowie nie są już
tacy zgodni: Kodeks Etyki Zawodowej, standardy wykonywania zawodu. Chociażby to, w jaki
sposób te dokumenty powinny być sformułowane, aby służyły bardziej wzajemnej współpracy
i eliminacji zjawisk ewidentnie szkodliwych, a nie

stały się narzędziem nękania części architektów
pod pozornie wzniosłymi hasłami.
Mam nadzieję, że jako nowa Przewodnicząca będę w stanie kontynuować prace naszej Izby
Okręgowej tak, aby identyﬁkowali się z nią wszyscy członkowie, niezależnie od poziomu ich oczekiwań i zadowolenia. Nie widzę nic nagannego
w twórczej krytyce, która mobilizuje do działania.
Jakość Izby zależy nie od tego, kto ma formalną
władzę, ale na ile aktywna jest reszta członków.
arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz
Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej Rady Izby Architektów

Lubelska OIA
II Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd LBOIA uważam za udany. Satysfakcjonująca jest wysoka
frekwencja oraz aktywność osób pracujących
podczas zjazdu w jego prezydium i w komisjach
zjazdowych. Budujący jest też fakt, że wiele Koleżanek i Kolegów gotowych jest przeznaczać
swój cenny czas na pracę dla środowiska zawodowego architektów, kandydując w wyborach
i podejmując pracę w organach statutowych IA.
Dotkliwie odczuwamy trudne warunki tworzenia architektury oraz doświadczamy na co dzień
drapieżnych praw rynku w środowisku inwestycyjnym. Brakuje dobrych uregulowań prawnych
i zrozumienia naszego zawodu jako zawodu zaufania publicznego. W procedurze wydawania
decyzji o pozwoleniu na budowę zbyt często
nie jest przestrzegana zasada egzekwowania
nieograniczonych uprawnień projektowych
w zakresie architektury wraz z obowiązkiem
przynależności do IA. Ustawa o zamówieniach
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Jedno z głosowań podczas
tegorocznych okręgowych
zjazdów wyborczych.
Zachodniopomorska OIA,
Szczecin, 20 marca 2010 r.

publicznych oraz jej praktyczna interpretacja
w urzędach, pozostawiają wiele do życzenia.
W trzeciej kadencji działania IA chcemy realizować cele wspólne, podejmowane przez Krajową Radę IA oraz cele wynikające z problemów
postrzeganych jako lokalne na terenie okręgu lubelskiego. Cele te określamy jako wynik potrzeb
uznanych aktualnie za priorytetowe. Dyskusja
programowa kwietniowego posiedzenia Rady
z udziałem przedstawicieli wszystkich organów
statutowych LBOIA wyłoniła zasadnicze problemy,
wskazane do realizacji w bieżącej kadencji. Są to:
1. Kontynuacja działań polegających na zbieraniu informacji ze starostw i urzędów miast
o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę. W działaniach tych chcemy zmierzać
do stwierdzania nieważności zakwestionowanych decyzji i wykazać się konsekwencją w tym zakresie. Praca nad materiałami
otrzymanymi z urzędów wymagać będzie
zaangażowania wszystkich członków Rady.
Wiemy, że takie materiały będą przydatne
Radzie Krajowej m. in. w dyskusjach z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.
2. Przeciwdziałanie nieetycznym zachowaniom architektów autoryzujących projekty
niewykonane osobiście czy pod własnym
nadzorem, lecz projekty faktycznie wykonane przez nie-architektów.
3. Gromadzenie informacji o uprawnieniach do
projektowania w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie, wciąż nadawane bezprawnie przez Izbę Inżynierów Budownictwa. Dalsze starania (dotychczasowe
nie przynosiły skutków, dlatego niezbędne
jest wsparcie KRIA w tej sprawie) w kierunku
pozyskiwania informacji publicznej o składzie
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komisji egzaminacyjnej Lubelskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa celem wykazania, że uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej w ograniczonym
zakresie są wydawane niezgodnie z prawem.
4. Praca uświadamiająca inwestorów, idąca
w kierunku ochrony zawodu i tytułu architekta. Potrzeba takiego działania wynika z tego,
że w społeczeństwie brakuje świadomości
w tym zakresie i inwestorzy często zlecają
projekty technikom lub inżynierom z przekonaniem, że zlecili je właśnie architektowi.
5. Stworzenie profesjonalnej strony internetowej
LBOIA w oparciu o zasadę merytoryczno-graﬁczną przyjętą na stronie KIA. Doprowadzenie
do powstania zamkniętego forum dyskusyjnego na stronie internetowej LBOIA, dostępnego dla Członków IA po zalogowaniu.
6. Sprawy inne, wynikające z potrzeb i problemów bieżących.
arch. Maria Balawejder-Kantor
Przewodnicząca
Lubelskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

Lubuska OIA
Cóż można dodać do uchwał i chęci naszych
koleżanek i kolegów zawartych w uchwałach
i we wnioskach z Walnego Zjazdu? Oczekiwania
są jasne, pytanie jak do
tego dążyć. To jednak
złe pytanie. Powinniśmy
zapytać: Jak tego dokonamy? Widzę dwa
główne kierunki naszego działania:

I – działanie lokalne w okręgu:
• większy przepływ informacji pomiędzy
architektami w okręgach poprzez zmodernizowanie i utrzymywanie w stałej aktualności strony internetowej,
• „wyjście w miasto” – udział w imprezach kulturalnych jako grupa zawodowa,
publikacje prasowe, organizacja wraz
z oddziałami SARP publicznych debat,
dyskusji na temat architektury i inwestycji
w naszych miastach,
• odbudowanie zaufania społecznego i zaufania instytucjonalnego do „zawodu zaufania publicznego”,
• podnoszenie świadomości prawnej i zawodowej poprzez szkolenia i publikacje.
> II – działanie ponadlokalne w kraju:
• doprowadzenie do stworzenia sprawnego aparatu koordynacyjnego poprzez
wybór odpowiednich osób do władz
krajowych,
• praca nad... a raczej walka o... rozsądne
i klarowne prawodawstwo,
• ujednolicenie i zakończenie pracy nad
dokumentami wewnętrznymi Izby.
W zasadzie ilość roszczeń i sposobów ich realizacji można mnożyć. Ja osobiście mam jedno
życzenie. Chciałbym w nowej kadencji życzyć
wszystkim i sobie także, abyśmy wreszcie zdobyli się na rozsądek i odwagę w naszych działaniach, a może wtedy efekty tych działań spełnią
nasze oczekiwania.
arch. Leszek Horodyski
Przewodniczący
Lubuskiej Okręgowej Rady Izby Architektów
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Podlaska OIA
Na wstępie z przykrością muszę stwierdzić, iż
większość nieobecnych na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym nie
zadała sobie trudu, żeby
tę nieobecność usprawiedliwić. Zaniepokojenie budzi również fakt
braku chęci młodych architektów do czynnego
działania w organach Izby, co niezbyt pomyślnie
rokuje na przyszłość.
Odnosi się nieodparte wrażenie, że Izba
traktowana jest jako zło konieczne, a przecież
to właśnie Izba reprezentuje i chroni interesy
zawodowe swoich członków.
W trakcie ostatniego Zjazdu SprawozdawczoWyborczego, uczestniczący w nim członkowie
naszej Izby, bardzo często podnosili kwestię biurokratycznych procedur stosowanych przez pracowników administracji architektoniczno-budowlanej
w trakcie postępowania związanego z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę, w kontekście ich
kompetencji zawodowych i odnoszenia się do interesantów – czytaj: uprawnionych architektów.
Znalazło to swój wyraz w podjętych przez
Zjazd uchwałach, zobowiązujących wybraną
Radę Okręgową do podjęcia skutecznych działań, eliminujących wskazane nieprawidłowości.
Jednak powyższy problem wymaga przede
wszystkim zmian systemowych na szczeblu
krajowym i mam nadzieję, że wreszcie zostanie załatwiony poprzez przyjęcie właściwych
aktów prawnych dotyczących kwaliﬁkacji
osób zatrudnionych w organach administracji
architektoniczno-budowlanej.
Tym niemniej będziemy robili wszystko, w ramach naszych ustawowych kompetencji, żeby
tę sytuację zmienić we współpracy z miejscowymi decydentami, a także z wybranymi w trakcie tegorocznych wyborów samorządowych.
arch. Stanisław Łapieński-Piechota
Przewodniczący
Podlaskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

Śląska OIA
Zamierzenia SLOIA na przyszłość wiążą się
z wykonywaniem zadań
zapisanych w Ustawie
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów, Statucie Izby Architektów
oraz regulaminach i uchwałach, tj.:
sprawowaniem nadzoru nad należytym
i sumiennym wykonywaniem zawodu,
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reprezentowaniem i ochroną interesów zawodowych swoich członków,
przeprowadzaniem egzaminów,
nadawaniem uprawnień,
prowadzeniem postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej,
prowadzeniem szkoleń,
prowadzeniem listy członków,
umilaniem życia zapraszając do biblioteki,
czytelni na małą czarną lub herbatkę.
SLOIA stara się i będzie aktywna na wszystkich szczeblach działalności samorządowej:
we współpracy z Izbą Krajową będzie przygotowywać wspólne przedsięwzięcia, w tym:
spotkania architektów grupy wyszehradzkiej,
konwenty, współtworzyć projekty regulaminów
czy brać udział w komisjach problemowych.
To SLOIA była inicjatorem jednorodnego systemu nauczania (charakterystyka energetyczna budynków) oraz jednorodnego systemu
komputerowego wprowadzanego w IARP,
SLOIA występowała i będzie występować
aktywnie na zewnątrz w obronie zawodu architekta: poprzez uczestnictwo w pracach
komisji urbanistyki i architektury, spotkania
z wojewodami, marszałkami, prezydentami miast, prezesami sądów (biegli sądowi),
spotkania z organizatorami przetargów.
W Europie, według opinii tamtejszych architektów, między architektami panują przyjazne stosunki, izby stanowią rodzaj bractwa.
Namiastkę takich kontaktów koleżeńskich,
atmosferę rodziny architektonicznej staraliśmy
się, z całym zespołem, tworzyć przez 8 lat
działania SLOIA. Namawiamy, by wypracowany przez tę grupę rodzaj postrzegania pracy
na rzecz środowiska był kontynuowany.
Izbie i wszystkim członkom SLOIA życzę, aby
w życiu zawodowym, jak i codziennym, cechowały nas: wzajemna życzliwość, roztropność
i umiejętność porozumiewania się, a do tego
wielu, wielu wspaniałych projektów i realizacji
oraz sukcesów w uprawianiu zawodu zaufania
publicznego jakim jest zawód architekta.

także zdeﬁniowanie kształtu i roli zawodu architekta w nowoczesnym państwie.
Dzisiaj, kiedy sprawy organizacyjne
– stworzenie struktur Izby, regulacji i schematów działania Izb Okręgowych udało się
w większości zrealizować i można powiedzieć
– zrealizować z sukcesem, przed Izbą Architektów i Świętokrzyską Okręgową Izbą Architektów stają nowe zadania. Najważniejsze
z nich to sukcesywne wzmacnianie znaczenia
zawodu architekta zarówno w świadomości
inwestora i wykonawcy, jak i w szeroko pojętej
świadomości członków społeczeństwa – jako
odbiorców architektury.
Drugie, równie ważne zadanie i częściowo
związane z pierwszym to wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego, dbanie o jakość
tworzonej architektury i działanie na rzecz poprawy elementarnej świadomości estetycznej
społeczeństwa. To bardzo ważne zadanie,
wpisane w sens Izby Architektów, jest w swoim zakresie równie szerokie, jak szerokie są
możliwości jego realizacji. Zadanie to powinno być realizowane wielopłaszczyznowo
– począwszy od włączenia się w inicjatywy
miejskie i samorządowe – współpracę przy
organizowaniu konkursów architektonicznych, miejskich imprez i wystaw, poprzez
współpracę z uczelniami wyższymi, w tym
podjęcie inicjatyw zbliżających studentów architektury z realiami zawodu architekta, a także kształtowaniem edukacji architektonicznej,
po współdziałanie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Izba powinna traktować
SARP jako najlepsze narzędzie na wszelkich
polach związanych z twórczością architektoniczną, a także w kształtowaniu świadomości
postrzegania architektury i architektów przez
społeczeństwo.
Współpracę z Oddziałem Kieleckim Stowarzyszenia Architektów Polskich i wymienione
wyżej zadania w nadchodzącej kadencji traktuję priorytetowo. Uważam, że współdziałanie
z wieloma organizacjami, jednostkami samorządowymi, uczelniami wyższymi, a także mediami, jest dobrą, właściwą drogą do wypełnienia zadań, które stoją przed naszą Izbą.

arch. Michał Buszek,
Przewodniczący
Śląskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

arch. Włodzimierz Tracz
Przewodniczący
Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

Świętokrzyska OIA
Do tej pory zarówno Rada Krajowa, jak i Rady
Okręgowych Izb Architektów skupiały się na
pracy i działalności organizacyjnej. Podstawowym zadaniem było stworzenie uregulowań
i zasad funkcjonowania naszego zawodu, ale

Wielkopolska OIA
Podjęcie decyzji o kandydowaniu nie było
łatwe. Przekonały mnie deklaracje wsparcia
płynące ze strony innych członków Rady
i Marka Czuryło – mojego poprzednika.
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W naszej pracy stawiamy nacisk na działanie zespołowe. Ponieważ wszyscy jesteśmy
aktywni
zawodowo,
dlatego staramy dzielić
się izbowymi obowiązkami, co dotychczas
chyba się nam udaje.
Chcemy zajmować się
jak dotąd promocją naszego zawodu, doskonaleniem wiedzy, pomocą prawną i wsparciem słabszych. Ważna jest troska o warunki wykonywania naszej
pracy, czyli monitorowanie przetargów i konkursów. Mamy kilka pomysłów. Szlifujemy je.
Musimy mieć wpływ na prawodawstwo, co
w praktyce możemy czynić za pośrednictwem Krajowej Rady. Nadal naszym obowiązkiem jest też przyznawanie uprawnień
budowlanych.
arch. Krzysztof Frąckowiak
Przewodniczący
Wielkopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

Zachodniopomorska OIA
Zjazd i związane z tym wybory do poszczególnych organów „szczecińskiej” Izby prowadził
w sposób doskonały Przewodniczący Zjazdu
kol. prof. arch. Jan Tarczyński – zresztą nie po
raz pierwszy. Perfekcja i profesjonalizm kolegi
Janka Tarczyńskiego wzbudziły niekłamany
zachwyt obecnego na zjeździe przedstawiciela KRIA – kol. Izabelli Klimaszewskiej. Mam
więc nadzieję, że relacja Pani Prezes z pobytu

w Szczecinie złożona na ręce Prezesa i Radzie
Krajowej IA była prawidłowa.
Całością przygotowań do zjazdu obarczyliśmy naszego Sekretarza w II kadencji
kol. Ewę Kołłątaj. Ciężkie to były dla niej dni,
ale właśnie dzięki jej ciężkiej, pełnej poświęcenia na rzecz samorządu zawodowego pracy zjazd przebiegał prawidłowo, przy
dość dobrej frekwencji.
Składam więc tą drogą
szczególne podziękowania naszej Koleżance
Ewie Kołłątaj za ogrom
wykonanej pracy. Takich osób z takim zaangażowaniem w pracy na rzecz Izby oby było
jak najwięcej w naszych szeregach. Liczy się
też ciągłość „władzy", piszę to w kontekście
czekających nas wyborów do organów „krajowych". W wyborach wspierać należy tych
z naszego grona, którzy udowodnili już, że
chcą, znajdują czas i potraﬁą poświęcić się
na rzecz samorządu.
„Po co nam ta Izba?” – takich pytań nikt
nie stawiał w trakcie dyskusji zjazdowych nad
przesłaniem i rolą naszego samorządu, choć
wiem, ze niejeden z nas nad tym się często
zastanawia. Można by więc powiedzieć – parafrazując dawną wypowiedź JFK – nie pytajmy się po co nam taka Izba, nie pytajmy się co
Izba dla nas robi, zastanówmy się wspólnie co
my możemy zrobić dla Izby.
Jeśli chodzi o plany i strategię na III kadencję Izby, można ją przedstawić w bardzo konkretnych punktach:

1. Kontynuacja i intensyﬁkacja rozpoczętych
już działań zmierzających do większej konsolidacji środowiska i współpracy z władzami i samorządami lokalnymi. ZPOIA
podpisała w czerwcu 2009 r. „Porozumienie Intencyjne” z Północną Izbą Gospodarczą, Zachodniopomorską Okręgową Izbą
Inżynierów Budownictwa, Zachodnią Okręgową Izbą Urbanistów i Stowarzyszeniem
Architektów Polskich Oddział Szczecin.
Strony tego porozumienia wyraziły wolę
długofalowej współpracy w dążeniu do
realizacji wspólnych celów związanych ze
strategią, polityką przestrzenną i kształtowaniem oraz ochroną ładu przestrzennego
Szczecina. Istotne w naszych działaniach
i prowadzonych negocjacjach jest także
dążenie do właściwego kompetencyjnego
umocowania stanowiska Architekta Miasta
w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta
w Szczecinie, wraz z całym „zapleczem
pomocniczym". Wyodrębniono tzw. „grupy
robocze” celem wypracowania wniosków
do dalszych działań. Prace sygnatariuszy
„porozumienia” są w toku.
2. Zacieśnienie współpracy z „bratnimi” stowarzyszeniami i izbami, czyli IU, SARP
i TUP
3. Kontynuacja spotkań i negocjacji z Zachodniopomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
arch. Jan Łukaszewski
Przewodniczący
Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Izby Architektów
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WYBORY
2010
3. KADENCJA
IARP

PO II SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYCH OKRĘGOWYCH ZJAZDACH IARP, WIOSNA 2010

Informacje pozjazdowe Izb Okręgowych
Obok komentarzy przewodniczących publikujemy również sprawozdania ze zjazdów.
Znalazły się w nich informacje na temat składanych wniosków, wniosków przyjętych,
czy wyrażanych w trakcie obrad opinii, np. na temat funkcjonowania Izby Architektów.
Na stronach 54. i 55. zamieszczamy pełne składy poszczególnych izb okręgowych.

Lubelska OIA
W świetle zgłoszonych przez architekta Tomasza Stankiewicza poważnych zastrzeżeń do
projektu Kodeksu Etyki Zawodu Architekta,
Zjazd przyjął wniosek o udzielenie rekomendacji T. Stankiewiczowi do pracy nad redakcją
KEZA na forum krajowym.
Podczas dyskusji zebrani krytykowali narzucony regulaminem obowiązek uczestnictwa w zjazdach okręgowych, a w szczególności zapis regulaminu dający podstawę do
obciążenia członków nieobecnych na zjeździe
kosztami organizacji w sytuacji niemożliwości
odbycia zjazdu z powodu braku kworum i wynikającej z tego konieczności zorganizowania
zjazdu w innym terminie – z przeprowadzeniem odrębnej procedury organizacyjnej.
Władysław Sadurski, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w kadencjach 2002-2006
i 2006-2010 wyjaśniał, iż obowiązek udziału
w zjazdach w założeniu nie ma charakteru przymusu, a został wprowadzony głównie w celu, jakim jest zapewnienie funkcjonowania IA. Z uwagi na fakt, że zjazd jest najwyższą władzą Izby,
możliwość podejmowania wiążących decyzji
uzależniona jest od wymaganego kworum.
W dyskusji zgłaszano także uwagi związane z licznymi, trudnymi do zaakceptowania
obowiązkami, wynikającymi z regulacji wewnętrznych Izby Architektów, m.in. krytykowa-
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no dotkliwie odczuwaną przez wielu wysokość
składek członkowskich. Zwracano uwagę na
konieczność dopracowania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa i urbanistów oraz wprowadzenia
w niej zmian. Zwracano też uwagę na zróżnicowanie objętych tą ustawą zawodów i niemożliwość zdeﬁniowania wspólnych celów przy
różnorodności funkcji pełnionych w procesie
inwestycyjnym przez architektów oraz osoby
o innych zawodach z dziedziny budownictwa.
Wszystkie postulaty przekazano nowo wybranej Radzie LBOIA.
opracowanie: biuro LBOIA

Lubuska OIA
Podczas marcowego zjazdu Lubuskiej OIA
podjęto następujące uchwały:
Zobowiązuje się Radę LOIA do propagowania idei ładu przestrzennego i zawodu architekta w lokalnych mediach i środowiskach,
Zobowiązuje się Radę LOIA do wprowadzenia na stronach internetowych izby informacji o sprawach z zakresu prawa autorskiego, procedowanych w kraju,
Izba powinna prowadzić ogólnodostępny
serwis dotyczący aktualizacji przepisów
prawa,
Kształcenie ustawiczne powinno być organizowane dla każdej izby okręgowej.

Zjazd przyjął także wniosek o ponowne podjęcie starań zmierzających do ustawowego
określenia minimalnych cen na usługi projektowe w budownictwie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
(...) obliczania planowanych kosztów prac
projektowych (...).
opracowanie: biuro LUOIA

Małopolska OIA
W oﬁcjalnym sprawozdaniu z II Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Małopolskiej OIA przeczytać możemy m.in., że
w wyniku głosowania przyjęto do rozpatrzenia
i ewentualnej realizacji 6 wniosków:
Wniosek nr 1 – o podjęcie działań mających
na celu usprawnienie funkcjonowania strony
internetowej MPOIA – szczególnie w zakresie bieżącej informacji o działalności Izby,
Wniosek nr 2 – propozycja utworzenia funduszu zapomogowego dla członków Izby
w przypadku wydarzeń losowych,
Wniosek nr 3 – o podjęcie działań legislacyjnych w celu uproszczenia procedur administracyjnych i innych,
Wniosek nr 4 – w sprawie kontynuacji działań poprzez Radę MPOIA na rzecz zmiany
w statucie Izby Architektów, zgodnie z tezami stanowiącymi załącznik do wniosku,
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Zjazd Lubelskiej OIA, Lublin, 20 marca 2010 r.

Zjazd Lubuskiej OIA, Zielona Góra, 27 marca 2010 r.

Zjazd Małopolskiej OIA, Kraków, 30 marca 2010 r.

Wniosek nr 5 – o przyjęcie nowej formuły
dla biuletynu MPOIA,
Wniosek nr 6 – o podjęcie działań przez
Radę MPOIA i delegatów na Zjazd Krajowy
w celu obniżenia składki członkowskiej i likwidacji drugiego elementu składki.
W trakcie oczekiwania na wyniki poszczególnych głosowań delegaci podjęli dyskusję na
temat szkoleń i publikacji organizowanych
przez Izbę, sposobu komunikacji z członkami
MPOIA poprzez Internet, wprowadzonej możliwości wystawiania zaświadczeń przynależności do Izby drogą elektroniczną. Rozważano
też możliwość organizacji kolejnych zjazdów
sprawozdawczo-wyborczych w miejscach
wyposażonych w urządzenia elektronicznego
liczenia głosów.
wybór: redakcja Z:A
na podst. sprawozdania Sekretarza Rady MPOIA
arch. Wojciecha Dobrzańskiego

Mazowiecka OIA
W sobotę 20 marca 2010 odbył się wyborczy
Zjazd Mazowieckiej OIA. Jego zadaniem było
podsumowanie mijającej, II kadencji i wybory
nowych władz okręgowych. Zjazdowi przewodniczył Mariusz Szabłowski, w prezydium
zasiedli: Elżbieta Dziubak, Krzysztof Wolski
oraz Dariusz Filak.

Z : A _ 03 _ 2010

Po powitaniu zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady II kadencji Andrzeja
Rybę głos zabrał gość honorowy – minister
infrastruktury Olgierd Dziekoński. Napięty
harmonogram Zjazdu nie pozwolił na rozszerzenie wystąpienia ministra.
Okazją do dyskusji na temat nowego prawa dotyczącego planowania przestrzennego
oraz polityki architektonicznej Polski są spotkania Zespołu MaOIA do spraw Legislacji.
Miłym akcentem Zjazdu stało się wręczenie
Honorowych Odznak IARP I stopnia. Odznaczenie honoruje osoby szczególnie zaangażowane w pracę na rzecz samorządu zawodowego
architektów. Po wręczeniu odznak Przewodniczący Rady Andrzej Ryba oraz przewodniczący organów statutowych Izby podsumowali
mijającą kadencję w krótkich sprawozdaniach.
Sprawozdania zyskały aprobatę delegatów,
bowiem w głosowaniu udzielono absolutorium
władzom II kadencji MaOIA. Następnie w głosowaniach wyłoniono nową Radę Okręgową.
opracowanie: arch. Urszula Szabłowska

Śląska OIA
Podczas zjazdu przyjęto sprawozdania:
Rady SLOIA – organizacja i przebieg spotkań oraz innych działań nie budziły zastrzeżeń, nie stwierdzono kolizji ze statutem, regulaminami ani uchwałami,

OROZ – nie stwierdzono uchybień ani zaniedbań mogących wpłynąć na prowadzone sprawy,
OSD – stwierdzono zwiększenie się ilości
spraw zarówno z tytułu odpowiedzialności
zawodowej, jak i dyscyplinarnej.
Oprócz tej skrótowej informacji, warto przytoczyć słowa podsumowania kol. arch. Michała
Buszka, Przewodniczącego Śląskiej OIA:
Jak co roku przekazaliśmy obﬁty materiał,
w postaci sprawozdania, podsumowujący
działalność SLOIA w 2009 roku. Zwrócę uwagę
na naszym zdaniem najważniejsze pola pracy
i aktywności SLOIA. Na dobrą kondycję, nie
tylko techniczną składają się:
lokal, siedziba posiadająca gwarancje stabilizacji, w pełni wyposażona w najnowsze
zdobycze techniki mogąca sprostać trudnym wymaganiom szkoleń, spotkań, egzaminom, dyżurom oraz żmudnej bieżącej
pracy biurowej,
kadra doświadczonych, rzetelnych i koleżeńskich osób, które gwarantują niezakłóconą pracę na rzecz środowiska,
izba ze znanymi i uznanymi w kraju i zagranicą imprezami, szkoleniami, które jak
chociażby coroczne spotkania architektów
Grupy Wyszehradzkiej, podnoszą prestiż
zawodu oraz wiedzę o architekturze,
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Zjazd Mazowieckiej OIA, Warszawa, 20 marca 2010 r.

Zjazd Podlaskiej OIA, Białystok, 26 marca 2010 r.
???

????

Zjazd Pomorskiej OIA, Gdańsk, 27 marca 2010 r.

izba z pakietem tradycyjnych szkoleń gwarantujących wysoki poziom zawodowy jak
w przypadku kursu przedegzaminacyjnego
przygotowujących młodych architektów do
wejścia do zawodu,
izba z wymagającymi i uczciwymi, profesjonalnymi i wyrozumiałymi komisjami: rewizyjną, kwaliﬁkacyjną, sądem dyscyplinarnym
i rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej,
izba z pakietem doświadczeń, przemyśleń
i ogromem działań, które czyniła Rada,
wreszcie izba, która wypracowała i pozostawiła
spore zasoby ﬁnansowe zarówno pochodzące ze składek, jak i przychodów pozaskładkowych, dające możliwość owocnej kontynuacji.
Dla rozluźnienia przytoczę kilka danych encyklopedycznych:
• liczba członków w marcu 2010 wyniosła 1440,
• liczba członków w marcu 2006 wynosiła 1135
(w obu pozycjach: łącznie czynni, zawieszeni,
skreśleni od początku działalności SLOIA),
• średnia wieku członków – 39 lat,
• liczba członków, którzy wstąpili w II kadencji,
tj. latach 2006-2010 wyniosła 285,
• liczba członków skreślonych w II kadencji: 71,
• członków zawieszonych w II kadencji: 39,
• liczba szkoleń w II kadencji: 30,
• liczba imprez ponadregionalnych: 6,
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• liczba wyjazdów szkoleniowych zagranicznych w II kadencji: 3,
• liczba dokumentów, które wpłynęły do biura
izby w roku 2009: 1198,
• liczba pism wysłanych w roku 2009: 548,
• liczba wydanych zaświadczeń: 1693,
• liczba wydanych kaw i herbat: 4327, o cukrze
i cytrynkach nie wspomnę.
SLOIA daje poczucie wspólnoty w działaniach
grupowych i indywidualnych poszczególnych
członków. Budujemy Izbę w sposób rozważny,
rozumny, pozbawiony złych emocji, tak charakterystycznych dla tego, co nas otacza.
W tych działaniach byliśmy przebiegli, dalekowzroczni acz przewidywalni, przy tym rzetelni i profesjonalni.
cytat ze sprawozdania
Przewodniczącego Rady SLOIA
arch. Michała Buszka

Świętokrzyska OIA
Wybory do organów Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów, które odbyły się w marcu
2010 roku, przebiegły bardzo sprawnie i mimo
wstępnych obaw o uzyskanie kworum, ostatecznie frekwencja dopisała. Należy wspomnieć, że
w niewielkim okręgu Świętokrzyskim wybory odbywają się podczas jednego zjazdu wszystkich

członków Izby. Większość kandydatów zgłoszonych do organów naszej Izby to osoby wchodzące w skład organów Izby w poprzedniej kadencji,
co świadczy o tym, że wypełniane przez nich
obowiązki i praca wykonana na rzecz Izby zostały uznane i dobrze ocenione przez jej członków.
Trzeba podkreślić, że Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów, mimo małej liczby
członków i skromnego budżetu, działa bardzo
dobrze. Sukcesem zakończyło się niedawne
przeniesienie siedziby Izby do nowego lokalu,
który zapewnia godne warunki dla funkcjonowania naszego oddziału. Dzięki pracy i zaangażowaniu dotychczasowego przewodniczącego
– kol. Alicji Bojarowicz, udało się zaadaptować
i przygotować lokal do potrzeb działalności
Izby. Na uznanie zasługuje także praca naszego skarbnika – kol. Jarosława Strzębskiego,
pełniącego swoje funkcje już trzecią kadencję.
Świadczy o tym skuteczne zarządzanie środkami w sposób umożliwiający realizację zadań
statutowych i zaplanowanych przez Radę.
arch. Włodzimierz Tracz
Przewodniczący ŚwOIA

Wielkopolska OIA
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły wnioski, które zostały przedstawione Zjazdowi do
dyskusji:
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Fot. Andrzej Paszkowski

Zjazd Śląskiej OIA, Katowice, 26 marca 2010 r.

Zjazd Świętokrzyskiej OIA, Kielce, 20 marca 2010 r.

Zjazd Zachodniopomorskiej OIA, Szczecin, 20 marca 2010 r.

1. Izba Architektów powinna zwrócić się
do ustawodawcy o zmiany w „Ustawie
o zamówieniach publicznych” usuwające
z tekstu ustawy możliwości organizowania
przetargu zawierającego w swej treści jednocześnie z pracami projektowymi roboty
budowlane,
2. Doroczne zjazdy sprawozdawcze Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów powinny odbywać się tylko jeden raz w roku.
W minionej kadencji odbywały się dwa razy
w roku. Wzorem innych okręgów WOIA powraca do organizowania zjazdu raz w roku.
W ramach pionu wewnętrznego prowadzona jest działalność związana z informacją
wewnętrzną. Wszyscy członkowie na bieżąco są informowani o wszelkich działaniach
organów, szkoleniach etc.,
3. Należy wnioskować, poprzez wybranych
delegatów na walny zjazd KIA, do podjęcia
przez KRIA kroków prawnych, zmierzających do wprowadzenia zmiany w ustawie,
pozwalającej na rezygnację z obligatoryjnego organizowania zebrań obwodowych
delegatów na sprawozdawczo-wyborczy
zjazd okręgowy,
4. Należy wnioskować poprzez wybranych
delegatów na walnym zjeździe KIA, do
podjęcia kroków dla stworzenia w Izbie Ar-
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chitektów „listy nierzetelnych inwestorów”,
na wzór ogólnopolskiego spisu dłużników.
Dostęp do tej listy, mającej na celu ostrzeżenie przed współpracą, byłby tylko dla
członków Izby,
5. Zjazd zobowiązuje nową Radę do rozpatrzenia możliwości czerpania korzyści materialnych z posiadanej bazy danych osobowych np. poprzez rozsyłanie płatnych
reklam i ogłoszeń. Izba Architektów wykonuje czynności związane z zakresem zadań
państwowych. Ustawodawca nie przewidział jednak zwrotu kosztów ze środków
publicznych, obciążenia pozostawiając korporacji zawodowej. Jedynym wyjątkiem jest
obecnie wynagradzanie członków okręgowych komisji kwaliﬁkacyjnych. Relatywnie
mała liczebność Izby Architektów, konieczność korzystania z obsługi zewnętrznej
(prawnicy) oraz opłacania profesjonalnego
personelu biurowego wymusza poszukiwanie pozyskiwania dodatkowych środków.
Wszystkie powyższe wnioski po dyskusji zostały przyjęte przez Zjazd do realizacji.
Wnioski odrzucone przez delegatów lub
wycofane przez samych wnioskujących po
dyskusji, która odbyła się na forum Zjazdu
dotyczyły:

• działalności Izby, która jest już stworzona,
tj. forum internetowego WOIA – dla potrzeb
wymiany informacji i dyskusji dla członków.
[Forum internetowe WOIA działa, wszyscy
członkowie mogą korzystać z tej formy publicznej wypowiedzi],
• wprowadzenia odpłatności za pełnienie
funkcji przez członków organów WOIA.
[Ustawowo decyzja o odpłatności za pełnienie funkcji w organach i władzach delegowana jest do kompetencji zjazdu krajowego. Podczas poprzednich zjazdów sprawa
ta była już podnoszona i każdorazowo zjazd
decydował o pozostawieniu społecznego
charakteru czynności wykonywanych przez
członków organów i władz],
• ochrony prawnej członków. [Wielkopolska
Okręgowa Izba Architektów opłaca prawnika, który pełni comiesięczne dyżury i jest do
dyspozycji jej członków],
• poszerzenia informacji publicznej o Izbie Architektów. [W ramach działań promocyjnych i informacyjnych konieczne jest dotarcie do tzw. przeciętnego odbiorcy – konsumenta działalności
architekta. Nowo wybrane władze powinny dla
zrealizowania tego celu użyć wszelkich narzędzi
marketingowych w ramach prowadzonej działalności związanej z informacją zewnętrzną].
opracowanie: arch. Aleksandra Kornecka
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Małgorzata Chrabąszcz
Andrzej Kamiński
Ryszard Daczkowski
Jacek Miller
Maciej Szarapo
Marek Wiśniewski
Bogusław Wowrzeczka

Zbigniew Maćków
Andrzej Poniewierka
Piotr Fokczyński

Włodzimierz Wilczewski
Leszek Link
Jan Matkowski
Juliusz Modlinger
Anna Boryska
Elżbieta Cegielska
Jerzy Chmiel
Krzysztof Czerkas
Andrzej Hubka
Grażyna Makowska

Ireneusz Huryk
Joanna Balasińska
Wojciech Drajewicz
Grażyna Hryncewicz-Lamber
Andrzej Paszkiewicz
Zdzisława Daczkowska
Krzysztof Kobielski
Anna Kościuk
Ewa Mączyńska-Szymczak
Jerzy Modlinger
Jadwiga Smolińska-Szybejko
Krzysztof Telesiński
Jerzy Wróbel
Piotr Zybura

Rzecznik
Zastępca

Bogdan Kaczmarzyk
Tadeusz Sawa-Borysławski

Marta Górak
Aleksander Furmanek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Sekretarz
Członkowie

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący

Robert Boczek
Jacek Ciepliński

Janusz Szymanek
Ewa Hagemejer
Jarosław Matwiejuk
Izabella Tarka
Dariusz Lewandowski
Jan Wojciech Kożuchowski
Franciszek Łasocha
Andrzej Skiba
Rafał Szmigielski

Zbigniew Szeliga
Jarosław Gołębiowski
Klaudia Zarzycka-Goliszek

Krystyna Miszczuk
Zbigniew Wajer

Krystyna Klamińska
Ewa Frankiewicz
Andrzej Ilow
Mariusz Mulak
Tadeusz Szukała

Mirosław Skorczyński
Irena Kladzińska-Wituska
Marina Grzybek
Anna Rudólff
Maciej Urbanek
Maria Andrzejewska-Slosecka
Małgorzata Boińska
Monika Hahn

Andrzej Lis
Mirosław Rossa

Jerzy Szaﬂarski
Lucyna Czyżniewska

Mirosław Załuski
Krzysztof Moczydłowski
Katarzyna Święcicka-Brzozowska
Krzysztof Łukanowski
Jacek Begiełło
Maciej Kuras (Zast. Sekretarza) Krzysztof Korona
Małgorzata Kulejewska
Marcin Kozłowski
Andrzej Myga
Maria Talma
Włodzimierz Witwicki
Małgorzata Wałęga
Anna Warda

Bożena Szeliga
Wojciech Herman
Janusz Gąsiorowski
Wacław Kondzioła
Andrzej Kozik
Halina Landecka
Paweł Mierzwa

Mirosław Smoktunowicz
Małgorzata Schmidt
Janusz Mikielski
Jacek Szczutkowski

Adam Popielewski
Marzena Dybowska

Maria Balawejder-Kantor
Mirosław Hagemejer
Czesław Kostykiewicz

Lubelska OIA

Anna Pawlicka-Zabojszcz
Marek Jodkiewicz
Marek Grosz

Kujawsko-Pomorska

Łukasz Komar
Piotr Szarejko

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Sekretarz
Członkowie

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Sekretarz
Członkowie

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący

Okręgowa Komisja Kwaliﬁkacyjna

Sekretarz
Skarbnik
Członkowie

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
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Wiesław Zagdan
Jacek Janiec

Jacek Bruzda
Jarosław Wilk

Jarosław Huebner
Krzysztof Białka
Zoﬁa Brzykczyk-Lenartowicz
Sławomir Kogut
Krystyna Łyczakowska
Sławomir Pankiewicz
Andrzej Pięta
Andrzej Walkowski
Małgorzata Jander
Michał Domińczak
Agnieszka Dybowska
Tomasz Grzelakowski
Jakub Krzysztoﬁ k
Zoﬁa Mackiewicz
Anna Niedzielska
Tomasz Wąs
Jarosław Żwirski
Andrzej Wójcik
Zbigniew Kmiecik
Jacek Sierakowski

Tadeusz Spasiński
Marek Konikowski

Marcin Włodarczyk
Janusz Barnaś

Robert Maślankowski
Piotr Rudol
Joanna Wajs-Buczyńska
Wacław Włodarski

Andrzej Koczewski

Anna Bańkowska-Cieplucha
Jan Gorgul
Renata Kula

Krzysztof Kiendra
Robert Techmański

Mieczysława Miedzielska
Wiesław Gołacki

Grażyna Gielarowska
Józef Lor
Alina Tarkowska

Anna Strzałkowska
Andrzej Olczyk
Zbigniew Wilczek

Piotr Andrzej Majewski

Marek Bieliński
Jacek Bolechowski
Maciej Ciszkowski
Maria Deszczka-Molenda
Wojciech Kempiński
Andrzej Klimiuk
Elżbieta Konecka
Rafał Pawłowski
Maciej Piechotka
Tomasz Słowik
Konrad Wąsik
Radomir Wnorowski

Wojciech Jankowski

Michał Brutkowski
Katarzyna Jaranowska
Włodzimierz Motyliński
Jacek Nawrocki
Adam Radomski
Piotr Skalski

Dorota Bujnowska-Cechniak

Bogusława Jędrychowicz
Marek Termiłowski

Zdzisław Budziński
Elżbieta Kubik-Michalska

Jerzy Przybyła
Janusz Drelichowski

Mariusz Sługocki

Wojciech Paszkowski
Waldemar Adamski

Lidia Jędrzejowska-Hełka
Andrzej Szuba

Elżbieta Dziubak
Radosław Kowalewski
Andrzej Nasfeter
Andrzej Sowa
Stanisław Stefanowicz
Jolanta Ukleja
Anna Wojterska-Talarczyk

Maria Janik
Jerzy Głodkiewicz
Jan Skąpski
Ryszard Piotr Szymański
Marek Tarko
Artur Trzepla
Jolanta Wąsik

Wojciech Walter
Barbara Brzezińska-Kwaśny
Paweł Czajka
Łukasz Królikowski
Paweł Pijanowski

Wojciech Lamprecht
Halina Łowejko
Bogdan Rogóż

Bogusław Jaskułowski
Piotr Boberski

Jerzy Świczewski
Krystyna Piecuch

Bogusław Wachułka
Jakub Tomiczek
Jarosław Łysanowicz

Anatol Kuczyński
Paweł Kasprzycki
Marcin Gozdalik
Dariusz Filak
Bohdan Krusiewicz
Leszek Mroczyński
Andrzej Ryba
Robert Szumielewicz
Mariusz Szabłowski

Janusz Pachowski

Zbigniew Bomersbach
Henryk Witowski
Jan Oleniecki

Opolska OIA

Jan Kempa
Magdalena Bieńkuńska
Krzysztof Ozimek

Mazowiecka OIA

Witold Sztorc
Maria Kowalczyk

Borysław Czarakcziew
Stanisław Deńko
Bożena Nieroda
Anna Seraﬁ n
Wojciech Dobrzański
Andrzej Rymarczyk
Wojciech Chmielewski
Łukasz Krawontka
Grzegorz Lechowicz
Maciej Nitka
Zenon Remi
Mariusz Twardowski
Witold Zieliński

Małopolska OIA

Andrzej Piech
Przemysław Szymański

Wojciech Buczyński
Marek Cieplucha
Dariusz Chmiel
Konrad Karmański
Maciej Musiał
Anna Szczepaniak

Roman Wieszczek
Piotr Zuterek

Łódzka OIA

Leon Szapowałow
Henryk Kustosz

Leszek Horodyski
Jerzy Gołębiowski
Jolanta Hadyńska-Kaszuba
Roman Ropela
Tomasz Klimek
Jagoda Drynkorn
Łukasz Biernacki
Dariusz Górny
Krzysztof Grzegorzewski
Halina Łowejko
Mirosław Strzelecki

Lubuska OIA
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Andrzej Depa
Iwona Matlingiewicz
Janina Barbara Sipowicz
Piotr Orlewski
Magdalena Jurasz
Czesław Wajdowicz
Ruben Bardanaszwili
Bartosz Dzioch
Andrzej Pawłowski
Teresa Sroka

Władysław Woźniak
Adam Kardyś
Ryszard Witek
Jan Bulsza
Władysław Boczkaj
Danuta Gątarska
Wojciech Jurasz
Grzegorz Kalita

Anna Wójcik
Sławomir Koń
Lidia Tobiasz

Małgorzata Wnorowska
Grzegorz Słapiński

Rzecznik
Zastępca

Marek Zalewski
Sławomir Kakareko
Andrzej Rodziewicz

Mirosław Snarski
Jerzy Pachwicewicz
Bogdan Wasilewski
Lech Wasilewski

Jarosław Łukasiewicz
Wiesław Gorczak
Ryszard Kiełbasa
Elżbieta Kruczek
Aneta Zygmunt

Magdalena Hyży-Rydzewska
Agata Szmitkowska
Marek Tryburski

Jerzy Eugeniusz Łucki

Maciej Pokorski
Jan Kabac
Jan Krzysztof Hahn
Urszula Gołubowka-Witek
Zbigniew Gliński
Janusz Kaczyński
Andrzej Cezary Koć
Krzysztof Szerszeń
Jerzy Uścinowicz

Wojciech Lizurej
Tomasz Rogala
Alina Czyżewska-Saulewicz
Anna Maria Lebiedzińska-Łuksza
Barbara Sarna
Tomasz Walczuk

Maciej Trybus
Elżbieta Herman
Janusz Kosiorowski

Alicja Strojny
Andrzej Małek,
Wacław Matłok
Stanisław Wiercioch

Pomorska OIA

Józef Matwiejuk
Krzysztof Brański,
Dariusz Markuszewski

Maria Sikorska
Andrzej Andrzejewski

Rafał Janowicz
Krzysztof Jur
Stanisław Przytuła
Grzegorz Rzepecki
Piotr Rzeszot
Narcyz Sienkiewicz

Maria Głowacka
Ernest Łysak

Ilona Boroch
Jacek Burczyn
Joanna Ćwiertak
Piotr Dudkiewicz
Piotr Szkliniarz

Mikołaj Machulik
Jarosław Jakóbek
Włodzimierz Jędrzejczak
Krzysztof Kałużny
Zbigniew Komusiński
Zdzisław Męczarski
Jolanta Singer–Zemła

Janusz Grychowski

Wiesław Krzyk
Janusz Cedro

Teobald Jałyński
Teresa Eder
Małgorzata Pilinkiewicz

Tadeusz Hołda
Małgorzata Zyskowska

Ryszard Pawłowski
Grzegorz Dżus
Wojciech Gadomski
Janusz Różański
Elżbieta Janiuk
Krzysztof Klimek
Piotr Zabiełło

Maciej Powązka
Anna Mikulska-Bąk
Katarzyna Nelke

Andrzej Ślusarek
Włodzimierz Cichoń
Igor Grabiwoda
Stanisław Łabęcki

Aleksandra Nurek
Wojciech Małecki

Barbara Knuth
Ewa Bielesza-Karolak
Marcin Pilch

Michał Staszewski
Małgorzata Kruszko-Szotyńska
Hanna Zamorska

Stanisław Sosak
Jan Koperkiewicz

Andrzej Głowacki
Ewa Bobińska-Fiołka

Piotr Then
Józef Pałeszniak

Zyta Samborska-Słowik
Jan Folfas
Marcin Kamiński
Marek Krawczyk

Maciej Piwowarczyk
Zygmunt Konopka
Jan Pallado
Stanisław Rostkowski
Michał Tomanek
Jerzy Witeczek

Joanna Wciorka-Kiernicka
Daniela Milan-Konopka
Barbara Wilemborek
Antoni Wolański

Mariusz Szafarzyński
Magdalena Rafalska
Anna Rokita
Ewa Bachry
Andrzej Góralski

Maria Czernichowska
Wojciech Nowacki
Joanna Stoińska

Marek Góra
Krystyna Kuźmuk

Katarzyna Dąbrowska-Marszał
Paweł Handschuh

Maria Kurzawa
Jan Ambroziak
Andrzej Bzdęga
Romuald Hausmann
Janusz Kiciński

Andrzej Maciej Maleszka
Piotr Adamczewski

Igor Bondarczuk
Romuald Gic

Robert Drobnik
Grzegorz Czerwiński

Elżbieta Buchholz-Walenciak
Stefan Bajer
Małgorzata Matusiewicz
Stanisław Mikołajczak
Anna Plesińska
Eryk Sieiński
Szymon Weyna

Andrzej Nowak
Jacek Buszkiewicz

Małgorzata Śliwka
Wojciech Pawłowski

Marek Roszkowski
Zbigniew Andruszkiewicz
Mikołaj Krajewski
Karol Krzątała
Urszula Łabusiewicz
Anna Sokołowska
Dagmar Wolak
Marek Zajączkowski
Dariusz Zawadzki

Florian Grzybowski
Jolanta Prajsnar
Przemysław Sakowski

Daniel Gniewosz
Robert Dawidowski

Sławomir Lener
Stanisław Skład

Marek Kosy
Maciej Furmańczyk
Andrzej Popiel
Rajmund Borowski
Tadeusz Andrzejewski
Michał Bay
Jarosław Bondar
Stanisław Kondarewicz

Aleksandra Hamberg-Federowicz
Jan Bogusław Pruchniewicz
Piotr Błażejewski
Krzysztof Kordal
Jerzy Nowak
Ewa Rzymska-Satkiewicz

Aleksandra Kornecka
Elżbieta Jakubowska
Tadeusz Biedak, Piotr Bartosik,
Karol Fiedor, Piotr Kostka,
Alina Samolewska
Wojciech Tkaczyk, Katarzyna
Weiss, Paweł Woźniak,
Katarzyna Wrońska, Renata
Zacharczuk, Ewa Żyburska

Katarzyna Pilarek
Janusz Miścicki
Anna Derecka-Barszczyńska
Dariusz Kiński
Krzysztof Ołdziejewski
Marek Powązka

Alicja Bojarowicz
Jarosław Strzębski
Dariusz Anisiewicz
Zbigniew Grządziela
Wojciech Gwizdak
Ernest Łysak

Jacek Niedźwiedzki
Stanisław Podkański
Andrzej Grzybowski
Zbigniew Jędrzejkiewicz
Jacek Kuś
Stanisław Nestrypke
Jerzy Stożek
Piotr Średniawa

Wojciech Podleski
Krzysztof Gasidło

Jan Łukaszewski
Tomasz Brejdak
Marek Perepeczo

Zachodniopomorska

Krzysztof Frąckowiak
Ewa Pawlicka-Garus
Grzegorz Cencek

Wielkopolska OIA

Piotr Andrzejewski
Urszula Madeja-Kulecka
Zbigniew Patalas

Warmińsko-Mazurska

Włodzimierz Tracz
Włodzimierz Pedrycz

Świętokrzyska OIA

Michał Buszek
Piotr Fischer
Aleksander Skupin

Śląska OIA

Elżbieta Zdunkowska-Mróz
Romuald Cieluch

Liliana Jehkabson-Pełczyńska
Jadwiga Jaczuk
Adam Drohomirecki
Tomasz Dworakowski
Janusz Gujski,
Ewa Kasperska-Machura
Andrzej Kondracki
Wacław Pokrzywnicki
Emilia Roman, Adam Specht

Stanisław Łapieński-Piechota Ryszard Comber
Stanisław Dopierała
Agnieszka Urszula Duda
Bartosz Macikowski

Podlaska OIA

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Sekretarz
Członkowie

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Sekretarz
Członkowie

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Sekretarz
Członkowie

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący

Okręgowa Komisja Kwaliﬁkacyjna

Sekretarz
Skarbnik
Członkowie

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący

Okręgowa Rada Izby Architektów
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INTERWENCJE IARP, W SPRAWIE WARTOŚCI PRAC PROJEKTOWYCH

Zaniżanie cen nie chroni,
lecz naraża interes społeczny
Piotr Andrzejewski

Pomimo, że Państwo Polskie ustanowiło przepisy określające zasady ustalania wartości
prac projektowych w budownictwie, jednostki publiczne prowadzące procedury zamówień
publicznych ignorują swoją odpowiedzialność wynikającą z tych przepisów. Stosowanie
procedur przetargowych w taki sposób, że jedynym celem staje się redukcja ceny jest
sprzeczne z intencją ustawy o zamówieniach publicznych, wypacza zasady wolnorynkowej
konkurencji i w konsekwencji – zamiast chronić – szkodzi interesowi społecznemu.

W

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Państwo wyznaczyło wartość prac projektowych i ich udział w kosztach
całej inwestycji. Bezpośrednim celem takich
ustaleń było wskazanie podmiotom publicznym
prowadzącym postępowania o zamówienia publiczne na jakim poziomie muszą zapewnić pokrycie ﬁnansowe na przeprowadzenie takiej procedury. Ustalenie tego poziomu aktem prawa
powszechnego jakim jest rozporządzenie, czyli
akt wykonawczy do ustawy, oznacza, że wartości wynikające z takiej regulacji są wartościami
zobiektywizowanymi, mającymi państwową
gwarancję obiektywnego odniesienia się do realnych czynników procesu projektowego.
W konsekwencji z regulacji tych wynika
wprost:
obowiązek strony publicznej do stanowienia przed wszczęciem postępowania
o zamówienie publiczne zabezpieczenia
ﬁnansowego na poziomie wynikającym
z rozporządzenia,
obowiązek właściwych organów państwa
i prawo podmiotów będących stronami
w zamówieniach publicznych, do kontroli
i egzekwowania tego obowiązku,
odpowiedzialność strony publicznej prowadzącej postępowanie o zamówienie
publiczne za skutki niedostatecznego zabezpieczenia ﬁnansowego postępowań
o zamówienia publiczne.
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Skutki braku pokrycia ﬁnansowego na procedury o zamówienia publiczne sięgają bardzo
głęboko i dotykają wszystkich aspektów całej
sfery gospodarczej związanej z budownictwem. Najistotniejsze z punktu widzenia interesu publicznego jest to, że:
podstawowym celem postępowań staje się sprowadzenie ceny do najniższego
poziomu co prowadzi do używania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
sprzecznie z jej intencją i z interesem publicznym jakiemu ma służyć, tj. wydatkowaniem środków publicznych w najlepszy
społecznie sposób,
zamówienia publiczne jako państwowy
wzorzec wartości i punkt odniesienia przenoszą degradację rynku zamówień publicznych na cały wolny rynek w tej sferze
gospodarki.
Degradacja rynku usług projektowych (obecnie do poziomu 20% wartości wyznaczonych
przez ww. rozporządzenie) jest szkodą dla interesu publicznego, bowiem:
narusza zasady i cele uczciwej konkurencji poprzez preferencję podmiotów działających poniżej standardów jakościowych
i dyskryminację podmiotów działających
w oparciu o środki produkcji i zasoby ludzkie gwarantujące standard wymagany interesem publicznym,
nie pozwala na utrzymywanie i odtwarzanie środków produkcji oraz utrzymanie
kadry technicznej przez co ogranicza w tej
sferze rynek pracy, generuje szarą strefę
a jednocześnie generuje (przez przesunię-

cie niezatrudnionej kadry technicznej do
niezależnej działalności gospodarczej) coraz większą liczbę podmiotów działających
poniżej jakichkolwiek standardów, co stanowi zagrożenie dla interesu publicznego
w tej sferze gospodarki.
pozbawia państwo 80% wpływów podatkowych z obrotów w całej tej sferze gospodarki.
Izba Architektów RP z racji swych ustawowych uprawnień i obowiązków będzie konsekwentnie zwracała się do organów państwa,
w tym do Ministra Finansów i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o podjęcie
działań, które doprowadzą do takiego zrównoważenia rynku w tej sferze gospodarki, aby
pozwalało to na funkcjonowanie, wymaganego interesem publicznym, standardu usług,
a państwu zapewniało wpływy podatkowe
odpowiednie do realnej wartości obrotów
w tej sferze gospodarki.
Izba Architektów wskazuje instytucję ceny
dumpingowej oraz zasady regulacji stosowane w obrocie nieruchomościami, które
pozwalają Urzędom Skarbowym w wypadku
zaniżania cen w umowach kupna-sprzedaży,
ustalać wartość podatku od zobiektywizowanej wartości rynkowej nieruchomości, jako
uzasadnione interesem publicznym narzędzia
do równoważenia rynku w sferze usług projektowych w budownictwie.
Piotr Andrzejewski
architekt, przewodniczący
W-MOIA
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Rażące błędy we wzorach umów o prace
projektowe narzucanych przez zamawiających
w zamówieniach publicznych (część 2)
Kazimierz Staśkiewicz

We własnych wzorach umów, jakie opracowują Zamawiający pojawiają się m.in. nieprawidłowe
określenia przedmiotu zamówienia, niewspółmiernie wysokie kary umowne, czy zbyt krótkie
terminy na wykonanie dokumentacji projektowej. Pisaliśmy o tym w numerze Z:A 2/2010. Tym
razem zajmiemy się problemami dotyczącymi ustawy o prawie autorskim, zapisami dotyczącymi
sprawowania nadzoru autorskiego oraz określaniem rękojmi i gwarancji.

P

Prezentowane w artykule przykłady zapisów
proponowanych w umowach o prace projektowe są wynikiem dokonanych przeze mnie
analiz kilkudziesięciu rzeczywistych projektów
umów dołączanych do SIWZ, publikacji na ten
temat oraz licznych dyskusji z zainteresowanymi przedstawicielami jednostek projektowych
i niezależnymi projektantami. Próba ich usystematyzowania oraz zaproponowane wnioski
są jedną z dróg zmierzających do zmiany
obecnego stanu. Mam nadzieję, że ich zestawienie wraz komentarzem ułatwi koleżankom
i kolegom architektom zwracanie uwagi na
podobne zapisy w negocjowanych i podpisywanych umowach.
Próby przejmowania praw autorskich
Pewna część wzorów umów o prace projektowe narusza postanowienia ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. (z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez zawarte
w nich następujące zapisy:
Dokumentacja staje się własnością Zamawiającego, a Wykonawca zrzeka się w stosunku
do niej wszelkich praw z nią związanych,
Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wynikających z autorstwa dokumentacji,
Wykonawca, w ramach ustalonego w tej
umowie wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego prawa autorskie wykonanej
zgodnie z umową dokumentacji projektowej i nie będzie wysuwał żadnych roszczeń
z tego tytułu,
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę
na publikację opracowanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej na stronie
internetowej Zamawiającego,
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Wykonawca przekazuje w załączeniu do
protokołu zdawczo-odbiorczego pełną wersję dokumentacji kosztorysowej w formie
elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD)
oraz jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia niniejszego opracowania
z dysku swojego komputera i zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji związanych z przedmiotową wyceną, co jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
Zamawiającemu do pełnego zakresu opracowania (podkreślenie autora).
Autorzy wzorów umów o prace projektowe nie
rozróżniają autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych. Wymaga podkreślenia, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim
i prawach pokrewnych:
autorskie prawa osobiste są chronione
w nieograniczonym czasie i nie podlegają
zrzeczeniu się lub zbyciu,
autorskie prawa majątkowe, które nabywa
jednostka projektowa w której projektanci
wykonali dokumentację projektową o cechach twórczych, mogą być przekazane
zamawiającemu.
Umowa o korzystaniu z utworu obejmuje
określone pola eksploatacji wyraźnie w niej
określone.
Nieprecyzyjne określenie rękojmi
i gwarancji za prace projektowe
W Kodeksie cywilnym ani w innych przepisach
pokrewnych nie występuje pozycja „rękojmi za
prace projektowe”. Zaliczając jednakże dokumentację projektową jako dzieło należy uznać,
że jest ona objęta rękojmią. Dokumentacja pro-

jektowa w momencie jej tworzenia, w ramach
umowy, jest dziełem, a ustawowy termin rękojmi określa art. 646 k.c: Roszczenia wynikające
z umowy o dzieło przedawniają się z upływem
lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło
nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie
z treścią umowy miało być oddane.
Tak więc dokumentacja projektowa jako
dzieło ma ustawowy termin rękojmi: 2 lata
od dnia wydania. Strony mogą jednakże odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć,
ograniczyć lub wyłączyć.
W analizowanych wzorach umów o prace
projektowe spotkano następujące ustalenia
dotyczące rękojmi:
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej
wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz
z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót na podstawie tego projektu,
jednak nie później niż 5 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,
Termin rękojmi skończy się wraz z upływem
terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi
za wady wykonawcy robót budowlanych,
wykonywanych na podstawie dokumentacji
będącej przedmiotem niniejszej umowy.
Natomiast w większości wzorów umów o prace projektowe nie sprecyzowano zapisów
dotyczących rękojmi oraz gwarancji. W jednym przypadku podano żądanie udzielenia
gwarancji na 1 rok, ale dotyczyło to umowy
na opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego gminy. Tymczasem na tego
rodzaju opracowania nie powinno się żądać
gwarancji.
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Ustalenie uprawnień z tytułu rękojmi za prace projektowe jest problemem złożonym. Powszechnie jest przyjmowany okres 2 lat od odbioru dokumentacji projektowej. Przy łączeniu
ustalenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady
ﬁzyczne dokumentacji projektowej z rękojmią
za wady wykonanych robót budowlanych mogą
powstać zasadnicze wątpliwości wynikające
z braku możliwości decyzyjnych projektanta
co do wyboru wyposażenia technologicznego
i technicznego w realizowanym obiekcie. Z reguły zamawiający wybiera w postępowaniu przetargowym ofertę z najniższą ceną, a nie według
parametrów technicznych określonych w dokumentacji projektowej. Projektant na dokonany
wybór wyposażenia nie ma żadnego wpływu,
ale może odpowiadać za ich wadliwe działanie
przy przedłużonym uprawnieniu z tytułu rękojmi.
Można postawić wniosek, że uprawnienia
z tytułu rękojmi za dokumentację projektową
powinny być zróżnicowane dla poszczególnych rodzajów obiektów.
Wadliwe zapisy dotyczące
sprawowania nadzoru autorskiego
Zamawiający w sposób bardzo zróżnicowany
precyzują ustalenia dotyczące sprawowania
nadzoru autorskiego. W większości umów
nadzór autorski jest – nieprawidłowo – ujmowany w jednej wspólnej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej.
W wielu wzorach umów, nawet dla obiektów skomplikowanych (np. oczyszczalnie ścieków), nie przewidziano nadzoru autorskiego.
W analizowanych wzorach umów podano
następujące ustalenia dotyczące nadzoru autorskiego:
Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanego,
Komentarz: Zapis podano w dalszym paragraﬁe. Natomiast w paragraﬁe określającym zakres umowy nie wymieniono nadzoru autorskiego, co pozwala przypuszczać,
że zamawiający nie przewiduje zapłaty za
nadzór. Nie podano także zapisu, że przewiduje się zawarcie odrębnej umowy na
sprawowanie nadzoru autorskiego.
Projektant zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w §3 umowy, do
pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót zawartych w opracowanej przez
Projektanta dokumentacji projektowej,
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Komentarz: W §3 umowy jest mowa o wynagrodzeniu ryczałtowym zamówienia wg
§1, w którym określono przedmiot zamówienia: dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyﬁkacje techniczne po
5 egz. Taki zapis pozwala domniemywać,
że zamawiający nie zamierza pokryć
kosztu sprawowania nadzoru.
Jednostka projektowania zobowiązana
jest do bezpłatnego pełnienia nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji zadania tj.
w trakcie wykonywania prac remontowych
(podkreślenie autora).
Czynności nadzoru budowlanego, w tym nadzoru autorskiego, są czynnościami procesu
inwestycyjnego i wymagają dowodowego
(pisemnego) postępowania – począwszy od
solidnie sformułowanej umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, uzupełniające szkice
– aż do podpisu pod oświadczeniem kończącym budowę.
Podane wyżej przykłady, a także brak zobowiązania przez zamawiających do sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta
przy złożonych technologicznie i technicznie
inwestycjach, świadczą o braku zrozumienia
roli i znaczenia nadzoru autorskiego w procesie realizacji inwestycji.

AUTORZ Y WZORÓW UMÓW
O PRACE PROJEK TOWE NIE
ROZRÓŻNIAJĄ AUTORSKICH
PR AW OSOBIST YCH
I AUTORSKICH PR AW
MAJĄTKOW YCH. PROPONUJĄ
M.IN. Z APISY T YPU:
W YKONAWCA ZRZEK A SIĘ
JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ
W YNIK AJĄCYCH Z AUTORST WA
DOKUMENTACJI.
Na nadzór autorski powinna być zawarta
oddzielna umowa niezależna od umowy na
opracowania dokumentacji projektowej. Umowa o nadzór autorski jest umową zlecenia.
Odnoszą się do niej wszystkie przepisy Kodeksu cywilnego, art. 734-751. Nadzoru autorskiego nie można włączać do umowy o prace
projektowe, która jest umową o dzieło (k.c. art.
627-646). Błąd taki jest popełniany w wielu

umowach o prace projektowe. Również autorzy wielu publikacji książkowych mają na ten
temat zróżnicowany pogląd.
Moim zdaniem obowiązek ustanowienia
nadzoru autorskiego, a także inwestorskiego
powinien być ustalony dla wszystkich inwestycji budowlanych realizowanych w trybie zamówień publicznych.
Podsumowanie
1. Z analizy występujących błędów we wzorach umów o prace projektowe dołączanych do Specyﬁkacji Istotnych Warunków
Zamówienia wynika jednoznacznie, że
zamawiający nie znają obowiązujących
aktów prawnych oraz traktują oferentów
– jednostki projektowe – jako nierównego
im partnera. W szczególności nie znają lub
nie stosują:
a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyﬁkacji technicznych wykonania i odbioru robót dodatkowych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego,
b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz
ustaleń Kodeksu cywilnego.
Tę ignorancję można by z pewną wyrozumiałością usprawiedliwić, ale zupełnie niezrozumiałe jest nieprzyjmowanie przez zamawiających
żadnych, nawet w pełni uzasadnionych wniosków i uwag do wzorów umów zawierających
rażące błędy rzeczowe i prawne. Nie ulega
wątpliwości, że mamy do czynienia z jednostronnym narzucaniem ustaleń przez zamawiającego. Wykonawca – projektant został
pozbawiony (z mocy ustaleń w ustawie Prawo
zamówień publicznych lub błędnej jej interpretacji) prawa do wniesienia uzasadnionych
uwag i propozycji zmian do projektu umowy,
którą ma podpisać po wygraniu przetargu.
W dużej ilości rozstrzygniętych postępowań
przetargowych na opracowanie dokumentacji
projektowej jednostki projektowe lub projektanci zostali postawieni praktycznie w sytuacji
bez wyjścia. Po wygraniu przetargu, jeżeli nie
podpiszą umowy, to nie tylko stracą wadium,
ale mogą być zmuszeni do ograniczenia swojej działalności. Podpisując „wadliwą” prawnie
umowę narażają się na dotkliwe, niesłuszne
lub zawyżone kary a także inne sankcje.
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2. Oceniając wzory umów o prace projektowe, z wielkim zdziwieniem stwierdziłem,
że rażące błędy popełniają nie tylko urzędy gminne i miejskie, ale również tacy zamawiający, jak: Sąd Rejonowy, poważny
inwestor dla linii kolejowych, zarządy dróg
miejskich w dużych miastach i inni.
Warto podkreślić, że w inwestycjach drogowych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nie występują
błędy we wzorach umów o prace projektowe.
Może dlatego, że ten duży, największy w kraju
inwestor, bardzo dokładnie określił w zarządzeniu Nr 17 Dyrektora Generalnego z dnia
11.5.2009 r. stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań (poprzednio obowiązywało zarządzenie z dnia 8.11. 2005 r.).
Obecną sytuację w zakresie umów o prace projektowe trafnie ujęto w artykule Andrzeja
Dzięgielewskiego i Mieczysława Szymańskiego
„Uwarunkowania realizacji procesów inwestycyjnych na etapie projektowania” [1]: W rzeczywistości w trybie ustawy Pzp mamy do czynienia
z narzucaniem wzoru (kształtu) umowy przez jedną stronę, mimo iż nie ulega wątpliwości, że każda umowa w świetle prawa cywilnego stanowi
umowę wzajemną, która winna zachować równowagę stron. Podkreślić należy, iż zamawiający
nie może w żadnym przypadku uzurpować sobie
prawa do wprowadzenia jednostronnych zapisów, a właściwie przywilejów tylko dla siebie.
Jednostki projektowe są w konfrontacji z zamawiającym stroną słabszą, gdyż w trybie zamówień publicznych mamy do czynienia z narzucaniem wzoru umowy przez jedną stronę,
a druga strona jest w praktyce pozbawiona możliwości obrony przed błędnymi czy zupełnie nielogicznymi zapisami. Praktycznie jedyną obroną
przed umowami zawierającymi niekorzystne dla
jednostki projektowej ustalenia jest niebranie
udziału w postępowaniu przetargowym, w którym zamawiający chce „wymusić” podpisanie
umowy z ustaleniami niekorzystnymi dla wykonawcy i brakiem sankcji za niedotrzymanie terminów lub zobowiązań przez zamawiającego.
W tym momencie można i trzeba postawić pytanie: co dalej? Jak jednostki projektowe mają się
bronić przed wprowadzaniem (zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych) jednostronnych
umów o prace projektowe? Czy można, w celu
zmiany obecnego „chorego” stanu, przy zawiera-
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niu umów o prace projektowe wykorzystać ustawę, która się do tego walnie przyczyniła?
Po szczegółowej analizie tej ustawy okazało się, że można. Ustawa Prawo zmówień
publicznych, określając uprawnienia Prezesa
UZP, ustala (w art. 154, pkt. 10) co następuje:
[Prezes Urzędu] upowszechnia przykładowe
wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów
stosowanych przy udzielaniu zamówień.

USTAWA PZP ST WARZA
WARUNKI DO ZMIANY
STOSOWANEJ POWSZECHNIE
METODY ZAWIER ANIA UMÓW
O PR ACE PROJEKTOWE
NA PODSTAWIE WZORÓW
JEDNOSTRONNIE NARZUCANYCH
PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH.

Jak dotąd – pomimo upływu 6 lat od wprowadzenia ustawy – Prezes UZP żadnych wzorów
umów nie upowszechnił, bo nic takiego nie powstało. Natomiast ustalenie zawarte w ustawie
Pzp stwarza warunki do zmiany stosowanej
powszechnie metody zawierania umów o prace
projektowe na podstawie jednostronnie narzucanych przez zamawiających wzorów umów. W tym
celu należałoby opracować kilka przykładowych
wzorów umów o prace projektowe i wystąpić do
Prezesa UZP o ich upowszechnienie. Realizując
ten pomysł, w Izbie Projektowania Budowlanego
podjęto działania nad opracowaniem wzorów
umów o prace projektowe. Od kilkunastu wiodących jednostek projektowych zebrano „dobre”
wzory umów. Na ich podstawie opracowano kolejne wersje „przykładowych wzorów umów”. Ta
inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem Izby
Architektów oraz Izby Urbanistów.
Ogólne warunki umów o prace
projektowe dla zamówień publicznych
W trakcie dotychczasowych prac uznano, że
ich zakres należy rozszerzyć o Ogólne Warunki Umów o prace projektowe dla zamówień
publicznych. Pozwoli to w przyszłości, po upowszechnieniu tego dokumentu przez Prezesa
UZP, na ograniczenie objętości umów o prace
projektowe, gdyż będzie można powoływać
się w postanowieniach końcowych umowy

indywidualnej na Ogólne warunki […]. Można
bowiem zakładać, że wzory umów opracowane przez zamawiających będą, lub powinny
być, zgodne z Ogólnymi warunkami.
Trzeba tu przypomnieć, że ongiś obowiązywała uchwała Nr 11 Rady Ministrów z dnia
11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych, uchylona 2.10.1992 r.
Od tego czasu nie ukazał się żaden akt prawny, który określałby warunki zawierania umów
o prace projektowe w budownictwie.
Wykonane opracowania poddano konsultacji i opiniowaniu wśród kilkunastu biur projektów. Uzyskane uwagi, opinie i propozycje
uzupełnień niekiedy znacznie się różniły, ale
zespołowi autorskiemu (Aleksander Krupa
i Kazimierz Staśkiewicz) udało się zaproponować kompromisowe ustalenia.
W maju 2010 r. Ogólne warunki umów znalazły się w końcowym stadium opiniowania.
Wstępnie przewiduje się, że w III kwartale będzie można wystąpić do Prezesa UZP o upowszechnienie. W wystąpieniu do Prezesa UZP
do Ogólnych warunków umów będą dołączone również przykładowe wzory umów o prace
projektowe oraz inżynierskie.

Artykuł ukazał się pierwotnie w czasopiśmie „Inżynier budownictwa”
nr 9/2009. Dla potrzeb Z:A został zaktualizowany w maju 2010 r.
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dowych. Problem jest powszechny i znany każdemu,

w którym udział wezmą delegaci wybrani na nową kaden-

kto działa na rynku. Dlatego dobrze, że temat pojawił

cję. Być może naświetlenie problemu całemu środowisku

się w ogólnopolskim wydawnictwie. Może – wierzę

architektów, przyniesie nowe głosy, opinie i przykłady, które

w to – będzie to początek większej dyskusji, która do-

ułatwią świeże spojrzenie na poruszone zjawisko.”

DODATKOWE ZLECENIA URZĘDNIKÓW W TLE KATASTROFY BUDOWLANEJ

Casus urzędniczo-projektowy
W początkowej fazie postępowania prowadzonego przez organy nadzoru budowlanego,
gdy analizowano przyczyny katastrofy od strony projektowej i wykonawczej, obok „technicznego” pojawił się dodatkowy, ogólniejszy wątek sprawy – nazwijmy go „administracyjnym”.

Od redakcji:
Artykuł jest częścią kompletu opublikowanych
w bieżącym numerze Z:A materialów:
1. Casus urzędniczo-projektowy, str. 44
2. Katastrofa pod nadzorem, str. 48
3. Powinien być wyraźny zakaz dorabiania, str. 49
4. Przeciw prywatnym zleceniom urzędników, str. 50
5. Uzasadnienie dla wniosku ws. funkcji technicznych
urzędników, str. 52

Sebastian Osowski, Tomasz Wlezień

Niewielka (na szczęście) katastrofa,
która wydarzyła się w sierpniu 2009
roku, spowodowała, że na nowo
odżyła dyskusja o wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych
Fot. Bartosz Wokan

na wolnym rynku przez pracowników
samorządów terytorialnych
i administracji państwowej.

O

Od wspomnianej katastrofy minęło kilka miesięcy. Dlaczego zajęliśmy się nią w redakcji
Z:A i dlaczego dopiero teraz? Po pierwsze
– oprócz technicznych przyczyn katastrofy
wystąpił w tej sprawie wątek łączenia pracy urzędnika i projektanta, który tym razem
związany był z realnym zagrożeniem bezpieczeństwa ludzi i mienia. Po drugie – nadzór
budowlany, policja i prokuratura prowadziły
postępowania wyjaśniające. Spodziewaliśmy
się, że po blisko 6 miesiącach uzyskamy uporządkowane i oﬁcjalne informacje. I wreszcie
po trzecie – zbliża się czerwcowy zjazd krajowy IARP, w którym udział wezmą delegaci
wybrani na nową kadencję. Być może naświetlenie problemu całemu środowisku architektów, przyniesie nowe głosy, opinie i przykłady,
które ułatwią świeże spojrzenie na poruszone
zjawisko.
W lutym br. zwróciliśmy się z dziennikarskimi pytaniami do kilku zaangażowanych w sprawę instytucji (nie były to oﬁcjalne pisma IARP,
lecz wyłącznie aktywność redakcyjna Z:A).
Nasze pytania dotyczyły nie tylko katastrofy
w Bochni, lecz były również próbą uchwycenia
skali i świadomości problemu.
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Nie od wszystkich otrzymaliśmy jasne odpowiedzi, a część postępowań nadal się toczy. Trudne okazało się także oszacowanie
skali – takich danych po prostu nie ma.
GINB poinformował nas, że poza sytuacją
w Bochni nie odnotował poważnych sygnałów
o pojawianiu się podobnych nieprawidłowości. Przypomniał jednocześnie, że informacje
o podejmowaniu przez pracowników nadzoru budowlanego dodatkowych zajęć zarobkowych stały się przyczyną wystosowania
10 marca 2008 r. przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego pisma do wszystkich
wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego (treść pisma – na stronie obok).
Przy czym Anna Macińska, dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego GINB,
wyjaśnia że o ile wystosowanie ww. pisma
spowodowane było pojawianiem się takich
informacji, to w zdecydowanej większości nie
miały one charakteru naruszającego przepisy, a celem pisma było „wyjaśnienie wszelkich
wątpliwości związanych ze stosowaniem prawa
w tym zakresie oraz – co najistotniejsze – miało
zapobiegać powstawaniu takich sytuacji, które
dawałyby jakiekolwiek podstawy do oskarżeń”.

Publikujemy więc informacje, jakie udało
nam się zgromadzić i potwierdzić do 31 marca 2010 r. Poniżej przedstawiamy historię wydarzeń i potwierdzone fakty (wraz z fragmentami odpowiednich ustaw oraz pismem GINB
w poruszanej sprawie), a na kolejnych stronach
Z:A publikujemy artykuły Dziennika Polskiego
na temat katastrofy, list otwarty liderów Małopolskiej OIA oraz uzasadnienie do wniosku jaki
kilka lat temu został złożony podczas krajowego zjazdu Izby Architektów RP.
Sierpień 2009: katastrofa
31 sierpnia ubiegłego roku w Bochni wydarzyła
się katastrofa budowlana. Zawalił się fragment
ściany parteru i drewniany strop w sklepie zlokalizowanym w kamienicy przy Rynku 13. Następnego dnia nastąpił drugi etap – zawaleniu
uległa ściana pierwszego piętra łącznie ze stropem nad nią. Na szczęście obyło się bez oﬁar.
Przyczyną katastrofy były roboty remontowe
prowadzone w sąsiedniej kamienicy, oznaczonej numerem 12. Sprawą zajęły się trzy instytucje: nadzór budowlany, policja i prokuratura. Na
łamach regionalnej prasy opublikowana została
seria artykułów (czytaj str. 48 i 49).
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Wrzesień 2009: wątek administracyjny
Już 3 września postępowanie wyjaśniające
prowadzone przez bocheński PINB przejął
Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego. Przyczyną była informacja, że
projekt konstrukcyjny rozbudowy i przebudowy kamienicy nr 12 opracował pracownik
PINB – starszy inspektor posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (członek PIIB).
Istotna była także kwestia wiedzy i zgody
– lub ich braku – szefa PINB (uprawnionego architekta i członka IARP) dla wykonywania przez
pracownika inspektoratu prywatnego zlecenia
projektowego (czyli łączenia pracy urzędnika
służby cywilnej z samodzielną funkcją techniczną w budownictwie). W trakcie procedury
wyjaśniającej pojawiły się jeszcze dodatkowe
wątpliwości pod adresem szefa PINB – najemca jednego z lokali usługowych złożył do WINB
skargę, w której podnosił, że posiada wiedzę
i dowody iż kto inny ﬁrmował, a kto inny faktycznie wykonywał projekt przebudowy budynku
objętego katastrofą (według informacji prasowych: w nagłówku projektu budowlanego kamienicy przy Rynku 12 widnieje prywatny adres
szefa PINB i telefon do bliskiej mu osoby).
Reakcja Małopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego była natychmiastowa – zgodnie z kompetencjami złożył
do Starosty Bocheńskiego wniosek o odwołanie ze stanowiska szefa bocheńskiego PINB,
co nastąpiło z dniem 14.09.2009 r. Natomiast
starszy inspektor sam wniósł o rozwiązanie
z nim umowy o pracę z dniem 30.10.2009 r.
i wniosek ten został uwzględniony.

Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Robert Dziwiński
DPR / Inn / 074/ 23/ 08
Warszawa 2008 -03-10

Panie i Panowie
Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Budowlanego
wszyscy
W związku z pojawiającymi się informacjami o podejmowaniu przez pracowników
budowlanego
ikó nadzoru
d
b d l
dodatkowych zajęć zarobkowych (zatrudnienia) pragnę przypomnieć i zwrócić Państwu uwagę
na przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170. poz. 1218 z późn.
zm.), które przewidują obligatoryjne uzyskanie pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu na
podejmowanie przez członków korpusu służby cywilnej dodatkowego zatrudnienia. Zgodę taką muszą
również uzyskać urzędnicy służby cywilnej, jeżeli zamierzają podejmować dodatkowe zajęcia zarobkowe.
Podkreślenia wymaga również fakt, że dodatkowo wykonywane czynności lub zajęcia nie mogą być
sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy oraz nie mogą podważać zaufania służby
cywilnej (zob. art. 51 ustawy).

prowadzi do konkretnych rozwiązań.

W związku z tym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wprowadzenie, dla
pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, bezwzględnego
zakazu podejmowania zajęć wpływających na rzetelność i bezstronność wykonywanych
przez nich czynności służbowych
Przepisy ustawy o służbie cywilnej wskazują bowiem, że członek korpusu służby cywilnej przy
wykonywaniu obowiązków służbowych nie może kierować się interesem jednostkowym lub grupowym,
I pkt. 4 art. 49 ust. I ustawy).
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zakaz ten dotyczy czynności (usług, zajęć)
wykonywanych (świadczonych) przez pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego
poza obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy, które mają lub mogą mieć związek z prowadzonymi
na terenie województwa, w sprawach indywidualnych, postępowaniami administracyjnymi z zakresu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr. 92. poz. 881), np. sporządzanie
ekspertyz, projektów, pełnienie funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,

Jednakże pragnę wyrazić swoje rozczarowanie

wskazuje na to, że publikacja na łamach Z:A przyczyni się

faktem, że do tego zestawu artykułów nie została

do podjęcia dyskusji w gronie delegatów nowej kadencji

dołączona wypowiedź przedstawiciela krajowych or-

2010-2014 już podczas czerwcowego zjazdu.

wydawanie specjalistycznych opinii, udzielanie konsultacji w sprawach indywidualnych itp.
Wykonywanie takich czynności (usług, zajęć) przez pracowników nadzoru budowlanego mogłoby
bowiem kolidować z wykonywanymi przez nich czynnościami służbowymi, w tym z prowadzonymi
postępowaniami administracyjnymi. Wpływałoby to niekorzystnie na wizerunek służby cywilnej, dając

Listopad 2009: ekspertyzy techniczne
W ramach postępowania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w listopadzie
2009 r. opracowane zostały: ekspertyza techniczna oraz sprawozdanie powołanej przez
WINB komisji. Z udostępnionych dokumentów1
wynika, że projekt konstrukcyjny przebudowy był ogólnie poprawny, z drobnymi jedynie

Tak więc jako redakcja nasz cel osiągnęliśmy. Wszystko

a swoje obowiązki powinien wykonywać rzetelnie, bezstronnie, sprawnie i terminowo (zob. art. 47 ust.

jednocześnie podstawy do oskarżeń o brak obiektywizmu i bezstronności przy wykonywaniu zadań
służbowych.
Jednocześnie proszę o skierowanie analogicznego wniosku do powiatowych inspektoratów nadzoru
budowlanego.
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podpisano:
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Robert Dziwiński
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ganów Izby, choćby Krajowego Rzecznika Odpowie-

Po publikacji o dorabiających urzędnikach

dzialności Zawodowej czy członków Rady Krajowej.

Wspierać młodych architektów

Dziękuję za przekazanie egzemplarza „Zawodu:Ar-

Zamieszczenie uwagi na marginesie artykułów, cyt.:

Zachęcony zaproszeniem zawartym w liście skierowa-

chitekt” nr 2/2010. Przyznaję, że bardzo rzadko dość

„poglądy wyrażone w artykule są osobistymi opinia-

nym do okręgowych rad Izby Architektów, pozwalam

ostry start kończy się tak dobrym materiałem pra-

mi autorów i nie reprezentują oﬁcjalnego stanowiska

sobie zaproponować publikowanie na łamach reda-

sowym. Niestety w województwie małopolskim nie

IARP ani redakcji Z:A” jest dziennikarskim wybiegiem,

gowanego przez Pana periodyku interpretacji, komen-

był to jedyny znany nam przypadek, w którym pra-

ucieczką od próby pełnego naświetlenia problemu.

tarzy i dyskusji przepisów stanowiących wymagania

cownik służb państwowego nadzoru budowlanego

W artykułach zaprezentowano: stanowiska urzęd-

związane z uzyskaniem uprawnień budowlanych. Są

prowadził działalność związaną z projektowaniem.

ników (tu: GUNB, czy WUNB), głosy architektów

one obecnie zawierane przez komisje kwaliﬁkacyjne

Niezależnie od interpretacji istniejących przepisów,

i członków Rady MPOIA a zabrakło głosu naszych

w udzielanych indywidualnie odpowiedziach na pyta-

w takich sytuacjach, jedyną odpowiedzią urzędu na

(wybranych) przedstawicieli do organów ogólnopol-

nia otrzymywane od zainteresowanych. (...)

udokumentowane „dorabianie w branży” powinno

skich Izby Architektów.

Pracując trzecią kadencję w okręgowej komisji kwa-

być rozwiązanie stosunku pracy. Tym samym we

Sprawa, którą poruszyliście nie jest problemem

liﬁkacyjnej obserwuję, jak wiele z pozoru prostych,

wszystkich znanych nam przypadkach „dorabiający

jakiejś lokalnej społeczności dlatego tak ważne jest

a nawet oczywistych zagadnień wywołuje problemy,

w branży” są już byłymi pracownikami.

poznanie stanowiska organów powołanych do repre-

nierzadko budząc zażarte polemiki. Ich źródłem są

zentowania całego środowiska architektonicznego

niejasności zawarte w przepisach powszechnie obo-

w kraju.

wiązujących, ale także własne regulaminy naszej

Nie byłbym sobą, gdybym jednak nie zwrócił uwagi
na niektóre drobne nieścisłości:

arch. Maciej Nitka (MPOIA)

• str. 46 kolumna 2, o ile pamiętam cytat pochodził
z maila z lutego a nie z marca, oraz nie dotyczył „skar-

Izby. (...) Zamieszczanie ich w wydawnictwie docierającym i czytywanym przez wszystkich członków przy-

żącego inwestora”, lecz „skarżącego najemcy”,

Od redakcji: Nie zgadzamy się z tezą o dziennikarskim

czyniłoby się do ujednolicenia orzecznictwa, ułatwiło

• str. 49 przedruk wywiadu z Dziennika Polskiego

wybiegu, chyba że rozumiejąc ją w pozytywnym świetle.

pracę, a przy okazji być może wywoływało dyskusję

z 15 września 2009 r., kolumna 3 – jeżeli przedruk to

W każdej stopce redakcyjnej znajduje się podobna klau-

weryﬁkującą poglądy.

raczej powinien być dokładny, w oryginale było „jak

zula, w przeciwnym razie nie można byłoby realizować

Samodzielne nadawanie i rozliczanie z należytego

wy nie będziecie dbać o twarz i o d…, to kto to zrobi?”.

demokratycznej zasady swobody wypowiedzi. Zawód:Ar-

wykonywania uprawnień było zasadniczym celem po-

W Z:A tekst bardziej oględny, ale jednak niedokładny.

chitekt jako oﬁcjalne czasopismo IARP jest tutaj w dość

wołania izb samorządu zawodowego. W wykonywaniu

szczególnej sytuacji – a jednak w trzecim roku działania

tych zadań z napotykanymi problemami borykają się

udało nam się doprowadzić do możliwości publikacji

nie tylko odpowiedzialne za ich realizację organy, ale

otwartych, osobistych reﬂeksji i uwag. To uważamy za

także poszczególni członkowie, zobowiązani Statutem

sukces redakcji i redaktora naczelnego Z:A, osiągnięty

Izby do zapewniania w miarę posiadanych możliwości

Od redakcji: Trudno ukryć satysfakcję z pozytywnej oce-

wyłącznie dzięki aprobacie obecnej Krajowej Rady IA.

odbywania praktyk zawodowych, wymaganych dla

ny, zwłaszcza, że temat był trudny i nie poruszany wcze-

Nie wolno nam jednak ryzykować automatycznego utoż-

uzyskania uprawnień do projektowania w specjalności

śniej w podobnie dokładny sposób. Naszym celem było

samiania osobistych poglądów architektów z oﬁcjalnymi

architektonicznej. Pozostając w bezpośrednich rela-

wywołanie dyskusji, zachęcenie do zabierania głosu. Tym

stanowiskami samorządu.

cjach z kandydatami, stają się dla nich pierwszym źró-

Artur Kania
Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie

bardziej cieszy list z Małopolskiego WINB, przypominający,

Musimy także zwrócić uwagę, że we wspominanym ar-

dłem wiedzy o stosowanych procedurach i stawianych

że nie mówimy o jednostkowym problemie. Nadal czekamy

tykule wypowiedź KRIA się pojawiła. Cytat: „Czy jest po-

przez Izbę wymogach. Możliwość czerpania jej w spo-

na głosy od architektów z pozostałych regionów Polski.

trzebne rozwiązanie w ramach działań IARP? Trudno tutaj

sób jednolity z Z:A powinna dodatkowo zachęcać do

Potwierdzamy także nasze drobne (na szczęście) po-

o jednoznaczną opinię. Krajowa Rada IARP wyjaśnia, iż

jego lektury, popularyzując ją w kręgach dopiero aspi-

tknięcia: e-mail pochodził z 23 lutego, a nie jak podaliśmy

Izba jako samorząd zawodowy nie może zająć w tej spra-

rujących do naszej organizacji.

z marca, skarżącym był najemca a nie inwestor (przeję-

wie stanowiska, które ingerowałoby w stosunki pomiędzy

zyczenie wystąpiło w jednym z dwóch miejsc mówiących

pracodawcą (starostą) a pracownikiem (urzędnikiem

o tej kwestii). Zaś co do dokładności przedruku – uznali-

służby cywilnej). I że w podobnych sprawach to nie KRIA

śmy, że słowo na „d” nawet w formie z trzema kropkami

powinna zabierać głos, lecz właściwe organy administra-

nie przystoi czasopismu z orłem na okładce.

cji publicznej.”

arch. Adam Popielewski
Przewodniczący OKK KPOIA

Od redakcji: Możemy się przyznać, że już od pewnego

Należałoby również przypomnieć, że KRIA realizuje cele

czasu planowaliśmy podjęcie tematów przybliżających

Po publikacji o dorabiających urzędnikach (2)

i uchwały podjęte przez Delegatów Zjazdu Krajowego. To

młodym architektom proces zdobywania uprawnień i ży-

Z satysfakcją przeczytałem cykl artykułów zamiesz-

Zjazd stanowi najwyższy organ reprezentujący środowi-

cie samorządu. Tak więc niniejsza propozycja dokładnie

czonych w Z:A 2/2010 poświęconych problemowi

sko architektów. Dlatego już na początku artykułu „Casus

się wpisuje w ten kierunek. Obiecujemy przygotować

projektowania przez osoby będące jednocześnie

urzędniczo-projektowy” podaliśmy jako trzeci z powodów

pierwszą publikację już do następnego numeru Z:A, czyli

pracownikami instytucji państwowych lub samorzą-

naszej publikacji: „zbliża się czerwcowy zjazd krajowy IARP,

4/2010, który ukaże się w sierpniu br.
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1.

ARCHICAD
NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE
W TECHNOLOGII BIM
PREZENTOWANE PROJEKTY:
1: The Urban Trees project designed by b9 Architects is a winner of an AIA Seattle “Future Shack” award (Image
Courtesy of b9 Architects) | 2: The new headquarters of the International Fund for Animal Welfare (IFAW) designed
by DesignLAB architects is a COTE Top Ten Award winner (Photo©PeterVanderwarker) | 3: The Ross Street House
in Madison, Wisconsin designed by Carol Richard of Richard Wittschiebe Hand (RWH) Architects achieved LEED for
Homes Platinum level (Photo©ZaneWillams).

2.

www.archicad.pl
!RCHI#!$ß34!2ß4ßß%$)4)/.
cena od 6.900 zł netto

3.

najbardziej designerski
rower świata
www.strida.pl

WIOSENNA PROMOCJA:
KAŻDY KUPUJĄCY PROGRAM ARCHICAD 13
W CZERWCU OTRZYMUJE W PREZENCIE
SUPERNOWOCZESNY ROWER STRIDA !

s p o r t _ po d r ó ż e _ p a s j e

Emil

Pan Cyrkowy

Architekt w krainie czarów
Opowieść: arch. Robert Romanowicz, wysłuchali: Paweł Paterak, Bartosz Wokan

Kiedy byłem dzieckiem, każdego roku, jakoś po letnich burzach,
do naszego miasteczka przyjeżdżał cyrk. Kiedy się zbliżał, już
z daleka słychać było dźwięk charakterystycznych trąbek, a śmiech
ludzi ogarniał całe miasto. Pamiętam zapach trocin, drewniane
wozy, oranżadę i watę cukrową. A potem, jak cyrk odjeżdżał,
pozostawała wygnieciona trawa, po której biegaliśmy z chłopakami
w kółko niczym szalone konie. Takie właśnie odległe wspomnienie
z dzieciństwa było inspiracją do stworzenia Pana Cyrkowego.
Jednej z postaci istniejącej w namalowanym przeze mnie świecie.
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Robert Romanowicz
architekt, malarz
> www.pantonedesign.blogspot.com
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Lupo

Marian

Kogut Jan

O

Oprócz wspomnień inspirację stanowi
dla mnie wszystko to, czego mogę dotknąć, powąchać czy poczuć. Uwielbiam stare przedmioty, regularnie odwiedzam giełdy staroci we Wrocławiu,
Jeleniej Górze i Świdnicy. Odkupuję
głównie zniszczone, nikomu już dziś niepotrzebne książki. Często są w opłakanym stanie. Osuszam je i wykorzystuję
w swoich obrazach-kolażach. Daję im
„drugie życie”.
Ale książki to nie wszystko, zbieram
też inne szpargały – stare, zniszczone
zeszyty, druki, poplamione gazety. Przy
okazji udaje mi się często traﬁć na prawdziwe perełki, te rzecz jasna zachowuję
w prywatnym archiwum. Mam tam już
fotograﬁe, nuty, kartki pocztowe, strony
z książek o wartości antykwarycznej (np.
niemieckie encyklopedie z 1900 roku).
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Różne a jednak podobne
Jestem architektem z zawodu i powołania, a malarzem z potrzeby serca. Uważam, że te dwie dziedziny twórczości są
ze sobą ściśle powiązane. Nie ukrywam,
że wykształcenie ułatwia mi tworzenie
obrazów. Zarówno architektura jak i malarstwo wymagają jednocześnie myślenia dwu- i trójwymiarowego. Niektóre
postaci tworzę najpierw jako elementy
przestrzenne, aby następnie w świadomy sposób je uprościć sprowadzając do
dwuwymiarowości lub nawet do „niepoprawnej” aksonometrii.
Wiele daje mi także obserwowanie rysunków tworzonych przez dzieci.
To niesamowite jak inspirujące potraﬁą
być rysowane przez nie naiwne stworki
w dziwnych, często z pozoru nieprawdopodobnych sytuacjach i okolicznościach.

Świat z obrazów
Pan Cyrkowy to tylko jedna z postaci,
które powołałem do życia na moich obrazach. Oprócz niego stworzyłem m.in.
Kura Antoniego, Mieczysława, Emila,
Lupo, WilkoLisa i Koguta Jana. Uzbierała
się ich już całkiem pokaźna gromadka.
Z każdym bohaterem związana jest jakaś
myśl, wspomnienie, skojarzenie, historyjka. Niektórzy śmiało mogliby się pojawić
na kartach powieści Lewisa Carolla „Alicja w krainie czarów”.
Pomiędzy postaciami z poszczególnych obrazów istnieją wzajemne relacje
i zależności. Na przykład Mieczysław
i Emil to dwaj kumple spod sklepu Żabka, którzy poznali się zeszłego lata i tak
do dziś przesiadują na parapecie witryny
sklepowej, gdzie piją wodę gazowaną
i opychają się pączkami. Natomiast Lupo
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Ave pequena

Mieczysław

jest dziwnym, ale bardzo pożytecznym
stworzeniem, które siedziało na pocztowej ladzie tuż przy okienku i na prośbę
petenta lizało znaczki, które potem lądowały na kopertach i kartkach wysyłanych
na cały świat.
Niestety dzisiaj w dobie komunikacji
elektronicznej nieliczni klienci zjawiają się
na poczcie, aby wysłać tradycyjny list więc
Lupo przesiaduje przy okienku bezczynnie
i z nudów liże... lizaka. Dzięki takim historyjkom wyimaginowane stwory stają się
ciekawsze. I każdy odbiorca może sobie
dopowiedzieć do tych „życiorysów” dalszy ciąg.
Nie tylko dla dzieci
W tej chwili przygotowuję ilustracje do
książki dla najmłodszych. Jednak dzieci
nie są wcale jedynymi odbiorcami moich
obrazów. Równie istotni są dorośli. Na co
dzień pracuję w jednym z większych biur
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architektonicznych. Wszyscy wiedzą tam
o mojej pasji i dopingują w działaniach.
Nowe prace zawsze przynoszę do biura,
gdzie przechodzą swoistą kwarantannę
(śmiech). Dzięki temu wiem co się podoba
ludziom, a co mogę sobie odłożyć na półkę. Staram się rozwijać wielokierunkowo.
W tym roku uczestniczyłem na przykład
w tworzeniu multiautorskiego komiksu pt.
Pieces (jego pomysłodawcą i autorem
pierwszego kawałka jest Jakub Mazerant na co dzień mieszkający w Sydney)
i sprawdziłem się jako autor okładek. Mój
projekt przygotowany specjalnie do jubileuszowego wydania „Przekroju” został wyróżniony przez redakcję.

maturalnej. Wtedy też na krótko zaświtała
mi myśl o Akademii Sztuk Pięknych. Po
zastanowieniu doszedłem jednak do wniosku, że wybieram architekturę.
Rozumowałem pragmatycznie. Poświęcenie się malarstwu to z pewnością
kusząca perspektywa, jednak po ASP
znacznie trudniej znaleźć satysfakcjonującą pracę. Pierwsze podejście do
egzaminu na architekturę nie udało się.
Nie zamierzałem jednak rezygnować
i osiągnąłem cel w drugiej próbie. Studia
skończyłem w 2001 roku. Początkowo nie
mogłem znaleźć pracy w zawodzie. Przez
dwa lata pracowałem jako graﬁk w agencji
reklamowej.

Trudne początki
Pochodzę z Milicza, malowanie pasjonowało mnie już w podstawówce i liceum.
O podjęciu studiów architektonicznych po
raz pierwszy pomyślałem dopiero w klasie

Projektowania nie porzucę
Wreszcie udało mi się zaczepić w biurze architektonicznym. Traﬁłem do grupy
projektującej domy jednorodzinne. To
tzw. projekty typowe, jednak uważam, że
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Drewniaczek
Maska

w każdym, nawet najbardziej typowym
projekcie, można zawrzeć coś własnego.
Na przykład szklany narożnik w jednym
z projektowanych przeze mnie domów
ozdobiłem elementami graﬁcznymi naniesionymi techniką sitodruku. Te dwie
dziedziny architektura i malarstwo zawsze
będą bardzo istotne w moim życiu. Nawet
jeśli w pewnym momencie ta druga zacznie
brać górę. Myślenia architektonicznego
nie da się pozbyć tak łatwo. Poza tym jest
jeszcze jedna kwestia. Oprócz malowania
ja po prostu lubię projektować.
Na dobre rozwinąłem malarskie skrzydła cztery lata temu. Moje prace zaczęły
pojawiać się w sieci, zadomowiłem się na
„branżowych” portalach. To właśnie obrazy w sieci zostały dostrzeżone przez warszawską galerię „Bez Nazwy” i mogłem po
raz pierwszy pokazać je na żywo. A ostatnio przez cały maj można je było oglądać
w Galerii Leonardo w Kazimierzu Dolnym.
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Fantazje i inspiracje
Owszem jestem dosyć płodnym artystą
(śmiech). Na moim blogu, nowe prace pojawiają się co kilka dni. Jaki styl?
Przede wszystkim staram się być spontaniczny. Wciąż też zmieniam i ulepszam
stosowane techniki tworzenia. Gdybym
miał jednym słowem określić swoją
technikę to powiedziałbym mix media.
Do tworzenia obrazów używam niemal
wszystkiego co mam pod ręką: farb,
wycinanek z gazet, koronek czy nawet
puszek. Tworzę takie własne kolaże.
Pierwszym recenzentem moich prac jest
żona Gosia, z wykształcenia germanistka. Wspiera moją twórczość przy każdej
okazji. Tak było również w przypadku wystawy w Kazimierzu.
A teraz przed nami nowe wyzwania. Za
trzy miesiące urodzi się nasz syn. Mam
nadzieję, że będzie dla mnie najwspanialszą inspiracją do malowania.

Dzisiaj przy tworzeniu ilustracji książkowych, prasowych i plakatów rola komputera jest coraz większa. Mimo fascynacji technikami tradycyjnymi komputer
zajmuje u mnie bardzo wysoką pozycję
jako narzędzie i medium.
Uwielbiam poznawać nowe możliwości wirtualnego świata, konfrontować je z technikami manualnymi. Wiem,
że można zachować zdrowy rozsądek
nie przeceniając, ani nie odrzucając
żadnego z nich. Tylko ktoś mało biegły
w obsłudze programów komputerowych może powiedzieć, że wystarczy
nacisnąć klawisz i wszystko zrobi się
samo.
Myli się również ten, kto próbuje nam
wmawiać, że twórczość tradycyjna jest
przeżytkiem. Świat nasycił się już digitalizacją i plastikiem. Do łask wraca poczciwy Moleskine, ołówek i gumka. Ta
tendencja bardzo mnie cieszy.
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Bugatti do kawy

Gotowy na 3D?

Elegancki zegar wyświetlający ciśnienie
i aluminiowa obudowa w kolorze srebrno-chromowanym wyróżniają wizualnie

ekspres do kawy DiVa Bugatti. Produkt
zaprojektowany przez Andreasa
Saegatza ze Star Milano wyposażony jest
w dwa wkłady do zaparzania kawy oraz
mechanizm do robienia piany z mleka
i nalewania zagotowanej wody do herbaty. Górna część ekspresu posiada płytę
grzewczą do podgrzewania ﬁliżanek.
Cena: 3622 zł
www.casabugatti.pl

Tosty śpiewająco
Poranny tost wypiekany przy muzyce?
Zapewni go urządzenie o mocy
700 W z wbudowanym radiem. Toster
przede wszystkim jednak posiada
7 stopni opiekania oraz funkcję
rozmrażania. Użytecznym dodatkiem
jest szuflada na okruszki.

Telewizor Samsung LED C70000 dzięki systemowi
HyperReal Engine umożliwia doświadczenie efektu
trójwymiarowości w zaciszu własnego domu. Oglądasz
ulubiony program telewizyjny, przeglądasz strony
internetowe lub wyświetlasz nagrany przez siebie ﬁlm
wideo? Przygotuj się na niezapomniany spektakl!
Cena: 7999 zł
www.samsung.com/pl

Cena: 289 zł
www.ariete.pl

Eko-układanie
Czas ucieka!

Puzzle „Oszczędzaj wodę i chroń środowisko” przedstawiają proste sposoby na
oszczędzanie H 2 O w codziennym życiu.
Składają się z 54 elementów i są przezna-

Gorąca płyta

Zegar ścienny Falling Numbers
sprawdzi się zarówno w salonie, jak
i biurze. Czarne, trójwymiarowe cyfry
przytwierdzone są do białego cyferblatu
sprawiają wrażenie, jakby za chwilę
miały spaść z kwadratowej tarczy.
Ciekawe rozwiązanie nie tylko dla
niezorganizowanych.
Cena: 179 zł
www.fabrykaform.pl
Nowa bezstrefowa płyta indukcyjna
marki Electrolux posiada jedną gładką
powierzchnię grzewczą. Temperaturę
regulują cztery niezależne sterowniki.
Płyta pozwala podgrzewać posiłki
w garnkach o nietypowych
kształtach. Wyposażona została
w duży wyświetlacz oraz sterowanie
sensorowe.
Cena: 4999 zł
www.aeg-electrolux.pl
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czone dla dzieci w wieku powyżej czterech
lat. Z myślą o ochronie środowiska zrezygnowano z pakowania puzzli w foliowe
woreczki oraz z foliowego opakowania
pudełka.
Cena: 15 zł
www.eko-koncept.p-net.pl

Run Forrest, run!
Poweriser to niezwykłe urządzenie
pozwalające biegać z prędkością
ponad 40 km/h, skakać na wysokość
do 2 metrów w górę i wykonywać
3-metrowe kroki. Wystarczy założyć
specjalne „buty” i dać się porwać
ekstremalnemu szaleństwu!
Cena: 1399 zł
www.2future.pl
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