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W imieniu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
Sławomir Żak, architekt
Prezes Krajowej Rady
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Architekt w okopach
prawa, czyli tak czy siak...
Biuro-kreacja tryumfuje,
a prawo demoluje
interpretacją tekstu.
Liczba możliwych wersji
egzekucji miażdży swą
masą krytyczną harmonię
kształtu, formy i funkcji wraz
z pożądaną logiką działania.
Jedyna możliwość
ucieczki od klęski decyzji,
to wybór pomiędzy
skokiem w przepaść lub
samounicestwieniem.
Inteligencja i bystrość
umysłu skierowane są
w całości na uniknięcie
większych wpadek „prawnocywilno-administracyjnych”
– te mniejsze są stałym
elementem krajobrazu
– aż do wytrzeszczu ostrości
obligatoryjnej płynności
urzędowego druku.
Pamięć po czasie minionym
odchodzi w niepamięć
błogości upływu terminu
o przedawnieniu.
Rysunek zapada się w gruncie
wykopu pod wieczny spokój.
To, co jeszcze
niezaprojektowane i tak
można przecież opisać
– w sposób skończony
w ustawie.
Filozof powiedział prawdę,
więc dla zasady zgodności
z procedurą został otruty.
„Tak czy siak”... praca
architekta pozostaje ciągle
w wymiarze nadziei na
zachowanie nieprzemijającej
trwałości pomysłu.
Sławomir Żak, 22.03.2010
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Zaprojektuj łazienkę
po raz 12!
Zadaniem uczestników tegorocznej edycji
konkursu „Projekt Łazienki 2010” będzie
zaaranżowanie wolnostojącego zespołu
toalet nad Wisłą, w pobliżu budowanego
Stadionu Narodowego. Projekt zostanie
zrealizowany w ramach rewitalizacji praskiego nadbrzeża. Konkurs tradycyjnie
organizowany jest przez Sanitec Koło, w tym
roku przy współpracy władz Warszawy.
Projektowany obiekt musi łączyć
budynek toalety z częścią plenerową.
W sanitariacie musi znaleźć się szalet dla

Prezentacja projektu Centrum
Kongresowego w Krakowie
To było już piąte wystąpienie Krzysztofa
Ingardena we wrocławskim Muzeum
Architektury w ramach Galerii Jednego
Projektu, cyklu spotkań organizowanych

przez MA. Opowiedział on o tworzonym
przez biuro Ingarden & Ewý Architekci
projekcie Centrum Kongresowego
w Krakowie.
Przysłuchując się Ingardenowi w gotyckich wnętrzach muzeum można było
odnieść wrażenie, że projektowanie jest
łatwe.
– Należy wykorzystać wszystkie
ograniczenia. Choćby wytyczne kon-

kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, a także pomieszczenie
gospodarcze. Projekt części zewnętrznej,
z której korzystać będzie można w sezonie
wiosenno-letnim, powinien uwzględniać
natryski, przebieralnie, umywalkę oraz
dojście i dojazd techniczny. W projekcie
należy wykorzystać produkty marek Koło
i Keramag.
Prace można nadsyłać do 18 maja
2010 roku, a wyniki zostaną ogłoszone 15
czerwca 2010 roku. Łączna suma nagród
to 45 tys. złotych. Jednym z patronów medialnych konkursu jest Zawód:Architekt.
> www.konkurskolo.pl

serwatorskie, ograniczające wysokość
budynku do 20 metrów, z możliwością
miejscowego przekroczenia – mówił
architekt. – To jest obrys naszej działki.
Mamy strefę dwudziestu czterech metrów, mamy strefę dwudziestu metrów
i strefę szesnastu
metrów. Uznaliśmy
jeszcze, że należy
wykorzystać widok na
Kraków i zrobić foyer
od strony Wisły. To
wszystko!
Za prostymi
założeniami kryją
się jednak trudne funkcje. Centrum
bowiem będzie jednocześnie obiektem
koncertowym.
– Tu jedna sala, drugą salę umieszczamy obok, z tyłu trzecia. Tutaj wianuszek
całej niezbędnej komunikacji, dach.
To jest koniec – architekt podsumował
założenia projektowe.
Pomysł – jak go nazwał – czysty i wiodący, z prostotą układu funkcjonalnego.

Za tym pomysłem stoi jednak ogromna
praca, związana między innymi z tworzeniem akustyki sal i wyróżniającej się efektownej mozaikowej kompozycji elewacji.
Jeśli dobrej architektury nie można robić
co poniedziałek – jak mówił Le Corbusier
– nie dziwi, że Ingarden swoją twórczość
określa mianem slow architecture.
– Architekturę należy robić wolno. Nie
spiesząc się – przekonywał Ingarden
– Konkurs na Centrum Kongresowe został
ogłoszony w 2007 roku, a budowa ma
ruszyć teraz, w 2010. To coś niespotykanego w naszej pracowni.
Rzeczywiście to bardzo charakterystyczne dla architektów z krakowskiego
biura, którzy nad Pawilonem Wyspiańskiego pracowali 10 lat, a w przypadku
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
manggha od rozpoczęcia projektowania do pierwszych prac budowlanych
upłynęło 8 lat.
Więcej o bieżących wydarzeniach
w Muzeum Architektury na stronie
www.ma.wroc.pl.
[TW]

Kolekcja Lifeline
Nowa propozycja ﬁrmy Klose to zestaw
mebli o geometrycznych formach brył
i odpowiednio dobranych proporcjach.
Wykonany został z naturalnej okleiny
dębowej z udziałem elementów masywnych z drewna dębowego. Dostępny
jest w 2 wariantach wykończenia: dąb
kasztan i dąb kamienny. Innowacją jest
zastąpienie uchwytów w drzwiczkach
i szuﬂadach uchwytami stanowiącymi
integralną część konstrukcji bryły.
> www.klose.pl
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Architektura
z lepszej strony
Archistrona to nowy portal dla
pasjonatów architektury. Powstał na
przełomie sierpnia i września 2009
roku. Prezentuje architektoniczne aktualności z kraju i ze świata, informacje
na temat wystaw, targów i branżowych
konferencji. W każdy poniedziałek
i czwartek zamieszczany jest nowy,
autorski tekst pisany przez dziennikarzy współpracujących z portalem.
Ale to nie wszystko. Wiele ciekawych
opcji przygotowano dla zarejestrowanych użytkowników. Architekci, biura

projektowe, ale też studenci mogą
prezentować na Archistronie swoje
dokonania, istnieje możliwość zamieszczenia informacji o sobie, ﬁrmie,
można umieścić portfolio i ogłosze-

nia o oferowanej lub poszukiwanej
pracy. Już w maju portal rusza z nową
inicjatywą edukacyjną adresowaną do
architektów i miłośników architektury
– będą to organizowane we Wrocławiu
seminaria i szkolenia.
> www.archistrona.pl

Przestrzenie przyszłości
2 kwietnia rozpoczął się II Międzynarodowy Konkurs Projektowy The Loft of the
Future, organizowany przez ﬁrmę Fakro,
przy współudziale Stadslab European
Urban Laboratory. Organizatorzy oczekują od uczestników projektów ponadczasowych, z funkcjonalnymi przestrzeniami
pełnymi naturalnego światła. W wizjach
tych należy wykorzystać okna dachowe
Fakro z linii proSky. Główną nagrodą jest
udział w organizowanym przez Stadslab
kursie MasterClasses 2010, który odbędzie się jesienią w Gruzji (koszt kursu
4000 € plus czek na 1000 €). Prace

można nadsyłać do 30 czerwca. Więcej
szczegółów na temat konkursu:
> www.fakro.com i www.stadslab.eu

Zagłosuj na najlepsze
Od początku marca do końca kwietnia
2010 trwa głosowanie na najciekawsze wydarzenia w polskiej architekturze minionego roku. Plebiscyt „Polska
Architektura 2009” już tradycyjnie
organizuje wortal
www.sztuka-architektury.pl, na którego
stronach można znaleźć 44 finalistów,
pogrupowanych w dziewięciu kategoriach, których wyłonili eksperci
i czytelnicy. O ostatecznych wynikach
decydują jednak już tylko internauci.
Zapraszamy do głosowania na
stronie wortalu!

Potraﬁ się dopasować

Stoper Stoppy
Firma Den Braven wprowadziła do
swojej oferty produkt, który zabezpiecza przed trzaskającymi oknami
i drzwiami. Powstał z myślą o komfortowym wietrzeniu wnętrz. Wykonany
z elastycznej gumy, dopasowuje się do
każdej szczeliny o szerokości od 1 do
9 cm. Dostępny jest w 10 wariantach

kolorystycznych. Stoppy daje gwarancję, że w trakcie jego użytkowania nie
ulegną uszkodzeniom ramy, framugi ani
podłoga.
> www.denbraven.pl

010

zawód:architekt

Grzejnik aluminiowy Garda S/90 to
nowość w ofercie ﬁrmy Fondital. Dostępnych jest siedem modeli, co umożliwia
dopasowanie urządzenia do prawie
każdej przestrzeni. Mocną stroną Gardy,
która szczególnie ucieszy alergików, jest
możliwość pracy w niskiej temperaturze
wody, co powoduje zmniejszenie ruchów
konwekcyjnych i ogranicza przemieszczanie się pyłków w pomieszczeniu.
> www.fondital.it
Napędy dla bezpieczeństwa
System napędów drzwiowych DDS
54/500 to nowa propozycja z ﬁrmy
D+H, która pozwala zintegrować
drzwi z ogólnym systemem oddymiania w budynku. Napędy umożliwiają
automatyczne otwarcie drzwi i w razie
pożaru gwarantują niezbędny dopływ
powietrza do zagrożonej strefy.
Kompaktowa konstrukcja pozwala na

zamontowanie napędów zarówno na
ścianie, jak i w ościeżnicy. DDS 54/500
mogą być wyposażone w moduły, takie
jak: sygnalizacja stanu położenia czy
funkcja współpracy z ryglami elektrycznymi FRA lub innymi napędami.
Posiadają też wyłącznik przeciążeniowy, który zabezpiecza drzwi przed
przypadkowym zniszczeniem.
> www.dhpolska.pl
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Świadome
Wnętrze 2010
To już trzecia edycja wykładów dla
architektów, które tym razem odbędą
się w 7 miastach Polski. Znane są już
dokładne terminy pięciu pierwszych
spotkań – 13 maja w Krakowie, 14
maja w Katowicach, 9 czerwca w Łodzi,
10 czerwca w Warszawie i 11 czerwca
w Gdańsku. Kto nie zdoła na nie
dotrzeć, będzie miał jeszcze szansę
we wrześniu we Wrocławiu i Poznaniu.
Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji
będą m. in. Ole Gustavsen z pracowni
Snohetta z Norwegii, Hrvoje Njiric

z pracowni Njiric + Arhitekti z Chorwacji i Kai Uwe Bergman z pracowni

Bjarke Ingels Group z Danii. Wykłady
organizowane są przez ﬁrmy Martela,

Desso, Rockfon i Vescom, działające
na rynku wyposażenia wnętrz komercyjnych.
Celem spotkań jest ułatwienie kontaktów polskich architektów z uznanymi, wielokrotnie nagradzanymi,
zagranicznymi projektantami wzorów
przemysłowych oraz architektami
i przybliżenie europejskich trendów
w zakresie dizajnu.
Jednym z patronów medialnych
imprezy jest Zawód:Architekt.
Więcej informacji o wykładach i prelegentach można uzyskać na stronie
www.swiadomewnetrze.pl oraz pod
adresem: martela@martela.pl.

Czekoladowa i czerwona
Firma Röben rozszerzyła swoją
ofertę o dwie nowe rodziny cegieł
klinkierowych: cieniowaną czerwonobrązową i ciemnobrązową (w kolorze
czekolady). Obie charakteryzują się
gładką powierzchnią, odpornością
na uszkodzenia mechaniczne, dużą
wytrzymałością na działanie czynników
atmosferycznych i trwałością koloru.

Ponadto są ognioodporne i cechują się
niską nasiąkliwością. Nadają się do wykorzystywania na elewacjach zarówno
domów jednorodzinnych jak i obiektów
użyteczności publicznej. Można je
też stosować wokół domu (na ogrodzenia czy altany) i we wnętrzach (do
wykańczania kominków). Cegły są
w sprzedaży od stycznia 2010 roku.
> www.roben.pl

Będzie fabryka...
5 marca bieżącego roku odbyła się
uroczystość wmurowania kamienia
węgielnego pod budowę pierwszej
w Polsce fabryki ﬁrmy Soprema. Prace
w Błoniu koło Warszawy trwają już
od listopada 2009 roku – powstanie
tam zakład produkujący membrany
bitumiczne. Generalnym wykonawcą
projektu jest CFE Polska. Uruchomienie produkcji planowane jest na IV
kwartał 2010 roku.
Obok: wizualizacja prezentująca
wygląd budowanej fabryki.

Siatki już są
Z początkiem roku 2010 ﬁrma Mevaco
rozszerzyła swoją ofertę o siatki
cięto-ciągnione wykonywane z czarnej
stali, aluminium, stali nierdzewnej,
miedzi, tytanu-cynku i stali ocynkowanej
ogniowo. Wymiary oczek także są bardzo
zróżnicowane – od 200 x 55 mm do
6 x 4 mm. Siatki to ostatnio materiał

Z : A _ 02 _ 2010

bardzo popularny w architekturze, dający
ciekawe możliwości kreowania wyglądu
obiektów. Stosuje się je przy tworzeniu
ażurowych okładzin elewacji, wypełnieniu balustrad oraz parawanów czy osłon
słonecznych. Ofertę Mevaco uzupełniają
usługi serwisowe – informacja telefoniczna i sklep internetowy.
>www.mevaco.pl
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Fot. archiwum KWK Promes, J. Sokołowski

doświadczenia zawodowe

Polska architektura mieszkaniowa
po 1989: próba diagnozy
Piotr Wróbel

Krótki dystans czasowy z pewnością nie sprzyja ustanawianiu precyzyjnych podziałów i ferowaniu
niepodważalnych sądów. Dlatego też dwadzieścia lat rozwoju polskiej architektury mieszkaniowej po upadku
systemu komunistycznego to za mało, aby pokusić się o jakieś dogmatyczne ustalenia. Jednak pewne
charakterystyczne zjawiska, tendencje rozwojowe i problemy polskiej mieszkaniówki z lat 1989-2009 z pewnością
można spróbować wskazać i nazwać. Tym bardziej, że przecież wiele się w tej dziedzinie w III RP działo.

Dom aatrialny, autor: Robert Konieczny, realizacja 2003-2006
Romantyczny racjonalizm – neomodernistyczny dom oparty na interpretacji śródziemnomorskiego modelu domu atrialnego

T

Transformacja roku 1989 pociągnęła za sobą
głęboką przebudowę społeczeństwa, a pamiętać należy, że była to już kolejna, tak radykalna
zmiana w odstępie zaledwie półwiecza. Nie dziwmy się zatem sobie, że mieliśmy (i mamy) czasami problemy z zachowaniem równowagi, także
w dziedzinie architektury mieszkaniowej. „My” –
ponieważ przy referowaniu tematu tego artykułu
najodpowiedniejszą formą gramatyczną będzie
właśnie pierwsza osoba liczby mnogiej. Bo to
nie „ten kraj”, nie „to społeczeństwo” ale właśnie
my, w tym także architekci, borykamy się z problemami tożsamości, oryginalności, ulegania
wpływom, deﬁniowania tradycji, konserwatyzmu
i twórczych poszukiwań nowości. To my uczestniczymy, chcąc nie chcąc i wbrew głosom sceptyków negujących ten proces, w przemianach
cywilizacji euroamerykańskiej. Tak więc możemy powiedzieć: „Witamy w domu!” - w domu
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z jego problemami społecznego rozwarstwienia
i wykluczenia, domu ze złymi przestrzeniami
publicznymi, segregacją na podejrzane adresy
i ekskluzywne zamknięte osiedla, fazami wzrostu i recesji, ciężarami kredytów hipotecznych
czy wreszcie z bezdomnością.
Piramida mieszkaniowa
W 1933 roku na IV Kongresie CIAM w Atenach
uchwalono dokument zawierający postulowane zasady nowoczesnego projektowania. Tzw.
Karta Ateńska została przygotowana pod przewodnictwem Le Corbusiera i omawiała stworzenie racjonalnej i zdrowej przestrzeni życia. Kiedy
ustało szaleństwo wojny, do odbudowy zrujnowanej Europy zastosowano właśnie tę dojrzałą,
modernistyczną metodę wypracowaną w latach 30. Miała posłużyć do sprawnej odbudowy Starego Kontynentu i zupełnej przebudowy

jego środkowo-wschodniej części. Estetyzujący i elitarny w gruncie rzeczy modernizm – po
socrealistycznym epizodzie – przybrał postać
socmodernizmu – formuły okrojonej i zredukowanej głównie do kwestii ekonomicznych.
Być może nie do końca zdajemy sobie sprawę ze skutków przemiany nazywanej transformacją ustrojową. Przykładając do architektury
mieszkaniowej wyłącznie tradycyjne narzędzia
pomiaru (takie jak np. cechy stylistyczne), nie
wszystkie aspekty i czynniki zmian będą zauważalne. Architektura ewoluuje wraz z całym
systemem kultury, którego jest częścią. A system kultury to nie tylko kultura wysoka, to także
dynamiczne procesy w zakresie mody, kultury
masowej; to także stan nauki i techniki, zestaw
konstrukcji światopoglądowych, obowiązujące
doktryny gospodarczo-ekonomiczne, wreszcie
stanowienie i egzekucja prawa.
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Wiz. archiwum Ingarden & Ewý Architekci

doświadczenia zawodowe

Zespół mieszkaniowy
przy ul. Rzeźniczej w Krakowie,
autorzy: Jacek Ewý i Krzysztof Ingarden
z zespołem, realizacja 2010

Fot. archiwum APA K&A, T. Bardadin

Architektura w typie urban housing
– żadnych powierzchownych koncesji
na rzecz modeli i kostiumów z przeszłości

Osiedle Eko Park „Milonga” w Warszawie
na Polach Mokotowskich,
autorzy: APA Kuryłowicz & Associates,
Maria Saloni, Joanna Karkowska, Anna Sikorska,
Marcin Ostrowski, realizacja 2008
Domy na sprzedaż – dojrzała faza komercyjnych
przedsięwzięć deweloperskich, duże osiedle zaprojektowane
„z jednej ręki”, architektura bez kompromisów na rzecz
popularnych gustów, znak oswajania nowoczesności

Problem architektury mieszkaniowej można przyrównać do piramidy, na szczycie której
pojawiają się dziesiątki wybitnych realizacji
a u podstawy mamy do czynienia z masowym
ruchem budowlanym, którego celem jest zapewnienie dachu nad głową milionom ludzi,
często za cenę oszczędności ich całego życia.
Można oczywiście w którymś miejscu piramidy
dokonać cięcia i powiedzieć, że to co poniżej
nie jest architekturą, ale zaledwie budownictwem i tym się nie zajmować. Z punktu widzenia
metodologicznego działanie takie uznać można
za poprawne, jednakże problem traci na intensywności, głębi i sprowadza się do rankingów
i stylowych klasyﬁkacji.1
20 lat to za mało
Periodyzacja dwudziestoletniego okresu w dziejach najnowszej polskiej architektury mieszkaniowej nie jest chyba jeszcze możliwa. Można
natomiast najogólniej podzielić ten czas na
okres wczesny, w którym niejako sprawdzano
możliwości aplikacji wzorów/modeli z przeszłości i okres późniejszy – trwający do dziś, kiedy to
śmielej zaczęto oswajać nowoczesność.
Pierwszym przystankiem na drodze do odbudowy jakości architektury mieszkaniowej
zaraz po 1989 roku była odświeżona wersja
modernizmu o różnych odcieniach – z wątkami
dekonstrukcji czy też neoracjonalizmu, zwanego też przez niektórych „nowym stylem toskańskim”. (Osiedle Na Skarpie w Krakowie-Nowej
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Hucie, realizacja 1987-1994, Atelier Loegler
i Partnerzy; „Brama Bronowicka” w Krakowie,
Zoﬁa i Wiesław Nowakowscy, realizacja 1994).
W miarę utrwalania się nowego ustroju do
głosu zaczęła dochodzić „opcja konserwatywna”. Bardzo wyraźnie i wprost odwoływano się
do architektury międzywojennej. Często pojawiały się cytaty a nawet całe „wypisy” z polskiego modernizmu lat 20. i 30. dwudziestego
stulecia, zwłaszcza w domach wielorodzinnych
(Osiedle Exbud – Chojny w Łodzi, Biuro Architektoniczne NOW, Nowakowski – Owczarek
– Wilkocki, realizacja 1996; Zespół budynków
mieszkalnych przy ul. Hozjusza w Warszawie,
realizacja 1996, JEMS Architekci; Dom pod
Żaglami przy ul. Smoczej w Krakowie, DDJM,
realizacja 1998).
Radykalna kontestacja bloku objawiała się
w nawiązaniach do modelu kamienicy, z jej
klarowną strukturą przestrzenną i miejskością
rozumianą jako powrót do klasycznej urbanistyki – publiczną ulicą i prywatnym wnętrzem.
Wydaje się, że chodziło nawet o rodzaj manifestu konserwatywnego, gdzie kamienica i „styl
1937” były symbolem restytucji porządku społecznego, w którym mieszczaństwu należało
przywrócić należne mu miejsce. Ale nie da się
wejść dwa razy do tej samej rzeki i wartki nurt
przeobrażeń społeczeństwa nawróconego na
kapitalizm poniósł architekturę mieszkaniową
ku nowoczesności, ale i ku nieskrępowanemu
demonstrowaniu zewnętrznych znamion luksu-

su. Generalnie kierunek zmian polegał na nakłanianiu inwestorów do powściągliwości, umiaru
i stonowanej elegancji. Nowy język form czerpiący z lekcji minimalizmu, bardziej oszczędnych i zdyscyplinowanych, uwolnionych od historyzujących naleciałości cechowało dążenie
do operowania syntetyczną bryłą, detalem i dużymi przeszkleniami oraz staranie o uzyskanie
bogatszych efektów przestrzennych (np. Zespół
apartamentowców „Przy Oranżerii” w Warszawie, Olgierd Jagiełło, Maciej Miłobędzki, Marcin
Sadowski, Jerzy Szczepanik – Dzikowski, realizacja 2003).
Kolejne pojawiające się nowe trendy i idee
rychło znalazły odbicie w polskiej mieszkaniówce i zaowocowały powstaniem całego szeregu
realizacji, przynajmniej w nazwach czerpiących
z języka ekologii (np. Osiedle Eko Park w Warszawie, Pola Mokotowskie, APA Kuryłowicz &
Associates, realizacja 2008).
Dom dla jednej rodziny
W architekturze domów jednorodzinnych, podobnie jak w wielorodzinnej – „radość z odzyskanego śmietnika” objawiła się w postaci
ćwiczeń historycznych. Należy dodać, że odbywały się one jeszcze w duchu dominujących idei
postmodernistycznych. Oprócz stylistyk wskazanych powyżej, miały miejsce pewne zjawiska
specyﬁczne dla domów jednorodzinnych.
Dwór polski stał się od razu podstawowym
modelem/wzorem opracowywanym w niezliczo-
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Fot. archiwum Grupa Buma, H. Długosz

doświadczenia zawodowe

Zaułek Onyx na Woli Justowskiej,
autorzy: Jacek Michalski, Krzysztof
Dymek, realizacja 2008

Fot. archiwum medusagroup

Oswojona nowoczesność
w ofercie ﬁrmy deweloperskiej

Zespół budynków mieszkalnych
przy ul. Bażantów/Gierowskiego w Katowicach,
autorzy: medusa group – Przemysław Łukasik,
Łukasz Zagała, realizacja 2006-10
Poszukiwania typologiczne,
galeriowiec – model odnowiony

nej ilości wersji w obszarze kultury popularnej,
w różnych skalach i w różnych stopniach stężenia historyzującego detalu. Cechy prototypu,
które uznano za najważniejsze dla identyﬁkacji
wzoru (osiowy kolumnowy ganek, dach z lukarnami) przenoszono do domów w małej skali
ustanawiając nowy polski „styl dworkowy”.
Obok wystawnych rezydencji i domów w typie dworkowym uwagę architektów przyciągała
wskrzeszona w latach 90. idea poszukiwania
formuły taniego domu dostępnego. Rokrocznie
organizowane przez wydawnictwo Murator konkursy pełniły ważną funkcję edukacyjną (zarówno dla środowiska architektów jak i inwestorów)
oraz stanowiły swoisty przegląd zapatrywań na
to jak powinien wyglądać dom jednorodzinny.
Dla porządku odnotować należy pozostające poza wszelkimi klasyﬁkacjami spontaniczne
manifestacje statusu społecznego i wyobrażeń o reprezentacji. Noszący znamiona pewnej egzotyki model składany był fenomenem
tamtego czasu. Nowe pieniądze poszukiwały
ujścia w eklektycznych, fantazyjnych formach
pałacyków i zameczków, które były niejako
symboliczną ekspiacją za całe dziesięciolecia
tłumionej obywatelskiej ekspresji. Na szczęście
model ten panował bardzo krótko i szybko się
ucywilizował.
Dom dzisiejszy
Przemiany w polskiej architekturze mieszkaniowej odbywały się i odbywają w rytmie
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zmian międzynarodowych nurtów. Jak zostało
już powiedziane wcześniej – od postmodernistycznego historyzmu, poprzez neomodernizm
redukowany do minimalizmu aż do obecnego
– nazwijmy go roboczo – romantycznego racjonalizmu. Domy dzisiaj uznawane za dobre mają
„silny charakter” tzn. pomysł, przewodnią ideę,
wokół której krystalizuje się architektura. Są proste i racjonalne, ale w niejednym widać „zielonego” ducha. Przede wszystkim zaś rezygnują
z detalu na rzecz całościowej formy i użytego
materiału. Najlepsze są syntetyczne i nawet –
jak na polski gust – nieco oschłe, ale odwołują
się zarazem do uświęconych archetypów. Celebrują światło i przestrzeń.
Era dewelopera
W czasach realnego socjalizmu podział na
strefy wpływów i działań był jasny i czytelny –
państwo zajmowało się wznoszeniem dużych
osiedli domów wielorodzinnych, natomiast na
marginesie, w szarej streﬁe tzw. „systemu gospodarczego” zaradni obywatele budowali
swoje rodzinne domy.
Po wielkiej zmianie 1989 roku, wraz z przebudową systemu prawnego (który zabezpieczył
prawo własności) i reformą systemu ﬁnansowego (pozwalającą bankom udzielać kredytu hipotecznego), budowanie domów na sprzedaż
stawało się coraz bardziej wyspecjalizowaną
działalnością gospodarczą prowadzoną przez
prywatne przedsiębiorstwa dla zysku. Pojawił

się deweloper – przedsiębiorca budujący domy
na sprzedaż. To on stał się głównym partnerem
projektanta w procesie przygotowania inwestycji i na jego zlecenie zaczęły powstawać projekty. Przedsięwzięcia deweloperskie obejmują
zarówno zespoły domów jednorodzinnych, jak
i wielorodzinnych, natomiast w projektowaniu
indywidualnych domów rodzinnych nadal zachowana została stara zasada relacji architekt
– klient, który jest jednocześnie inwestorem,
przyszłym użytkownikiem, a czasem bywa nawet mecenasem.
Rola wizualizacji
Wydaje się, że technika komputerowa odgrywa
przy projektowaniu domów mieszkalnych rolę
mniej istotną niż w przypadku obiektów bardziej
złożonych i polega głównie na wykorzystywaniu
tzw. wizualizacji. Są one bardzo skutecznym
narzędziem mediacji pomiędzy architektem
a inwestorem i pozwalają na tworzenie zrozumiałych dla każdego wyobrażeń przyszłej realizacji. Ponieważ czytanie płaskich rysunków jest
warunkowane indywidualnymi predyspozycjami i wymaga pewnego doświadczenia i wiedzy,
wizualizacje przejęły ważną funkcję prezentacji
projektu.
Ale jest też druga rola wizualizacji: odkąd
dom i mieszkanie stały się towarem, pojawiła
się potrzeba wytworzenia oferty handlowej skierowanej do konsumentów. Oprócz podstawowej informacji o cenie, lokalizacji i parametrach
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Fot. archiwum JEMS Architekci

doświadczenia zawodowe

Zespół budynków mieszkalnych
przy ul. Hozjusza w Warszawie,
autorzy: JEMS Architekci,
realizacja 1996
Nawiązanie do modernizmu
lat 20. i 30. wraz ze wszystkimi jego
pozytywnymi konotacjami.
Próba odbudowywania zerwanej
ciągłości w polskiej architekturze
mieszkaniowej

technicznych, niezbędna jest informacja wizualna – obraz architektury, najczęściej jeszcze
niezrealizowanej w momencie oferowania do
sprzedaży, wygenerowany przy pomocy techniki komputerowej. Z tego prostego powodu
renderingi przestają pełnić funkcję modelu służącego do pracy nad projektem, a stają się wyidealizowaną zapowiedzią „spełnienia marzeń”.
Bywają czystą reklamą obciążoną wszystkimi
jej wadami.
Tak się buduje
W zakresie wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowym materiałów i technologii
w ostatnich dwudziestu latach nastąpił szybki
rozwój, jednak wciąż jeszcze jakość budowania pozostaje na dość niskim poziomie. Kultura
budowlana, stanowiąca niestety zły spadek po
przeszłości, przy równoczesnych rosnących
wymaganiach wynikających z reżimów nowoczesnych technologii, rozchwianie systemu
edukacji zawodowej, rynku pracy, migracje
zarobkowe, presja na obniżanie kosztów – to
wszystko nie sprzyja docenianiu dobrych fachowców i utrwalaniu mody na rzetelne rzemiosło budowlane. Standardy dotyczące energooszczędności, a zwłaszcza akustyki ciągle są
dalekie od tych obowiązujących w rozwiniętych
krajach Europy Zachodniej.
Po 1989 r. próbowano w Polsce właściwie
wszystkiego – lekkiego szkieletu stalowego,
drewnianego, zmodyﬁkowanych elementów
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drobnowymiarowych itp. Jednakże najbardziej
efektywną i akceptowaną na rynku pozostała
tzw. technologia tradycyjna – w skrócie: ceramiczne ściany i wylewane stropy. W przypadku
wymaganych dachów stromych ten schemat
uzupełnia tradycyjna drewniana więźba i dach
pokryty dachówką.
W realizacjach ponadstandardowych pojawiają się różnorodne materiały wykończeniowe,
właściwie cała ich dostępna gama – okładziny
drewniane, metalowe, ceramiczne i kamienne.
Zarezerwowane dotąd dla budynków użyteczności publicznej: ślusarka aluminiowa, wielkoformatowe całoszklane płaszczyzny, detale ze
stali ocynkowanej, nierdzewnej, itp. są obecne
w domach mieszkalnych. Ich stosowanie nie
jest teraz czymś nadzwyczajnym, jeśli jednak
przypomnimy sobie stan techniki budowlanej
przed dwudziestu laty to postęp jest ogromny
i warto go odnotować jako bardzo pozytywną zmianę, jeden powód do frustracji mniej.
I pomyśleć, że jeszcze w latach 70. polskiemu
studentowi architektury doświadczeni praktycy
wpajali przekonanie, że okna połaciowe zawsze
ciekną i są brudne, a dom należy tak zaprojektować, aby „nie dał się zepsuć” i był odporny na
nieporadność i złą wolę wykonawcy.
Niekorzystny bezład
Głównym grzechem polskiej mieszkaniówki nie
jest wcale szpetota stawianych domów ale fakt,
że domy te mają znaczący udział w tworzeniu

bezładu przestrzennego. Problem jest systemowy i złożony a winnego wskazać niełatwo.
W strefach podmiejskich widoczna jest nie tyle
urbanizacja, co brutalna kolonizacja terenów
przez zabudowę mieszkaniową. Mozaika upraw
rolnych nie podlega scaleniom i reparcelacji,
ale jest ona in extenso wcielana do zabudowy. W punkcie 89 przywołanej na początku
Karty Ateńskiej czytamy: „Podstawowym jądrem urbanistyki jest jednostka mieszkaniowa
(mieszkanie)” a w punktach kolejnych mowa jest
o konﬂikcie interesu prywatnego ze zbiorowym.
To nadal podstawowy problem. Koordynacja
i planowanie infrastruktury wymyka się spod
kontroli. Panowanie nad formą, porządek i ład
kończą się przeważnie poza ogrodzeniem posesji. A przecież o jakości mieszkania stanowi
także jego otoczenie. Znajduje to potwierdzenie
na rynku nieruchomości, gdzie wyraźnie widać,
że w cenie są domy znajdujące się w dobrym
sąsiedztwie.
Ostatnią ważną wystawą dobrej architektury mieszkaniowej przed obaleniem muru była
berlińska IBA (Internationale Bauausstellung)
zainicjowana w latach 70. Prezentowano tam
bardzo dobre, wyważone i przemyślane wzory,
oparte na głębokiej ﬁlozoﬁi restytucji zagubionej miejskości. Nie były to ikony tworzone przez
celebrytów, ale architektura budowana przez
autorytety. Oczywiście był to program z wielką polityką w tle, ale wszystko, co społeczne
i wspólne, ma taki charakter.
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Wiz. archiwum APA Czech, Duliński, Wróbel

doświadczenia zawodowe

Dom dostępny, autorzy: Robert Kuzianik,
Jacek Czech, Janusz Dulinski, Piotr Wróbel
z zespołem, projekt 1995

Fot. archiwum BP Lewicki Łatak, D. Rumiancew

Adaptacja klasycznego modernistycznego
White cube'a na potrzeby taniego domu
dostępnego. Wobec przeciętnego stanu
ówczesnej świadomości architektonicznej
próba okazała się przedwczesna

Zespół domów wielorodzinnych we Wrocławiu,
ul. Chopina 32, autorzy: projekt koncepcyjny
Biuro Projektów Lewicki Łatak, autorzy: Kazimierz Łatak,
Piotr Lewicki, współpraca: Mateusz Manecki,
Agnieszka Zajączkowska – projekt budowlany Abart,
autor: Andrzej Bartnik, współpraca Witold Wilisowski,
realizacja 2008
Zneutralizowany problem dachu ze spadkiem.
Nowe technologie pozwalają traktować płaszczyzny
ścian i dachu jako równoprawne elementy, jednorodne
tworzywo przestrzennej kompozycji superrzeźby

Dzisiaj nie jesteśmy już też tak bezkrytyczni
jak kiedyś. Znamy dobrą architekturę w innych
krajach, ale widzieliśmy też niejedno paskudne
miejsce, w którym mieszkają ludzie. Ciągle należy się uczyć: od Niemców – na pewno jakości
budowania, od Francuzów – dbałości o przestrzenie publiczne, od Anglików – dbałości
o ludzką skalę a ze Skandynawii zawsze warto importować architekturę bezpretensjonalną
i egalitarną, zakorzenioną w rustykalnej tradycji.
Ale tak samo jak zalety, w każdym kraju możemy znaleźć wady, znaki ostrzegawcze, błędy,
których powtarzać nie należy. Jest ich sporo we
Włoszech, w Grecji i Hiszpanii. Te wady związane są z zapominaniem o jakości zamieszkiwania – zbyt duża intensywność zabudowy, brak
przestrzeni wspólnych, wielkie monokultury
i chaos. Architektura mieszkaniowa nigdy nie
powinna być sprowadzana wyłącznie do kolekcji
wybitnych dzieł wystawowych. Takie podejście
jest naturalne w środowisku kuratorów i krytyków sztuki, ale absurdalne z punktu widzenia odpowiedzialności zawodowej architekta.
Mieszkanie to środowisko życia, a nie motyw
występujący na architektonicznej fotograﬁi.
Oczywiście ideałem jest dobre życie w pięknej
architekturze, a kwestia smaku jako miara dobrej architektury nadal obowiązuje.
Kilka znaczących problemów
Wydaje się, że widmo wielkiej płyty to jedno
z tych pojęć, które wprowadzone do powszech-
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nego języka, zaczynają żyć własnym życiem.
Jakość domów z płyty, zbudowanych w systemie uprzemysłowionym, pod wieloma względami jest problematyczna, jednak po pierwszym
okresie gwałtownej kontestacji i sprzeciwu, zdajemy sobie powoli sprawę, że jedynym wyjściem
w tym przypadku jest znalezienie sposobu na
obłaskawienie blokowisk. Przecież stanowią
one trwały ślad w polskim krajobrazie po wielkim
społecznym eksperymencie przeprowadzonym,
jak by nie było, przy udziale architektów. Teraz,
po kilkudziesięciu latach ustępuje ideologiczne
napięcie i w wielu „blokowiskach” dostrzegamy
godne docenienia kompozycje urbanistyczne,
które dorównują, a nawet przewyższają niejedną wczesnokapitalistyczną realizację. Okazało
się też, że różnobarwny liberalizm nie jest lekiem
na całe zło, a problemów architektury mieszkaniowej nie rozwiązuje niewidzialna ręka rynku.
Wręcz przeciwnie – ręka ta generuje nowe problemy, bez widoków na ich rozwiązanie.
Jednak zjawiskiem dużo groźniejszym, które
na dodatek narodziło się na naszych oczach,
ewoluując niepostrzeżenie od pożądanego synonimu nowoczesności i statusu do raka toczącego przestrzeń publiczną, jest tzw. gettoizacja
osiedli mieszkaniowych w Polsce, czyli problem
ich zamykania. Osiedla ogrodzone, z kontrolowanym wjazdem, ochroną i monitoringiem, wyalienowane z urbanistycznego kontekstu, funkcjonujące na zasadach wysp rzekomego dobrobytu
– obnażyły słabość samoorganizacji polskiego

społeczeństwa. Pokazały dramatyczny kryzys
kapitału zaufania, zarówno do oﬁcjalnych struktur
nowego państwa, jak i do sąsiadów czy współobywateli. Mówienie o blokowiskach i związanych
z nimi patologiach jest łatwe i często nadużywane, natomiast gettoizacja jako zagrożenie dla
środowiska mieszkaniowego wymieniana jest
rzadziej, jest mniej popularna i często nawet
niezrozumiała. Wątkiem pokrewnym, o którym
wypada przynajmniej przy tej okazji wspomnieć
jest brak (znaczącej w relacji do skali problemu)
reprezentacji architektury socjalnej. W środowisku widać co prawda gotowość na mierzenie się
z tym zadaniem, jednak zamówień brak (Budynki STBS przy ul. Kleeberga w Szczecinie, Marek
Siennicki, realizacja 2001; Budynek komunalny
w Słupsku, Cezary Flis, realizacja 2005). Mieszkanie i dom opisujemy zwykle poprzestając na
konwencjonalnych miarach stylistycznych i języku architektonicznej krytyki, nieczęsto przyglądamy się im w perspektywie socjologicznej
i antropologicznej.
Przed laty, kiedy projekty indywidualne były
stosunkowo tanie a katalogi nie tak wszechobecne jak teraz, słyszało się od kolegów praktykujących za granicami Polski o swego rodzaju
przemyśle domów jednorodzinnych, obywającym się prawie bez architekta. Miał on bazować
na powielanych rozwiązaniach typowych, na
projektowych i wykonawczych standardach.
Teraz rzeczywistość ta stała się faktem również w Polsce. Samo w sobie zjawisko nie jest
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Dom w Magdalence k. Warszawy,
autor: Marek Szcześniak, realizacja 2001
Forma zredukowana
do archetypicznego znaku
symbolizującego dom:
jednorodna materiałowo bryła
bez okapów i „wyostrzony” dach
reprezentujący „domowość”

groźne, gdyż stanowi pewną prawidłowość.
Pamiętajmy, że jakość architektury mieszkaniowej na wielką skalę podlega mechanizmom
ekonomicznym także w pozytywnym znaczeniu – choćby w ten sposób, że poszczególne
wzory/modele są weryﬁkowane przez rynek. Te
drogie i niewygodne są po prostu eliminowane
(nie sprzedają się i nie są powtarzane). Mądre
i stabilne prawo wzmocnione dobrym obyczajem wytwarza sytuację, w której nie oczekuje się
za każdym razem silnie zindywidualizowanego
projektu. Domy mieszkalne w swojej wielkiej
masie, jako podstawowa tkanka urbanistyki są
do zaakceptowania jeśli stosują się przynajmniej do prawa dobrej kontynuacji.
Wreszcie kwestia, dach płaski czy stromy?
Odpowiedź architekta na to pytanie była jeszcze dwadzieścia lat temu niemal rodzajem zawodowego wyznania wiary. Zwolennicy płaszczyzny poziomej byli nazywani nowoczesnymi,
podczas gdy obrońców spadku wrzucano do
worka z napisem „uwięzieni w przeszłości”. Dzisiaj, kiedy sztywne modernistyczne dogmaty
zostały porzucone, można już chyba ogłosić
kres tego konﬂiktu. Co więcej – stromy dach
przydaje się bardzo jako jeszcze jedna płaszczyzna w budowaniu jednorodnej materiałowo,
ekspresyjnej formy albo jako energetyczna platforma zwrócona ku promieniom słonecznym
wyłapująca ich energię. Eksperymenty z tradycyjnymi modelami domów, gdzie stromizna
oznacza szacunek dla pewnej ikonograﬁi i po-
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wszechnego wciąż przekonania, że wyraźny
dach posiada moc budowania „domowej” atmosfery, grają kluczową rolę w wielu obecnych
projektach (Dom w Magdalence k/Warszawy,
Marek Szcześniak, realizacja: 2001; „Dom
z gontu”, Kraków, ul. Kasztanowa, Sławomir
Zieliński, Piotr Nawara, Agnieszka Szultk, realizacja 2002; Zespół domów wielorodzinnych,
Wrocław, ul. Chopina, Piotr Lewicki, Kazimierz
Łatak, realizacja 2008). Poza tym strome dachy
egzekwowane są po prostu przez lokalne prawo
(czyli plany zagospodarowania) i wydaje się, że
jeszcze długo pozostaną tam zapisane. Przekonanie, że stromy dach jako bardziej naturalny
i mniej raniący krajobraz ma siłę paradygmatu.
Ostatnie realizacje pokazują, że jego radykalne
obalanie nie jest konieczne, bo najprawdopodobniej z czasem ulegnie samoistnej erozji.

nowych środków wyrazu. Charakterystyka energetyczna zdominuje charakter architektury i domagać się będzie swojego udziału w estetyce.
Architekt będzie musiał stać się prawdziwym inżynierem, a w każdym razie ściślej współpracować ze specjalistami zajmującymi się systemami
modelowania energetycznego. Może czeka nas
powtórka estetyki maszyny do mieszkania, tym
razem w wersji bardziej organicznej (czy bardziej
inteligentnej i zrównoważonej – pokaże czas). Architektura mieszkaniowa zawsze jednak będzie
się rodziła pomiędzy eksperymentalnymi dziełami a poszukiwaniami taniego i egalitarnego stylu
dla każdego. W związku z tym jest tylko kwestią
czasu, kiedy do głosu dojdą biomorﬁczne formy
ćwiczone teraz na wszystkich uczelniach architektonicznych świata.

Niejasne wyroki na przyszłość
Niezwykle trudno jest dzisiaj przewidywać,
w którym kierunku będzie ewoluowała polska
architektura mieszkaniowa. Niewykluczone, że
modna obecnie green architecture okaże się
po latach kolejnym stylistycznym kostiumem
nakładanym na znane już schematy i dobrze
opracowane modele. I że jest to bardziej ﬁgura
retoryczna niż autentyczna „nowa fala” w architekturze. Niemniej przyznać trzeba że jak dotąd
jest świeża i inspirująca.
Wiele wskazuje też na to, że technika budynkowa wyznaczy przyszłe trendy dostarczając

1)

W pracy doktorskiej „Współczesny dom polski, modele i maniery.
Architektura mieszkaniowa w Polsce po roku 1989” (Politechnika Krakowska, 2000 r.) autor dokonał rozróżnienia na trwałe głębokie struktury
modeli/wzorów domów mieszkalnych i podlegające częstym zmianom
maniery/style stanowiące ich zewnętrzne kostiumy.

Piotr Wróbel
architekt, prodziekan WAiSP
Krakowskiej Akademii
im. A.F. Modrzewskiego
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Życie po życiu
Paweł Kobylański

Większość z nas zapewne jeszcze pamięta, ile rozgłosu wywołała wydana w połowie
lat siedemdziesiątych niewielka książeczka Raymonda A. Moody’ego. Doktor ﬁlozoﬁi
i medycyny oraz znany w świecie badacz zjawisk pogranicza życia i śmierci, na całe dekady
podgrzał wtedy odwieczną i zapewne immanentnie nierozwiązywalną polemikę pomiędzy
światami nauki i wiary. Trudno się temu dziwić – wszak pytanie o to, co dzieje się z nami po
śmierci towarzyszy człowiekowi prawdopodobnie od chwili uzyskania samoświadomości
i prawdopodobnie nigdy go nie opuści…

O

Ostatnio usłyszeć można coraz wyraźniejsze
głosy dobiegające ze sfer zbliżonych do polityki sugerujące, że należałoby znieść zasadę
obligatoryjnej przynależności do samorządów
osób wykonujących tzw. wolne zawody. W zasadzie nie powinno to budzić niczyjego wielkiego zaskoczenia, skoro ostatnio sam Premier
Rządu szermuje hasłem deregulacji a Unia
Europejska od dawna nawołuje do znoszenia
wszelkich ograniczeń konkurencyjności. Co
prawda niedawne, w majestacie prawa przeprowadzone przez UOKiK, postępowanie nie
wykazało, aby IARP w czymkolwiek ową konkurencyjność naruszała, ale to nie powinno,

przychodów organizacji. Te właśnie składki
są źródłem nieukrywanej niechęci szeregu
architektów wobec instytucji Izby, kwestionujących jej rację istnienia, wskazujących na niewielką przydatność i skuteczność organizacji,
zwłaszcza w kontekście kosztów ponoszonych
na jej rzecz przez całe środowisko. Są więc
wszelkie podstawy aby zakładać, że zniesienie obowiązku przynależności spowodowałoby
masowy odpływ członków z Izby, a w konsekwencji niemal natychmiastowy, głęboki kryzys
jej ﬁnansów. Wobec pozostających w mocy
poważnych zobowiązań zewnętrznych i niemałych kosztów wewnętrznych organizacja

Racją istnienia Izby Architektów są z jednej strony zobowiązania Polski
wobec innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w ramach
wspólnego rynku usług profesjonalnych, z drugiej takie
działania na rzecz jej członków, które mogą zapewnić im zdolność
do skutecznego konkurowania na tymże rynku.

w moim pojęciu, usypiać naszej zdolności
przewidywania. Obserwując sytuację także
z perspektywy moich częstszych ostatnio wizyt w Brukseli przypuszczam, że ze zniesieniem obowiązku przynależności będzie tak, jak
z upadkiem na Ziemię wielkiej asteroidy – wiadomo, że upadnie, pytanie tylko: kiedy?
Źródłem ﬁnansowej stabilności IARP są regularne wpływy z tytułu obowiązkowych składek członkowskich, stanowiące obecnie gros
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w jej obecnym kształcie nie miałaby większych
szans na przetrwanie.
W tym miejscu należałoby zadać sobie po
raz kolejny pytanie: no dobrze, ale tak naprawdę, to na co nam ta Izba? Obawiam się, że o ile
nie zdeﬁniujemy jasno „produktu” – w postaci konkretnych świadczeń na rzecz naszych
członków – to na nic.
Racją istnienia Izby Architektów są z jednej strony zobowiązania Polski wobec innych

Państw Członkowskich Unii Europejskiej w ramach wspólnego rynku usług profesjonalnych,
z drugiej takie działania na rzecz jej członków,
które mogą zapewnić im zdolność do skutecznego konkurowania na tymże rynku. Jesteśmy
dopiero na początku długiej drogi i pewnie
dlatego większość z nas nie wyczuwa jeszcze,
z jak fundamentalną zmianą jakościową mamy
tutaj do czynienia. Za kilka lat rynek usług
architektonicznych w Europie będzie najprawdopodobniej wyglądać zupełnie inaczej.
A jak? To w znacznym stopniu uzależnione jest
od nas, a zwłaszcza od naszej zdolności adaptacji do szybko zmieniających się warunków
zewnętrznych. W tej akurat dziedzinie, Polacy
zawsze wykazywali ponadprzeciętne zdolności i mam nadzieję, że wykażą się nimi również
polscy architekci.
Aby jednak móc efektywnie konkurować
na rynku rozpościerającym się od Atlantyku
do Morza Czarnego w jednym kierunku, a od
Przylądka Północnego po Maltę w drugim,
należy się do tego naprawdę dobrze przygotować. Uważam, że polska Izba Architektów
może i powinna zaangażować się w czterech
głównych obszarach tematycznych, aby swoim członkom zapewnić jak najlepszą pozycję
startową.
Obszar pierwszy to system szkolenia ustawicznego, którym należy objąć wszystkich
praktykujących architektów. W Europie staje
się to już dzisiaj elementarnym standardem,
oczekiwanym przez wszystkich inwestorów
instytucjonalnych i coraz liczniejszych inwestorów indywidualnych.
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Obszar drugi to ubezpieczenia, których znaczenie w procesie inwestycyjnym nieustannie
wzrasta i w przewidywalnej przyszłości wzrastać będzie. Dostawcy systemów ubezpieczeń od skutków odpowiedzialności za błędy zawodowe prędzej czy później zauważą
statystyczną zależność pomiędzy poziomem
wyszkolenia profesjonalistów a wskaźnikiem szkodowości ich działalności
zawodowej.
Środowisko architektów reprezentowane przez wyrażającą ich
interesy, wiarygodną instytucję
ma nieporównywalnie lepszą
pozycję negocjacyjną wobec
ubezpieczycieli przy ustalaniu
korzystnych stawek i warunków ubezpieczenia OC.
Obszar trzeci to ochrona prawna szeroko rozumianych interesów polskich
architektów. To wciąż nieco
zaniedbane poletko, pomimo
wszystkich wkładanych w nie
wysiłków i ponoszonych niemałych kosztów. Szwankuje za-

równo skuteczność działań w zakresie udziału
Izby w procesie tworzenia legislacji, jak i rozwiązywanie bieżących spraw dotyczących naszych członków. Obiektywnie niewielka w tym
nasza wina, z racji na ograniczone możliwości
lobbowania oraz rozmiar i stopień skomplikowania zagadnień prawnych we współczesnym
świecie, niemniej wysiłek ten musi być kontynuowany a metody i procedury działania stale
doskonalone.
Obszar czwarty to dostęp do informacji,
którego wagi nie sposób przecenić, ponieważ
otaczający świat zalewa nas dzisiaj oceanem
bezwartościowego spamu, w którym coraz to
trudniej jest się poruszać i oddzielać przysłowiowe ziarno od plew. Tymczasem dostęp do
wartościowych informacji we właściwym czasie to klucz do sukcesu w każdej działalności.
Niewątpliwym, choć bardzo spóźnionym sukcesem ostatnich kilku tygodni jest uruchomienie nowego systemu komputerowego IARP –
pozostaje jeszcze nauczyć się efektywnie go
wykorzystywać.
Jeżeli tylko Izba Architektów zdoła wystarczająco czytelnie i zrozumiale zdeﬁniować
swoje produkty i przekona do nich znaczącą

część naszego środowiska zawodowego,
możliwe będzie jej życie po życiu, czyli trwanie
niezależnie od obowiązku przynależności. Jeśli się to nie uda, będzie kłopot...
Post Scriptum
Podobnie jak inne osoby społecznie pracujące w organach Izby, angażujące na rzecz
środowiska zawodowego swój prywatny czas,
nierzadko ograniczając przy tym swoje możliwości wykonywania zawodu, doświadczałem
okazjonalnie mniejszych lub większych przykrości ze strony koleżanek i kolegów, spoglądających na naszą Izbę niechętnym okiem.
W tym aspekcie nie miałbym nic naprzeciw
temu, aby była to organizacja całkowicie dobrowolna.

Paweł Kobylański
pk@pentarch.pl
architekt, wiceprezes KRIA
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Z ostatniej chwili:
Tuż przed złożeniem niniejszego numeru do drukarni
otrzymaliśmy wykaz nowo wybranych Przewodniczących
Okręgowych Rad Izby Architektów. Szczegółowe relacje
z Okręgowych Sprawozdawczo-Wyborczych Zjazdów IARP
przekażemy środowisku w kolejnym wydaniu Z:A.

WYBORY
2010
3. KADENCJA
IARP

Oto nowi Przewodniczący ORIA:
1. Andrzej Depa, PKOIA
2. Włodzimierz Tracz, SWOIA
3. Jan Łukaszewski, ZPOIA
4. Jan Kempa, MAOIA
5. Borysław Czarakcziew, MPOIA
6. Maria Franciszka Balawejder Kantor, LBOIA
7. Krzysztof Frąckowiak, WPOIA
8. Zbigniew Maćków, DSOIA

9. Anna Pawlicka-Zabojszcz, KPOIA
10. Leszek Horodyski, LUOIA
11. Roman Wieszczek, LOOIA
12. Stanisław Łapieński-Piechota, PDOIA
13. Ryszard Comber, POOIA
14. Zbigniew Bomersbach, OPOIA
15. Michał Buszek, SLOIA
16. Piotr Andrzejewski, WMOIA
Gratulujemy!

REKLAMA

Fot. J. Całka

doświadczenia zawodowe

Nowe biura w Covent Garden projektowane pod ścisłą kontrolą konserwatora

Stare i nowe apartamenty w Docklands – są różne, ale tworzą harmonię przestrzenną

Brakuje przestrzennej harmonii
Jolanta Całka

Po przeczytaniu dwóch artykułów zamieszczonych w wydaniu Zawodu:Architekt 6/2009
(„Architekci na wyspach Lwa” i „O współpracy władz z architektami, czyli samorządność
terytorialna i zawodowa”) nie mogłam powstrzymać chęci podzielenia się kilkoma reﬂeksjami.
Chciałabym tym samym wpisać się w publiczną dyskusję dotyczącą zarządzania przestrzenią
miejską i tworzenia wizji architektonicznej polskich miast i wsi.

U

Uznałam, że łamy Z:A to dobre miejsce, aby
podzielić się informacjami i przemyśleniami
z własnego doświadczenia architektonicznego na Wyspach Brytyjskich. Przed rokiem
1981 ukończyłam 4 lata studiów na Wydziale
Architektury w Warszawie, a potem, w 1987
roku, studia architektoniczne w Londynie.
Właśnie w stolicy Wielkiej Brytanii przepracowałam 12 lat jako architekt. Po powrocie do
Polski w końcu 1999 roku, według polskiego
prawa budowlanego nie mogłam być architektem i przez ostatnie 10 lat zajmowałam
się zarządzaniem inwestycjami i obserwacją
rozwoju polskiej architektury. Dopiero od pół
roku jestem członkiem Mazowieckiej OIA, cały
czas utrzymuję także członkostwo w Architects Registration Board.
Architekt to rzemieślnik
Michał Salamonowicz w artykule „Architekci
na Wyspach Lwa” bardzo trafnie opisał rolę
architekta w Anglii – to prawda, że w Europie
(także w Polsce) architekci są traktowani jak
bogowie, natomiast w Anglii – normalnie, jak
osoby wykonujące profesję usługową. W cza-
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sie brytyjskich studiów, także tego m.in. mnie
uczono – że każdy może projektować i wcale
nie każdy projektujący architekturę musi ją
wcześniej studiować. W Anglii architekt jest
tylko częścią projektu, rzemieślnikiem wykonującym dzieło za określoną kwotę – często
decyzje o kosztach inwestycji czy redukcji
części projektu są podejmowane bez udziału
samych projektantów.
Generalna zasada jest taka, że na początku opracowuje się budżet, którego nie można
przekroczyć. Jeżeli kosztorysant (QS – Quantity Surveyor), wycenił projekt i okazało się,
że koszty są przekroczone, to oszczędności
nie szuka się w instalacjach czy konstrukcji
budynku, ale w detalach architektonicznych.
Innowacje projektowe zastępuje się tradycyjnymi, wyszukane detale prostymi lub nawet
zupełnie je usuwa. Z każdej ekstrawagancji
trzeba się dokładnie wytłumaczyć. Architekt
musi się dostosować i zaakceptować taki stan
rzeczy. Inaczej po prostu dziękuje mu się za
współpracę i szuka nowego projektanta.
Według angielskiego prawa budowlanego
projektanta można zmienić na każdym etapie

projektu, bez konsekwencji prawnych. Jeden
wszak warunek trzeba spełnić – architekt za
swoją pracę musi otrzymać wynagrodzenie.
Po zapłaceniu ustalonej części lub całości honorarium, prawa do projektu przechodzą na
zamawiającego. W Anglii nawet słynni architekci muszą podporządkować się zasadom
rynku i robią to wiedząc, że stawką jest utrata
zlecenia.
Rola Planning Ofﬁcera
Elewacje budynków, podobnie jak projekty
wnętrz, są zatem opracowywane w taki sposób, że nie ma w nich żadnego zbędnego
elementu. Projekt jest poddawany wieloetapowej akceptacji i cenzurze: po pierwsze –
kosztorysanta wyceniającego detale, po drugie – samego zamawiającego, wreszcie – tzw.
Planning Ofﬁcera, czyli urzędnika z wydziału
architektury przy urzędzie dzielnicowym (ta
ostatnia kontrola dotyczy tylko części zewnętrznych budynku). Zanim projekt zostanie
oﬁcjalnie złożony do urzędu po pozwolenie
na budowę, architekt wielokrotnie odwiedza
PO i weryﬁkuje projekt. Nie zaniedbuje tych
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doświadczenia zawodowe

Nowe domy w Kent, na południe od Londynu, wyglądają jakby były budowane 80 lat temu. Tak i podobnie prezentują się „stare” osiedla prowincji londyńskiej

wizyt, ponieważ odrzucenie projektu w trakcie
oﬁcjalnego procesu uzyskiwania pozwolenia
wiąże się z dużym ryzykiem i kosztami. Czasami takie konsultacje z PO trwają miesiącami, a kończą się, gdy urzędnik wyrazi ustne
zezwolenie na złożenie dokumentacji. Teraz to
właśnie on musi obronić projekt przed komisją
weryﬁkacyjną. Planning Ofﬁcera nie interesuje
kubatura czy wysokości poszczególnych kondygnacji. Największą wagę przywiązuje do
wysokości budynku (musi się zgadzać co do
cala), elewacji, użytych materiałów, ilości parkingów i terenów zielonych .
Każdy urzędnik w wydziale architektury kieruje się określonymi wytycznymi co do
wizerunku swojej dzielnicy, ulicy czy placu.
Podobne, ściśle ustalone, zasady regulują
możliwość stosowania nowych materiałów
elewacyjnych, kolorów cegieł czy kamienia,
kolorów dachu i kolorów stolarki.
Bardzo rzadko dochodzi do zmian tych decyzji. Nikt też nie ma czasu długo negocjować.
Restrykcyjność się opłaca
A konkretnie na co się to przekłada? Przykładowo nie ma możliwości, aby w obrębie ulicy,
przy której stoją domy z dachami pokrytymi
czerwoną dachówką zastosować dachówkę
niebieską czy zieloną. Ale jeżeli są właśnie
zielone dachówki, to nowy dach musi też
mieć dachówkę tego lub podobnego koloru.
Jeżeli płot jest ceglany, to ten projektowany
też musi być z cegły. Oczywiście można dodać element stalowy czy tynkowany, ale cegła musi być.
Szczególnie odpowiedzialne jest budowanie na terenie dziewiczym, ponieważ pierwszy
budynek wyznacza wtedy reguły dla następnych, budowanych w pobliżu.
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Na Wyspach najważniejsza jest harmonia
w przestrzeni. Tak buduje się w całej Anglii. Architekci to rozumieją, ponieważ uczą ich tego
w szkole. A detale, które uda im się „przemycić”, są tak udanie wpasowane w formę i funkcję budynku, że urzędnicy nie wyobrażają sobie
istnienia obiektu bez nich. Tym większa potem
satysfakcja dla architekta. Gdy budynek jest już
ukończony, to wszystkie strony są z niego dumne – i projektanci, i zamawiający, i urzędnicy.
Różnice między Warszawą
a Londynem
Po latach doceniłam te rygorystyczne i często
dla architektów (łącznie ze mną) frustrujące
reguły – porównałam ulice londyńskie i warszawskie... Z bólem patrzę na przestrzenny
bałagan nowo budowanych osiedli mieszkaniowych w Polsce, gdzie mieszane są style
architektoniczne, a projektanci prześcigają się
w stosowaniu nowych, czasami absurdalnych
form architektonicznych. Gdzie pomiędzy
piękne, stare budynki wstawiane są plomby
z betonowych ścian bez okien lub z abstrakcyjnymi kształtami otworów. Oczywiście taka
forma także może być ciekawa i architektonicznie wartościowa, lecz w zupełnie innym
sąsiedztwie, w innym miejscu.
Londyn to miasto piękne i majestatyczne.
Codziennie można się zachwycać spacerując
po jego ulicach. To przykład metropolii jednolitej, chociaż rozwijającej się „satelitarnie”.
Przestrzeganie ustalonych wytycznych architektoniczno-urbanistycznych spowodowało, że
powstała jednolita, przestrzenna bryła o mocnej
tkance urbanistycznej, zachowująca skalę człowieka. Polskie miasta natomiast ciągle jeszcze
cierpią na chorobę blokowisk. I niestety, wciąż
powstają nowe osiedla, które także są pozba-

wionymi życia blokowiskami, tyle że nowszymi.
Gdy tylko trochę się zakurzą nie będą odbiegać
wyglądem od tych wybudowanych w latach 60.
***
Proszę nie myśleć, że postuluję ograniczenia
twórcze. Absolutnie nie. Jestem tylko za stworzeniem przez architektów w każdym mieście,
w każdej dzielnicy, na każdym osiedlu i przy
każdej ulicy takich wytycznych architektonicznych i przestrzennych, które obowiązywałyby
wszystkich architektów projektujących w danym miejscu. Jestem za wytycznymi tworzącymi ład i harmonię przestrzenną.
Nie mówię tu o planach miejscowych, które
są zbyt ogólne. W urzędach miasta mogłyby
jednak zostać stworzone jednostki architektoniczne czy urbanistyczne, które sprawiałyby
większą pieczę nad przestrzenią architektoniczną, które dbałyby o formę architektoniczną przestrzeni. Te jednostki powinny być na
tyle kompetentne, aby uporządkować chaos
rozprzestrzeniający się w naszych miastach,
tworzony niestety przez nas samych – architektów. Może rozwiązaniem byłoby, aby do
debat dotyczących zarządzania przestrzenią
urbanistyczną włączyć problematykę związaną z ładem architektonicznym?
Poglądy wyrażone w artykule są osobistymi opiniami autorki i nie reprezentują oﬁcjalnego stanowiska IARP ani redakcji Z:A

Jolanta Całka
jacalka@wp.pl
architekt,
członek IARP (Okręg Mazowiecki)
i Architects Registration Board
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Architektura: JEMS Architekci

Obecnie powstające budynki
nie przypominają obiektów,
które wznosiliśmy na początku
naszej działalności. Wiąże
się to z faktem, że zmianie
uległy gusta odbiorców,
a także stosowane materiały
budowlane i technologie.
Mimo różnorodnych projektów
realizowane przez nas inwestycje
zawsze muszą spełniać
podstawowy wymóg, czyli być
funkcjonalne, ekonomiczne,
a przy tym estetyczne.
Robert Wójcik,
wiceprezes zarządu
J.W. Construction Holding

Osiedle Górczewska Park, J.W. Construction Holding

Salve deweloper!
Opracował: Bartosz Wokan

Nasz redakcyjny pomysł był prosty – w przeddzień rozpoczęcia sezonu budowlanego,
a także w związku z „mieszkaniową” tematyką niniejszego numeru Z:A postanowiliśmy zadać
polskim deweloperom zajmującym się wielorodzinnym budownictwem mieszkaniowym
pytania dotyczące ich oczekiwań względem architektów i architektury.

S

Swoimi doświadczeniami podzielili się z nami
prawdziwi rynkowi giganci, ale też mniejsze ﬁrmy działające lokalnie. Odpowiadali zarówno
prezesi, jak i specjaliści od marketingu i PR.
Niektóre wypowiedzi zaskakiwały swą obszernością, inne skrótowością. Na podstawie
wszystkich opracowaliśmy kalejdoskop opinii
i oczekiwań, mając nadzieję, że pozwoli on
Architektom jeszcze lepiej zrozumieć Deweloperów. Zatem, do dzieła!
Cechy udanej mieszkaniówki
Na początku zapytaliśmy o cechy, które powinny posiadać udane budynki i osiedla mieszkaniowe. W pytaniu precyzowaliśmy, że może
chodzić np. o lokalizację, architekturę i formę, funkcjonalność, zagospodarowanie czy
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jakość materiałów budowlanych. Prosiliśmy
deweloperów o wskazanie, jeśli to możliwe,
najważniejszej według nich cechy i o uzasadnienie wyboru.
Jak się okazało, ankietowani wskazywali przeważnie właśnie jedną najistotniejszą
według nich właściwość cechującą udaną
inwestycję. Piotr Działyński z D&D Investment
stwierdził, że budynki powinny mieć przede
wszystkim ciekawą architekturę, dbającą
o detal architektoniczny, a według Marcina
Wiśniewskiego z Nowej Sienny udane budynki mieszkaniowe to takie, które dają inwestorowi radość budowania. Najczęściej wymieniano jednak funkcjonalność rozumianą
bardziej ogólnie jako właściwe wykorzystanie
przestrzeni (Pirelli Pekao Real Estate), ale też

dokładniej jako optymalne rozmieszczenie
pomieszczeń w mieszkaniach, mieszkań w budynku i zagospodarowanie przestrzeni wokół
budynku (Nickel). Uzasadnienia były niekiedy
obszerne, jak np. podane przez przedstawicieli
UWI Inwestycje, którzy żartobliwie zwerbalizowali, często wzajemnie sprzeczne, oczekiwania polskich klientów:
„Chcielibyśmy, aby osiedla mieszkaniowe
były ładnie położone z dala od zgiełku ulicznego, ale i jednocześnie dobrze skomunikowane, najlepiej blisko linii tramwajowej i centrum miasta. Aby sąsiad nie zaglądał nam do
okna, ale i żeby to nie był domek wolnostojący.
Chcielibyśmy mieć salon ok. 35 m2 z kominkiem w mieszkaniu dwupokojowym o pow.
48 m2, chcielibyśmy mieć wokół piękną zieleń,
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Z pewnością łatwiej zbyć mieszkania w budynkach,
które są po prostu ładne. Dodatkowo dobra architektura
wpływa bardzo pozytywnie na wizerunek dewelopera.
Jednak dla klientów ważniejsza jest przestrzeń za
oknem, zagospodarowanie osiedla, funkcjonalność
mieszkań.

Jaka jest rola wizualizacji w procesie sprzedaży
domów i mieszkań? Niestety zbyt duża.
Mies van der Rohe powiedział: “I don’t want to be
interesting. I want to be good”.
Marcin Wolski,
senior marketing & PR manager
Pirelli Pekao Real Estate

Architektura: Tryboń PPI

Architektura: Leszek Wieczorek, PTB Nickel

Nickel Development

Osiedle Zamkowa, Nickel Development

„wodę”, ale żeby nie była to wylęgarnia uciążliwych owadów itd., itd. W pogoni za czymś
nierealnym często zapominamy, że mieszkanie
powinno być przede wszystkim funkcjonalne.”
Wskazywano także na lokalizację, architekturę i jakość materiałów, często łącząc te
trzy cechy jak w wypowiedzi Barbary Jarząbek z Agromana: „Dobra lokalizacja połączona z przyjazną architekturą, właściwym zagospodarowaniem terenów osiedla a wszystko
to zbudowane z dobrych jakościowo materiałów”, czy przedstawicieli ﬁrmy PBG Dom:
„Najważniejszym z nich jest lokalizacja, ale
nie wolno nie doceniać pozostałych elementów, takich jak sąsiedztwo, zagospodarowanie terenu, dojazd, infrastruktura, architektura
osiedla, rozkład mieszkań czy wreszcie wykończenie części wspólnych”.
Deweloperzy wymieniali także cechę,
której my nie zaproponowaliśmy – udane
budownictwo mieszkaniowe to takie, które
spełnia oczekiwania klientów (J.W.Construction Holding, UWI Inwestycje, PBG Dom, Family House). Oto opinia Robert Wójcika z J.
W. Construction Holding, ﬁrmy, która w 2009
roku była liderem w rankingu deweloperów:
„Z naszych analiz wynika, że udane projekty
architektoniczne muszą być ściśle związane
z jednej strony z oczekiwaniami klienta i mod-
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Osiedle Ostrobramska, Pirelli Pekao Real Estate

ną estetyką, ale z drugiej powinny odpowiadać aktualnym możliwościom rynku”.
Jakość architektury mieszkaniowej
Kolejne pytanie dotyczyło jakości architektury mieszkaniowej – a dokładniej czy klienci
zwracają na nią uwagę, czy przyciąga ich wyróżniająca się architektura i znane nazwiska
projektantów.
Okazuje się, że w większości przypadków
klienci na samą architekturę nie zwracają
uwagi. A jeżeli nawet się nią interesują, to nigdy
w oderwaniu od innych elementów – liczą się
także lokalizacja, przestrzeń za oknem i jakość
materiałów. „Architektura osiedli jest jednym
z czynników decyzyjnych podczas zakupu”
(Agroman), „Przeciętny Kowalski nie jest zainteresowany nazwiskiem architekta, wystarczy
mu prozaiczne porównanie, iż dany obiekt
projektowała ta sama pracowania architektoniczna, co ten czy tamten. Nazwiska większe
znaczenie mają wśród nabywców z branży
architektonicznej, czy też budowlanej oraz
»świata biznesu« (UWI Inwestycje). Tak więc architektura jest ważna, ale nigdy nie stanowi jedynego uzasadnienia dla ceny nieruchomości.
Tylko jeden z rozmówców (Atlas Estates – działający jednak w segmencie premium) przyznał
się do konsekwentnej współpracy z renomo-

wanymi pracowniami, stwierdził też że dla
nabywców liczy się prestiż związany z nazwiskiem znanego projektanta czy nazwą modnej
pracowni. Jednak samo nazwisko konkretnego
architekta padło tylko raz – Marcin Wolski z Pirelli Pekao zdradził, że ﬁrma przy okazji jednej
ze swoich nowych inwestycji współpracuje ze
Stefanem Kuryłowiczem.
Czy badania są konieczne?
Jak się okazało większość deweloperów prowadzi własne badania rynku. Niektórzy (jak przedstawiciele Family House i Wikany) za najważniejsze uznali jednak nie przeprowadzanie badań
marketingowych, ale własne doświadczenia
płynące z dokładnego, długoletniego rozeznania rynku. Ankietowani przyznawali się też do
podpatrywania konkurencji, co jednak nigdy
nie oznaczało kopiowania jej rozwiązań. Robert
Wójcik z J. W. Construction Holding podkreślił
w swojej wypowiedzi rolę internetu w badaniu
preferencji klientów: „W dzisiejszych czasach
warto w badaniu poziomu zainteresowania nabywców budynków wielorodzinnych kierować
się również opiniami zamieszczanymi na forach
internetowych. Myślę, że badanie, które będzie
analizować popularność i opinie na forach internetowych jest najlepszą metodą określającą
preferencje klientów.”
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Każdy architekt to przede wszystkim artysta. Wizja artystyczna
nierzadko jest zupełnym zaprzeczeniem funkcjonalności
mieszkania. Układ bryły budynku i jej wyraz artystyczny
stanowią główne przesłanie, a marketing dewelopera
to rzecz zupełnie postronna. Stąd też niebagatelną rolę
w tym odgrywa doświadczenie dewelopera i jego umiejętność
egzekwowania zamówienia.

Niewątpliwie era funkcjonalnych i przyjemnych
budynków mieszkalnych wyparła budowanie mozolnych
blokowisk. Na rynku pojawia się coraz więcej ofert,
spełniających potrzeby nawet najbardziej wymagających
klientów. Teraz projektuje się po to, aby mieszkało się
miło i komfortowo.
Izabella Łukomska-Pyżalska,
wiceprezes Family House

Architektura: UWI Inwestycje

Architektura: Tomasz Mazurczak

UWI Inwestycje SA

Osiedle Batorego, UWI Inwestycje SA

Dźwignia i podstawa
Nadal bardzo istotnym elementem w procesie
sprzedaży mieszkań jest wizualizacja. Oto jak
była określana w wypowiedziach deweloperów
– „bardzo ważny element” (PBG Dom), „podstawa promocji i sprzedaży nieruchomości” (Family House), „dobre narzędzie sprzedaży” (UWI),
„niezwykle istotny element” (Nickel), „dźwignia
sprzedaży” (Wikana), „istotny element reklamy”
(Agroman). Wszyscy zapytani podkreślali, że
bez wizualizacji sprzedać mieszkanie bardzo
ciężko. Ale... No właśnie. Po pierwsze okazuje
się, że wizualizacja dzisiaj to absolutne minimum. Oprócz niej liczą się także komputerowe
animacje (pokazują osiedla w formie ﬁlmów)
i mieszkania 3D (pozwalają klientom chodzić
po niewybudowanym mieszkaniu). Po drugie
wizualizacja powinna być wykonywana rzetelnie
i odzwierciedlać realia budowy. Należy jej też
unikać wtedy, gdy obiekt został już wybudowany, wtedy lepiej jest posłużyć się fotograﬁą. I powinna w umiejętny sposób podkreślać główne
atuty inwestycji. Może się wreszcie okazać narzędziem w takim samym stopniu przydatnym,
co niebezpiecznym: „Ładne wizualizacje budynku i jego otoczenia na etapie realizacji mogą
przyciągnąć klienta, ale i mogą zniechęcić, gdy
niewiarygodnie wykonane zostaną skonfrontowane z rzeczywistością” (UWI Inwestycje).
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Willa Gwiazda, Family House

Trendy mieszkaniowe
Zapytaliśmy także o trendy na rynku budownictwa mieszkaniowego. Jak zatem wygląda
idealny, z punktu widzenia dewelopera (a więc
także klienta), budynek mieszkaniowy? Musi
być funkcjonalny i przyjemny, to znaczy taki
w którym mieszka się miło i komfortowo, jego
projekt najczęściej jest prosty, raczej nowoczesny, w jasnych kolorach (biel i szarość)
z drewnem na elewacjach. Ta skłonność do
jasnej kolorystyki dokładniej została objaśniona przez Michała Witkowskiego z Atlas
Estates: „Od kilkunastu lat widoczny jest
trend »rozjaśniania« elewacji. Może wynikać
to po części z tego, że Polacy zmęczeni są
szarością dominującą na naszych ulicach,
a jasne budynki dobrze się nam kojarzą”.
W wypowiedziach pojawia się też przymiotnik
„ładna” określający architekturę, która się podoba. Trendy nie zawsze muszą jednak dotyczyć wyglądu zewnętrznego. Przy okazji tego
pytania wraca po raz kolejny kwestia otoczenia. Popularne są zatem te inwestycje, które
w udany sposób korespondują z otoczeniem,
harmonijnie wpisują się w przestrzeń – to
oznacza budynki łączące ze sobą nowoczesność i prostotę formy. Klienci wybierają więc
budynki nowoczesne, ale nie nowatorskie,
odważne. Do przestrzeniotwórczej roli archi-

tektury odwołał się także Marcin Wolski z Pirelli Pekao – według niego ważnym obecnie
trendem jest rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Daje ona możliwość przygotowania
całościowej koncepcji urbanistycznej. Energooszczędność nie jest natomiast na razie
popularną tendencją – takim budownictwem
deweloperzy dopiero zaczynają się interesować. Dzieje się tak po pierwsze z powodu
wciąż wysokich cen technologii, po drugie
dlatego, że obiekty takie z powodu konieczności spełnienia w nich pewnych wymagań
(prosta bryła, odpowiednie usytuowanie
okien) uchodzą wśród polskich klientów za
niezbyt urodziwe.
Wybieranie architekta
Kolejne dwa pytania stanowiły dla siebie uzupełnienie – zapytaliśmy w jaki sposób deweloperzy wybierają architektów, z którymi potem
współpracują i czy projektanci potraﬁą dostosować się do wymagań inwestorów, a może
potrzebują szczegółowego określenia oczekiwań wobec nich.
Większość deweloperów współpracę z architektem rozpoczyna od wolnego wyboru.
Każdy jednak tego wyboru dokonuje według
indywidualnych kryteriów. Agroman stosuje
przetarg nieograniczony z jasno określonymi
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biznes i zarządzanie

Działamy na rynkach wielu miast, a każde z nich ma swoją
specyﬁkę. Staramy się zaspokajać bardzo różne potrzeby,
dlatego w swojej ofercie posiadamy budynki zarówno
ultranowoczesne, jak i nawiązujące do tradycyjnych form,
takie które wyróżniają się intensywną kolorystyką, jak i te,
których urok tkwi w niemal ascetycznej prostocie.

Michał Witkowski,
dyrektor ds. marketingu i sprzedaży Atlas Estates

Wikana

Architektura: GPA Gurbiel, Pracownia Architektoniczna

Architektura: Piotr Majewski, MWH Architekci

Z naszych obserwacji wynika, że Polacy w architekturze
cenią sobie raczej nowoczesność. Nie jest ona
jednak postrzegana ortodoksyjnie i nie polega na
udziwnianiu budynku za wszelką cenę. Zdecydowanie
najlepiej odbierane są inwestycje, które łączą ze sobą
nowoczesność i prostotę formy.

Platinum Towers, Atlas Estates

kryteriami. Jakimi? Projekt musi właściwie zagospodarowywać przestrzeń, wykorzystywać
walory lokalizacji i być estetyczny. Oprócz
tego ważne jest do kiedy projektant może
opracować dokumentację budowlaną, czy
istnieje możliwość zryczałtowania cen wykonania prac projektowych i dopiero, niejako na
koniec, brane są pod uwagę dotychczasowe
osiągnięcia i oryginalność rozwiązań. Nowa
Sienna bierze pod uwagę doświadczenie, realizacje i wcześniejszą współpracę, podobnie
D&D Investment. Pirelli Pekao prowadzi z kandydatami rozmowy, przyznając, że istotna
jest „chemia” między deweloperem i architektem. Na wolny wybór nie zdecydował się
tylko Nickel Development, który współpracuje
z biurem projektowym siostrzanej spółki, ponieważ ceni sobie elastyczność architekta,
otwartość na uwagi i szybkość działania.
Sposób pracy tego dewelopera jest jednak
nietypowy dla branży – ﬁrma posiada zespół
fachowców złożony nie tylko z architektów,
ale też ze sprzedawców, marketingowców, inżynierów budowlanych i specjalistów od inwestycji. Stworzenie takiej grupy to z pewnością
duże ułatwienie, odpada zmartwienie o to czy
architekt potraﬁ się dopasować do oczekiwań
inwestora. Zwłaszcza, że w opinii niektórych
deweloperów architekt wciąż bardziej jest ar-
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Miasteczko Wikana, Wikana

tystą, dla którego najważniejsze jest przesłanie i wyraz artystyczny, natomiast wymagania
marketingowe dewelopera to kwestia drugoplanowa.
Receptą wielu deweloperów na bezbolesną współpracę na linii inwestor-architekt jest
staranne, precyzyjne formułowanie umowy na
projekt. Pozwala to uniknąć nieprzewidzianych
kosztów i konﬂiktów, które mogą pojawić się
w sytuacjach, gdy mniej doświadczeni deweloperzy nie umieszczą na liście np. kosztów
wizyt na budowie, projektu części ogólnodostępnej (np. dobór oświetlenia czy posadzek)
czy inwentaryzacji powykonawczej. Dobra
umowa pozwala także na lepsze egzekwowanie zamówienia.
Architekt musi współpracować
A zatem jak powinna wyglądać modelowa
współpraca dewelopera z architektem? Na ten
temat deweloperzy wypowiadali się niestety
niezbyt chętnie. Dla przedstawicieli Nickel Development architekt powinien posiadać wiedzę
na temat nowości, materiałów i technologii,
mieć swoją wizję i być otwarty na rzeczowe
argumenty innych członków zespołu. W opinii
Barbary Jarząbek z Agromana o udanej współpracy decyduje „dogodny przepływ informacji
oraz rzetelne sprawozdania z postępu prac”.

W Wikanie natomiast wymagania wobec architekta (ale też konstruktora czy branżowca) są
werbalizowane w umowie – przede wszystkim
muszą oni pozostawać w ścisłym kontakcie
z ekipą realizującą daną inwestycję, uczestniczyć w naradach koordynacyjnych, które mają
miejsce już od etapu wstępnej koncepcji i na
bieżąco dokonywać ewentualnych korekt.
***
Czy architekt i deweloper stoją więc po dwóch
stronach barykady? Niestety, z przesłanych do
naszej redakcji ankiet wynika, że bardzo często
nadal tak jest. Wciąż pokutuje przekonanie, że
architekt jest artystą, który pragnie zrealizować
swoje wizje, a deweloper to rzecznik klienta,
który na szalone wizje zupełnie się nie zgadza
i mieszkać w nich nie chce. Klient to zresztą dla
deweloperów główny punkt odniesienia. Architekt jest tylko koniecznym elementem planu
i ten podział ról z odpowiedzi bardzo wyraźnie
przebija – klientowi należy się przypodobać,
dać mu „ładną” architekturę, natomiast architekt powinien przede wszystkim skrupulatnie
wykonywać polecenia inwestora i elastycznie
reagować na wszelkie jego uwagi. Nie można
jednak generalizować i trzeba stwierdzić, że
sposób podejścia zależy bardzo często od
konkretnej ﬁrmy.
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Podejdź no do płota!
czyli ring wolny w sprawie osiedli ogrodzonych
Opracowanie: Anna Rumińska

Co sądzisz o zamkniętych osiedlach ogrodzonych? – zapytaliśmy ponad dwadzieścia osób
związanych z architekturą, kulturą i sztuką. Liczyliśmy na zgromadzenie opinii opozycyjnych
– pozytywnych i negatywnych. Plan powiódł się tylko częściowo, ponieważ większość
wypowiedzi stanowiła krytyczne oceny zjawiska. Prezentujemy kilka najbardziej wyrazistych.
Czytelników ocenie pozostawiamy, z którą opinią warto się przespać...

Bartosz Haduch, architekt,
NArchitekTURA
Trudno o jednoznaczną ocenę osiedli ogrodzonych w Polsce. Wszystko zależy od tego,
co owo ogrodzenie oznacza, czemu ma służyć i co się za nim znajduje. Jeżeli za murem
znajdziemy wysokiej jakości architekturę
o kameralnej skali, z przestrzeniami publicznymi, placami zabaw, zielenią itp., przestrzeń
inspirującą, sprzyjającą integracji, spotkaniu
– w takim przypadku nie widzę przeciwwskazań. Natomiast jeżeli ogrodzenie ma być tylko
symbolem lepszego statusu ﬁnansowego właścicieli, zaznających spokoju jedynie w monitorowanych fortecach... jeśli oznacza setki
metrów kwadratowych powierzchni użytkowej
upchanych w ciasnych mieszkaniach w powtarzalnych blokach sprzedawanych za sztucznie
wywindowane ceny – jestem zdecydowanie
przeciw! Ta druga opcja pojawia się niestety
częściej, potęgując rodzaj wyalienowania i podziału „klasowego” na tych „wewnątrz” i „na
zewnątrz”, stymulując aspołeczne zachowania
np. załatwianie problemów z sąsiadami za pomocą dostępnej 24 godziny na dobę ochrony.
Poczucia wartości, wspólnoty i bezpieczeństwa nie da się kupić. Nawet za kilkanaście tysięcy złotych za metr kwadratowy.
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Filip Sokołowski, planista
przestrzenny, urbanistyka.info
Nie można jednoznacznie opowiedzieć się za
lub przeciw zamkniętym osiedlom, bez pytania m.in. o wielkość osiedla, jego lokalizację
czy bezpośrednie otoczenie. Ograniczenie
dostępności do terenów sąsiednich czy też
utrudnienia komunikacyjne to istotne argumenty przeciw. Z drugiej jednak strony osiedla
zamknięte to z reguły większe poczucie bezpieczeństwa, większa dbałość o estetykę wspólnej przestrzeni czy choćby mniejsze problemy
z parkowaniem. Dopiero wówczas, gdy odniesiemy się do konkretnej lokalizacji i konkretnego projektu jesteśmy w stanie przewidzieć,
które z czynników odegrają większą rolę i jak
lokalizacja danego osiedla wpłynie na otoczenie i mieszkających tam ludzi.

Karolina Freino, artystka,
freino.wordpress.com
Jako mieszkanka miasta, jestem ortodoksyjną wyznawczynią śródmieścia i nie chciałabym mieszkać na osiedlu zamkniętym. Jako
artystka, działająca często w przestrzeniach
miejskich, odnosząc się do kwestii osiedli zamkniętych mogę jedynie powiedzieć, iż każda przestrzeń posiada potencjał lokowania
w niej ewentualnych działań artystycznych.
Osiedla zamknięte, jako że doskonale obrazują
przemiany społeczne i ekonomiczne w naszym
kraju, mogą być tym samym bardzo interesującym punktem wyjścia dla pracy, szczególnie
dla artystów poruszających zagadnienia społeczne. Przykładem pracy bezpośrednio podejmującej problem zamkniętych osiedli był
chociażby projekt Sana Kellera „Wycie wilków”
(grupa ochotników wyła pod bramami osiedli
zamkniętych w Warszawie), w ramach festiwalu „Passengers” w 2008 roku, a także projekt
Doroty Chilińskiej i Andrzeja Wasilewskiego
„Kwarantanna” (ogrodzenia osiedli w Toruniu
otoczone zostały żółtą taśmą z napisem kwarantanna), w ramach festiwalu „Entopia. Harmonia miasta” zorganizowanego przez toruńską Wozownię w 2008 roku. Projekty te ukazują
dwie odmienne strategie w ukazywaniu problemu: humor i napiętnowanie (przy czym mnie
osobiście bliższa jest ta pierwsza).
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Anna Rumińska, antropolożka
kulturowa, emsarelacje.pl
W kwestii płotów nie ma różnicy między wsią
a miastem – potrzeba granic jest typowa dla
mieszkańców obu tych siedlisk. Zjawisko grodzenia jest dość spójne ze zjawiskiem retrybalizacji głoszonym swego czasu przez Marshalla McLuhana, odnoszonym wprawdzie do
mediów, ale czyż architektura i przestrzeń nie
są właśnie medium/przekazem? Niewątpliwie granice – płoty – są niezbędne również we
współczesnych miastach, dlatego korzystniejsza byłaby dogłębna analiza zjawiska pozbawiona emocji, niż swoiste obrażanie się na deweloperów i architektów, realizujących ogrodzone
osiedla. Ostatnimi, których należy potępiać za
udział w tym „procederze”, są mieszkańcy tego
typu osiedli. „Osiedla ogrodzone degradują
krajobraz i degenerują relacje społeczne” – to
słyszymy najczęściej, jednak prawda leży pośrodku. To dziwne, że bardziej drażni płot lub
mur luksusowego osiedla, niż płot lub mur willli. Zapomnieliśmy o poszanowaniu prywatnej
własności? Władze miast mają wyzwanie, ale
nie sądźmy, że uciekniemy od granic – nie bójmy się ich, bo paradoksalnie są niezbędne do
budowania pozytywnych relacji (to coś jak metafora płotu u Pawlaka i Kargula). Grodzenie się
nie jest zjawiskiem nowym i sugeruje konieczność wielopoziomowego badania i oceny. Niezbędne są w tej dziedzinie działania antropologów i projektantów komunikacji społecznej,
którzy mogliby równolegle do rozwijającej się
inwestycji prowadzić konsultacje, negocjacje
i mediacje społeczne między swoim i obcym,
tj. mieszkającymi od lat i tymi wprowadzającymi się do nowych mieszkań. Brak rytuału powitania oraz zapoznania się nowych ze starymi,
brak rytuału nadania imienia (ogłoszenie nazwy
osiedla na bilbordzie nie jest rytuałem), to niektóre z kulturowych przyczyn częstych konﬂiktów. Wreszcie mieszanie tożsamości – nikt nie
wie, kto i gdzie jest u siebie, obcy mieszają się
ze swoimi – to wszystko generuje konﬂikty, ale
jest możliwe do rozwiązania z udziałem humanistów. Szczególnie, gdy działania architektów
i urbanistów są często całkowicie pozbawione
wszelkiej humanistyki.

Z : A _ 02 _ 2010

Agata Gabiś, historyczka sztuki
Co ja sądzę o osiedlach zamkniętych? Sądzę,
że to najgorsze, co się może przydarzyć miejskiej przestrzeni. Bo z ich powodu miasto się
nie rozwija, a zamiast różnorodnych miejsc
tworzą się punkty generujące agresję (której
wcześniej nie było). Bo co mają powiedzieć
mili mieszkańcy „Dzielnicy”, którym na drodze do sklepu postawiono ogrodzone bloki?
Chcąc nie chcąc, zaczynają nie lubić tych
zza ogrodzenia osiedla – a tamci, skoro się
ogrodzili, to chyba nie lubią tych z „Dzielnicy”?
W ten sposób pojawiło się ognisko zapalne.
A po co?
Najbardziej nie lubię, gdy na spacerze
traﬁam na płot – a za tym płotem plac zabaw
dla dzieci z ogrodzonego osiedla (na który
oczywiście nie mogą wejść inne dzieci). Jeżeli
chcemy, żeby miasto żyło i rozwijało się, to powinniśmy eliminować osiedla zamknięte, ponieważ ich obecność blokuje pozytywny rozwój miasta. Powinniśmy wypracować pośrednią
formę – wspólne, dostępne uliczki, a furtki
tylko do konkretnych domów (analogicznie, jak
w osiedlach domów jednorodzinnych). Sprzedając grunt miejski należałoby zaznaczyć, ile
procent powierzchni mają zajmować wspólne
alejki, skwer itd. i jak połączyć ten teren z następnymi działkami. I inwestor musiałby się do
tego zastosować (a nie, jak dziś gdy grodzi
swoją działkę, ignorując całkowicie fakt, że
choć jest ona terenem prywatnym – to nadal
stanowi fragment miasta). Najgorsze jest to,
że przez ogrodzone osiedle nie można przejść
– trzeba je obejść. No i mamy getto.

Robert Losiak, kulturoznawca
Kwestia ogrodzonych osiedli to problem
budowania barier przestrzennych i mentalnych
między mieszkańcami miasta. Płoty dezintegrują przestrzeń ﬁzyczną miasta oraz poczucie
wspólnoty jego mieszkańców, przynależności
do miasta, a to fundamentalna wartość, jaka
wiąże się z poczuciem lokalnego patriotyzmu.
Miasto nie jest przede wszystkim projektem
architektonicznym, ale wspólnotą ludzi. We
Wrocławiu mieliśmy okazję to zrozumieć – takim integrującym wydarzeniem była powódź.
Ona spowodowała znacznie więcej, niż wszelkie wcześniejsze zabiegi władz, skądinąd
chwalebne, animujące nadwątlone poczucie
wspólnotowości wrocławian. Teraz się grodzimy. Łatwiej jest zrozumieć budowanie osiedli
zamkniętych na obrzeżach miasta – można
je wtedy odczytać jako „satelity” związane
z miastem, ale nie do końca do niego przynależne. Gorzej, jeśli powstają one w śródmieściu
– są anektowaniem przestrzeni dotąd wspólnej
i „odcinaniem się” od miasta. Za tym kryje się
być może doświadczenie pokolenia, które zna
granice z zasiekami i mur berliński. Powstanie
ogrodzonych osiedli jest podobno skutkiem
nieudolności władz, nie potraﬁących zapewnić
mieszkańcom właściwej ochrony. Byłoby to zatem świadectwo ludzkiej zaradności i poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za swoje
mienie. Sądzę, że poprzez grodzenie buduje
się tylko iluzję bezpieczeństwa (i tak trzeba
w końcu kiedyś wyjść poza osiedle) oraz fasadę odpowiedzialności (odpowiedzialność
zostaje kupiona za pieniądze i scedowana na
ﬁrmy ochroniarskie i kamery, nie ma zatem nic
wspólnego z wewnętrznym poczuciem więzi
i porządku). Mieszkańcy zamkniętego osiedla
budują wspólnotę w oparciu o doświadczenie
powierzchownej (według kryteriów zamożności) elitarności, która najbardziej kusi. Z powodów historyczno-politycznych (PRL) mamy
pewien deﬁcyt elitarności, lecz czy o taką właśnie elitarność nam chodzi?

zawód:architekt

29

arch _ i _ kultura

Przemysław Filar, Towarzystwo
Upiększania Miasta Wrocławia
Osiedla ogrodzone to kompromitacja planowania i zamykanie koła, to trzeci świat, upadek miasta jako takiego. W cywilizowanych
miejskich społeczeństwach miasto, to konsensus rożnych środowisk, które wypracowały współpracę. W Amsterdamie muzułmanie
mają mieszkania komunalne w tych samych
apartamentowcach, co Holendrzy – nie istnieją tam getta. Osiedle ogrodzone to getto, takie
samo jak każde inne. Zamykając się w nich, odcinamy od miasta tę wyższą klasę zamkniętych
pseudo-mieszczan. Miasto staje się zbiorem
osobnych bloków nie powiązanych ze sobą,
zamiast konglomeratu środowisk i zintegrowanych osiedli. Czym te osobne dzielnice różnią
się więc od osobnych miast? Są, jak one, powiązane tylko punktowo – wsiadam w samolot
z Londynu do Wrocławia i jestem, nie widząc
ulic, placów, nie znając sąsiadów. Podobnie
dzieje się w Polsce – mieszkaniec osiedla zamkniętego „pojawia się” w domu, pracy i markecie na przedmieściu, a miasto jako całość
nie jest przedmiotem jego zainteresowań.
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Gall Podlaszewski, architekt,
przestrzendemokracji.blogspot.com
Wakacje w Rzymie... ujrzałem pseudoraj: zielone wyspy otoczone blokami mieszkalnymi
wyniesionymi ponad fosami przeznaczonymi
na parkingi dla samochodów, otoczone bezkresem łąk. Pieszy nie ma szans. Giniesz bez
samochodu. Efekt fascynacji autem lat 60-70-80. Udało mi się dostać do środka, a wewnątrz, na wymarzonych zielonych wyspach,
ani żywego człowieka...
Jeśli chodzi o Polskę, widzę dwie główne
przyczyny powstawania osiedli zamkniętych:
1) brak konkretnego planowania miejscowego
i zdecydowanej polityki miasta skierowanej
na świadome tworzenie wysokiej jakości przestrzeni życia, 2) wykorzystanie takiej sytuacji
do marketingowego pozycjonowania inwestycji przez deweloperów poprzez łatwą kreację
„lepszej” jakości, popierane ogólną paranoją
strachu. Z tego powodu osiedla zamknięte
z pewnością zasługują na najwyższą naganę.
Niektórzy powiedzą, że skoro się sprzedaje,
to znaczy że jest dobre. Inni, że to zabójstwo
dla miasta.
Trudno potępiać osoby tam mieszkające,
gdyż: a) często nie mają dostatecznej świadomości na temat tego, na co się decydują,
b) oferta rynkowa jest zwykle bardzo ograniczona, c) miasta, takie jak Warszawa, są
już na tyle „zamerykanizowane”, że łatwiej
mieszka się w wygodnym osiedlu zamkniętym obok centrum handlowego. Znając lepsze alternatywy zapewniania poczucia bezpieczeństwa, wiedząc że grodzone osiedla
cofają nas w rozwoju zamiast pchać do przodu, jestem opozycjonistą w tym temacie. Drżę
na widok obojętności wielu architektów w tej
kwestii – dla których wciąż ważniejsza jest
kreska na elewacji niż to, jak budynek wiąże
się z otoczeniem.

Ewa Rossal, antropolożka kulturowa
Mieszkam na jednym z takich osiedli, ale
z przysłowiowym „poczuciem bezpieczeństwa” nie ma to nic wspólnego, ponieważ
teren jest stale dostępny. Furtka jest otwarta,
strażnika nie ma, więc wchodzi każdy, kto
chce. Jest to ogrodzone blokowisko dziewięciopiętrowców. Nie dość, że brzydkie te bloki
jak diabli, to jeszcze prawie nie ma zieleni wokoło, a zarządcy chronią te brzydactwa. Przed
czym? Przed kim? Być może według czyjejś
opinii to ma wzmacniać poczucie prywatności? Nie podoba mi się idea osiedli ogrodzonych. Najładniejsze osiedla są zamykane i nie
da się popatrzeć, jak przyjemnie można zabudowywać miasta. Pamiętam z Florencji jedno
bardzo prestiżowe osiedle i nie wyobrażam
sobie – chyba podobnie jak Włosi – jak można
byłoby je „zamknąć” dla oczu innych. Przecież
specyﬁka osiedli polega na powiązaniu ich
z resztą otoczenia, a nie odcinaniu się! Moje
osiedle ciężko jest zdeﬁniować: ma trzy bramki, jedna z nich jest zamykana po 22:00, przy
innej jest budka strażnicza, w której póki co
człowieka nie widziałam. Prowizorka. Czemu
mają służyć bramy skoro są otwarte? Po co są
drzwi, których nie ma?
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Lego House – dom w całości z plastikowych klocków, pomysł: James May, prezenter BBC

Żarty architektoniczne,
czy nowe spojrzenie na projektowanie?
Michał Salamonowicz

Współczesna architektura mieszkaniowa to bez wątpienia probierz innowacyjnych technologii
budowlanych. Jednak nie zawsze pod tym pojęciem muszą kryć się rewolucyjne, ultranowoczesne
pomysły, których stworzenie wymaga żmudnych i kosztownych prac całych zespołów naukowców
i ekspertów. Niekiedy innowacje powstają dzięki „powrotowi do korzeni” i nowemu spojrzeniu na materiały
znane od dawna, ale często zapomniane lub niedoceniane, takie jak papier, ziemia czy słoma.

R

Rozwój cywilizacji technicznej, globalizacja rynku, migracje ludności i kultur przyczyniają się do
coraz szybszego tworzenia nowych technologii,
ale też do „odgrzewania” starych i wykorzystywania w nich dobrze znanych surowców. Takie
pomysły dotyczą nie tylko branż związanych
z cyberprzestrzenią i wielkimi przedsięwzięciami. Odnoszą się również do elementów małych,
znanych z codziennego życia. Mój ojciec mawiał, iż rozwiązania tymczasowe potraﬁą przetrwać wieki, więc lepiej wykonać je porządnie.
Z biegiem lat coraz bardziej doceniam trafność
tej maksymy. Zwłaszcza kiedy spoglądam na
budownictwo w małej skali, gdzie idea kosztów
i prostoty wykonania ma często oblicze ciekawe, czasami wręcz zaskakujące.
Klocki w roli cegieł
W ubiegłym roku na południu Anglii, we wrześniowy weekend podczas wyprawy po wino
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do lokalnej winnicy zauważyłem dom zbudowany z... klocków Lego. Budynek powstał
na potrzeby programu realizowanego przez
BBC. Do jego zbudowania wykorzystano 3
miliony klocków i pomoc 1200 ochotników.
Konstrukcję stanowił drewniany szkielet,
ale wszystkie inne elementy wykonane były
z Lego. Dom miał czasowe pozwolenie na
budowę i po zakończeniu zdjęć miał zostać
rozebrany. Jednakże robił wrażenie, był nowoczesny, leżał w pięknej okolicy przypominającej (zapewne za sprawą winorośli)
regiony Francji, albo okolice naszego Kazimierza Dolnego.
Lego House stanowił spory kontrast wobec istniejącego w tamtym miejscu, tradycyjnego otoczenia, jednak prowadził z nim
pozytywny dialog, wzbogacał je, mimo iż był
pewnego rodzaju żartem architektonicznym.
Budowla szybko stała się wydarzeniem, za-

częła przyciągać tłumy widzów. O klockowym domu dyskutowano, interesowano się
nim, poruszał umysły i wywoływał często
skrajne opinie – zatem aspekt socjalny związany z jego powstaniem już żartem nie był.
W drodze powrotnej nasunęła mi się myśl,
iż właściwie można budować ze wszystkiego. Tutaj akurat wykorzystano klocki, które
zaprojektowane zostały do zabawy, mogły
bez problemu posłużyć jako materiał budowlany. W prasie pojawiały się coraz to nowe
pomysły, co zrobić z domem i jak go ocalić.
Eksperci z Lego twierdzili, że przy drobnych
zmianach mógłby funkcjonować przez lata.
Ostatecznie jednak rozebrano go, a klocki
przekazano organizacjom charytatywnym.
Papier w roli ścian
Innym przykładem nietypowego zastosowania materiału, pierwotnie stworzonego
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Dom w Penwhilwr Rachel Shiamh – zbudowany z beli sprasowanej słomy

w innym celu niż wznoszenie obiektów budowlanych, mogą być konstrukcje z papieru.
Rok temu szwajcarska ﬁrma zaprezentowała
prefabrykowany dom wykonany z makulatury
nasyconej żywicą. Ściany o strukturze plastra miodu pozwoliły na uzyskanie pożądanej sztywności i wytrzymałości, jednocześnie
zapewniając wymaganą izolację termiczną.
Konstrukcja nie była niczym nowym – przecież struktura plastra miodu stosowana jest
w przemyśle lotniczym – jednak w tym przypadku koszty są dużo niższe nawet w porównaniu do materiałów tradycyjnych i robocizny.
Dom otrzymał nazwę The Universal World
House i przeznaczono go do wykorzystania
w najbiedniejszych regionach Ziemi i na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi.
Typowy projekt ma 36 m2 i składa się
z kuchni, łazienki wyposażonej w prysznic,
pokoju dziennego oraz werandy. Może pomieścić do ośmiu osób. Oprócz miejsc do
spania wyposażony jest w stół, ławki i półki,
a na werandzie zainstalowano zintegrowa-
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ne z konstrukcją sznury do suszenia prania,
a także miejsca do wieszania ryb i mięsa.
Obiekt waży 800 kg, z czego połowa przypada na fundamenty. Gdyby nie one, dom nie
wytrzymałby naporu wiatru.
Do współpracy nad architektoniczną częścią projektu zaangażowany był weimarski
Uniwersytet Bauhaus. Domy produkowane
mają być lokalnie, co ma ograniczyć koszty,
a także tworzyć miejsca pracy dla lokalnej
ludności. Z Niemiec, w ramach pomocy, do
miejsca docelowego wysyłane mają być maszyny, wraz z surowym materiałem. Wszystko
zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju.
Obecnie nową technologią zainteresowane
są Nigeria, Angola i kraje Ameryki Południowej, organizacje pomocy w rozwoju rozważają zastosowanie pomysłu w Zimbabwe. Koszt
domu jest relatywnie niski i wynosi około 5000
dolarów, jednakże może okazać się, iż kwota
ta jest i tak zbyt wysoka aby pomysł stał się
powszechnym elementem krajobrazu w dotkniętych klęską lub biedą rejonach świata.

Innym pomysłem zastosowania papieru
do budowania był projekt Paper-Brick House autorstwa Li Xinggang Atelier. Dom zaprezentowano na 11. Międzynarodowej Wystawie Architektonicznej w Wenecji w 2008
roku. Konstrukcję, dach i podłogi stanowiły
papierowe tuby, natomiast do wypełnienia
ścian posłużyły papierowe pudła na co dzień
używane do składowania np. dokumentacji
czy papierów biurowych. Dom był w pełni
funkcjonalny. Miał być symbolem upamiętniającym oﬁary trzęsienia ziemi w prowincji
Sichuan, oraz wyzwaniem do reﬂeksji nad
uwarunkowaniami lokalnymi, a konstrukcją
budynku.
Tektura w roli stali
Nieco odmienne podejście do papieru jako
materiału budowlanego prezentuje japoński architekt Shigeru Ban. Ma on na swoim
koncie kilka realizacji wykonanych z papieru
– m.in. most na rzece Gardon w południowej
Francji. Do jego konstrukcji użył 281 tekturo-
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Earthship Home w Brighton – budulcem były opony
z ziemią, butelki i puszki, projekt: Michael E. Reynolds

wych tub o długości 115 cm i grubości ścianki
1,2 cm. Z papieru wykonano również schody,
a fundamenty stanowiły drewniane pudła wypełnione piaskiem. Most mógł utrzymać do
20 osób i ważył 7,5 tony, został jednak rozebrany zanim spadły pierwsze deszcze. Innymi realizacjami Japończyka są tymczasowe
budynki publiczne i wystawiennicze, a także
wspomniane wcześniej domy dla oﬁar klęsk
żywiołowych. Z tą różnicą, że dla architekta
z Kraju Kwitnącej Wiśni elementem konstrukcyjnym jest papierowa tuba, w zależności
od potrzeb zabezpieczona przed opadami
atmosferycznymi, bądź ocieplona ścinkami
makulatury wypełniającymi jej wnętrze.
Kontener w roli domu
Jednakże nietypowe materiały w budownictwie tworzą nie tylko obiekty tymczasowe. Na
świecie powstaje coraz więcej tzw. miast kontenerowych (Container City), gdzie do celów
budowlanych wykorzystuje się zużyte kontenery morskie. Technologia budowy zapewnia
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Dom przy Stock Orchard Street – sprasowana słoma, worki z piaskiem i gabiony, projekt: Sarah Wigglesworth Architects

dość szybkie tworzenie kolejnych obiektów,
kontenery są modułowe i łatwo adaptowalne.
Choć niektórym metoda ta może wydać się
nudna lub bardzo tymczasowa, to dzięki zabiegom architektów ma swoisty urok i stanowi ciekawe rozwiązanie projektowe, w niczym
nie przypominające placów budowy. Kontenery zwykle stosowane są na biura, przedszkola, pracownie, a także stanowią tanią
alternatywę mieszkaniową, o krótkim czasie
wznoszenia. Do innych ich zalet niewątpliwe
należy zaliczyć to, iż łatwo je przekonﬁgurować lub przenieść, a zastosowanie zróżnicowanej kolorystyki, materiału okładzin i kształtu
otworów daje duże możliwości personalizacji
przestrzeni przez projektanta i użytkownika.
O uniwersalności rozwiązania mogą świadczyć przykłady realizacji w Londynie, Meksyku, Australii, Pakistanie czy USA.
Słoma w roli ocieplenia
Zrównoważony rozwój, ale też rosnące koszty
związane z procesem inwestycyjnym i wyko-

rzystywaniem energii spowodowały również
„odgrzewanie” takich starych technologii,
jak np. zastosowanie sprasowanej słomy
lub drewnianej konstrukcji budynku przeprojektowanej w panel zawierający (oprócz
konstrukcji nośnej) także izolację, a obecnie
nawet możliwość wprowadzenia instalacji.
Wykorzystanie sprasowanej słomy jest
rozwiązaniem tanim i niewymagającym specjalistycznych ekip budowlanych, a znakomite właściwości akustyczne i termiczne są jej
dodatkowym plusem. Zabezpieczenie ścian
przed czynnikami atmosferycznymi, wilgocią,
szkodnikami i ogniem stanowi warstwa ochronna (od wewnątrz i od zewnątrz) wykonana z gliny zmieszanej z wypełniaczem organicznym
(słoma, trociny, wióry). Niekiedy dodawane są
jeszcze środki impregnujące, wapno lub cement. Bele łączone są ze sobą za pomocą
kołków leszczynowych. W Polsce powstaje
obecnie kilka domów w tej technologii i pojawia się coraz więcej opracowań oraz instytucji zajmujących się tego typu konstrukcjami.
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Beach House – wybudowany w technologii SIP, projekt: Architon LLP

Chociaż technologia wydawać się może przestarzała, nie przeszkadza to w budowie domów
o nowoczesnych kształtach, niepodobnych
do tradycyjnej lepianki. Przykładem może być
tutaj dom przy Stock Orchard Street, czy dom
w Penwhilwr.
Panele w roli ścian
Kolejnym przykładem „odkrycia na nowo” są
panele drewniane wypełnione izolacją tzw.
panele strukturalne (z ang. SIP – Structural
Insulated Panel). Zaletą tej konstrukcji jest
jej wysoka izolacyjność termiczna, szybkość
budowy, a także szczelność oraz ekologiczność. Panel spełnia wymagania stawiane
m.in. przez BREEAM i inne systemy akredytacyjne. Konstrukcja drewniana zostaje zintegrowana w panelu w procesie prefabrykacji.
Budowa przypomina trochę stawianie domu
z dużych klocków, ale dzięki prefabrykacji
proces przebiega szybko, co stanowi zarówno zaletę z punktu widzenia kosztów, ale
także zmieniających się warunków atmosfe-
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rycznych i niewątpliwie robi wrażenie na inwestorze ze względu na wspomniane tempo
budowy. Jako przykład może posłużyć dom
na plaży zaprojektowany przez pracownię Architon LLP.
Beach House to całoroczny dom na jednej z wysp południowo-wschodniego wybrzeża Anglii. Jest to obiekt nietypowy – ma
niecałe 60 m 2, znajduje się 3 metry od linii
wody (podczas przypływu), w miejscu gdzie
kiedyś stał domek campingowy. I właśnie
przez inne domki tego typu jest otoczony.
W projekcie ważne było utrzymanie skali
otoczenia, a także jego rekultywacja, poprzez wniesienie nowej tkanki, która oprócz
wartości architektonicznych, niesie także
wartości ekologiczne, propagujące ideę
zrównoważonego rozwoju. Budynek nawiązuje do otoczenia nie tylko skalą, ale również
stylistyką z pochylonymi ścianami, mocno
nadwieszonym dachem, marynistycznymi
oknami i łańcuchami, które służą do odprowadzania wody z dachu zamiast rynien.

Container City – kontenery użyte do celów mieszkaniowych

Dom przystosowany jest do obsługi osób
niepełnosprawnych poruszających się na
wózkach – dzięki systemowi ramp, a także
odpowiedniej lokalizacji gniazdek, włączników, szerokości korytarzy, drzwi i planowi
łazienek. W pozwoleniu na budowę zostały
ściśle określone terminy użytkowania domu,
które przypadają na okres od początku wiosny do jesieni. Przez resztę roku dom stoi
pusty ze względu na uwarunkowania przyrodnicze okolicy oraz okres lęgowy ptaków.
Prowadzone prace budowlane także podlegały tym ograniczeniom.
Beach House jest bardzo dobrze zaizolowany, wykonany w technologii SIP i niemalże
nie wymaga ogrzewania w miesiącach zimowych, utrzymując stałą temperaturę. Dodatkowo użyte materiały, zgodnie z zaleceniami
BREEAM, zostały pozyskane ze źródeł odnawialnych i certyﬁkowanych, sklasyﬁkowanych, jako „A” w skali BREEAM. Dom jest
energooszczędny, posiada również systemy
oszczędzania wody. Do budowy nie użyto
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Prace przy budowie domu stawianego w technologii SIP (panele strukturalne wypełnione izolacją)

ciężkiego sprzętu, a wszystkie roboty wykonane były ręcznie. Okna są energooszczędne, niskoemisyjne i laminowane. W dachu zlokalizowane zostały tuby doświetlające, które
pozwoliły na ograniczenie użycia sztucznego
światła. Domek ma pokój dzienny połączony
z kuchnią, pokój do pracy, dwie sypialnie,
łazienkę z WC, oraz osobne WC dla gości.
Na zewnątrz zlokalizowany został dwupoziomowy taras, jako kontynuacja pokoju dziennego, w rogu którego znajduje się maszt do
zatknięcia ﬂagi. Do oświetlenia tarasu w nocy
użyto lamp LED białych i niebieskich, wbudowanych w taras, a także szeregu świateł
wbudowanych w okap dachu. Od strony zatoki i ramp do wodowania żaglówek zostało
utworzone miejsce do ich mycia i przetrzymywania, a także miejsce na gromadzenie
odpadków.
Ziemia w roli pustaków
Nagłaśniane przez ekologów nietypowe
rozwiązanie stanowi również wykorzystanie
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skompresowanej ziemi i zastosowanie – jako
formy – lokalnie dostępnych materiałów.
Przykładem może być budynek postawiony
w angielskim Brighton. Do konstrukcji ścian
nośnych wybrano zużyte opony, które wypełnione ziemią spełniają rolę pustaków, zapewniając jednocześnie wymaganą izolację
termiczną. Natomiast do konstrukcji pozostałych ścian użyto puszek i butelek. Całość
oblepiono gliną i otynkowano. Pomysł, który
z początku wydawał się szalony, sprawdził
się, a budynek naszpikowano dodatkowo
różnego rodzaju technologiami proekologicznymi zapewniającymi samowystarczalność energetyczną obiektu.
***
Pomysły na wykorzystanie w architekturze
niecodziennych materiałów wciąż się pojawiają i wraz z intensywnie rozwijającą się
technologią będzie ich przybywać. Czasami
mogą wydawać się tylko żartem architektonicznym, niektóre jednak mają szansę stać

się kanonem, rozwiązaniem „tymczasowym”,
które przetrwa wieki. Niekiedy powracająca
z krainy zapomnienia technika w połączeniu
z nowymi osiągnięciami i narzędziami może
okazać się rewolucyjna. Zapewne wiele zależy od spojrzenia, gustu i cech charakteru
projektanta, jego chęci poszukiwania nowych
rozwiązań i eksperymentowania. Wszak każda budowa to tworzenie prototypu. Pozostaje pytanie: jak dalece ten prototyp powinien
być innowacyjny i czy osoby biorące udział
procesie budowlanym będą na takie nowinki
gotowe?

Michał Salamonowicz
msal@onet.pl
architekt
aktualnie pracuje w ﬁrmie
Architon LLP
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biuletyn izby architektów

PISMO IARP DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W WARSZAWIE Z DNIA 16 MARCA 2010 ROKU

Odpowiedź IARP w sprawie konstytucyjności
ustawy o samorządach zawodowych
Przypomnijmy: w styczniu 2009 r. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do TK wniosek o uznanie
za niezgodne z Konstytucją 22 zapisów w ustawach regulujących działalność samorządów zawodowych
dla zawodów zaufania publicznego. W gronie tym znaleźli się również architekci, inżynierowie i urbaniści...

P

Przedstawiamy odpowiedź Izby Architektów
na pismo sędziego Bohdana Zdziennickiego
Przewodniczącego składu orzekającego TK
w sprawie wniosku RPO (sygn. akt K 1/09).
Stosunek IARP do zarzutów RPO
Ustosunkowując się do zarzutów wniosku
Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12 stycznia 2009 roku o stwierdzenie niezgodności
przepisów regulujących funkcjonowanie samorządów zaufania publicznego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r. Izba Architektów podnosi, co następuje:
zarzuty Rzecznika odnośnie niekonstytucyjności
przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów są
w ocenie Izby bezzasadne.
Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 19
października 1999 r. sygn. akt SK 4/99 „wolność wykonywania zawodu”, stanowiąca jedno
z praw jednostki gwarantowanych postanowieniami rozdziału 2 konstytucji, może podlegać ograniczeniom, gdy jest to konieczne dla
ochrony ważnego interesu publicznego, o ile ich
zakres nie naruszy istoty regulowanej wolności
bądź prawa, przy czym ocena dopuszczalności
ograniczeń musi zawsze opierać się na rozważeniu ich racjonalności i proporcjonalności.
Należy podkreślić, że Rzecznik w pkt 5.11.
wniosku błędnie przyjął, że art. 6 ust. 1 ww.
ustawy jest normą ustawową nakazującą przynależność do samorządu zawodowego osobom wykonującym zawód architekta, inżyniera
budownictwa i urbanisty. Osoba legitymująca
się tytułem zawodowym magister inżynier architekt może, ale nie musi posiadać prawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Dopiero nabycie takich uprawnień legitymuje ją do prowadzenia działalności
związanej z koniecznością fachowej oceny
zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i tech-
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nicznych oraz techniczno-organizacyjnych,
szczegółowo określonej w art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Tylko osobom, które mają stosowne uprawnienia i chcą wykonywać samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie przyznano zarówno prawo, jak i obowiązek przynależności do
właściwej izby oraz obowiązek ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej. Stanowi to swego rodzaju gwarancję i świadectwo, że osoby,
o których wyżej mowa posiadają odpowiednie
kwaliﬁkacje zawodowe i mogą ponosić pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę
w określonym zakresie, a nadto przyczynia się
do poprawy jakości i rzetelności świadczenia
usług architektoniczno-budowlanych.
Jak z powyższego wynika obowiązek określony w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów
jest związany z wykonywaniem ściśle określonych działań zawodowych, mających szczególne znaczenie dla interesu publicznego.
Nie jest zatem prawdziwe twierdzenie, że ww.
przepis nakazuje przynależność do samorządu
zawodowego wszystkim osobom wykonującym
zawód architekta. Zawód ten można wykonywać także nie należąc do samorządu, o ile nie
podejmuje się działalności w zakresie pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jako przykład można powołać architektów zatrudnionych w urzędach jako asystentów
osób odpowiedzialnych za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego, architektów – nauczycieli szkolnictwa wyższego, średniego lub zawodowego
oraz architektów zatrudnionych w urzędach
i ﬁrmach w procesie przygotowywania inwestycji. Wykonywanie zawodu architekta w takim
zakresie, nie mieści się w pojęciu wykonywania
wolnego zawodu i nie podlega ograniczeniom
ww. ustawy o samorządach.
Ilekroć w niniejszym piśmie jest mowa
o architekcie należy przez to rozumieć archi-

tekta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budowlanych oraz
urbanistów tj. osobę posiadającą prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.
Na poparcie wyrażonego na wstępie stanowiska IARP przywołuje poniżej fragment ww.
wyroku, w którym TK stwierdza:
„[...] W odniesieniu zaś do tzw. wolnych zawodów treścią wolności wykonywania zawodu
jest stworzenie sytuacji prawnej, w której: po
pierwsze, każdy mieć będzie swobodny dostęp do wykonywania zawodu, warunkowany
tylko talentami i kwaliﬁkacjami; po drugie, mieć
będzie następnie rzeczywistą możliwość wykonywania swojego zawodu oraz – po trzecie,
nie będzie przy wykonywaniu zawodu poddany
rygorom podporządkowania, które charakteryzują świadczenie pracy. Jest jednak rzeczą
oczywistą, że wolność wykonywania zawodu
nie może mieć charakteru absolutnego i że
musi być poddana reglamentacji prawnej,
w szczególności gdy chodzi o uzyskanie prawa wykonywania określonego zawodu, wyznaczenie sposobów i metod (ram) wykonywania
zawodu, a także określenie powinności wobec
państwa czy samorządu zawodowego. Innymi słowy, konstytucyjna gwarancja „wolności
wykonywania zawodu” nie tylko nie kłóci się
z regulowaniem przez państwo szeregu kwestii
związanych tak z samym wykonywaniem zawodu, jak i ze statusem osób zawód ten wykonujących, ale wręcz zakłada potrzebę istnienia tego
typu regulacji, zwłaszcza, gdy chodzi o zawód
zaufania publicznego [...].”
W ustawodawstwie polskim1 do wolnych
zawodów zalicza się między innymi zawód
architekta, który jest też zawodem regulowanym w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.9.2005 r.
w sprawie uznawania kwaliﬁkacji zawodowych
(Dz.Urz. L Nr 255, s. 22).
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W wyroku z 17.12.2009 r. w sprawie
C-586/08, Angelo Rubino przeciwko Ministero dell’Università e della Ricerca Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że
deﬁnicja zawodu regulowanego w rozumieniu
dyrektywy 2005/36 należy do zakresu prawa
europejskiego. Zgodnie z tą dyrektywą zawód
regulowany to działalność zawodowa, której
warunki podjęcia lub wykonywania regulowane
są bezpośrednio bądź pośrednio przepisami
ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi nakładającymi obowiązek posiadania
specjalnych kwaliﬁkacji zawodowych.
Należy podkreślić, że zawód architekta
spełnia wszelkie kryteria kwaliﬁkujące go nie
tylko do rangi wolnego zawodu, którego wykonywanie podlega regulacjom ustawowym (zawód regulowany), ale także zawodu zaufania
publicznego ponieważ jego wykonywanie:
wymaga wysokich kwaliﬁkacji i kompetencji
zawodowych popartych przygotowaniem
praktycznym oraz wysokiego poziomu etyki zawodowej,
samodzielności i niezależności w podejmowaniu decyzji,
zachowania tajemnicy zawodowej dla
ochrony prywatności Klienta,
stwarza więź o charakterze osobistym między wykonawcą, a odbiorcą świadczenia
opartą na zaufaniu, a nie tylko na wiedzy
i kompetencjach,
skutkuje osobistą odpowiedzialnością wykonawcy za należyte wykonanie świadczenia (cywilną, dyscyplinarną i zawodową),
służy współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich
realizację, nadzór nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.
Samorząd zawodowy architektów – Izba Architektów został utworzony w dniu 19 stycznia 2002 r. na mocy ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów. W ocenie Izby Architektów nie zachodzi
wątpliwość, iż podstawą prawną powołania
samorządu architektów jest przepis art. 17
ust. 1 Konstytucji RP. Ustawodawca powierzył samorządowi zawodowemu architektów
zadania, z których większość ma znacze-
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nie dla interesu publicznego i jego ochrony
oraz interesu odbiorcy usługi projektowej.
W szczególności znaczenie takie ma sprawowanie przez samorząd nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu
przez członków Izby.
Ustawodawca powierzył samorządowi także zadania z zakresu administracji publicznej
takie jak nadawanie uprawnień budowlanych
i uznawanie kwaliﬁkacji do wykonywania zawodu architekta oraz wykonywanie obowiązków informacyjnych w stosunku do naczelnych
organów administracji rządowej. Wykonywanie przez samorząd zadań z zakresu nadzoru,
a także nadawania uprawnień budowlanych,
potwierdzania kwaliﬁkacji do wykonywania
zawodu, ustalania zasad etyki zawodowej,
opiniowania minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego,
współdziałania w doskonaleniu kwaliﬁkacji zawodowych – zmierza do zapewnienia świadczenia usług projektowych w sposób profesjonalny i etyczny, co służy ochronie interesu
konsumentów i leży w interesie publicznym.
Należy podkreślić, że samorząd zawodowy
architektów zobowiązany jest przyjąć w poczet
swoich członków wszystkie osoby spełniające wymagania określone przez ustawodawcę
w art. 5 ust. 1 pkt 1)-3) ww. ustawy. Ustawodawca nie pozostawił samorządowi żadnej dowolności w doborze członków, ani możliwości
ograniczania dostępu do wykonywania zawodu architekta. Warunki nabywania uprawnień
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określają wyłącznie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Każda osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie może zostać członkiem właściwego samorządu zawodowego.
Natomiast możliwość realizacji zadań i celów postawionych samorządowi zawodowemu
przez ustawodawcę jest ściśle związana z faktyczną przynależnością osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
do właściwej izby samorządu zawodowego.
Należy zaznaczyć, że powierzenie samorządowi zawodowemu architektów zadań
określonych w ww. ustawie w sytuacji braku
obowiązkowej przynależności do tego samorządu osób wykonujących zawód architekta

nie byłoby racjonalne. W praktyce bowiem
sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem tego zawodu nie mogłoby być
skuteczne, a przewidziane przez ustawodawcę sankcje z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej, tj: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka, czy skreślenie z listy
członków – pozbawione byłyby sensu i siły
oddziaływania na osoby pozostające poza
strukturą samorządu.
Powstaje również zasadnicza wątpliwość,
czy część osób należąca dobrowolnie do
samorządu miałaby prawo osądzać i dyscyplinować pozostałych przedstawicieli danego
zawodu – pozostających poza samorządem?
Równie istotnym jest, że wprowadzenie
zasady dobrowolnej przynależności do samorządów zawodowych powodowałoby sytuację,
w której wąska grupa członków samorządu
opłacających składki członkowskie utrzymywałaby samorząd zawodowy działający na
rzecz wszystkich przedstawicieli danego zawodu zaufania publicznego. Finansowałaby
również powierzone temu samorządowi zadania z zakresu administracji publicznej służące
całej grupie zawodowej – co mogłoby prowadzić do naruszenia zasady równości obywatela
wobec Państwa i prawa2 (nota bene – zadania,
których zakres od roku 2000 ustawodawca
stale rozszerza, nie są dotowane przez budżet
państwa).
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich
w przypadku ustawowego wymogu obligatoryjnej przynależności do samorządów zawodowych zawodów zaufania publicznego dochodzi do nieproporcjonalnej ingerencji w wolność
zrzeszania się (art. 58 ust. 1 w zw. z art. 31 ust.
3 Konstytucji). Dowodząc powyższego, Rzecznik dokonuje literalnej wykładni przepisu art. 17
ust. 1 Konstytucji. Należy zauważyć, iż zgodnie
z regułami interpretacji, wykładnię językową
stosuje się jeżeli tekst przepisu nie pozostawia
wątpliwości co do jego interpretacji. Nie dotyczy to przepisu art. 17 ust. 1 Konstytucji, na
co wskazują dotyczące go, liczne orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego (dalej TK), (por.
wyroki TK sygn. akt K 32/00, K 37/00, P 21/02,
K 6/06, K 30/06).
W związku z powyższym interpretując przepis
art. 17 ust. 1 Konstytucji należałoby raczej zastosować wykładnię celowościową.
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Oczywistym jest, że samorząd zawodowy nie może ograniczać wolności zrzeszania
się (art. 58 ust. 1 Konstytucji), ani wolności
wyboru i wykonywania zawodu (art. 65 ust.
1 Konstytucji). Ograniczenia w zakresie wykonywania zawodu mogą powstać jedynie
w wyniku woli ustawodawcy w trybie stanowienia prawa (tzn. poprzez ustawy). Powyższe pozwala przyjąć, że ograniczenia wynikające z przepisu art. 17 ust. 2 Konstytucji
(zakaz naruszania wolności wykonywania
zawodu i ograniczania prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządy, o których mowa w tym przepisie) adresowane są
właśnie do ustawodawcy. A contrario, brak takich ograniczeń w przepisie art. 17 ust. 1 Konstytucji uprawnia do stwierdzenia, że ustawodawca tworząc podstawy prawne działania
samorządów zawodowych reprezentujących
osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, ma prawo w drodze ustawy nałożyć na
te osoby obowiązek przynależności do samorządu zawodowego.
Oznacza to – zdaniem Izby Architektów, że
przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
nie jest sprzeczny z art. 17 oraz art. 58 ust. 1
w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
Odnosząc się do zarzutu sprzeczności przepisu art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów w zakresie, w jakim nie stanowiąc o braku zatarcia wpisu o ukaraniu karą
dyscyplinarną skreślenia z listy członków
samorządu, nie przewiduje możliwości ponownego ubiegania się o uzyskanie prawa
wykonywania zawodu architekta, inżyniera
budownictwa oraz urbanisty, z art. 32 ust. 1
oraz art. 65 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, Izba Architektów podziela opinię,
że ww. ustawa zawiera lukę prawną w zakresie regulacji dotyczącej zatarcia wyżej opisanej kary dyscyplinarnej.
Podkreśla jednak, że w dotychczasowej
praktyce sądów dyscyplinarnych Izby Architektów kara ta nie była stosowana. W ocenie
Izby Architektów konieczne jest uzupełnienie
przez ustawodawcę regulacji w wyżej opisanym zakresie.
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Stosowanie zaskarżonych przepisów
oraz praktyka ponownego ubiegania
się o prawo wykonywania zawodu
W odpowiedzi na pytania dotyczące sądownictwa dyscyplinarnego Izba Architektów wyjaśnia, że łączna liczba postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez sądy dyscyplinarne
Izby Architektów w okresie od 2002 do 2009 r.
wynosi 300 spraw, z których żadna nie zakończyła się nałożeniem na członka Izby kary
skreślenia z listy członków. Z tego względu nie
ukształtowała się żadna praktyka w zakresie
możliwości ponownego ubiegania się o wpis
na listę członków samorządu osoby ukaranej
karą dyscyplinarną, o której wyżej mowa.
Ocena skutków ewentualnego
uwzględnienia wniosku RPO
Jak wynika z przedstawionego na wstępie stanowiska Izby Architektów, uwzględnienie wniosku rzecznika Praw Obywatelskich:
1. pozbawiłoby samorządy zawodowe podstawowych instrumentów służących wypełnianiu
przez nie w imieniu Państwa misji publicznej
nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego ze szkodą dla
ochrony ładu przestrzennego i interesu konsumentów, rozumianych jako dobro publiczne,
2. pozwoliłoby na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w sposób nie podlegający żadnej kontroli
środowiska zawodowego pod kątem profesjonalizmu i rzetelności usług,
3. ograniczyłoby możliwość realizowania przez
samorząd zawodowy powierzonych mu
przez ustawodawcę zadań z zakresu administracji publicznej, w związku z brakiem
środków ﬁnansowych na ten cel,
4. stworzyłoby sytuację, w której wąska grupa
członków opłacających składki utrzymywałaby
samorząd zawodowy architektów działający na
rzecz wszystkich przedstawicieli tego zawodu
zaufania publicznego, jak również ﬁnansowałaby powierzone temu samorządowi zadania
z zakresu administracji publicznej służące całej grupie zawodowej – co naruszałoby zasady
równości obywatela wobec Państwa i prawa.
Należy podkreślić, że Ustawodawca w art. 54
ust. 1 pkt 1)-4) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów (...)

przewidział 4 rodzaje sankcji z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione naruszenie obowiązków określonych w przepisie art. 41
pkt 1)-4) ww. ustawy. Zarówno obowiązki określone w art. 41 pkt 3) i 4), jak i sankcje określone
w art. 54 ust. 1 pkt 3) i 4) ww. ustawy nie miałyby zastosowania do osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
które pozostałyby poza strukturą samorządu.
Oznaczałoby to nieusprawiedliwioną nierówność
zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej osób
zrzeszonych w samorządzie – wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
i osób niezrzeszonych wykonujących te funkcje.
Oznacza to, że uwzględnienie wniosku RPO
spowodowałoby konieczność ograniczenia przez
ustawodawcę zakresu obowiązków osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, których naruszenie związane jest
z odpowiedzialnością dyscyplinarną i zniesienie
sankcji z art. 54 ust. 1 pkt 3) i 4) ustawy – celem
zapobieżenia nierównemu traktowaniu przez prawo przedstawicieli tej samej grupy zawodowej.
Ograniczenie, o którym wyżej mowa poważnie
osłabiłoby skuteczność oddziaływania samorządu na sumienne i zgodne z zasadami etyki wykonywanie zawodu. Zniesienie obowiązkowej przynależności do samorządu skutkowałoby również
podziałem grupy zawodowej architektów na osoby zrzeszone i niezrzeszone, co podważyłoby
sens sądownictwa dyscyplinarnego ze względu
na bezzasadność osądzania i dyscyplinowania
wyłącznie architektów należących do samorządu
wobec braku możliwości dyscyplinowania tych,
którzy do niego nie należą.
W przypadku zawodu zaufania publicznego
wolność uprawiania zawodu nie może być kojarzona z dowolnością, która prowadzi do osłabienia ochrony odbiorcy usług architektonicznych oraz jakości dóbr publicznych jakimi są
tworzone przez architektów obiekty stanowiące element ładu przestrzennego i wpisujące się
w trwałe wartości kulturowe społeczeństwa.
Sławomir Żak, architekt, Prezes KRIA
Waldemar Jasiewicz, architekt, Sekretarz KRIA

Przypisy:
1. Np. art. 88 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych,
2. Jerzy Stępień w pracy: Jeśli władcze uprawnienia, to przynależność
obowiązkowa (w:) Kancelaria luty 2009 r., Wolters Kluwer, s. 6.
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PISMO IARP DO MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MARCA 2010 ROKU

Reakcja Izby na błędy w nowelizacji ustaw
w zakresie uwierzytelniania dokumentów
Nowelizacja wykluczająca architektów z możliwości poświadczania kopii
dokumentów kompletowanych w postępowaniach o uzyskanie pozwolenia
na budowę zgroziła paraliżem procesów inwestycyjnych.
Izba Architektów zareagowała, składając do Ministra Infrastruktury
pismo z pilną prośbą o interwencję legislacyjną.

W

W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z 23 października 2009 r. o zmianie ustaw
w zakresie uwierzytelniania dokumentów
(Dz. U. 216/2009, poz. 1676). Według uzasadnienia do projektu ww. ustawy skutkiem nowelizacji winno być „wydatne umniejszenie uciążliwości polegającej na konieczności wyzbycia
się przez strony postępowania, często na długi
czas dokumentów oryginalnych albo poniesienia kosztów ich notarialnego uwierzytelniania
bądź uzyskania ich urzędowych odpisów.”
Niestety, skutki tych uregulowań prawnych
będą w dużej mierze sprzeczne w stosunku do
cytowanego uzasadnienia.
W znowelizowanym przepisie art. 76a k.p.a.
ustalono enumeratywnie krąg profesjonalnych
podmiotów upoważnionych do poświadczania
za zgodność z oryginałem dokumentów dla celów postępowań sądowych i administracyjnych.
Niestety wśród wymienionych tam zawodów
zaufania publicznego brak jest architektów (na
równi z zawodami prawniczymi traktowanych
jako zawód zaufania publicznego), czy ogólniej
rzecz biorąc – projektantów, którzy w toku po-

stępowań związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę reprezentują inwestora i zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych
w Polsce muszą kompletować dla inwestorów
wiele dokumentów formalnoprawnych.
W dotychczasowej praktyce urzędów
(w okresie sprzed nowelizacji) poświadczanie
kopii dokumentów przez architektów (projektantów) w postępowaniach o uzyskanie pozwolenia na budowę było normą zwyczajową.
Wieloletnie doświadczenia w tym zakresie dowodzą, że na tle tej praktyki nie dochodziło do
nadużycia prawa.
W praktyce działania organów administracji architektoniczno-budowlanej obserwujemy
z niepokojem, iż od chwili wejścia nowych
przepisów nastąpiła zmiana tych zwyczajów,
np. poprzez żądanie poświadczeń notarialnych.
Formalizuje to zbędnie proces uzyskiwania
pozwoleń i mnoży nieuzasadnione koszty
oraz biurokratycznie jeszcze bardziej paraliżuje proces inwestycyjny w Polsce. Wymieniony
problem dotyczy grupy zawodowej architektów i inżynierów budownictwa oraz szerokiej

rzeszy naszych klientów w tej liczbie również
deweloperów.
Niniejszym wnioskujemy o podjęcie pilnych
działań prowadzących do wpisania architektów
oraz inżynierów budownictwa – projektantów
w rozumieniu Prawa budowlanego na listę podmiotów upoważnionych z mocy prawa do uwierzytelniania dokumentów stosowanych w postępowaniach administracyjnych w budownictwie.
Wyrażamy nadzieję, że stanowisko Izby Architektów RP spotka się ze zrozumieniem Pana
Ministra i zaowocuje natychmiastową reakcją
legislacyjną, bowiem obecnie stworzony stan
prawny grozi paraliżem procesów inwestycyjnych oraz załamaniem dziesiątków tysięcy postępowań administracyjnych w budownictwie.
Sławomir Żak, architekt, Prezes KRIA
Piotr Rożen, architekt, Wiceprezes KRIA

Do wiadomości:
1. Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu RP,
2. Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
3. Zbigniew Grabowski, Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
4. a/a.
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FIRST COORDINATION MEETING 2010 ACE, BRUKSELA, 19.02.2010

Zimowe spotkanie
Rady Architektów Europy (ACE)
Paweł Kobylański

Pierwsze w tym roku, lutowe Spotkanie Koordynacyjne ACE miało na celu, jak
zwykle, przygotowanie tematów i wyłonienie zagadnień rozstrzygnięcia na walnym
Zgromadzeniu ACE planowanym na kwiecień. Udział wzięli przewodniczący
narodowych delegacji ACE, Adrian Joyce, który awansował w międzyczasie na
Dyrektora Biura ACE, Sekretarz Generalny ACE Alain Sagne, oraz last but not least
Selma Harrington, nowa Pani Prezydent.

P

Przebieg Spotykania Koordynacyjnego do
złudzenia przypominał podobne wcześniejsze zebrania. Po tour de la table, podczas
której każdy z uczestników miał się okazje
przedstawić, oraz po przyjęciu protokołu z poprzedniego Spotykania Koordynacyjnego (we
wrześniu 2009) nastąpiło omawianie sytuacji
w poszczególnych obszarach tematycznych
i grupach roboczych ACE. Zwrócono uwagę,
że część spodziewanych delegatów nie dotarła na spotkanie z uwagi na niedawną katastrofę kolejową, która odcięła ruch pociągów na
trasie w kierunku Francji (i Anglii).
Wolgang Hack wspomniał o planowanej
ewaluacji Dyrektywy o Wzajemnym Uznawaniu Kwaliﬁkacji (PQD). Adrian Joyce omówił
wyniki warsztatów w Paryżu (kwiecień 2009)
i Brukseli (jesień 2009) poświęconych dostępowi do zawodu architekta. Poruszono w tym
kontekście projekt „Archicard” czyli karty
zawierającej ważne informacje nt. praktykującego architekta. Problemem było m.in. czy
powinna ona nosić logo ACE. Zdaniem Alaina
Sagne poparcie Komisji Europejskiej dla inicjatyw środowiska architektów obecnie wzrasta, ale jednocześnie można zaobserwować
rozczarowanie niedostatecznym stopniem
wdrożenia PQD. Dyrektywa ta zawiera obowiązek ustawicznego szkolenia, a jak wynika
z sondażu UIA, nie wszystkie kompetentne
organizacje w krajach członkowskich to realizują! Dotyczy to zwłaszcza „nowych” członków UE (przyjętych w 2004 r. i potem) znajdujących się w Regionie I (Europa Wschodnia
i Bliski Wschód).
Tool O’Muire zwrócił uwagę, że PQD dotyczy nie edukacji, ale otwarcia rynków (jednak nie jest to chyba tak proste – przyp. aut.).
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Ponieważ kraje nordyckie żądają jedynie dyplomów (bez wymogu praktyki zawodowej)
powstał chaos, który KE usiłuje opanować.
Brakuje jasności kryteriów, nie mówiąc już
o ich harmonizacji! Prawdopodobnie najbardziej liberalne rozwiązania zostaną wkrótce
poddane pewnym rygorom, np. Irlandia wprowadziła obowiązek rejestracji i wykonała krok
w stronę regulacji.
Dodatkowe komplikacje powoduje system
dwustopniowy, będący konsekwencją „Karty
Bolońskiej”. Wątpliwości wzbudza możliwość
weryﬁkacji wypełnienia przez poszczególne
uczelnie minimum programowego „11 punktów” zapisanych w Dyrektywie PQD. W praktyce ilość kombinacji miejsc: studiowania,
wymaganej praktyki i wreszcie wykonywania
zawodu jest przeogromna. (Osobiście mam
taką reﬂeksję, że bez czegoś w rodzaju „egzaminu europejskiego” na wzór matury europejskiej, koniec końców się nie obędzie!)
Jak na razie funkcjonuje „Joint Working
Party” grupa współpracy ACE z uczelniami
– można mieć jednak wrażenie, że to wciąż
bardziej klub dyskusyjny niż merytoryczne
ciało z funkcją sprawczą. Problemem do
rozwiązania stają się ci absolwenci I stopnia
studiów, którzy nie są w ogóle zainteresowani pokonaniem drugiego stopnia i uzyskaniem tytułu magistra. Dopóki nie nastąpi
w Europie harmonizacja kryteriów dostępu
do zawodu (np. studia 5-letnie, dwuletnia
praktyka, ujednolicony egzamin), sytuacja
się raczej nie zmieni.
Rozważano, jakimi środkami oddziaływania na Komisję Europejską realnie dysponuje
ACE i ustalono, ze należy nawiązać bliższy
kontakt z Komisarzem Jurgenem Tiedje, który

zastąpił Pamelę Brumter-Coret na czele Wydziału ds. Zawodów Regulowanych KE.
Poruszono zagadnienie karty „Archicard”
– rozważano kwestię umieszczenia logo ACE
i uzyskania z tego tytułu wpływów do kasy organizacji.
Omawiano prace zmierzające w kierunku
wzajemnego uznawania kwaliﬁkacji przez EU
i kraje pozaeuropejskie. Alain Sagne zauważył, że np. USA wymagają bezwzględnie odbycia praktyki zawodowej na terenie Stanów.
Ustalono priorytety dla Drugiego Obszaru
Tematycznego (TA-2): Wzajemną weryﬁkację
implementacji dyrektyw PQD i SIM w państwach członkowskich, analizę zależności
pomiędzy tymi dyrektywami (wydają się na
siebie nakładać w pewnych obszarach), analizę ścieżek dostępu do zleceń: prawa o zamówieniach publicznych (Public Procurement),
konkursów architektonicznych i PPP. (W tym
kontekście jeszcze większego znaczenia nabierają działania związane z CPD!)
Alain Sagne podkreślił, że należy poszukiwać „globalnej strategii” dla ACE w kontekście
sytuacji po ratyﬁkacji Traktatu Lizbońskiego.
W 2010 roku ma nastąpić weryﬁkacja dyrektywy SIM przez państwa członkowskie. Tool
O’Muire widzi w tym miejscu wielką rolę do
odegrania dla ACE.
Wolfgang Haack postawił kwestię funkcji
(roli) architekta i tych czynności w procesie
inwestycyjnym, które powinny być dla niego
zarezerwowane na prawach wyłączności.
Adrian Joyce poruszył kwestię ubezpieczeń. W świetle obydwu dyrektyw (PQD i SIM)
należałoby dążyć do objęcia architektów
ochroną ubezpieczeniową na terenie całej UE.
Nie ma aktualnie takiego produktu na rynku!
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(pozwoliłem sobie na sugestię, że skoro ACE
reprezentuje 480 tys. architektów, to czy nie
byłoby optymalnym rozwiązaniem powołanie
pod jego auspicjami towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych specjalnie dla architektów, działającego na terenie całej Zjednoczonej Europy? – myśl wydaje się słuszna, ale może nieco
przedwczesna, nie wiem czy ACE dojrzało do
tak konkretnych działań...)
Na razie ACE koncentruje się na zwalczaniu
zasady „in solidum”, która powoduje, że architekci, jako jedyni obowiązkowo ubezpieczeni
uczestnicy procesu inwestycyjnego stają się
nolens volens „chłopcami do bicia”. Rozmaitość rozwiązań w różnych krajach powoduje

trudności w harmonizacji kryteriów ubezpieczenia, najrozsądniejszym wydaje się pomysł,
aby również właściciel budynku ubezpieczał
większość ryzyk. W przeciwnym razie może on
mieć tendencję do nadużywania tej instytucji
pod byle pretekstem. Generalnie powtórzono
tezę, że każdy uczestnik („aktor”) procesu powinien ubezpieczać się od ryzyk związanych
z jego udziałem w procesie inwestycyjnym.
Trzeci Obszar Tematyczny (TA-3) zajmie
się w bieżącej kadencji implementacją Karty
Lipskiej oraz powoła grupę specjalną (Task
Force) ds. optymalizacji zużycia energii oraz
harmonizacją terminologii związanej z ekologią (common language). ACE będzie również

wspierać europejską inicjatywę budowy 20
milionów mieszkań socjalnych, starając się,
aby jego głos w sprawie optymalnego modelu
budownictwa społecznego był wyraźnie słyszalny w Europie.
Paweł Kobylański
architekt, Wiceprezes KRIA

PQD – Dyrektywa o Uznawaniu Kwaliﬁkacji Zawodowych (Professional
Qualiﬁcations Directive)
SIM – Dyrektywa w sprawie Świadczenia Usług na Wspólnym Rynku
(Services in the Internal Market)
PPP – Partnerstwo Publiczno-Prywatne (Public-private partnership)
CPD – Ustawiczny Rozwój Zawodowy (Continuing Professional Development)

REKLAMA

Sygnatura

Umowa o wykonanie
projektu architektonicznego

Umowa o wykonanie
projektu architektonicznego

Zamawiający

Architekt

Projekt

Informujemy, że w biurze Krajowej Izby Architektów można dokonać zakupu
rekomendowanej przez Izbę Architektów RP „Umowy o wykonanie projektu
architektonicznego” – druku służącego do zawierania umów pomiędzy
Zamawiającym a Architektem, wydanego w formie oprawionej książeczki A4.
Komplet stanowią dwa egzemplarze – po jednym dla każdej ze stron.
Cena 1 kompletu Umowy (2 egz.) wynosi:
• 30 zł dla członków IA,
• 60 zł dla osób nie będących członkami IA.
Umowy można odebrać osobiście lub drogą pocztową.
W przypadku wysyłki pocztą do zamówienia należy doliczyć 10 zł – przy płatności
przelewem z góry lub 15 zł – przy przesyłce za pobraniem.

Lokalizacja / adres

DRUK REKOMENDOWANY
przez Izbę Architektów RP

1

Więcej informacji:
Izba Architektów
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
tel. (022) 827-85-14
tel./faks (022) 827-62-42
e-mail: izba@izbaarchitektow.pl

W celu realizacji zamówienia prosimy o wpłatę wyliczonej kwoty na konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 2359,
a następnie o przesłanie dowodu wpłaty faksem lub pocztą elektroniczną (skan). Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT. W takim przypadku wraz
z dowodem wpłaty należy podać odpowiednie dane. Uwaga: w przypadku wysyłki za pobraniem należy złożyć zamówienie telefoniczne lub e-mailowe.

Biuletyn Izby Architektów, Organ Krajowej Izby Architektów, Wydawnictwo wewnętrzne, Redaguje Krajowa Rada Izby Architektów,
realizacją kieruje wiceprezes ds. informacji Izabela Klimaszewska, izba@izbaarchitektow.pl, przygotowanie wydania i redakcja techniczna: Oria Media

Z : A _ 02 _ 2010
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DODATKOWE ZLECENIA URZĘDNIKÓW W TLE KATASTROFY BUDOWLANEJ

Casus urzędniczo-projektowy
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.

44

zawód:architekt

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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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”.
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
ikó nadzoru
d
budowlanego
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).
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,
a swoje obowiązki powinien wykonywać rzetelnie, bezstronnie, sprawnie i terminowo (zob. art. 47 ust.
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,
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
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jednocześnie podstawy do oskarżeń o brak obiektywizmu i bezstronności przy wykonywaniu zadań
służbowych.
Jednocześnie proszę o skierowanie analogicznego wniosku do powiatowych inspektoratów nadzoru
budowlanego.
podpisano:
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Robert Dziwiński
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brakami: „nie rozpoznano powiązania konstrukcyjnego przyległych budynków nr 12 i nr
13, a w konsekwencji nie oszacowano skutków
wpływu robót budowlanych w budynku nr 12 na
bezpieczeństwo konstrukcji budynku nr 13.”
Komisja zwróciła jednak uwagę, iż w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpiły istotne odstępstwa od zatwierdzonego
projektu budowlanego. W podsumowaniu
i wnioskach napisano: „Przyczyną katastrofy
budowlanej było nieprzestrzeganie przepisów
ustawy Prawo budowlane w zakresie zorganizowania procesu budowy i przestrzegania
podczas robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także sprawowania nadzoru inwestorskiego przy realizacji
przedmiotowej inwestycji. W tej sytuacji Komisja wnioskuje o złożenie przez właściwy
organ nadzoru budowlanego ewentualnych
wniosków, na podstawie art. 97 w zw. z art. 93
ustawy Prawo budowlane, o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawo-

dowej w budownictwie – kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego.”
Potwierdzone fakty
Ze sprawozdania Komisji powołanej przez
WINB wynika, że wobec autora projektu konstrukcyjnego (inspektor PINB) podobnych
wniosków w zakresie technicznym nie było.
W postępowaniu WINB nie potwierdzono
także skargi związanej z autorstwem projektu
architektoniczno-budowlanego. Artur Kania,
zastępca Małopolskiego WINB poinformował
nas w marcu br., że skarżący inwestor „zapytany i obowiązany do przedstawienia stosownych dowodów nie potwierdził zarzutów wniesionych w swojej skardze do inspektoratu”.
Z kolei na pytanie skierowane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Bochni, jego obecny szef Andrzej Stapurewicz wyjaśnił, że w stosunku do ówczesnego
szefa PINB ani starszego inspektora nie były
prowadzone postępowania dyscyplinarne.

Jak wiemy, odwołanie szefa PINB nastąpiło
zgodnie z treścią art. 86 Prawa budowlanego,
czyli na wniosek wojewódzkiego inspektora.
W takiej sytuacji decyzja starosty może być
tylko jedna, jednakże wskazanie trybu (podstawy prawnej) odwołania i wdrożenie ewentualnego postępowania dyscyplinarnego pozostaje w jego gestii, jako pracodawcy.
Tyle że bocheńskie starostwo nie wdrożyło
postępowania dyscyplinarnego ani na etapie
zatwierdzania projektu budowlanego (gdy
mogło zostać zauważone, że autorem projektu konstrukcyjnego jest pracownik PINB), ani
już po wystąpieniu katastrof. Ponieważ chcieliśmy wyjaśnić i tę kwestię – kilkakrotnie ponawialiśmy pytanie do Starostwa Powiatowego
w Bochni, niestety bezskutecznie.
Nadal trwa jednak postępowanie prokuratorskie, które może wskazać na inny podział
odpowiedzialności. Pismo Prokuratury Rejonowej w Bochni jakie otrzymaliśmy 24 marca 2010 r. informuje, że śledztwo nie zostało

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 170/2006, poz. 1218, z późn. zm.)
Art. 1.
W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego,
bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania
zadań państwa ustanawia się służbę cywilną oraz
określa zasady dostępu do tej służby, zasady jej
organizacji, funkcjonowania i rozwoju.
Art. 2.
1. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych: średniego szczebla zarządzania, koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych i wspomagających w:
4) komendach, inspektoratach i innych jednostkach
organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy
kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży
wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb,
inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią
inaczej,
Art. 3.
W rozumieniu ustawy:
1) pracownik służby cywilnej oznacza osobę
zatrudnioną na podstawie umowy o pracę zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie;
2) urzędnik służby cywilnej oznacza osobę zatrudnioną na podstawie mianowania zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie;
3) członek korpusu służby cywilnej oznacza osobę,
o której mowa w pkt 1 i 2.
Art. 39.
1. Dyrektor generalny urzędu może zawiesić członka
korpusu służby cywilnej w pełnieniu obowiązków,
jeżeli zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne lub karne.
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Art. 41.
1. Rozwiązanie stosunku pracy urzędnika służby
cywilnej następuje, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w razie:
3) utraty nieposzlakowanej opinii;
4) postępowania karnego toczącego się
przeciwko urzędnikowi przez okres dłuższy
niż trzy miesiące.
7. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby
cywilnej bez wypowiedzenia z winy urzędnika może
nastąpić w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez urzędnika podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej,
jeżeli wina urzędnika jest oczywista;
Art. 47.
1. Członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany
w szczególności:
1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej i innych przepisów prawa;
2) chronić interesy państwa oraz prawa człowieka
i obywatela;
4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo
wykonywać powierzone zadania;
Art. 49.
1. Członek korpusu służby cywilnej przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie może kierować się
interesem jednostkowym lub grupowym.
Art. 51.
1. Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej
zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać
czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami
wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie
do służby cywilnej.
2. Urzędnik służby cywilnej nie może podejmować
zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora
generalnego urzędu.

Art. 80.
1. Członek korpusu służby cywilnej odpowiada
dyscyplinarnie za naruszenie obowiązków członka
korpusu służby cywilnej.
Art. 81.
1. Karami dyscyplinarnymi stosowanymi wobec
urzędników służby cywilnej są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) pozbawienie możliwości awansowania
przez okres dwóch lat na wyższy
stopień służbowy;
4) obniżenie wynagrodzenia zasadniczego, nie
więcej niż o 25 % - przez okres nie dłuższy niż sześć
miesięcy;
5) obniżenie stopnia służbowego służby cywilnej;
6) wydalenie ze służby cywilnej.
2. Karami dyscyplinarnymi stosowanymi wobec
pracowników służby cywilnej są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) obniżenie wynagrodzenia zasadniczego, nie
więcej niż o 25 % - przez okres nie dłuższy niż sześć
miesięcy;
4) wydalenie z pracy w urzędzie.
3. Prawomocne orzeczenie kary wymienionej
w ust. 2 pkt 4 powoduje wygaśnięcie stosunku pracy.
4. Prawomocne orzeczenie kar wymienionych
w ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 4 powoduje zakaz ubiegania się o zatrudnienie w korpusie służby cywilnej
przez okres pięciu lat.
Art. 82.
1. Za mniejszej wagi naruszenie obowiązków członka
korpusu służby cywilnej dyrektor generalny urzędu
może ukarać członka korpusu upomnieniem na piśmie.
Ukaranie może być poprzedzone postępowaniem
wyjaśniającym.
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dotychczas zakończone, a z uwagi na etap
postępowania odpowiedź na pytania nie jest
aktualnie możliwa.
Warto dodać, że 2 marca 2010 r. rozpoczęło
się w Małopolskiej OIA postępowanie rzecznika
odpowiedzialności zawodowej wobec byłego
szefa PINB – architekta (jako członka IARP).
Niewiele można więc jak dotychczas potwierdzić w sprawie faktycznej odpowiedzialności zawodowej i karnej obu ówczesnych
inspektorów bocheńskiego PINB. Faktem jest
jednak, że ze względu na wątpliwości (używamy tego słowa, ponieważ nie przeprowadzono
postępowania dyscyplinarnego), jakie pojawiły się w wątku „administracyjnym” – aktualnie
nie pracują w bocheńskim PINB.
Istniejące przepisy
Z ogólnego punktu widzenia bardziej istotne
od ekspertyz technicznych powinny być – dla
zawodów architekta i inżyniera – wnioski związane właśnie z wątkiem „administracyjnym”

opisanej katastrofy. W Bochni okazało się bowiem, że połączenie przez jedną osobę funkcji
projektanta i inspektora nadzoru (jako kontrolującego efekty pracy projektanta), może nieść
ze sobą ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa
budynku i ludzi. Nasuwa się także zasadnicze
pytanie: jak powszechne jest to zjawisko w skali kraju? A jeśli się z nim spotykamy – to jakimi
środkami prawnymi można mu przeciwdziałać,
by zapewnić ochronę interesów projektantów,
inwestorów, a także samych urzędników?
Przypomnijmy, że pracownicy i kierownicy PINB i WINB – w zależności od formy
nawiązania stosunku pracy – są pracownikami lub urzędnikami służby cywilnej. Zatem
w przypadku naruszenia obowiązków członka
korpusu służby cywilnej, ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, wynikającą z ustawy
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej
(więcej: czytaj w ramce na stronie obok).
W przypadku pracowników samorządowych –
zagadnienie to już od 1990 r. regulował art.18

Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.
U. 21/1990r., poz. 124 z późn. zm.). W obecnie
obowiązującej od 1 stycznia 2009 r. ustawie
z 2008 r. jego treść powtarza art. 30 (czytaj
w ramce poniżej)
Wszystkie wymienione akty prawne zakazują podejmowania czynności, które w art. 51
Ustawy o służbie cywilnej zostały określone jako
„podważające zaufanie do służby cywilnej”.
Mimo to można spotkać się z interpretacją, iż nie ma formalnego zakazu dorabiania,
a jako rozwiązanie wskazuje się wyłączanie
pracownika publicznej instytucji – projektującego również coś prywatnie – z urzędowego
postępowania w tej sprawie. Broniąc przyzwolenia na dodatkowe zającia pracownicy urzędów zwracają także uwagę na niski poziom
zarobków pracowników instytucji publicznych
– a brak możliwości uzyskiwania dodatkowych
dochodów powoduje odchodzenie fachowców, których trzeba zastępować osobami
o niższych kompetencjach.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223/2008, poz. 1458, z późn. zm.)
Art. 6.
2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na
podstawie wyboru lub powołania może być osoba,
która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie
była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Art. 30.
1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku
urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających
w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które
wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub
interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami
wynikającymi z ustawy.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez
pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów,

o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się
z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie
art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze
stanowiska.
Art. 31.
1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Art. 54.
1. Stosunek pracy osób zatrudnionych na podstawie
mianowania na zasadach określonych w ustawie
uchylanej w art. 60 przekształca się z dniem 1 stycznia
2012r. w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę
na czas nieokreślony.
2. Do pracowników samorządowych mianowanych
stosuje się przepisy ustawy, z zastrzeżeniem art. 59
ust. 2.

Art. 55.
1. Do dnia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym
mianowanym, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, może nastąpić w przypadku:
5) utraty nieposzlakowanej opinii.
5. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym bez wypowiedzenia z winy
pracownika może nastąpić w przypadku:
1) popełnienia przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze
zatrudnianie, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub
zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
2) zawinionej przez pracownika samorządowego
mianowanego utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
3) ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków
pracowniczych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 156/2006, poz. 1118, z późn. zm.)
Art. 95.
Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, które:
1) dopuściły się występków lub wykroczeń, określonych ustawą;
2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody
materialne;
4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki;
5) uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub
wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnienia
tego nadzoru.
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Art. 96.
1. Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie jest zagrożone
następującymi karami:
1) upomnieniem;
2) upomnieniem z jednoczesnym
nałożeniem obowiązku złożenia,
w wyznaczonym terminie, egzaminu,
o którym mowa w art. 12 ust. 3;
3) zakazem wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat,
połączonym z obowiązkiem złożenia, w wyznaczonym
terminie, egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 3.
2. Przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotychczasową karalność z tytułu odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie.

Art. 97.
1. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie wszczyna się na wniosek
organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca
popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie
czynu, złożony po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać
określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz wskazanie dowodów.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może złożyć
w zakresie swojej właściwości organ samorządu
zawodowego.
Art. 98.
1. W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy samorządu zawodowego.
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Propozycje Małopolskiej OIA
Po publikacjach w krakowskim Dzienniku Polskim na temat bocheńskiej katastrofy, listem
otwartym Anny Seraﬁn i Borysława Czarakcziewa zareagowała Małopolska Okręgowa
Rada Izby Architektów. Czytamy w nim m.in.:
„Pogląd szefa PINB, iż wyłączenie z urzędowego postępowania pracownika, który
coś zaprojektował załatwia sprawę, jest nie
do przyjęcia. Pogląd ten jest jednak tak rozpowszechniony w społeczeństwie, że ktoś
kto ma odmienne zdanie jest postrzegany
w najlepszym razie jako »odmieniec«, a przez
urzędników jako wróg numer jeden” (więcej:
czytaj strona 50).
Liderzy Małopolskiej OIA przypomnieli
również, iż już w 2005 r przedstawili na krajowym zjeździe IARP wniosek z propozycją
wprowadzenia systemowej regulacji w ramach
izby, co ich zdaniem mogłoby być czynnikiem
zmniejszającym opisywane zjawisko. Propozycja ta nie została jednak uwzględniona
wówczas w toku obrad (więcej: strona 52).

Czy jest potrzebne rozwiązanie
w ramach działań IARP?
Trudno tutaj o jednoznaczną opinię. Krajowa
Rada IARP wyjaśnia, iż Izba jako samorząd zawodowy nie może zająć w tej sprawie stanowiska, które ingerowałoby w stosunki pomiędzy
pracodawcą (starostą) a pracownikiem (urzędnikiem służby cywilnej). I że w podobnych sprawach to nie KRIA powinna zabierać głos, lecz
właściwe organy administracji publicznej.
Czy zatem potrzebne jest jakieś dodatkowe narzędzie w ramach Izby Architektów? Nie
można wykluczyć że byłoby przydatne, choć
wystarczające powinny być istniejące zapisy
ustaw o służbie cywilnej i pracownikach samorządowych oraz treść przywoływanego
już pisma GINB, w którym wyraźnie zakazuje
się „podejmowania przez osoby będące pracownikami lub urzędnikami służby cywilnej
zajęć wpływających na bezstronność wykonywanych przez nich czynności służbowych.”
Konstrukcja logiczna jest oczywista: łączenie funkcji projektanta i inspektora może nieść

zagrożenie dla bezpieczeństwa budynków,
mienia i ludzi, ponieważ trudno jest kontrolować samego siebie. Nawet działając w najlepszej wierze, można się po prostu pomylić.
Jeśli rzeczywiście większość architektów
i część inwestorów ma tego typu doświadczenia z urzędnikami, to może warto byłoby
wykazywać więcej odwagi i informować o naruszaniu tych przepisów?
Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych zarówno przez inspektorów nadzoru budowlanego, jak i przez pracowników wydziałów architektury i budownictwa w urzędach
gmin i starostw, poza obowiązkami w urzędzie, stoi na granicy przepisów, stwarzając
pole dla domysłów i dwuznaczności. Takie
wątpliwości nie powinny mieć miejsca jeśli
oczekujemy zaufania publicznego do środowisk architektów i inżynierów budownictwa.
A także do służby cywilnej – co podkreśla
w swoim piśmie Główny Inspektor Nadzoru
Budowlenego, będący jednym z właściwych
organów w tej kwestii.

1) Zapis

sprawy znajduje się na stronie: www.wrotamalopolski.pl/bip/winb. Należy wybrać w menu „Sprawy” i następnie „Infomacje”, link do dokumentów znajduje się u dołu strony, nosi tytuł„Przyczyny i okoliczności katastrofy...”
z art. 13 Prawa prasowego nie podajemy danych osobowych osób, wobec których może toczyć się postępowanie prokuratorskie. Prokuratura Rejonowa w Bochni nie udziela na ten temat żadnych informacji.
Również w przedrukowywanych publikacjach Dziennika Polskiego zastąpiliśmy podawane tam nazwiska inicjałami.

2) Zgodnie

PUBLIKACJE PRASOWE, DZIENNIK POLSKI, 15 WRZEŚNIA 2009 ROKU

Katastrofa pod nadzorem
31 sierpnia 2009 r., około godz. 14.25, do sklepu kosmetycznego
w kamienicy przy Rynku 13 w Bochni runął strop. Ekspedientki
i lokatorzy mówią, że tylko cudem obyło się bez oﬁar śmiertelnych
– spadający suﬁt zawisł na regałach i ladach.

W

W następnych dniach budynek przemienił
się w ruinę. Po tygodniu to samo zaczęło się
dziać z kamienicą przy Rynku 11. Ludzie wyprowadzili się dzień wcześniej, choć Adam K.,
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
zapewniał, że nie należy ulegać „niepotrzebnej psychozie”.
Dr inż. Stanisław Kaczmarczyk, ekspert
z Politechniki Krakowskiej, ustalił wstępnie, że
przyczyną katastrofy był remont prowadzony
po sąsiedzku – w kamienicy przy Rynku 12,
przede wszystkim za głęboki, aż czterometrowy, wykop do fundamentów oraz „zbyt daleko
idące podkucia ścian”.
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Komisja powołana przez małopolskiego
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a także policja i prokuratura, wyjaśniają, czy do zawalenia budynków doprowadziły
błędy wykonawcy, czy też złe założenia projektowe. Możliwe też, że stare budynki miały
ukryte wady, o których nikt nie wiedział. – To
zbyt daleko idące wnioski i przypuszczenia,
że przyczyną katastrofy był błąd projektanta
– mówił Adam K. w tvn24.
Mieszkańcy zrujnowanych kamienic, sklepikarze z parteru i miejscy urzędnicy od marca alarmowali PINB, iż remont po sąsiedzku może się zakończyć katastrofą: pękają

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

ściany, trzeszczą i sypią się stropy, cieknie
woda. Twierdzą dzisiaj, że PINB nie reagował
odpowiednio na te sygnały. – Traktowali nas
jak powietrze – opisuje Maria Kwaśny, ewakuowana z ruiny.
Bochnianie spekulują, iż rzekoma bierność PINB mogła mieć związek z faktem,
iż jednym z projektantów remontowanego
obiektu jest inż. Mariusz M., etatowy pracownik inspekcji.
Mamy w ręku „Projekt Budowlany” z kwietnia 2008 r., zatwierdzony przez starostę bocheńskiego 16 stycznia 2009 r. W Zespole
Projektowym, w rubryce „Konstrukcja”, ﬁguruje
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pieczątka i podpis inż. M. Uwagę zwraca jednak coś jeszcze: w nagłówku głównej strony
widnieje napis: „Pracownia Artystyczna (...),
Bochnia ul. (...) tel. (...)..” Jest to prywatny adres
Adama K., szefa PINB.
Dzwonimy pod wskazany w „Projekcie
Budowlanym” numer. Pytamy o Pracownię.
Z książki adresowej wiemy, że należy do Małgorzaty F-K.
– Córki nie ma. Nie wiem, kiedy będzie
i czy będzie – odpowiada kobieta po drugiej
stronie.
– A można prosić z panem Adamem K.?
– dopytujemy.
– Też go nie ma. I nie wypada tak wydzwaniać na prywatny numer. Przepraszam, nie
mam czasu... – słyszymy w słuchawce.

Prokuratura zainteresowała się dziwnym
nagłówkiem po rozmowie z bocheńskim
przedsiębiorcą, który sugeruje, że Adam K.
tworzył projekty, pod którymi podpisywał się
następnie inny architekt. – To pomówienie.
Nie robiłem żadnych projektów! – oburza się
Adam K. Zapewnia, że w sprawie nagłówka
wysłał wyjaśnienia do WINB. Wyznaje też, że
od dłuższego czasu nosił się z zamiarem rezygnacji z funkcji.
– Pomówienia, oszczerstwa, nagonka. Po
25 latach pracy na stanowisku urzędniczym
taka atmosfera. Mam dość. Zawsze będę
architektem i będę miał z czego żyć – mówi
Adam K.
Przypomnijmy, że w lutym Sąd Rejonowy
w Bochni skazał go na 8 miesięcy więzienia

w zawieszeniu oraz grzywnę za wydanie pozwolenia na użytkowanie „Tankowni”, stacji
benzynowej wybudowanej w miejscu, w którym – zdaniem sądu – obowiązywał zakaz
wszelkiej zabudowy. Wyrok nie jest prawomocny. Adam K., podobnie jak pozostali skazani urzędnicy (m.in. były starosta i burmistrz
Bochni), złożył apelację.

Zbigniew Bartuś, Dziennik Polski
współpraca Aleksander Rzepecki, mojabochnia.pl
Dziennik Polski, 2009.09.15

Opublikowano dzięki uprzejmości i za zgodą Dziennika Polskiego
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Powinien być wyraźny zakaz dorabiania
Rozmowa z Januszem Żbikiem, małopolskim wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego.

Stracił Pan zaufanie do Adama K...
> Straciłem. Z natury bronię pracowników,
bo są atakowani z wielu stron. Wiadomo,
podejmują bolesne dla różnych ludzi decyzje, nakładają kary... To nie jest łatwa robota.
Dlatego wspierałem Adama K. To świetny fachowiec.
To, co sprawiło, że zawnioskował Pan o jego
odwołanie?
> Dużo spraw się nagromadziło, a decydujący okazał się fakt, że Adam K. zezwolił swoim
pracownikom na dorabianie, nie informując
mnie o tym.
Zobaczył Pan inż. Mariusza M. wśród autorów
projektu kamienicy w centrum Bochni i...
> Byłem zaskoczony, poczułem się oszukany. W zeszłym roku główny inspektor nadzoru
budowlanego zwrócił nam pisemnie uwagę,
że wydawanie pracownikom inspekcji zgody
na prywatne dorabianie może stać w sprzeczności z bezstronnością. Przekazałem to szefom powiatowych inspektoratów. Wszyscy
z aprobatą kiwali głowami...
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Przejął Pan od K. postępowanie wyjaśniające
w sprawie przyczyn katastrofy w Rynku.
> Wyskoczył mi ten inż. M. w projekcie, no
i jeszcze przyszedł do mnie przedsiębiorca,
który twierdził, że Adam K. jest autorem projektów podpisanych przez innych architektów
i że są na to dowody. To może być nieprawda,
ale poleciłem informatorowi, by poszedł do
prokuratury, a sam podjąłem postępowanie
wyjaśniające.
Adam K. podkreśla, że nie ma zakazu dorabiania. A on zawsze dbał, by pracownik, który
coś prywatnie zaprojektował, był całkowicie
wyłączony z urzędowego postępowania w tej
sprawie – tak było z inż. M. w przypadku kamienicy w Rynku. Zwraca też uwagę, że gdy
tacy fachowcy jak M. odejdą z inspekcji, to nie
będzie komu pracować. W zeszłym roku stracił
dwóch specjalistów.
> Faktycznie, nie ma formalnego zakazu dorabiania – i ja uważam, że to błąd. Inspekcja
nie może być w żaden sposób wikłana w prywatny biznes. Z drugiej strony – Adam K. ma
rację. Weźmy Bochnię: w tamtejszej jednost-

ce tylko on i inż. M. mają uprawnienia budowlane pozwalające na prowadzenie kontroli inwestycji. Jak odejdą, kto będzie to robił?
Inspektorzy mówią, że zarabiają wiele razy
mniej niż kierownik na budowie, K. wspomina też o wiecznych problemach ﬁnansowych
inspekcji, o tym, że brakowało mu nawet na
znaczki...
> Ja wiem, że tak jest. Ale uważam, że inspekcja powinna być czysta, poza wszelkim
podejrzeniem. Każdy PINB powinien świecić
przykładem. Ja im mówię: jak wy nie będziecie dbać o twarz, to kto to zrobi? Jednocześnie i ja żyję nadzieją, że doczekamy
się lepszych zarobków i warunków pracy, bo
na razie mam potworne problemy ze znalezieniem pracowników na poziomie i z uprawnieniami.
Rozmawiał Zbigniew Bartuś
Dziennik Polski, 2009.09.15

Opublikowano dzięki uprzejmości i za zgodą Dziennika Polskiego
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LIST OTWARTY LIDERÓW MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

Przeciw prywatnym zleceniom urzędników
Po katastroﬁe w Bochni,
kiedy pojawiły się podejrzenia
o nieprawidłowe działanie
pracowników i szefa
bocheńskiego PINB,
zareagowała Małopolska
Okręgowa Izba Architektów.
Członkowie Rady MpOIA
wystosowali list otwarty,
w którym domagają się
bezwzględnego zakazu
przyjmowania prywatnych

W

W Dzienniku Polskim z 15 września 2009r.
ukazał się artykuł Pana Zbigniewa Bartusia pt.
„Katastrofa pod nadzorem”, a także wywiad
z Panem Januszem Żbikiem, Małopolskim
Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Szkoda, że musiało dojść do katastrofy budowlanej, by został zauważony problem
„dorabiania” przez urzędników.
Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem Pana
Janusza Żbika: „Faktycznie, nie ma formalnego zakazu dorabiania – i ja uważam, że to błąd”.
Taki zakaz istnieje i jest przepisem prawa zapisanym w art.18 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 21/1990, poz. 124): „Pracownik samorządowy nie może wykonywać
zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności
z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność”.

zleceń przez urzędników.
Zwracają uwagę, że
odpowiednie przepisy istnieją,
są jednak zbyt ogólne
i błędnie interpretowane.
Jako jedną z dróg do
uporządkowania problemu
proponują wypracowanie
odpowiedniego narzędzia
przez Izbę Architektów, za
której przykładem być może
pójdzie także samorząd
inżynierów budownictwa.
Zamieszczamy treść listu.
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Przypis redakcji Z:A
Pracownicy i kierownicy PINB i WINB nie są
pracownikami samorządowymi, dlatego autorzy listu powinni w tym miejscu przywołać
Ustawę o służbie cywilnej (Dz. U. 170/2006,
poz. 1218, z późn. zm) i przede wszystkim jej
artykuły 47, 49, 51 (czytaj: strona 46). Natomiast w przypadku pracowników samorządowych ustawa z 1990 r. została znowelizowana
i w nowym brzmieniu obowiązuje od 1 stycznia
2009 r. (Dz. U. 223/2008, poz. 1458, z późn.
zm.). W nowelizacji treść poprzedniego art. 18
powtarza art. 30 (czytaj: strona 47).
Zapis ten interpretowany jest powszechnie
przez pracowników urzędów, jako zakaz wykonywania zawodu na obszarze jurysdykcji
(…). Zapis ten jednak jest na tyle ogólny, że
nie precyzuje ani terytorium, ani rodzaju wykonywanych zajęć, gdyż dotyczy pracowników
urzędów wielu specjalności, wielu zawodów.
Ustawodawca nie wymienia enumeratywnie
tych zajęć, co oznacza, iż dotyczy to wszystkich zajęć wykonywanych poza pracą wyni-

kającą ze stosunku pracy. Tak więc każde zlecenie przyjęte przez pracownika samorządu
terytorialnego, pracownika służb cywilnych
administracji państwowej, potencjalnie narusza ww. przepis prawa. Oprócz cytowanego
prawa istnieją takie narzędzia, jak wewnętrzne rozporządzenia zakazujące wykonywania
pracownikom wszelkiej dodatkowej działalności zarobkowej.
Pogląd arch. Adama K., iż „wyłączenie
z urzędowego postępowania pracownika, który coś zaprojektował” załatwia sprawę, jest
nie do przyjęcia. Pogląd ten jest jednak tak
rozpowszechniony w społeczeństwie, że ktoś
kto ma odmienne zdanie jest postrzegany
w najlepszym razie jako „odmieniec”, a przez
urzędników – jako wróg numer jeden.
W artykule ledwie zahaczono o problem.
Jest to zaledwie czubek góry lodowej i to
zarówno w skali Bochni, jak i całego kraju.
Problem należy rozpatrywać co najmniej na
trzech płaszczyznach:
1. Projekt budowlany został zatwierdzony
przez Starostę bocheńskiego, inż. M. jest
pracownikiem starostwa, arch. Adam K.
jak wynika z artykułu jest przełożonym inż.
M. Dlaczego Starosta wydał pozwolenie,
zamiast zastosować środki dyscyplinarne
wobec swoich pracowników?
2. Pierwszym, kto przyjmuje zlecenie, jest
zazwyczaj architekt, to on zwykle dobiera
podwykonawców – konstruktora, projektantów instalacji itd. W artykule nie pojawia się
nazwisko uprawnionego architekta, który
ﬁguruje jako autor opracowania projektu
budowlanego. Za to mamy informację, że
projekt ﬁrmowała „Pracownia Artystyczna
(...)” z siedzibą pod prywatnym adresem
szefa PINB Adama K. Zarówno Pan Adam
K., jak i nie ujawniony z nazwiska architekt
będący oﬁcjalnym autorem projektu są
członkami samorządu zawodowego archi-
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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

tektów, a przynajmniej autor projektu w czasie sporządzania projektu miał taki obowiązek. Poza przepisami prawa dotyczącymi
wszystkich obywateli oraz zwykłej ludzkiej
uczciwości, członków IARP obowiązuje
przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki Zawodowej Architektów, w którym to Kodeksie
jest zapisana Reguła 2.3: „Architekci winni
unikać działań i sytuacji, które są niezgodne z ich zobowiązaniami zawodowymi lub
które mogą budzić wątpliwości co do ich
niezależności, bezstronności lub zawodowej uczciwości.”
3. W tej układance brakuje nam jeszcze inwestora. Osoby, której powinno zależeć przede
wszystkim na zleceniu zaprojektowania
swojej inwestycji architektowi, który swoją wiedzą, doświadczeniem, uczciwością
gwarantuje wykonanie powierzonego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej oraz
z poszanowaniem przestrzeni publicznej.
Niestety, dla większości inwestorów najważniejsze jest, by projekt został zrobiony
„tanio”, a jeszcze ważniejsze jest to, by procedura administracyjna przebiegała sprawnie. Kto może te oczekiwania wg inwestorów
spełnić najlepiej? Oczywiście pracownik
administracji państwowej, pracownik samorządu terytorialnego, jego współmałżonek,
krewni. Dlatego inwestor, będąc w następstwie zdarzeń zwykle stroną pokrzywdzoną,
jest współwinny swojego nieszczęścia.
Opisane na przykładzie „syndromu bocheńskiego” zjawiska to typowy „układ korupcyjny”, który jak pajęczyna oplata większość
urzędów i instytucji (urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, urzędy ochrony zabytków,
zakłady energetyczne, gazownie, przedsiębiorstwa wod.-kan.). Istnieje wszędzie tam,
gdzie są podejmowane decyzje związane
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z inwestycjami. By być w zgodzie z prawdą,
trzeba w tym miejscu podkreślić, że w tym
gąszczu zła istnieją praworządni, uczciwi
urzędnicy, którzy nigdy nie podjęli się tzw. dorabiania na prywatne zlecenie, a jeśli nawet
w przeszłości mieli takie incydenty i podejmowali się takich czynności przed rokiem 1990,
kiedy jeszcze trudno było mówić o świadomości społeczeństwa obywatelskiego, to dzisiaj uważają to za błąd. Wszyscy wychodzimy
z dawnego systemu poranieni.
Jak z tym zjawiskiem walczyć? Jak próbować przeciwdziałać patologiom? W pojedynkę
jest bardzo trudno. Jedynym narzędziem walki
jest donos. Trzeba mieć sporo odwagi będąc
projektantem na wolnym rynku, by zgłosić
prokuraturze sprawę, nawet jeśli posiada się
wiedzę o takim zjawisku. Urzędnicy są na
swoich stanowiskach solidnie umocowani.
Zanim zostanie przeprowadzone śledztwo,
zanim zostaną zebrane twarde dowody, a o te
zwykle bardzo trudno (uprawiane jest ﬁrmanctwo), upływa zwykle kilka lat. Tzw. donosiciel
musi żyć w tym środowisku, wykonywać dalej swój zawód i jest na „łasce” urzędników,
którzy potraﬁą uprzykrzyć życie projektantowi
i jego inwestorom.
Samorząd zawodowy Izba Architektów
został powołany stosunkowo niedawno, bo
osiem lat temu. Każdy architekt będący członkiem Izby, czy to projektant czy urzędnik, jest
zobowiązany do stosowania zasad etyki wykonywania zawodu zebranych w Kodeksie
Zasad Etyki Zawodu Architekta. Na straży
przestrzegania tych zasad stoi Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, będący odpowiednikiem prokuratora, oraz sądy dyscyplinarne okręgowe i Sąd Dyscyplinarny Krajowy,
od którego rozstrzygnięć można się odwołać
tylko do Sądu Apelacyjnego Rzeczypospolitej
Polskiej. Podobnie funkcjonuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Aby sprawa została rozpatrzona, musi
być jednak „donos” osoby indywidualnej, lub
powiadomienie z urzędu o możliwości popełnienia przestępstwa. Jest to wciąż trudne
dla nas wszystkich, wychowanych w polskich
realiach kulturowych. Dlatego od 2005 roku
Małopolska Okręgowa Izba Architektów usiłuje prowadzić dyskusję nad tym problemem,
m.in. składając wniosek na III SKZIA w dniu
18 czerwca 2005 r. z projektem uchwały, który
– jeśliby został przyjęty przez Zjazd – mógłby
być czynnikiem zmniejszającym opisywane
zjawisko. Jeśli istniejące przepisy prawa są
poddawane nieustannej interpretacji tak, że
to narzędzie staje się nieskuteczne, to należy
wprowadzić takie narzędzia, które uniemożliwią znacznej liczbie osób podejmowanie zleceń „na boku”, a w każdym razie bardzo to
utrudnią.
Wniosek złożony na Zjeździe nie może się
przebić w toku innych, „ważniejszych” spraw.
Jest odkładany ze zjazdu na zjazd. Na ostatnim zjeździe podjęliśmy ponownie próbę włączenia wniosku do punktu obrad. Dyskusja się
rozpoczęła, ale szybko została zakończona
po dwóch kolejnych wystąpieniach delegatów
na Krajowy Zjazd, będących pracownikami
samorządów terytorialnych. To pokazuje jak
trudny jest to problem. Kończy się druga kadencja IA, miejmy nadzieję, że nowo wybrani
delegaci na zjazd zmierzą się z odwagą z tym
problemem. Jeśli środowisko architektów
wypracuje narzędzie zmniejszające zjawisko
„dorabiania”, to być może PIIB pójdzie za naszym przykładem.
Anna Seraﬁn
członek Rady MpOIA
Borysław Czarakcziew
przewodniczący Rady MpOIA
Poglądy wyrażone w artykule są osobistymi opiniami autorów
i nie reprezentują oﬁcjalnego stanowiska IARP ani redakcji Z:A
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WNIOSEK ZŁOŻONY DO KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW NA ZJEŹDZIE KRAJOWYM IARP 18 CZERWCA 2005 ROKU

Uzasadnienie do wniosku
ws. funkcji technicznych urzędników
Anna Seraﬁn

Zainspirowana pismem Prezesa KRIA do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w sprawie „projektów typowych”, z dnia 6 maja 2005 r. – cytuję „(...) zdarza się, że urzędnicy, od których
zależy wydawanie pozwolenia na budowę naciskają na inwestorów, by dostarczyli projekt »typowy«,
którym za odpowiednią opłatą sami się zajmą (...)”. Chcę poruszyć sprawę, która jest dużo głębszym
problemem niż „sygnał” wyżej cytowany.

J

Jest to sprawa delikatnej natury, niemniej jednak na tyle ważna i niosąca taki ciężar gatunkowy problemów, by głośno o nich powiedzieć
i na tym zjeździe spróbować się z nimi uporać.
Proszę o wysłuchanie i przyjęcie mojej wypowiedzi nie jako wystąpienie przeciwko komuś,
lecz jako wystąpienie w obronie zasad i określonych wartości.
Problemy te dotyczą wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na wolnym rynku przez członków IA będących
pracownikami samorządów terytorialnych oraz
pracownikami administracji państwowej – na
różnych szczeblach.
Pomimo istnienia regulacji prawnych, porządkujących obszar zatrudnienia urzędników
samorządowych oraz służby cywilnej, każdy
z nas w swoim bliskim środowisku, na co dzień
styka się z powszechnym zjawiskiem naruszania
tych przepisów. Świadczenie pracy na prywatne
zlecenia jest tak powszechne, że wielu z nas to
patologiczne zjawisko przyjmuje jako normę,
a próbę uporządkowania sytuacji, jako atak już
nie tylko na pracowników urzędów, ale również
atak na tzw. „sposób na życie”. (Niechęć nasza
do uporządkowania tych spraw wynikać może
z powiązań zawodowych i tzw. układów, gdzie
jest pole do przymykania oka na ewentualne
niedociągnięcia proceduralne czy merytoryczne
w dokumentacji.)
Jako samorząd zawodowy powinniśmy dążyć
do przestrzegania standardów obowiązujących
w krajach, gdzie nie wszystkie przypadki muszą być opisane w ustawach, gdzie funkcjonuje
coś takiego jak: dobry obyczaj, honor, czystość
i przejrzystość postępowania. Jeśli chcemy, by
życie publiczne w Polsce było oparte na zdrowych zasadach, zacznijmy od siebie. (Jesteśmy
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władni to zrobić, bo przecież – jak sami chcemy
o sobie myśleć – jesteśmy elitą społeczeństwa).
Jeśli damy – jako środowisko – dobry przykład
prowadząc kampanię uświadamiającą, jeśli wyjdziemy z konkretnymi propozycjami do innych
środowisk (mam tu na myśli przede wszystkim
PIIB), to okaże się, że zjawiska patologiczne
w niedługim czasie przekształcą się w incydentalne przypadki.
Pozwólcie, że w tym miejscu ustosunkuję
się do treści art. 18 ustawy o samorządach terytorialnych (Dz. U. 21/1990, poz. 124), którego tekst cytuję: „Pracownik samorządowy nie
może wykonywać zajęć, które pozostawałyby
w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub
interesowność” (uwaga: patrz przypis redakcji
Z:A na stronie 51).
Powszechnie zapis ten interpretowany jest
przez pracowników urzędów, jako zakaz wykonywania zawodu na obszarze jurysdykcji – nic
bardziej błędnego. Zapis ten jest na tyle ogólny,
że nie precyzuje ani terytorium, ani rodzaju wykonywanych zajęć, gdyż dotyczy pracowników
urzędów wielu specjalności, wielu zawodów.
Ustawodawca nie wymienia enumeratywnie
tych zajęć, co oznacza, iż dotyczy to wszystkich
zajęć wykonywanych poza pracą wynikającą ze
stosunku pracy. A więc każde przyjęte zlecenie
przez pracownika urzędu potencjalnie narusza
ww. przepis prawa.
Jak doświadczenie pokazuje, zleceniem korupcyjnym może być również zlecenie na wykonanie opracowania projektowego nawet poza
granicami kraju, nie mówiąc już o terytorium
Polski – i wcale nie musi to być obszar jurysdykcji
urzędnika przyjmującego zlecenie. Perﬁdia zlecającego inwestora często polega na wmanipu-

lowaniu urzędnika w układ: zleceniodawca – wykonawca. Tylko inwestor wie, że jutro, lub może za
rok będzie chciał inwestować na terenie tej gminy, lub miasta i będzie potrzebował „wsparcia”
urzędnika, który już jest „jego projektantem”.
Pamiętajmy, że inwestor zlecając wykonanie
zadania urzędnikowi-architektowi (inżynierowi,
technikowi, również geodecie) w większości
przypadków ma konkretny ukryty interes.
Opisany przykład dotyczy tych urzędników,
którzy interpretując prawo na swoją korzyść podejmują zlecenia jedynie poza obszarem swojej
jurysdykcji. Powszechnym zjawiskiem jest również przyjmowanie, a raczej przejmowanie przez
urzędników zleceń na swoim terenie, wykorzystujących – w pełni świadomie – stanowisko
służbowe dla celów prywatnych.
Istnieje, co najmniej pięć powodów, ze względu na które Izba Architektów powinna zająć się
pilnie tym problemem:
Ochrona dobrego imienia samorządu
zawodowego
• Pojawiające się w prasie enuncjacje na
temat nieuczciwych działań urzędników
– pracowników wydziałów budownictwa
i architektury stawiają w niekorzystnym
świetle całe środowisko.
• Wprowadzenie uregulowań systemowych
poprzez podjęcie stosownych uchwał
przez Zjazd, wyeliminuje zarzuty wobec
środowiska.
• Jeśli mimo tych uregulowań zarzuty o przyjmowanie zleceń „korupcyjnych” pojawią
się, będzie to już tylko „prywatna” sprawa
danej osoby, Izba będzie mogła odciąć się
od tego zjawiska wszczynając z urzędu
postępowanie wyjaśniające w stosunku do
członka Izby.

Z : A _ 02 _ 2010
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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

•

•

•

•

•

Ochrona interesu członków IA
wykonujących swój zawód jako urzędnik
Jak już wspomniałam, IA poprzez podjęcie
działań systemowych, oraz uświadamiających powinna chronić swoich członków
przed konsekwencjami przyjmowania prywatnych zleceń.
Nigdy nie ma pewności, co do intencji inwestora zlecając ego zadanie urzędnikowi – potencjalnie każde zlecenie jest „zajęciem stojącym w sprzeczności z pełnioną funkcją, bądź
wywołującym podejrzenie o stronniczość lub
interesowność” (Dz. U. 21/1990, poz. 124,
lecz patrz przypis Z:A na stronie 51).
(...przyjmujący zlecenie może nie mieć tej
świadomości, co go nie zwalnia od odpowiedzialności i w przyszłości od zarzutów
o przyjęcie zlecenia korupcyjnego).
Ochrona interesu członków IA wykonujących
swój zawód jako projektant-przedsiębiorca,
projektant pracujący na umowę o dzieło.
Dzięki wprowadzeniu regulacji systemowej,
zapewnione zostanie uporządkowanie i jasne przypisanie kompetencji (wzrośnie na
wolnym rynku ilość zleceń).
Wzrośnie automatycznie ranga architekta wykonującego swój zawód – zarówno
urzędnika, jak i projektanta. Kompetencje,
doświadczenie i wiedza będą bardziej cenione, niż tzw. „załatwianie sprawy”.
Walka z nieuczciwą konkurencją
Zjawisko przejmowania zleceń przez urzędników zdecydowanie wpływa negatywnie
na wolny rynek. Znane wszystkim jest powszechne zjawisko zaniżania cen przez
urzędników. Większość z nas odczuła boleśnie skutki tej nieuczciwej konkurencji na
własnej skórze.

Z : A _ 02 _ 2010

Ochrona interesu publicznego
• Wykorzystywanie stanowiska pracy dla celów prywatnych. Tajemnicą poliszynela jest,
iż osoby wykonujące takie zlecenia wykorzystują część czasu swojego „urzędowania” na prywatną pracę, z tej prostej przyczyny, że pewnych czynności związanych
z koordynacją tematu, z uzgodnieniami nie
da się załatwić w godzinach „po pracy”.
• Odbywanie spotkań z inwestorami – zleceniodawcami na korytarzach urzędów, jest
praktykowane powszechnie (dotyczy to zapewne w większości urzędów powiatowych
i gminnych – czym mniejsze środowisko, to
zjawisko prawdopodobnie większe).
• Często wykorzystywany jest nie tylko czas
pracy, ale również sprzęt, materiały biurowe,
telefony, itp.
• Architekt-urzędnik ma ponadto dostęp do
całego kompendium zawodowej wiedzy
zawartej w archiwach urzędów w postaci
całościowych opracowań projektów budowlanych. Z tych opracowań może czerpać
korzyści. Ma wzory wszelkich pism, opisów,
nowatorskich rozwiązań.
• Pamiętajmy, że płaci za to całe społeczeństwo – pensja urzędnika to nasze podatki.
Jako konkretne propozycje rozwiązania przedstawionych problemów, przygotowałam projekt
uchwały, której przyjęcie zdecydowanie rozwiązuje problem od chwili wejścia jej w życie.
Dotyczy ona zaświadczeń o przynależności do
IARP, które mogłyby być wystawiane wg dwóch
różnych wzorów: 1) zaświadczenie dla architektów-projektantów, 2) zaświadczenie dla architektów-urzędników. Wprowadzenie nowego wzoru zaświadczenia jest działaniem systemowym.

Jeśli obowiązujące prawo jest nagminnie
łamane, należy stworzyć taki system, by łamanie tego prawa stało się niemożliwe.
Każdy z nas musi dokonać wyboru. Jeśli
chcę realizować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako projektant, nie mogę
podejmować pracy jako urzędnik samorządu
terytorialnego lub służb cywilnych. Jeśli podejmuję pracę na ww. zasadach wykonuję samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
tylko i wyłącznie w ramach określonych przez
zakres obowiązków. Izba powinna zadziałać
systemowo i taką formą byłoby zaświadczenie
Przyjęcie przez Zjazd uchwały będzie wyrazem niezwykłej dojrzałości środowiska. Będzie
ponadto miarą naszej uczciwości, poszanowania
obowiązującego prawa. Wprowadzenie w życie
standardów czystego, transparentnego postępowania, nawet, jeśli by na to nie było specjalnych
paragrafów i artykułów, powinno stać się „dobrym
obyczajem” naszego samorządu zawodowego.
Żeby taki wizerunek środowiska wypracować, konieczne jest wprowadzenie proponowanych uregulowań, które są niczym innym jak
tylko przypomnieniem o obowiązku przestrzegania przepisów prawa i dobrego obyczaju.
Jeśli potraﬁmy wznieść się ponad partykularne interesy, nasze środowisko może w konsekwencji tylko zyskać. Damy dobry przykład
i gotową „receptę” na rozwiązanie problemu
występującego również w środowisku członków
PIIB. Proponuję by głosowanie zostało przeprowadzone w formie niejawnej.
Anna Seraﬁn
Delegat MpOIA
Poglądy wyrażone w artykule są osobistymi opiniami autorki
i nie reprezentują oﬁcjalnego stanowiska IARP ani redakcji Z:A
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Rażące błędy we wzorach umów o prace
projektowe narzucanych przez zamawiających
w zamówieniach publicznych (część 1)
Kazimierz Staśkiewicz

Zamawiający opracowują własne wzory umów, w których pojawiają się np.: nieprawidłowe
określanie przedmiotu zamówienia, niewspółmiernie wysokie kary umowne, zbyt krótkie
terminy na dokumentację projektową, nieprecyzyjne określenie rękojmi i gwarancji.

J

Jednoznaczne określenie przedmiotu umowy
jest najważniejszą częścią umowy zlecanej
jednostce projektowej. W wielu przypadkach
z powodu wadliwie określonych zapisów w tej
części umowy dochodzi do sporów, które
często kończą się w sądzie. Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, umową
o wzajemnych zobowiązaniach. Nie można
więc zawężać umowy tylko do zakresu zamówienia. Przedmiot umowy obejmuje znacznie
szerszy zakres i określa wszystkie czynności,
które ma do wykonania jednostka projektowa.
Brak oﬁcjalnie publikowanych wzorów umów
o prace projektowe powoduje, że prawie każdy zamawiający opracowuje własny, popełniając przy tym wiele różnorodnych błędów.
W niniejszym artykule omówiono podstawowe błędy, które występują we wzorach umów
dołączanych do specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych specyﬁkacja istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) ma zawierać
m.in. określone w punkcie 16: „istotne dla stron
postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy
albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach” (podkreślenie autora). Zgodnie
z tym zapisem w zdecydowanej większości
specyﬁkacji istotnych warunków zamówienia
na prace projektowe zamawiający dołączają
własny wzór umowy (w istocie nie jest to wzór,
lecz projekt tekstu umowy), do którego jednak
jednostki projektowe praktycznie nie mogą
wnieść żadnych uwag. Jak wynika z doświadczeń autora, większość protestów, składanych
przez jednostki projektowe, w trybie z art. 180
ustawy Prawo zamówień publicznych, jest
odrzucana przez zamawiających. Zjawisko

54

zawód:architekt

to występuje nawet wtedy, gdy wzór zawiera
rażące błędy rzeczowe i prawne, które czynią
taki projekt umowy nie do zaakceptowania
przez wykonawcę. W praktyce taki wzór umowy, do którego druga strona, w tym przypadku
jednostka projektowa, nie może wnieść uwag,

WIĘKSZOŚĆ PROTESTÓW
SKŁADANYCH PRZEZ
JEDNOSTKI PROJEK TOWE
JEST ODRZUCANA PRZEZ
Z AMAWIAJĄCYCH NAWET
W TEDY, GDY PRZ YGOTOWANE
PRZEZ T YCH Z AMAWIAJĄCYCH
WZORY UMÓW Z AWIERAJĄ
R A Ż ĄCE BŁĘDY.
narusza podstawową zasadę równości obu
stron umowy w zakresie swobody przy jej zawieraniu.
Nasuwają się także inne wątpliwości natury prawnej. Na przykład – czy ustawowe
włączenie do SIWZ wzoru umowy i późniejsze nieuwzględnianie przez zamawiających
zgłaszanych uwag i propozycji oferentów
jest w pełni zgodne z warunkami zawierania
umów, określonych w kodeksie cywilnym?
Prawie każdy zamawiający dokumentację
projektową w ramach zamówień publicznych
opracowuje własny wzór umowy. Nie byłoby
w tym działaniu nic złego, gdyby wzory umów
były prawidłowo opracowane i nie zawierały
licznych błędów rzeczowych, prawnych, a nawet merytorycznych. Inna sprawa, że obecnie
opracowanie poprawnego wzoru umowy nie
jest proste, gdyż forma i zakres umowy o prace projektowe nie są prawnie uregulowane.
Nie zostały opublikowane urzędowe ogólne
warunki umów ani wzory umów o prace projektowe. Obowiązująca ongiś uchwała Rady

Ministrów z 11 lutego 1983 r. (ze zmianami)
w sprawie ogólnych warunków umów o prace
projektowe w budownictwie oraz wykonanie
inwestycji, robót i remontów budowlanych
straciła ważność 1 października 1992 r.
Stan wiedzy o zamawianiu dokumentacji
projektowej wśród zamawiających prowadzących zarówno duże, jak i mniejsze inwestycje
jest na ogół niski. Formułowane przez radców prawnych niemających w tym obszarze
doświadczenia wzory umów zawierają liczne
błędy i są niezgodne z obowiązującymi przepisami. Większość inwestorów przy zamawianiu dokumentacji projektowej wybiera tryb
przetargu nieograniczonego, w którym wykluczone są negocjacje i rozmowy wyjaśniające,
co uniemożliwia skorygowanie wadliwie opracowanych umów. W praktyce jednostki projektowe oraz projektanci prowadzący działalność gospodarczą w projektowaniu mają tylko
jedną możliwość obrony przed skutkami wadliwych umów – nie brać udziału w takim postępowaniu przetargowym. Czasem jednostki
projektowe przyjmują niekorzystne dla siebie
warunki z konieczności ekonomicznej, często
z negatywnymi, nie z własnej winy, skutkami.
Po przeanalizowaniu kilkudziesięciu wzorów umów o prace projektowe dołączanych do
SIWZ, publikacji na ten temat oraz po licznych
dyskusjach z zainteresowanymi przedstawicielami jednostek projektowych i niezależnymi
projektantami zebrano i przedstawiono przykłady błędnych lub nieprecyzyjnych zapisów
umownych (z próbą ich usystematyzowania)
oraz zaproponowano wnioski zmierzające do
zmiany obecnego stanu.
Nieprecyzyjne i nieprawidłowe
określanie przedmiotu zamówienia
Znaczna część wzorów umów o prace projektowe niewłaściwie lub niedokładnie określa
przedmiot zamówienia. Oto przykłady:
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„Zamawiający nie będzie uwzględniał roszczeń ﬁnansowych Wykonawcy (prac projektowych) z tytułu prac dodatkowych i nieprzewidzianych. Stanowi to ryzyko Wykonawcy”.
(cytat z umowy!) Do prac dodatkowych i nieprzewidzianych w tej umowie zaliczono:
• dodatkowe ekspertyzy i opinie,
• zmiany rozwiązań projektowych, w tym
dodatkowe opracowania wynikające m.in.
z uzgodnień i konsultacji społecznych, zarówno na etapie koncepcji programowej,
jak i na etapie uzyskiwania decyzji,
• zmiany rozwiązań projektowych wynikające ze zmian przepisów, ustaw i rozporządzeń, a także zarządzeń i instrukcji zleceniodawcy,
Brak w umowach zapisów o konsekwencjach zmian w przepisach prawa dotyczącego przedmiotu umowy, zaistniałych w trakcie
jej realizacji,
Stosowanie niewłaściwych określeń odnośnie do przedmiotu zamówienia, np.: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, projekt
budowlano-wykonawczy,
Żądanie wykonania koncepcji projektowej
w ramach zleconego projektu budowlanego bez zapisu o zapłacie za koncepcję,
Żądanie wykonania w ramach projektu budowlanego takich opracowań, jak: specyﬁkacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, przedmiar robót, kosztorys
inwestorski (opracowania te można wykonać tylko na podstawie projektu budowlanego i projektu wykonawczego),
Żądanie wykonania w ramach zleconej dokumentacji projektowej:
• dokumentacji powykonawczej (zgodnie
z art. 22 Prawa budowlanego należy to
do obowiązków kierownika budowy),
• projektu organizacji ruchu na czas budowy
(powinien go opracować wykonawca robót).
Żądanie nienależnych bądź
niewspółmiernie wysokich kar
umownych i kwoty zabezpieczenia
należytego wykonania umowy
We wzorach umów występują szczególnie
liczne nieprawidłowości dotyczące kar dla wykonawców prac projektowych:
Brak ograniczenia wysokości kar umownych,
Żądanie kar umownych w przypadkach niezawinionych przez wykonawcę czy też całkowi-
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cie niezależnych, np. z powodu opieszałości
organów administracji państwowej w uzgodnieniach, przedstawienia przez zamawiającego nieprawidłowej decyzji lokalizacyjnej nieobejmującej całego terenu, opóźnień w tzw.
uzgodnieniach przez jednostki należące do
wspólnej grupy z zamawiającym,
Brak sankcji wobec zamawiających za niewykonanie postanowień umowy, do których
zobowiązany jest z mocy prawa zamawiający,
szczególnie dotyczących materiałów wyjściowych do realizacji przedmiotu zamówienia,
Wprowadzenie do umowy zapisów umożliwiających naliczanie kar umownych za
naruszenie jakiegokolwiek artykułu umowy, a także nieprecyzyjnych podstaw do
zastosowania sankcji umownych,
Naliczanie kar umownych za opóźnienie
w wykonaniu wydzielonej części umowy
od wartości całej umowy,
Żądanie wypłacenia kar przez wykonawcę
(prac projektowych):
• w razie odstąpienia od umowy przez jednostkę projektową – kary w wysokości
20% wartości zamówienia brutto,
• w razie zwłoki w dostarczeniu dokumentacji projektowej – kary w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,
Żądanie naliczania kar umownych za
opóźnienia w wykonaniu dokumentacji
projektowej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień,
Żądanie kar umownych za opóźnienia zatwierdzeń projektu budowlanego,
Brak jednoznacznych procedur i formy odbioru dokumentacji projektowej oraz brak
zapisów dotyczących bezczynności zamawiającego w przypadku zgłoszenia przez
wykonawcę wykonanego etapu prac.
Obejmowanie jedną umową
prac przedprojektowych (należących
do obowiązków zamawiającego)
oraz dokumentacji projektowej
Niejednokrotnie zamawiający przerzucają
część lub całość prac przedprojektowych
i przygotowawczych na jednostkę projektową,
łącząc te prace z dokumentacją projektową.
W większości przypadków prowadzi to do powstawania poważnych konﬂiktów, szczególnie
w zakresie terminów wykonania poszczególnych pozycji umowy.

W tym kontekście we wzorach umów o prace projektowe spotyka się następujące wady:
Obejmowanie w jednej umowie o charakterze umowy o dzieło prac przedprojektowych, dla których jednostka projektowa
spełnia funkcję pośrednika (np. poprzez
zlecanie większości tych prac specjalistycznym jednostkom) powoduje, że do

CZ Y JEDNOSTK A PROJEK TOWA
MOŻE ODPOWIADAĆ Z A
TERMIN PODJĘCIA DECYZJI
O ŚRODOWISKOW YCH
UWARUNKOWANIACH ZGODY
NA REALIZ ACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ
BUDOWL ANYCH?
umowy o dzieło zostają włączone usługi
o charakterze powierniczym, a umowa zatraca swą czystość prawną. Ponadto z tytułu pośrednictwa jednostki projektowej
zamawiający ponosi dodatkowe koszty,
Żądanie wykonania takich prac przedprojektowych, będących w gestii zamawiającego, jak np.:
• dokumentacja geodezyjno-kartograﬁczna,
• dokumentacja geologiczna i ustalenie
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
• dokumentacja hydrologiczna,
• dokumentacja prawna,
• wywłaszczenie działek leżących na terenie inwestycji,
• uzgodnienia z właścicielami gruntów,
przez które przebiegają rurociągi,
• uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• operaty i pozwolenia wodnoprawne,
• postępowania środowiskowe i decyzje
środowiskowe.
Ustalanie zbyt krótkich (nierealnych)
terminów na prace przedprojektowe
i dokumentację projektową
W licznych umowach o prace przedprojektowe
i prace projektowe (połączonych w jednej umowie), a także w umowach o prace projektowe,
zamawiający narzucają zbyt krótkie (nierealne)
terminy, nieuwzględniające czasu uzyskiwania
uzgodnień lub zatwierdzeń oraz technologii
wykonywania dokumentacji projektowej.
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prawo

Zmiana z 18 maja 2005 r. ustawy Prawo
ochrony środowiska wprowadziła nowy obowiązek uzyskiwania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć budowlanych, które mogą znacząco
oddziaływać na środowisko, w tym związanych z ochroną obszarów Natura 2000.
Nowa ustawa z 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. 199/2008, poz. 1227 ze zm.)
doprecyzowała procedury, ale poszerzyła
wymagania o możliwości wymagania postępowania środowiskowego także na etapie
wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Równocześnie ustawą została powołana nowa
organizacja administracji – regionalne dyrekcje
ochrony środowiska.
Obecnie brak jest możliwości przewidzenia
terminów i czasu wydawania tych decyzji. Jest
to wyraźnie widoczne przy opracowaniach dla
projektów drogowych. Od złożenia wniosku
do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mija od 5 do 15 miesięcy. Przy
czym uzyskanie decyzji nie zależy od długości drogi czy występujących problemów. Powstaje więc pytanie, jaki termin powinno się
przyjąć w umowie? Czy jednostka projektowa
może odpowiadać za termin podjęcia decyzji,
poprzednio przez wojewodę, a obecnie przez
regionalne dyrekcje ochrony środowiska?
A tego często wymagają zamawiający.
Ustalenie nierealnych terminów na opracowanie dokumentacji projektowej występuje
dość często w postępowaniach na opracowanie gminnych oczyszczalni ścieków. Ustalane są terminy 2-4 miesiące na opracowanie
projektu budowlanego łącznie z uzyskaniem
pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 35
ustawy Prawo budowlane właściwy organ ma
na wydanie pozwolenia na budowę 65 dni,
a czas rozpatrywania wniosku o pozwolenie
wodnoprawne wynosi od 1 do 3 miesięcy.
Brak określenia zestawu
dokumentacji projektowej
lub jej nieprecyzyjne określenie
Zamawiający we wzorze umowy lub w załączniku do umowy powinien szczegółowo
określić składniki dokumentacji projektowej,
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zwłaszcza w przypadkach, kiedy nie zostało
to ustalone w SIWZ lub w programie funkcjonalno-użytkowym. Jest to niezbędne przy
zamawianiu dokumentacji projektowej budynków wyposażonych w dużą ilość:
instalacji rurowych, np.: instalacja sprężonego powietrza i próżniowa, pary technologicznej nisko- i wysokoprężnej, gaśnicza
gazami nieinwazyjnymi, gazów medycznych i wielu innych,

ZAMAWIAJĄCY
NARZUCAJĄ ZBY T KRÓTKIE
(NIEREALNE) TERMINY,
NIEUWZGLĘDNIAJĄCE CZ ASU
UZ YSKIWANIA UZGODNIEŃ
LUB Z AT WIERDZEŃ
ORA Z TECHNOLOGII
W YKONY WANIA DOKUMENTACJI
PROJEK TOWEJ.
instalacji elektrycznych, np.: oświetlenie
– podstawowe, kierunkowe, przeszkodowe, informacyjne, nocne i in., gniazda
wtyczkowe na różne napięcia,
instalacji teletechnicznych, np.: domofonowa, dzwonkowa, zegarowa, wyodrębnione instalacje sterowania ze stanowisk
dyspozytorskich, sterowania: wentylacją
lub klimatyzacją, awarii zasilania instalacji
gazów medycznych, klapami ppoż., instalacją oddymiania i in.,
instalacji telekomunikacyjnych i teleinformacyjnych, np.: telefoniczna, telewizja kablowa, zbiorcze anteny radiowo-telewizyjne,
sieci logiczne i komputerowe, czujniki ruchu,
sygnalizacja alarmu włamania lub napadu,
zintegrowane systemy elektronicznego zarządzania budynkiem i wiele innych.
Brak dokładnego określenia wymaganych
projektów instalacji rurowych, elektrycznych,
teletechnicznych i teleinformacyjnych oraz
projektów technologicznych powoduje później
niepotrzebne konﬂikty, tym bardziej że koszt
opracowania projektów różnych instalacji jest
wysoki i wymaga wielu specjalistycznych podwykonawców.
Według Wiktora Golińskiego [3] w umowie
lub załączniku do umowy należy starannie

określić zakres usług projektowych będących
przedmiotem umowy, a mianowicie:
• jakie opracowania lub usługi mają być
wykonywane w ramach prac przedprojektowych lub przygotowawczych,
• jakimi materiałami i danymi wyjściowymi
dysponuje zamawiający (inwestor) oraz
czyim staraniem i w jakich terminach zostaną one uzupełnione (skompletowane),
• jaki ma być zakres prac projektowych do
uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień (dość
często projekt budowlany nie wystarcza do
uzyskania wszystkich uzgodnień),
• jaka dokumentacja wykonawcza jest niezbędna,
• jakiego rodzaju opracowania kosztorysowe są konieczne,
• jakie dodatkowe usługi mają świadczyć
projektanci, np. w procedurach przetargowych, kompletacji dostaw, odbiorach
i rozruchach oraz w czasie pełnienia nadzoru autorskiego.

W części 2 autor przedstawi m.in.: problemy dotyczące
ustawy o prawie autorskim, określanie rękojmi i gwarancji
oraz zapisy dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego.

Tekst ukazał się w czasopiśmie „Inżynier budownictwa”, 7-8/2009.
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Lustro na miarę

Monitor zdalnie sterowany

Twardy Starck
BenQ M2700HD
to pierwszy
w ofercie
firmy 27-calowy
monitor Full HD
z pilotem. Nadaje
się zarówno do
pracy, jak i domowej rozrywki.
Doskonały do
podłączenia T V,
odtwarzaczy
Blu-ray, DVD czy
konsol do gier.
Cena: 1499 zł
www.benq.pl

Dysk twardy LaCie Starck Desktop został zaprojektowany przez Philippe Starcka. Urządzenie
posiada inteligentną dotykową powierzchnię –
użytkownik może zaprogramować przedni panel
tak, aby otwierał jedną z wybranych aplikacji,
w zależności od tego czy użyjemy krótkiego czy
długiego dotknięcia.

Cena dysku o pojemności 1TB: 429 zł
www.dyskitwarde.pl

Do grania i pisania

Kawa z Almodovarem
Coś dla smakoszy kina i kawy. W Polsce
jest już dostępna limitowana edycja
filiżanek Illy do espresso i cappuccino,
ozdobiona reprodukcjami oryginalnych
plakatów z filmów hiszpańskiego reżysera
Pedro Almodovara.

To lustro o wymiarach 23x75x0,6 cm
pozwoli sprawdzić podczas porannej
toalety, którym amerykańskim
celebrytom dorównujesz wzrostem.
Bliżej ci do Danny'ego de Vito czy
może Michaela Jordana?
Cena: 690 zł
www.glamstore.com.pl

Stworzona specjalnie dla graczy klawiatura SideWinder
X4 wykorzystuje zaawansowaną technologię anti-ghosting.
Dzięki niej fani gier mogą kontrolować przebieg gry z równoczesnym
wykorzystaniem kombinacji aż 26 klawiszy! Oczywiście służy
także do pisania.
Cena: ok. 199 zł
www.microsoft.com

Sezon na jelenie
Herb z jeleniami zdobi najnowszą kolekcję toreb Goshico. Ich projektantki
Małgo i Aga twórczo polemizują z kiczowatym motywem „jelenia na rykowisku”.
Torby szyte są ręcznie i wykonane z filcu. Dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej z białym haftem oraz popielatej z czarnym haftem.
Cena: 220 zł
www.goshico.com

Mapa na książki

W kręgu Melville'a
Plan Brunszwiku posłużył Markusowi
Fischerowi do stworzenia półki odtwarzającej układ ulic niemieckiego miasta.
Jeżeli ktoś chciałby w podobny sposób
okazać uwielbienie dla swojej metropolii,
może zamówić mebel w jej kształcie.
Przyjemność nie jest tania, ale na pewno
spodoba się znajomym.
Cena: 5400 € (w tym koszty wysyłki)
www.stadtregale.de
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W komplecie jest sześć filiżanek prezentujących sześć tytułów: „Kwiat mojego
sekretu”, „Złe wychowanie”, „Wysokie
obcasy”, „Zwiąż mnie”, „Volver” i „Kobiety
na skraju załamania nerwowego”.
Cena zestawu: około 350 zł
www.northcoast.com.pl

Jean-Pierre Melville to ojciec francuskiej Nowej Fali.
Zaledwie w ciągu dekady osiągnął status mistrza mrocznego kina akcji. Francuskiej
wersji crime noir. Kolekcja DVD
przedstawia 14 ﬁlmów z jego
dorobku, w tym m.in. słynne
„W kręgu zła” (Cercle rouge)
z Alainem Delonem i Bourvilem.
Cena: ok. 150 zł
www.kinoswiat.pl
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NR 1 NA WIECIE

Ponad 750.000 dwigów na
wiecie jest wyposaonych
w hydraulik GMV.
Ponad 50 lat na rynku!

DWIG GREEN LIFT® – TML® PANORAMICZNY

DWIG VL® SAMOCHODOWY

www.gmv.pl
info@gmv.pl

GREEN LIFT®, GL®, GLF®, TML®, FLUITRONIC®, GPL®, GEARLESS BELT-MRL®, G
GLB-MRL
LB-M ®, HOME-LIFT® s zastrzeonymi
zastr
znakami towarowymi GMV
V w Polsce

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

