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SUFITY PODWIESZANE
[ Z nami zrealizujesz swoje pomysły.™]

Kształtuj przestrzeń akustyczną

RODZINA SUFITÓW CANOPY 2009
Wprowadzając dwa nowe rozwiązania: Optima Canopy i Axiom Canopy z krawędzią Knife Edge, firma Armstrong
uzupełnia swoją ofertę i tym samym prezentuje najszerszy wybór niejednorodnych, pływających sufitów. Baw się
kształtami, wymiarami i materiałami. Przekonaj się, e akustyka moe iść w parze ze wzornictwem. Poka swoją
kreatywność – łącząc róne produkty ze sobą stwórz, niepowtarzalny wzór sufitu. Podkreśl wyjątkowość wnętrza,
zapewniając równocześnie komfort akustyczny i wizualny.
Odwiedź naszą stronę internetową i zobacz najnowsze produkty.

www.armstrong.pl/sufity

Zawartość
płyty:

„ArchiCAD przywraca właściwy sens pracy architektów i ich współpracowników,
pozwalając im skupić się na projektowaniu i twórczej wymianie idei, zamiast tracić czas
na pokonywanie problemów związanych z oprogramowaniem CAD.”
Dawid Larrew, Kirksey
Houston, USA

w w w.archicad.pl

Płyta zawiera program ArchiCAD 12
w polskiej wersji językowej wraz
z dodatkami i bibliotekami dostarczanymi zwykle przy zakupie,
przygotowany do zainstalowania
na komputerze PC wyposażonym
w system operacyjny Windows (XP
lub Vista), lub na komputerze Macintosh z systemem operacyjnym
Mac OS X 10.4 lub późniejszym.
Szczegóły dotyczące zalecanej konfiguracji komputera można znaleźć
na stronach:
www.archicad.pl

Opcje
instalacji:
Po umieszczeniu płyty w napędzie
DVD komputera Instalator Programu uruchomi się samoczynnie.
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AC12-POL-D2506
Polish version (build 2156)
www.archicad.pl
Projekt budynku przy Vörösmarty tér 1
w Budapeszcie.
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redakcja

Raz w prawo, raz w lewo
Nie ma zapewne aktywnego zawodowo architekta, do którego nie dotarły odgłosy dyskusji na
temat nowelizacji Prawa budowlanego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wystarczy przypomnieć, że o intencjach ministerstwa rozmawialiśmy z wiceminiOGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO KRAJOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

strem Dziekońskim już ponad rok temu, w wywiadzie opublikowanym w Z:A_01/2008.
Izba Architektów jako samorząd zawodowy – poprzez pracę kilku zaangażowanych osób,

wydawca: Krajowa Izba Architektów
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
tel. (022) 827 85 14
faks (022) 827 62 42
adres redakcji: Zawód:Architekt
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław
tel. (071) 782 87 80
faks (071) 782 87 81

a zwłaszcza członków Komisji Legislacyjnej KRIA – od początku komentowała cały pakiet ministerialnych ustaw. Pisemnie wyrażała zastrzeżenia i uwagi. Wszyscy liczyliśmy, że konsultacje
środowiskowe będą pomocne w opracowaniu lepszego prawa.
Tymczasem w lutym 2009 r. okazało się, że pod obrady Sejmu traﬁł nie projekt Ministerstwa
Infrastruktury, ale... Komisji „Przyjazne Państwo”. Ustawa otrzymała poparcie sejmowej większości
i traﬁła na szybką ścieżkę legislacyjną. Następnie przeszła przez obrady Senatu, gdzie zapropo-

redaktor naczelny: Sebastian Osowski
s.osowski@zawod-architekt.pl

nowano jeszcze bardziej niepokojące zapisy. Opinii środowisk budowlanych nie brano pod uwa-

sekretarz redakcji: Szymon Ciach
sz.ciach@zawod-architekt.pl

społecznych (stenogram z posiedzenia Senatu znaleźć można m.in. na stronie Małopolskiej OIA:

gę, argumentując, że projekt ten jest inicjatywą poselską, co zwalnia go z procedur konsultacji
www.malopolska.iarp.pl).

redakcja: Urszula Szabłowska,
Marcin Szczelina, Tomasz Wlezień,
Bartosz Wokan
redakcja@zawod-architekt.pl

Zaniepokojenie profesjonalnych organizacji i stowarzyszeń zawodowych architektoniczno-budowlanych zostało wyrażone w stanowisku grupy B8 (patrz: „Apel w sprawie odrzucenia
poprawek...”, Z:A, str. 46). Ta jednoznacznie negatywna opinia na temat ustawy, a zwłaszcza se-

projekt graﬁczny: Oria Media
redakcja artystyczna: Ewa Krzywińska
serwis foto: mammamia studio
dtp: Wojciech Kasprzak
korekta: Bartosz Wokan
marketing i reklama:
Sebastian Osowski
s.osowski@zawod-architekt.pl
tel. kom. 603 79 66 60

nackich poprawek, została przekazana na ręce Marszałka Sejmu. Tuż przed oddaniem numeru
do druku dowiedzieliśmy się, że większą część poprawek Senatu odrzucono, niemniej jednak
prace nad ustawą weszły już w końcową fazę.
Co stanie się dalej z projektem Prawa budowlanego, które – mimo lansowania go pod hasłami
upraszczania procedur – oceniane jest przez środowiska profesjonalistów jako nieprzyjazne dla
większości uczestników procesów inwestycyjnych oraz generalnie dla gospodarki? Scenariuszy
jest kilka. Najbardziej prawdopodobny to uchwalenie ustawy z długim, półrocznym vacatio legis,

komunikacja i relacje:
Magdalena Maszczyk
m.maszczyk@zawod-architekt.pl

co pozwoliłoby na wprowadzenie koniecznych poprawek. Niewykluczone jest weto Prezydenta.

druk: Allexim sp. z o.o.

Mówi się także o możliwości skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania
w nadsyłanych materiałach skrótów, adjustacji
i niepublikowania tych materiałów bez podania
przyczyn. Nie zwracamy materiałów niezamówionych.
Wszystkie publikowane artykuły objęte są prawem
autorskim. Przedruk i udostępnianie materiałów
zamieszczanych na łamach pisma wyłącznie
po uzyskaniu pisemnej zgody redakcji.

Na tle tych wszystkich legislacyjnych zawirowań, oddajemy w Wasze ręce dużo więcej informacji niż zwykle. Oprócz „tradycyjnego” Z:A przygotowaliśmy dodatek specjalny poświęcony
aktualnej problematyce charakterystyk i świadectw energetycznych oraz płytę CD z dodatkowymi materiałami na ten temat, a przede wszystkim – z zestawem dokumentów prawnych w brzmieniach ujednoliconych oraz w wersjach z zaznaczonymi ostatnimi zmianami. Pożytecznej lektury!

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

www.zawod-architekt.pl
www.izbaarchitektow.pl

Nakład 11.000 egzemplarzy
Czasopismo bezpłatne dla członków IA

Sebastian Osowski
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redaktor naczelny

PS Izba Architektów opracowuje stanowisko w sprawie projektu „ustawy o zmianie ustawy Prawo
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budowlane oraz niektórych innych ustaw”, precyzujące zastrzeżenia wraz z analizą ich skutków
dla procesu inwestycyjnego. Treść stanowiska opublikujemy w kolejnym Z:A.

z : a _ 02 _ 2009
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Konkurs na łazienkę
arz
Koment yczny
t
i
l
niepo
Fascynujące jest to,
co nieznane

Już po raz jedenasty wystartował
konkurs na projekt łazienki Sanitec
Koło. Zwycięzcy mają szansę obejrzeć realizację własnych pomysłów
jeszcze przed Euro 2012. Przedmio-

Twórczość w tym twórczość
architektoniczna jest
poszukiwaniem nieznanego.
Osobom, które twierdzą,
że twórczość
architektoniczną można
opisać w sposób skończony
należy współczuć, jednak
nie bez zrozumienia
dla okoliczności otoczenia
takiego poglądu

tem rywalizacji jest projekt aranżacji
wnętrz trzech toalet na największym
w Polsce dworcu PKP – Dworcu
Centralnym w Warszawie.
Konkurs ma charakter otwarty.
Aby do niego przystąpić należy
nadesłać projekt architektoniczny
toalety, zgodnie z kategoriami
ustalonymi przez organizatorów.

Pierwszym tematem jest toaleta dla
podróżnika, z pełnym węzłem sanitarnym. Drugim – komfortowy kącik
higieniczny dla matki z dzieckiem.
Trzecim – toaleta przeznaczona
dla osób niepełnosprawnych,
poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Konkursowe
prace można
składać do 5 maja
bieżącego roku.
Oceni je kilkuosobowe jury,
złożone z wybitnych polskich
architektów (prof. E. Kuryłowicz,
A. Chołdzyński, Z. Tomaszczyk) oraz
przedstawicieli PKP SA i Sanitec
Koło. Dla zwycięzców przewidziano
nagrody finansowe w wysokości
od 1 tys. złotych za wyróżnienie
w głosowaniu internautów, do 20 tys.
w ramach nagrody głównej.
> www.konkurskolo.pl

Architektura
Polska A.D.2008

i biznesu, a także promocja najlepszych w Europie rozwiązań w zakresie
projektowania mebli oraz innych form
przemysłowych. Przestrzeń „arena Design 2009” podzielona zostanie na pięć
stref tematycznych: Top Design, Forum,
Kreatywni, Edukacja, Wiedza. Program

realizowany w ramach poszczególnych
stref obejmie spotkania z projektantami, panele dyskusyjne, prezentacje,
wystawy oraz konkursy. Na imprezie
zaprezentują się krajowe i zagraniczne
uczelnie o proﬁlu artystycznym oraz
technicznym, oferujące studia na

konkursy oraz konferencje. Jednym
z ciekawszych wydarzeń były warsztaty
dla architektów z cyklu „Architektura
Światło Przestrzeń”, zorganizowane
wspólnie z Izbą Architektów RP oraz
SARP. Gościem specjalnym warsztatów
był mediolański architekt Giampiero
Peia. Opowiedział o swoich projektach,
gdzie stosował innowacyjne, energooszczędne systemy oświetlenia. Moderowana przez Tomasza Tomaszewskiego
z IA prezentacja zgromadziła ponad 250
architektów.
> www.lightfair.pl

Hotele w obiektach
zabytkowych

Tylko w marcu i kwietniu, na wortalu
sztuka-architektury.pl można głosować
na najciekawsze wydarzenie w polskiej

architekturze. Na stronie znajdziemy
opisy 54 pretendentów do tego tytułu,
wybranych przez ekspertów oraz czytelników. Podzielono je na 9 grup: Kultura
i nauka, Przestrzeń publiczna, Biura,

– poddanemu
kwaliﬁkacjom: paragrafów,
interpretacji, postępowań,

Arena spotkań
dizajnu i biznesu

procedur, odwołań,
zaskarżeń, orzeczeń,
decyzji, postanowień,
uzgodnień, warunków,
rejestracji, załączników
– które to rzeczowniki
można byłoby napisać
w sekwencji bez jednego

Premierowa odsłona projektu „arena
Design” odbędzie się w dniach od 3 do
6 czerwca 2009 roku w Poznaniu. Nowe
wydarzenie w kalendarzu wystawienniczym MTP poświęcone zostanie
w całości tematyce współczesnego
wzornictwa i projektowania przemysłowego.
Celem aD jest stworzenie profesjonalnego miejsca spotkań świata dizajnu

przecinka i w dowolnej
kolejności – jako wyrok
na bezpieczną przyszłość.
Wydaje się więc,
że wszystko już było
– tylko trochę inaczej...
I oto inaczej mamy ciągle
tak samo.
Sławomir Żak, 25.02.2009
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Światło
i elektrotechnika
Pod koniec marca odbyły się Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego
Światło 2009 i VI Międzynarodowe
Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów
Zabezpieczeń Elektrotechnika 2009. Już
po raz drugi oba wydarzenia zorganizowane zostały w Warszawie i są jedną
z większych tego typu imprez w Europie.
W ramach targów zaprezentowało się
ponad 250 ﬁrm z całego świata. Targom
towarzyszyły warsztaty, seminaria,

We wrocławskim Art Hotelu przy
ul. Kiełbaśniczej 28 kwietnia 2009 r.
odbędzie się konferencja pod tytułem
„Adaptacja obiektów zabytkowych na
cele komercyjne”.
Obecnie w Polsce znajduje się
około 500 pałaców, dworów i zamków
pełniących funkcję hoteli. Kilkaset
kolejnych popada w ruinę z powodu
braku środków na renowację, trudności
w utrzymaniu lub adaptacji do funkcji

z : a _ 02 _ 2009

Mieszkanie i dom, Wydarzenie, Ekologia, Nowe i stare, Sport oraz Transport.
Twórcy serwisu mają nadzieję, że ta
inicjatywa stworzy okazję do zapoznania się z najciekawszymi wydarzeniami
w polskiej architekturze ubiegłego roku

ściach w polskiej i międzynarodowej
architekturze, prezentowania najciekawszych realizacji oraz publicystyki
architektonicznej, redakcja serwisu
organizuje też szereg specjalnych
przedsięwzięć, takich jak: „Festiwal

i w ten sposób przyczyni się do podniesienia świadomości architektonicznej
wśród Polaków.
Wortal istnieje od 2001 r. Oprócz
dostarczania informacji o aktualno-

Filmów o Architekturze” czy wspólnie
z Muzeum Architektury we Wrocławiu,
happening „Akcja-Kreacja. Projektowanie na żywo”.
> www.sztuka-architektury.pl

użytkowych, nieznajomości prawa
adaptacji nieruchomości zabytkowych,
konﬂiktów związanych
z prawem własności
i wielu innych czynników, które uniemożliwiają wprowadzanie
jakichkolwiek zmian.
Konferencja ma na
celu przegląd zagadnień prawnych,
konserwatorskich, architektonicznych
i funkcjonalnych, związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem takich
obiektów.

z : a _ 02 _ 2009

Wyjaśnienie ws. Europan 10
Na prośbę organizatorów konkursu architektonicznego Europan 10 wyjaśniamy,
że w zamieszczonej na łamach Z:A
informacji pojawiło się kilka nieścisłości.
Uroczyste otwarcie Biennale w Berlinie
odbyło się 6 marca, natomiast otwarcie
w centrali polskiej miało miejsce 16
stycznia. Poza tym w dziesiątej edycji
konkursu weźmie udział 19 krajów, a nie
22. Poprzednie informacje podaliśmy za
komunikatem prasowym organizatorów.
> www.europan.com.pl

Impreza skierowana jest do osób
zainteresowanych przekształcaniem
zabytków, w taki sposób, aby
spełniały funkcje komercyjne.
Powinna zainteresować
architektów, konserwatorów
zabytków, deweloperów,
właścicieli obiektów i przedstawicieli ﬁrm budowlanych.
Koszt udziału w konferencji to 550 zł za
osobę. W cenę wliczone są: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, konsultacje
z ekspertami, lunch i serwis kawowy.
> www.balanceeducation.pl

REKLAMA

kierunkach wzornictwo produktu i wzornictwo przemysłowe.
„Arena Design 2009” towarzyszyć
będzie równolegle odbywającym się
w Poznaniu targom: Home Decor,
Budma Interior, Meble oraz Biuro.
Wspólnie mają szansę stworzyć
wydarzenie o kompleksowej formule
i międzynarodowym zasięgu, gdzie
zaprezentowana zostanie szeroka oferta
producentów oraz nowości i trendy
w dziedzinie urządzania wnętrz.
> www.arenadesign.pl

zawód:architekt

09

informacje

Nowa BAZA
architektonicznego
dialogu
19 marca we Wrocławiu zakończył
się Regionalny Przegląd Architektury
BAZA 2009. Imprezę zorganizował
lokalny SARP, podejmując inicjatywę
po 6 latach przerwy od poprzedniego
RPA z 2003 roku. W obecnej edycji
organizator postanowił całkowicie
odmienić formułę ekspozycji. Zaproponował nowy szyld i graﬁkę, ale
zmiany nie były tylko „kosmetyczne”.
Zmienił się też zakres i zasady uczestnictwa. Przede wszystkim postawiono
na młodych architektów. Wystawa
szeroko prezentowała ich potencjał
twórczy i dorobek. Pomysłodawcy
przeglądu chcieli włączyć młodych do
dialogu architektonicznego Wrocławia
i Dolnego Śląska. BAZA 2009 obejmowała zasadniczo trzy wydarzenia:
wystawę projektów, dwa konkursy
architektoniczne i edycję katalogu
w wersji papierowej.
Wystawa zlokalizowana została
w Muzeum Architektury. Otworzył
ją 6 lutego wernisaż wzbogacony
prelekcją plastyka Pawła Jarodzkiego. Artysta mówił o wrocławskiej
przestrzeni publicznej. Ekspozycja
przedstawiała projekty 45 uczestników. Składała się z około 100 plansz
o wymiarach 100x70, prezentowanych
w układzie poziomym. Koncepcję
graﬁczną organizatorzy pozostawili
autorom, jednym ograniczeniem był
rozmiar. W efekcie naboru, trwającego
około dwóch miesięcy, zaprezentowa-

Kreatywnie
o wnętrzach
Wykłady z cyklu „Świadome wnętrze”,
to już stały punkt w kalendarzu imprez
dla architektów. W edycji 2008 udział
wzięło ponad 700 projektantów.
Spotkania ze znanymi zagranicznymi
dizajnerami odbędą się również w roku
2009. Już teraz warto sobie zarezerwować czas, aby wziąć w nich udział.
Przypomnijmy, że na „Świadome
wnętrze 2008” złożyło się 7 spotkań
w największych miastach Polski. Najwięcej architektów pojawiło się w Łodzi
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WYNIKI KONKURSU
BAZA 2009 Młody Twórca
Architektury (-30):
Nagroda: osiedle
mieszkaniowe Milton Keynes,
projekt 2006, VROA Architekci:
arch. Marta Mnich,
arch. Łukasz Wojciechowski
Wyróżnienie: hotel górski
w Szklarskiej Porębie, projekt
2008, Amoeba Grupa Projektowa
Wyróżnienie: budynek
biurowy w Brzegu, projekt
2008, arch. Łukasz Kabarowski

ły się zarówno pracownie projektowe
jak i indywidualni architekci pracujący
we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Do
udziału w imprezie SARP zaprosił także Wydział Architektury Politechniki
Wrocławskiej. Uczelnia po przeprowadzeniu wstępnej selekcji zgłoszonych
prac studenckich w wersji elektronicznej, wyłoniła projekty zaprezentowane
na wystawie w wersji papierowej.
Odświeżona formuła spowodowała,
że w BAZIE wzięły udział czołowe
wrocławskie, młode pracownie
projektowe. Ekspozycja prezentowała
realizacje, ale też projekty architektoniczne. Jako klasyﬁkującą do wystawy
przyjęto klauzulę czasową ograniczoną latami 2003-2009.
Przegląd zamknął ﬁnisaż, w ramach
którego odbył się wykład z cyklu „duże
A”. Z prelekcją wystąpiła rotterdamska
architektka Beatriz Ramo z pracowni
STAR. Odbyła się też projekcja projektu
„MEA odjechani?”. Jego celem jest
prezentacja młodych wrocławskich architektów (absolwentów wrocławskiego

Wydziału Architektury PWR z ostatnich
kilku lat, od około 2004 roku),
pracujących obecnie na terenie Unii
Europejskiej. Architekci MEA – Młodej
Emigracji Architektonicznej zaprezentowali pracownie, gdzie są zatrudnieni
oraz projekty, w których tworzeniu
biorą czynny udział.
Konkursy, zorganizowane w ramach BAZY, miały na celu wyłonienie
najbardziej interesującego spośród
zgłoszonych projektów. Nieistotne
z punktu widzenia jury było to czy projekt zakończył się realizacją. Ocenie
podlegała zatem architektura i walory
twórcze. Projekty podzielono na dwie
kategorie w zależności od wieku
twórcy: poniżej i powyżej 30 roku
życia. Obiekty, oznaczone anonimowo, ale ze wskazaniem ich funkcji,
oceniało jury złożone z architektów
pracujących w innych miastach.
Katalog BAZA 2009 RPA wydany
na zakończenie przeglądu zawiera
plansze zaprezentowane na wystawie.
Opublikowano tam również wyniki obu

konkursów. Wydawnictwo można nabyć
w księgarni Muzeum Architektury oraz
w siedzibie SARP Wrocław.
Prezentacje nagrodzonych projektów
i rozmowy z laureatami BAZY – wkrótce.

(180 osób) i Krakowie (160 osób).
Prelekcje wygłosili projektantci z zagranicy: Bas Pruyser i Wijtse Rodenburg
z Holandii oraz Timo Saarnio z Finlandii
i Christine Kohlert z Niemiec. W swoich
wypowiedziach zaprezentowali nowe
spojrzenie na problematykę związaną
z tworzeniem produktu oraz kompleksowe podejście do projektowania wnętrz
komercyjnych. W czasie wykładów
prezentowali konkretne rozwiązania
stosowane na rynkach europejskich.
Wykłady zostały zorganizowane pod
Patronatem Honorowym SARP-u oraz
Izby Architektów przez ﬁrmy Martela,

Desso, Armstrong i Vescom. Patronat
medialny sprawowały pisma: Architektura
Murator, Architektura&Biznes, Zawód:Architekt, Archivolta oraz Komunikat SARP.
Te same instytucje, ﬁrmy i czasopisma
współpracować będą przy tegorocznej
imprezie. Jedynie miejsce ﬁrmy Armstrong zajął holenderski Ahrend.
Edycja „Świadome wnętrze 2009”
rozpocznie się 7. maja w Krakowie,
a 8. maja przeniesie się do Katowic.
Tegoroczne wykłady także odbędą się
w 7 największych miastach w Polsce.
Ich celem jest ułatwienie kontaktów
polskich architektów z zagranicznymi

projektantami wzorów przemysłowych
oraz dizajnerami. Wykłady uzupełnione
zostaną o prezentację stosowanych już
wcześniej zagranicą rozwiązań. Zakres
tematyczny obejmie dwa główne zagadnienia: „Design, ergonomia, komfort
– synergia czy kompromis?” i „Kreowanie wyposażenia wnętrz – elastyczność,
piękno i trwałość”. Czerwcowe spotkania odbędą się w Poznaniu i Wrocławiu,
natomiast wrześniowe w Gdańsku, Łodzi
i Warszawie. Zainteresowanym otrzymaniem imiennego zaproszenia polecamy
skorzystanie z karty SIZ dołączonej
do tego numeru Z:A.

BAZA 2009 Regionalny
Przegląd Architektury (+30):
Nagroda: dom jednorodzinny
w Mikołowie, projekt 2004,
realizacja 2004-09,
arch. Roman Rutkowski,
arch. Damian Radwański
Wyróżnienie: dom
jednorodzinny we Wrocławiu,
projekt 2004, realizacja
2007-09, arch. Roman
Rutkowski
Wyróżnienie: dom
jednorodzinny w Galowicach,
projekt 2003, realizacja 2003-05,
arch. Tomasz Głowacki

z : a _ 02 _ 2009

doświadczenia zawodowe

Równowaga
dzielnic świata
Misją agendy ONZ-Habitat kierowanej przez
Annę Tibaijukę, jest promocja rozwoju
socjalnie i środowiskowo zrównoważonych
osiedli ludzkich oraz zapewnienie godnego
schronienia wszystkim potrzebującym.
Temat ten nasza rozmówczyni omawia
Fot. UN Photo, Evan Schneider

szeroko w artykule „Wyzwania urbanizacji”,

Czy istnieje jakiś idealny, może nawet utopijny,
sposób na uniknięcie lub chociaż ograniczenie
zjawiska powstawania slumsów na świecie?
> Istnieją zasadniczo dwie strategie działań dotyczących tego zjawiska: po pierwsze
poprawa jakości życia w slumsach już istniejących i po drugie zapobieganie powstawaniu nowych, głównie przez przyjmowanie
miejskich polityk (planów) utworzonych
w tym celu.
Na czym dokładnie polegają te działania?
> Poprawę jakości życia w slumsach uzyskuje się poprzez: zapewnienie bezpieczeństwa posiadania (zazwyczaj poprzez uregulowanie praw do ziemi i mieszkań) oraz
ulepszanie istniejącej infrastruktury (tj. sieci
wodociągowej, warunków sanitarnych, kanalizacji burzowej i elektryczności). Buduje się
ścieżki i drogi dostępu, zakłada kanalizację
i oświetlenie ulic, zapewnia dostawy wody
i wywóz ścieków. Zwykle poprawa jakości
życia w slumsach nie obejmuje ingerencji
w konstrukcję domu. Mieszkańcy mogą się
tym zająć sami, wykorzystując korzystne
kredyty na modernizację domów.
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który publikujemy w tym numerze Z:A.
W wywiadzie staramy się dowiedzieć więcej
o działaniach agendy i roli jaką mogą w nich
odegrać architekci.

Działania wpływające na poprawę jakości
życia w slumsach wiążą się z istotnymi zaletami
– są niedrogą alternatywą dla likwidacji i przeniesienia (które kosztują do dziesięciu razy
więcej niż unowocześnianie), minimalizują zakłócenia w życiu społecznym i gospodarczym
społeczeństwa. Wreszcie, co najważniejsze,
rezultaty takich działań są natychmiastowe,
od razu je widać i mają ogromny wpływ na jakość życia ubogich mieszkańców miast.
A wkład ludzi ubogich w proces poprawy
jakości życia w slumsach może być znaczący. Warunkiem jest gotowość miast na inwestowanie w miejską infrastrukturę. Jest to
wstępny wymóg, aby pomyślnie i niedrogo
unowocześnić slumsy. Kiedy nie jest spełniony powoduje to, że ubodzy mieszkańcy
miast zostają w pewien sposób wykluczeni.
Te ulepszone mieszkania w slumsach będą
dla nich zbyt drogie.
Powtórzę jednak jeszcze raz – sednem działań poprawiających warunki życia w slumsach
sprawiających, że nadają się one do zamieszkania jest dostarczenie podstawowej infrastruktury – wody, sanitariatów, elektryczności, dróg
i kanalizacji.

Jakie kroki w tym zakresie podejmuje agenda
ONZ-Habitat?
> W następstwie przeglądu przeszłych i obecnych trendów oraz działań związanych ze
slumsami opracowany został przez nas Globalny raport na temat stanu osiedli ludzkich
2003. Szczególnie istotny ze względu na naszą rozmowę jest rozdział Wyzwanie slumsów.
To w nim zostały wyznaczone partycypacyjne
programy unowocześniania slumsów, obejmujące cele związane ze zmniejszeniem ubóstwa.
Pamiętajmy, że obecna sytuacja, w której miasta borykają się z problemami slumsów będzie
z pewnością powtarzać się w przyszłości.

Od redakcji
Do przeprowadzenia rozmowy z Anną Tibaijuką chcieliśmy wykorzystać jej obecność w Polsce na konferencji
COP 14 w grudniu 2008 r. Niestety zastępczyni Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych i Dyrektor Wykonawcza ONZ-Habitat niespodziewanie skróciła swoją
wizytę w Poznaniu i do naszego spotkania nie doszło.
Wymiana pytań i odpowiedzi odbyła się więc elektronicznie i trwała nieco dłużej niż planowaliśmy. Za pomoc
dziękujemy Przemysławowi Bobakowi z warszawskiego
biura ONZ-Habitat.

z : a _ 02 _ 2009
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Przejdźmy do drugiej strategii, czyli
proﬁlaktyki...
> W tym przypadku dużo zależy od miast. Jeżeli chcą ograniczać rozrastanie się i powstawanie nowych slumsów powinny intensywnie
wdrażać planowanie urbanistyczne. Kolejna
rzecz to odpowiednia polityka zarządzania,
czyli prowadzona w celu zapobiegania powstawaniu slumsów, ale też po to, aby poprawić jakość życia w slumsach już istniejących.
Problem miejskich slumsów powinien być postrzegany w szerszym kontekście jako ogólna
porażka naszej cywilizacji. Porażka zarówno
w kwestii orientacji na dobrobyt, bazowania na
rynku, nisko dochodowych polityk mieszkaniowych oraz strategii działania w wielu krajach.
Slumsy rozwijają się tak szybko z powodu
dużej migracji ludności ze wsi do miast, z powodu zwiększenia ubóstwa w miastach i nierówności, marginalizacji biednych dzielnic. Do
tego dochodzi brak dostępu ubogich ludzi do
niedrogiej ziemi, na której można zamieszkać,
niewystarczające inwestycje w nowe, niewymagające dużych przychodów, mieszkania
i niedostateczne inwestowanie w istniejący
rynek mieszkaniowy.
Unowocześnianie istniejących slumsów
powinno być połączone z przejrzystą i spójną polityką planowania miast i prawidłowym
zarządzaniem. Muszą powstawać mieszkania
w przystępnych cenach. Działek usługowych
musi być wystarczająco dużo, ich cena nie
może być wysoka. To wszystko sprzyja stopniowemu rozwojowi ekonomicznemu, powstawaniu niedrogich mieszkań dla ubogich ludzi.
Dzięki temu zapobiega się powstawaniu większej ilości slumsów.
A jaką my, architekci, mamy odgrywać rolę
w powstrzymaniu zjawiska tworzenia się
slumsów?
> Zarówno architekci jak i planiści pełnią ważną rolę w zapewnieniu niedrogiego mieszkalnictwa poprzez odpowiednie projekty i standardy
planowania. W szerszej skali kraju, powinno
dążyć się tam, gdzie to tylko możliwe, do zdecentralizowanych strategii urbanistycznych. Po
to, aby zapewnić równomierną migrację ludno-

z : a _ 02 _ 2009

ści ze wsi do miast i zapobiec przeludnieniu
w głównych miastach, w których w szybkim
tempie powstają slumsy. Jest to bardziej akceptowalny i efektywny sposób zarządzania
problemami migracyjnymi niż bezpośrednie
środki kontroli migracji.
Czy proces „urban sprawl”
(„rozprzestrzeniania się miast”) jest
zjawiskiem nieuniknionym w połączeniu
z powszechnie stosowanym modelem
ekonomicznym (większe możliwości
znalezienia pracy w miastach, lepsze płace
i łatwiejsza praca w porównaniu z obszarami
wiejskimi) i czy jest on spowodowany
przestarzałym planowaniem?
> To się dzieje na całym świecie. Można mówić o globalnym trendzie urbanizacyjnym. Populacje zarówno w rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach rozprzestrzeniają się poza
granice swoich starych miast.
Podobnie jak w przypadku miast w krajach
rozwiniętych, tak samo w świecie rozwijającym
się, modele urbanizacji pokazują, że rozprzestrzenianie się miast w kierunku stref podmiejskich (suburbanizacja) będą kontynuowane.
To efekt globalizacji i wzrostu konsumpcji,
powodujące jednocześnie ujednorodnienie miast na całym świecie. Proces „urban
sprawl” ma miejsce na całym globie, jest to
uwarunkowane stylem życia. Przeważnie jest
przyspieszany dzięki rodzinom średnio- i bardzo zamożnym. Tacy ludzie wyprowadzają się
najczęściej z centrum miast do mniej zaludnionych dzielnic.
„Urban sprawl” to także bardzo dobry biznes dla deweloperów nieruchomości. Często
przekształcają oni obszary wiejskie w miejskie, osiągając ogromne zyski ekonomiczne. Poza tym, istnieje on również dlatego, że
w niektórych obszarach podmiejskich osiedla
mieszkaniowe mogą podnosić wartość gruntu
oraz ich “elitaryzm”.
Bardzo prawdopodobne jest, że proces
rozprzestrzeniania się miast będzie się
nasilał w wyniku rozwoju technologii
komunikacyjnych i infrastruktury oraz przez

rozwój zachowań, które w sposób drastyczny
oddziałują na dynamikę rozmieszczenia
populacji w różnych miastach.
> Badania pokazują jednak, że „urban
sprawl” powinno się unikać. Na przykład
w Stanach Zjednoczonych rozprzestrzenianie
się miast miało wpływ na zwiększenie transportu motoryzacyjnego, ten natomiast spowodował wzrost współczynnika emisji dwutlenku
węgla w miastach. W wielu miejscach świata,
rozprzestrzenianie się miast może być bezpośrednio powiązane z nieodpowiednio zaplanowaną i zarządzaną urbanizacją. W tym
znaczeniu, stanowi ono nowe zagrożenie dla
harmonijnego rozwoju osiedli ludzkich.
Harmonijny, czyli zrównoważony rozwój miast
i osiedli wiąże się jednocześnie ze światową
polityką oszczędzania energii i ochroną
środowiska naturalnego...
> Raport o Stanie Miast Świata 2008 sporządzony przez ONZ-Habitat jasno pokazuje, że
polityki promujące energooszczędny transport publiczny, który redukuje rozprzestrzenianie się miast i zachęca do stosowania
źródeł energii przyjaznych dla środowiska,
może znacząco zmniejszyć dotychczasowy
wpływ miast na ekologię i emisję dwutlenku
węgla.
Raport wskazuje, że takie działania stanowią doskonałą okazję do załagodzenia i odwrócenia globalnego wpływu zmian klimatu.
Na przykład, miasta Europy, które zdają się być
zwarte i zachęcają do korzystania z publicznego transportu, zużywają energię bardziej
efektywnie niż miasta Ameryki Północnej. Tam
rozprzestrzenianie się miast, styl życia pochłaniający duże ilości energii i wysoka zależność
od zmotoryzowanego, prywatnego transportu
jest niestety normą.
A przecież częstsze korzystanie z publicznego transportu przyjaznego środowisku
i spowalnianie rozprzestrzeniania się miast
może znacznie zredukować emisję dwutlenku węgla. O te elementy może zadbać każdy
z nas, nie tylko architekci.
Pytania: Urszula Szabłowska
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Kto był rozsądny, ten przetrwa
Obecny kryzys ma trzy aspekty: ekonomiczny, gospodarczy i moralny. W dużej mierze
za ten stan rzeczy odpowiedzialna jest chciwość i brak ostrożności. Trzeba z tego
wyciągnąć wnioski. W istniejącej sytuacji gospodarczej i rynku nieruchomości popyt będzie
się przesuwał w kierunku takiego budownictwa, które zarówno w trakcie budowy, jak
i późniejszej eksploatacji zapewni oszczędność – mówi ekonomista Bohdan Gruchman.

Jaki jest ten kryzys? Pojawiają się głosy,
że jest to kryzys tylko ﬁnansowy, czyli
gospodarki wirtualnej. Albo tylko kredytowy.
A co z przemysłem, handlem, usługami?
> ...czyli z tak zwaną gospodarką realną.
Obecny kryzys ma właściwie trzy aspekty.
Ten szeroko dyskutowany to kryzys ekonomiczny, zwłaszcza w odniesieniu do ﬁnansów
i bankowości, w tym załamanie się ﬁnansów
międzynarodowych. I od tego to się zaczęło.
Następnie wstrząsy przeniosły się na gospodarkę realną. Polska na przykład bardziej cierpi w sferze realnej. Oczywiście istnieje kwestia
opcji walutowych, ale nie jest to jednak nasz
główny problem. Jest jeszcze jedna płaszczyzna tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj.
Wielu mówi, że podłożem tego wszystkiego
jest kryzys... moralny.
Przyczyn należy więc szukać także w sferze
psychicznej? W niezdolności oszacowania
ryzyka i pogoni za ryzykownym zyskiem?
> W dużej mierze u podłoża niekorzystnych
zmian, które nastąpiły, leżała pogoń za zyskiem i chęć jego szybkiej maksymalizacji,
szczególnie w sferze finansowej. Te wszystkie produkty bankowe, które powymyślano,
o bardzo słabym zabezpieczeniu, miały
przynieść jak najwięcej zysku na coraz bardziej kruchych podstawach. To jest właśnie
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ten wspomniany wyżej problem moralny.
W Polsce, na przykład, wiele osób zawarło
opcje walutowe nie tyle w celu zabezpieczenia przez zmianami kursu, lecz raczej po to,
aby się wzbogacić. Teraz zwracają się do
państwa z żądaniem „niech państwo nam
pomoże”. W dużej mierze za obecny stan
rzeczy odpowiedzialna jest chciwość i brak
ostrożności, czasami osiągające drastyczne formy, jakie możemy dzisiaj zaobserwować w Stanach Zjednoczonych.
A kto uruchomił „efekt kuli śnieżnej”, który
doprowadził do dzisiejszej sytuacji?
> Menedżerowie wielu banków podjęli działania mające bardzo kruche zabezpieczenia.
Niewątpliwie wspomniane moralne tło kryzysu ma tutaj postać braku odpowiedzialności.
Początkowo nieodpowiedzialne decyzje podejmowane były na wysokim szczeblu świata ﬁnansów, gdzie decyduje się o naprawdę
wielkich sumach. Następnie, poprzez oddziaływanie w dół, zaczęły być zgubne dla całej
gospodarki. Właśnie teraz te decyzje się ujawniły i obserwujemy ich skutki.
I nikt nie był w stanie oszacować odpowiednio
ryzyka? Zmusić uczestników rynków
kapitałowych do bardziej odpowiedzialnych
zachowań?

> Oprócz dążenia do osiągnięcia jak największego zysku opartego na kruchych podstawach, do obecnego stanu rzeczy przyczynił
się także brak przezorności ze strony organów,
które powinny pilnować, kontrolować i hamować przed podejmowaniem nadmiernego
ryzyka. Tymczasem one postępowały odwrotnie, jeszcze bardziej ułatwiając i nakręcając
spiralę kredytową. W momencie, gdy kruche
podstawy zaczęły pękać, cały misternie budowany system załamał się. Jak więc widać
również aspekt ludzkich postaw oraz brak odpowiedzialności i umiejętności realnego oszacowania ryzyka to elementy leżące u podstaw
obecnego kryzysu.
W Polsce mamy chyba do czynienia z trochę
innym, pobocznym kryzysem, wynikającym
z nadmiernego zadłużenia społeczeństwa,
zwłaszcza kredytami zaciągniętymi na zakup
nieruchomości?
> Na nasze szczęście kryzys bankowy i ﬁnansowy nie dotyka naszego kraju w takim
stopniu jak za oceanem. Polski system bankowy i ﬁnansowy nie był tak bardzo uwikłany w układy zachodnioeuropejskie i amerykańskie. Stąd też konsekwencje nie są tak
dramatyczne. Mamy jednak swoją wersję
kryzysu wynikającą z udzielania dużej części
kredytów hipotecznych w walutach obcych
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oraz wspomnianych już opcji walutowych.
Te działania ujawniły się właśnie teraz, na fali
kryzysu rozpoczętego na Zachodzie.

wzrost wydajności pracy. Niestety, w ostatnich
latach te granice często niebezpiecznie przekraczaliśmy.

To znaczy, że zostaliśmy traﬁeni
niejako rykoszetem globalnych zawirowań
ﬁnansowych?
> Czynniki czysto ﬁnansowe, o których
wspomniałem, w naszym przypadku nie są
jednak w tej chwili najważniejsze, szczególnie jeśli porównamy je do skutków pośrednich kryzysu na rynkach ﬁnansowych. Dla
nas istotną reperkusją tej sytuacji w bankowości i ﬁnansach są procesy w gospodarce
realnej. W USA i Europie Zachodniej zaczął
drastycznie spadać popyt. My, jako kraj,
w którym wiele gałęzi gospodarki opiera się
na eksporcie, nie pozostaliśmy bezpieczni
w obliczu spadającego popytu na rynkach
światowych. To się u nas odbiło większym
echem i objawami tego są właśnie malejące
zamówienia, zwolnienia z pracy, przestoje
czy spadek produkcji. Te elementy kryzysu
są najbardziej widoczne i bolesne w przypadku naszego kraju.

Czy ten kryzys będzie się pogłębiał? Czy
powszechna psychoza przed niepewnym
jutrem może być czynnikiem, który będzie
dalej utrwalał kryzys, także w naszym kraju?
> Niewątpliwie obawa przez jutrem istnieje,
zwłaszcza, że jest dodatkowo podgrzewana
przez środki masowego przekazu, prześcigające się w pisaniu czarnych scenariuszy. Niestety żywią się one najczęściej sensacją. Mało
jest rzeczowej, spokojnej i faktycznej analizy
sytuacji gospodarczej. Przecież u nas na początku rzucano różnymi kwotami odnośnie
sum, na jakie polskie ﬁrmy zawarły w naszym
kraju opcje walutowe. Nikt nie wiedział jaka jest
naprawdę wysokość środków ﬁnansowych zaangażowanych w opcje. Nieodpowiedzialne
szafowanie nieznanymi do końca wielkościami
nakręcało psychozę. To z pewnością pogłębiło
kryzysową sytuację. Zadziałało jak samospełniające się proroctwo.

Możemy się spodziewać, że sytuacja w Polsce
będzie mieć jednak nieco łagodniejszy
przebieg niż na świecie, ze względu na mniej
skomplikowane systemy ﬁnansowe?
> My nie zaangażowaliśmy się tak bardzo
w ryzykowne systemy ﬁnansowe, jak miało
to miejsce w przypadku Niemiec, Francji czy
Holandii. Obecnie zapisuje nam się to in plus.
Co w nas najsilniej uderza, to ograniczenie
popytu za granicą i ograniczenie eksportu.
W Polsce musimy się obecnie pilnować przed
niekontrolowanym zwiększaniem wydatków
publicznych, szczególnie w kontekście ostatnich protestów związków zawodowych, które
obserwujemy. Należy pamiętać o żelaznej
zasadzie ekonomii – tempo wzrostu płac nie
powinno przekraczać tempa wzrostu wydajności pracy. Należy zwiększać uposażenia,
ale trzymać się granic wyznaczonych przez
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Jak zatem przywrócić zamrożony popyt, także
na nieruchomości, i co zrobić, by podobna
sytuacja już nas więcej nie spotkała?
> Obecna sytuacja wymaga podjęcia subtelnych i wyjątkowych instrumentów ratunkowych, ukierunkowanych na konkretne efekty
w gospodarce. Nie mogą to być generalne
działania podobne do tych w Stanach Zjednoczonych, gdzie kolejne miliardy dolarów pompowane do systemu ﬁnansowego nie przynoszą jak na razie spodziewanych efektów.
Jeśli dodatkowo widzimy jeszcze, że część
z tych pieniędzy jest przeznaczana na premie
dla zarządów ﬁrm, które w dużej mierze są
odpowiedzialne za obecną sytuację, tracimy
akceptację społeczną dla podejmowanych
działań. Nie ma dzisiaj prostej recepty na to,
w jaki sposób ponownie ożywić popyt. Nie
ma na to dzisiaj mądrych. Choć pomysłów
jest wiele...

Grozi nam kryzys taki jak w latach 30.
ubiegłego wieku , a gospodarka światowa
pogrąży się na kilka najbliższych lat w recesji?
> Obecnego kryzysu nie można przyrównywać do tego z lat 20. i 30. ubiegłego stulecia.
Świat jest mądrzejszy. Mamy instytucje międzynarodowe i koordynację działań w skali
globalnej w większym stopniu niż miało to
miejsce po I wojnie światowej. Nie można
tego, co mamy dzisiaj przyrównywać do
wspomnianego kryzysu sprzed 80 lat. Konsekwentnie nie można prorokować według takich samych praw i zasad, jakie miały miejsce
wówczas. Ten kryzys będzie krótszy, ale nie
da się go rozwiązać przy pomocy prostych
narzędzi, takich jak zwiększanie wydatków
i podnoszenie płac, czego obecnie domagają
się związki zawodowe niektórych branż.
Niektórzy twierdzą, że recesja jest okresem,
który ma oczyścić system gospodarczy
z niekorzystnych naleciałości, które
wytworzyły się w okresie korzystnej
koniunktury. Kryzys ma nas czegoś nauczyć?
> Na pewno z tego kryzysu trzeba wyciągnąć
wnioski na przyszłość. Nie można w sposób
lekceważący rozwijać instrumentów niosących
duże ryzyko, bo opartych na bardzo kruchych
podstawach. Zarządzanie ryzykiem w tej chwili będzie najważniejszą sprawą. Instrumenty ﬁnansowe, które będą oferowane w przyszłości
przez system gospodarczy i ﬁnansowy, muszą
opierać na bardziej stabilnych fundamentach
i w większym stopniu uwzględniać elementy
ryzyka. Tak, aby w przyszłości wyeliminować
ewentualne potknięcia.
Co obecna sytuacja oznacza dla branży
budowlanej? Wiele projektów budowlanych czy
planistycznych zostało ostatnio wstrzymanych.
Cykliczność kryzysów sprawia, że właśnie teraz
branża budowlana – a architekci w szczególności
– powinna podjąć jakieś działania, by lepiej
przetrwać ten czas, przygotowując się
jednocześnie do kolejnej prosperity?
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WA ŻNE JEST DZISIAJ, I DOT YCZ Y TO SZCZEGÓLNIE BRANŻ Y BUDOWL ANEJ,
UZDROWIENIE SY TUACJI W KREDY TACH HIPOTECZNYCH. OCZ Y WIŚCIE W DALSZ YM CIĄGU MUSIMY
BUDOWAĆ W OPARCIU O KREDY T Y. POWINNIŚMY JEDNAK Z WIĘKSZ Ą OSTROŻNOŚCIĄ SIĘGAĆ PO TE
W WALUTACH OBCYCH. PRZ YNAJMNIEJ DO MOMENTU PRZ YJĘCIA WSPÓLNEJ WALUT Y EURO PRZEZ
NASZ KRAJ. NIEZW YKLE WAŻNE JEST TAKŻE URUCHOMIENIE AKCJI KREDY TOWEJ DLA MAŁYCH
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORST W, W CZ YM POWINNY POMÓC GWARANCJE PAŃST WOWE.

> Oczywistym jest, że konsumenci, i to nie
tylko na rynku nieruchomości, szukają szczególnie teraz konkurencyjnych cenowo produktów i usług. W obecnej sytuacji gospodarczej
wyraźnie można dostrzec przesunięcie popytu w kierunku tańszych wyrobów – jakościowo
zaspokajających jeszcze nasze potrzeby, ale
jednak tańszych. Jeśli chodzi o budownictwo
mieszkaniowe coraz ważniejszą kwestią jest
stosowanie materiało- i energooszczędnych
metod projektowania i budowania. Budownictwo tańsze, ale jednak o określonym standardzie jakości. Przy projektowaniu mieszkaniówki jest wiele możliwości oszczędzania i teraz
jest właśnie najlepszy czas i konieczność, aby
z nich skorzystać. Z pewnością popyt w najbliższym czasie będzie przesuwał się właśnie
w kierunku takiego budownictwa, które zarówno w trakcie budowy, jak i późniejszej eksploatacji tę oszczędność zapewni. Nie oznacza
to, że bardzo bogaci ludzie nie będą chcieli
nabywać bardziej ekstrawaganckich i drogich
nieruchomości. Gros popytu pójdzie jednak
w tym kierunku, o którym powiedziałem. U nas
buduje się na przykład domy z porządnymi
piwnicami – murowane, mocne domy. W USA
z kolei większość domów ma konstrukcje lżejsze. Należy pamiętać, że mobilność ludności
jest coraz większa. Buduje się dom z myślą
o dzieciach, a te dzieci i tak często wyjeżdżają
i do rodzinnego domu nie wracają. Nie ma potrzeby stawiania domów, które będą stały setki lat. Przy obecnej mobilności lżejsze i tańsze
budownictwo jest kuszącą alternatywą.

Duże ﬁrmy budowlane uważają,
że dla dalszego rozwoju tego sektora
bardzo ważna będzie, szybka rozbudowa
infrastruktury. Czy szansą jest realizacja
projektów związanych z Euro 2012?
> Oczywiście, że sektor budowlany skorzysta
na takich wydarzeniach. Z pewnością tego
typu przedsięwzięcia ﬁnansowane ze środków publicznych zrównoważą odpływ z rynku
kapitału prywatnego i pozwolą na utrzymanie
na pewnym stałym poziomie popytu na usługi
sektora budowlanego. Drugim ważnym motorem popytu w tym sektorze będą z pewnością
w najbliższych latach inwestycje związane z wykorzystaniem europejskich funduszy strukturalnych, które zostały zapisane Polsce w obecnej
perspektywie ﬁnansowej do roku 2013. To właśnie te środki w najbliższych latach powinny
w dużym stopniu stymulować nasz rozwój i popyt ﬁnansowany ze środków publicznych.
Sektor budowlany bardzo odczuwa już skutki
globalnego kryzysu. Czy są jakieś branże,
które będą szczególnie narażone
na zawirowania w najbliższym czasie?
Dla których najgorsze dopiero nadejdzie?
> Taka branża to przede wszystkim sektor
motoryzacyjny. Także wspomniany już sektor
budowlany jest niezwykle wrażliwy na wahania koniunktury. Z nim związane są pośrednio
inne branże, przeżywające dzisiaj duże kłopoty, np. sektor meblarski czy wyposażenia
wnętrz. Gałęzie przemysłu związane z budownictwem przeżywają dzisiaj ciężkie czasy.

Zatem jak sobie z tym kryzysem radzić i co
zrobić, żeby go przetrwać?
> Dzisiaj jest dla nas ważne, dotyczy to szczególnie branży budowlanej, uzdrowienie sytuacji w kredytach hipotecznych. Oczywiście
w dalszym ciągu musimy budować w oparciu
o kredyty. Powinniśmy jednak z większą ostrożnością sięgać po te w walutach obcych. Przynajmniej do momentu przyjęcia wspólnej waluty euro przez nasz kraj. Niezwykle ważne jest
także uruchomienie akcji kredytowej dla małych
i średnich przedsiębiorstw, w czym powinny pomóc gwarancje państwowe. Banki wpadły trochę z jednej skrajności w drugą – od ściany do
ściany. Sytuację, w której kredyty przyznawano
łatwo, często nie szacując odpowiednio ryzyka,
zastąpiono sytuacją, w której uzyskanie kredytu
w banku jest niezwykle trudne. Akcja kredytowania zostanie jednak z czasem uruchomiona.
Banki muszą udzielać kredytów, bo na tym zarabiają i z tego żyją.
Jaką naukę powinniśmy
wyciągnąć z obecnej sytuacji?
> Żeby lepiej kalkulować. Nie angażować
się w ryzykowne przedsięwzięcia i dokładniej
analizować warunki kredytowe. Powinniśmy
także z większą rozwagą wydawać pieniądze
i pamiętać o oszczędzaniu. Myślę, że architekt najlepiej rozumie, jak ważne są w solidnej
budowli dobre i zdrowe fundamenty. Kto był
rozsądny, ten przetrwa.
Rozmawiał: Grzegorz Mazur

Bohdan Gruchman – profesor zwyczajny UE w Poznaniu. Gościnnie wykładał na uniwersytetach we Francji,
Holandii, USA i Szwajcarii. Autor wielu monograﬁi, rozpraw i artykułów. Członek Poznańskiego Towarzystwa
Ekonomicznego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów GREMI przy Uniwersytecie Paryskim I.
Doktor Honoris Causa AE w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach
polityki ekonomicznej i planowania rozwoju, zwłaszcza regionalnego i lokalnego. Aktualnie zajmuje się
zagadnieniami ekonomicznymi integracji europejskiej.
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Apel w obronie budynku
DH „Sezam” w Radomiu
Tomasz Zaborowski

W pierwszych dniach marca w radomskich mediach pojawiła
się informacja o planowanej przebudowie domu handlowego
„Sezam”. Przedstawiona przez właściciela obiektu koncepcja
wbudziła obawy, że przebudowa zniszczy ten wyjątkowy i znaczący dla miasta obiekt.
Stowarzyszenie „Kocham Radom” zaapelowało o debatę publiczną w tej sprawie.

B

Budynek „Sezamu” jest jednym z najbardziej
znanych obiektów architektonicznych w Radomiu. Zlokalizowany w ścisłym centrum miasta,
na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i głównego
deptaku miasta – ulicy Żeromskiego, posiada
wysokie walory architektoniczne, nadszarpnięte niestety złym stanem technicznym budynku.
Potrzeba modernizacji obiektu nie ulega
wątpliwości. Należy się jednak zastanowić,
w jaki sposób jej dokonać, aby uzyskać nowoczesny obiekt handlowy, nie tracąc jednocześnie cennych wartości architektonicznych.
Zaprezentowane przez „Społem” wstępne
wizualizacje ukazują nowy budynek, dobudowany do istniejącego od strony frontowej.
Niestety nie odznacza się on szczególnymi
walorami architektonicznymi. Prosta, tradycyjna bryła z postmodernistycznymi elementami nie wnosi żadnej nowej wartości
w miejsce o wysokiej jakości urbanistycznej.
W razie realizacji tej koncepcji zniszczeniu
ulegnie oryginalna fasada frontowa, zachwiane zostaną także harmonijne proporcje
obiektu. Jednocześnie likwidacji miałby ulec
plac przed budynkiem, będący naturalnym
miejscem spotkań przed dużym obiektem
handlowym. Tym sposobem zniszczeniu ulegnie pierwotne, modernistyczne założenie
urbanistyczno-architektoniczne.
Po wywołaniu tematu w radomskich mediach, prezes „Społem” Cezary Rolnik, przyznał, że jest to na razie wstępna wizja i może

Tomasz Zaborowski
t_zabor@o2.pl
radomianin, architekt,
doktorant WA PWr., członek
Stowarzyszenia „Kocham Radom”
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jeszcze ulec zmianie, a w wywiadzie zamieszczonym przez portal www.mojradom.pl powiedział, że jest zadowolony ze społecznej
dyskusji na temat planowanej przebudowy.
Wypowiedzi te mogą napawać optymizmem,
jednak z drugiej strony znamy już przykłady
podobnych dyskusji, które niestety nie odniosły zamierzonego skutku.
Wybudowany w latach 60. XX wieku Dom
Handlowy „Sezam” projektu arch. Grzegorza
Bauera i art. plastyka M. Paterowskiego trzeba uznać za wybitne dzieło architektoniczne
okresu powojennego. To pierwszy budynek
w Radomiu wzniesiony w wyniku konkursu
architektonicznego. Wysokimi walorami charakteryzuje się zarówno dynamiczna bryła
obiektu, jak i tworzone przez nią założenie
urbanistyczne. Zastosowane cofnięcie budynku pozwoliło na wybudowanie dużego,
wysokiego obiektu bez burzenia harmonii sąsiadującego dziewiętnastowiecznego ciągu
zabudowy o niewielkiej skali. Dzięki temu w latach 60-tych XX w. w ścisłym centrum miasta
powstał obiekt nowoczesny i wielkomiejski,
stanowiący ciekawy akcent architektoniczny
w XIX-wiecznej strukturze zabudowy miasta.
Kameralny plac przed budynkiem jest naturalnym przedpolem dużego obiektu handlowego,
urozmaicającym przestrzeń miejską. Powstałe
założenie można uznać za wyjątkowy przykład
udanego wpisania modernistycznego obiektu
w historyczną tkankę miejską.
Budynek „Sezamu” można zaliczyć do
grona modernistycznych obiektów, których
los został zagrożony dążeniami do „niezbędnego unowocześnienia”, takimi jak dworzec
kolejowy w Katowicach, Dworzec Centralny
w Warszawie czy warszawski dom handlowy
Supersam. Niektóre z nich poległy już w potyczce z interesem ekonomicznym właścicieli.
Mamy jednak nadzieję, że radomski obiekt

nie podzieli smutnego losu tych budynków,
które po fakcie zburzenia doczekały się licznych publikacji opłakujących ich bezpowrotnie stracone walory.
Pomimo upływu lat, obiekt jest atrakcyjny
pod względem architektonicznym, czego niestety obecny właściciel nie potraﬁ należycie
wykorzystać. Nie dziwi więc fakt, że budynek,
pokryty szpecącymi, wielkoformatowymi banerami reklamowymi, o wątpliwych wartościach estetycznych, wzbudza słuszną krytykę. Niedocenianej wartości obiektu dowodzą
fotograﬁe z czasów świetności domu handlowego. Co stoi na przeszkodzie, żeby powrócił
on do podobnego stanu?
Oczywiście nikt nie zaprzecza potrzebie
modernizacji wnętrza obiektu, nie spełniającego współczesnych standardów komercyjnych. Można ich jednak dokonać bez ingerencji w formę zewnętrzną budynku, czego
liczne przykłady możemy obserwować w miastach, przerabiających zabytkowe kamienice
na domy handlowe. Pozytywne przykłady to
m.in. „Empik” przy rynku wrocławskim, pasaże handlowe przy rynku w Krakowie, czy
prowadzona obecnie przebudowa modernistycznego, przedwojennego domu handlowego „Renoma” we Wrocławiu.
Zamiast proponowanej rozbudowy budynku od strony frontowej, korzystniejsza byłaby
przecież zabudowa dużego, niewykorzystanego obecnie w pełni podwórza. Przekrycie
podwórza szklanym dachem, tudzież jego innego rodzaju zabudowa, umożliwiłaby znaczne zwiększenie powierzchni handlowej, bez
ingerencji w publiczną przestrzeń miejską.
Taka rozbudowa – „do wewnątrz” jest nowoczesnym podejściem do modernizacji tego
typu obiektów, czego udanymi przykładami są
wymienione wyżej realizacje. Oczywiście są
one bardziej kosztowne niż prosta dobudowa
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nowego obiektu, lecz gwarantują lepsze wykorzystanie cennej przestrzeni śródmiejskiej
i zachowanie jej wartości, na co zasługuje ścisłe centrum 230-tysięcznego miasta.
Kompleksowa przebudowa „Sezamu” mogłaby się także wiązać z budową kondygnacji
podziemnej, umożliwiającej prowadzenie dostaw, co uwolniłoby teren podwórza, lub dałoby możliwość urządzenia dodatkowej kondygnacji handlowej. Jak dowodzi praktyka,
to właśnie kondygnacja podziemna i parter
obiektów handlowych cieszą się największą
popularnością klientów.
Reasumując, wydaje się, że zaproponowana przebudowa „Sezamu” nie odpowiada
ani współczesnym standardom modernizacji
takich obiektów, ani randze urbanistycznej
miejsca. Dostrzegamy jednak szanse na rzeczowy dialog z właścicielem obiektu. Dlatego
w imieniu Stowarzyszenia „Kocham Radom”
i przy wsparciu redakcji „Zawód:Architekt”
zwracamy się do czytelników Z:A o podpisanie załączonego obok apelu.
Jako architekci winniśmy chronić dziedzictwo kulturowe w postaci wyjątkowych obiektów
architektonicznych, niezależnie od tego z jakiego okresu pochodzą. Koleżanki i Koledzy
– doskonale wiecie, jak ważne są w podobnych
sytuacjach rozsądek i zrozumienie inwestora
dla niematerialnej wartości budynku, który posiada. Respekt dla architektury i poszanowanie miejsca. Liczymy, że wsparcie środowiska
architektów pomoże nam w doprowadzeniu do
wspólnej, merytorycznej debaty z właścicielem
„Sezamu” oraz instytucjami odpowiedzialnymi
za zagospodarowanie przestrzeni w Radomiu.
Będziemy starali się o wypracowanie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami właściciela
a dobrem obiektu, tak aby przemyślana modernizacja DH „Sezam” pozwoliła uczynić go na
nowo jedną z wizytówek miasta.

Zrób ksero, wytnij, podpisz, wyślij
pocztą: Stowarzyszenie Kocham Radom, ul. Traugutta 15/8, 26-600 Radom
faksem: 048 / 363 34 34
e-mailem: kochamradom@kochamradom.pl

lub podpisz apel na www.kochamradom.pl

Apel o zachowanie walorów architektonicznych
i urbanistycznych DH „Sezam” w Radomiu
Do: PSS „Społem” w Radomiu,
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu,
Dyrekcji Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego
Delegatury Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatowa Zabytków
W związku z planowaną przebudową DH „Sezam” w Radomiu, zabieram głos w dyskusji społecznej na temat przyszłości tego obiektu i składam niniejszy apel na ręce właściciela budynku oraz instytucji odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzeni w Radomiu.
Budynek DH „Sezam” należy do grona wartościowych obiektów polskiej architektury powojennej. Dlatego apeluję o przeprowadzenie modernizacji tego budynku bez ingerencji w jego
formę zewnętrzną od strony frontowej. Potrzeba modernizacji obiektu nie ulega wątpliwości,
można jej jednak dokonać w taki sposób, aby uzyskać nowoczesny obiekt handlowy zlokalizowany w centrum miasta, nie niszcząc jednocześnie cennych wartości architektonicznych
miejsca. Konstrukcja polskiej ustawy o ochronie zabytków sprawia, iż budynki powojenne nie
mogą być objęte ochroną konserwatorską. Ich ochrona zależy od dobrej woli i kompetencji
właściciela oraz urzędników odpowiedzialnych za architekturę i planowanie urbanistyczne.
Apeluję o profesjonalną debatę uwzględniającą potrzeby i interesy właściciela DH „Sezam”, ale
także dobro samego budynku i jego wartość dla architektury, kultury i przestrzeni miasta.
Wnoszę o rozważenie niniejszej opinii, będącej wyrazem troski środowiska polskich architektów. Proszę o powzięcie stosownych działań służących ochronie tego cennego obiektu
architektury współczesnej.
imię i nazwisko: ................................................................................................................................................
nr PESEL :.............................................................................................................................................................
zawód:

architekt,

urbanista,

status:

aktywny zawodowo,

inżynier,
uprawnienia,

inny..........................................................
student,

inny..............................

data:.....................................................
z : a _ 02 _ 2009
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Architektura wzorem Mayera
Marcin Szczelina

Jürgen Mayer H. zasłynął z oryginalnego podejścia do współczesnej architektury.
Eksperymentując z formą i funkcją obiektów dowodzi, że granica pomiędzy sztuką,
dizajnem i architekturą jest płynna. Można się o tym przekonać między innymi na
wystawie w San Francisco i... na żywo w Krakowie.
2.

4.

3.

Fot. Patricia Parinejad (2, 3)

1.

5.

Fot. Ian Reeves (1)

Fot. Jakub Kaczmarczyk (4, 5)

5.
4.

FOT. 1-3. Patterns of Speculation: J. MAYER H., archiwum SFMOMA; FOT. 4 i 5. Hotel Park Inn w Krakowie, archiwum Ovotz design Lab.

N

Na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej
od 6 lutego do 7 lipca trwa wystawa „Patterns of Speculation: J. MAYER H.” (Wzorce
rozmyślań). Ekspozycja w Muzeum Sztuki
Współczesnej w San Francisco, podsumowuje 10-letnią praktykę zawodową berlińskiego studia Jürgena Mayera H. i prezentuje wybrane z jego portfolio obiekty.
Wzory, struktury, morfemy
Jedną z głównych inspiracji architekta są
wzory graﬁczne wykorzystywane do ochrony danych. Przede wszystkim te używane do
szyfrowania informacji, np. kody liniowe, czy
motywy z wnętrz kopert bankowych. Autor tak
komentuje swoje działania: „Dla mnie to język
przed językiem, który nie usiłuje nic znaczyć,
a wręcz próbuje ukryć znaczenie.” Niemieckiego architekta interesują struktury i fasady
oraz sposób, w jaki oddziałują one na publiczne i prywatne miejsca. Podkreśla także,
że inspiruje się architekturą, która pozostała
po latach 70. Według niego czasy w których
żyjemy, dzięki technologiom i materiałom,
dają możliwość realizacji wizji, które w tamtych latach uważane były za utopijne.
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Jednym z zaskakujących wątków twórczości Mayera, który na dodatek przekłada się
na jego projekty, jest fascynacja niemieckim
słowem „vorwand”. To termin z dziedziny językoznawstwa, któremu na polskim gruncie
odpowiada pojęcie preﬁksu. Preﬁks jest morfemem słowotwórczym, nie posiadającym samodzielnej funkcji znaczeniowej. Dołączany
zawsze po lewej stronie morfemu rdzennego
(najmniejszej części wyrazu posiadającej znaczenie) służy do tworzenia wyrazów pochodnych. Wyraz może nie posiadać żadnego preﬁksu, albo posiadać ich jeden lub więcej. Ta
zasada została przez Mayera przeniesiona na
teren architektury. Pokrewny zabieg jest szczególnie zauważalny w projektach fasad, na które
berliński twórca nanosi rożne fragmenty ścian
czy dizajnu. Budynki odbieramy wówczas bardziej jako graﬁki niż bryły przestrzenne.

cowni Ovotz design Lab. Budynek utrzymuje stylistykę innych projektów Mayera. Charakterystyczna jest jego klockowa mozaika
biegnąca równolegle po ścianach. Elewacje
wykonano ze szkła i aluminium, a pełen obłości, dynamiczny budynek nawiązuje do twórczości Ericha Mendelsohna.
Projekt został doceniony przez brytyjski
magazyn „Wallpaper”, który określił go jako
jeden z 18 projektów, które mogą odmienić
oblicze Polski. „Wierzę, że ten obiekt stanie
się elementem nowej współczesnej dzielnicy Krakowa” – powiedział Mayer. Budynek
wzbudza skrajne reakcje, ale wypada przyznać, że to odważne posunięcie: postawić
na progresywną architekturę w mieście pełnym zabytków. Doskonale widocznych z hotelowych okien...

Polski akcent
Obiekt sygnowany przez berlińczyka można podziwiać także nad Wisłą. W Krakowie
2 kwietnia 2009 roku otwarty został hotel
Park Inn, jego najnowsze dzieło, stworzone
wspólnie z architektami z krakowskiej pra-

Więcej także w:
• Wywiad Aarona Britta z Jürgenem Mayerem H., z 11.02.2009,
www.dwell.co
• Clare Downy, Bartosz Haduch, Michał Haduch, „Warszawa nowym
Berlinem”, www.wallpaper.com
• „Futurystyczny hotel pod Wawelem gotowy”, www.bryla.pl
• Dawid Hajnok, „Zawiesili wiechę na rozdeptanej żabie”,
Gazeta Wyborcza z 15.10.2008 r.

z : a _ 02 _ 2009
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Jaki jest przepis na dobry domek?
1 lub więcej sławnych architektów, 1 wolne miejsce, garść świeżych
pomysłów, 3-4 fury pieniędzy. Wszystko wymieszać, wstrząsnąć i odstawić
na 5 miesięcy. Podawać z mieszkańcami. Taką receptę można znaleźć
w pomysłowej i zabawnej książce o architekturze. Książce dla dzieci, które z niej
dowiedzą się jak bardzo różnorodne mogą być ludzkie domy i jak fascynującą sztuką
jest architektura. Dowcipne, soczyście kolorowe rysunki i zwięzłe, przystępne opisy
prezentują 35 niezwykłych domów stworzonych w różnych zakątkach świata.

¨¨

D.O.M.E.K. czyli architektoniczna
szkoła dla maluchów
O pomyśle na wydawnictwo o architekturze adresowane do dzieci, atrakcyjnym prezentowaniu
i promowaniu architektury zarówno wśród najmłodszych, jak i dorosłych, rozmawiamy ze współautorem
tej kolorowej publikacji – Danielem Mizielińskim.

D.O.M.E.K. czyli co i dla kogo?
> Doskonałe Okazy Małych i Efektownych
Konstrukcji. Dla dzieci, choć nie tylko.

Oprócz graﬁcznej części byliśmy odpowiedzialni także za część merytoryczną, czyli jest
to w całości nasz autorski projekt.

Kto wpadł na taki pomysł?
> Wydawnictwo Dwie Siostry zgłosiło się do
nas z ciekawym zleceniem. Mieliśmy zaprojektować książkę dla dzieci poświęconą współczesnej architekturze. Wspólnie ustaliliśmy, że
będziemy zajmować się tylko domami. W nich
dzieci czują się bezpiecznie i doskonale je
znają. W odróżnieniu od gmachów użyteczności publicznej, których ogrom i funkcje mogą
wywoływać u dzieci strach. Projekt książki wydawał się bardzo interesującym wyzwaniem.

Kiedyś chłopcy chcieli zostać strażakami,
lotnikami, żołnierzami. Teraz możliwość
wyboru zawodu się zwiększyła, ale czy można
zainteresować dzieci architekturą?
> Oczywiście, jeżeli tylko odpowiednio się do
tego podejdzie. Odrobina zabawy, trochę luźnych skojarzeń. Do tego kilka niezwiązanych z tematem, aczkolwiek intrygujących drobiazgów.
Wszystko to sprawi, że dziecko będzie oglądać
książkę wiele razy, a co za tym idzie będzie zapamiętywać więcej szczegółów. Mogliśmy się o tym

z : a _ 02 _ 2009

przekonać niejednokrotnie podczas promocji
książki. Wiele razy podchodzili do nas kilkuletni „architektci” zawzięcie tłumaczący niuanse
współczesnych rozwiązań konstrukcyjnych.
Za granicą powstaje dużo wydawnictw dla
dzieci traktujących o architekturze, np.
„Housebuilding for children”. Istnieje nawet
ranking „Top ten” książek o architekturze
dla maluchów. Wzorowaliście się na
zagranicznych publikacjach?
> Nie wiedziałem, że istnieją takie książki. Co
więcej, byliśmy jakiś czas temu na targach
książki dziecięcej w Bolonii i szukaliśmy podobnych pozycji. Nic takiego nie znaleźliśmy,

zawód:architekt

21

arch _ i _ kultura

{ êo

dom

pod wiatr
{êêêê

|zh± êêuêt±êê ê

ê êêNAêI±êIê8êêI ±ê
êê

ê8êqNê
q êIê8êêN

ê9êêêêê±êêIX

Aê ê±ê ±êXêêêêê

êêêwN±êXêêêê

Fêê êê·ê~êê 8êêê

êê 9ê ê±êêêêê ê  ±ê¾

ê 9ê±êêXêêAê9·

êêêêê

¡¡¢

zêo

£ª

£¡

sêtêi

dom

bąblowiec
Fê¸êhêXê ¾
8 êê±ê8êêê A±ê ê 8 ê

wNêNê
Nê

êê êê ±ê8ê Aêê ê¾
8ê¸êh ê N±êê A¾
êê8êê êêIêêê ê
ê¸
{êê Nê êêhêêê¾
±êXê  êêIê 8 IêêIXêI êi8 ¾
±ê 8 ±ê F±ê±ê±êêÁêêê
êêêê 

ê

¡¨

poza kilkoma standardowymi albumami z architekturą. Większość publikacji prezentowanych na targach dotyczyła np. historycznej
części architektury i miała edukacyjny charakter. Tymczasem D.O.M.E.K to książka o współczesnej architekturze. Sporo zaprezentowanych w niej domków jest już z XXI wieku.
Jakim kluczem kierowaliście się wybierając
zaprezentowane obiekty?
> Szukaliśmy doskonałych okazów małych
i efektownych konstrukcji. Korzystaliśmy z pomocy architekta Jacka Rzyskiego, który podsyłał nam pomysły, ale wyboru dokonywaliśmy
samodzielnie. Czyli klucz był całkowicie subiektywny. Jednak przede wszystkim interesowało
nas pokazanie najnowszych realizacji domów
powstałych na świecie. Sądzę, że nasz wybór
obrazuje jak interesująca i różnorodna może
być współczesna architektura domków jednorodzinnych. Tworząc książkę dużo się uczyliśmy, więc myślę, że inni dorośli też mogą być
zaskoczeni. W końcu kto z nas wcześniej słyszał o domu motylu, domu orzeszku czy domu
gruszce?
To nie jest wasz pierwszy projekt skierowany do
dzieci. One wymagają specyﬁcznego podejścia?
D.O.M.E.K był naszym debiutem jeśli chodzi
o książki autorskie (czyli takie, w których zarówno tekst, jak i opracowanie graﬁczne jest naszym pomysłem). Pod tym względem jest to dla
nas wyjątkowy projekt. Natomiast dzieci bardzo
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łatwo przyswajają sobie pewne treści szybko
przetwarzając je w nieskrępowane marzenia.
Trzeba tylko traﬁć do świata ich wyobraźni.
Co chcieliście osiągnąć – poza funkcją
informacyjną – pracując nad tą książką?
> Pokazaliśmy dzieciom, że domy nie muszą być
nudną modyﬁkacją sześcianu, że współczesna
architektura jest interesująca i kreatywna. Chcieliśmy uwrażliwić dzieci na architekturę i pokazać,
że nie ma barier w kreowaniu świata. Ograniczenia są tylko w naszych głowach. Domek do picia
herbaty pokazuje, że standardowe myślenie można zmienić. Z korzyścią dla nas i dla otoczenia. To
przesłanie również dla świata dorosłych.
Opisy obiektów są bardzo odważne, np.
„Igloo” Witolda Lipińskiego, „który żył
w smutnych czasach komunizmu”. Takie treści
mogą być dla dzieci nieczytelne.
> To nasze żartobliwe komentarze. A czy ta książka jest tylko dla dzieci? Dostaliśmy dużo maili od
architektów, którzy kupowali ją dla siebie. Zresztą
przeciętny dorosły człowiek raczej nie zna większości z zamieszczonych w D.O.M.K.U projektów,
więc też może się czegoś dowiedzieć. Poza tym
właśnie taka książka może bawić, a jednocześnie
uczyć postrzegania architektury.
Jaki był odzew po ukazaniu się wydawnictwa?
Architektura zainteresowała maluchy?
> Dostajemy mailem od kilkuletnich architektów
podziękowania i projekty. Na jednych z warsz-

tatów podeszła do nas mała Bogna i wręczyła
nam gotowy projekt domu wieloryba z wymiarami pomieszczeń, rozpisaniem funkcji i materiałów, z których należy wykonać poszczególne
elementy. Dodam, że Bogna ma 6 lat. Dom ser,
dom UFO, dom czołg, dom samolot, dom stonoga i dziesiątki innych projektów to efekt samodzielnej pracy dzieci, albo wspólnie z nami
na warsztatach, które prowadziliśmy. Wszystkie
projekty powstawały z ogromnym zaangażowaniem twórców, bez pomocy dorosłych. Bardzo
nas cieszą takie reakcje.
Czy wydanie było poprzedzone jakimiś
badaniami przeprowadzonymi wśród dzieci?
> Badań wydawniczych dotyczących tej książki nie przeprowadzaliśmy. Zresztą nigdy tak nie
postępujemy. Opieramy się na doświadczeniu,
które zdobyliśmy podczas realizacji poprzednich
projektów, na wiedzy teoretycznej, oraz praktycznej uzyskanej podczas warsztatów z dziećmi.
Planujecie kolejne projekty o architekturze
adresowane do dzieci?
> W najbliższym czasie ukaże się reedycja
książki D.O.M.E.K, w której znajdzie się zapowiedź następnej publikacji. Właśnie pracujemy
nad nią, ale to będzie wydawnictwo nie o architekturze, lecz bardziej o dizajnie. Końcowy efekt,
podobnie jak w przypadku pierwszej pozycji,
będzie naszym subiektywnym wyborem.
Rozmawiał Marcin Szczelina

z : a _ 02 _ 2009
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D.O.M.E.K.,
Aleksandra Machowiak i Daniel Mizieliński
Autorzy są absolwentami Wydziału Graﬁki ASP
w Warszawie, w pracowni projektowania książki. Obecnie
pełnią funkcje dyrektorów artystycznych studia graﬁcznego Hipopotam. Zaprojektowali kilka stron internetowych,

z : a _ 02 _ 2009

między innymi www.krytykant.pl dla krytyka sztuki
Kuby Banasiaka. Ich najnowszą realizacją jest
renowacja własnej domeny www.hipopotamstudio.pl,
na której oprócz skrótów z najlepszych momentów
ﬁlmowej popkultury drugiej połowy XX w. znalazła się
gra „Typoroids”, czyli bitwa graﬁków z literami.
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Wyzwania urbanizacji
Od redakcji
Anna Kajumulo Tibaijuka

Jedna z pierwszych zasad, które poznaje się, studiując ekonomię,
mówi, że niedobór nigdy nie służy rozwojowi. Z wielu zmiennych,
które wpływają na błyskawicznie postępujące przemiany
na arenie globalnej, najbardziej dotkliwy jest niedobór przestrzeni

Niedobór przestrzeni miejskiej spełniającej warunki do zasiedlenia, niedoinwestowanie rozwoju miejskiego, a także
nieskuteczne interwencje państwa. To główne zagadnienia
poruszone podczas wykładu dr Anny Kajumulo Tibaijuki,
Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ i Dyrektor Wykonawczej ONZ-Habitat. Wykład, którego obszerne fragmenty
publikujemy, został wygłoszony w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie.

miejskiej, a tym samym „urbanizacja ubóstwa”.

G

Globalizacja i rewolucja technologiczna wywierają wielki wpływ na losy społeczeństw
i życie poszczególnych jednostek. Jednakże jest jeszcze trzeci megatrend, o którym
mówi się rzadziej i który jest mniej zauważalny w życiu codziennym. Wywiera on jednak
potężny wpływ na życie ludzkie i kształt dzisiejszych społeczeństw. Myślę tutaj o urbanizacji i postępującym rozwoju miast. W języku ekonomistów powiedzielibyśmy pewnie
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o kryzysie spowodowanym niedoborem
przestrzeni miejskiej spełniającej warunki do
zasiedlenia.
Postępująca urbanizacja
Zjawisko urbanizacji stanowi cechę charakterystyczną wieku, w którym przyszło nam
żyć. Homo sapiens przekształcił się w homo
urbanus. Po raz pierwszy w historii ludzkości
większość przedstawicieli naszego gatunku

mieszka w miastach. Nawet w mniej rozwiniętych społeczeństwach Azji i Afryki, zauważa
się szybko postępujący stopień urbanizacji.
Do 2030 roku Afryka przestanie być kontynentem wiejskim, bowiem 51% Afrykańczyków
zamieszkiwać będzie miasta. Niezależnie od
miejsca, w którym żyjemy, nasza przyszłość
związana jest z miastami, a dostęp do przestrzeni miejskiej będzie determinował jakość
naszego dalszego życia.

z : a _ 02 _ 2009
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W obecnych czasach miasta przejmują
wiodącą rolę w kształtowaniu procesów globalizacyjnych. Wraz z postępującą liberalizacją
gospodarki światowej kapitał ludzki, technologiczny, ﬁnansowy i informacyjny koncentruje
się w ośrodkach miejskich. Przykładowo niektóre miasta w Stanach Zjednoczonych wyprzedzają pod względem rozwoju gospodarczego inne stany, a nierzadko całe kraje. Jeśli
pięć największych amerykańskich obszarów
metropolitalnych (Boston, Chicago, Filadelﬁa,
Los Angeles i Nowy Jork) potraktować jako
jedno państwo, stałoby się ono czwartą gospodarką świata. Miasta są zatem efektywnym
instrumentem w procesie rozwoju społecznogospodarczego kraju, przyciągając inwestycje
i kreując bogactwo. Przyczyniają się do rozwoju społecznego, mobilizując kapitał ludzki
i technologiczny, pozytywnie wpływając na
produkcję i wzrost konkurencyjności. Procesy te mają miejsce równolegle z radykalnymi
zmianami w sposobach transportu i komunikacji. Miasta przyczyniają się zatem do rozwoju
„globalnej wioski” i rynku światowego.
Paradoksem jest, że przy wszystkich wymienionych wcześniej pozytywnych aspektach
rozwoju miast, ośrodki miejskie stają się równocześnie siedliskiem pogłębiającej się biedy.
Szczególnie widoczne jest to w krajach rozwijających się. Postępująca i chaotyczna urbanizacja
powoduje zwiększanie się nierówności społecznych, w konsekwencji stanowiąc ogromne wyzwanie dla bezpieczeństwa światowego. Nasz
niepokój wzbudza los ponad miliarda mieszkańców Ziemi, którym przyszło żyć w slumsach. Co
szósty mieszkaniec naszego globu jest pozbawiony dostępu do podstawowych usług, w tym
dostępu do wody pitnej i sieci wodno-kanalizacyjnej, nie posiadając przy tym prawa własności
do mieszkania, w którym żyje.
Nie trzeba tłumaczyć, że jeśli zjawisko to nie
ulegnie zahamowaniu, a docelowo odwróceniu,
rozrost slumsów dołączy do długiej listy zagrożeń wpływających negatywnie na równowagę
społeczną, a przez to na stan bezpieczeństwa
światowego. Deklaracja Milenijna z 2000 roku
określiła osiem celów, zwanych Milenijnymi
Celami Rozwoju (MDGs). W celu siódmym, dotyczącym środowiska, zobowiązanie dziesiąte
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mówi o zmniejszeniu o połowę liczby ludności
świata pozbawionej dostępu do wody pitnej
i infrastruktury kanalizacyjnej do roku 2015. Poprawa jakości życia mieszkańców slumsów będzie szła w parze z działaniami ograniczającymi
ich zasięg, poprzez odpowiednie planowanie
przestrzenne, reformę ziemską oraz budowę
dostępnych i tanich mieszkań dla ubogich.
Naszym drugim zmartwieniem jest wpływ
szybkiej i niekontrolowanej urbanizacji na
środowisko, a w konsekwencji perspektywa
utrzymania zróżnicowania przyrodniczego naszej planety w dzisiejszym kształcie. Koncentracja ludzkiej aktywności w miastach wywiera
nieodwracalne zmiany w naszych systemach
produkcji i konsumpcji. Choć tylko połowa
ludzkości żyje w ośrodkach miejskich, już
teraz zużywają one 75% energii wytworzonej
w świecie i produkują podobnie znaczący odsetek odpadów, w tym gazów cieplarnianych.
Jawi się zatem pytanie, w jaki sposób
należałoby wykorzystać pozytywne aspekty
urbanizacji do promowania integralności społecznej, a w rezultacie do poprawy stabilności
i zamożności społeczeństw? Kryzys związany
z miastami, czy inaczej: kryzys związany ze
slumsami, ma w istocie swoją genezę w sposobie zarządzania. Miasto służące wszystkim
swym mieszkańcom stanowi podstawę wizji
świata opartego na równości i sprawiedliwości. Jednakże stworzenie takiego miasta, będącego jednocześnie miejscem bezpiecznym,
wymaga długofalowych i konsekwentnych
wysiłków w reformowaniu prawa i formowaniu odpowiednich strategii politycznych oraz
następującej po nich intensyﬁkacji inwestycji.
Inwestycji, które pozwolą na uwolnienie potencjału ubogich mieszkańców miast, w większości ludzi młodych, poniżej 30. roku życia.
Społeczne konsekwencje
szybkiej urbanizacji
Bardzo rzadko się zdarza, by kryzys nabrzmiewał od tak długiego czasu. Już w latach 70.
XX wieku urbaniści i demografowie przepowiadali błyskawiczny rozwój miast. Słusznie
zauważono, że brak ﬁnansowania dostępnych
mieszkań i odpowiedniej infrastruktury miejskiej stanowi ogromny problem spowalniający

Maroko (Afryka)

Brazylia (Ameryka Południowa)

rozwój państw rozwijających się. Z przykrością
należy stwierdzić, że ekonomiści nie zwracali
większej uwagi ani na ten mechanizm, ani na
kwestie związane z przestrzenią miejską.
Na świecie nadal obserwuje się tworzenie
planów ekonomicznych czy programów pomocowych opartych na fałszywych założeniach.
Pierwsze takie założenie mówi, że inwestycje w rozwój terenów wiejskich wpływają na
spowolnienie lub nawet wstrzymanie migracji ze
wsi do miast. Nic takiego nie ma miejsca. Harris
Todaro wykazał, że „ludzie migrują nie dlatego,
że są pewni poprawy swojego bytu, ale dlatego,
że oczekują tej poprawy”. Nawet jeśli najbardziej dopracowane programy rozwoju terenów
wiejskich zostałyby z sukcesem wdrożone w życie, w dłuższej perspektywie to właśnie miasta
oferują ludziom większe szanse na poprawę ich
losu. Obszary miejskie stanowią końcowy punkt
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Włochy (Europa)

Brunei (Azja)

w procesie rozwoju osiedli ludzkich. Coraz więcej wykształconych, młodych ludzi, których
świadomość ukształtowały zdobycze rewolucji informacyjnej i technologicznej, emigrować
będzie do miast. Nie starając się na poziomie
lokalnym i regionalnym, by zapewnić im godne
warunki życia, zwiększamy prawdopodobieństwo chaotycznej migracji międzynarodowej.
Byłoby naiwnością sądzić, że wolny przepływ
kapitału i intensyﬁkacja handlu jest możliwa bez
transferu siły roboczej między krajami. Presja
gospodarcza związana z przepływem siły roboczej będzie wzrastać i nie powstrzymają jej
żadne sztuczne ograniczenia. Jeśli nie chcemy,
by proces ten przybierał na sile w sposób niekontrolowany, konieczne jest połączenie wysiłków i wspólna praca na rzecz zrównoważonego rozwoju terytorialnego, zarówno wewnątrz
państw, jak i na skalę międzynarodową.
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Często ignorowanym twierdzeniem ekonomicznym jest także fakt, że rolnictwo jest pracodawcą krańcowym. Wydajność w rolnictwie
rośnie szybciej niż w drugim i trzecim sektorze gospodarki (przemyśle i usługach). Jeśli
rozwój terenów wiejskich będzie postępował,
liczba zatrudnionych w rolnictwie będzie maleć. Ludzie będą zmuszeni do zatrudniania się
w drugim i trzecim sektorze, charakterystycznych głównie dla obszarów miejskich. Nieudane reformy sektora rolniczego, jak również
konﬂikty z udziałem ludności wiejskiej oraz niepokoje społeczne są głównymi powodami, dla
których mieszkańcy wsi przedwcześnie opuszczają swe siedziby, kierując się ku miastom.
Porażka planowania
i systemu rynkowego
Kolejna lekcja, którą otrzymaliśmy, mówi, że
ponieśliśmy porażkę w dziedzinie planowania.
Ignorowaliśmy przestrzenny wymiar szybkiej
urbanizacji i strukturę zmian społecznych. Zakładaliśmy, że osobom mieszkającym w miastach żyje się łatwiej niż mieszkańcom terenów
wiejskich, przez sam fakt „bliskości” usług
i infrastruktury. W zasadzie mylimy pojęcia
„bliskość” z „dostępnością”, co powoduje, że
w zależności od regionu świata od 30 do 70%
populacji krajów rozwijających się żyje obecnie w warunkach zagrażających ich życiu.
Jednym z rezultatów źle prowadzonych
i promowanych działań urbanizacyjnych jest
fakt, że skala inwestycji w rozwój sektora
miejskiego i mieszkalnictwo nie odpowiada
zapotrzebowaniu określonemu przez wzrost
demograﬁczny i powiększanie się obszarów
miejskich. Analiza strategii rozwoju i kształtu
budżetu w krajach doświadczających najszybszej urbanizacji pokazuje, że – z małymi wyjątkami – inwestycje w rozwój sektora
mieszkaniowego i terenów miejskich znajdują
się daleko na liście priorytetów budżetowych
i planistycznych. Mimo że większość środków
na ten rozwój pochodzi tradycyjnie z sektora
prywatnego, ﬁnansowanie i pomoc ze strony
rządu centralnego są niezbędne, by m.in. zapewnić odpowiednią skalę inwestycji prywatnych i zachęcić do inwestycji skierowanych ku
uboższym mieszkańcom miast. Obserwowany

obecnie kryzys na rynku subprime [określenie oznaczające usługi bankowe, skierowane
do klientów tzw. podwyższonego ryzyka, np.
mających problemy ze spłatą wcześniejszych
kredytów – przyp. red.] w Stanach Zjednoczonych i jego konsekwencje na rynku światowym
jest dostatecznym argumentem za zaangażowaniem państwa w ten sektor.
Dobrze postawiona diagnoza to połowa
sukcesu w leczeniu jakiejkolwiek choroby.
Gros naszej pracy oparte jest na wypracowywaniu i proponowaniu mechanizmów oraz
narzędzi, które będą pomocne rządom centralnym, władzom lokalnym i ich partnerom
reprezentującym społeczeństwo obywatelskie,
w rozwoju i stosowaniu nowych, poprawionych
polityk. Naszymi najważniejszymi obszarami
interwencji są:
Sektory mieszkalnictwa i gospodarki ziemią odpowiadające potrzebom ubogich
i oparte na zasadach równowagi płci;
Infrastruktura przyjazna środowisku oraz
dostęp do tanich usług podstawowych;
Zarządzanie ośrodkiem miejskim, planowanie i metody rządzenia oparte na zasadach partycypacji;
Innowacyjne metody w sektorze mieszkalnictwa i ﬁnansowania ośrodków miejskich.

Program Narodów Zjednoczonych
ds. Osiedli Ludzkich (ONZ-Habitat)
Powołany został w 1978 roku w Vancouver.
Jego głównym celem jest zmniejszenie
ubóstwa oraz promowanie zrównoważonego
rozwoju osiedli ludzkich. Polska jest
jednym z pomysłodawców programu,
a od 2 października 2006 roku oﬁcjalnym
członkiem. W Warszawie działa biuro
ONZ-Habitat, obejmujące swym zasięgiem
kraje Europy Środkowej, Wschodniej
i Południowej. Więcej informacji na stronie:
www.unhabitat.org.pl.
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Analiza strategii rozwoju i kształtu budżetu w krajach doświadczających
najszybszej urbanizacji pokazuje, że – z małymi wyjątkami – inwestycje
w rozwój sektora mieszkaniowego i terenów miejskich znajdują
się daleko na liście priorytetów budżetowych i planistycznych.

W każdym z tych obszarów niezbędna jest
jasna analiza ekonomiczna. Zawierać ona
musi gwarancje, że nasze propozycje nie zakłócą funkcjonowania rynku lub nie okażą się
szkodliwe dla kluczowych udziałowców i podmiotów gospodarczych. Musi jednakowoż zawierać także element innowacyjności i ryzyka.
Na przykład w obszarze innowacyjnych metod
ﬁnansowania ośrodków miejskich walczyliśmy przez lata, by przekonać państwa członkowskie Rady Zarządzającej ONZ-Habitat do
zastosowania doświadczeń zdobytych w programach poprawy jakości życia w slumsach,
mikrokredytów, planowania partycypacyjnego
i rozwoju społeczności lokalnych do tworzenia instrumentów ﬁnansowania budownictwa
mieszkaniowego dla ubogich w miastach. Cieszę się, że mogę ogłosić, iż w końcu zaapro-

bowaliśmy, na zasadzie eksperymentu, zwrotne operacje ﬁnansowe na rzecz budownictwa
mieszkaniowego i infrastruktury miejskiej.
Podsumowanie
Sytuacja zmienia się bardzo szybko. Megatrendom: globalizacji, rewolucji technologicznej i urbanizacji towarzyszą zmiany
o podłożu społecznym, ekonomicznym i środowiskowym. W jaki sposób zrównoważyć te
tendencje? Jak pogodzić różne oczekiwania?
Wreszcie, w jaki sposób zapewnić, by zmiany
służyły postępowi? Prawdziwy postęp powoduje zmiany na lepsze, przynosząc rzeczywiste korzyści jego beneﬁcjentom, czyli kobietom, mężczyznom i dzieciom. Aby tak się
stało, partycypacja społeczna w procesach
podejmowania decyzji dotyczących otocze-

nia w którym żyjemy, powinna stać się bardziej powszechna. To właśnie uczestnictwo
w tego typu procesach, również odnośnie życia codziennego, stanowi prawdziwą wartość
demokracji. Od wielu lat ekonomiści twierdzą,
że rozwój oparty na równości jest, niezależnie
od ideologii, podstawowym elementem rozwoju zrównoważonego, przyczyniającym się
do utrzymania pokoju.

Anna K. Tibaijuka
pierwsza kobieta z Afryki wybrana
do najwyższych władz ONZ.
Pełni w nich funkcję zastępcy
sekretarza generalnego i dyrektora
wykonawczego ONZ-Habitat.

REKLAMA

Building 2000, siedziba Rockwool International w Hedehusene, Dania. Architekt: Jens Arnfred

Materiał, który
nie ogranicza wyobraźni
Produkty ROCKWOOL to ulubiony materiał izolacyjny najlepszych architektów
o międzynarodowej renomie. Na całym świecie wznoszone są budynki izolowane
skalną wełną mineralną ROCKWOOL.

Ocieplenie trwałe jak skała
Dlaczego wełna skalna tak znakomicie poprawia
izolacyjność budynków? Istota tkwi w jej strukturze. Swoją efektywność izolacyjną produkty
z wełny ROCKWOOL zawdzięczają dużej objętości powietrza zamkniętego wśród zaburzonych i wielokierunkowo zorientowanych włókien.
Prawidłowe zastosowanie izolacji ROCKWOOL
zapewnia ciągłość ocieplenia minimalizując
liniowe mostki termiczne, czyli miejsca, przez
które ciepło wydostaje się z budynku.

Zapora dla ognia
Niepalność i właściwości ogniochronne to jedne z najistotniejszych cech skalnej wełny mineralnej. Niepalna wełna ROCKWOOL jest jednym
z nielicznych materiałów odpornych na temperaturę przekraczającą nawet 1000˚C. Dzięki

temu stosowanie jej w konstrukcjach stropów,
ścian, dachów oraz w kanałach wentylacyjnych
i instalacjach minimalizuje niebezpieczeństwo
rozprzestrzeniania się pożaru ograniczając wielkość strat, dając jednocześnie dodatkowy czas
na bezpieczne prowadzenie akcji ratowniczej.

Wycisza i chroni
przed hałasem
Sprężyste włókna, większa gęstość w porównaniu z innymi izolacjami oraz zdolność dokładnego i szczelnego wypełniania przestrzeni
sprawiają, że wełna ROCKWOOL znakomicie
sprawdza się również w roli izolacji akustycznej. Używana jest w suﬁtach podwieszanych,
ściankach działowych i podłogach pływających. Ogranicza hałas w instalacjach, tłumi
drgania przewodów.

Tworzy przyjemny
i zdrowy mikroklimat
Przepuszczalność pary w wełnie skalnej
ROCKWOOL sprawia, że jest ona najlepszym
materiałem do ocieplania ścian zewnętrznych. Dzięki dyfuzji pary wodnej ściany budynku „oddychają” tworząc we wnętrzu zdrowy i przyjemny mikroklimat.

Kompetencja, wiedza
i wsparcie
Nasza ﬁrma może pochwalić się nie tylko
najlepszej jakości produktami, ale także wysokimi kompetencjami pracowników. Nad
udostępnianiem i przekazywaniem naszym
klientom profesjonalnej wiedzy związanej
z doborem i zastosowaniem produktów ze

Budynek biurowy, siedziba Departamentu
Zdrowia w Bilbao, Hiszpania.
Architekt: Juan Coll-Barren

Opera „Palau de les Arts Reina Soﬁa”
w Walencji, Hiszpania.
Architekt: Santiago Calatrava

Filharmonia w Luxemburgu.
Architekt: Christian de Portzamparc

skalnej wełny, czuwa zespół inżynierów o wysokich kwaliﬁkacjach zawodowych w dziedzinie budownictwa.
Doradcy Techniczni ROCKWOOL dzielą się
swym bogatym doświadczeniem teoretycznym i praktycznym na wiele sposobów i stosownie do oczekiwań Klienta.
Standardowymi kanałami komunikacji są:
• strona internetowa www.rockwool.pl,
• odpowiedzi na zapytania drogą mailową:
doradcy@rockwool.pl
• infolinia 0 801 66 00 36, 0 601 66 00 33, dostępna od poniedziałku do piątku w godz.
8:00 – 16:00,
• publikacje ﬁrmowe,
• szkolenia.

Doradztwo projektowe

godło „Laur Klienta” w kategorii izolacji budowlanych, a marka ROCKWOOL została uznana
za Budowlaną Markę Roku 2004, 2005, 2007
i 2008 w rankingu prowadzonym przez Centrum Badań i Analiz Rynku.

Dla architektów
Staramy się też wypracować najlepsze standardy współpracy ze specjalistami, aby
nasza wiedza zaspokajała wymagania i potrzeby określonej grupy. Dla projektantów
i architektów stworzyliśmy serwis www.projektanci.rockwool.pl, planując go w taki sposób, aby użyteczne informacje znajdowały
się na wyciągnięcie ręki. Można tam zatem
znaleźć:
• katalog rozwiązań i produktów,
• programy kalkulacyjne służące do odpowiedniego doboru izolacji,
• bibliotekę rysunków technicznych,
• dokumenty dopuszczające produkty do
obrotu (aprobaty techniczne, deklaracje
zgodności).

Na życzenie klienta, po dostarczeniu przez
niego niezbędnych danych, projektujemy
zestawy DACHROCK SPS – płyty dachowe
do kształtowania spadków, potrzebnych do
odprowadzania wód opadowych w warstwie
termoizolacji. Nasi doradcy przygotowują
szczegółowy projekt odwodnienia dachu płaskiego, obejmujący:
• zestawienie płyt spadkowych DACHROCK
SP i kontrspadkowych DACHROCK KSP,
• kalkulację cenową,
• plan ułożenia systemu płyt spadkowych na
dachu.
Prowadzimy systematyczne szkolenia w siedzibie ﬁrmy, ale na specjalne życzenie możemy przygotować szkolenie dla określonej
grupy. Wystarczy skontaktować się z działem
doradztwa technicznego ROCKWOOL.

Ochrona środowiska
ROCKWOOL POLSKA przykłada także dużą
wagę do ochrony środowiska naturalnego.
Firma dwukrotnie została uhonorowana tytułem „Lider Polskiej Ekologii”. Po raz pierwszy
w 2001 r. w kategorii „Przedsiębiorstwo” za
produkcję prowadzoną z poszanowaniem
środowiska naturalnego, natomiast w 2003 r.
w kategorii „Wyrób” za wyjątkowe ekologiczne walory wytwarzanych produktów. W roku
2007 ROCKWOOL POLSKA została laureatem
międzynarodowej nagrody „The Green Apple Award”, dzięki projektowi „Szóste Paliwo
– energooszczędne rozwiązania ROCKWOOL”.

Nagradzana jakość
Nasza dbałość o wysoką jakość została poświadczona także licznymi nagrodami przyznanymi produktom ROCKWOOL. Zdobyły
one m.in. Złoty Medal Targów Budma 2006 za
płytę MEGAROCK, tytuł „Izolacja Roku 2006”
(za samoprzylepną matę KLIMAFIX), „Izolacja
Roku 2005” (za system ociepleń ECOROCK
MAX), oraz „Izolacja Roku 2004” (za System
Zabezpieczeń Ognioochronnych FIRE PRO)
a także tytuł „Produkt Przyjazny Architekturze”
dla systemu płyt spadkowych DACHROCK
SPS. Produkty ROCKWOOL uzyskały trzykrotnie (w 2005, 2007, 2008 roku) ogólnopolskie

Więcej informacji:

Doradztwo Techniczne
czynne od pon. do pt. 8:00 – 16:00
0801 66 00 36
0601 66 00 33
doradcy@rockwool.pl
www.rockwool.pl
www.6paliwo.pl

studium przypadku

Pasywna świątynia na Podhalu
Marcin Stelmach, Tomasz Pyszczek

Kościół na Równi Szaﬂarskiej w Nowym Targu będzie pierwszym budynkiem
sakralnym w Europie wykonanym w technologii budownictwa pasywnego,
w standardzie przyjętym przez Passivhaus Institut w Darmstadt. Projekt tej

Ilustracje: pracownia „Architektura Pasywna”

świątyni jest dla nas życiowym wyzwaniem.

T

Tworzenie architektury pasywnej może być
wyrazem najróżniejszych dążeń. Jednym
z ważniejszych jest poczucie, że takie działanie ma głęboki sens, ponieważ potraﬁ wyprowadzić nas ze ślepego zaułka rozumowania
w kategoriach zaspokajania wybiórczych,
doraźnych potrzeb bez spojrzenia na dalekosiężne konsekwencje takiego działania. Dzięki
współczesnym zdobyczom techniki szerokie
wykorzystanie energii Słońca i Ziemi przestaje
być czymś niezwykłym.
Świadomość współczesnych możliwości
i zagrożeń zmusza projektantów, aby zweryﬁkowali podejście do procesu projektowego i realizacji inwestycji. Już na początku lat
dziewięćdziesiątych sformułowano zasady
energooszczędnego budowania. W roku 1991
w niemieckim Darmstadt powstał pierwszy
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dom pasywny i był to początek rozwoju pasywnego budownictwa w Europie.
Od tamtej pory zrealizowano tysiące takich obiektów o wielorakiej funkcji – obiektów
sportowych, biurowców, szkół i budynków
mieszkalnych.
Kościół – niezwykłe wyzwanie
Naszą intencją jako projektantów jest, by
obiekt poprzez swoją formę nawiązywał do historycznego stylu regionu, natomiast poprzez
rozwiązania technologiczne na długie lata stał
się znakiem głębokiego poszanowania naturalnych darów Ziemi. Te wartości mają dopełnić oczywistą funkcję tej przestrzeni – miejsca
modlitwy, gdzie człowiek kontempluje spotkanie z Bogiem, ciszę, reﬂeksy światła, nastrój,
którego nigdzie indziej nie znajdzie.

Projekt świątyni w ogólnym założeniu to
budynek pasywny o minimalnym zużyciu energii na cele grzewcze. Bryła obiektu została
ukształtowana w taki sposób, by zminimalizować straty cieplne przez przegrody zewnętrzne oraz zapewnić maksymalne bierne zyski
słoneczne w chłodnych porach roku. Zarazem
miała chronić wnętrze przed przegrzaniem
w okresie letnim. Punktem odniesienia podczas poszukiwań projektowych stały się tradycyjne drewniane kościoły. Ukształtowanie
dachu, okapów oraz podcieni wynikało tam
z oczywistej potrzeby ochrony budynku przed
wiatrem i opadami atmosferycznymi.
W celu ukształtowania formy budynku zostały wykorzystane ogólnodostępne rozwiązania technologiczne i materiałowe gwarantujące
długoterminową ekonomię eksploatacji, a także
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PODSTAWOWE DANE BUDYNKU:
Powierzchnia netto – 1486 m2
Powierzchnia zabudowy – 1080 m2
Kubatura – 13 327 m3
Wyskość do kalenicy – 19,24 m
KALENDARIUM BUDOWY:
Rozpoczęcie prac projektowych – sierpień 2006
Rozpoczęcie inwestycji – maj 2008
Wmurowanie kamienia węgielnego – listopad 2008
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Architektura
ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK I STELMACH SP.J.
mgr inż. arch. Tomasz Pyszczek
mgr inż. arch. Marcin Stelmach
Mateusz Gierszon
Antoni Surowiak
Projekty branżowe budynku:
konstrukcja – PR PROJEKT, mgr inż. Paweł Put,
mgr inż. Franciszek Gruszka
Instalacje sanitarne – HYDROCALOR,
mgr inż. Stanisław i Renata Antkowiak
Instalacje elektryczne – inż. Józef Nocoń

Dolne ocieplenie ław i stóp fundamentowych pod prezbiterium

Doradztwo:
Dipl.-Ing. Günter Schlagowski – Polski Instytut Budownictwa Pasywnego
Dipl.-Ing. Vahid Sariri – Passivhaus Institut Darmstadt
mgr Jolanta Gintowt – Politechnika Krakowska
mgr Katarzyna Czerwonka – Politechnika Krakowska
dr Piotr Winskowski – Politechnika Krakowska
dr Tomasz Kisilewicz – Politechnika Krakowska

pozwalające uzyskać trwałą i niepowtarzalną
w wyrazie estetycznym architekturę.
Mając pełną świadomość spoczywającej
na nas odpowiedzialności, wraz z inwestorem,
całym zespołem projektowym i licznym gronem konsultantów podjęliśmy próbę odszukania sacrum współczesnej świątyni, a zarazem stworzenia obiektu spełniającego szereg
kryteriów znaczne wykraczających poza te
typowe dla otaczającego nas budownictwa.
Na podkreślenie zasługuje szczególne zaangażowanie i otwartość ks. Jana Karlaka, który
konsekwentnie dąży do realizacji tego trudnego zadania.
Osiągnięcie standardu budynku pasywnego wymaga szczegółowego uwzględnienia
wszystkich aspektów funkcjonalnych i technologicznych obiektu. W generalnym podejściu
rozważane są straty ciepła poprzez przegrody
zewnętrzne budynku i wentylację oraz bierne (pasywne) zyski ciepła od użytkowników,
urządzeń i przede wszystkim z promieniowania słonecznego.
Struktura funkcjonalna
W kościele przewidziano około 450 miejsc siedzących. W tym 30 znajdować się będzie w wydzielonej kaplicy, umiejscowionej bezpośrednio
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Sposób ocieplenia ścian fundamentowych

Boczne ocieplenie ław fundamentowych
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RYS. 1. Rzut parteru

obok prezbiterium, przeznaczonej dla matek
z dziećmi, a 50 – na chórze. Dodatkowo w podziemiach zaprojektowano wielofunkcyjną salę
dla 85 osób, wentylatornię wraz z kotłownią oraz
niewielką siłownię. Pomieszczenia poddasza
przeznaczono na salę spotkań, pokój ministrantów i magazyn. W celu maksymalnego skrócenia
czasu wychładzania obiektu w okresie zimowym,
co następuje przeważnie podczas opuszczania
kościoła przez wiernych, zastosowano liczne
wyjścia wyposażone w obszerne wiatrołapy.
Parametry techniczne przegród
Cała struktura przestrzenna budynku, poza
oczywistymi aspektami funkcjonalnymi, została zdeterminowana zamiarem uzyskania jak
najwyższych biernych zysków słonecznych, co
doskonale ilustruje prezentowany schemat nasłonecznienia (rys. 4). Współczynnik przenikania ciepła wszystkich przegród zewnętrznych
został przyjęty na poziomie 0,09-0,1 W/m²K.
Uzyskanie tak niskich współczynników będzie
możliwe dzięki zastosowaniu materiałów termoizolacyjnych o niskim współczynniku przewodzenia ciepła.
Do izolacji ław fundamentowych zostały użyte materiały termoizolacyjne ﬁrm Dow
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RYS. 2. Rzut poddasza

i Termo Organika. W celu zminimalizowania
strat ciepła do gruntu, pod wszystkimi ławami
i stopami fundamentowymi ułożono termoizolację o grubości 20 cm i odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie. Natomiast pod całą powierzchnią posadzki na gruncie zastosowano
polistyren ekspandowany o grubości 25 cm.
Konstrukcja ścian budynku stanowi połączenie elementów żelbetowych z wypełniającymi bloczkami silikatowymi dostarczanymi
przez Grupę Silikaty. Te ostatnie, ze względu na
wysoką zdolność akumulacji cieplnej, są materiałem niejako dedykowanym dla budynków
pasywnych. Ściany zewnętrzne fundamentowe i nadziemne są ocieplone najbardziej zaawansowanymi produktami ﬁrmy Termo Organika w sposób eliminujący powstanie mostków
cieplnych lub lokalnych stref wychłodzenia.
Rozwiązania najbardziej istotnych punktów
powłoki termicznej budynku zostały zweryﬁkowane programem do obliczania przepływu
energii cieplnej ANSYS. Efektem tej weryﬁkacji
stały się korekty rozwiązań konstrukcyjnych
i materiałowych.
Dodatkowo została przeprowadzona dynamiczna analiza termiczna budynku przy użyciu programu symulacyjnego EnergyPlus oraz

programu pośredniczącego Design Builder,
która pozwoliła na ocenę zjawisk związanych
z pasywnym pozyskiwaniem energii słonecznej i wykorzystaniem zysków wewnętrznych
dla ogólnego bilansu cieplnego.
Stolarka okienna
W budynku pasywnym jednym z kluczowych
zagadnień projektowych jest właściwy dobór zestawów okiennych. Elementami wymagającymi
pełnej kontroli są dwukomorowe zestawy szklane i zastosowane w nich parametry proﬁli dystansujących, przeźroczystość szkła oraz współczynnik U zestawu. Ponadto niezwykle istotne
są parametry ram konstrukcyjnych oraz sposób
ich montażu do ścian i do kolejnych zestawów.
W nowotarskim kościele zostaną zamontowane
zestawy okienne o całkowitym współczynniku
przenikania ciepła 0,79 W/m²K, przy użyciu tzw.
ciepłego trójstopniowego montażu. Zastosowanie okien z weryﬁkacją wyżej wymienionych
parametrów oraz ich szczelny montaż umożliwi
w efekcie pełne wykorzystanie biernych zysków
słonecznych. W okresie zimowym będzie to
stanowić fundamentalny wkład w ogólny bilans
energetyczny budynku. Niewłaściwy dobór
zestawów okiennych w praktyce uniemożliwia
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RYS. 3. Schemat wentylacji

certyﬁkację budynku pod kątem zgodności ze
standardem budynku pasywnego.
Dach i szczelność budynku
Konstrukcja dachu została zaprojektowana
w oparciu o wiązary z drewna klejonego, na
których spoczywa zewnętrzna powłoka termoizolacyjna. Ze względu na konieczność eliminacji mostków cieplnych przegroda ta została
specyﬁcznie rozwiązana w kilku warstwach
krzyżujących się elementów drewnianych wypełnionych w sumie 42 cm wełny mineralnej.
Jako paroizolację przewidziano zastosowanie
folii Intello ﬁrmy Pro Clima o zależnym od wilgotności zmiennym oporze dyfuzyjnym. Jest
to materiał, który właściwie użyty zapewnia
wymaganą wysoką szczelność powietrzną
połaci dachowych oraz umożliwia wysoką
efektywność usuwania wilgoci przenikającej
do wnętrza połaci dachowej.
Elementarnym wymogiem standardu budynku pasywnego jest zapewnienie jego

RYS. 5. Skrzyżowanie płatwi i krokwi – model...
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RYS. 4. Schemat nasłonecznienia

wysokiej szczelności powietrznej. Spełnienie
tego kryterium jest możliwe przede wszystkim
dzięki zastosowaniu taśm uszczelniających
w newralgicznych połączeniach elementów
konstrukcyjnych i izolacyjnych budynku, np.
ściany i dachu, połączeń folii paroizolacyjnych
etc. Test próby szczelności jest wykonywany
metodą pomiaru ciśnieniowego zgodnie z normą PN-EN 13829 poprzez wytworzenie podciśnienia lub nadciśnienia wewnątrz budynku
przy określonych parametrach zewnętrznych.
Dzięki takiemu pomiarowi można wykryć
i usunąć nieszczelności istniejące w budynku jeszcze w trakcie budowy. W przypadku
obiektu wielkokubaturowego o znacznej wysokości (do kalenicy 19,24 m) absolutnie niezbędna jest wyjątkowa staranność realizacji
uszczelnień poszycia dachu, ponieważ usunięcie ewentualnych błędów może okazać się
wyjątkowo kłopotliwe.
Dla budynków pasywnych wymagany
wskaźnik krotności wymiany powietrza prze-

...układ izoterm...

pływającego przez wszelkiego rodzaju nieszczelności musi być mniejszy niż 0,6 h-1.
Zachowanie wysokiej szczelności budynku
ma ogromne znaczenie dla ograniczenia niekontrolowanego przepływu strumieni energii
cieplnej i związanej z nią wilgoci poprzez niedoskonałości zewnętrznej powłoki budynku.
Bez udokumentowanego testu szczelności na
poziomie mniejszym niż 0,6 h-1 nie jest możliwie
uzyskanie certyﬁkatu budynku pasywnego.
Jest to najtrudniejszy technicznie do spełnienia wymóg, z którym projektanci i wykonawcy
mają istotne problemy. Z tego powodu już na
kilka miesięcy przed wykonaniem przekrycia
świątyni zostaną przygotowane wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i specjalistyczne warsztaty dla ekipy wykonawczej.
Ogrzewanie i wentylacja
Całkowite zapotrzebowanie na ciepło wykorzystywane do ogrzewania projektowanego
kościoła pasywnego wynosi 13,5 kWh/m²·rok.

...gęstość strumienia ciepła
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Widok na prezbiterium

Obliczono to przy użyciu specjalistycznego pakietu do projektowania budynków pasywnych
PHPP, stworzonego i nieustannie udoskonalanego przez Passivhaus Institut w Darmstadt. Rezultaty uzyskane w pakiecie PHPP zostały dodatkowo potwierdzone poprzez analizę wykonaną we
wspomnianym wcześniej programie do dynamicznych symulacji termicznych EnergyPlus.
Przy obliczeniach została uwzględniona
specyﬁka funkcjonowania budynku, jego okresowe wykorzystanie, moment wejścia i opuszczania świątyni przez wiernych, a także chęć
podkreślenia sakralnego charakteru obiektu
poprzez zastosowanie witraży, które miały
wpływ na wielkość zysków słonecznych.
System ogrzewania kościoła zaprojektowano w oparciu o niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe z pompą ciepła zasilaną wodą
pompowaną bezpośrednio ze studni pobierczej. Już w trakcie prac projektowych okazało
się, że działka przeznaczona pod inwestycję
znajduje się na obszarze krajowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 440 „Dolina kopalna Nowy Targ”. Zbiornik ten stanowi
bogate źródło wody o stosunkowo wysokiej
temperaturze, zalegającej na głębokości jedynie kilkunastu metrów pod poziomem terenu.
Płynąca woda, o temperaturze dochodzącej nawet do kilkunastu stopni Celsjusza, będzie stanowić doskonałe dolne źródło ciepła
zasilające instalację grzewczą kościoła. Założenia projektowe przewidują, że zimą w trakcie nabożeństw w nawie kościoła będzie 12°C,
a w pomieszczeniach pomocniczych – 20°C.
Obiekt zostanie wyposażony w wentylację
mechaniczną nawiewno-wywiewną z wysokoefektywnym odzyskiem ciepła. Wielkość odzysku ciepła, czyli w efekcie dobór odpowiedniej
centrali wentylacyjnej, jest kluczowym elementem umożliwiającym zbudowanie prawidłowe-
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Widok od strony północnej

go bilansu cieplnego budynku. Dodatkowo
konieczność zapewnienia efektywnej i niezawodnej wentylacji budynku wynika z wysokiej
szczelności całego obiektu. W kościele, ze
względu na podział na różne strefy użytkowania i związane z tym strefy temperaturowe, zostaną użyte trzy centrale wentylacyjne.
Główna centrala wentylacyjna ﬁrmy Swegon, z wymiennikiem rotorowym o sprawności odzysku ciepła do 81%, będzie obsługiwać nawę kościoła wraz z kaplicą dla matek
z dziećmi o temperaturze 12°C. Natomiast
pomieszczenia towarzyszące, gdzie przyjęto
temperaturę obliczeniową 20°C, będą wentylowane przez centralę ﬁrmy Paul wyposażoną w rekuperator krzyżowo-przeciwprądowy
o efektywności dochodzącej do 90,6%.
Sposób prowadzenia kanałów wentylacyjnych we wnętrzu świątyni, ze względu na specyﬁkę obiektu oraz uwarunkowania kulturowe potencjalnych użytkowników, wiązał się ze żmudną
drogą poszukiwań optymalnego rozwiązania,
możliwego do zaakceptowania pod względem
estetycznym i kosztów inwestycyjnych.
Wnioski na przyszłość
Prawidłowo ukształtowane elementy budynku
pasywnego tworzą obiekt kompletny – spójny estetycznie, funkcjonalnie, konstrukcyjnie
i technologicznie. Budynek pasywny ze swojej
natury wymaga całościowego podejścia, co

nie jest wcale oczywistą praktyką projektową. Projektanci poszczególnych branż, w tym
oczywiście architekci, skupiają się na wąskim
obszarze własnej specjalności, często nie
obejmując wszystkich, złożonych aspektów
życia budynku.
Projekt pasywnego kościoła na Równi Szaﬂarskiej powstaje od ponad dwóch lat. Jest
efektem nieustannych poszukiwań, szkoleń,
podróży. Dokumentacja projektowa w pewnym
sensie rozwija się wraz z kolejnymi zdobywanymi doświadczeniami. Cały proces projektowy
jest prowadzony przy ścisłej współpracy z Günterem Schlagowskim, prezesem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego, który swoim doświadczeniem i zaangażowaniem wspiera całe
przedsięwzięcie. Znaczący wkład miała również
praca w Passivhaus Institut w Darmstadt, gdzie
mogliśmy bezpośrednio konfrontować rezultaty
naszych analiz i działań projektowych.
O naszej świątyni myślimy jako o „pasywnym kościele dla aktywnych wiernych”. Chcemy, by stał się nową jakością, naturalnie wpisującą się w potrzeby części współczesnego
społeczeństwa. By był wizją kościoła XXI
wieku, z którą, mamy nadzieję, chętnie będą
identyﬁkować się wierni. W dalszej perspektywie może stanie się znakiem naszych czasów.
Czasów, kiedy ludzie zdobyli się na kolejny
krok w kierunku świadomego gospodarowania zasobami naszej planety.

Marcin Stelmach
marcin.stelmach@architekturapasywna.pl

Tomasz Pyszczek
tomasz.pyszczek@architekturapasywna.pl
Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
współzałożyciele pracowni „Architektura Pasywna”
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Projektowanie w standardzie
Knauf Insulation
W procesie projektowania, realizacji i eksploatacji budynków
coraz częściej stosujemy zasady optymalizacji
techniczno-ekonomicznej z jednoczesnym
świadomym realizowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Optymalny budynek to nie tylko optymalne połączenie elementów budowlanych w trwałą formę,
ale także „jedność otoczenia: ciepło i chłód, jasność i cień, zastosowanie odpowiednich materiałów i odpowiedniej struktury...” (Biała księga
architektury). To optymalne rozwiązanie musimy
znaleźć pomiędzy budynkiem energooszczędnym
a budynkiem spełniającym wszystkie założenia
komfortu użytkowania.
Energochłonność obudowy budynku można
ograniczyć poprzez optymalnie izolowanie przegród zewnętrznych wełną mineralną Knauf Insulation. Zaś komfort użytkowania to m.in. odpowiednia temperatura na powierzchniach wewnętrznych
przegród zewnętrznych, poprzez zastosowanie termoizolacji Knauf Insulation, oraz brak kondensacji
wilgoci na powierzchniach wewnętrznych przegród
i brak możliwości zagrzybienia.
Warunki techniczne 2008 podają projektantom
wstępne wytyczne do projektowania właśnie takich
budynków. Optymalny i zrównoważony środowiskowo budynek to odpowiednio zaprojektowane
przegrody zewnętrzne. Knauf Insulations proponuje
projektantom pakiet trzech gotowych narzędzi obliczeniowych, ułatwiajacych osiągnięcie tego celu.

Trzy kroki projektowe
w standardzie Knauf Insulation
Krok I – izolacyjność cieplna:
moduł KI-Therm

ściany szkieletowe). Nieuwzględnienie niejednorodności budowy przegrody może spowodować błąd w obliczeniach sięgający nawet do
20-30 procent.
Moduł KI-Therm służy do projektowania
przegród zewnętrznych zgodnie z obowiązującymi normami i nowymi warunkami technicznymi
i umożliwia:
• wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła
U dla poszczególnych komponentów budowlanych,
• wyznaczenie rozkładu temperatur w przegrodzie,
• wykreślenie orientacyjnego wykresu rozkładu
ciśnienia pary wodnej,
• sprawdzenie warunku projektowego wg WT2008,
• optymalizację ekonomiczną grubości docieplenia metodami dynamicznymi NPV.

Krok II – Uniknięcie ryzyka
zagrzybienia: KI-Humidity
Zgodnie z § 321 warunków technicznych projektant musi zadbać, by wyeliminować możliwość
kondensacji na wewnętrznej powierzchni przegrody, możliwość rozwoju grzybów pleśniowych na
jej powierzchni oraz zapewnić brak narastającego
w kolejnych latach eksploatacji zawilgocenia spowodowanego kondensacją międzywarstwową.

Przy projektowaniu przegród zewnętrznych należy
pamiętać, że koszt samej warstwy termoizolacji
stanowi niewielką część kosztu całego układu przegrody (około 10%), a w całości kosztu wzniesienia
budynku – najwyżej 2%. Jednocześnie tylko z tej
warstwy inwestor może mieć korzyść, przez zmniejszenie strat ciepła i kosztów ogrzewania.

Przy projektowaniu przegrody zgodnie z normą
PN EN ISO 6946 należy pamiętać o zdefiniowaniu, czy nasza przegroda ma budowę jednorodną czy niejednorodną (np. dachy skośne,

Moduł KI-Humidity służy do analizy cieplno-wilgotnościowej złożonych przegród budowlanych
w oparciu o normy EN ISO 13788 i EN ISO 13370.
Po zdeﬁniowaniu przegrody oraz warunków
wewnętrznych i zewnętrznych program umożliwia
wyznaczenie:
• współczynnika przenikania ciepła w analizowanym przekroju przegrody bez uwzględnienia
mostków termicznych,
• obliczeniowego współczynnika temperaturowego fRsi w analizowanym miejscu przegrody dla
poszczególnych miesięcy i wyznaczenie miesiąca krytycznego,
• miesięcznych strumieni kondensacji międzywarstwowej oraz akumulacji wilgoci wewnętrznej,
• punktu rosy dla poszczególnych miesięcy.

Wszystkie obliczenia pokazywane są w układzie
zbiorczym oraz miesięcznym, a po każdej analizie
można przeczytać wnioski.
Ostatnim etapem analizy wilgotnościowej jest
ocena projektowanej przegrody pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni i pod kątem uniknięcia kondensacji międzywarstwowej.

Krok III – charakterystyka
energetyczna budynku: KI-Energy
Warunek projektowania budynku o racjonalnie niskim poziomie zużycia energii pomaga nam określić moduł KI-Energy.

Moduł ten służy do wyznaczania wskaźnika EP
określającego roczne, obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, oraz
wskaźnika EK – będących wyjściowymi parametrami do opracowania charakterystyki energetycznej
budynku, którą musimy załączyć do projektu.
Oprogramowanie KI zostało dostosowane także do
możliwości dynamicznego uzupełniania bazy produktów Knauf Insulation, jak również z chwilą wprowadzania ewentualnych zmian w przepisach prawnych lub algorytmów obliczeniowych. Dostępność
aktualizacji jest sprawdzana każdorazowo przy
uruchamianiu programów poprzez Internet. Jeżeli
użytkownik zdecyduje się na aktualizację, cały proces przebiega automatycznie.

Pakiet programów Knauf Insulation jest pomocą dla projektantów w projektowaniu budynków
zgodnie z WT2008 tak, aby zapewnić optymalnie
niski poziom zużycia energii i jednocześnie zapewnić komfort użytkowania budynku.

Więcej informacji: Dział techniczny Knauf Insualtion, 02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 56, tel. 022 / 369 59 00
e-mail: doradca@knauﬁnsualtion.com, www.knauﬁnsulation.pl
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Elewacje z blachy cynkowo-tytanowej
Igor Pilutkiewicz

Niniejszy tekst jest wprowadzeniem w tematykę elewacji z blach cynkowych (obecnie znanych
jako tytan-cynk), które są jednymi z najstarszych technologii elewacyjnych stosowanych
w budownictwie. Trwałość tych rozwiązań sprawiła, że znalazły zastosowanie początkowo
w formie stylowej metaloplastyki na obiektach zabytkowych i sakralnych. Obecnie fasady
z użyciem tytan-cynku są stosowane na bryłach nowoczesnych budynków, podkreślając
reprezentacyjność i solidność budowli.

U

Fot. archiwum Rheinzink

Urok elewacji z blach cynkowo-tytanowych
wynika z ich dużej różnorodności i ogromnej
wszechstronności zastosowania – od alpejskiej chaty do nowoczesnego muzeum czy
domu mieszkalnego, od stylu tradycyjnego do
awangardy. Ale elewacje z tytan-cynku przekonują nie tylko estetyką. Również w aspekcie
konstrukcyjnym zyskują dzięki użyciu tego elastycznego materiału, pozwalającego łatwo kryć
powierzchnie zaokrąglone: wklęsłe i wypukłe.
Technologia rąbka stojącego
Istotną cechą tego rozwiązania jest szczelność
połączeń przy jednocześnie zachowanej możliwości ruchów termicznych blachy. Jest to technologia stosowana w najbardziej newralgicznych
miejscach fasad. Na elewacji Muzeum Żydowskiego w Berlinie w pełni wykorzystano możliwości tej technologii, wpuszczając wodę w widoczne wycięcia elewacji i wypuszczając ją następnie
przez małe okrągłe otwory z powrotem na elewacje (zdjęcia obok). Taki efekt był jednym z założeń architektonicznych tego projektu.
Przy wysokości 25 milimetrów rąbek stojący jest rozwiązaniem deszczoszczelnym, bez
potrzeby stosowania dodatkowych zabiegów.
Bez problemów można w tej technice wykonywać elementy wypukłe, wklęsłe, zaokrąglenia
lub pasy stożkowe. Także rytm i ułożenie rąbków
na elewacji może być dowolny, od układu poziomego, ukośnego po układ pionowy. Dzięki dużej
ilości możliwych wariantów detali, rąbek stojący
doskonale wpisuje się w architekturę tradycyjną,
jak i w projekty nowoczesne. A wszystko to bez
żadnego przebicia przez arkusz blachy.

Centrum kongresowe Federation Square w Melbourne, pracownia Lab architecture studio, Londyn oraz Bates Smart, Melbourne

36

zawód:architekt

Połączenia
Systemy rąbków łączą poszczególne pasy
w kierunku podłużnym. Kątowy rąbek stojący

z : a _ 02 _ 2009
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Muzeum Żydowskie w Berlinie, arch. Daniel Libeskind

to typowa metoda stosowana na elewacjach.
Odznacza się on mocnym akcentem na płaszczyźnie fasady dzięki swej wysokości i szerokości wynoszącej odpowiednio ok. 25 mm
i 12 mm. Rozstaw (podział optyczny) rąbków
może być dowolny i wynosi zazwyczaj od
330 mm do 430 mm miedzy rąbkami. Ważną
rzeczą jest grubość materiału zastosowanego
na elewacji – grubość 0,8 mm pozwala wyeliminować falowanie blachy i odbicie reﬂeksów.
Zastosowanie maszyn proﬁlujących bezpośrednio na budowie umożliwia optymalny
przebieg pracy od wyproﬁlowania materiału,
po zaginanie proﬁli i zamykanie rąbków. Różne długości i szerokości pasów pozwalają
realizować nawet bardzo ﬁnezyjne formy specjalne, od płaszczyzn łukowych zaczynając.
Kątowy rąbek stojący ma zastosowanie na
płaszczyznach o spadku > 35°, także przy pokrywaniu małych powierzchni, jak dachy, blendy,

Cinema House w Londynie, arch. Eric R Kuhne & Associates (Londyn)

attyki i ścianki, pozwalając przy tym na optyczny
podział zgodny z powierzchną elewacji. Lotnisko w Bydgoszczy jest jednym z wielu tego typu
przykładów.
Kątowy rąbek stojący wyróżnia się szczególnie małymi naprężeniami materiałowymi.
Ponieważ możliwe jest wykonanie elewacji
z długich pasów blachy, przy ich łączeniach
ważne jest uwzględnienie współczynnika rozszerzalności. Ten wskaźnik dla blachy cynkowo-tytanowej wynosi 2,2 mm/1m·100°C, co
w porównaniu z innymi metalami plasuje ten
materiał w środku tabeli.
Konstrukcja
Elewacje z blach cynkowo-tytanowych wykonuje się w systemie elewacji wentylowanych, z pełnym podłożem wykonanym z desek lub płyty
OSB. Dopuszcza się (przy wykonaniu elewacji
w technologii łuski) wykonanie podłoża z blachy

Port lotniczy w Bydgoszczy, Pracownia Architektoniczna Arus (Bydgoszcz)

z : a _ 02 _ 2009

Blacha cynkowa przez stulecia była stosowana w najbardziej narażonych miejscach
budowli: na dachach, elewacjach, obróbkach
oraz rynnach. Jej trwałość, sięgająca 120
lat, jest możliwa dzięki unikalnym właściwościom ﬁzyko-mechanicznym tego materiału.
Jedną z nich jest patynowanie powierzchni.
Obecna blacha cynkowo-tytanowa jest
stopem cynku (Zn) o stopniu czystości
99,995% z domieszką m.in. miedzi (Cu)
i tytanu (Ti). Bardzo łatwo daje się kryć w tej
technologii powierzchnie wklęsło i wypukło
zaokrąglone. Blacha cynkowo-tytanowa
RHEINZINK® może być zaginana, gięta
rolkowo, zwijana, rozklepywana, wyciągana,
wciągana, wklepywana, głęboko tłoczona
i wyoblona. To wszystko bez obaw o odpryski czy mikrouszkodzenia.

Kompleks narciarski Tschuggen w Szwajcarii, arch. Mario Botta
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Trzy odcienie blachy tytan-cynk: srebrnoszara, szaroniebieska i graﬁtowa

Elewacje z blach cynkowo-tytanowych wykonuje
się w systemie elewacji wentylowanych, z pełnym
podłożem wykonanym z desek lub płyty OSB.
Przy wykonaniu elewacji w technologii łuski
dopuszcza się wykonanie podłoża z blachy trapezowej

trapezowej. Ponieważ jest to materiał naturalny, także pod względem wagowym stanowi on
ciekawą alternatywę dla elewacji z kamienia lub
ceramiki.
Rodzaje powierzchni
Blacha cynkowo-tytanowa jest blachą stopową
i nie ulega korozji w jej potocznym rozumieniu,
gdyż nie zawiera żelaza. Dlatego materiał ten
nie wymaga konserwacji czy zabezpieczenia
powłokami lakierniczymi (malowania). Dostępna w formie arkuszy lub rolek, jest produkowana

Igor Pilutkiewicz

w procesie ciągłym wg PN-EN 988 i odpowiada
najostrzejszym kryteriom w tej branży wg TÜV
„Quality Zink”.
Jest to materiał naturalny i stosując go na
elewacji trudno jest określić jego kolor, gdyż nie
odzwierciedla go żaden z próbników RAL. Dlatego w doborze materiału posługujemy się jego
odmianami (blacha gołowalcowana lub patynowana) podając odcień w przybliżeniu. Wszystkie
razem występują w 3 rodzajach:
blacha gołowalcowana naturalna w kolorze
srebrnoszarym z połyskiem,
patynowana fabrycznie blacha naturalna patynapro szaroniebieska (w przybliżeniu RAL
7001),
patynowana fabrycznie blacha naturalna patynapro graﬁt (w przybliżeniu RAL 7009).

patynowania materiału może wymagać dość
długiego czasu. W tej przejściowej fazie gołowalcowany materiał ma skłonność do odbijania reﬂeksów świetlnych, co należy traktować
jako cechę naturalną i zanikającą w czasie. Ta
cecha podkreśla jednak proces „dojrzewania”
budynku, co było wykorzystywane przez wybitnych architektów dekonstruktywizmu, m.in.
Franka O.Gehry’ego i Daniela Libeskinda.
Obecnie okładziny elewacyjne wykonuje się
z użyciem materiału patynapro, „na wejściu” uzyskując efekt naturalnej patyny. Istotną cechą patynypro jest to, że łatwo komponuje się z każdym
innym naturalnym materiałem (piaskowcem, klinkierem, szkłem itd.), a jeśli zostanie zarysowana
podczas montażu czy eksploatacji – odbudowuje się dokładnie w tym samym odcieniu.

Patynowanie
Przy zastosowaniu na elewacjach blachy gołowalcowanej (błyszczącej) proces naturalnego

Literatura:
1. Historia cynku, Marianne Schönnenbeck i Frank Neumann
2. AIDA – Zastosowanie cynku w architekturze, RHEINZINK, wyd. 2, uzupełnione

igor.pilutkiewicz@rheinzink.pl
Marketing Manager
w RHEINZINK Polska Sp. z o.o.

TABELA 1 ROZSZERZALNOŚĆ
BLACH (MM/1M·100°C)
Stal

1,2

Miedź

1,7

Tytan-cynk

2,2

Aluminium

2,4

Cynk niestopowy

3,6

TABELA 2 CIĘŻAR WŁAŚCIWY
DLA RÓŻNYCH METALI (G/CM3)

Muzeum Ziemi Niederösterreichisches w Wiedniu, arch. Hans Hollein
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Miedź

8,9

Żelazo

7,9

Cynk

7,1

Tytan

4,5

Aluminium

2,6

z : a _ 02 _ 2009
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Białe certyﬁkaty
Michał Grzebyk

Wielkimi krokami zbliża się uchwalenie ustawy o efektywności energetycznej.
Wprowadzi ona m.in. System Białych Certyﬁkatów (SBC) – kolejne narzędzie
mające na celu motywowanie do inwestowania w energooszczędne technologie.

P

Projekt ustawy o efektywności energetycznej,
przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki, jest obecnie w fazie wprowadzania ostatnich poprawek. Wkrótce traﬁ do konsultacji
międzyresortowych i społecznych, a następnie rząd skieruje go do parlamentu. System
Białych Certyﬁkatów (SBC) wprowadzany
przez ów projekt może mieć znaczący wpływ
na proces projektowania różnego rodzaju
budowli. Możliwość uzyskania dodatkowych
korzyści ﬁnansowych przez inwestora z wdrażanej inwestycji przekładać się będzie na zapotrzebowanie na fachową wiedzę z zakresu
efektywnego generowania energii cieplnej
i elektrycznej, technik izolacyjnych oraz energooszczędnych. Biura architektoniczne albo
będą korzystać z wiedzy ekspertów z dziedzin odnawialnych źródeł energii albo edukować swoich pracowników w tym zakresie.
Liczby
Wdrożenie Systemu Białych Certyﬁkatów zostało przesunięte na 2010 rok. Szacuje się, że
do 2020 roku koszt certyﬁkatów wyniesie ok.
20 mld zł. Pieniądze te będą traﬁać od dostawców energii do odbiorców końcowych, którzy
będą w stanie zaoszczędzić największe jej ilości. Wartość rynkowa 1 certyﬁkatu wg autorów
projektu ustawy wahać się będzie pomiędzy
800 i 2500 zł.
Głosy krytyki
Podczas debaty na temat Systemu Białych
Certyﬁkatów, zorganizowanej w Warszawie
przez spółkę Procesy Inwestycyjne 28 stycznia
2008 roku, uczestnicy zwracali uwagę na fakt,

Michał Grzebyk
m.grzebyk@brann.pl
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
w ﬁrmie Brann Sp. J.
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że przetargi będą przed, a nie po osiągnięciu
efektów w postaci podniesienia efektywności
gospodarczej. Kolejną niepokojącą sprawą
jest fakt, że Polska w odróżnieniu od innych
krajów, które wprowadziły System Białych Certyﬁkatów, planuje przyznawać białe certyﬁkaty
nie tylko jednostkom zmniejszającym zużycie
energii, ale również tym zwiększającym sprawność wytwarzania energii i ograniczającym
straty w przesyle i dystrybucji.

Na koniec warto zauważyć, że autorzy projektu liczą na działanie synergiczne pomiędzy
Systemem Białych Certyﬁkatów i Systemem
Certyﬁkacji Budynków (SCB) oraz Systemem
Wspierania Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (SWPT). W pierwszym przypadku generowane będą dane wyjściowe niezbędne do podjęcia decyzji o zgłoszeniu się do SBC, w drugim
przypadku najlepsze projekty w SWPT zyskają
szansę na dodatkowe wsparcie.

System Białych Certyﬁkatów (SBC) – mechanizm pozyskiwania, umarzania i obrotu świadectwami potwierdzającymi przeprowadzenie działań skutkujących oszczędnością energii – jako
mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe.
Kręta droga SBC
1. Audyt i deklaracja. Pierwszym etapem starania się o białe certyﬁkaty będzie przeprowadzenie
audytu energetycznego określającego skalę oszczędności, jakie przyniesie modernizacja lub
planowana inwestycja w zakładanym okresie zwrotu. Wszystkie wielkości są deklarowane przez
inwestora.
2. Przetarg. Ogłaszany przez prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki). Wszyscy uczestnicy
przetargu będą składać oferty określające ile ton oleju ekwiwalentnego (toe) energii pierwotnej
zostanie zaoszczędzone dzięki planowanym inwestycjom bądź modernizacjom. Zgodnie z projektem
ustawy w przetargach na białe certyﬁkaty będą mogli startować wszyscy dysponujący możliwością
zaoszczędzenia minimum 1 toe energii. To założenie wyklucza użytkowników domów jednorodzinnych o powierzchni poniżej 130 m2 – które średnio zużywają 0,7 toe rocznie. Przystępując do
przetargu podejmować się będzie zobowiązanie inwestorskie, które w przypadku niespełnienia
będzie obciążone karą.
3. Obrót. Wygrani uczestnicy przetargu automatycznie stają się właścicielami wnioskowanych białych certyﬁkatów z możliwością natychmiastowego wprowadzenia do obrotu. Wartość certyﬁkatów
wyznacza poziom opłaty zastępczej. Towarowa Giełda Energetyczna prowadzi przetargi, rejestr
i obrót giełdowy świadectw. Oczywiście możliwe będą również transakcje w systemie OTC (rynek
pozagiełdowy, z ang. Over The Counter Market).
4. Umorzenie. Przedsiębiorcy sprzedający energię odbiorcom końcowym będą musieli każdego
roku umarzać odpowiednią liczbę białych certyﬁkatów z tegoroczną lub wcześniejszą datą umorzenia. Certyﬁkaty z późniejszą datą umorzenia nie mogą być wcześniej umarzane – wolno nimi
natomiast handlować. Mechanizm umarzania kreuje zatem popyt.
5. Monitoring i kontrola. Powołane ma zostać Biuro Obsługi Systemu Białych Certyﬁkatów
(BOSBC). BOSBC zajmować się będzie rejestracją otrzymywanych audytów, ich weryﬁkacją oraz
wyrywkową kontrolą realizacji zobowiązań inwestycyjnych pod kątem deklaracji wyrażonych
w audytach. Do obowiązku biura należeć również będzie zliczanie ilości zaoszczędzonej energii
końcowej (cel 9% na rok 2016 – Dyrektywa 32/2006/WE) oraz ilości zaoszczędzonej energii
pierwotnej (jeden z celów 3x20% na rok 2020).

zawód:architekt

39

technika w architekturze

Energooszczędne oświetlenie LED
Krystyna Niesiobędzka-Pysiak

Technologia LED (Light Emiting Diode) wykorzystywana
w nowoczesnym, energooszczędnym oświetleniu
zewnętrznym i wewnętrznym zdobywa coraz większą
popularność. Dzieje się tak głównie z powodu błyskawicznego
rozwoju metod produkcji diod. Drugą, niemniej ważną
przyczyną jest konieczność szukania rozwiązań
ograniczających zużycie energii elektrycznej. Szczególnie
w kontekście zmian klimatycznych.

E

Energochłonne źródła światła, takie jak żarówki czy halogeny, będą w okresie 1.09.2009-1.09.2016 r. stopniowo wycofywane z produkcji. Po 1 września 2016 roku produkowane na
potrzeby gospodarstw domowych oświetlenie musi należeć do klasy efektywności energetycznej nie gorszej niż klasa B. Diody LED
spełniają to wyśrubowane kryterium. Ceny
produktów wykorzystujących tę technologię
nadal są jeszcze relatywnie wysokie. Jednak
biorąc pod uwagę oszczędności związane
z mniejszym zużyciem prądu, żywotnością,
bezawaryjnością, ekologią i szerokim spektrum zastosowań, wysoki koszt nie powinien
być barierą.
LED – dobre strony
Diody LED charakteryzują się niższym nawet o 80% (dla Power LED) zużyciem energii
w stosunku do standardowych źródeł światła. Ich żywotność pozwala na bezawaryjne
użytkowanie przez kilkanaście lat, a podczas eksploatacji praktycznie brak kosztów
serwisowania. Diody posiadają możliwość
sterowania wartością strumienia świetlnego
(ściemnianie). Wykazują odporność na dużą
częstotliwość włączeń i wyłączeń, łatwość
modelowania wiązką światła wraz z doborem
dowolnego koloru i kąta rozsyłu. Cechuje je
wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, wibracje, wilgoć i temperaturę
(w zakresie -30ºC do +90ºC). Poza tym produkty spod znaku LED mają małe wymiary
i są ekologiczne. Znaczy to, że nie wytwarzają i nie zawierają toksycznych substancji,
nie emitują promieniowania nadﬁoletowego
i podczerwonego, ograniczają emisję CO2

40

zawód:architekt

i nie zanieczyszczają nocnego nieba światłem. Sprawność systemu opartego na takim
oświetleniu jest bardzo wysoka i może wynieść nawet powyżej 100 lm/W (dla wysokowydajnych Power LED).
LED – gdzie stosować
Obecnie diody LED stosuje się głównie
w oświetleniu wewnętrznym jako akcentujące
i dekoracyjne oraz zewnętrznym – ogrodowym, parkowym, awaryjnym czy dekoracyjnym. Wykorzystuje się je zatem do iluminacji
obiektów architektonicznych, podświetlenia
znaków drogowych, billboardów, eksponatów w muzeach i na wystawach sklepowych,
roślin w parkach. Są też używane w oświetleniu samochodowym. Zalety diod pozwalają
przypuszczać, że takie źródła światła wyprą
z użycia źródła konwencjonalne.
LED – przepisy unijne
Ekspansję ułatwią zapewne akty prawne Unii
Europejskiej, która zobowiązała się do poprawy efektywności energetycznej. Ogłoszono
już program i terminy wycofywania z produkcji
energochłonnych źródeł światła przeznaczonych dla gospodarstw domowych. Komisja
Europejska przewiduje, że roczne oszczędności na obszarze krajów UE – wynikające
z wymiany żarówek – wyniosą ok. 5 mld euro.
LED mają szanse zastąpić żarówki, halogeny i jarzeniówki. Na ulicach pojawią się jako
alternatywa dla popularnych lamp sodowych
i rtęciowych. Wśród światowych producentów
zajmujących się oświetleniem widać tendencje do produkcji gotowych zamienników tradycyjnej żarówki, świetlówki czy lampy sodowej

na „żarówkę ledową”, którą można zasilać
bezpośrednio z sieci.
W Polsce dostępne są już gotowe zamienniki lamp drogowych. Można je podmienić
wysokowydajnymi diodami power LED o strumieniu świetlnym od kilku do kilkunastu tysięcy
lumenów, szerokim kącie rozsyłu wiązki światła (120º) i dużej równomierności natężenia
oświetlanej powierzchni światłem zbliżonym
do światła dziennego.
Takie oświetlenie, trwałe i przyjazne dla
środowiska naturalnego, zapewnia dobrą
widoczność, komfort, a co za tym idzie większe bezpieczeństwo na drogach. Łatwość,
z jaką można sterować diodami LED, oraz
niskie koszty konserwacji wiążą się z dalszymi oszczędnościami. Istotną sprawą jest
też możliwość zasilania żarówek czy całych
opraw z diodami bezpośrednio z sieci 180230 V, bądź napięciem stałym, najczęściej
12 lub 24 VDC.
Wszystkie te zmiany zachodzą, można
powiedzieć, na naszych oczach. A to nie
wszystko. Już wkrótce rozpocznie się ekspansja następnej generacji źródeł światła –
organicznych diod LED, nazwanych OLED.
Obecnie przechodzą już intensywną fazę
badań w laboratoriach.
Umiejętne oświetlanie wnętrz, możliwość
zmiany klimatu i nastroju pomieszczeń za
pomocą sterowania strumieniem świetlnym
i barwą, stosowanie brył świetlnych czy całych
ścian i posadzek świetlnych, tworzenie fontann
świetlnych – to wszystko znacząco wpływa na
estetykę i ekspresję przestrzeni. Diody LED
dają architektom i dizajnerom niemal nieograniczone możliwości artystyczne.
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Lampa fotowoltaiczna

Lampa fotowoltaiczna

parkowo-uliczna P010/600

ogrodowa P020

wysokość lampy – 6,0 m,

wysokość lampy – 2,2 m,

moc modułu PV – 75 Wp,

moc modułu PV – 7 Wp,

powierzchnia modułu – 0,7 m²,

powierzchnia modułu – 400 cm²,

natężenie oświetlenia

natężenie oświetlenia

na ziemi – max 27 lx,

na ziemi – 3-5 lx,

czas pełnego ładowania przy

czas pełnego ładowania przy

nasłonecznieniu 1000 W/m² – 5 h,

nasłonecznieniu 1000 W/m² – 5 h,

maksymalny czas świecenia – 30 h

maksymalny czas świecenia – 16 h

Przykłady oświetlenia LED z zasilaniem modułami fotowoltaicznymi

LED zasilane fotowoltaiką (PV)
i turbiną wiatrową
Dziś już nie trzeba nikogo przekonywać, że
stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE)
takich jak np. fotowoltaika czy turbiny wiatrowe
w miejsce tradycyjnych, znacząco przyczynia się do obniżenia emisji dwutlenku węgla,
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, poprawy zdrowia i komfortu życia.
Na świecie całe osiedla projektuje się
już i buduje w harmonii z naturą. Są energetycznie samowystarczalne w oparciu o OZE,
z uwzględnieniem lokalnych warunków dostępu do światła dziennego, naturalnej wentylacji
czy zasobów wiatrowych. Na dachach instaluje
się kolektory słoneczne do podgrzewania wody
użytkowej. Panele fotowoltaiczne (PV) przetwarzają promieniowanie Słońca, zaś turbiny wiatrowe siłę wiatru na prąd elektryczny. Zasilane
nim są odbiorniki prądu stałego i zmiennego.
W polskich warunkach klimatycznych
warto rozważyć układ hybrydowy, tj. zasto-

sowanie w jednym zestawie panela PV oraz
turbiny wiatrowej jako generatory prądu. Zimą
w środkowej Europie mamy do czynienia ze
słabym nasłonecznieniem i silniejszymi wiatrami, latem jest odwrotnie. Dlatego taki system zapewnia równomierną produkcję energii
elektrycznej w skali całego roku. Ponieważ zasilanie oświetlenia za pomocą PV nie należy,
przynajmniej na razie, do tanich rozwiązań,
stosowanie energooszczędnych LED pozwala
obniżyć koszty całej instalacji. PV, turbina wiatrowa i LED jeszcze lepiej ze sobą harmonizują
pod kątem ekonomicznym. Cały system jest
niezawodny, trwały, ekologiczny, niezależny
od dostawców energii, o bardzo niskich kosztach obsługi, prosty w działaniu, łatwy w montażu i ewentualnej rozbudowie.

kinie. Służy ona do dynamicznej projekcji gry
świateł za pomocą diod LED. Na tej fasadzie
o wymiarach 60x33 m zamontowano ponad
2200 źródeł światła opartych na opisywanej
technologii. Olbrzymi videoekran wyświetla informacje i obrazy z wnętrza budynku
(przedstawienia teatralne, wystawy, przyjęcia), bądź z jego sąsiedztwa. Energia elektryczna zasilająca ścianę pochodzi wyłącznie
z modułów fotowoltaicznych zamontowanych
na fasadzie. Zdjęcie tej fasady można znaleźć pod linkiem: http://nait5.ﬁles.wordpress.
com/2008/05/00_03.jpg

LED w Pekinie
Jako ciekawy przykład zastosowania technologii LED w praktyce wymienić można artystyczną architekturę fasady „Greenpix” w Pe-

Krystyna Niesiobędzka-Pysiak
k.pysiak@sunnylife.pl
SunnyLife Technologies

TABELA 1 PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW LED I TRADYCYJNYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA
Źródło
światła

Skuteczność Klasa efektywności
świetlna lm/W
energetycznej

Żywotność
godz.

Możliwość sterowania
strumieniem świetlnym

Współczynnik
oddawania barw Ra

Wytrzymałość
mechaniczna

Żarówka standardowa

14

E, F, G

1 000

tak

100

niska

Lampa
halogenowa

20

B (z powłoką
podczerwieni), C
(z ksenonem), D, E, F

1 000 – 3 000

tak

100

niska

Świetlówka
standardowa

60

A, B

12 000

nie

95

niska

Wysokoprężna
lampa sodowa

90-230

A

20 000 – 55 000

nie

niski

niska

LED (barwa biała)

30-130

A

50 000 (spadek o 50%
strumienia świetlnego)

tak

dowolnie regulowany
do ok. 95

b. duża
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Odnawialne paliwo z trocin
Sławomir Dudzic

Pelet to rodzaj paliwa stałego zaliczanego
do odnawialnych źródeł energii. Można go
produkować z materiałów takich jak trociny, słoma,
susz jabłkowy, otręby czy łuski słonecznika lub
Fot. Neotermo

kawy. Najbardziej znany i rozpowszechniony jest
pelet produkowany na bazie trocin.

P

Pelet jest bardzo dobrym materiałem opałowym i w zasadzie można go stosować we
wszystkich urządzeniach grzewczych na paliwo stałe. Ze względu na bardzo małą wilgotność (sięgającą maksymalnie 12%) i twardość
(gęstość) na poziomie 1,0-1,4 kg/dm3 może
być automatycznie podawany do paleniska.
Właściwości te powodują, że ślimak i retorta
zasilające kocioł nie ulegają częstemu zapychaniu. Wykorzystanie peletu w automatycznych kotłach jest więc najbardziej uzasadnione, ale to nie jedyne jego zastosowanie.
Nadaje się do palenia w kominkach, dobrze
sprawdza się też jako materiał rozpałkowy.
Bardzo często stosowany jest do wspomagania procesu spalania kiepskiej jakości
węgla w pospolitych kotłach wrzutowych.
Niewątpliwym atutem peletu jest jego stosunkowo wysoka kaloryczność. Kształtuje się
na poziomie ok. 18,5-19,5 MJ/kg. Pozostałe zalety to niska zawartość popiołu, łatwość składowania i przewożenia, a także dostępność
na rynku. Najczęściej produkowany granulat
drzewny ma średnicę 6 lub 8 mm. Wytwarza
się go z trocin drzew iglastych, liściastych lub
z mieszanki wymienionych. Oprócz peletu,
z trocin produkuje się też brykiety trocinowe
o różnych kształtach. Najtańszym produktem
w tej grupie jest brykiet opałowy (wałki o średnicy 5-9 cm i długości 5-12 cm).

Sławomir Dudzic
handel@neotermo.pl
właściciel ﬁrmy Neotermo,
dystrybuującej pelet oraz
kominki i piecyki na biomasę
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TABELA 1 PORÓWNANIE NORMOWYCH WŁAŚCIWOŚCI PELETU
Rodzaj oznaczenia

Wartość opałowa

Jednostka

DIN 51731

DIN+

kJ/kg

17 500-19 500

>18 000

Wilgotność

%

<12

<10

Popiół

%

<1,5

<0,5

Zawartość siarki

%

<0,08

<0,04

Zawartość chloru

%

<0,3

<0,3

Obecnie, w dobie deﬁcytu na drewno
i wysokich cen tego surowca, ogromną popularność zdobywają brykiety kominkowe
na bazie trocin drzew liściastych. Pochodzą
one z obróbki twardych drzew, takich jak
buk, dąb czy jesion. Najczęściej spotykane
kształty brykietów kominkowych to długie
wałki lub kostka w kształcie cegły. Dobrej jakości brykiet kominkowy charakteryzuje się
wysokim stopniem sprasowania, małą zawartością luźnych trocin w opakowaniu jednostkowym, wysoką kalorycznością i niską
zawartością popiołu.
Wpływ na żywotność kotłów
Stosowanie peletu nie zużywa urządzenia
grzewczego. Dzieje się tak z powodu „chemicznej czystości” paliwa, które zwykle
zawiera znikomą ilość pierwiastków korozjogennych, a często cechuje się ich zupełnym brakiem. Także własności mechaniczne peletu powodują niewielki stopień
zużycia części w automatycznych urządzeniach grzewczych. Wystarczy porównać go
np. z ekogroszkiem produkowanym z węgla
kamiennego, który w stosunkowo szybkim
tempie ściera ślimak i powoduje korozję wewnętrznych części kotła.

Jakość i dostępność na rynku
Obecnie pelet dostępny jest na terenie całego
kraju. Dostarcza się go do klienta samochodami z windą. Ceny kształtują się na poziomie
700-770 zł za tonę. Pakowany jest najczęściej
w worki foliowe o wadze od 15 do 25 kg, ułożone na palecie. Powinien być składowany w pomieszczeniach suchych, bez dostępu wilgoci.
Taki magazyn nie musi być ogrzewany.
Rynek peletów w Polsce wciąż jest w fazie
rozwoju, dlatego nadal brakuje stałej zależności pomiędzy jakością paliwa a jego ceną.
Bardzo często za diametralnie różne jakościowo rodzaje płacimy tyle samo. Jakość produkowanego w Polsce peletu jest zróżnicowana
– niską odznacza się ten przeznaczony dla
dużej energetyki, dalej w kolejności jest pelet
o parametrach standardowych i wreszcie ten
bardzo dobry jakościowo.
W naszym kraju jakość peletu określana jest najczęściej na podstawie niemieckich norm DIN lub DIN+ wydawanych przez
Centralny Instytut ds. Badania Towarów DIN
CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, z siedzibą w Berlinie. Większość
polskich producentów produkuje pelet spełniający wymogi normy DIN, a tylko nieliczne
cechują się najwyższą jakością DIN+.
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Czas kotłów na pelet
Sławomir Dudzic

Kotły na pelet są dobrze znane w krajach skandynawskich,
Niemczech, Austrii, Kanadzie i USA. W Polsce dostępne dopiero
od kilku lat, coraz częściej pojawiają się w projektach.
Wytwarzają energię z ekologicznego paliwa, które pochodzi
z odnawialnych źródeł. Dlatego promuje się je jako urządzenia
przyjazne dla środowiska.

Z

Za zastosowaniem kotłów na pelet przemawia
wiele argumentów. Projektanci z pewnością
zwrócą uwagę na prostą konstrukcję urządzenia, ułatwiającą zaprojektowanie nawet najbardziej wymagającej i rozbudowanej instalacji dla
całego budynku i fakt, że kotłownia, w fazie projektu nie musi być obarczona żadnymi dodatkowymi pozwoleniami. Dla inwestorów szczególnie
atrakcyjna jest możliwość otrzymania korzystnych kredytów i dotacji jeżeli wyrażą gotowość
instalacji ekologicznego ogrzewania.

Zalety kotłów
Stosowanie kotłów na pelet wiąże się z niższymi
kosztami eksploatacji oraz ceną paliwa w stosunku do gazu, oleju i prądu, a porównywalnymi
do ekogroszku z węgla kamiennego. Urządzenia
te wytwarzają małą ilość popiołu, który cechuje
się nietoksycznością i może być wykorzystywany jako nawóz. Zbiornik na popiół opróżniany jest
raz w miesiącu. Paliwo jest workowane i suche,
co znacznie ułatwia utrzymanie kotłowni w czystości. Zachętą może być także niski koszt instalacji ogrzewania peletowego w stosunku do np.
kotłów kondensacyjnych, gdzie konieczne jest
przewymiarowanie grzejników lub wykonanie
ogrzewania podłogowego. Kotły na pelet odznaczają się też prostą konstrukcją, a sterowanie,
samodzielna kontrola i czyszczenie urządzenia
nie wymagają specjalnych umiejętności i nie muszą być wykonywane przez specjalistów. Inwestorów powinna również przekonywać rosnąca
dostępność paliwa oraz jego stabilizujący się
rynek. Szczególnie jeśli porównać go z rynkiem
węglowym, gdzie wciąż obserwuje się pogarszanie jakości opału i rosnące ceny, czy z rynkiem sukcesywnie drożejących paliw płynnych.
Wśród najważniejszych zalet instalacji grzewczej na pelet należy więc wymienić ekologię,
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wysoki stopień zautomatyzowania kotłów, niskie
koszty eksploatacyjne i koszty paliwa oraz czystość w kotłowni.
Prosta eksploatacja
Producenci kotłów na pelet starają się zminimalizować czynności osób obsługujących te
urządzenia. Najistotniejsze prace, jakie należy
wykonywać, związane są z ich eksploatacją. Po
pierwsze należy pamiętać o ręcznym uzupełnianiu zbiornika zasypowego. Najczęściej jest on
zintegrowany z kotłem i może pomieścić od 100
do ok. 200 kg paliwa. Coraz częściej pojawiają
się jednak piece z bardzo dużymi zbiornikami,
o pojemności kilku ton i więcej. W tak dużych
urządzeniach pelet wtłaczany jest pneumatycznie, z cysterny samochodowej. Okres bez
kontroli czystości urządzenia dla kotłów dostępnych na rynku uwarunkowany jest pojemnością
popielnika i wynosi ok. 3-4 tygodni.
Koszty inwestycji i użytkowania
Koszt zakupu popularnego kotła na pelet i ekogroszek o mocy np. 25 kW, na początku roku
2009 wahał się w przedziale od 7 do 15 tys. złotych. Na rynku dostępne są oczywiście również
kotły tylko na pelet, o rozbudowanej automatyce i nowoczesnym wyglądzie. Ich ceny wahają
się w przedziale od 12 do 25 tys. złotych.
Koszty wykonania instalacji w systemie
ogrzewania peletem są jednymi z najniższych
jeśli porównamy je z kotłowniami na inne paliwa. A serwis takich urządzeń ogranicza się do
corocznej kontroli.
Trwałość urządzeń grzewczych na pelet
jest wysoka z uwagi na znikomą zawartość
siarki oraz niską wilgotność tego paliwa. Ponadto wysoka jakość materiału opałowego nie
sprzyja korozji, co stanowi problem w kotłach

węglowych. Warto zaznaczyć, że do ogrzewania dużych powierzchni nie potrzeba dodatkowych urządzeń wspomagających. Wystarczy
zastosowanie kaskady kotłów.
Kotły w projekcie
Na etapie projektu należy uwzględnić przede
wszystkim powierzchnię zajmowaną przez kocioł oraz zasobnik na pelet. Pojemnik na paliwo może bowiem stanowić integralną część
kotła albo być niezależnym podzespołem
połączonym z kotłem za pomocą ślimaka lub
przewodu pneumatycznego.
Oprócz tego należy przewidzieć dostateczną ilość miejsca na pomieszczenie w kotłowni (ok. 3-4 m3), które służyć będzie jako
skład opału. W krajach zachodnich, gdzie stosowanie peletu ma dłuższą tradycję, najczęściej buduje się zbiorniki naziemne lub podziemne, usytuowane poza obiektem, w którym
znajduje się kocioł. W takim wypadku granulat
drzewny uzupełniany jest pneumatycznie z cysterny samochodowej. Niekiedy, w przypadku
kotłowni o większej mocy, buduje się je łącznie ze zbiornikiem na pelet poza ogrzewanym
budynkiem.
Projektując kotłownię, w której zastosowane
będą popularne kotły na pelet i ekogroszek,
należy pamiętać o jednej istotnej kwestii – podawana przez producenta moc dotyczy zwykle
ekogroszku. Jeśli więc chcemy stosować pelet,
należy dla określonej powierzchni przewidzieć
kocioł o mocy większej o ok. 3 kW. Dodatkowo
zaleca się zastosowanie wkładu kominowego
ceramicznego lub z tzw. kwasówki. Jest to konieczne, gdyż kotły na pelet mają stosunkowo
niską temperaturę spalin i przy zimnym kominie
pojawia się niekorzystne zjawisko kondensacji
pary wodnej w spalinach.
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OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ARCHITEKTÓW

Aneks do Umowy grupowego
obowiązkowego ubezpieczenia OC
KRIA informuje, że 24 lutego 2009 r. podpisany został Aneks do umowy z PZU SA. Wśród zmian jest ujęcie w zakresie
ubezpieczenia dodatkowych czynności, w tym – wykonywania charakterystyk i świadectw energetycznych.

A

Aneks wprowadza szereg istotnych zmian
w stosunku do obowiązujących do tej pory
postanowień. I tak:
1. Rozszerzony został indeks czynności, które
podlegają grupowemu ubezpieczeniu na:
sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego
(jeżeli architekt ma prawo do wykonywa-

nia takiego nadzoru w decyzji o nadaniu
uprawnień),
wykonywanie charakterystyk i świadectw energetycznych budynków.
2. PZU rezygnuje z regresu w stosunku do architektów, jeżeli szkody zostały wyrządzone
w wyniku rażącego niedbalstwa. Uwaga:
Postanowienie to nie dotyczy indywidualnego ubezpieczenia dobrowolnego – paragraf
2 ust. 4 pkt. e-h (patrz: Załącznik nr 1 do

Aneksu Umowy dotyczącego zmian w Załączniku nr 7 Umowy grupowego ubezpieczenia OC architektów).
3. Od tej pory to dział likwidacji szkód powinien powiadamiać właściwą Okręgową
Izbę Architektów o wpłynięciu roszczenia,
a nie jak do tej pory – architekt (de facto,
jak pokazała praktyka, to postanowienie
było „martwym” zapisem).
4. Nadano nowe brzmienie Załącznika nr 7 Umowy grupowego ubezpieczenia OC architek-

ANEKS NR 4
Do umowy grupowego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej architektów członków Izby Architektów, zawarty w dniu 24.02.2009 r. w Warszawie
pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA a Krajową Izbą Architektów
§1
Niniejszym Aneksem wprowadza się następujące zmiany Umowy grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
architektów członków Izby Architektów zawartej
w dniu 16 lutego 2005 roku.
1. W § 3 ust. 2 dodaje się nowe punkty
„h”-„k” w brzmieniu:
„h) sprawdzaniu projektów architektonicznych i architektoniczno-budowlanych,
i) kierowaniu robotami budowlanymi
w odniesieniu do architektury budynku,
j) sprawowaniu nadzoru inwestorskiego,
k) wykonaniu charakterystyk i świadectw
energetycznych obiektów budowlanych.”
2. W § 3 dodaje się nowy ustęp 9 w brzmieniu:
„9) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
także szkody wyrządzone w wyniku
rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego
lub osób za które ponosi on odpowiedzialność. PZU SA rezygnuje z prawa
dochodzenia roszczeń regresowych
wobec sprawcy szkody wyrządzonej
rażącym niedbalstwem.”
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3. Ust. 7 § 12 Umowy otrzymuje brzmienie:
„PZU SA powiadomi właściwą OIA o wpłynięciu roszczenia przez poszkodowanego.
PZU SA porozumiewa się z Ubezpieczonym
bezpośrednio, informując właściwą OIA
o przebiegu sprawy.”
4. Skreśla się ust. 8 § 12,
5. Dodaje się ust. 5 § 6 w Załączniku
nr 4 „Instrukcja postępowania przy przystępowaniu architektów do umowy grupowego,
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów, za pośrednictwem
okręgowych izb architektów” w brzmieniu:
„Właściwy Inspektorat PZU SA zawrze
umowę o wykonywanie za czynności obsługi
grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z pracownikiem biura OIA
wyznaczonym przez właściwą Radę OIA”.
6. Nadaje się brzmienie ust. 1 § 2 w Załączniku
nr 4 „Instrukcja postępowania przy
przystępowaniu architektów do umowy
grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej architektów,
za pośrednictwem okręgowych izb architektów” w brzmieniu:

„Podstawowy okres ubezpieczenia wynosi
12 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 4-6 § 3.”
7. Nadaje się nowe brzmienie Załącznika nr 7
do Umowy grupowego ubezpieczenie OC
architektów, który stanowi Złącznik nr 1 do
niniejszego aneksu.
§2
1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają
bez zmian.
2. Ustala się jednolity tekst Umowy grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej architektów
członków Izby Architektów. KIA zobowiązuje
się w terminie 30 dni od dnia podpisania
niniejszego Aneksu do umieszczenia jednolitego tekstu Umowy w serwisie internetowym KIA, oraz przesłać elektroniczną wersję
pliku do PZU SA.
§3
Postanowienia niniejszego Aneksu wchodzą
w życie z dniem podpisania.
§4
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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tów, w którym podwyższone zostały kwoty
indywidualnego ubezpieczenia od 50.000
Euro do 700.000 Euro. Należy zauważyć,
że dla sum gwarancyjnych od 350.000 Euro
do 700.000 Euro nie będą miały zastosowania postanowienia Umowy grupowego
ubezpieczenia OC architektów, lecz „Warunki Ogólne Ubezpieczenia OCZ” ustalone
przez PZU SA.

Oddzielnego omówienia wymaga paragraf 1
pkt 5 Aneksu. Jest to realizacja zgłaszanego
przez Okręgowe Izby Architektów problemu
obciążenia biur izb okręgowych czynnościami
związanymi z obsługą grupowego ubezpieczenia. Od tego roku, zgodnie z postanowieniem par. 1 pkt 5), właściwy Inspektorat PZU
SA powinien zawrzeć umowę cywilno-prawną
z wyznaczonym, przez właściwą Radę, pra-

cownikiem biura OIA o wykonywanie czynności obsługi grupowego ubezpieczenia OC
architektów. W tej sprawie Okręgowe Rady
powinny porozumieć się ze swoimi Inspektorami PZU SA, powołując się na postanowienia
załączonego Aneksu do Umowy.
Pozostałe poprawki Umowy mają charakter techniczny, związany z wyżej opisanymi
zmianami.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU NR 4 zawartego w dniu 24.02.2009 r.
Załącznik nr 7 do Umowy grupowego ubezpieczenia OC architektów
UBEZPIECZENIE DODATKOWE
– DOBROWOLNE
§1

2) powstałe wskutek niedotrzymania
terminów wykonania czynności zawodowych lub harmonogramu prac,

1. PZU SA zapewnia Ubezpieczonemu ochronę
ubezpieczeniową od odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w okresie
ubezpieczenia w związku z wykonywaniem
przez Ubezpieczonego zawodu – na warunkach
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2,
lecz powyżej sumy gwarancyjnej określonej
w § 7 ust. 1, o ile nastąpi podpisanie przez
Ubezpieczonego dodatkowej umowy (polisy)
z PZU SA.

3) powstałe w wyniku normalnego zużycia
lub wadliwej eksploatacji budynków
i budowli,

2. Dla sum gwarancyjnych określonych od
punktu e-h ust. 4 § 2 ubezpieczenie nadwyżkowe zawierane jest na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej
ustalonych Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia
28 czerwca 2007 r. Zarządu PZU wraz
z klauzulą nr 52 – klauzula odpowiedzialności
cywilnej architekta zgodnie z treścią poniżej:

6) wynikłe z braku określonych w umowie
właściwości estetycznych przedmiotu
umowy, w tym również z zastosowaniem
elementów o właściwościach niezgodnych z umową.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
PZU SA obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody
powstałe wskutek wykonywania czynności
zawodowych architekta, na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumę
gwarancyjną wynikającą z zawartej umowy
ubezpieczenia obowiązkowego.
2. PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) powstałe w wyniku przekroczenia
ustalonych kosztów,
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sumę gwarancyjną określoną w § 7 ust. 1,
na wszystkie zdarzenia w okresie trwania
umowy dodatkowej w zakresie punktu od
a-d oraz na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia w zakresie punktu
od e-h, z następującą dodatkową roczną
składką:

4) powstałe z wadliwego wykonawstwa
budynków, obiektów budowlanych,
urządzeń lub instalacji zaprojektowanych przez ubezpieczonego,

a) od dodatkowej sumy ubezpieczenia
50.000 euro składka dodatkowa wynosi
170,00 zł,

5) które ubezpieczony zobowiązany jest naprawić w ramach rękojmi lub gwarancji,

b) od dodatkowej sumy ubezpieczenia
100.000 euro składka dodatkowa wynosi
290,00 zł,

§2
1. Ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest
na pisemny wniosek Ubezpieczonego, który
przystąpił do grupowego ubezpieczenia OC
architektów.
2. Ubezpieczenie dodatkowe może zostać
zawarte z Ubezpieczonym, który w okresie
ostatnich 3 lat nie spowodował szkody
objętej zakresem ubezpieczenia.
3. Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego PZU SA potwierdza się dokumentem
ubezpieczenia (polisa).
4. W ramach ubezpieczenia dodatkowego
PZU SA wprowadza się następujące dodatkowe limity odpowiedzialności, ponad

c) od dodatkowej sumy ubezpieczenia
150.000 euro składka dodatkowa wynosi
390,00 zł,
d) od dodatkowej sumy ubezpieczenia
200.000 euro składka dodatkowa wynosi
480,00 zł,
e) od dodatkowej sumy gwarancyjnej
350 euro – składka 1.045 zł,
f) od dodatkowej sumy gwarancyjnej
500 euro – składka 1.470 zł,
g) od dodatkowej sumy gwarancyjnej
600 euro – składka 1.690 zł,
h) od dodatkowej sumy gwarancyjnej
700 euro – składka 1.950 zł.
§3
W zakresie ubezpieczenia dodatkowego
składka ubezpieczeniowa jest płacona odrębnie
przez Ubezpieczonego według warunków
ustalonych w polisie ubezpieczeniowej.

zawód:architekt
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PRACE NAD ZMIANĄ USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Apel w sprawie odrzucenia
poprawek do ustawy Prawo budowlane
16 marca 2009 roku grupa największych organizacji zawodowych działających dla dobra polskich
miast oraz polskiej gospodarki, budownictwa i architektury podpisało porozumienie opowiadające
się za odrzuceniem senackich poprawek do zmiany ustawy o prawie budowlanym.

O

Oﬁcjalne stanowisko samorządów zawodowych, związków i stowarzyszeń, które podpisały porozumienie, zawarte zostało w liście
do Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego. Dotyczy ono uchwały Senatu z 5
marca 2009, która wprowadza poprawki do
uchwalonej przez Sejm 12 lutego 2009 roku
ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz niektórych innych ustaw. Senat przekazał
ustawę do Komisji Infrastruktury oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Obecnie oczekuje ona na ostateczne głosowanie w Sejmie.
Sławomir Żak, Prezes Izby Architektów:
Środowiska które podpisały porozumienie
ponoszą odpowiedzialność zawodową za
problemy gospodarki przestrzennej. Proponowane rozwiązania prawne pociągną za
sobą bardzo poważne konsekwencje dla budownictwa i architektury odbijając się negatywnie na bezpieczeństwie obiektów, jakości
ich wykonania i krajobrazie przestrzennym.
Ustawa w obecnym kształcie odstraszy
również inwestorów zagranicznych, ułatwi samowolę budowlaną i spowoduje szkodliwe
rozpraszanie zabudowy. Niepotrzebnie próbujemy na siłę tworzyć nowe prawo, w momencie, kiedy możemy czerpać z doświadczeń
innych krajów, stosujących od lat sprawdzone
rozwiązania. Racjonalne zagospodarowywanie
terenu i planowanie przestrzenne ma wielkie
znaczenie społeczne, określa warunki życia,
zmniejsza koszty podróżowania i transportu,
ułatwia działalność gospodarczą, a także chroni walory środowiskowe.
Zniesienie pozwoleń na budowę nie spowoduje rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Wzrośnie jedynie liczba lokalnych protestów
wynikających z wadliwych projektów. Idące
za tym procesy sądowe będą w konsekwencji
oznaczać olbrzymie wydatki dla Państwa spowodowane ustawą, która teoretycznie miała
uprościć procedury budowlane i odciążyć budżet. Propozycja odrolnienia gruntów rolnych
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w miastach również jest błędem. Obszary
objęte odrolnieniem przekraczają zapotrzebowanie inwestycyjne miast. Zgodnie z prawem
rynku deweloperzy będą jednak wybierać te
obszary, które nigdy nie będą tzw. terenami uzbrojonymi, czyli podłączonymi do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej. Tak rozbudowujące się
miasto będzie kompletnie niefunkcjonalne dla
jego mieszkańców.
Piotr Rożen, wiceprezes KRIA ds. legislacji:
Nowelizacja ustawy Prawo budowlane w wersji sejmowej nie sprzyjała poprawie jakości
architektury i budownictwa oraz prowadzeniu
racjonalnej gospodarki przestrzennej w Polsce. Senackie poprawki sprawiają, że ustawa nie tylko nie działa korzystnie na sektor
budowlany, lecz wręcz wprowadza elementy
szkodliwe dla bezpieczeństwa obiektów i dla
polskiej gospodarki.
Autorzy poprawek argumentują, że obecne prawo budowlane stosuje te same kryteria
do osoby budującej swój dom jednorodzinny
oraz do inwestorów stawiających nowy supermarket. Przepisy, które nakazują zachowywanie takiej samej staranności przy projektowaniu i budowie obu typów tych obiektów,
są uzasadnione względami bezpieczeństwa.
Ustawodawca nie zauważa jednak, że poprawka nr 21 ustanawia stałą wysokość kar
za wznawianie robót budowlanych, niezależnie od wielkości inwestycji. Ustalona kwota
50 tysięcy złotych jest nieproporcjonalna do
wykroczenia i szkodliwości czynu, zwłaszcza
w wypadku osób prywatnych budujących swój
dom. Poprawka nr 11 narusza z kolei podstawową zasadę ładu przestrzennego i stawia
pod znakiem zapytania celowość działań
z zakresu planowania przestrzennego.
***
Najważniejsze zmiany wprowadzone przez
Senat dotyczą: rezygnacji z wymogu uzyskania decyzji o rejestracji budowy w przy-

padku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko (poprawka nr 6,
art. 28), likwidacji konieczności zgodności
usytuowania obiektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu
ze zgodą urbanistyczną (poprawka nr 11,
art. 30a), usunięcia możliwości sprzeciwu
właściwych organów, w wypadku, gdy budowa może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia (poprawka nr 12,
art. 30b), upoważnia ministra właściwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do określenia kwaliﬁkacji i kryteriów, jakie winny spełniać osoby
uprawnione do sporządzania specjalistycznych opinii (poprawka nr 14, art. 32.4).
Porozumienie urbanistów, architektów i inżynierów budownictwa zgłosiło zastrzeżenia
do wszystkich powyższych przepisów oraz
dodatkowo do poprawek nr 19, 20, 21, 27 i 51.
List do Marszałka Sejmu w sprawie zmiany
ustawy został podpisany przez następujące
instytucje: Izba Urbanistów, Izba Architektów,
Izba Inżynierów Budownictwa, Towarzystwo
Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Polskie Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa, Izba Gospodarcza Projektowania Architektonicznego.
Treść listu Porozumienia w pełnym brzmieniu – publikujemy na stonie obok.

Pełny tekst projektu ustawy dostępny
jest na stronie internetowej Sejmu RP:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie6.nsf/
nazwa/1048_u/$ﬁle/1048_u.pdf
Zmiany omówione w informacji dotyczą
poprawek senackich z 5 marca 2009
roku, z którymi można się zapoznać
w całości pod adresem:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/
wgdruku/1767/$ﬁle/1767.pdf
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Z ostatniej chwili:
Komisja Sejmowa odrzuciła 1 kwietnia najbardziej szkodliwe poprawki Senatu do ustawy Prawo budowlane,
nazywanej ustawą Palikota. Odrzucono łącznie 21 poprawek Senatu, dotyczy to nr: 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 48, 50, 51. W tej grupie znalazły się prawie wszystkie z wymienionych
w memoriale skierowanym do Marszałka Sejmu przez grupę B8. Argumenty posłów wnioskujących o odrzucenie
poprawek były zbieżne z treścią wystąpienia naszego Porozumienia.
Piotr Rożen, wiceprezes KRIA ds. legislacji

List skierowany do Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego,
podpisany wspólnie przez organizacje zawodowe należące
do Porozumienia urbanistów, architektów i inżynierów budownictwa 16 marca 2009 r.
Szanowny Panie Marszałku,
Porozumienie urbanistów, architektów i inżynierów budownictwa, które skupia dziesięć
największych zawodowych organizacji pracujących i działających dla dobra polskich miast,
polskiej gospodarki, polskiego budownictwa
i polskiej architektury zwraca się do Pana,
jako do Marszałka Sejmu III RP oraz jednego
z liderów koalicji rządzącej naszym krajem,
z apelem o spowodowanie odrzucenia poprawek „Ustawy o zmianie ustawy – Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw”, zawartych w Uchwale Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 5 marca 2009 r., które ewidentnie osłabią kontrolę budowlaną, ograniczą
możliwość kontroli procesów inwestycyjnych
przez właściwe organa oraz ułatwią samowole budowlane i szkodliwe rozpraszanie zabudowy. Wbrew argumentom wnioskodawców,
proponowane zmiany prawa nie tylko pogorszą stan naszych miast lecz również utrudnią
inwestowanie. Jedynym beneﬁcjentem zmian
prawa, które rzekomo miały uprościć proces
inwestycyjny, będzie szara strefa inwestycji
i budownictwa. Doświadczenia innych krajów w tym zakresie są nam doskonale znane.
Terenów uzbrojonych, które warunkują rozwój budownictwa mieszkaniowego nie przybędzie od zniesienia pozwoleń na budowę,
powiększy się za to liczba katastrof budowlanych i samowoli, wzrośnie ilość lokalnych protestów, konﬂiktów i procesów sądowych.
Szanowny Panie Marszałku,
Wprowadzamy w Polsce własne pomysły
w dziedzinach, w których demokratyczne
kraje wolnego rynku zgromadziły olbrzymie
doświadczenia i stosują od dawna sprawdzone rozwiązania. W naszej ocenie, pro-
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pozycje zawarte w kolejnych nowelizacjach
Komisji „Przyjazne Państwo”, w dziedzinie
gospodarki przestrzennej, urbanistyki i budownictwa są całkowicie sprzeczne z prawami rządzącymi gospodarką przestrzenną w krajach Europy.
Likwidacja pozwoleń na budowę i rezygnacja z kontroli procesów urbanizacyjnych
i budowlanych, to pomysły wręcz kuriozalne. Również ustawowe tzw. „odrolnienie”
gruntów rolnych w miastach było błędem,
bowiem spotęguje rozpraszanie zabudowy
i wchodzenie z inwestycjami na obszary,
które nigdy nie będą uzbrojone i wyposażone w usługi. Rozmiary terenów objętych
odrolnieniem wielokrotnie przekraczają perspektywiczne potrzeby inwestycyjne miast,
a zgodnie z prawami rynku deweloperzy
będą inwestować poszukując najtańszych
terenów, peryferyjnych, nieuzbrojonych
i bez usług. Dla mieszkańców i dla miasta
to katastrofa, bowiem efektem tych działań
będą obszary substandardowej zabudowy.
Troska o ład przestrzenny w krajach rozwiniętych gospodarczo, zwłaszcza w krajach
Unii Europejskiej, należy do najważniejszych
zadań i obowiązków władzy publicznej. Komisja Europejska poświęca tym problemom
coraz więcej uwagi. Dzieje się tak, bowiem
racjonalne zagospodarowanie terenu ma
wielkie znaczenie społeczne – określa warunki życia, buduje społeczną integrację
i przeciwdziała społecznym patologiom, powoduje również wzrost wartości terenu.
W skali makro-ekonomicznej racjonalne
planowanie przestrzenne ogranicza koszty
urbanizacji, zmniejsza koszty podróżowania i transportu, eliminuje nieracjonalne
koszty uzbrojenia i straty energii, ułatwia

więzi ekonomiczne, przyciąga inwestorów.
W skali mikroekonomicznej planowanie
tworzy korzystne warunki inwestowania
oraz ułatwia działalność gospodarczą poprzez stabilne i przewidywalne w czasie
warunki zmian otoczenia. Ład przestrzenny
to także warunek prawidłowego rozwiązania kwestii mieszkaniowej i zapewnienia
właściwego standardu życia w mieście.
Ład przestrzenny to również troska o przyszłość, bowiem ogranicza straty terenów
i zasobów ważnych ekologicznie i ekonomicznie cennych, chroni walory środowiskowe i decyduje o mikroklimacie sieci
osiedleńczej, służy także poprzez mechanizmy partycypacji społecznej eliminacji
konﬂiktów towarzyszących przygotowaniu
inwestycji budowlanych. Pozbawienie obywatela w znowelizowanym prawie budowlanym możliwości udziału w postępowaniu
rejestracyjnym budowy, jest oczywistym
naruszeniem praw obywatelskich.
Szanowny Panie Marszałku,
Skutki braku racjonalnej gospodarki przestrzennej obserwujemy w Polsce od wielu lat
rozpraszanie zabudowy, chaotyczną i bezplanową urbanizacją terenów podmiejskich,
nieuzbrojonych, pozbawionych transportu
i usług. Spekulacje gruntowe pozbawiają
samorządy lokalne należytej renty gruntowej. Pogarszające się warunki inwestowania
powodują ucieczkę poważnych inwestorów.
Zła organizacja przestrzeni potęguje społeczne patologie, obserwujemy różne formy społecznej segregacji mieszkaniowej.
Zaniedbujemy sferę kultury, likwidujemy
przestrzenie publiczne – naturalne obszary
społecznej komunikacji i integracji, centra
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miast są dewastowane przez agresywne reklamy, zieleń miejska jest likwidowana. Prawo winno przeciwdziałać tym negatywnym
zjawiskom, ułatwiać działania inwestorom
i dbać o standard życia Polaków.
Propozycje zawarte w nowelizacji ustawy
„Prawo budowlane” w wersji sejmowej tych
zadań nie realizowały, niestety ich korekta
z powodów formalnych nie jest już obecnie
możliwa. Ale ustawa w wersji „senackiej” jest
gorsza od wersji „sejmowej”, choć przed
dwoma tygodniami było to jeszcze niewyobrażalne. Dlatego wnioskujemy o odrzucenie poniższych propozycji poprawek:
W poprawce Senatu Nr 6 (art. 28) Senat
proponuje rezygnację z wymogu uzyskania decyzji o rejestracji budowy w przypadku inwestycji mogących znacząco
oddziaływać na środowisko. Propozycja
ta jest niezrozumiała, zwłaszcza przy tak
znaczącym ograniczeniu kontroli procesu inwestycyjnego, jaki proponuje ustawa; ze względu na wagę ochrony środowiska niezwykle szkodliwa i niezgodna
z aktualnym stanem prawa.
W poprawce Senatu Nr 11 (art. 30a)
Senat likwiduje konieczność zgodności
usytuowania obiektu budowlanego albo
projektu zagospodarowania działki lub
terenu ze zgodą urbanistyczną. Jest
to nieporozumienie, bowiem zagospodarowanie działki jest bardzo ważne,
często wynika wprost z zapisów planów
miejscowych zagospodarowania przestrzennego, a jego rozwiązania z zasady decydują o jakości użytkowej i architektonicznej inwestycji. Mają też wpływ
na otoczenie (np. usytuowanie obiektu).
Poprawka narusza podstawową zasadę
ładu przestrzennego i stawia pod znakiem zapytania celowość działań z zakresu planowania przestrzennego.
Poprawka 12 Senatu (art. 30b) usuwa
z ustawy przepis, na podstawie którego właściwy organ może wnieść,
w drodze decyzji, sprzeciw, jeżeli
istnieją uzasadnione przesłanki, że
budowa spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Całkowite wyeliminowanie kontroli budowy
jest rozwiązaniem niedopuszczalnym,
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nadzór musi mieć prawo interwencji,
zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość wypadków na polskich budowach.
W poprawce 14 (art. 32.4) Senat skreślił
przepis, który upoważnia ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
do określenia, w drodze rozporządzenia,
kwaliﬁkacji i kryteriów, jakie winny spełniać osoby ﬁzyczne lub jednostki organizacyjne, uprawnione do sporządzania
specjalistycznych opinii. Propozycja jest
nieporozumieniem, bowiem opinia specjalistyczna dotyczy spraw szczególnie
trudnych i ma sens wówczas, kiedy jest
sporządzana przez ekspertów o wysokich kwaliﬁkacjach i dysponujących
aktualną wiedzą. Dla ochrony interesów wykonawcy, inwestora, projektanta
i użytkownika przepis ten jest bardzo
ważny. Argument, że regulacja taka nie
spełnia wymogów określonych w Konstytucji jest wątpliwy.
W poprawkach Senatu Nr 19 (art. 41)
i 20 (likwidacja art. 44) Senat proponuje
uchylenie dotychczas obowiązujących
przepisów nakazujących informowanie
przez inwestora właściwych organów
i projektanta sprawującego nadzór o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
oraz o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz projektanta, zdaniem wnioskodawców informacje takie
wynikają już z dziennika budowy. W sytuacji, kiedy ustawa nakłada na wymienione podmioty większe od dotychczasowych obowiązki należy podejmować
działania odwrotne, gwarantujące im
terminowy dostęp do aktualnych informacji. Jest to propozycja błędna również
dlatego, że ogranicza jawność działań
inwestora i wykonawcy.
Poprawka Senatu 21 (art. 48) i dalsze
poprawki, liberalizują przepisy dotyczące samowoli budowlanej. Jest to szkodliwe biorąc pod uwagę ilość samowoli
budowlanych w Polsce i narastanie zjawiska niekontrolowanej urbanizacji. Należy co najmniej przywrócić wersję Sejmową przepisów dotyczących samowoli
budowlanych w projekcie ustawy.

Poprawka Senatu Nr 21 (art. 48) proponuje również wprowadzenie ryczałtowej
kary przy wznawianiu robót budowlanych w wysokości 50 000 zł. Jest to
rozwiązanie niewłaściwe, bowiem kara
winna być proporcjonalna do wykroczenia i do szkodliwości czynu. Nie jest do
przyjęcia stosowanie identycznego wymiaru kary dla właściciela małego domu
jednorodzinnego i inwestora supermarketu, jeśli łamią prawo.
Poprawka Senatu 27 (art. 57) usuwa
z zawiadomienia o zakończeniu budowy
obiektu budowlanego obowiązek dołączenia wraz z oryginałem dziennika budowy – protokołów badań i sprawdzeń
oraz potwierdzenia, zgodnie z przepisami odrębnymi, odbioru wykonanych
przyłączy. Byłoby to rozwiązanie zagrażające bezpieczeństwu użytkowników,
zwłaszcza w odniesieniu do instalacji
gazowych i elektrycznych.
Poprawką 51 Senat zaproponował trzymiesięczne vacatio legis (w stosunku do
6-ciu miesięcy proponowanych w art.
34 ustawy z 12.02.2009). Biorąc pod
uwagę kontrowersyjność rozwiązań konieczne jest odrzucenie tej poprawki,
tak aby ustawa ta weszła w życie razem
z ustawą „rządową”, co umożliwi jej skorygowanie.
Środowiska, które reprezentujemy ponoszą
odpowiedzialność zawodową za problemy
gospodarki przestrzennej. Jesteśmy głęboko przekonani o konieczności podjęcia
zdecydowanych i skutecznych działań naprawczych w tej dziedzinie. W działaniach
tych priorytetem winno być uporządkowanie systemu prawnego i usunięcie jego
oczywistych braków oraz poprawa funkcjonowania administracji architektoniczno-urbanistycznej i planowania przestrzennego.
Z racji na nasz mandat społeczny, będziemy
podejmować wszelkie dostępne działania
i wykorzystywać wszelkie dostępne środki,
aby obecny ciąg stanowienia szkodliwego
prawa przerwać, mając też głęboką nadzieję, że władze naszego kraju podejmą trud
uporządkowania sfery gospodarki przestrzennej, budownictwa i architektury.
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Do Delegatów na Sprawozdawcze
Okręgowe Zjazdy OIA
Szanowne Koleżanki i Koledzy architekci,
Jesteśmy, jako ludzie uprawiający zawód architekta, w drodze do celu jakim jest wypełnianie konstytucyjnych zobowiązań państwa.
Dzieje się to poprzez nadanie Samorządowi
zawodowemu architektów RP konstytucyjnych
i ustawowych praw do sprawowania pieczy
nad rzeczami, na których jako wykształceni
profesjonaliści się znamy – adekwatnie do
stosownego wykształcenia.
Państwo Polskie przekazało naszej grupie
zawodowej część swoich zobowiązań wobec obywateli, w zakresie ochrony interesu
publicznego w obszarze kształtowania przestrzeni, w której żyjemy.

Wierzę, że wolność zawodowa jest właśnie tymi zobowiązaniami ograniczona. Myślę
również, że warto tę wolność pielęgnować
dla utrzymania tytułu zawodowego architekta
jako ważnego elementu budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Samorządzenie jest zobowiązaniem,
które wymaga zaangażowania w równej
mierze środków, ludzi i ich czasu.
Pod koniec drugiej kadencji działania
Izby Architektów wielu z nas uświadamia sobie bezpośrednio jak wielkie wyzwanie organizacyjne dźwigamy. Jak bardzo nieustannie
brakuje nam osób do aktywnego ciągłego
pogotowia służenia sprawom z pozoru nud-

nym i mało spektakularnym, a często skazanym na brak zauważenia.
Dlatego wszystkim tym, którzy chociaż
minutę ze swojego prywatnego czasu poświęcają dla sprawy samorządu architektów,
serdecznie dziękuję i proszę o jeszcze.
Jest w tym myśleniu jednak przekonanie,
że warto spłacać długi – a tym bardziej wobec zawodu, który jest jednym z najpiękniejszych zawodów na świecie.

Z życzeniami owocnych obrad
Sławomir Żak, architekt
Prezes Krajowej Rady
Warszawa, 17 marca 2009 r.

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
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Ta okropna Dyrektywa!

Projekt nowelizacji Dyrektywy EPBD,
dotyczącej efektywności
energetycznej budynków
Tłumaczenie własne: Aleksander D. Panek

Aleksander D. Panek

Na dokładkę do wszystkich problemów z nie wdrażaniem
dyrektyw europejskich w Polsce, dnia 13 (nomen omen)
listopada 2008 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat
prasowy pt. Energy efﬁcient buildings save money: Recast of
the Energy Performance of Buildings Directive, który informował
o projekcie nowelizacji Dyrektywy opracowanej w 2002 roku
(zobacz: www.buildingsplatform.eu).

Artykuł 1
Zakres
Niniejsza Dyrektywa promuje poprawę charakterystyki
energetycznej budynków wśród państw Wspólnoty, przy
uwzględnieniu klimatu zewnętrznego, warunków lokalnych,
jak i wymagań klimatu wewnętrznego i efektywności
energetycznej.
Niniejsza dyrektywa ustanawia wymagania dotyczące:
a) ram ogólnych dla metodologii obliczeń zintegrowanej
charakterystyki energetycznej budynków i ich części,
b) zastosowania minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej nowych budynków i ich części,

O

Ogłoszenie nowelizacji miało nastąpić w lutym
2009 roku na corocznej tygodniowej imprezie
organizowanej przez Komisję pn. European
Union Sustainable Energy Week. Niestety, jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności projekt
dostał się do wiadomości opinii publicznej
i od razu zapoczątkował żywą dyskusję wśród
krajów członkowskich.
W Polsce fakt ten nie został zauważony
przez władze rządowe, które zresztą w tym
czasie z wielkim trudem ukończyły proces
wdrażania Dyrektywy (6 listopada 2008
roku opublikowano przepisy wykonawcze).
Według opinii wielu środowisk eksperckich
polskie przepisy nie tylko nie w pełni transponują Dyrektywę do krajowego porządku
prawnego, ale zawierają wiele błędów i niejasności.
Aby rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące
założeń wykorzystanych w przepisach wdrażających, odsyłam Państwa do lektury nieautoryzowanego tekstu tłumaczenia znowelizowanej Dyrektywy. Tekst ten jednoznacznie
rozstrzyga sprawy, które w Polsce są wciąż
dyskutowane. Na przykład nowa Dyrektywa
stanowi w artykule 22, aby kraje członkowskie wprowadziły i poinformowały Komisję
o karach nałożonych na tych, którzy nie będą
przestrzegali przepisów.
Reguluje również wiele innych dyskutowanych u nas kwestii dotyczących np. obowiąz-

Aleksander D. Panek
zae@zae.org.pl
Politechnika Warszawska,
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych – Prezes Zarządu
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ku wykonywania świadectw, inspekcji kotłów
i klimatyzacji, monitoringu działania systemów
świadectw oraz inspekcji, kontroli, określania
efektów wdrożenia Dyrektywy, deﬁnicji sposobu stawiania wymagań, raportowania o stanie
wdrożenia Komisji i wielu, wielu innych. Zresztą tekst tłumaczenia jest „samowyjaśniający”.
Czytając go można zadać sobie pytanie dlaczego tak nieudolnie wdrożyliśmy w Polsce
Dyrektywę (patrz: list otwarty środowisk eksperckich do Premiera Rządu, opublikowany
w styczniu 2009 r. w Gazecie Wyborczej, który dla informacji drukujemy także w dodatku
specjalnym Z:A – przyp. red.).
Jest jeszcze nikła nadzieja związana z deklaracjami nowelizacji Prawa Budowlanego
w celu likwidacji uchybień transpozycji. Chciałoby się, aby przedstawiciele Rządu odpowiedzialni za te zagadnienia projektowali przepisy mając na uwadze zapisy, które zaczną
obowiązywać od 31 grudnia 2010 roku (artykuł 23) i aby nie obarczali swoimi zadaniami
niewidzialnej ręki rynku, bo będą mieć kłopot
z uzasadnieniem swojego istnienia.
Zachęcam Państwa, abyście informacje
zawarte w nowej Dyrektywie rozpowszechniali w swoich środowiskach i aktywnie brali
udział w dyskusjach i konsultacjach. Tylko
w ten sposób głos środowiska audytorów,
inżynierów i ekspertów może być słyszalny,
a jest nadzieja, że dzięki temu będziemy mieli
lepsze prawo.
Życzę miłej lektury i spokoju, bo mogło
być dobrze, a wyszło jak zawsze, choć ja
mimo wszystko wciąż mam nadzieję, że będzie lepiej.

Artykuł i tłumaczenie opublikowane dzięki uprzejmości redakcji „Energia i Budynek” – czasopisma Zrzeszenia Audytorów Energetycznych,
www.energiaibudynek.pl

c) zastosowania minimalnych wymagań dotyczących
charakterystyki energetycznej istniejących budynków i ich
części, podlegających większej renowacji,
d) narodowych planów zwiększenia liczby budynków,
w których emisja CO2 i zużycie energii pierwotnej są niskie
lub równe zero,
e) świadectwa energetycznego budynków i ich części,
f) regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacji
w budynkach,
g) niezależnej kontroli systemu świadectw energetycznych
i raportów.

Artykuł 2
Deﬁnicje
Dla potrzeb niniejszej Dyrektywy należy stosować następujące deﬁnicje:
1) budynek – oznacza zadaszoną konstrukcję posiadającą
ściany, która zużywa energię na potrzeby utrzymania
odpowiednich warunków klimatycznych we wnętrzu,
2) system techniczny budynku – oznacza techniczne urządzenia do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, oświetlenia i produkcji elektryczności,
lub ich kombinacji,
3) charakterystyka energetyczna budynku – oznacza obliczeniową lub zmierzoną ilość energii potrzebną do pokrycia
zapotrzebowania na energię związaną ze standardowym
użytkowaniem budynku, które obejmuje między innymi:
ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację, wentylację
i oświetlenie,
4) energia pierwotna – oznacza odnawialną lub nieodnawialną energię, która nie podlega żadnemu procesowi
konwersji lub transformacji,
5) obudowa budynku – oznacza elementy budynku oddzielające jego wnętrze od otoczenia zewnętrznego, w tym okna,
ściany, fundamenty, piwnice, suﬁty, dachy i izolacje,
6) większa renowacja – oznacza renowację, w której:
a) całkowity koszt renowacji obudowy budynku lub
systemów technicznych jest wyższy niż 25% wartości
budynku, z wyłączeniem wartości gruntu,
b) ponad 25% powierzchni obudowy budynku poddane
jest renowacji,
7) norma europejska - oznacza normę przyjętą przez
Europejski Komitet Normalizacyjny, Europejski Komitet
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Normalizacyjny Elektrotechniki lub Europejski Instytut
Norm Telekomunikacyjnych,
8) certyﬁkat charakterystyki energetycznej – oznacza
certyﬁkat oﬁcjalnie uznany przez kraj członkowski lub
jego desygnowaną agendę, zawierający wyliczenie
charakterystyki energetycznej budynku lub jego części
obliczonej zgodnie z metodologią przedstawioną
w załączniku 3,
9) kogeneracja – oznacza jednoczesne wytwarzanie ciepła
i energii elektrycznej i/lub energii mechanicznej,
10) poziom kosztów optymalnych – oznacza najniższy
poziom kosztów w ciągu cyklu istnienia budynku,
określony poprzez koszt inwestycji, remontów
i utrzymania (w tym kosztów energii), przychodów
z produkcji energii i kosztów rozbiórki, jeśli znajdują
zastosowanie,
11) system klimatyzacji – oznacza kombinację komponentów
niezbędnych do dostarczania odpowiednio przygotowanego powietrza wewnętrznego, w tym instalację wentylacji,
12) kocioł – oznacza zestaw obudowy i komory spalania
zaprojektowany w celu transmisji ciepła uwolnionego
w efekcie spalania do czynnika grzewczego,
13) moc nominalna – oznacza maksymalną wydajność cieplną możliwą do osiągnięcia przy ciągłym użytkowaniu
przy zachowaniu deklarowanej sprawności gwarantowanej przez producenta,
14) pompa ciepła – oznacza urządzenie lub instalację, która
odbiera ciepło w niskiej temperaturze z powietrza, wody
lub gruntu i dostarcza to ciepło do budynku.

Artykuł 3
Adaptacja metodyki obliczania
charakterystyki energetycznej budynków
Kraje Członkowskie powinny zastosować metodykę liczenia
charakterystyki energetycznej budynków zgodną z ogólnym
zakresem podanym w załączniku I.
Metodyka powinna zostać zaadaptowana na poziomie
narodowym lub regionalnym.

Artykuł 4
Ustanowienie minimalnych wymagań
charakterystyki energetycznej
1. Kraje Członkowskie powinny podjąć wysiłki niezbędne
do zapewnienia ustanowienia minimalnych wymagań
charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z zasadą
kosztów optymalnych, obliczonych zgodnie z metodyką
opisaną w aneksie 3.
Wprowadzając wymagania minimalne Kraje Członkowskie
mogą rozróżnić między nowymi i istniejącymi budynkami
i między różnymi kategoriami budynków.
Wymagania powinny brać pod uwagę ogólne warunki
środowiska wewnętrznego, w celu uniknięcia efektów negatywnych, takich jak nieodpowiednia wentylacja, jak też
lokalne warunki klimatyczne, zakładaną funkcję użytkową
i okres trwałości budowli.
Parametry te powinny być badane w regularnych
odstępach czasowych, nie dłuższych jednak niż 5 lat,
a ich wartości powinny być zmieniane wraz z postępem
technologicznym w budownictwie.
2. Kraje Członkowskie mogą zdecydować o nie stosowaniu
wymagań wymienionych w paragraﬁe 1 dla następujących
kategorii budynków:
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a) budynki prawnie chronione jako elementy desygnowanego środowiska lub z uwagi na swoje walory
architektoniczne, czy historyczne znaczenie, i w stosunku do których spełnienie minimalnych wymagań
energetycznych mogłoby w sposób niepożądany
zmienić ich wygląd lub charakter,
b) budynki użytkowane jako świątynie lub inne miejsca
kultu religijnego,
c) budynki wznoszone na okres krótszy niż 2 lata z przeznaczeniem na magazyny, warsztaty lub niemieszkalne
budynki rolnicze o niskim zapotrzebowaniu na energię
oraz budynki rolnicze, niemieszkalne, które są użytkowane przez sektor zobowiązany do utrzymania jakości
energetycznej odrębnymi wymogami ustalonymi dla
tego sektora,
d) budynki mieszkalne, które są użytkowane krócej niż 4
miesiące w ciągu roku,
e) wolno stojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej
50 m2.
3. Najpóźniej od 30 czerwca 2014 roku Kraje Członkowskie
nie powinny wspierać wznoszenia lub renowacji budynków lub ich części, które nie spełniają minimalnych
wymagań określonych zgodnie z metodą obliczeń jak
w Artykule 5(2).
4. Najpóźniej do 30 czerwca 2017 roku, kiedy Kraje
Członkowskie dokonają oceny minimalnych wymagań
energetycznych ustanowionych zgodnie z paragrafem
1 niniejszego artykułu, powinny one sprawdzić czy
te wymagania są zgodne z wynikami obliczeń jak
w Artykule 5(2).

Artykuł 5
Obliczenie optymalnych poziomów kosztu
minimalnych wymagań charakterystyki
energetycznej
1. Komisja powinna przygotować do 31 grudnia 2010
roku porównawczą metodę obliczeń optymalnych
poziomów kosztu minimalnych wymagań charakterystyki energetycznej dla budynków i ich części.
Metoda porównawcza powinna rozróżniać między
nowymi i istniejącymi budynkami oraz między różnymi
kategoriami budynków.
Powyższe działania, przewidziane jako zmiana niepodstawowych elementów Dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
powinny być wprowadzone zgodnie z procedurą Artykułu
19(2).
2. Kraje Członkowskie powinny obliczyć optymalne poziomy
kosztu osiągnięcia minimalnych wymagań używając
porównawczej metody przygotowanej zgodnie z paragrafem 1 i odpowiednimi parametrami, jak np. warunki
klimatyczne, i porównać wyniki obliczeń z minimalnymi
wymaganiami charakterystyki energetycznej, które zostały
przyjęte.
Wszystkie dane wejściowe i założenia wykorzystane
w obliczeniach i wyniki obliczeń powinny zostać w formie raportu przekazane Komisji. Raport ten może zostać
zamieszczony w Planie Działań na Rzecz Efektywności
Energetycznej, zgodnie z Artykułem 21(2) Dyrektywy
2006/32/EC.
Kraje Członkowskie powinny co trzy lata przedstawić
Komisji wzmiankowane raporty. Pierwszy raport powinien
być przekazany najpóźniej do 30 czerwca 2011 r.
3. Komisja opublikuje raport o postępie Krajów Członkowskich w osiąganiu optymalnych poziomów kosztów

ustanowienia minimalnych wymagań charakterystyki
energetycznej.

Artykuł 6
Budynki nowo wznoszone
1. Kraje członkowskie powinny podjąć wysiłki niezbędne
do zapewnienia minimalnych wymagań charakterystyki
energetycznej w odniesieniu do wszystkich budynków
nowo wznoszonych, zgodnie z Artykułem 4.
Dla budynków nowo wznoszonych Kraje Członkowskie
powinny zadbać o to, aby przed rozpoczęciem budowy
rozpatrzyć techniczną, środowiskową i ekonomiczną
opłacalność alternatywnych systemów:
a) zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię
produkowaną ze źródeł odnawialnych,
b) kogeneracja,
c) zdalaczynne lub lokalne ogrzewanie/chłodzenie, jeśli
ma zastosowanie,
d) pompy ciepła.
2. Kraje Członkowskie powinny zapewnić, aby analiza
systemów alternatywnych, wymienionych w paragraﬁe 1,
była udokumentowana w przejrzysty sposób we wniosku
o pozwolenie na budowę lub podczas przekazywania
obiektu do użytkowania.

Artykuł 7
Budynki istniejące
Kraje Członkowskie podejmą wysiłki niezbędne do zapewnienia,
żeby budynki poddawane gruntownej modernizacji spełniały
minimalne wymagania energetyczne w zakresie dostępnym
technicznie, funkcjonalnie i ekonomicznie. Kraje Członkowskie
powinny określić minimalne wymagania energetyczne, zgodnie
z Artykułem 4. Wymagania te mogą być ustalone dla budynków
modernizowanych w całości lub dla systemów lub składowych
elementów budynku, których modernizacja realizowana jest
w określonym czasie, a której celem jest poprawa charakterystyki energetycznej budynku lub jego części.

Artykuł 8
Techniczne Systemy Budynku
1. Kraje Członkowskie powinny przyjąć minimalne wymagania energetyczne w zastosowaniu do zainstalowanych
w nim technicznych systemów budynku. Wymagania
powinny się odnosić do nowych, wymienianych lub
remontowanych technicznych systemów budynku lub ich
części. Wymagania te powinny odnosić się w szczególności do następujących komponentów:
a) kotłów lub urządzeń grzewczych w systemach
ogrzewania,
b) podgrzewaczy wody w systemach ciepłej wody,
c) centralnych klimatyzatorów lub generatorów chłodu
w systemach klimatyzacji.
2. Minimalne wymagania energetyczne, przyjęte zgodnie
z § 1, powinny być spójne z przepisami mającymi zastosowanie do wyrobu(ów) składających się na system i opierać
się na poprawnym zastosowaniu, regulacji i sterowaniu
systemu technicznego. W szczególności wymagania te
powinny zapewnić właściwe zbilansowanie hydrauliczne
systemów ogrzewania, jak również odpowiedni dobór
wielkości i typu wyrobu(ów) dobranych w celu realizacji
funkcji systemu technicznego.
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Artykuł 9
Budynki których emisja CO2 lub zużycie energii
pierwotnej są niskie lub bliskie zero
1. Kraje Członkowskie powinny przygotować narodowe
plany zwiększenia liczby budynków, których emisja
CO2 lub zużycie energii pierwotnej są niskie lub równe
zero. Powinny przyjąć minimalny procentowy udział
tych budynków w ogólnej liczbie budynków i udział ich
powierzchni w całkowitej powierzchni użytkowej do
2020 roku.
Oddzielne udziały powinny być przyjęte dla:
a) nowych i odnawianych budynków mieszkalnych,
b) nowych i odnawianych budynków niemieszkalnych,
c) budynków wykorzystywanych przez władze publiczne,
Kraje Członkowskie powinny przyjąć docelowe udziały
w odniesieniu do punktu c) biorąc pod uwagę przewodnią
rolę, jaką władze publiczne odgrywają w dziedzinie
efektywności energetycznej w budynkach.
2. Narodowy Plan wzmiankowany w paragraﬁe 1 powinien
między innymi zawierać następujące elementy:
a) deﬁnicję budynku, w którym emisja CO2 lub zużycie
energii pierwotnej są niskie lub równe zero przyjętą
przez Kraj Członkowski,
b) pośrednie cele udziału tych budynków w liczbie budynków ogółem i udziału ich powierzchni użytkowej
w powierzchni ogółem w 2015 r.,
c) informacje na temat działań promocyjnych na rzecz
takich budynków.
3. Kraje Członkowskie powinny przedstawić Komisji Narodowy Plan wzmiankowany w paragraﬁe 1, najpóźniej
do 30 czerwca 2011 roku i przedstawiać co trzy lata
raporty w sprawie postępów we wdrażaniu tych planów.
Plan Narodowy i raporty mogą być dołączone do
Planu Działania na Rzecz Efektywności Energetycznej
z Artykułu 14(2) Dyrektywy 2006/32/WE.
4. Komisja przygotuje wspólne zasady deﬁniowania
budynków, których emisja CO2 lub zużycie energii
pierwotnej są niskie lub równe zero.
Powyższe działania, przewidziane jako zmiana niepodstawowych elementów Dyrektywy poprzez jej uzupełnienie,
powinny być wprowadzone zgodnie z procedurą Artykułu
21(2).
5. Komisja opublikuje raport o postępie Krajów Członkowskich nt. wzrostu liczby budynków, których emisja CO2
lub zużycie energii pierwotnej są niskie lub równe zero.
Na podstawie tego raportu Komisja opracuje strategię,
i jeśli to konieczne, zaproponuje działania zmierzające
do zwiększenia liczby tych budynków.

Artykuł 10
Świadectwa charakterystyki energetycznej
1. Kraje Członkowskie powinny podjąć działania w celu
stworzenia systemu świadectw energetycznych budynków. Świadectwo energetyczne budynku powinno
zawierać charakterystykę energetyczną budynku i wartości odniesienia, takie np. jak minimalne wymagania
charakterystyki energetycznej w celu umożliwienia
właścicielom, użytkownikom budynku lub jego części
dokonania porównań i oceny jego charakterystyki
energetycznej.
2. Świadectwo powinno zawierać zalecenia efektywnych
ekonomicznie ulepszeń charakterystyki energetycznej
budynku lub jego części.
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3. Zalecenia zawarte w świadectwie charakterystyki
energetycznej powinny dotyczyć:
a) działań podejmowanych w związku z większą modernizacją obudowy budynku lub jego systemu(ów)
technicznych, oraz
b) działań podejmowanych na rzecz poszczególnych
części lub elementów niezależnie od większej modernizacji obudowy budynku lub jego systemu(ów)
technicznych.
4. Zalecenia zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej powinny być technicznie uzasadnione dla
konkretnego budynku i powinny dostarczać przejrzystą
informację nt. efektywności ekonomicznej. Efektywność ekonomiczna powinna być odniesiona do zbioru
standardowych danych, jak np. oszczędność energii,
związanych z nią cen energii, i stopy oprocentowania
dla inwestycji wdrażającej zalecenia.
5. Świadectwo charakterystyki energetycznej powinno
dostarczyć dane, gdzie właściciel lub użytkownik może
otrzymać szczegółową informację na temat zaleceń
wymienionych w świadectwie. Dodatkowo powinno
zawierać wskazówki jakie kroki należy podjąć aby
wdrożyć zalecenia.
6. Świadectwo dla mieszkania lub części budynku przeznaczonej do oddzielnego wykorzystania może być oparte:
a) na wspólnym świadectwie dla całego budynku, dla
jego części, o ile są zasilane ze wspólnego systemu
ogrzewania,
b) na ocenie innego reprezentatywnego mieszkania
w tej samej części budynku.
7. Świadectwo budynku jednorodzinnego może być oparte na ocenie innego reprezentatywnego budynku o podobnej konstrukcji i wielkości z przybliżoną jakością
charakterystyki energetycznej o ile ta odpowiedniość
może zostać potwierdzona przez eksperta wydającego
świadectwo charakterystyki.
8. Ważność świadectwa charakterystyki energetycznej nie
może przekroczyć 10 lat.

Artykuł 11
Wydawanie świadectw energetycznych
1. Kraje Członkowskie zapewnią wydanie świadectw
energetycznych budynkom ich częściom, które są
nowo wznoszone, sprzedawane lub wynajmowane, i dla
budynków których powierzchnia użytkowa powyżej
250 m2 jest użytkowana przez urząd publiczny.
2. Kraje Członkowskie powinny wymagać aby dla nowo
zbudowanego budynku lub jego części świadectwo
charakterystyki energetycznej było przekazane
właścicielowi przez niezależnego eksperta wydającego
świadectwo i wzmiankowanego w Artykule 16 lub
poprzez sprzedającego.
3. Kraje Członkowskie powinny wymagać aby w ofercie
sprzedaży budynku lub jego części numeryczny
wskaźnik charakterystyki energetycznej ze świadectwa
charakterystyki energetycznej był umieszczony we
wszystkich ogłoszeniach o sprzedaży budynku lub jego
części, i aby świadectwo charakterystyki energetycznej
było okazane kupującemu.
Świadectwo charakterystyki energetycznej powinno
być okazane nabywcy przez sprzedającego najpóźniej
w chwili ﬁnalizowania umowy sprzedaży.
4. Kraje Członkowskie powinny wymagać aby w ofercie
wynajmu budynku lub jego części numeryczny

wskaźnik charakterystyki energetycznej ze świadectwa
charakterystyki energetycznej był umieszczony we
wszystkich ogłoszeniach o wynajmie budynku lub jego
części, i aby świadectwo charakterystyki energetycznej
było okazane przyszłemu najemcy.
Świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być
okazane najemcy przez właściciela najpóźniej w chwili
ﬁnalizowania umowy najmu.
5. Kraje Członkowskie mogą wyłączyć ze stosowania
paragrafów 1, 2, 3 i 4 wybrane kategorie budynków
wzmiankowane w Artykule 4.

Artykuł 12
Prezentacja świadectwa charakterystyki
energetycznej
1. Kraje Członkowskie powinny podjąć kroki zapewniające
aby w budynkach o całkowitej powierzchni użytkowej
powyżej 250 m2, zajmowanych przez władze publiczne,
świadectwo charakterystyki energetycznej było
wystawione w wyróżniającym się miejscu dostępnym
dla odwiedzających.
2. Kraje Członkowskie powinny podjąć kroki zapewniające
aby w budynku o całkowitej powierzchni użytkowej
powyżej 250 m2, dla którego świadectwo charakterystyki zostało wydane zgodnie z Artykułem 11(1), i który
jest okresowo zajmowanych przez władze publiczne,
świadectwo charakterystyki energetycznej było
wystawione w wyróżniającym się miejscu dostępnym
dla odwiedzających.

Artykuł 13
Inspekcja systemów ogrzewania
1. Kraje Członkowskie powinny przedsięwziąć niezbędne
kroki w celu wprowadzenia regularnych inspekcji
systemów ogrzewania z kotłami o mocy nominalnej
większej niż 20 kW. Inspekcja powinna zawierać ocenę
sprawności kotła i ocenę jego mocy w stosunku do
zapotrzebowania budynku na ciepło.
2. Kraje Członkowskie mogą przyjąć różne częstotliwości
inspekcji w zależności od mocy nominalnej kotłów
w systemach ogrzewczych. Przyjmując częstość inspekcji Kraje Członkowskie powinny wziąć pod uwagę
koszty inspekcji systemu ogrzewania i przybliżone
szacunki oszczędności energetycznych, które mogą
wynikać z inspekcji.
3. Systemy ogrzewania z kotłami o mocy nominalnej
powyżej 100 kW powinny podlegać inspekcji co dwa
lata. Dla kotłów gazowych okres ten może wynosić
cztery lata.
4. Odstępując od paragrafów 1, 2 i 3 Kraje Członkowskie
mogą zdecydować o podjęciu kroków zapewniających
dostarczenie użytkownikom porady na temat wymiany
kotła, innych modernizacji systemu ogrzewania
i na temat systemów alternatywnych celem oceny
sprawności i odpowiedniej mocy kotła. Całkowity efekt
tego podejścia powinien być równoważny z efektem
uzyskanym zgodnie z zapisami § 2 i 3.
W przypadku gdy Kraje Członkowskie wybiorą zastosowanie
działań wymienionych w pierwszej części tego paragrafu,
powinny przedłożyć Komisji raport o równoważności działań z działaniami wymienionymi w § 1, 2 i 3 najpóźniej do
30 czerwca 2011 roku. Kraje Członkowskie powinny przedkładać raporty co trzy lata. Raporty te mogą być dołączane
do Planów Działań na rzecz Efektywności Energetycznej
wymagane Dyrektywą 2006/32/WE Artykuł 14.
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Artykuł 14
Inspekcja systemów klimatyzacji
1. Kraje Członkowskie powinny zapewnić środki niezbędne do przeprowadzania regularnej inspekcji pracy
systemów klimatyzacji o mocy nominalnej większej
niż 12 kW.
Inspekcja powinna obejmować ocenę efektywności
i wielkości systemu w stosunku do wymagań klimatyzacyjnych budynku.
2. Kraje Członkowskie mogą przyjąć różne częstotliwości inspekcji w zależności od typu mocy nominalnej systemów
klimatyzacyjnych. Przyjmując częstość inspekcji Kraje
Członkowskie powinny wziąć pod uwagę koszty inspekcji
systemu klimatyzacji i przybliżone szacunki oszczędności
energetycznych, które mogą wynikać z inspekcji.

Artykuł 15
Raporty z inspekcji systemów ogrzewania
i klimatyzacji
1. Artykuł ten ma zastosowanie do raportów z inspekcji
systemów ogrzewania i klimatyzacji.
2. Raport z inspekcji powinien być przygotowywany
w regularnych odstępach dla każdego ze sprawdzanych
systemów. Raport powinien zawierać:
a) Porównanie charakterystyki energetycznej systemu
poddanego inspekcji z:
i. najlepszym dostępnym systemem,
ii. systemem podobnego typu, w którym wszystkie
odpowiednie części spełniają cząstkowe wymagania charakterystyki energetycznej,
b) Zalecenia w sprawie efektywnych ekonomicznie
usprawnień charakterystyki energetycznej, dotyczące systemu budynku lub jego składowych.
Zalecenia wymienione w punkcie (b) powinny odnosić
się do konkretnego systemu i powinny dostarczać przejrzystej informacji na temat efektywności ekonomicznej.
Ocena efektywności ekonomicznej powinna być
odniesiona do zbioru standardowych danych, jak np.
oszczędność energii, związane z nią ceny energii i stopy
oprocentowania dla inwestycji wdrażającej zalecenia.
3. Inspektor powinien przekazać raport z inspekcji właścicielowi lub użytkownikowi budynku.

Artykuł 16
Niezależni eksperci
Kraje Członkowskie powinny zadbać o to, aby świadectwo
charakterystyki energetycznej budynków, inspekcja
systemów ogrzewania i klimatyzacji były przeprowadzane
w sposób niezależny przez wykwaliﬁkowanych i akredytowanych ekspertów, mogących działać jako samozatrudnieni lub jako pracownicy zatrudnieni przez instytucje
publiczne albo przedsiębiorstwa prywatne.

Artykuł 17
Niezależny system kontroli
1. Kraje Członkowskie wprowadzą niezależny system
kontroli działania systemu świadectw charakterystyki
energetycznej i raportów z inspekcji systemów ogrzewania i klimatyzacji.
2. Kraje Członkowskie mogą delegować odpowiedzialność za wprowadzenie niezależnego systemu kontroli.

z : a _ 02 _ 2009

W przypadku gdy Kraje Członkowskie tak zdecydują,
powinny zapewnić, że niezależny system kontroli jest
wprowadzany zgodnie z Aneksem II.
3. Kraje Członkowskie powinny wymagać aby
świadectwa charakterystyki energetycznej i raporty
z inspekcji wzmiankowane w paragrafie 1 były
rejestrowane i dostępne dla kompetentnych władz
lub instytucji, którym powierzono wprowadzenie
systemu kontroli lub dla instytucji delegującej, na
ich żądanie.

Artykuł 18
Ocena dyrektywy
Komisja, we współpracy z Komitetem ustanowionym na
mocy Artykułu 20, powinna ocenić dyrektywę z punktu
widzenia doświadczeń zdobytych w trakcie jej wdrażania
i, jeśli to konieczne, wprowadzić poprawki uwzględniające, inter alia:
a) metodyki oceny charakterystyki energetycznej
budynków na podstawie zużycia energii pierwotnej
i emisji CO2,
b) ogólny system zachęt mających na celu podejmowanie dalszych działań efektywnych energetycznie.

Artykuł 19
Informacja
Kraje Członkowskie powinny podjąć niezbędne
działania na rzecz poinformowania właścicieli lub
użytkowników budynków albo ich części o różnych
metodach i praktykach służących poprawie charakterystyki energetycznej.
Kraje Członkowskie powinny w szczególności poinformować właścicieli lub użytkowników budynków
o świadectwach charakterystyki energetycznej i raportach
z inspekcji, ich celach i zakresie, o efektywnych ekonomicznie sposobach poprawy charakterystyki energetycznej budynku i o ich średnio- i długotrwałych konsekwencjach w przypadku zaniechania działań na rzecz poprawy
charakterystyki energetycznej budynku.
Na żądanie Krajów Członkowskich Komisja powinna
wspomóc Kraje Członkowskie w organizowaniu kampanii
informacyjnych, na potrzeby § 1 i 2, poprzez włączenie
ich do programów Europejskich.

Artykuł 20
Przyjęcie Aneksu I w zależności od postępu
technicznego
Komisja przyjmie punkty 3 i 4 Aneksu I w zależności od
postępu technicznego.
Działania te, podejmowane w celu uzupełnienia niepodstawowych elementów tej Dyrektywy, powinny zostać
przyjęte w procesie legislacyjnym, w wyniku analizy
zgodnie z Artykułem 21(2).

Artykuł 22
Kary
Kraje Członkowskie powinny przyjąć zasady stosowania
kar w przypadku naruszenia krajowych przepisów realizujących Dyrektywę i powinny podjąć wszystkie niezbędne
działania, które zapewnią ich wdrożenie. Przewidziane kary
muszą być efektywne, proporcjonalne i zniechęcające.
Kraje Członkowskie powinny poinformować Komisję
o tych krajowych przepisach najpóźniej do 31 grudnia
2010 r. i powiadomić o wprowadzeniu ich w życie bez
opóźniania innych kolejnych nowelizacji mogących mieć
na nie wpływ.

Artykuł 23
Transpozycja
1. Kraje Członkowskie powinny przygotować i opublikować przepisy, regulacje i strukturę administracyjną
niezbędną do wypełnienia Artykułów 2 do 17, 19 i 22
i Aneksów I i II niniejszej Dyrektywy najpóźniej
do 31 grudnia 2010 roku. Powinny też niezwłocznie
przedstawić Komisji tekst przepisów i tabelę zgodności
między przepisami a Dyrektywą.
Kraje Członkowskie powinny wprowadzić w życie
przepisy Artykułów 2, 3, 9, 10 do 12, 16, 17, 19 i 22
najpóźniej do 31 grudnia 2010 roku.
Kraje Członkowskie powinny wprowadzić w życie
przepisy Artykułów 4 do 8, 13 do 15 i 17 w zastosowaniu do budynków użytkowanych przez władze publiczne
najpóźniej do grudnia 2010 roku i do innych budynków
najpóźniej do 31 stycznia 2012 r.
Przepisy przyjmowane przez Kraje Członkowskie
powinny zawierać odwołania do niniejszej Dyrektywy
lub zostać uzupełnione o takie odwołanie w momencie
publikacji. Przepisy powinny zawierać stwierdzenie, że
istniejące prawa, regulacje i przepisy administracyjne do
Dyrektywy uchylone przez tę Dyrektywę powinny również
zawierać odwołanie do tej Dyrektywy. Kraje Członkowskie powinny określić sposób i formę takiego odwołania.
2. Kraje Członkowskie powinny zakomunikować Komisji
tekst głównych zapisów krajowego prawa przyjętych
w zakresie Dyrektywy.

Artykuł 24
Uchylenie
Dyrektywa 2002/91/WE, uzupełniona przez Zarządzenie
wskazane w Aneksie III część A, jest uchylona począwszy
od 1 lutego 2012 r., bez odwołania zobowiązań Krajów
Członkowskich dotyczących okresu jej transpozycji do
krajowego systemu prawnego i zastosowania Dyrektywy
zgodnie z Aneksem III część B.
Odwołania do uchylonej Dyrektywy powinny zostać zaprojektowane jako odwołania do niniejszej Dyrektywy i powinny
być czytane zgodnie z tabelą zgodności z Aneksu IV.

Artykuł 25
Wejście w życie
Artykuł 21
Komitet proceduralny
1. Komisja będzie wspierana przez Komitet.
2. Jeśli gdziekolwiek istnieje odniesienie do niniejszego
paragrafu, powinny mieć zastosowanie Artykuł 5a(1)
do (4) i Artykuł 7 Decyzji 1999/468/EC, przy uwzględnieniu zapisów Artykułu 8 tej Decyzji.

Dyrektywa powinna wejść w życie po 20 dniach od
opublikowania w Oﬁcjalnym Dzienniku Wspólnoty
Europejskiej.

Artykuł 26
Dyrektywa jest zaadresowana do Krajów Członkowskich.
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Fot. archiwum Marcin Partyka

s p o r t _ po d r ó ż e _ p a s j e

Połknąć haczyk
Opowieść: Marcin Partyka, wysłuchał: Szymon Ciach

Druga w nocy. Ciemno. Kompletnie nic nie widać. Słychać jedynie
brzęczenie komarów i śpiew żab. Nagle wszystko milknie. Odzywa
się sygnalizator brań. Podbiegam do wędki. Zacinam. Wygina się
w pałąk. Momentalnie sztywnieją mięśnie rąk. Czekanie opłaciło
się. Zaczyna się prawdziwa jazda! Do samego końca nie wiem

Marcin Partyka (26)
Jeden z najbardziej znanych wędkarzy karpiowych w Polsce. Obecnie zawodnik drużyny
ﬁrmy Anaconda. Reprezentant Polski, wielokrotny uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów. Na co dzień pracuje w sklepie wędkarskim „Krokodyl” prowadząc jedno
z największych stoisk karpiowych w Polsce.
> www.karpiowy.pl

z kim tym razem przyszło mi walczyć...
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P

szczęśliwy. Zdobyczą był około czterokilogramowy karp. Dałem mu buziaka i wypuściłem z powrotem.
To był przełomowy moment w mojej wędkarskiej karierze. Wtedy przekonałem się, że duże
ryby można łowić w zasadzie z marszu. Wystarczy dobry instruktor i łowna przynęta.
Wędkarska kuchnia
Trzynaście lat temu wędkarstwo karpiowe
w Polsce praktycznie nie istniało. Brakowało
specjalistycznego sprzętu. Nie mówiąc o przynętach i zanętach. Trochę można było dowiedzieć się z wędkarskiej prasy, i to raczej zagranicznej. Internet dopiero raczkował. Czytałem
więc co się dało i podpytywałem znajomych.
Eksperymentowałem. Często podbierałem mamie z kuchennych regałów artykuły spożywcze.

kiwi. Zapach i smak kulki można dodatkowo
wzmacniać za pomocą specjalnych dodatków.
Najczęściej używa się do tego dipów. To silnie skoncentrowane syropy lub proszki, w których obtacza się przynętę przed zarzuceniem
wędki. W wodzie zdipowana kulka uwalnia zapachową chmurę, która naprowadza rybę na
przynętę.
Bez podsypki nie ma rybki
Polowanie na duże karpie i amury to wyzwanie
dla każdego wędkarza. Wyższa szkoła wtajemniczenia. A zarazem najtrudniejszy sprawdzian
własnych umiejętności.
Aby przyciągnąć duże ryby, należy w danym miejscu wrzucić pokarm czyli zanęcić.
Przygotować rybie suto zastawiony stół. Nie
należy jednak przesadzać. Wyznacznikiem

Fot. archiwum Grzegorz Maćkowiak

Pierwszą wędkę, ruski teleskop, który ciężko
było utrzymać w dłoniach, dostałem od ojca
w wieku 5 lat. Byłem zafascynowany tym,
że mogę spędzać każdą wolną chwilę nad
wodą. Do dziś pamiętam pierwszą zdobycz
– 10-centymetrowego okonia! (śmiech) Później
było już tylko lepiej. W wieku 10 lat zacząłem
punktować w lokalnych zawodach. Chyba właśnie wtedy na dobre połknąłem haczyk. Początki mojej wędkarskiej przygody związane
były z najbardziej tradycyjną metodą połowu
– spławikową. Łowiłem głównie w Odrze. Płotki i leszczyki. Potem przyszła kolej na spining
i drapieżniki. Szło mi całkiem dobrze. Traﬁłem
do kadry Dolnego Śląska. Odnosiłem sukcesy.
Jednak czegoś cały czas mi brakowało. Marzyłem o medalowych, wielkich rybach. Takich,
których waga znacznie przekracza 10 kg.

Wędkarska wioska

Pierwsza kulka, pierwszy karp
Latem 1996 roku znajomy zaproponował wspólną wędkarską wyprawę. Prosił, żebym go nie
zawiódł, ponieważ ma do przetestowania nową
przynętę. Na miejscu pokazał różnokolorowe
kulki wielkości laskowych orzechów. „To proteiny. W zachodniej Europie od dawna łowią
dzięki nim rekordowe karpie i amury” – wyjaśnił.
Kulki jako doskonała przynęta? To nie brzmiało
poważnie. Dałem się jednak namówić, bo lubię
nowe wyzwania.
Zarzuciłem wędkę i usiadłem na krzesełku w oczekiwaniu na pierwszą dużą rybę. Po
trzydziestu minutach miałem branie. Zaciąłem. Wędka wygięła się do granic wytrzymałości. Hamulec kołowrotka świszczał, a ryba
wybierała kolejne metry żyłki. Hol trwał już
ponad 10 minut. Byłem zmęczony. A jednocześnie tak naładowany adrenaliną, że nogi
trzęsły mi się jak galareta. Ryba nie dawała
za wygraną. Dopiero po dwudziestu minutach udało się ją wyholować. Byłem bardzo

z : a _ 02 _ 2009

Rybie przysmaki

Najczęściej były to jajka, mąka kukurydziana
i tortowa, kasza manna oraz aromaty niezbędne przy wypieku ciast. Większość przepisów
nie była nic warta. Nie sposób było na ich podstawie przygotować kulki. W końcu opatentowałem własny przepis. Sprawdza się do dziś.
Obecnie bardzo rzadko z niego korzystam.
W każdym sklepie wędkarskim, a nawet w supermarketach można kupić mnóstwo przysmaków dla karpi. Jest ich chyba więcej niż
dla psów czy kotów. Są gotowe kulki, a także
kompozycje z których po dodaniu wody można je uformować. Dostępne w różnych kolorach i smakach. Najważniejsze cechy kulki to
smak i zapach. Kolor to sprawa drugorzędna.
Najlepsze są te o niemiłej dla człowieka woni.
Popularnie mówi się na nie „śmierdziuchy”.
Najczęściej przeze mnie wykorzystywanymi
są kałamarnica, krewetka, muszla, ryba czy
wątroba. Zupełnie odmienny jadłospis mają
amury. Im najlepiej smakują kulki owocowe:
bananowe, ananasowe, mandarynkowe czy

sukcesu nie jest bowiem ilość, ale jakość. Kilka kilogramów jedzenia wrzucone do wody nie
zawsze gwarantuje sukces. Duże ryby są przy
tym bardzo ostrożne. Dlatego „jadłospis” ma
ogromne znaczenie. Do nęcenia najczęściej
używa się ziaren zbóż oraz kulek. Żeby ryba
nie wykryła podstępu, nęcić należy kilka dni
przed planowaną zasiadką. Najlepiej o jednakowej porze. W taki sposób przyzwyczajamy
ryby. Dzień przed wędkowaniem często przerywa się nęcenie. To bardzo podrażnia ryby
i często wzmaga u nich apetyt. Pokarm wrzuca
się w precyzyjnie wybrane miejsce: spokojne
zatoki, zastoiska. Często znajdujące się w bliskim sąsiedztwie podwodnych przeszkód –
zatopionych drzew czy pasa wodnej roślinności. Tam ryby odpoczywają i z nich wypływają
na żer. Gdy miejsce jest trudno dostępne lub
oddalone i pozostaje poza zasięgiem rzutu,
zanętę wywozi się pontonem lub łódką. Coraz
częściej stosuje się też małe, zdalnie sterowane modele pływające.
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Co na haczyk?
Najczęściej traﬁają na niego kulki proteinowe.
Ich średnica waha się od 10 do nawet 35 mm.
Te największe potocznie nazywa się ping-pongami. Wielkość przynęty sprawia, że nie jest
łakomym kąskiem dla innych, mniejszych ryb.
Działa więc selektywnie. Ponadto kulki są bardzo twarde. Utrudnia to ich oskubywanie przez
mniejsze ryby. Dla karpi nie stanowi to natomiast problemu. Bo chociaż nie mają zębów
takich jak szczupaki, posiadają bardzo mocne,
niewidoczne zęby gardłowe. Nimi miażdzą pokarm. Dlatego w warunkach naturalnych mogą
pożywiać się małżami, ślimakami czy rakami.

Hol dużej ryby
Najbardziej waleczne są ryby średniej wielkości, około 10-kilogramowe. Są wyjątkowo
szybkie i zwinne. Ma się wrażenie, że haczyk
wbił się w małą łódź podwodną! Im większa
ryba, tym hol mniej dynamiczny, a bardziej
siłowy. Ryba nie walczy już tak agresywnie.
Mamy takie uczucie jakbyśmy holowali worek ziemniaków (śmiech). Po zacięciu emocje
rosną. Nigdy nie wiadomo, co jest na drugim
końcu żyłki. Wędka wygina się do granic wytrzymałości. Ryba chce wyrwać nam ją z rąk!
Grzechotka w kołowrotku charakterystycznie

bo gdy tylko nas zobaczy gwałtownie odpływa.
I znów zaczyna podwodny taniec! (śmiech)
Sam hol trwa przeciętnie 10-15 minut. Wyjątkowo waleczne i duże osobniki potraﬁą siłować
się nawet ponad godzinę. To tylko przykłady
najczęstszych zachowań. Większość ryb walczy jednak w indywidualny sposób. Nie ma
dwóch takich samych holów...
Złów i wypuść
Wszystkim złowionym rybom zwracam wolność. Nie oznacza to, że nie lubię rybiego
mięsa. Wręcz przeciwnie. Nie potraﬁłbym jednak zabić własnoręcznie złowionej ryby. Jeżeli
mam ochotę zjeść takie mięso, odwiedzam
sklep rybny lub idę do restauracji.
Podstawową zasadą odróżniającą prawdziwych karpiarzy od reszty wędkarzy jest stosowanie się do zasady „no kill”. Z rybami obchodzimy

Fot. archiwum Grzegorz Maćkowiak

Moje największe ryby
Najwięcej dużych ryb złowiłem w Odrze. Znam
ją doskonale. Wychowałem się nad jej brzegami.
To bardzo zasobne łowisko. Po powodzi stulecia

obﬁtują w duże ryby. A dzięki temu, że są ukryte
gdzieś pośród pól, łąk i lasów, są mało znane
i trudno dostępne. Szukam ich z dala od ludzkich zabudowań. Odnajduję tam ciszę, spokój
i mogę podziwiać prawdziwie dziką przyrodę.

Sposób uwalniania złowionych ryb

w 1997 roku woda się bardzo oczyściła, a do
rzeki traﬁło mnóstwo karpi i amurów z pozatapianych stawów hodowlanych. Obecnie ryby te
osiągają imponujące rozmiary. Mój największy
karp z Odry ważył około 17 kg. Na rozkładzie
mam jednak około osiemdziesiąt ponaddziesięciokilogramowych karpi. Traﬁają się również
mniejsze sztuki, ale takie, nie podlegają moim
statystykom (śmiech). W Odrze pływa również
wiele rekordowych amurów. Często udaje mi się
je złowić. Największy ważył 17 kg. Dwa lata temu,
w lipcu, w ciągu jednego wieczoru wyciągnąłem
pięć amurów o łącznej wadze znacznie przewyższającej masę mojego ciała. Wspaniałe uczucie!
To jednak nic w stosunku do tego, co przeżyłem
w tamtym roku na Węgrzech. Tam jest prawdziwe eldorado! W ciągu dnia łowiłem nawet dziesięć karpi o wadze od 5 do 15 kg. Bardzo ciężka
praca! Ale zarazem jaka przyjemna!
Często odwiedzam też zupełnie zapomniane jeziorka i stawy. Tego typu akweny również
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Karp po dezynfekcji

brzęczy. Przeciwnik bardzo szybko odpływa
wyciągając około 30-40 metrów żyłki. Czasem prawdziwe „waleczniaki” rozpędzają się
nawet na około 100 metrów. Później przez
kilka chwil odpoczywają. My również możemy odetchnąć. Za moment następuje kolejny
gwałtowny odjazd...
Grunt to maksymalna koncentracja. Ryba
często płynie w naszą stronę. Należy więc gwałtownie reagować, szybko nawijając na szpulę
kołowrotka nadmiar żyłki. A kiedy zdobycz odpływa, umiejętnie regulować hamulcem kołowrotka. Dokręcać lub odkręcać. Taka walka to
duży wysiłek ﬁzyczny. Ale ważne jest też myślenie. Każdy ruch ryby należy przewidzieć. Po
części wyobrażać sobie, co w danej chwili może
zrobić. Pod wodą jest przecież mnóstwo kryjówek. Nie można pozwolić rybie tam wpłynąć!
To oznaczałoby porażkę. Często wydaje się, że
ryba odpuściła. Pozwala się spokojnie holować
do brzegu. Zwykle robi to dla uśpienia czujności,

się jak z przysłowiowym jajkiem. Po wyciągnięciu haczyka i zrobieniu pamiątkowych fotek rybę
układa się na specjalnej macie. Zapobiega ona
poranieniu ryby i utracie ochronnej warstwy śluzu. Następnie dezynfekuje się ranę po haczyku
i robi ogólny przegląd stanu zdrowia. Później
matę układa się na wodzie. Ryba swobodnie się
z niej uwalnia i odpływa. Takie zachowanie sprawia, że tę samą rybę łowi się wielokrotnie. Dlatego wędkarze największym karpiom nadali imiona. W Europie najbardziej znany jest karp Mary
z Niemiec o wadze ponad 30 kg. I prawdziwy
kolos 43-kilogramowy Scarlet z Francji. W Polsce
bardzo znane są dwa – blisko 30-kilogramowy
Wielki Dżon z Pstrążni i Oli ze zbiornika zaporowego Rybnik. Oli, gdy został złowiony po raz
pierwszy, miał 15 kg. Potem kolejno 23 i 25 kg.
W tamtym roku ważył już blisko 30 kg. Za każdym razem kusiły go kulki o smaku kałamarnicy,
którą po czesku określa się olichen. Dla wygody
słowo to skrócono i powstało imię Oli.
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Efekt nocnej lipcowej zasiadki. Magiczne 7 godzin. Pięć amurów. Ponad 80 kg wagi. Blisko 6 m długości.
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17-kilogramowy karp. Jest co trzymać!

Wędkarskie teamy
Na ryby zwykle jeździmy grupowo. Ustalamy
miejsce i termin. Wspólnie nęcimy łowisko. Tak
jest wygodnie, a kosztami przynęt i zanęt można się podzielić. Potem spędzamy nad wodą od
kilku do kilkunastu dni. Taka wyprawa to prawdziwa przygoda. Śpimy w namiotach, na specjalnych karpiowych łóżkach. Gotujemy wspólne posiłki. Nie trzeba być cały czas na brzegu,
wpatrywać się w wodę. O braniu poinformują
nas świetlno-dźwiękowe sygnalizatory.
Wspólne wypady bardzo integrują. Ludzie
zostają przyjaciółmi na lata. Żeby jednak należeć
do drużyny, trzeba wzbudzić zaufanie kompanów. Nie wolno zabijać ryb ani zdradzać miejsc
zasiadek. Każda drużyna ma także swoje sekrety odnośnie użytych kulek, sposobu nęcenia.
Takich rzeczy się nie wyjawia, bo wędkarstwo karpiowe to nie tylko rekreacyjne wypady,
ale również sportowa rywalizacja. Organizuje
się mnóstwo zawodów. Od kilku lat biorę udział
w mistrzostwach Polski. Reprezentowałem również nasz kraj na mistrzostwach świata i w zawodach Pucharu Europy. Na takich imprezach
trzeba mieć jednak dużo szczęścia. To loteria.
Zwykle przegrywam sportową rywalizację już
na etapie losowania. Nie mam szczęścia. Traﬁam na najgorsze miejscówki (śmiech). Mimo
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to dwa razy pod rząd byłem czwarty na mistrzostwach Polski. Zawody wiele mnie uczą.
Podglądam najlepszych. Później ze zdobytej
wiedzy korzystam nad wodą. Pomaga.
Sprzęt
Profesjonalny sprzęt karpiowy nie jest tani. Ceny
dobrej klasy wędek zaczynają się od 800 zł. Kołowrotki są trochę tańsze, ale na dobry trzeba
wydać około 400 zł. Do tego dochodzi cały
osprzęt: podbierak, stojak pod wędki, łóżko itd.
Aby skompletować dobry sprzęt, który posłuży
nam przez kilka sezonów, należy liczyć się z wydatkiem około 3-4 tys. złotych. Nie polecam
oszczędzać na sprzęcie. Słabszy wcześniej
czy później zawiedzie w trakcie holu rekordowej
ryby. Wtedy będziemy tego bardzo żałowali!
Od czego zacząć
Łowienie dużych ryb można zacząć zupełnie z marszu. Gdy mamy już sprzęt, możemy
spróbować własnych sił na komercyjnym łowisku. Czyli na jednym z prywatnych akwenów, w których pływa mnóstwo karpi i amurów. Tam można poćwiczyć technikę. Łatwiej
jest również o branie. Woda często aż kipi
od ryb. Po dokonaniu niewielkiej opłaty (około 20 zł za dzień), można łowić bez dodatko-

wych pozwoleń. Akweny są tak zorganizowane, że konkretne miejsce można rezerwować
sobie telefonicznie lub przez internet. Na taki
wypad można zabrać rodzinę, bo są już łowiska z całym zapleczem gastronomiczno-hotelowym. W takich miejscach można poznać
doświadczonych wędkarzy. Później o wiele łatwiej umówić się na wspólne łowienie. Zwykle
takie są początki. Zapewniam, że każdemu kto
choć raz wyholuje ponad 5-kilogramową rybę,
trudno będzie odłożyć wędkę w kąt. Od tego
naprawdę można się uzależnić (śmiech)!
***
Moim marzeniem jest złowienie ponad 30-kilogramowego karpia i około 40-kilogramowego
amura. Poprzeczkę stawiam sobie wysoko, ale
wiem, że takie ryby w naszych wodach pływają.
Rzadko kiedy się takie wyciąga, bo to używając uniwersyteckiego porównania, „podwodni
profesorowie”, których bardzo trudno przechytrzyć. Marzy mi się też wędkarska wyprawa
do Maroka. Tam, w zalanych nieczynnych kamieniołomach, pływają ogromne ryby. Wyjazd
do Afryki niesamowicie działa na podświadomość. Na samą myśl czuję ogromny przypływ
adrenaliny! Wędkarstwo to wspaniała przygoda. Nie mógłbym bez niej żyć!
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Ponad 650.000 dwigów na
wiecie jest wyposaonych
w hydraulik GMV.
Ponad 50 lat na rynku!

DWIG GREEN LIFT® – TML® PANORAMICZNY

DWIG GPL® SAMOCHODOWY

www.gmv.pl
info@gmv.pl

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

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

