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Pozytyw energetyczny
Dwadzieścia szkoleń w ciągu dwóch miesięcy. Dwa-trzy miasta odwiedzane każdego tygodnia. Sto dwadzieścia pięć osób obecnych średnio, czyli ponad 630 architektów na pierwszych pięciu szkoleniach. Tak wygląda wstępny bilans trwającego
OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMO KRAJOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

właśnie ogólnopolskiego projektu szkoleniowego Izby Architektów.
Nie piszę o tym z nadmiernego entuzjazmu. Doskonale wiemy, że tak duża inten-
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sywność szkoleń i wysokie zainteresowanie są wynikiem zmian przepisów budowlanych w zakresie energooszczędności budynków. W dodatku – jak przekonujemy
się wzajemnie w czasie szkoleniowych dyskusji – przepisów nieprecyzyjnych i niejednoznacznych.
Tym, co chciałbym jednak podkreślić jako ogromny pozytyw, jest fakt, że potraﬁliśmy zmobilizować siły i działać szybko. A nawet skutecznie! Świadczą o tym
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wysokie średnie punktacji w ankietach oceniających merytoryczny poziom prowa-
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2008 r. zespół ds. szkoleń energetycznych, jak i biura Okręgowych Izb Architektów

dzonych szkoleń. A przecież wszyscy – zarówno uczestnicy, powołany w grudniu
– przecieramy ten szlak po raz pierwszy.
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Przy takim tempie (w ciągu dwóch miesięcy: określenie potrzeb architektów,
analiza i wybór ﬁrmy prowadzącej szkolenie, uruchomienie pierwszych szkoleń)
drobne uchybienia są nieuniknione. Zwłaszcza, że logistyczna koordynacja całości
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wymaga dziesiątek rozmów telefonicznych, o czym wiedzą doskonale pracownicy biur i Przewodniczący OIA. Proszę także pamiętać, że szkolenie energetyczne,
w którym braliście lub będziecie brali Państwo udział w Waszym mieście jest jed-
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nym z dwudziestu w naszym dwumiesięcznym terminarzu. W dodatku szkolenia na
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pać podczas jednodniowego, nawet najlepszego merytorycznie szkolenia. Dlatego
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taką skalę odbywają się w Izbie Architektów po raz pierwszy!
Wiemy, że tematu charakterystyki energetycznej budynków nie uda się wyczerredakcja Z:A wraz z zespołem Izby Architektów ds. szkoleń zaplanowała wydanie
specjalnego dodatku – poświęconego wyłącznie tematowi energooszczędności
w budynkach (więcej informacji na stronie 51). A już w niniejszym numerze znajdziecie Państwo informacje o dwóch kolejnych, poza używanym podczas trwających
szkoleń, programach obliczeniowych. Pierwszy z nich dostępny jest przez Internet,
drugi znajdziecie w pełnej, działającej czasowo wersji na dołączonej do numeru płycie CD. Mam nadzieję, że ułatwimy w ten sposób porównanie ich możliwości i zorientowanie się przed zakupem „jak one działają”. By nie konkurowały jedynie ceną.
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XI Międzynarodowe
Triennale Architektury

BAZA – Regionalny
Przegląd Architektury

Odbędzie się w dniach 8-22 kwietnia
2009 roku w Krakowie. Główne wystawy prezentowane będą w Bunkrze
Sztuki. Tam też Triennale zostanie
otwarte w Wielką Środę 8 kwietnia
o godzinie 18:00. Więcej będzie się
działo w piątek 17 kwietnia. Zostaną
wtedy wręczone nagrody, przyznane
m.in. w konkursie „Wymiar architektury”, polegającym na umieszczeniu
w przestrzeni Krakowa 50 wieżowców
i sprawdzenia, do jakiego stopnia
będą budować publiczną przestrzeń
miasta. Równolegle zorganizowane
zostaną konkursy dla studentów i młodych architektów. Oprócz rywalizacji
odbędzie się konferencja i szereg
imprez towarzyszących. Wzorem lat
ubiegłych także tym razem zorganizowany zostanie konkurs fotograﬁczny,
którego tematem również będzie
„wymiar architektury”.
[BW]

6 lutego we wrocławskim Muzeum
Architektury otwarta została wystawa
RPA BAZA. To cykliczna impreza
SARP-u, której ostatnia edycja miała
miejsce w 2003 roku. Organizowana
jest w celu diagnozy i skompletowania dokumentacji dorobku architektonicznego jako elementu kultury Miasta Wrocławia oraz Regionu Dolnego
Śląska. Ekspozycja obejmuje lata
2003-2009. W Muzeum Architektury
można oglądać projekty i realizacje
młodych i doświadczonych pracowni
architektonicznych oraz indywidualnych architektów. RPA BAZA to
także miejsce, gdzie swoje pierwsze
projekty, wybrane przez Wydział
Architektury i Urbanistyki Politechniki
Wrocławskiej, prezentują studenci.
Ekspozycję otworzył wykład arch.
Romana Rutkowskiego. Finisaż
i wręczenie nagród przyznanych przez

wrocławski oddział SARP nastąpią
19 marca. Wówczas zaprezentowany zostanie także katalog obecnej
edycji imprezy. Zwycięzcy pojawili się
jednak już pierwszego dnia. W wyniku
głosowania publiczności tłumnie

przybyłej na wernisaż wyróżniono grupę projektową Amoeba z Wrocławia.
Patronat honorowy nad imprezą objęła
Izba Architektów RP, medialny – TVP
Wrocław, Architektura Murator, portal
Architekci.pl i Zawód:Architekt. [BW]

ryzuje się oczekiwaną izolacyjnością
akustyczną, ogniową oraz cieplną.
Szczegółowy dobór określonej

konstrukcji, pod względem akustycznym dla
konkretnego budynku
i dla konkretnych
sąsiednich przegród,
jest dokonywany na
podstawie wartości
wskaźników RA1, RA2,
oraz wymagań przedstawionych w normie
PN-B-02151-03:1999. Wymagania
te odnoszą się do wskaźnika przy
uwzględnieniu bocznego przeno-

szenia dźwięku w danym budynku.
Można go wyliczyć w programie wg
normy PN-EN 12354-1 lub innej,
podawanej przez użytkownika na
podstawie własnej wiedzy. Program
zawiera także bazę przebadanych
przegród wewnętrznych z izolacją ze
skalnej wełny Rockwool, spełniających zadane kryteria. Aplikacja dostępna jest w serwisie internetowym
ﬁ rmy, w sekcji Doradztwo Techniczne
– Programy obliczeniowe.
> www.rockwool.pl

Nowy kalkulator akustyczny
Rockwool Polska opracował
nowy program służący do doboru
rozwiązań ścian działowych zgodnie
z wymaganiami dotyczącymi izolacyjności akustycznej, odporności
ogniowej oraz izolacyjności termicznej. Podstawową zaletą programu
jest to, że bez znajomości wymagań
normowych, posiadając jedynie
wiedzę o typie budynku, można bez
problemu wyszukać odpowiednią lekką ściankę działową, która charakte-

SQart start!
Od stycznia 2009 r. można kupić
system mebli biurowych SQart.
Zaprojektowało go szwajcarskie biuro
B4K, a wyprodukowała ﬁrma BN Ofﬁce
Solution. SQart pozwala na swobodną
konﬁgurację elementów w zależności
od potrzeb inwestora i użytkownika,
rodzaju pomieszczenia czy typu wykonywanej pracy. Inspiracją projektantów
był „szwajcarski” scyzoryk. Modułowy
charakter i zredukowane wzornictwo
odpowiadają na techniczne i estetyczne
zapotrzebowania współczesnego biura.
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System oferuje możliwość stworzenia
wygodnych i praktycznych stanowisk
podnoszących wydajność pracy.
Do zalet mebli z BN Ofﬁce Solution można zaliczyć stabilność i łatwy montaż.
Różnorodność podstaw i blatów dostępnych w jednym systemie umożliwia
organizację stanowiska pracy pod kątem
konkretnych potrzeb użytkowników.
Kompletny system oprócz stanowisk
pracy zawiera elementy ułatwiające
przechowywanie dokumentów, mobilne
meble oraz gabinety.
> www.bnos.pl
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Patterns of Speculation

Europejski konkurs
dla architektów

dzynarodowym konkursie na Muzeum
Sztuki we Wrocławiu.
W swoich realizacjach stosuje motywy
(linie, etykiety i wzory), które można
znaleźć w pismach urzędowych czy na

mist”. Wystawa jest pierwszą ekspozycją niemieckiego architekta w Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w San Francisco.
Jej kuratorem jest Henry Urbach, twórca
jednej z pierwszych galerii dedykowa-

bankowych kopertach zawierających
chronione dane. Graﬁczne tekstury
przekłada na język architektury i dizajnu.
W wyniku tego zabiegu powstają
wyjątkowe elewacje, będące znakiem
rozpoznawczym autora. Takie działania
Jurgen Mayer H. nazywa „information

nych architekturze współczesnej (Henry
Urbach Gallery w Nowym Jorku), znanej
z nowatorskiego podejścia do prezentacji wystaw o architekturze.
Ekspozycja potrwa do 7 lipca 2009 r.
Relacja z tego wydarzenia w następnym
numerze Z:A.
[MS]

6 marca już po raz 10. odbędzie się
oﬁcjalne otwarcie konkursu Europan. Organizowany jest co dwa lata
(w 22 krajach, także w Polsce) i jest
skierowany do młodych architektów
oraz osób zajmujących się gospodarką
przestrzenną, którzy nie ukończyli
40 lat. Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie nowatorskich rozwiązań
dla mieszkalnictwa w miejscach położonych na terenie całej Europy. Polska
lokalizacja znajduje się w Warszawie.
Europan to największy na Starym Kontynencie prestiżowy konkurs dotyczący
budownictwa mieszkaniowego. Daje
możliwość wymiany doświadczeń i powstawania różnych form współpracy
między przedstawicielami odmiennych
kultur. Stwarza także doskonałą okazję
do zaistnienia na europejskiej scenie
architektonicznej.
> www.europan-europe.com

Drzwi jak skała
Drzwi stalowe proﬁlowane to nowość
w ofercie ﬁrmy Dako. Produkt
charakteryzuje się
trwałością i odpornością na uszkodzenia
mechaniczne, dlatego
jest szczególnie
polecany do obiektów
użyteczności publicznej. Drzwi mogą
znaleźć zastosowanie
w szpitalach, szkołach,

na lotniskach i dworcach oraz w wielu
innych miejscach. Dzięki wysokiej
jakości materiałów oraz precyzyjnemu
wykonaniu są trwałe
i stabilne. Produkt ﬁrmy
Dako odznacza się estetycznym wykonaniem. Na
atrakcyjny wygląd drzwi
wpływa także sposób
łączenia proﬁli. Dzięki
niemu połączenia spawane są niewidoczne.
> www.dako.eu

Orzech pod dachem
Nowy kolor systemu podbitki dachowej jest odpowiedzią Plastivan Polska
na najnowsze trendy rynkowe. Ciemny
orzech staje się coraz bardziej
popularny wśród elementów wyposażenia domu czy małej architektury.
Dzięki swojej barwie nowa podbitka
pasuje do drzwi zewnętrznych, bram
garażowych oraz okien PVC. Panele
stanowią estetyczne i precyzyjne
wykończenie dla takich elementów
dachu jak zwieńczenia, narożniki

czy płatwie. Są odporne na warunki
atmosferyczne, nie wymagają malowania ani konserwacji.
> www.plastivan.pl

F@rby do drewna
Domalux uruchomił nowy serwis internetowy dla osób poszukujących optymalnych rozwiązań przy doborze farb do
drewna. Głównym elementem portalu
jest interaktywny dom z wydzielonymi
pomieszczeniami, pozwalający w prosty

Niewidoczne okucia
Firma Drutex wprowadziła nowe
niewidoczne okucia Invisible ﬁrmy
Maco – stanowią one dodatkowe

wyposażenie w oknach PVC IGLO 5
i IGLO 5 Classic oraz w drzwiach
balkonowych z PVC. Zastosowanie
okuć pozwala na ukrycie zewnętrznych
zawiasów, co zapobiega powstawaniu
mostków termicznych. Zapewnia
większy komfort, bezpieczeństwo,
funkcjonalność i estetykę. Pozwala
również na swobodne montowanie
dodatkowych akcesoriów okiennych
bez konieczności poszerzania ramy.
Zbędne są wszelkiego rodzaju osłonki
na zawiasy.
> www.drutex.pl

Wystawa o tej nazwie, prezentująca
obiekty zaprojektowane przez studio
„Berlin-based J. Mayer H.”, została
otwarta 6 lutego 2009
roku w San Francisco
Museum of Modern Art.
Berlińska pracownia jest
jedną z najbardziej znanych w Europie. Jurgen
Mayer H. zasłynął z oryginalnego podejścia do
współczesnej architektury. Eksperymentując
z formą i funkcją obiektu,
udowadnia płynność
granicy pomiędzy sztuką,
dizajnem i architekturą. Pracownia berlińskiego architekta jest w Polsce dobrze
znana. Obecnie realizuje futurystyczny
projekt hotelu w Krakowie, którego
otwarcie przewidziano na pierwszą
połowę przyszłego roku. Architekt był
również przewodniczącym jury w mię-

z : a _ 01 _ 2009

sposób wybrać potrzebny produkt, bez
konieczności przeszukiwania całej bazy.
Wystarczy kliknąć myszką w „wirtualny
dom”, by określić, które pomieszczenie
chcemy pomalować. Zaletą serwisu jest
możliwość wyszukania farby do niemal
każdego elementu. Znajduje się tu także
dział „Porady”, w którym zebrano wypowiedzi specjalistów na tematy związane
z lakierowaniem drewna. Natomiast
w dziale „Gdzie kupić” podane są informacje o lokalizacji punktów dystrybucji
produktów tej marki.
> www.domalux.pl
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Budma 2009, Dzień Architektury, 21 stycznia 2009 roku

Fot. Oria Media

Krajobraz, przestrzeń publiczna
i architektura jako twórcze pojęcia
socjologiczne

Sławomir Żak

Architektura jest elementem krajobrazu. Krajobrazu, który często stanowi efekt kreacji
architekta. Przestrzeń publiczna natomiast wiąże się z potwierdzonymi zjawiskami
socjologicznymi wynikającymi z tego kreowanego krajobrazu i istniejącej w nim
architektury. Te trzy pojęcia tworzą integralną całość, z którą każdy architekt musi się
zmierzyć. Bez względu na to, w jakiej działa skali.

Z

Zajęcie się kwestią koegzystencji krajobrazu,
przestrzeni publicznej i architektury jest szczególnie zasadne właśnie dzisiaj, w sytuacji,
kiedy cywilizacja przeżywa kryzys wspólnej
wartości. Przecież to od tej współzależności
zależy, jak będzie wyglądał świat i środowisko,
w których architekci muszą podejmować decyzje w oparciu o istniejące przepisy prawne.
Konieczność działań systemowych
Ostatnio dotkliwie odczuwamy w naszym kraju
brak systemowych działań, które powinny wychodzić od strony państwa. Szczególnie brakuje ich właśnie na rynku projektowania, a to wyraźnie odbija się w przestrzeni, którą budujemy
i organizujemy. Próby wyjścia z tego impasu
zawsze polegają na podjęciu decyzji (w przypadku przestrzeni publicznej) przez architekta.
Dlatego musi on wiedzieć, co może go czekać
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w przyszłości i w jaki sposób, w zakresie swojego warsztatu, może poszerzać własną wiedzę.
Jest mu ona współcześnie szczególnie potrzebna. W czasach poszukiwania autorytetów,
kiedy wszyscy zastanawiają się, kto powinien
doradzić, jak z tego zakrętu wyjść na prostą,
środowisko architektów przypomina – nie od
dziś – o zachwianiu równowagi między tym, co
prywatne, a tym, co publiczne. Ostatnio takim
pozornym autorytetem w kwestii kształtowania
przestrzeni był rynek deweloperów. Szybko
jednak wyszło na jaw, że opiera się on przede
wszystkim na działaniach czysto ekonomicznych, polegających na wygenerowaniu zysków
oraz uzyskaniu dodatniego bilansu.
Zgadzam się z opinią prezesa SARP
Jerzego Grochulskiego, że zawód architekta
jest zawodem kompletnym tylko w sytuacji,
kiedy mówimy i myślimy o przestrzeni jako

całości. Nie można rozdzielać przestrzeni publicznej i krajobrazu od architektury. Dlatego
dobrze się stało, że te elementy zostały w temacie konferencji wymienione razem. Stanowi
to bardzo trafne określenie wymagań, które
architekt w sytuacjach trudnych musi spełnić,
a związanych z kompletnością zawodu. Mówienie dzisiaj o krajobrazie, przestrzeni publicznej i architekturze jest zasadne, ponieważ
jednocześnie dotyczy tego wszystkiego, co
jest wynikiem myślenia nie tylko architektów,
ale też społeczeństwa. Myślenia na temat zagrożeń cywilizacji rozwijającej się w sposób
szybki i często niekontrolowany.
Architektura i socjologia
Przed przyjazdem na Dzień Architektury na
Budmie zadałem sobie pytanie: czy tak szeroko prezentowane na targach nowoczesne
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Architektura – będąca sztuką użytkową – jest zarażona w naturalny
sposób konsumpcją. Jednak architektura dotyczy
jednocześnie rzeczy trwalszych niż jedno pokolenie
i musi zostać uznana za wartość ponadczasową, nie dotyczącą
tylko i wyłącznie bieżącej konsumpcji.

technologie są w stanie dostarczyć impulsów
albo pomysłów, które zapłodniłyby umysł architekta i jednocześnie pozwoliły mu w sposób bezpieczny dla inwestora te technologie
zastosować? Muszą one warsztatowo dostarczyć projektantowi przede wszystkim takich
elementów, które pozwolą mu wyprzedzić
– przynajmniej o krok – to, co może się zdarzyć. Architekt musi mieć pewność zawodową,
że na myślenie o przyszłości nigdy nie jest
za późno, stąd się bowiem bierze większość
z ponoszonej przez niego odpowiedzialności.
Nie ma co ukrywać – obecny kryzys w jakimś
stopniu dotknie także architekturę, choćby ze
względu na możliwości i metody ﬁnansowania
inwestycji. Jednak architekt musi być zorientowany w rynkowych nowościach, żeby mógł potem powiedzieć: zrobiłem wszystko co w mojej
mocy, wykorzystałem wszystkie możliwości
nieagresywnego działania w środowisku naturalnym i istniejącej przestrzeni zbudowanej.
Architektura to także zjawisko socjologiczne. W związku z tym pozwolę sobie na garść
przemyśleń dotyczących tematu tej konferencji.
Przede wszystkim: dlaczego mówię o socjologii? Architekt to zawód skierowany na człowieka. Relacje, jakie są wytwarzane pomiędzy
tym, dla kogo projektuje, a tym, co projektuje,
są niezwykle istotne. Należy zrozumieć określone potrzeby, lecz żeby je zrozumieć, trzeba
zdać sobie sprawę z ujawnionych zjawisk socjologicznych, które zachodzą w środowisku
i przestrzeni publicznej. One bowiem mają
bezpośrednie odniesienie w obszarze modelowanych założeń architektonicznych.
Paradoks architektury
Czy świat, w którym zużywanie się produkowanych przez człowieka przedmiotów jest wkalkulowane w ﬁlozoﬁę postępu konsumpcji, da
się pogodzić ze zrównoważonym rozwojem architektury jako trwałym elementem krajobrazu
przestrzeni publicznej? To prawda, że architektura – będąca sztuką użytkową – jest zarażona
w naturalny sposób konsumpcją. Jednak architektura dotyczy jednocześnie rzeczy trwalszych niż jedno pokolenie i musi zostać uznana
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za wartość ponadczasową, nie dotyczącą tylko i wyłącznie bieżącej konsumpcji. W rozwiązaniu tego swoistego „paradoksu architektury”
dopomóc mogą jedynie ustawiczne działania
systemowe oparte na jednocześnie przyjmowanych regulacjach prawnych. Sytuacja kryzysowa nie sprzyja jednak takim próbom napraw,
które dla opanowania paniki sięgają po metody
radykalne (np. specustawy). Takie działania są
podejmowane przez państwo w sytuacji, gdy
trzeba szybko i radykalnie rozwiązać problem.
Kłóci się to z ideą zrównoważonego rozwoju,
który polega na dobrym rozpoznaniu potrzeb,
planowaniu i projektowaniu, a dopiero potem
na rozumnym i bezpiecznym budowaniu. Właśnie w takich momentach niewskazane są
działania impulsywne. Liczy się przemyślana,
nastawiona na przyszłość reakcja odwołująca
się do przewidzianych i zaplanowanych systemowych czynności stabilizujących.
Transformacja przestrzeni
Kryzys to przede wszystkim pojęcie związane
ze stanem umysłu dokonującego weryﬁkacji
w kontekście rezultatów dla przyjmowanych
i uznanych wcześniej wartości. Rozproszenie
tych wartości (określane dziś jako dywersyﬁkacja) stanowi połączenie równoległe. Jest ono
bezpieczniejsze od szeregowego, przy którym
brak równowagi w jednym z elementów jest wyrokiem śmierci dla całości. Przestrzeń publiczna z wartości szeregowej musi przejść transformację do wartości równoległej – aby odnieść
się bezpośrednio do współpracy podmiotów
działających obecnie w dwu różnych światach
pojęciowo-prawnych: publicznym i prywatnym.
Warto zauważyć, że o ile w przestrzeni prywatnej rola świadomości potrzeb i praw jednostki jest stymulowana poczuciem osobistego interesu lub bezpośredniego zagrożenia,
o tyle w przestrzeni publicznej pojęcie zbiorowej odpowiedzialności jest wykładnią zainteresowania wynikającego z uświadomionego
interaktywnego wpływu tego, co publiczne, na
to, co prywatne. Kryzys – traktowany jako pojęcie braku równowagi w tak zdeﬁniowanych
i stworzonych prawnie obszarach aktywności

człowieka – nie odpowiada jednak prawdzie
naturalnej, dla której wszystko jest pojęciem
niepodzielnym. Podobnie uniwersalnym jak
ład przestrzenny. Doświadczając ﬁnansowego
kryzysu gospodarczego cywilizacji, dokonujemy jednocześnie remanentu pojęcia prawdziwych potrzeb, związanych z kompletną jakością naszego życia lub jego braków.
Architekcie, co dalej?
Nadzieją na wyjście z impasu jest prawidłowe
nazwanie tych braków (w przypadku tej konferencji – w obszarze budowanej i organizowanej przestrzeni publicznej) oraz współpraca
w układzie zrównoważonej integracji środowiska i nieagresywnej innowacyjności technologicznej. Wszyscy pytają, co teraz będzie się
działo. Odpowiadam: nic takiego, czego ten
świat jeszcze by nie widział. Jean-Jacques
Rousseau powiedział kiedyś: „Ziemia jest niczyja, a wszystkie płody są wspólne”. Ta krótka
i celna myśl jest ciągle aktualna dla przestrzeni
publicznej. A dla architekta dodatkowo w istniejącej obecnie przestrzeni „własności prawnej” stanowi wielki etyczny znak zapytania.
Pamiętajmy, że Rousseau był ﬁlozofem
i mógł sobie pozwolić na takie pytania. One
stanowiły przedmiot jego profesji. Architekci na co dzień muszą zmierzyć się z innym
problemem, wynikającym z sentencji francuskiego humanisty. Mianowicie: jak pogodzić
reprezentowanie interesów inwestora prywatnego z uwzględnianiem wymagań związanych z interesem publicznym? Często stanowi
to fundamentalny dylemat. Miejmy nadzieję,
że wprowadzanie prawidłowych rozwiązań
systemowych, o których wcześniej wspominałem, pozwoli go rozwiązać.

Sławomir Żak
architekt
Prezes KRIA
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Przynależność do samorządów zawodowych
12 stycznia 2009 roku Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski zaskarżył do Trybunału
Konstytucyjnego przepisy 20 ustaw, które przewidują obowiązkową przynależność do samorządów
zawodowych. Wśród profesji, zaliczanych do zawodów zaufania publicznego, będących pod opieką
swoich izb, znajdują się między innymi architekci.

W

W związku z poselskim projektem ustawy
o zmianie Konstytucji Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej skierowała do Marszałka
Sejmu RP, Bronisława Komorowskiego, oﬁcjalny list. Zawarte w nim stanowisko samorządu
zawodowego architektów dotyczy proponowanego wprowadzenia dobrowolnej przynależności do izb i państwowej kontroli nad uzyskiwaniem uprawnień. O komentarz poprosiliśmy
członków Krajowej Rady Izby Architektów.
Piotr Rożen, wiceprezes KRIA ds. legislacji:
Żyjemy w państwie demokratycznym, a jednym
z podstawowych założeń demokracji jest zasada subsydiarności, czyli przeniesienie kompetencji na możliwie najniższy poziom i podejmowanie decyzji na szczeblu możliwie najbliższym
obywatelom. Idea społeczeństwa obywatelskiego sprowadza się do tego, by aktywność
państwa, jego instytucji i organów mogła zostać
ograniczona w możliwie jak największy sposób. Dotyczy to sfer, w których równie wydajne
i skuteczne może być działanie obywateli i grup
społecznych. Taką rolę spełnia Izba Architektów.
Proponowana zmiana konstytucji, wprowadziłaby dobrowolną przynależność do samorządów
zawodowych. Tym samym pozbawiłaby ich podstawowych instrumentów służących wypełnianiu
przez nie misji publicznej. Ową misją jest nadzór
nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego, co samorządy czynią obecnie
w imieniu państwa. Kontrola nad osobami nie
zrzeszonymi byłaby niemożliwa i doprowadziłaby do chaosu i kompletnej samowoli w kształtowaniu przestrzeni publicznej.
Waldemar Jasiewicz, sekretarz Izby Architektów:
Zrzeszanie się obywateli i powoływanie do
życia samorządów, w tym samorządów zawodowych, takich jak Izba Architektów, jest kompletnym wyręczeniem zadań organów administracyjnych państwa i tej części jego budżetu.
Koszty przeprowadzenia egzaminów, szkoleń,
czy całej dokumentacji wymaganej przez Unię
Europejską np. przy usługach transgranicznych
ﬁnansowane są ze środków Izby. Pochodzą
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Izba Architektów w sprawie
projektu zmian w Konstytucji
Obecny stan prawny regulujący przynależność do samorządów zawodowych
nie jest sprzeczny z art. 17 Konstytucji RP,
ani z art. 20 Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka i jest zgodny z zasadą subsydiarności i ideą społeczeństwa obywatelskiego.
Profesja architekta jest zawodem zaufania
publicznego i wymaga tym samym
permanentnej kontroli zapobiegającej
degradacji przestrzeni publicznej przez
nieodpowiedzialne działania i projekty
architektoniczne.
Izba Architektów chce napływu do samorządu jak największej liczby osób młodych,
wykształconych i odpowiedzialnych.
Izba Architektów nie pobiera od Państwa
Polskiego żadnych dotacji, ﬁnansując się
z własnych składek członkowskich, istotnie
odciążając przy tym budżet państwowy.
Izba Architektów wyręcza administrację
państwową wykonując wszelkie procedury
i zobowiązania wobec Unii Europejskiej
we własnym zakresie.
Izba Architektów nie cofnęła nigdy dożywotnio uprawnień do wykonywania zawodu
żadnej osobie do niej należącej, natomiast
tymczasowe zawieszenie stosuje tylko
w wypadku ewidentnych naruszeń prawa
i zasad etycznych.

one głównie ze składek członkowskich. Samorząd zawodowy architektów nie pobiera od
państwa żadnych dotacji i tym samym posiada
dużą niezależność od rządu będąc organizacją
społecznie autonomiczną. Wszelka działalność
związana z warunkami wykonywania zawodu
architekta jest przeprowadzana w ramach struktur własnych Izby, przez jej organy. Zniesienie
obowiązkowej przynależności do samorządu
oznaczałoby potrzebę zatrudnienia setek urzędników, którzy, na terenie całego kraju, musieliby
przejąć obowiązki należące w tej chwili do Izby
Architektów. Oddanie tej roli pracownikom ad-

ministracji z pewnością niekorzystnie odbiłoby
się na jakości nadzoru i opieki nad wykonywaniem naszego zawodu, która teraz sprawowana
jest przez osoby znające problemy środowiska
i wykonujące swoje funkcje z pasją.
Sławomir Żak, Prezes Izby Architektów:
Izba Architektów nie utrudnia w żadnym stopniu dostępu do zawodu. Wszelkie ograniczenia
w tym zakresie wprowadza Państwo Polskie.
Dzieje się tak w myśl zasady tzw. reglamentacji, czyli ustalanego przez państwo stanu prawnego ograniczającego swobodę wykonywania
zawodu. Przepisy tego typu nakłada się zwykle w celu zagwarantowania wysokiej jakości
usług, których nienależyte wykonywanie mogłoby doprowadzić do poważnych konsekwencji społecznych. Do takich usług należy praca
architektów, która bez wątpienia jest zawodem
zaufania publicznego i tym samym wymaga
permanentnej kontroli.
Nie tylko nie kłóci się to z prawem do wolności wykonywania zawodu, gwarantowanym
przez rozdział 2 Konstytucji RP, lecz po prostu
wypełnia wymóg istnienia regulacji dotyczących zawodów zaufania publicznego.
Zależy nam, aby autorzy projektu poselskiego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich dostrzegli idee samorządności zawodowej wypełnianą
przez poszczególne izby. Samorząd zawodowy
architektów nie ogranicza dostępu do zawodu
architektom wykształconym i mającym poczucie odpowiedzialności za swoje projekty i za
krajobraz, który te projekty kształtują.
Chcemy, by dołączali do nas ludzie młodzi,
którym będziemy mogli pomagać świadcząc
usługi, takie jak grupowe ubezpieczenie od
odpowiedzialności zawodowej, czy analizując
w ich imieniu setki projektów legislacyjnych
istotnych dla ich pracy. Izba Architektów staje
w obronie nie tyle interesów jej członków, co
w interesie bezpieczeństwa jakości świadczonych usług na rzecz zamawiających i inwestorów oraz całego społeczeństwa, jako odbiorców architektury żyjących w tworzonej przez
architektów przestrzeni publicznej.
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Odpowiedzialność cywilna architektów
– OC obowiązkowe
Marek Wiśniewski

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektantów,
architektów oraz inżynierów budownictwa nie jest ubezpieczeniem, które
ma chronić ﬁrmy. Ma chronić osoby ﬁzyczne. Tymczasem niewiedza,
co jest chronione polisą OC, może się odbić na ubezpieczonych.

W

Wielu architektów, prowadząc swoje pracownie
architektoniczne, jest przekonanych, że posiadane przez nich obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, architekta
lub inżyniera budowlanego w sposób wystarczający chroni ich na wypadek roszczeń w związku z wykonywaniem działalności zawodowej.
Przekonanie to najczęściej wynika z przeświadczenia, że skoro ustawodawca zadecydował
o konieczności zawierania takiego ubezpieczenia, uczynił to po to, żeby wszelkie roszczenia
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wynikające z odpowiedzialności cywilnej wobec
wykonujących działalność projektową i architektoniczną mogły być zaspokajane z umów ubezpieczenia. Idąc dalej tym tokiem rozumowania,
ustawodawca zadbał o interes ubezpieczonego,
a więc architekta oraz o interes poszkodowanego. Poszkodowany uzyska odszkodowanie, a architekt, jako posiadacz polisy odpowiedzialności
cywilnej zawodowej, nie jest zagrożony koniecznością wypłaty odszkodowania ze środków ﬁrmy
lub z własnego majątku.

Można mieć takie przekonanie, jednak praktyka odszkodowawcza pokazuje, że ma ono
niewiele wspólnego z rzeczywistością.
Roszczenia z odpowiedzialności cywilnej zawodowej zgłaszane są coraz częściej.
A sądy rozstrzygające zasadność tych roszczeń, przyznają poszkodowanym coraz wyższe kwoty odszkodowań. I, niestety, w wielu
przypadkach zaspokojenie roszczeń, nie następuje z polis odpowiedzialności cywilnej,
a ze środków ﬁrm lub majątku osób, które przyczyniły się do szkody wskutek prowadzenia
normalnej działalności zawodowej. Co ważne,
towarzystwa ubezpieczeniowe, nie wypłacając
odszkodowań pomimo wystawienia polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czynią
to w zgodzie z literą prawa. Mogą tak robić,
bowiem zakres odpowiedzialności cywilnej wy-
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nikającej z zapisów Kodeksu cywilnego i zakres
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonej polisą danego towarzystwa ubezpieczeniowego, nie
są tożsame. Upraszczając, architekt odpowiada zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, natomiast towarzystwo ubezpieczeniowe udziela
ochrony ubezpieczeniowej tylko na jakąś część
tej odpowiedzialności.
Dlatego też każdy ubezpieczony architekt,
podobnie jak przedstawiciel każdego innego
zawodu, powinien dbać o swój majątek i dobre
imię. Ustawodawca nikogo od tego nie zwalnia,
wprowadzając obowiązek zawierania ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Niewiedza,
co jest chronione polisą odpowiedzialności
cywilnej, w ostatecznym rozrachunku odbije się
na samym ubezpieczonym – architekcie.
Zastanówmy się więc, jaką ochronę daje
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej architektów. Obowiązek zawierania
tego ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie
Ministra Finansów z dn. 11 grudnia 2003 roku
(Dz. U. nr 220 z 2003 r. poz. 2174), które mówi,
że ubezpieczeniem odpowiedzialności cywil-

W WIELU PRZ YPADK ACH
Z ASPOKOJENIE ROSZCZEŃ,
NIE NASTĘPUJE Z POLIS
ODPOWIEDZIALNOŚCI CY WILNEJ,
A ZE ŚRODKÓW FIRM LUB
MAJĄTKU OSÓB,
K TÓRE PRZ YCZ YNIŁY SIĘ
DO SZKODY WSKUTEK
PROWADZENIA NORMALNEJ
DZIAŁ ALNOŚCI Z AWODOWEJ.
nej obejmowana jest odpowiedzialność cywilna
architektów oraz inżynierów budownictwa za
szkody wyrządzone w następstwie działania lub
zaniechania działania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Rozporządzenie
wyróżnia też szkody, które nie są obejmowane
ubezpieczeniem (odpowiedzialność pracodawcy wobec pracowników, przekroczenie kosztów,
kary umowne, inne wymienione w par 2.1.2). Ponadto określa minimalną sumę ubezpieczenia na
poziomie 50 000 euro.
Mamy więc opisane podstawowe cechy
tego ubezpieczenia. Spróbujmy pokrótce je
przeanalizować.
Po pierwsze, odpowiedzialność za szkody wyrządzone w następstwie działania lub
zaniechania działania w przypadku odpowie-
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dzialności cywilnej zawodowej, ma charakter
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, odpowiedzialności cywilnej deliktowej lub obu
tych odpowiedzialności łącznie.
Odpowiedzialność cywilna kontraktowa wynika z treści art. 471 k.c., gdzie „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej
z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności
nie ponosi”. W odpowiedzialności cywilnej
kontraktowej mamy następującą relację – jest
ktoś, kto zleca wykonanie działania, i ktoś, kto
je wykonuje. Zawarta zostaje umowa. Dlatego
odpowiedzialność cywilną wynikającą z zawarcia umowy (kontraktu) nazywa się odpowiedzialnością umowną (kontraktową). W umowie
strony same ustalają zakres działań i wzajemnej odpowiedzialności za nie. Zobowiązują się
do dochowania należytej staranności. Działania zostaną wykonane w określonym czasie,
przyniosą określony skutek, wypłacone za nie
zostanie określone wynagrodzenie. Przekładając to na rzeczywistość zawodową architektów
– zleceniodawca zleca wykonanie projektu, architekt wykonuje zadanie w umówionym czasie
i otrzymuje za to umówione wynagrodzenie.
W sytuacji, gdy projekt został wykonany,
ale z błędami, w trakcie realizacji prac budowlanych może dojść do szkody czy wręcz
katastrofy budowlanej, gdzie oprócz szkód
w mieniu osób trzecich może dojść do śmierci
lub uszczerbku na zdrowiu tych osób. W tym
przypadku mamy do czynienia z kolejnym rodzajem odpowiedzialności cywilnej, obok odpowiedzialności kontraktowej, z odpowiedzialnością cywilną deliktową. Odpowiedzialność ta
wynika z art. 415 k.c. „kto z winy swej wyrządził
drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”. Tak więc odpowiedzialność deliktowa nie jest wynikiem zawarcia umowy (kontraktu), lecz wynika z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. Dotyczy szkód na mieniu lub
osobie w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego. Poszkodowanym jest osoba nieznana,
tzn. taka, o której nie wiedzieliśmy, że to właśnie ona poniesie szkodę w wyniku naszego
działania lub wskutek użycia mienia, za które
jesteśmy odpowiedzialni. W przypadku np.
katastrofy budowlanej wynikłej z błędów w projekcie wniesione zostaną dwojakie roszczenia:
z odpowiedzialności cywilnej kontraktowej
w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązania (wniesie je zleceniodawca) oraz z odpowiedzialności cywilnej deliktowej w związku
ze szkodą na mieniu lub osobie (wniosą je poszkodowane osoby trzecie).

Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej architektów pokryje
wnoszone roszczenia. Muszą być jednak
spełnione określone warunki. Jednym z podstawowych warunków koniecznych do określenia, czy zasadna jest wypłata odszkodowania z polisy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej architektów, jest
to, czy osoba posługująca się polisą ma prawo do ochrony. Czy wykonywane czynności,

OBOWIĄ ZKOWE UBEZPIECZENIE
OC ARCHITEK TÓW ORA Z
INŻ YNIERÓW BUDOWNICT WA
NIE CHRONI FIRM.
CHRONI ODPOWIEDZIALNOŚĆ
CY WILNĄ OSÓB
FIZYCZNYCH W ZWIĄ ZKU
Z W YKONY WANIEM
SAMODZIELNYCH FUNKCJI
TECHNICZNYCH W BUDOWNICT WIE.
ROSZCZENIA Z POLISY OC
BĘDĄ Z ASPOK AJANE
T YLKO DO W YSOKOŚCI SUMY
UBEZPIECZENIA, CZ YLI 50 000 €.

są czynnościami wykonywanymi w ramach
tzw. samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, i czy osoba wykonująca te
czynności posiada stosowne uprawnienia do
ich wykonywania. Ustawa Prawo budowlane
z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414)
wymienia rodzaje samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, wśród których
znajduje się projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego. Należy jednak
zwrócić uwagę na niezwykle istotną kwestię
– zarówno zapisy wymienionych powyżej
aktów prawnych, jak i zapisy warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa odnoszą się do osób ﬁzycznych.
Tak więc obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa nie chroni ﬁrm. Chroni
odpowiedzialność cywilną osób ﬁzycznych
w związku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, pod
warunkiem że osoby te posiadają stosowne
uprawnienia zawodowe.
W praktyce ubezpieczeniowej niezwykle
częsta jest sytuacja, kiedy architekci są przekonani, że posiadane przez nich obowiązkowe
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ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zawsze chroni ich ﬁrmy. Niestety, taka
ochrona istnieje tylko w jednym przypadku. Wtedy, kiedy ﬁrma nie posiada osobowości prawnej i spełnia określone warunki działalności, np.
ﬁrmą jest osoba ﬁzyczna prowadząca działalność gospodarczą, a pracownicy są zatrudnieni na umowę o pracę i wykonują czynności pod
bezpośrednim kierownictwem i nadzorem właściciela ﬁrmy, w zakresie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i uprawnień
zawodowych posiadanych przez właściciela.
Mówimy więc o sytuacji, kiedy każdy projekt,
dokument „przechodzi przez ręce szefa ﬁrmy”,
pod jego bezpośrednim nadzorem powstaje

Marek Wiśniewski
m.wisniewski@obgﬁdutia.pl
Absolwent UW i SGH.
Pracuje w ﬁrmie brokerskiej
OBG Fidutia Sp. z o.o.

i przez niego jest podpisywany. Wtedy roszczenia wnoszone do jego ﬁrmy będą zaspokajane
z polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej – oczywiście
do wysokości sumy ubezpieczenia. A ta, jak
wiadomo, została określona Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dn. 11 grudnia 2003 roku
na poziomie 50 000 euro.
Jak wobec tego chronić się przed skutkami
roszczeń przekraczających tę kwotę? A takie
mogą mieć miejsce, kiedy architekt realizuje
projekty o dużej wartości lub wtedy, gdy budowa zaprojektowanego obiektu wiąże się
z występowaniem ryzyk związanych np. z mieniem otaczającym, z obecnością osób trzecich
w bezpośrednim sąsiedztwie budowy itd. Otóż
rozwiązaniem może być zawarcie tzw. ubezpieczenia nadwyżki obowiązkowego OC zawodowego ponad sumę 50 000 euro. Najczęściej takie
ubezpieczenie zawiera się w tym towarzystwie
ubezpieczeniowym, w którym zawarło się ubezpieczenie obowiązkowe do 50 000 euro (nazwijmy je podstawowym). Warunki ubezpieczenia
nadwyżki są takie, jak w ubezpieczeniu podsta-

wowym. Suma ubezpieczenia jest zazwyczaj
wielokrotnością 100 000 euro. Na przykład, jeśli
do podstawowego ubezpieczenia OC zawodowego z sumą 50 000 euro, dodatkowo zawiera
się ubezpieczenie nadwyżki na 500 000 euro,
to uzyskuje się ochronę wynikającą z posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zawodowej architektów na sumę 550 000 euro.
Okres ubezpieczenia nadwyżki pokrywa się
z okresem ubezpieczenia podstawowego.
Podsumowując, należy mieć świadomość,
że obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektantów, architektów
i inżynierów budownictwa kierowane jest do
osób ﬁzycznych. Ma na celu zaspokajanie
roszczeń wynikających z czynu niedozwolonego oraz z niewykonania lub nienależytego
wykonania umów. Istnieje możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia ponad wartość
50 000 euro, wskazaną jako obowiązkowa.
Jak zatem chronić ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej ﬁrmy projektowe, architektoniczne czy budowlane? Odpowiedź na to
pytanie w następnym artykule.
REKLAMA

www.obgﬁdutia.pl

Firma brokerska działająca od 1999 roku

specjalizująca się w ubezpieczeniach

odpowiedzialności
cywilnej zawodowej

00-333 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 4/6, tel. 22 850 66 90, 22 850 66 91, fax. 22 826 84 73, biuro@obgﬁdutia.pl
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Budma 2009, 20-23 stycznia, Poznań

Targi inspirowane naturą
Bartosz Wokan

Promocja rozwiązań proekologicznych – taki był cel organizatorów tegorocznej Budmy.
Nawiązało do niego wielu wystawców prezentujących produkty przyjazne dla środowiska.
Ekologia zdominowała również tematykę konferencji i seminariów. Nie zabrakło oczywiście
i tego, co od lat przyciąga do Poznania tłumy – rynkowych nowości i efektownych prezentacji.

N

Na styczniowych targach budowlanych swoje produkty i technologie pokazało 1350 ﬁrm
z 35 krajów. Wystawcy prezentowali wyroby
w kilku salonach tematycznych: „Budownictwo
inżynieryjne – Drogi i chodniki”, „Ściany i fasady”, „Okna, drzwi, bramy”, „Dachy”, „Drewno
w budownictwie”, „Kamień w budownictwie”,
„Informatyka dla budownictwa”, „Narzędzia
budowlane”.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
„Wioska Domów Drewnianych”. Znajdujący

z : a _ 01 _ 2009

się tam dom pasywny to przykład nowego
trendu w budownictwie indywidualnym, który
pozwala znacznie obniżyć koszty późniejszej
eksploatacji. Natomiast w ramach prezentacji
„Natura 2009” wystawcy promowali rozwiązania, które pozwalają budować w duchu poszanowania środowiska naturalnego.
Targi tradycyjnie inaugurujące sezon budowlany były okazją do zapoznania się z rynkowymi nowościami. Najciekawsze nagrodzono Złotymi Medalami.

WinDoor-tech i CBS
Równolegle z Budmą odbyły się Targi Maszyn
i Komponentów do Produkcji Drzwi, Okien,
Bram i Fasad „WinDoor-tech”. Można było
się na nich zapoznać z ofertą rynkową skierowaną do producentów okien, drzwi, bram
i systemów fasadowych. Po raz pierwszy
ﬁrmy wytwarzające i dystrybuujące maszyny
oraz komponenty dla tego właśnie segmentu
rynku zaprezentowały się w jednym miejscu.
Na WinDoor-Tech można było zobaczyć ma-

zawód:architekt

15

Fot. P. Piosik

relacje

Produkty nagrodzone Złotymi Medalami MTP: okno dachowe z naświetleniem dolnym ﬁrmy Fakro oraz sauna energooszczędna Green Sauna ﬁrmy Klafs

szyny do produkcji stolarki okiennej z PVC,
numerycznie sterowane centra obróbcze czy
okucia budowlane.
W sąsiednim pawilonie nr 6 usytuowane
zostało Centrum Budownictwa Sportowego.
To wspólne przedsięwzięcie Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej i Międzynarodowych Targów Poznańskich. W ramach tej
ekspozycji produkty i najnowsze osiągnięcia
materiałowe, technologiczne i konstrukcyjne
zaprezentowali producenci i dystrybutorzy
z sektora budownictwa sportowego i rekreacyjnego. Imprezie towarzyszyły konsultacje
i porady ekspertów PKIS oraz seminaria i prezentacje.
W specjalnie wydzielonej sali specjaliści
z różnych dziedzin (wśród nich: architekci,
handlowcy, prawnicy, menedżerowie) odpowiadali na pytania zainteresowanych. W ramach części seminaryjnej można było uzyskać
informacje na temat sposobów przygotowania i ﬁnansowania inwestycji sportowych
w gminach oraz wyposażania i zarządzania
infrastrukturą sportową. Prelegenci starali
się również, przywołując przykłady konkretnych obiektów, odpowiedzieć na pytanie: jak
z sukcesem wybudować nowoczesny obiekt
sportowy?
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Na targach dla architektów
Dzień Architektury podczas Budmy to spotkania architektów, urbanistów, architektów
krajobrazu, a także przedstawicieli polskich
i międzynarodowych organizacji związanych
z architekturą, projektowaniem, planowaniem
i promocją zrównoważonego rozwoju.
Temat tegorocznego spotkania „Krajobraz, przestrzeń publiczna, architektura. Innowacje i inspiracje naturą” (21.01) dotyczył
projektowania w dialogu z otoczeniem. Konferencję współorganizowały MTP i SARP przy
patronacie Izby Architektów. Uczestnicy Dnia
Architektury próbowali odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób zasady zrównoważonego
rozwoju oraz zmiany klimatyczne mogą wpływać w przyszłości na projektowanie?
W dyskusjach wzięli udział architekci specjalizujący się w projektowaniu proekologicznym,
przedstawiciele ﬁrm promujących pozytywne
praktyki projektowe, realizacyjne, eksploatacyjne, animatorzy powszechnej edukacji architektonicznej. Wysłuchać można było argumentów wielu osób zainteresowanych jakością przestrzeni:
przedstawicieli SARP i Izby Architektów, inżyniera
zajmującego się oceną energetyczną budynków,
przedstawiciela agendy ONZ-HABITAT, architekta krajobrazu, a także branżowego dziennikarza.

Złote medale MTP Budma 2009
Okno o podwyższonej osi obrotu z naświetleniem dolnym (Fakro z Nowego Sącza)
Arcadia-Termo Pro (Arcadiasoft z Łodzi)
gotowe łazienki Agaﬁl
(Przedsiębiorstwo PHU Agaﬁl z Chojnic)
System halowy Ruvkki
(Ruukki Polska z Żyrardowa)
Ogrodzenia systemowe z bloczków łupanych
(Drewbet ze Zbrojewska)
Amberterm – okno PVC (Plastico, Kołobrzeg)
Porotherm 44Si (Wienerberger CB)
Betoniarnia CCM 3200
(Bart Import Poland z Szamotuł)
Termix-P5 termowylewka podłogowa
na bazie perlitu (PHU Format, Bełchatów)
Nasada hybrydowa Fenko (Uniwersal
Katowice)
Hala Zet – konstrukcja szkieletowa hali
(Balex Metal z Bolszewa)
Kobi – kalkulator obiektów budowlanych
(Athenasoft z Warszawy)
Płyty meblarskie Delux (Prestige z Poznania)
Sauna energooszczędna Green Sauna
(Klafs z Miłosława)
System piłkochwytów Huck z siatkami
typu Mahulan (Huck z Poznania)
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Drugiego dnia targi zaczęły nabierać rozpędu, zaczęło być tłumnie na ekspozycjach, a także podczas wielu seminariów i konferencji technicznych

Nie zabrakło prezentacji pozytywnych przykładów projektów i realizacji, m.in. modelowych
projektów urbanistyczno-architektonicznych
ﬁnansowanych z pieniędzy publicznych.
To jednak nie wszystkie atrakcje, które czekały na architektów przy okazji Budmy 2009.
Już trzeci raz z rzędu, w ramach współpracy
Międzynarodowych Targów Poznańskich i ﬁrmy Procad SA, powstało stoisko Archispace,
gdzie można było zobaczyć, jak konkretne produkty wystawców targów są wykorzystywane
w procesie projektowania architektonicznego.
Stoisko stwarzało także możliwość zapoznania się z najnowszym oprogramowaniem CAD,
jakim posługują się architekci i projektanci branżowi. Archispace to przestrzeń wzajemnych relacji producentów i architektów oraz produktów
i projektów. Relacji niezbędnych w procesie projektowania budynku i jego budowy.
Dla budowlańców i urbanistów
Imprezie towarzyszył obszerny program konferencji i spotkań. W tym roku odbyło się ich ponad 60. Dzień Inżyniera Budownictwa (20.01)
poświęcono „gorącemu tematowi” oceny
energetycznej obiektów. Prelegenci poruszali
problem świadectw energetycznych i nowych
wymagań stawianych budynkom. Nie zabrakło
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również oceny obecnego, zmienionego stanu
prawnego i analiz dotyczących możliwości
pozyskania środków na realizację modernizacji w celu podwyższenia klasy energetycznej.
Większość europejskich państw, wprowadzając obowiązkową certyﬁkację budynków,
spotykała się z nieufnym stanowiskiem swych
obywateli. Nie inaczej jest też w Polsce. Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano,
że budownictwo to dziedzina dająca największe możliwości oszczędności i racjonalizacji
wykorzystania energii, chociażby ze względu
na bardzo duży udział w krajowym zużyciu.
Dzień Urbanisty (22.01) niemal w całości
poświęcony został małym miastom i wsiom.
Konferencja poruszała głośny ostatnio w branżowych mediach temat dużych aglomeracji,
wywołany wchodzącą w życie ustawą metropolitalną. Mówiono o jakości zagospodarowania przestrzennego i architektury miast oraz potrzebach inwestorów i lokalnych społeczności.
Cykl spotkań podzielony został na dwa bloki tematyczne: prawo i ekonomia oraz człowiek
i przestrzeń. Podczas pierwszego słuchacze mogli uzyskać informacje na temat skutków wejścia
w życie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i likwidacji pozwoleń na budowę. Analizowano również, w ujęciu prawnym,

rolę metropolii, a także ich wpływ na najbliższe
otoczenie i region. Druga część konferencji poświęcona była relacjom miasta i mieszkańców.
Mówiono o społecznych problemach miast, planowaniu przestrzennym na terenie Wielkopolski,
a także o procesie powolnego umierania małych
miast i potrzebie ich rewitalizacji.
***
Oczywiście nie zostały tutaj wymienione wszystkie wydarzenia objęte programem targów.
W tym roku, zgodnie z tematem przewodnim,
wiele mówiono o ekologii. Można było wysłuchać m.in. prelekcji na temat izolacyjności domów z bali, recyklingu surowców mineralnych
czy wentylacji w budynkach energooszczędnych. Nie zabrakło również wykładów poświęconych kwestiom czysto technicznym. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się seminarium poświęcone tematowi dróg i chodników z bruku
betonowego, a także konferencja „Nowoczesne
technologie wykonawcze w budownictwie a zarysowania ścian”. W jej trakcie omawiane były
przyczyny problemów we współczesnych budynkach, pojawiające się na styku technologii
szkieletu żelbetowego i murów oraz prawidłowe
rozwiązania konstrukcyjne w wybieranych przez
projektantów technologiach.
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Między Poznaniem, Brukselą a Kopenhagą
Tomasz Wlezień

Na drodze walki z globalnym
ociepleniem pojawiają się
kolejne miasta-etapy.
Były Kioto i Bali, po nich
przyszedł czas na Poznań
i Brukselę. Następna będzie
Kopenhaga. W każdym z tych
miejsc podjęto decyzje, aby
bardziej zdecydowanie dbać
o klimat. Następnym krokiem
powinny być już konkretne
działania gospodarcze.

M

Mimo zimowej pory koniec 2008 roku był niezwykle gorący. Takie były prowadzone w Poznaniu i Brukseli negocjacje i temat, którego
dotyczyły. Globalne ocieplanie klimatu staje
się palącym problemem. Wymaga szybkich
działań. Przede wszystkim – głęboko zmieniających nasz dotychczasowy sposób myślenia
i działania, by stawić czoła temu problemowi.
Poznański szczyt
W dniach od 1 do 12 grudnia w Poznaniu odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zmian Klimatu. Przez 12 dni na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
obradowało ponad 12 tysięcy przedstawicieli
ze 190 państw. Był to największy szczyt polityczny, jaki kiedykolwiek przeprowadzono
w Polsce. Jego efektem jest ustalenie zasad
funkcjonowania Funduszu Adaptacyjnego,
z którego mają być realizowane projekty
wspierające zmiany w najbiedniejszych państwach świata. Dzięki temu już w 2009 roku
państwa najbardziej zagrożone dramatycznymi skutkami zmian klimatu zaczną realizować
pierwsze projekty adaptacyjne. Obok politycznych deklaracji o ograniczaniu emisji gazów
cieplarnianych i przyjęcia strategii o wdrażaniu nowych technologii, w stolicy Wielkopolski
osiągnięto także porozumienie w kwestii naj-
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ważniejszej – wyznaczenia planu działania na
przyszłość. Polski szczyt otworzył drogę do
wypracowania nowego porozumienia. Uzgodniono, że najbliższe miesiące będą okresem
negocjacji, aby już pod koniec 2009 r., na
kolejnym szczycie klimatycznym w Kopenhadze, przyjąć plan działań w walce z globalnym
ociepleniem. Nowe porozumienie ma wejść
w życie po 2012 r., kiedy to wygasną zapisy
obecnie obowiązującego Protokołu z Kioto.
Brukselskie negocjacje
Drugą areną grudniowych zmagań w walce
z ociepleniem klimatu była Bruksela (11-12 grudnia 2008 r.). Rozmowy te były niezwykle ważne również z punktu widzenia naszego kraju.
Podczas dwudniowego szczytu Rady Europejskiej przywódcy unijnych państw osiągnęli
porozumienie w kwestii przyjęcia ambitnego
planu działań w walce z ocieplaniem klimatu.
Francja, która przewodziła Unii w drugiej połowie roku, dołożyła podczas negocjacji wszelkich starań, aby kompromis osiągnięto jeszcze
pod jej przewodnictwem. Porozumienie to ma
uczynić Unię światowym liderem w walce ze
zmianami klimatycznymi. Za nią powinny w podobnym kierunku podążyć także inne potęgi,
jak USA, Chiny czy Indie. Cały unijny pakiet
energetyczno-klimatyczny ma być podstawą

do wspólnego stanowiska, z którym europejskie państwa wystąpią za kilka miesięcy na
szczycie klimatycznym w Kopenhadze.
Trzy razy dwadzieścia
Już w 2007 r. Unia Europejska przyjęła ambitny plan działań, zwany w skrócie 3 x 20. Zakłada on, że do 2020 r. państwa członkowskie
zmniejszą zużycie energii o 20%. Cel ten ma
być osiągnięty poprzez poprawę efektywności energetycznej, co z kolei powinno zapewnić zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
o niemal 800 mln ton rocznie i oszczędności
na poziomie 100 mld euro. Drugi cel tego
pakietu to obniżenie o 20% emisji gazów cieplarnianych. Trzeci element pakietu to zwiększenie do 2020 r. udziału energii odnawialnej
w całkowitym zużyciu energii do 20%.
W trakcie grudniowego szczytu Unii zapowiedziano jeszcze jedno zobowiązanie: jeśli
w Kopenhadze inne światowe potęgi – zarazem najwięksi emitenci gazów cieplarnianych
– zobowiążą się do porównywalnych redukcji
emisji, to UE gotowa jest zwiększyć do 2020 r.
skalę swojej redukcji do 30%.
Co to oznacza dla Polski?
Biorąc pod uwagę opór, z jakim dotychczas
światowa gospodarka odnosiła się do wszyst-
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kich ograniczeń, nakreślony w Brukseli plan
działań jest bardzo ambitny i optymistyczny.
Jednocześnie będzie miał istotny wpływ na
nasze życie. Osiągnięcie zapowiadanej redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wzrostu udziału energii odnawialnej w ogólnej jej
produkcji są wyzwaniem nie tylko dla polskiej
energetyki, ale i całej gospodarki. Ten problem jest od pewnego czasu coraz mocniej
podkreślany przez nasz rząd. Także pierwszy element pakietu – zmniejszenie zużycia
energii poprzez podniesienie efektywności
jej wykorzystania – stawia przed nami wiele
wyzwań. Przemysł, transport i budownictwo
to główne linie „frontu”, na których w najbliższych latach należy podjąć „walkę” w obronie
naszego klimatu.
Wyzwania dla budownictwa
Budownictwo jest tym sektorem gospodarki,
który ma tutaj do odegrania istotną rolę. Zużycie energii związane z eksploatacją budynków
stanowi aż 40% całkowitych potrzeb energetycznych państw Unii Europejskiej. To więcej

niż zużycie w przemyśle czy transporcie. Jest
to więc bardzo duży i istotny obszar do promowania racjonalizacji zużycia energii i materiałów oraz dalszej jego redukcji – czyli poprawy efektywności energetycznej. Z wyliczeń
ekspertów wynika, że potencjalna możliwość
zmniejszenia tego zużycia może wynieść aż
1/3 obecnej wielkości.
Dlatego właśnie UE podejmuje działania
służące lepszemu projektowaniu i bardziej
powszechnemu wykorzystywaniu energooszczędnych systemów grzewczych, oświetleniowych czy klimatyzacyjnych. Istotne są
także położenie i orientacja nowych budynków, lepsza ich izolacja, wykorzystanie materiałów z surowców wtórnych, czy w końcu
wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania i oświetlenia. To elementy, na które powinno się kłaść coraz większą wagę w procesie projektowania i konstruowania nowych
budynków.
Efektywność energetyczna powinna być
rozpatrywana nie tylko w odniesieniu do budynków, ale także do produktów budowla-

nych. Przedsiębiorcy budowlani i wykonawcy
powinni używać bardziej energooszczędnych materiałów. Niezwykle istotne jest także
podjęcie działań poprawiających wydajność
energetyczną już istniejących budynków.
Wszelkie działania tego typu powinny być intensywnie wspierane zarówno przez władze
państwowe, jak i przez Komisję Europejską,
jak ma to miejsce choćby w przypadku projektu zielonych miast Europy. Wspólny cel
wymaga wspólnego działania i podejmowania kolejnych inicjatyw.
***
Pozostaje nadzieja, że te ambitne plany i decyzje podjęte w ostatnim czasie w kwestii ochrony klimatu nie pozostaną jedynie na papierze.
Ekologiczne technologie powinny być nie tylko
modną awangardą, ale podstawowym i łatwo
dostępnym, choćby z uwagi na koszty, rozwiązaniem dla wielu sektorów gospodarki. Wtedy
będzie można mieć nadzieję, że zobowiązania
podjęte w Poznaniu, Kopenhadze czy Brukseli
zostaną zrealizowane.
REKLAMA

UWAGA! Przyjmowanie zgłoszeń na konferencję zostało przedłużone do 18 marca!
KARTA ZGŁOSZENIA jest dołączona do tego wydania Z:A
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Fot. H-BOX Didier Fiuza Faustino / Bureau des Mésarchitectures
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Nomadyzm muzeów
Malwina Witkowska

Czy muzeum to budynek, w którym prezentuje się sztukę? Obiekt jednoznacznie
usytuowany na mapie miasta? Zamknięta „świątynia” wymagająca odpowiedniego
zachowania? Obecnie wcale nie musi tak być. Mobilne muzea, „pody” przemieszczają
się po świecie wraz z ekspozycją, stając się coraz częściej miejscem ulotnego
zdarzenia, eksperymentu, a nie rytuału.
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Od pewnego czasu moje zainteresowania skupiają się na obserwacji zmian zachodzących
w tendencjach kreowania przestrzeni wystawienniczej sztuki współczesnej. Problem takiej
przestrzeni istnieje – to wiadomo nie od dziś.
Kwestii tej poświęcono liczne artykuły, opracowania oraz konferencje. Ostatnio jednak w dyskursie dotyczącym tego tematu nie pojawiało
się nic nowego. W świecie teorii architektury
bardziej dostrzegalne są obecnie zagadnienia
związane z globalizacją czy narastającymi problemami ekologicznymi.
Jednak przeglądając ostatnio blogi architektoniczne, zauważyłam pewną tendencję. W krótkim czasie pojawiło się kilka publikacji dotyczących mobilnych muzeów „podów”, wędrujących
po świecie ze swoją wystawą. Realizacje te
pokazują, jak duży potencjał tkwi w mobilnych
konstrukcjach, które jeszcze do niedawna były
tylko medium i tematem artystycznych instalacji.
Starając się zrozumieć przyczyny oraz docenić
wartość tego zjawiska, należałoby przeanalizować nie tylko istniejące teorie wystawiennicze,
ale przede wszystkim zmiany zachodzące
w sztuce współczesnej i istniejącą sytuację
społeczno-kulturową. Sztuka „jako zjawisko
wychodzące od społeczeństwa danego czasu
i miejsca, i skierowane ku niemu, spodziewające się oddźwięku społecznego"1 wymaga zbadania tego właśnie kontekstu w celu pełnego jej
zrozumienia.
Zacznijmy więc od samej przestrzeni kreowanej przez architektów.
O'Doherty i awangarda
Pośród istniejących kilku teorii wystawienniczych
najbardziej znana jest teoria „białego sześcianu”,
sformułowana przez krytyka sztuki Briana O’Doherty'ego w latach 60. XX wieku. Przestrzeń galerii jest, zgodnie z założeniami O'Doherty'ego,
modernistyczna i sterylna. Od samego początku
koncepcja ta była krytykowana za ograniczanie
odbioru sztuki do biernej obserwacji pozbawionych kontekstu artefaktów.
Nadejście awangardy przyczyniło się do wielu
zmian, takich jak podanie w wątpliwość istnienia
instytucji muzeum oraz kolekcji czy naznaczenie
XX-wiecznej sztuki wyjątkowo szeroko rozumianym kontekstem. Odbiór artefaktów wymaga od
nas tym samym odniesienia do tego kontekstu.
Sytuuje go jako element formatywny, a nawet
ukazuje jako wartość samą w sobie. Takie podejście sprzyja tak zwanemu „wychodzeniu" sztuki
poza mury instytucji, jak również zmusza kuratorów i architektów do poszukiwania nowej jakości
przestrzeni do jej wystawiania.

1)
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Piotr Graff, Sztuka jako system, Warszawa 1987

Rodzaje muzeów
Poza licznymi przykładami modernistycznych
galerii istnieją również zaadaptowane na potrzeby galerii obiekty postindustrialne, takie jak
np. ZKM Center for Art and Media w Karlsruhe
autorstwa architektów Schweger & Partner czy
też jedno z najbardziej już znanych muzeów
sztuki współczesnej Tate Modern w Londynie,
autorstwa biura Herzog & de Meuron.
Budynki tego typu zazwyczaj nie wymagają zbyt dużej ingerencji architekta, ale raczej uszanowania historii i niepowtarzalnego
charakteru w celu stworzenia miejsca dialogu sztuki z przestrzenią. Dialogu na równych
prawach.
Kolejną grupę muzeów stanowią obiekty
„rzeźby”. W tym przypadku przestrzeń galerii ma motywować do dialogu poprzez swój
wyraźny charakter. Przykładami są chociażby
Groningen Muzeum (powstało przy współpracy architektów i artystów – Alessandro Mendiniego, Philippe Starcka, Michele de Lucchiego, Franka Stellea i Coop Himelb(l)au),
muzeum Feliksa Nussbauma w Osnabrucku
(projektu Daniela Libeskinda) oraz będące
ogromnym komercjalnym sukcesem Muzeum
Guggenheima w Bilbao (autorstwa Franka
Ghery’ego). Obiekty „rzeźby” stanowią często bardziej atrakcję turystyczną niż miejsce
odbioru sztuki. Skupiają uwagę na sobie, wytwarzając sztuczny kontekst dla wystawianych
artefaktów, są również odzwierciedleniem zjawiska komercjalizacji muzeów. Często nie są
jednak przykładem przestrzeni optymalnej dla
sztuki, pomimo ciekawej, wręcz spektakularnej architektury.
Muzea mobilne
Wróćmy jednak do naszych wędrujących „podów”. Chanel’s Mobile Art Pod autorstwa Zahy
Hadid i H Box zaprojektowany przez Didier Fiuza Faustino to najnowsze projekty tego typu pojawiające się w największych miastach świata,
w ramach festiwali sztuki.
Mobilny „kontener dla sztuki” Zahy Hadid
został stworzony specjalnie dla legendarnego
domu mody Chanel. Prezentowana tam międzynarodowa sztuka inspirowana jest zaprojektowaną przez Coco Chanel torebką, uznawaną za ikonę mody XX wieku. Do tej pory
wystawa odwiedziła Yokohamę, Tokio i Nowy
Jork. W przyszłym roku zawita do Londynu
i Moskwy, aby w 2010 roku dotrzeć do Paryża.
Na stronie internetowej futurystycznego pawilonu można wysłuchać wypowiedzi Hadid i Carla
Lagerfelda, projektanta ﬁrmy Chanel, którzy
opisują projekt wędrującego muzeum jako zupełnie nowy pomysł.
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Mona Lisa w walizce
Idea mobilnego muzeum pojawiła się jednak
dużo wcześniej. Została zaadaptowana przez
artystów już na początku ubiegłego stulecia,
a jej powstanie wiąże się ze zniknięciem „Mony
Lisy” Leonarda da Vinci.
22 sierpnia 1911 roku słynny obraz został
skradziony z paryskiego Luwru. Została po nim
tylko pusta ściana w Salonie Carre. Odnaleziono go po dwóch latach w Paryżu. Kradzieży dokonał Vincenzo Peruggia, który ujawnił się poprzez chęć sprzedaży dzieła za skromną cenę.
W zamian oczekiwał od włoskiego kolekcjonera, zainteresowanego zakupem, powrotu „Mony
Lisy” na włoską ziemię. Peruggia został aresztowany w pokoju hotelowym, gdzie bezcenny
obraz przechowywał na dnie swojej walizki.
Historia ta przywołuje na myśl Portable Muzeum Marcela Duchampa – Boite-en-valise. Artysta reprodukcje swoich dzieł wielkości pocztówki umieścił w walizce. Znajdowała się tam
również „Mona Lisa” z domalowanymi wąsami.
Zniknięcie „Mony Lisy” rozpoczęło proces
przemian. Muzeum przestało być nienaruszoną, niemal sakralną przestrzenią. Kradzież słynnego obrazu okazała się zapowiedzią nadejścia modernizmu. Wkrótce potem obraz został
sfotografowany i powielony w milionach egzemplarzy. Dzieło renesansowego mistrza przestało
być obiektem powiązanym z miejscem. W naszym wyobrażeniu obraz stał się nomadyczny.

Otwarcie granic oraz konﬂikty polityczne przyczyniły się do zaostrzenia kontroli i monitoringu.
Rozwój technologii nie tylko ułatwił i przyśpieszył proces podróżowania, ale także przyczynił
się do powstania nowych narzędzi kontroli. Zjawiska te zostały odzwierciedlone przez artystów
i architektów w opisywanych realizacjach.

„Boite-en-valise” Marcel Duchamp z książki (strona 53)
„The Duchamp Book” Gavin Parkinson, Tate Publishing,
Londyn 2008

Fragmentaryzacja przestrzeni muzeum i daleko posunięta płynność ról kreatorów spektaklu czy sztuki wpłynęła na zmiany w sposobie
tworzenia przestrzeni wystawienniczych. Mobilne muzea otwierają nowy etap, wyodrębniając
kolejną teorię mobilnego „podu”.
Hadid i Faustino
Wspomniane wcześniej Chanel’s Mobile Art
Pod jest architektonicznym odpowiednikiem
Boite-en-valise Duchampa. Prawie dziewięćdziesiąt lat po jego walizce, zapewne nie intencjonalnie, obiekt uwidocznił problem muzeum
jako instytucji. Wystawiane w podzie Zahy Hadid
dzieła, szczególnie te spod znaku Chanel, rozdarte są miedzy próbą zachowania autonomii
w niesionym przekazie a istnieniem dla pasywnego, estetycznego zadowolenia odbiorców.

Fot. Virgile Simon Bertrand

Postmodernistyczne zmiany
Do czasów modernizmu sztuka przedstawiała
tylko obiekt, który zajmował określone terytorium. Widz natomiast był biernym obserwatorem. Postmodernizm wprowadził ideę miejsca.
Płaskie terytorium zostało zastąpione prze-

strzenią, a zwiedzający stał się zaangażowanym i świadomym odbiorcą.
Dzisiejsze muzeum pod względem społeczno-kulturowym nie jest już zamkniętą świątynią,
która wymaga od nas „właściwego” zachowania. To nie miejsce rytuału, ale eksperymentu.
Muzeum to przestrzeń społeczna, w której ludzie są „edukowani” nie tylko poprzez obserwację sklasyﬁkowanych obiektów. Odwiedzający
często wykorzystują otwartą przestrzeń galerii
jako schronienie przed deszczem, miejsce spotkań w kawiarni czy nawet zakupów. Powoli
zaciera się granica między tym, co zamknięte
a otwarte, publiczne a prywatne. Muzeum staje
się częścią złożonej tkanki miasta.
W londyńskich British Muzeum i National
Gallery można przejść przez otwartą część muzeum i nie odwiedzić żadnej z wystaw. Liczne
muzea posiadają przestrzenie organizowane
na podobieństwo publicznych ulic. W ich strukturze pojawiają się takie elementy jak arkady,
kawiarnie, przestrzenie kościołów (Tate Modern
w Londynie biura Herzog & de Meuron), ulic czy
też parków (ogród pamięci w Muzeum Żydów
w Berlinie wg projektu Daniela Libeskinda).
Zmiany w charakterze sztuki jako elementu
społecznego, w jej odbiorze i sposobie zaangażowania przyczyniły się do rozbicia przestrzeni
muzeum. Mobilność i nomadyczny charakter
twórczości artystycznej wyraża zmiany charakteryzujące społeczeństwo ery globalizacji.
Nomadyczność w świecie ponowoczesnym
wyraża się nie tylko w możliwości łatwego podróżowania, ale także oznacza fragmentaryzację wielu stref aktywności człowieka. Podróżowanie i częste zmiany miejsca zamieszkania,
powodowane najczęściej przemieszczaniem
się globalnego rynku pracy, stały się normalne.

MOBILE ART CHANEL CONTEMPORARY ART CONTAINER BY ZAHA HADID
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Kolejny projekt – H Box – powstał natomiast jako mobilny pawilon, w którym wyświetlane są wykonane przez ośmiu artystów
wideoinstalacje. Został zaprojektowany przez
francuskiego architekta i artystę Didier Fiuza Faustino. H Box wykonano z niedrogich
materiałów takich jak aluminium i pleksiglas.
Jego lekka, modułowa konstrukcja ułatwia
transport. Podobnie jak projekt Chanel, także to przedsięwzięcie jest inicjatywą francuskiego domu mody Hermes. Swoją trasę H
Box rozpoczął rok temu w paryskim Centrum
Pompidou, odwiedzając następnie Lyon, Luxemburg, Londyn, aby w końcu zawitać na
Triennale sztuki w Yokohamie.

***
Opisane projekty stanowią reﬂeksję na temat
szybko zachodzących, a przez to trudnych
do zaobserwowania zmian w społeczeństwie.
Sztuka z założenia jest polem wyrazu artystycznego rzeczywistości społecznej. Nie tylko skupia się na przełamywaniu rządzących

Malwina Witkowska
www.blue-onblue.blogspot.com
Asystent architekta w pracowni
Kinetic-AIU Birmingham.
Wykładowca w Birmingham
School of Architecture

nią reguł i poszukiwaniu nowych form wyrazu,
ale również na opisywaniu i interpretacji rzeczywistości2. Mobilność i nomadyczny charakter naszego życia w ulegającej ciągłym
zmianom „płynnej rzeczywistości”3, zostały
wyrażone w instalacjach artystów awangardy
XX wieku. Współcześni architekci, czerpiąc
z obserwacji i postaw tych twórców, wprowadzają ich idee niezależnego muzeum w nowy
wymiar, rozpoczynając kolejny rozdział w historii architektury muzealnej.
Czas pokaże, czy tego typu mobilne konstrukcje będą w stanie zastąpić tradycyjne muzea. Na razie z pewnością wzbogacają dyskurs
dotyczący przestrzeni dla sztuki, jej statusu
w społeczeństwie i charakteru odbioru.

Pozostała bibliograﬁa:
1. Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, Universitas, Kraków,
2005
2. Brian O’Doherty, Inside The White Cube: The Ideology of the Gallery Space, Santa Monica, 1986
3. Callum Storrie, The Delirious Muzeum Ajourney from the Louvre to Las
Vegas, Londyn, Nowy Jork, 2006
4. www.chanel-mobileart.com
5. www.museumlab.org

2) Marek Krajewski, Sztuka jako praktyka społeczna. Miejsce instytucji
świata artystycznego w społeczeństwie rzeczywistości, [w:] „Kultura i Społeczeństwo” 1995, nr 1
3) Zygmunt Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków, 2006

Fot. Marc Gerritsen
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Mouse Museum
Wędrujący pawilon Faustino przywołuje na
myśl inną jeszcze instalację – Muzeum Myszy
Claesa Oldenburga, wystawioną w Kassel na
Documenta w 1972 roku.
Muzeum o planie przypominającym głowę Myszki Miki stało się ramą dla instalacji
stanowiącej krytykę instytucji oraz procesów
komercjalizacji sztuki. Prawie 400 obiektów
znalezionych przez artystę, przeróżnych bibelotów i produktów ubocznych procesu tworzenia, znalazło się w ścianach prowizorycznego
budynku. Pomieszczenie w przestrzeni muzeum stało się niejako muzeum w muzeum.
Materialna osłona muzeum Oldenburga
była ideologiczną osłoną przedmiotów-dzieł
sztuki, którym nadał taki status, dokonując
wyboru i umieszczając w swoich zbiorach.
Twórca niecodziennego projektu pełnił przy
nim trzy role: był równocześnie architektem,
kuratorem i artystą. Całkowicie kontrolował
przebieg odbioru sztuki. Materialna osłona

stanowiła również ideologiczną ochronę dla
dzieł Oldenburga przed instytucją muzeum.
H Box autorstwa Faustino przez swoją mobilność stało się dodatkowo niezależną instytucją w ramach instytucji.
Pisząc o tego typu projektach, nie sposób
pominąć Nomadic Museum projektu Shigeru
Bana, które wędrowało z wystawą kanadyjskiego fotografa Gregory Colberta „Ashes
and Snow”. Przestrzeń dwóch galerii i teatru
została w tym przypadku skonstruowana
z kontenerów okrętowych, wspomaganych
papierową konstrukcją podpierającą dach
muzeum. „Nomadyczne muzeum” wraz z wystawą odwiedziło porty Nowego Jorku, Santa
Monica i Tokio, manifestując tym samym brak
przynależności do jakiejkolwiek instytucji czy
też miejsca. Najnowsze realizacje nomadycznych muzeów przybierają postać kokonu dla
sztuki – formułują przestrzenną odpowiedź
na technologiczne i instytucjonalne zawłaszczenie przestrzeni i jej kontrolę. Globalizacja
i ułatwiony dostęp do przestrzeni publicznej,
paradoksalnie, prowadzi do wzmocnienia
granic w ramach przemieszczania się, podróży i interakcji z przestrzenią współczesnego
miasta. Technologia zostaje wykorzystana
tutaj przez artystów i architektów w celu stworzenia mobilnej, a zarazem odizolowanej i indywidualnej przestrzeni egzystencji sztuki.

z : a _ 01 _ 2009
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fot. 2-5. archiwum Działu Dokumentów Życia Społecznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

fot. archiwum Muzeum Architektury we Wrocławiu

1. Budynek zespołu mieszkalno-usługowego przy placu Grunwaldzkim,
wybudowany 1967-1973

2. Dzielnica mieszkaniowa „Plac PKWN” (dzisiejszy plac Legionów),
wybudowana 1956-1965

Dobra kultury współczesnej
– przypadek wrocławski
Magdalena Sądel

Z mapy polskich miast stopniowo znika wiele cennych dzieł architektury
powstałej po 1945 roku. Głównym problemem jest nie tylko brak
odpowiednich regulacji prawnych, które pomogłyby zachować
najciekawsze obiekty, ale również niedostateczna świadomość
społeczeństwa. Jak chronić współczesne dobra kultury, warto prześledzić
na przykładzie Wrocławia, przez który co jakiś czas przetacza się kolejna
fala powszechnej dyskusji: wyburzać czy nie wyburzać?

D

Dzień spektakularnego wyburzenia osiedla
Pruitt Igoe w St. Louis w Stanach Zjednoczonych, zaprojektowanego przez Minoru
Yamasakiego, przeszedł do historii jako
symboliczna data śmierci architektury modernizmu, a sam fakt wysadzenia w powietrze 33 betonowych bloków został szeroko
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opisany w literaturze poświęconej nowoczesnej architekturze. Wydarzenie to położyło
kres pewnej utopii zakładającej, że związki
społeczne można „projektować” niczym
osiedle mieszkaniowe. Eksperyment nie powiódł się. Nastąpiła wielka eksplozja, a po
niej jeszcze większa ulga.

Zabytki PRL-u?
W zupełnie innej atmosferze pożegnano
w grudniu 2006 roku warszawski „Supersam”
Jerzego Hryniewieckiego. Głos w jego obronie zabrali znani artyści, architekci i naukowcy.
Na łamach ogólnopolskiej prasy codziennej
i branżowej przetoczyła się głośna dyskusja na temat zachowania „Supersamu”, a list
w obronie jego unikatowej konstrukcji podpisało ponad 1,5 tysiąca osób. Pożegnalną
wystawę pt. „Tu zaszła zmiana” zorganizowała nawet warszawska Galeria „Kordegarda”.
Ostatni hołd dziełu Hryniewieckiego złożyli
m.in. Maria Kiesner, Wojciech Gilewicz, Marcin Chomicki i Justyna Wencel, Izabela Tarasewicz i Katarzyna Krakowiak. Wszystko to
sprawiło, że zrównanie z ziemią „Supersamu”
nie było jednoznacznym aktem uwolnienia

z : a _ 01 _ 2009
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4. Kościuszkowska Dzielnica Mieszkaniowa podczas budowy...

3. Stawianie Iglicy przed Halą Ludową (Stulecia), wybudowana 1948 r.

przestrzeni miejskiej od błędów i wypaczeń
modernizmu, ale swego rodzaju barbarzyństwem, napędzanym przez rosnące ceny
warszawskich gruntów.
Jeszcze inaczej, nagle i po cichu, zniknął
oryginalny budynek poczty z wrocławskiego
placu Legionów (dawny plac PKWN), zaprojektowany przez Bognę Klimczewską. Wyburzony z dnia na dzień obiekt był cennym elementem powstałej w latach 50. i 60. ubiegłego
wieku dzielnicy mieszkaniowej „Plac PKWN”.
Dziś nie ma już po nim śladu.
Historia wyburzeń „Supersamu”, budynku
poczty Klimczewskiej i wielu innych powojennych obiektów pokazuje, że do tej pory nie
wypracowano w Polsce dostatecznych metod
waloryzacji i koncepcji ochrony architektury
powstałej po 1945 roku. Co więcej, nie wszyscy
widzą taką potrzebę. Według założeń ustawy
z 5 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury
i ustawy z 23 lipca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, architektura
i założenia urbanistyczne powstałe po II wojnie
światowej mogą podlegać ochronie jako tzw.
dobra kultury współczesnej. Stosowne regulacje mogą uchronić budynki nie tylko przed
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5. ...i po zakończeniu prac, wybudowana 1953-1956

wyburzeniem, ale również zabezpieczyć przed
pracami remontowymi, które naruszają ich pierwotny wygląd. Problem jednak w tym, że samo
pojęcie „współczesnych dóbr kultury” pozostaje
niedoprecyzowane. Stąd zagadnienie ochrony
powojennej architektury wciąż powraca.
Kontrowersyjne listy
Na pytanie, „jak chronić wrocławską architekturę stworzoną po 1945 roku?”, usiłowali odpowiedzieć zgromadzeni w maju ubiegłego roku
w Muzeum Architektury architekci, urbaniści,
historycy sztuki, przedstawiciele władz miasta
oraz miłośnicy Wrocławia. Podczas zorganizowanego przez SARP spotkania grupa naukowców – dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos,
dr Roman Rutkowski, mgr Agata Gabiś i mgr
Michał Duda – przedstawiła dwie listy obiektów przeznaczonych do ochrony jako dobra
kultury współczesnej (przygotowane według
wytycznych komisji działającej w ramach warszawskiego oddziału SARP). Na tzw. liście A
(obejmującej aż 50 obiektów, które zdaniem
naukowców bezwzględnie powinny być chronione ze względu na swoje walory artystyczne, historyczne i inżynieryjne) znalazły się

m.in.: Cmentarz Wojsk Radzieckich Tadeusza
Ptaszyckiego, zespół budynków Wydziału
Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej Andrzeja Frydeckiego, Wyższa Szkoła Rolnicza
Krystyny i Mariana Barskich, Osiedla Przyjaźni
i Popowice Witolda Jerzego Molnickiego, budynki mieszkalno-usługowe z tzw. Placu Młodzieżowego (Włodzimierza Czerechowskiego,
Ryszarda Jędraka, Ryszarda Natusiewicza,
Annę i Jerzego Tarnawskich), domy studenckie „Kredka” i „Ołówek” (Krystyny i Mariana
Barskich), budynek ZREMB-u Zenona Baranowskiego i kino „Warszawa” Henryka Majewskiego i Andrzeja Łukaszewicza. Krótsza
„lista B” zawiera obiekty, które mogą zostać
poddane ochronie fakultatywnej. Wśród nich
znajdują się dawna restauracja Oaza (obecny
budynek kliniki okulistycznej) Jerzego Kociubińskiego, budynki mieszkalne z ul. Teatralnej
i Piotra Skargi Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak,
Dom Asystenta Uniwersytetu Wrocławskiego Krystyny i Mariana Barskich, Zespół Szkół
Budowlanych Bogny Klimczewskiej i Janusza
Świątkowskiego oraz „galeriowce” z ul. Powstańców Śląskich (Juliana Łowińskiego i Wacława Kamockiego).
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Plakat reklamujący wystawę na placu Solnym

Wyburzać czy odnawiać?
Największe emocje wzbudziło pojawienie się
na „liście A” zabudowy placu Nowy Targ oraz
budynku „ZETO” (oba zaprojektowane przez
Annę i Jerzego Tarnawskich). Wątpliwości
pojawiły się także podczas analizy kryteriów,
według których obiekty traﬁały na listy. Doktor
Łukasz Krzywka zwrócił uwagę na nieprecyzyjność określeń, takich jak „kryterium symbolu
i znaku” czy „kryterium uznania współczesnych”. Pomimo wszystkich uwag idea stworzenia listy wrocławskich dóbr kultury współczesnej spotkała się z dużym poparciem,
zdobyła też uznanie miejskiego konserwatora
zabytków, Katarzyny Hawrylak-Brzezowskiej.
W tej chwili naukowcy wciąż zbierają fundusze niezbędne do przeprowadzenia dalszych
badań i sporządzenia niezbędnej dokumentacji wybranych obiektów. Których? Ostateczne
decyzje na razie jeszcze nie zapadły. Trwa natomiast szeroko zakrojona dyskusja z udziałem
ekspertów i mieszkańców miasta. Problem jednak w tym, że jej poziom często bywa nierówny, a padające ze strony laików argumenty nie
zawsze mają wartość merytoryczną. Zarówno
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dyskusja w Muzeum Architektury, jak i późniejsze polemiki zamieszczane przede wszystkim
przez wrocławski dodatek „Gazety Wyborczej”
i wypowiedzi na forach internetowych pokazały, iż wiele osób uważa, że objęcie ustawową
ochroną obiektów stworzonych w czasach
PRL-u równa się uznaniu ich za zabytkowe.
Na to jednak nie chcą się zgodzić przede
wszystkim zwolennicy tzw. nurtu historyzującego, postulujący odbudowę części Wrocławia (m.in. placu Nowy Targ) w kształcie zbliżonym do przedwojennego. Cała dyskusja jest
jednak bezprzedmiotowa, ponieważ ustawa
z 2003 roku wyklucza możliwość wpisania
obiektów powstałych po 1945 roku do rejestru
zabytków. O wiele większym problemem jest
brak odpowiednich opracowań, z których zainteresowani mogliby czerpać rzetelną wiedzę
o powojennej architekturze Wrocławia. Nad ich
przygotowaniem pracuje już zespół Agnieszki
Zabłockiej-Kos.
Wystawa na Solnym
Dobrym krokiem w stronę edukacji i uświadomienia mieszkańcom walorów powojennej

architektury Wrocławia była wystawa „Całe
morze budowania. Architektura Wrocławia 1949-1989”, którą można było oglądać
w sierpniu 2008 roku na wrocławskim placu
Solnym. Plenerową ekspozycję zorganizował
Ośrodek „Pamięć i przyszłość” przy współpracy z Agatą Gabiś i Michałem Dudą. Autorzy wystawy przyznają, że zorganizowali
ją głównie z dwóch powodów – aby przypomnieć i upamiętnić ludzi, którzy tworzyli
wrocławską architekturę, oraz aby pokazać,
że cenne i oryginalne obiekty znikają z mapy
miasta, a te, które pozostały, wymagają
ochrony.
Na wystawie zaprezentowano zdjęcia kilkudziesięciu obiektów, wśród których znalazły
się między innymi Iglica Stanisława Hempla,
zespół budynków Wydziału Mechanicznego
Politechniki Wrocławskiej Andrzeja Frydeckiego, „Hutmen” Jerzego Surmy, Dolnośląskie
Centrum Diagnostyki Medycznej „Dolmed”
i budynek „ZETO” Anny i Jerzego Tarnawskich, zabudowa Nowego Targu (Tarnawskich,
Ryszarda Natusiewicza, Włodzimierza Czerechowskiego), dom-igloo Witolda Lipińskiego
oraz zaprojektowany przez Jacka Burzyńskiego i Andrzeja Skorupę „Trzonolinowiec”.
Pojawiły się także fotograﬁe obiektów sakralnych – kościołów św. Ducha Tadeusza
Zipsera, św. Wawrzyńca (Zenona Prętczyńskiego i Wiktora Dziębaja) oraz Matki Boskiej
Królowej Pokoju Wojciecha Jarząbka. Każde
zdjęcie opatrzone było komentarzem, w przystępny sposób wyjaśniającym znaczenie
przedstawionych obiektów i genezę ich powstania. Dzięki temu ekspozycja pokazywała, że architektura PRL-u to nie tylko banalne,
pudełkowate formy i wielka płyta, ale unikatowe rozwiązania formalne i technologiczne.
Przedstawione na wystawie „Całe morze
budowania...” obiekty w dużej mierze pokrywały się z obiektami zamieszczonymi na
wspomnianej „liście A” i wydaje się, że część
z nich zostanie wkrótce objęta ochroną dzięki
stosownym zapisom w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Warto
jednak podkreślić, że nie zostaną one na razie
wpisane do rejestru zabytków.

Magdalena Sądel
magdasadel@interia.pl
historyk sztuki i kulturoznawca,
doktorantka w Instytucie
Historii Sztuki Uniwersytetu
Wrocławskiego
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O suﬁtach i architekturze
Marcin Szczelina

6 stycznia 2009 roku na warszawskiej Pradze ﬁrma Rockfon zaprezentowała polską edycję albumu
„Suﬁty podwieszane w architekturze”. Publikacja stanowi przegląd europejskich obiektów użyteczności
publicznej, w których zastosowano suﬁty tej ﬁrmy.

A

Album zawiera prezentacje 15 obiektów, między
innymi tak znanych jak redakcja „Le Monde”
w Paryżu czy Pałac Pokoju w Hadze. Warto
podkreślić, że wyboru konkretnych rozwiązań
z oferty ﬁrmy Rockfon dokonywali doświadczeni europejscy projektanci.
Na przykład w Liceum Beekdal w Arnhem
w Holandii zastosowano kolorowe panele
suﬁtowe, zwracając szczególną uwagę na
bezpieczeństwo pożarowe, akustykę oraz
higienę. Odważne kolory paneli sprawiają, że
mimo nisko osadzonych stropów pomieszczenia są o wiele jaśniejsze i panuje w nich
przyjazna atmosfera. Dzięki udanym rozwiązaniom technicznym można było spełnić
wymagania, jakie stawiała przed architektem
dyrekcja placówki. Za całościowy projekt
architektoniczny szkoła została wyróżniona
podczas School Prize 2007.
W kolejnym prezentowanym budynku – sądzie w belgijskim Ghent zastosowano system
Mono Acoustic (bezspoinowy akustyczny suﬁt podwieszany) z uwagi na widoczne proﬁle
konstrukcji oraz połączenia między panelami.
Suﬁty te wyróżniają się gładką powierzchnią.

z : a _ 01 _ 2009

Dzięki najwyższym parametrom ogniowym
i akustycznym zastosowanego systemu w sądzie panują komfortowe warunki.
Inną ciekawą realizacją przedstawioną
w albumie jest budynek przemysłowy duńskiej fabryki Fiberline. Swoją formą bardziej
przypomina on dzieło sztuki krajobrazu niż
fabrykę kompozytów. Zaprojektowany przez
KRH Architekten z Kopenhagi jest oryginalnym połączeniem formy z funkcją budynku
oraz krajobrazem. Architekci chcieli w pełni oddać charakter obiektu, dlatego w pomieszczeniach biurowych użyli suﬁtów Sonar Fusion. Całe oświetlenie oraz instalacje
elektryczne zostały umieszczone w jednej
listwie systemowej, dzięki czemu architekci
osiągnęli zamierzony rezultat. Obiekt położony na obrzeżach miasta Middelfart w Danii,
został niedawno nagrodzony European Steel
Design Award 2007.
„Architektura nie jest sztuką piękną. Sztukę można krytykować lub ignorować. Budynek trzeba użytkować – jest on bowiem formą
funkcjonalną” – twierdzi Thomas Rau (RAU
Architecten, Amsterdam), autor projektu

Uniwersyteckiego Budynku Dydaktycznego
UMCG w Groningen (Holandia). Holenderska pracownia starała się podkreślić kontrast
między stojącym obok starym gmachem wydziału a nowym. Obiekt został zaprojektowany w stylu minimalistycznym, podobnie było
w przypadku suﬁtów. W miejscach, gdzie
fragmenty konstrukcji miały być widoczne,
zastosowano suﬁty pełne. Pomieszczenia,
które wymagały podwyższonego pochłaniania dźwięku, wyłożono panelami Rockfon
Facett, mocowanymi bezpośrednio do ścian,
tworząc ściany dźwiękochłonne.
Album zawiera duże, atrakcyjne zdjęcia opisanych obiektów i został bardzo starannie wydany. Pokazuje, że suﬁty podwieszane Rockfon mogą być wykorzystywane przy tworzeniu
w zgodzie z najnowszymi trendami architektonicznymi. Wybrane przez twórców albumu projekty wiodących architektów dowodzą, że suﬁt,
stanowiący przecież dużą część powierzchni
budynku, nie musi być tylko powierzchnią
użytkową. Oryginalne i inspirujące rozwiązania
suﬁtowe to przecież integralna i istotna część
projektu architektonicznego.
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Dołącz do elity!
Zalety ArchiCADa STAR T EDITION 2009
ArchiCAD STAR T EDITION 2009 zawiera w sobie te same technologie informatyczne, co ArchiCAD 12. Oferuje bezprecedensową szybkość pracy, połączoną z wygodą i kreatywnością, będąc
przy tym programem intuicyjnie zrozumiałym, nie wymagającym
długich szkoleń, by z niego efektywnie korzystać. Koncepcja
ArchiCADa STAR T EDITION 2009 dostosowana jest do potrzeb
indywidualnych architektów i niewielkich pracowni projektowych,
chcących korzystać z najnowocześniejszego oprogramowania,
lecz liczących się z kosztami.
ArchiCAD STAR T EDITION 2009 pozwala w pełni korzystać
z zalet nowoczesnego oprogramowania opartego na technologii
Wirtualnego Budynku, dzięki czemu architekci mogą się skupić
na tym, co jest istotą ich zawodu – na pracy twórczej. Już od
pierwszego szkicu ArchiCAD tworzy wirtualny model przyszłej
budowli, integrując coraz więcej informacji w miarę postępów
projektowania. Powstający model, zwany Wirtualnym Budynkiem, może być w każdej chwili prezentowany w formie widoków
przestrzennych i animacji, niezwykle atrakcyjnych dzięki licznym
opcjom renderingu. Projektowanie odbywać się może również
w ujęciach perspektywicznych i aksonometrycznych. Wirtualny
model budowli służy do wygenerowania znacznej części dokumentacji. W ten sposób powstają przekroje, elewacje, rzuty dachów, podrysy detali i szereg innych rysunków, wymagających
tylko kreślarskiego opracowania, łatwego dzięki rysunkowym narzędziom ArchiCADa, autowymiarowaniu i bogatym bibliotekom
detali. Zapewnione jest przy tym zachowanie spójności projektu.
Poszczególne rysunki powiązane są interaktywnie z modelem
wyjściowym, dzięki czemu zmiany przenoszone są samoczynnie
na całość dokumentacji, bez ryzyka popełnienia błędów.

ArchiCAD STAR T EDITION 2009 to niezastąpione narzędzie
pracy na każdym etapie projektowania. Dzięki swej wszechstronności jest nieocenioną pomocą przy wykonywaniu każdego
zadania, niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie pracy
na konkurs architektoniczny, wizualizację prezentującą przyszłą
inwestycję, czy też o materiały do przetargu lub skomplikowaną
dokumentację techniczną zawierającą rozbudowane zestawienia
materiałów i stolarki. Elementy projektu i parametryczne obiekty
GDL automatycznie dostosowują się do aktualnej skali rysunku.
Zaawansowane funkcje plotowania (zintegrowany PlotMaker)
pozwalają szybko przygotować kompletną dokumentację, samoczynnie aktualizując przy tym rysunki i zestawienia dzięki powiązaniom z wirtualnym modelem budowli. Możliwość prezentowania
projektu w postaci unikalnych Dokumentów 3D sprawia, że nawet
niewykwaliﬁkowany robotnik budowlany jest w stanie zrozumieć,
jakie zadania stoją przed nim podczas realizacji projektu.
ArchiCAD STAR T EDITION 2009 – cena podstawowa:

– 8.400 zł netto *)
ArchiCAD STAR T EDITION 2009 – cena specjalna dla młodych
architektów w wieku do 35 lat, dla ﬁrm powstałych nie dawniej
niż 2 lata temu, a także dla użytkowników innych systemów CAD
i pracowników wyższych uczelni:

– 6.900 zł netto *)
Użytkownicy ArchiCADa STAR T EDITION 2008 mogą w każdej
chwili wymienić za dopłatą posiadane oprogramowanie na pełną
wersję programu ArchiCAD i bez przeszkód kontynuować rozpoczęte projekty.
*) Uwaga, ceny mogą ulec zmianie.
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Zmiany warunków technicznych
dotyczące wymagań cieplnych
Tomasz Kwiatkowski

Wydane w listopadzie 2008 r. „Warunki techniczne (...)” weszły w życie
od 1 stycznia 2009 r., co powoduje, że nie mieliśmy wiele czasu na zapoznanie
się ze zmianami. Tymczasem dla każdego projektanta nowelizacja warunków
zawartych w Dz. U. Nr 201, poz. 1238 stanowi przepisy, które wcześniej czy później
musi zastosować w praktyce. Artykuł przedstawia i komentuje najważniejsze
z wprowadzonych modyﬁkacji.

W

W powszechnym odczuciu jedną z najistotniejszych przyczyn nowelizacji rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
są wymagania Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia
2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Tak naprawdę musimy jednak
spojrzeć szerzej: powodem zaostrzenia minimalnych wymagań dotyczących izolacyjności
cieplnej przegród budowlanych jest nie tylko
ciągły wzrost kosztów utrzymania obiektów
(głównie za sprawą rachunków za ogrzewanie), ale też bezpieczeństwo energetyczne
Polski i działania ekologiczne mające na celu
zmniejszenie emisji CO2.
Obowiązujące w Polsce do końca 2008 r.
warunki ochrony cieplnej z marca 1999 r. były
dalekie od optimum ekonomicznego, przez jakie rozumieć powinniśmy maksymalne korzyści z przeprowadzonych inwestycji i oszczędności kosztów zużycia energii. Długotrwałe
i burzliwe prace nad przepisami dotyczącymi
standardu energetycznego budynków i metodologii obliczania charakterystyki energetycznej były prowadzone równolegle z pracami
nad zmianą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. W rezultacie działania
te zakończyły się podpisaniem nowelizacji
rozporządzenia przez Ministra Infrastruktury
w dniu 6 listopada 2008 r., a ostateczne zmiany zostały zaakceptowane 17 grudnia 2008 r.
Egzekwowanie i regularne uaktualnianie
obowiązkowych standardów dla nowych budynków we wszystkich krajach członkowskich
UE jest jedną z rekomendacji Międzynarodowej Agencji Energii (IEA). Wymagania te
powinny opierać się na najniższych kosztach
zapewniających wysoką efektywność ener-
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getyczną nowym budynkom w długim czasie ich eksploatacji. Budynki są największym
użytkownikiem końcowej energii, zużywają
jej prawie 40%. Przemysł korzysta z około
30%, transport pochłania około 20%. Liczne
opracowania wykazują, że nie tylko w nowych
państwach członkowskich UE, ale i w krajach
o długiej tradycji wymagań energetycznych
nadal istnieje spory potencjał, aby zmniejszyć
zapotrzebowanie na energię końcową w nowych budynkach bez dodatkowych kosztów
dla użytkowników ﬁnalnych.
Dwie metody obliczeń
cieplnych budynku
Aby ilość energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem można było utrzymać na racjonalnie
niskim poziomie, przewidziano dwie alternatywne metody, pozwalające spełnić to wymaganie w nowo projektowanych, jak i przebudowywanych budynkach:
pierwsza polega na takim zaprojektowaniu
przegród w budynku, aby wartości współczynników przenikania ciepła U przegród
zewnętrznych, okien, drzwi oraz technika
instalacyjna odpowiadały wymaganiom
izolacyjności cieplnej,
druga to zaprojektowanie budynku pod
kątem zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Polega ona na
zbilansowaniu energii (nazwanej w rozporządzeniu EP) do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania ciepłej wody użytkowej,
chłodzenia i oświetlenia wbudowanego,
wyliczonej dla projektowanego obiektu,
która nie może przekroczyć wartości granicznych w zależności od współczynnika
kształtu budynku A/V.

Maksymalne wartości U i EP zawarte są
w nowym rozporządzeniu i od projektanta zależy, którą opcję wybierze przy projektowaniu
budynku.
Dotychczas wartość wskaźnika sezonowego
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku E0 była wyliczana wg PN- B-02025:2001,
a po wejściu w życie nowelizacji warunków
technicznych, należy posługiwać się metodologią obliczania charakterystyki energetycznej
budynku (Dz. U. Nr 201, poz. 1240). Maksymalne wartości EP – rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną
energię pierwotną – są określone w WT w zależności od przeznaczenia budynku tak, aby
obudowa budynku oraz urządzenia umożliwiały uzyskanie zakładanej jakości środowiska
w pomieszczeniu przy racjonalnym zużyciu
energii do ogrzewania i chłodzenia oraz energii
elektrycznej.
Obliczanie współczynników U
Zasadniczą zmianą rozporządzenia jest wymaganie współczynnika przenikania ciepła
U(max) tam, gdzie dotychczas była wartość
Uk(max), czyli współczynnik przenikania ciepła przegród z uwzględnieniem liniowych
mostków cieplnych. Metodę wyliczania Uk
podawał załącznik krajowy NA normy PN-EN
ISO 6946:1999, ale po zastąpieniu jej normą
z 2004 r. usunięto go. W aktualnej normie
z 2008 r. znajdują się tylko metody na wyliczanie U oraz skorygowanego współczynnika Uc. Z wykazu polskich norm przywołanych
w rozporządzeniu uchylono normę PN-EN ISO
6946 bez podania innej metody obliczeniowej.
W efekcie przy określeniu wymagań dla przegród na maksymalne wartości U projektanci
będą mieli znacznie ułatwione zadanie.
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Zaostrzenie wymagań cząstkowych
w zakresie izolacyjności cieplnej
ścian, dachów i podłóg
Po wielu latach wracają wymagania dla
współczynników przenikania ciepła U dla
przegród w budynkach zamieszkania zbiorowego i są one identyczne jak dla domów jednorodzinnych. Nie będzie już miał znaczenia
typ przegrody (wielo- czy jednowarstwowa)
oraz przeznaczenie obiektu (mieszkalny,
użyteczności publicznej, magazynowy, gospodarczy itp.). W tym wypadku maksymalne
wartości współczynnika U (przy temperaturze w pomieszczeniu powyżej 16°C) zostały
ujednolicone do wartości U≤0,3 W/(m2K)
bez względu na to, czy w ścianie są otwory okienne i drzwiowe. W ogrzewanym budynku produkcyjnym wymaganą wartością
U dla ścian z oknami było U<0,55 W/(m2K),
a od 1 stycznia 2009 roku będzie to wartość
U≤0,3 W/(m2K).
Istotną zmianą w stosunku do współczynników przenikania ciepła przegród U jest obniżenie ich wartości, o ok. 20% dla dachów,
stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad przejazdami. Jest to najmniejsza wartość jaką zawiera załącznik do
rozporządzenia z wymaganymi wartościami
U≤0,25 W/(m2K). Lecz nadal nie jest to jeszcze
uzasadniony ekonomicznie poziom dla strefy
klimatycznej, w jakiej znajduje się Polska.
Już obecnie – w nowych budynkach mieszkalnych – dla dachów stosowane są izolacje
o grubościach umożliwiających osiągnięcie
współczynnika U<0,20 W/(m2K) lub nawet
U<0,15 W/(m2K).
Pojawiło się wymaganie maksymalnych
wartości U dla podłóg i posadzek na gruncie.
Wartość U≤0,45 W/(m2K) nie jest może szczytem wydajności ekonomicznej, ale jest to krok
w dobrą stronę. Dodatkowo, we wszystkich
rodzajach budynków w ogrzewanym pomieszczeniu należy zastosować izolację cieplną
po obwodzie z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej
2,0 W/(m2K).
Pierwszy raz w warunkach technicznych
pojawiają się wymagania dla budynków
poddawanych przebudowie poprawiającej
właściwości cieplne i charakterystykę energetyczną. Średni współczynnik przenikania
ciepła osłony przebudowywanego budynku
nie może być gorszy niż 15% w porównaniu
z nowo budowanym obiektem o takiej samej
geometrii i sposobie użytkowania. Jest to
wyraźny sygnał, że budynki modernizowane powinny być prawie tak samo efektywne
energetycznie jak nowe.
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ZASADA TRIAS ENERGETICA – PODSTAWA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Na ogrzanie budynku zużywa się około 70%
całkowitego zapotrzebowania na energię. Aby
ograniczyć to zużycie, bardzo ważne jest stosowanie odpowiedniej kolejności działań, które opisuje
„zasada Trias Energetica” – podstawa zrównoważonego rozwoju.
Trias Energetica sprowadza się do rozwiązywania zagadnień związanych z zapewnieniem
energii w trzech kolejnych krokach:
• po pierwsze – należy zminimalizować zapotrzebowanie dzięki wyeliminowaniu niepotrzebnych
i zmniejszeniu istniejących, mimo wszystko, strat,
• po drugie – zapotrzebowanie na tę ograniczoną
ilość energii należy realizować w pierwszej kolejności z wykorzystaniem źródeł odnawialnych,
• po trzecie – dopiero jeśli odnawialne źródła
energii okażą się nieopłacalne, zastosować
energię ze źródeł nieodnawialnych, ale w sposób tak czysty, jak to możliwe.

energooszczędność na etapie budowy (a zwłaszcza na te elementy, których czas istnienia jest
najdłuższy, a wymiana kłopotliwa i kosztowna)
są opłacalne ekonomicznie, a tym bardziej
w aspekcie energetycznym i środowiskowym.

Trias Energetica ma zastosowania w każdej działalności człowieka i w odniesieniu do wszelkich
wytwarzanych przez niego dóbr. Jej przestrzeganie
ma jednak szczególne znaczenie w przypadku
budynków, ponieważ:
• ich eksploatacja ma największy udział w zużyciu
energii przez człowieka – 40% całej wytwarzanej energii,
• budynki są wznoszone na kilkadziesiąt lat
i standard energetyczny zaprojektowanych dziś
przesądzi o ilości zużywanej przez nie energii na
kolejne kilka dziesięcioleci,
• udział kosztów budowy w całkowitych nakładach
na budynek (uwzględniających wzniesienie, eksploatację, utrzymanie) to zaledwie kilkanaście
procent. A więc nawet nieco większe nakłady na

Nawiązując do zasady Trias Energetica, proponuje się przyjmowanie współczynnika przenikania
ciepła nie gorszego niż według dotychczasowych
Warunków Technicznych, jednoznacznie uwzględniających liniowe mostki termiczne. Np. w przypadku poddaszy dotychczasowe wymagania były
spełnione przy U < 0,15 W/(m2K).
Zaleca się, aby w spełnieniu nowych wymagań
uwzględnić dodatek do współczynnika U jako
wpływ liniowych mostków termicznych. Bardzo
ważne jest spełnienie pierwszej zasady Trias
Energetica (zminimalizowanie strat ciepła),
ponieważ błędy popełnione na tym etapie nie dają
się łatwo i szybko poprawić. Jest to tym bardziej
uzasadnione, że liniowe mostki cieplne muszą być
i tak uwzględnione przy obliczaniu współczynnika
strat mocy cieplnej przegrody w metodologii
obliczania wskaźników na potrzeby świadectwa
energetycznego.

Ograniczenie
kondensacji pary wodnej
Zmiany związane z ochroną przed zawilgoceniem i korozją biologiczną wprowadzają wymagania dotyczące sprawdzenia kondensacji
międzywarstwowej oraz kondensacji na nieprzezroczystej przegrodzie zewnętrznej (co umożliwiałoby rozwój grzybów pleśniowych). We wnętrzu przegrody nie może wystąpić narastające
w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane
kondensacją pary wodnej, które należy wyliczać
wg PN-EN ISO 13788:2003. Wymaganie to powinno być spełnione również w węzłach konstrukcyjnych, czyli miejscach, w których tworzą
się mostki termiczne. Projektowanie polega na
określeniu wilgotności powietrza wewnętrznego,

a następnie (na podstawie wymaganej wilgotności względnej na powierzchni) obliczeniu akceptowalnej wilgotności objętościowej w stanie nasycenia na powierzchni. Na podstawie tej wartości
ustala się minimalną temperaturę powierzchni
i stąd wymaganą jakość cieplną obudowy budynku wyrażoną za pomocą fRsi. Można sprawdzić, czy ten współczynnik jest większy od obliczonego dla krytycznego miesiąca (o najniższej
temperaturze na powierzchni), albo sprawdzić,
czy nie jest mniejszy niż 0,72 dla pomieszczeń
o temperaturze co najmniej 20°C i wilgotności
względnej powietrza wewnętrznego 50%.
Jest to metoda zdecydowanie bardziej
pracochłonna niż obowiązujące dotychczas
wymagania polegające na sprawdzeniu, czy
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TABELA 1 STANDARD ROCKWOOL DLA SPEŁNIENIA NOWYCH WYMAGAŃ CIEPLNYCH.
Przykładowe zalecane współczynniki przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych
pomieszczeń przy t i>16°C
Wymagane
U(max)
Typ

Warstwy przegrody

Zalecane wg ROCKWOOL

zalecany
obliczony
Dz.U. nr
gr. izolacji
wsp. U
201/2008 wsp. U
[cm]
2
[W/(m2K)]
poz.1238 [W/(m K)]

Wyprawa tynkarska
FASROCK MAX
Mur z cegły ceramicznej gr. 25 cm

0,30

0,20

20,0

0,17

Wyprawa tynkarska
FASROCK-L
Mur z cegły ceramicznej gr. 25 cm

0,30

0,20

20,0

0,19

Mur z cegły kratówki gr. 12 cm
ROCKTON
Mur z cegły ceramicznej gr. 25 cm

0,30

0,20

16,0

0,20

Ściana
zewnętrzna

Nowy „Standard Rockwool”

Fasada szklana
WENTIROCK
Mur z cegły kratówki gr. 25 cm

0,30

0,20

18,0

0,19

Pokrycie dachówkowe
Między krokwie MEGAROCK
Pod krokwie ROCKMIN
Płyta g-k gr. 1,25 cm

0,25

0,15

30,0

0,15

Papa bitumiczna
MONROCK MAX
Blacha trapezowa

0,25

0,20

20,0

0,19

Płyty korytkowe z pokryciem papowym
Przestrzeń powietrzna
GRANROCK
Strop masywny

0,25

0,20

25,0

0,17

Strop
nad piwnicą
nieogrzewaną

STROPROCK 4 cm
Płyta żelbetowa
FASROCK-L
Wyprawa tynkarska

0,45

0,30

10,0

0,27

Podłoga
na gruncie

Wylewka betonowa
STROPROCK
Podkład betonowy

0,45

Dach

0,30

10,0

0,26*

W związku z nowelizacją przepisów budowlanych ﬁrma Rockwool Polska wydała broszurę pt. „Kierunek
Energooszczędność. Wymagania od 01.01.2009 r. Zalecane ocieplenie wg Standardu Rockwool”, w której
opracowała zaktualizowane zalecane standardy ociepleń dla wielu różnych przegród budowlanych, a także
dla przewodów instalacji c.o. i c.w.u.
Rozwiązania proponowane jako „Standard Rockwool”
pozwalają uzyskać realną, opłacalną ekonomicznie
energooszczędność całego projektowanego budynku, zgodnie z zasadą Trias Energetica. Tabelarycznie
zestawione dane ułatwiają dobór grubości izolacji,
podając wartość współczynnika U w zależności od
układu warstw danej przegrody. Obok podajemy przykładowy fragment takiej tabeli.
W broszurze znajduje się także więcej informacji
i komentarzy na temat zmian w przepisach prawa budowlanego. Publikację można pobrać w formacie PDF
ze strony www.rockwool.pl
(Doradztwo » Materiały do pobrania » Broszury i ulotki)

*z uwzględnieniem gruntu

temperatura na wewnętrznej powierzchni przegrody jest wyższa od temperatury punktu rosy
powiększonego o 1°C dla wszystkich miesięcy.
Istnieją już programy komputerowe przyśpieszające proces projektowania (dostępne np.
na stronie www.rockwool.pl), umożliwiające
wyliczenie współczynników temperaturowych
i kondensacji międzywarstwowej.

na przenikanie powietrza przez zapewnienie
właściwego przepływu powierza w pomieszczeniu. Nie będzie już można stosować okien
tylko z opcją mikroszczelin w pomieszczeniu
z wentylacją grawitacyjną. Rozporządzenie
nakazuje stosowanie urządzeń nawiewnych
umieszczonych w oknach lub innych częściach przegród zewnętrznych.

Szczelność budynków
Ustawodawca dostrzegł również problem zawilgocenia pomieszczeń, czego skutkiem było
pojawianie się pleśni i grzybów prowadzące
do destrukcji zasobów budowlanych. Próbą
wyeliminowania tego typu kłopotów są zmiany
wymagań dotyczących szczelności budynku

Wymagania izolacji cieplnej instalacji
Nowym wymaganiem w rozporządzeniu jest minimalna grubość izolacji cieplnej dla przewodów
i komponentów instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu
i ogrzewania powietrznego. Straty ciepła na
przewodach ogrzewania powietrznego powin-

z : a _ 01 _ 2009

ny być na racjonalnie niskim poziomie. Aby to
osiągnąć, należy w zależności od średnicy wewnętrznej i funkcji przewodów zastosować minimalne grubości izolacji cieplnej. Na przykład
grubość izolacji cieplnej instalacji ogrzewania
powietrznego nie może być mniejsza niż 40 mm
wewnątrz budynku i 80 mm na zewnątrz.

Tomasz Kwiatkowski
tomasz.kwiatkowski@rockwool.com
Autor jest doradcą technicznym
w ﬁrmie Rockwool Polska
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Profesjonalne oprogramowanie do certyﬁkacji energetycznej

BuildDesk Energy Certiﬁcate Professional

BuildDesk Energy Certiﬁcate Professional (BDEC PRO) jest programem służącym do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynków (...). Pozwala także na
przygotowanie projektowanej charakterystyki energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego. Program przygotowuje świadectwo
lub projektowaną charakterystykę w formie elektronicznej (plik PDF)
zgodnie z ww. rozporządzeniami. Ponadto posiada rekomendację Narodowej Agencji Poszanowania Energii w zakresie
programów do sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

liniowych współczynników przenikania ciepła obliczonych programami numerycznymi (wg normy PN – EN ISO 10211).
Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród niejednorodnych wymaga zastosowania uciążliwej metody zawartej
w punkcie 6.2 normy PN – EN ISO 6946.
Program BuildDesk Energy Certiﬁcate Professional w łatwy sposób umożliwia obliczanie współczynnika U dla przegród niejednorodnych, które bardzo często występują w budynkach (dachy, ściany
w systemie budownictwa szkieletowego itp.). Dodatkowo program
liczy współczynnik U dla przegród z warstwami o zmiennej
grubości, pozwalając na przykład na odtworzenie dachu płaskiego ze spadkami wykonstruowanymi za pomocą materiału
izolacyjnego.

Bazy danych i katalogi
przegród i materiałów
Program zawiera szerokie bazy
przegród typowych, począwszy
od ścian jednowarstwowych
z cegieł, poprzez wielką płytę, na
indywidualnych rozwiązaniach
kończąc, oraz bazy materiałów
zgodne z normami podanymi w rozporządzeniu. Ponadto użytkownik
ma możliwość zarówno wprowadzania swoich grup przegród gotowych, jak i poszczególnych materiałów budowlanych. Wszystkie te
dane są zapamiętywane i dzięki temu projektant może modyﬁkować
bazy, z których korzysta. Dodatkowo w BDEC zawarte zostały normowe katalogi mostków termicznych. System jest sukcesywnie rozbudowywany o bazy materiałowe producentów.

Różne systemy
c.o. i c.w.u.
Bardzo często może zaistnieć potrzeba podziału systemu centralnego ogrzewania i c.w.u. w budynku i/lub lokalu. Podziału tego
można dokonać ze względu na
różne sposoby rozprowadzenia
instalacji w poszczególnych częściach budynku i/lub na różne sposoby przekazywania ciepła do pomieszczeń, np. część budynku posiada ogrzewania podłogowe, a część grzejniki płytowe, część instalacji
ma regulację miejscową i pogodową, a pozostała część tej regulacji
nie ma. Podziału można dokonać także ze względu na różne źródło
zasilania instalacji. Coraz częstszym tego przykładem jest wspieranie
instalacji c.w.u. z ciepła dostarczonego z kolektorów słonecznych lub
zastosowanie w jakimś lokalu rozważanego budynku np. elektrycznego ogrzewacza przepływowego. Wprowadzanie różnych nośników
energii, źródeł ogrzewania czy nawet całych instalacji będzie także
przydatne przy rozpatrywaniu całego budynku, ale z lokalami o instalacjach indywidualnych. Wszystkie wymienione wyżej warianty
można analizować za pomocą programu BDEC PRO.

Wygodna metoda przypisywania
liniowych mostków cieplnych
Program BDEC PRO zawiera pełen katalog liniowych współczynników przenikania ciepła zgodny z normą PN – EN ISO 14683. Po
wskazaniu kursorem na dany typ mostka cieplnego (np. narożnik
wypukły) aplikacja BDEC PRO przechodzi do katalogu wariantów
liniowych współczynników przenikania ciepła dla danego rodzaju
mostka. Użytkownik, na podstawie schematu, wybiera odpowiedni
dla analizowanego budynku wariant, a program podstawia właściwą wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła. Dodatkowo, obok schematów graﬁcznych, umieszczono oznaczenia.
Schematy, jak i oznaczenia zgodne są ze swoimi odpowiednikami
z normy PN – EN ISO 14683. Projektant musi jedynie podać odpowiednią długość mostka liniowego na podstawie inwentaryzacji lub
projektu budynku.
Oprócz mostków liniowych wprowadzanych na podstawie normy
PN – EN ISO 14683, użytkownik ma możliwość podawania wartości

Obliczanie kondensacji pary wodnej we wnętrzu
przegrody oraz kondensacji powierzchniowej
Obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymaga od
projektantów sprawdzenia cech przegrody już nie tylko pod kątem
izolacyjności cieplnej, ale także poprawności doboru warstw i materiałów w przegrodzie pod kątem właściwości wilgotnościowych. We
wnętrzu projektowanych przegród nie może występować narastające w kolejnych latach ich zawilgocenie w wyniku kondensacji pary
wodnej. Na powierzchniach przegród oprócz sprawdzenia warunku

na uniknięcie kondensacji powierzchniowej należy również sprawdzić
warunek na uniknięcie ryzyka wzrostu grzybów pleśniowych.
Aplikacja BDEC PRO posiada wbudowany pełen algorytm normy
PN – EN ISO 13788, służącej do obliczania ww. wielkości wraz z drukowaniem raportów z obliczeń cieplno-wilgotnościowych.
Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, każdy projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać
charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną
zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części
budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki
energetycznej. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie obiekty budowlane o prostej konstrukcji, jak budynki mieszkalne jednorodzinne,
niewielkie obiekty gospodarcze,
inwentarskie i składowe. W tym
celu została stworzona w programie BuildDesk Energy Certiﬁcate
Professional możliwość przygotowania takiego opracowania. Aby
wygenerować taki dokument, należy wprowadzić wszystkie dane
jak przy tworzeniu świadectwa.
Po wprowadzeniu danych i akceptacji wyniku uzyskujemy
w wersji elektronicznej (PDF)
Projektowaną
charakterystykę
energetyczną, ze szczegółowymi
danymi dotyczącymi przegród,
instalacji, zapotrzebowania na
energię pierwotną, końcową oraz informacje o spełnieniu warunków
zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Gotowe projekty
W Polsce rocznie sprzedaje się ponad 80.000 gotowych projektów
domów jednorodzinnych. Każdy z tych budynków zgodnie z aktualnym prawem w momencie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie
będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.
W celu znacznego ułatwienia pracy projektantom BuildDesk udostępnia bazę danych koniecznych do obliczenia świadectw charakterystyki energetycznej, przygotowaną dla projektów domów gotowych,
oferowanych przez najbardziej znane polskie pracownie architektoniczne. Wprowadzenie wszystkich danych budynku – a zwłaszcza
odtworzenie jego geometrii – koniecznych do wystawienia świadectwa energetycznego, jest bardzo pracochłonne. Po wgraniu pliku

z danymi projektu typowego, przygotowanego przez pracownię autorską i BuildDesk, projektant wprowadzi tylko zmiany i modyﬁkacje
w stosunku do projektu wyjściowego, zakupionego w pracowni.
Generowanie świadectwa i płatności
Wszystkie narzędzia BuildDesk Energy Software są bezpłatnie
udostępnianie za pomocą Port@lu BuildDesk. Również BuildDesk
Energy Certiﬁcate dostępny jest bez żadnych opłat na stronie
http://bdec.builddesk.pl
Płatności za zastosowanie przez użytkownika systemu BDEC
dokonywane są w opcji „za wygenerowanie ostatecznego świadectwa charakterystyki energetycznej”. Użytkownik, po zakończeniu
projektowania świadectwa, w celu jego ostatecznego wygenerowania, musi połączyć się z serwerem i wykupić możliwość generowania świadectw. Płatności mogą być realizowane z wykorzystaniem
szeroko dostępnych form płatniczych: przelewów bankowych, kart
płatniczych i kredytowych. Jeżeli konto użytkownika jest odpowiednio zasilone ﬁnansowo, może on wygenerować plik PDF zawierający świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
Po pomyślnym wygenerowaniu
świadectwa z konta użytkownika zostanie pobrana właściwa
płatność.
Darmowa aktualizacja
Dzięki połączeniu wersji online
i ofﬂine program jest na bieżąco
automatycznie aktualizowany.
Aktualizacja odbywa się poprzez połączenie internetowe
i nie wymaga od użytkownika
żadnych czynności oprócz akceptacji pobrania najnowszej
wersji oprogramowania. Daje to pewność pracy na zawsze aktualnej i zgodnej z przepisami wersji oprogramowania. Pozwala również na rozwijanie możliwości oprogramowania bez konieczności
wysyłania płyt i instalowania aktualizacji.
Platforma współpracy
BuildDesk Energy Certiﬁcate jest nie tylko programem do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Jest również
formą nawiązania współpracy na polu doradztwa energetycznego
pomiędzy użytkownikami/doradcami energetycznymi a ﬁrmą BuildDesk. Działania te będą ewoluowały wraz z rozwojem rynku konsultingu energetycznego. Wkrótce więcej informacji na temat programu
współpracy BuildDesk Partner.

www.builddesk.pl
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Paweł Kobylański

Mam nadzieję, że redaktor
Tomasz Lis wybaczy mi tę niewinną parafrazę, gdyż podobne, retoryczne pytania zdarza
mi się słyszeć dosyć często
z ust Koleżanek i Kolegów
architektów, i to niezależnie od
reprezentowanego pokolenia.
Podczas kiedy starsi z sentymentem wspominając dawne,
dobre czasy wyrażają tęsknotę za koleżeńską atmosferą
tamtych lat, którą ucieleśniał
SARP, jako jedyna wówczas
legalna organizacja architektów,
młodsi – odrzucając wszelkie
ich zdaniem zaskorupiałe instytucje – walczą o indywidualny
sukces, licząc tylko na własny
talent i szczęście. Dla organizacji takiej jak Izba Architektów
w ani jednej, ani w drugiej wizji
świata nie ma miejsca.
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Co z tą Izbą?
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Dlatego spróbuję przedstawić nieco odmienny od wspomnianych Koleżanek i Kolegów
pogląd na to, czym polska Izba Architektów
jest, ku czemu obecnie zmierza i czym dla
nas wszystkich – praktykujących architektów
– być powinna. Na początek pozwolę sobie
przypomnieć kilka wydarzeń z nieodległej
jeszcze przecież przeszłości.
Idea utworzenia izby zawodowej powstała
w środowisku architektów aktywnych zawodowo i działających społecznie w SARP-ie
już w latach osiemdziesiątych, kiedy to na fali
„Solidarności” obudziła się w nas świadomość
obywatelska, czyli gotowość do przejmowania
we własne ręce odpowiedzialności za swój
los i za swoją przyszłość. Ale tak naprawdę
to dopiero przełomowe zmiany ustrojowe
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych,
a zwłaszcza wprowadzenie reformy samorządowej, stworzyły klimat polityczny sprzyjający tworzeniu samorządów zawodowych.
Nie wszyscy to zapewne dzisiaj pamiętają,
ale wśród architektów tamtego czasu idea ta
miała mniej więcej tyle samo zwolenników, co
oponentów, skupionych po części w ówczesnym Prezydium Zarządu Głównego SARP.
Dlatego tak ważnym punktem zwrotnym było
powzięcie uchwały przez Walny Zjazd SARP,
zwołany w Kazimierzu wiosną 1994 roku, na
mocy której powołany został zespół roboczy
ds. organizacji izby zawodowej pod kierownictwem Kolegi Kazimierza Ferenca, w skład
którego weszli przedstawiciele największych
oddziałów SARP. Pomimo tego potrzeba było
jeszcze kolejnych sześciu lat i zbliżającej się

perspektywy wejścia naszego kraju do Unii
Europejskiej, zanim ostatecznie w grudniu
2000 roku Sejm Rzeczypospolitej przyjął ustawę o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa i urbanistów. Krajowa Izba Architektów ostatecznie powstała
dzięki nieocenionej pomocy SARP-u i z chwilą ukonstytuowania przejęła od administracji
państwowej kompetencje w zakresie regulacji
dostępu do zawodu architekta na terenie Polski. Jak nieomal każda nowo powstała struktura, nasza Izba również nie uchroniła się od
pewnych przypadłości charakterystycznych
dla wieku dziecięcego organizacji, ale dzisiaj,
po prawie siedmiu latach funkcjonowania,
stała się strukturą dojrzałą i okres ochronny
nieodwołalnie się skończył. Obecnie musimy
podjąć wszystkie nasze ustawowe zadania
i wziąć za to pełną odpowiedzialność przed
społeczeństwem i historią.
Podstawowe zadania
Izby Architektów
Zgodnie z zapisem ustawy naczelnym zadaniem Izby Architektów jest przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad należytym
i sumiennym wykonywaniem zawodu przez
wszystkich członków.
Wszelkie pozostałe sfery zaangażowania
Izby mają z założenia temu najważniejszemu
zadaniu służyć. To cena, jaką przychodzi nam
płacić za przywilej samorządności w warunkach gospodarki, której naczelną doktryną jest
wolna konkurencja. Im prędzej to zrozumiemy
i się z tym pogodzimy, tym dla nas lepiej.
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Fotograﬁe wykonano podczas IV Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów, który odbył się 6 grudnia 2008 roku w Warszawie

Zdaję sobie sprawę, że dla wielu ta prawda
może okazać się gorzką pigułką, przed przyjęciem której będą się starali usilnie bronić.
Rozczarowane będą zwłaszcza te osoby, dla
których magiczne słowo korporacja kojarzyło
się ze związkiem, którego głównym powołaniem jest reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków, czyli dopiero punkt drugi na ustawowej liście zadań
samorządu.
Warto zauważyć, że wszystkie pozostałe, wymienione w ustawie zadania Izby mają
charakter czysto techniczny, i stanowią jedynie egzempliﬁkację dwóch pierwszych. Przyjrzyjmy się im zatem nieco bliżej, ponieważ to
one, tak naprawdę, wyznaczają przestrzeń
naszych działań.

dużej litery nie jest tutaj bynajmniej przypadkiem) bronimy czegoś więcej niż tylko naszych partykularnych interesów. Niestety, jak
dotąd nasze miękkie argumenty przegrywały
z twardymi, reprezentowanymi przez między
innymi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wymusił na nas zawieszenie
stosowania tych zapisów Kodeksu, które
w opinii jego urzędników naruszają zasady

Ustalanie zasad etyki zawodowej
i nadzór nad jej przestrzeganiem
Jestem głęboko przekonany, że to jedna
z naszych najważniejszych i jednocześnie
najtrudniejszych misji. Nie unikniemy nowelizacji naszego Kodeksu Etyki. Obecny Kodeks, który zastąpił obowiązujące uprzednio
Zasady Etyki, stanowi dosyć bezpośrednie
– i choćby przez to nie najszczęśliwsze – tłumaczenie dokumentu opracowanego przez
Radę Architektów Europy, ACE. Pomijając
wszelkie inne aspekty, jest on przystosowany
do rzeczywistości krajów, w których architektura stanowi przedmiot autentycznej, publicznej debaty. Tymczasem nas czeka wciąż
niełatwe zadanie przekonania polskiej opinii
publicznej, że walcząc o Architekturę (użycie

wolnej konkurencji. Kłopot polega na tym,
że w świadomości znacznej części naszego
społeczeństwa funkcjonuje przekonanie, że
projektowanie architektoniczne to jedynie
kolejna dostępna na rynku usługa. Podobna
do, nie przymierzając, wymiany opon letnich
na zimowe czy laserowego usuwania kurzajek. Czyli: im ta usługa tańsza, tym lepsza,
zwłaszcza że pojęcie relacji ceny do jakości;
w praktyce u nas jeszcze nie funkcjonuje. Niestety, zbliżony pogląd wydają się podzielać
nasze sfery rządowe, a to już stanowi istotny
problem, ponieważ wyrazem tak uproszczonej wizji świata jest legislacja, w ramach której
kulturotwórcze aspekty architektury są świadomie marginalizowane lub wręcz pomijane.
Architekturę – i mają w tym niestety swój duży
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udział także media – spycha się na pozycję
działalności stricte utylitarnej. Naprawdę
irytujące jest, jak wiele uwagi poświęca się
wydarzeniom uznanym za kulturalne, nawet
jeśli ich poziom artystyczny wzbudza tylko
zażenowanie, a jak niewiele miejsca zostawia
architekturze, której długofalowy wpływ na
kształtowanie świadomości i wrażliwości estetycznej społeczeństwa jest bezdyskusyjny.

MISJĄ IZBY ARCHITEK TÓW I JEJ NADRZĘDNYM, STATUTOW YM CELEM
JEST OCHRONA PRZESTRZENI NASZEGO KRAJU I POLSKIEJ
ARCHITEK TURY JAKO DOBR A PUBLICZNEGO POPRZEZ ZAPEWNIENIE
WŁAŚCIWEGO STANDARDU W YKONY WANIA ZAWODU, NA POZIOMIE
ODPOWIADAJĄCYM NORMOM MIĘDZYNARODOW YM.
Aby skutecznie zapewnić wysoki poziom
merytoryczny usług świadczonych przez
naszych członków, musimy dokonać dwóch
ważnych posunięć:
Po pierwsze, dopracować system standardów wykonywania zawodu (zostały one
sformułowane i przyjęte, jako zalecane do
stosowania, przez Walny Zjazd IA w 2006
roku, lecz do tej pory stanowią efektywnie
martwy zapis) i wdrożyć je do stosowania
jako obowiązujące poprzez wprowadzenie
odpowiedniej delegacji w Kodeksie Etyki
Architekta. Istotną jest w tym kontekście
informacja, że podobny, ale już ogólnoeuropejski system standardów opracowuje
aktualnie Rada Architektów Europy, a jego
implementacja ma się rozpocząć jeszcze
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w tym roku. Uważam, że jest to znakomita
okazja do uporządkowania tej zaniedbanej
działki w naszym krajowym ogródku.
Po drugie, musimy utworzyć, uruchomić
i konsekwentnie kontynuować przez lata
system szkolenia ustawicznego architektów. Warto przypomnieć, że współdziałanie
w doskonaleniu kwaliﬁkacji zawodowych
architektów jest naszym kolejnym, ustawowym obowiązkiem, jak dotąd bardzo kiepsko wypełnianym. Pierwszą jaskółką zmiany na lepsze jest organizowany obecnie na
skalę krajową przez IA cykl szkoleń w zakresie charakterystyki i certyﬁkatów energetycznych. To niewątpliwie krok w dobrą
stronę, ale nie możemy na tym poprzestać.
Musimy, wzorem choćby RIBA, stworzyć
system długofalowego, konsekwentnego
szkolenia architektów o proﬁlu odpowiadającym naszemu zawodowi z jego wszystkimi aspektami, nie tylko technicznymi
i prawnymi, ale również kulturotwórczymi
i humanistycznymi.
Nadawanie i pozbawianie
uprawnień budowlanych,
uznawanie kwaliﬁkacji zawodowych
cudzoziemców oraz nadawanie
tytułu rzeczoznawcy budowlanego
Funkcję nadawania uprawnień osobom,
które posiadły określone kwaliﬁkacje, w ramach punktu „przeprowadzanie egzaminów
oraz potwierdzanie kwaliﬁkacji”, jak również uznawania kwaliﬁkacji cudzoziemców
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w ramach naszych zobowiązań międzynarodowych, Izba Architektów wykonuje bez
zarzutu. W praktyce okazało się jednak, że
nieporównanie łatwiej jest przyznać architektowi prawo do wykonywania zawodu, niż
mu je potem z przyczyn dyscyplinarnych zawiesić lub – nie daj Boże – odebrać.
Bardzo trudno przychodzi nam rozprawianie się z czarnymi owcami we własnym gronie,
stąd stawiany nam zarzut nieskuteczności
systemu egzekwowania dyscypliny wśród
własnych członków poprzez rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz izbowe sądy
dyscyplinarne. Niewątpliwie jest to wyjątkowo
niewdzięczna, ale zarazem niezwykle istotna
sfera naszej aktywności. Bez jej uporządkowania nie może być mowy o wiarygodności samorządu architektów wobec świata zewnętrznego
oraz o statusie zawodu społecznego zaufania,
na który tak lubimy się powoływać.
Punktem wyjścia musi stać się nowelizacja
Kodeksu Etyki, który ewidentnie domaga się
poważnej analizy, reﬂeksji, dyskusji, a w końcu reformy zmierzającej w kierunku ustalenia
zasad jasnych i prostych jak Dekalog, a jednocześnie możliwych do wyegzekwowania, gdyż
nie ma nic gorszego niż inﬂacja prawa, wynikająca z braku możliwości jego egzekucji.
Opiniowanie minimalnych wymagań
programowych w zakresie
kształcenia zawodowego architektów
W tym miejscu wypada przypomnieć, że minimum programowe w zakresie kształcenia
architektów znalazło jednoznaczne uregulo-

wanie na poziomie legislacji Unii Europejskiej,
konkretnie w Dyrektywie 2005/36/WE, która stawia warunek zapewnienia co najmniej
4-letniego kursu kształcenia oraz spełnienia
konkretnych wymogów programowych, w postaci 11 enumeratywnie wymienionych w Dyrektywie elementów. Wobec takiego stanu rzeczy zadanie Izby Architektów w tym zakresie
powinno zostać świadomie ograniczone do
współpracy z poszczególnymi uczelniami lub
ich organizacjami, takimi jak Rada Dziekanów
Wydziałów Architektury, w zakresie kształtowania elementów programowych stanowiących uzupełnienie wymaganego kursu podstawowego w ramach pięcioletnich studiów
zintegrowanych lub magisterskich studiów
uzupełniających.
Współdziałanie z organami
administracji rządowej i organami
samorządu terytorialnego oraz
z innymi samorządami zawodowymi
i stowarzyszeniami zawodowymi
Ta ważna domena działalności Izby w praktyce
okazuje się często trudniejsza do realizowania,
niż by nam to się mogło wydawać. Sformułowanie „współdziałanie” niesie w sobie przekaz
pozytywny i zawiera domniemanie a priori, że
wszystkie strony dialogu mają zasadniczo zbliżone intencje oraz interesy. W rzeczywistości
tak niestety nie zawsze jest, a przysłowiowy
diabeł kryje się, jak zwykle, w szczegółach.
Doświadczamy tego zarówno na styku Izby
Architektów z administracją publiczną różnych
szczebli, jak i z bratnimi samorządami. Dlatego
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tak niezwykle ważną dla nas sprawą staje się
przebicie do świadomości możliwie licznych,
chociaż nie zawsze w pełni świadomych odbiorców efektu naszej pracy w postaci architektury – od opiniotwórczych elit do szerokich
kręgów konsumentów, czyli społeczeństwa
– z kilkoma prostymi przekazami:
że architektura jest dziedziną, owszem, interdyscyplinarną, ale przede wszystkim humanistyczną, a nie techniczną, co różni ją
dość zasadniczo od inżynierii budowlanej,
niczego tej ostatniej nie ujmując. Nie jesteśmy lepsi – jesteśmy inni – i dlatego jakiekolwiek pomysły polegające na „zjednoczeniu
samorządów zawodów budowlanych” (najlepiej w ramach Izby Inżynierów Budownictwa) należy od razu odłożyć ad acta,
że chroniąc nasze prawo do autorskiej
twórczości oraz do zapewnienia jej godziwych materialnych podstaw, zabiegamy o jakość otaczającej nas zbudowanej
przestrzeni, a więc pośrednio o jakość życia nas wszystkich,
że kryterium najniższej ceny osiągniętej w przetargu na dokumentację nie jest
odpowiednie dla oceny wartości dzieła
architekta – nikt również nie twierdzi, że
im drożej, tym lepiej – po prostu to kryterium w żaden sposób nie umożliwia podejmowania decyzji o wyborze rozwiązań
optymalnych z punktu widzenia interesu
zbiorowego, potrzebne są inne kryteria,
zdecydowanie bardziej wyraﬁnowane,
że najwłaściwszym sposobem na wyłonienie rozwiązania przestrzennego, które
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potem będzie przez wiele lat cieszyć (lub
straszyć) w przestrzeni naszych miast
i osiedli jest konkurs rozstrzygany przez
niezależne i kompetentne (czytaj: profesjonalnie przygotowane do oceny dzieł architektonicznych) gremium.
Obszarem, w którym usiłujemy realnie oddziaływać na przyszłość naszych miast i osiedli,
jest – zgodnie z zapisem ustawy – opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury, budownictwa lub zagospodarowania przestrzennego.
Niestety, konstatujemy z przykrością, że
pomimo znacznego potencjału intelektualnego naszego środowiska efekty tych konsultacji nie dają powodów do satysfakcji. Zapewne po części ze względu na naszą niewielką
liczebność, w tzw. salonach władzy traktowani jesteśmy nierzadko jako mało znacząca
grupa ekscentryków, która przypisuje sobie
nadmierne znaczenie i szuka przysłowiowej
dziury w całym.
Pewną nadzieję wzbudza jednak fakt, że
w ostatnich kilku latach, a zwłaszcza miesiącach, pewne prawdy głoszone od zawsze
przez nasze środowisko zaczynają znajdować prawo obywatelstwa w oﬁcjalnych
dokumentach Komisji Europejskiej i innych
znaczących unijnych instytucji. Przykładem
tego są między innymi przyjęte w tym roku:
Manifest Bordeaux, Deklaracja Marsylska
oraz raport Sekretariatu Generalnego Rady
Europy, który jasno wzywa państwa członkowskie do: „podjęcia wysiłków, aby archi-

tektura odgrywała integracyjną i innowacyjną
rolę w procesie zrównoważonego rozwoju,
poczynając od etapu projektowania w projektach architektonicznych, urbanistycznych,
krajobrazowych i rekultywacyjnych”. Nieco
paradoksalnie obecny kryzys ekonomiczny,
który w dużym stopniu obalił naiwną wiarę
w możliwość zbudowania na Ziemi krainy powszechnego szczęścia wyłącznie w oparciu
o mechanizmy wolnego rynku, może okazać
się w ostatecznym rachunku naszym nieoczekiwanym sojusznikiem.
Misją Izby Architektów i jej nadrzędnym,
statutowym celem jest ochrona przestrzeni naszego kraju i polskiej architektury jako
dobra publicznego, poprzez zapewnienie
właściwego standardu wykonywania zawodu przez swoich członków, na poziomie odpowiadającym normom międzynarodowym.
Dążąc do ugruntowania pozycji zawodu
architekta w Polsce jako zawodu zaufania
publicznego, będziemy ustalać zasady etyki oraz standardy edukacyjne i profesjonalne, a także konsekwentnie egzekwować ich
przestrzeganie od wszystkich czynnych zawodowo architektów.

Paweł Kobylański
pk@pentarch.pl
architekt, wiceprezes KRIA
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA IZB ARCHITEKTÓW, USTROŃ, 13-15 LISTOPADA 2008 ROKU

Regulacje prawne w polityce architektonicznej
krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Michał Buszek

Jak co roku w okresie słonecznej jesieni Śląska Okręgowa Izba Architektów gościła
w Ustroniu przyjaciół z Izb Architektów krajów Europy Środkowej i Wschodniej
(Czech, Słowacji, Węgier i Litwy), którzy wraz z architektami IARP spotkali się,
by przedyskutować temat „Węzłowych problemów krajowych regulacji prawnych
mających wpływ na kształtowanie jakości środowiska zurbanizowanego”.

T

Tradycyjnie już gości przywitał piszący te słowa
Michał Buszek (przewodniczący Śląskiej OIA
– przyp. red.), szczególnie serdecznie witając
osoby, które ustrońską konferencję odwiedzają rokrocznie. Gospodarz przekazał każdemu
z gości prezent w postaci albumu dotyczącego historii spotkań Grupy Wyszehradzkiej od
roku 2002. Zgodnie z corocznym zwyczajem
każdy z uczestników przedstawił się i wpisał
na listę obecności. Przekazane zostały także
życzenia owocnych obrad od Olgierda Dziekońskiego, obecnego wiceministra infrastruktury, który przez wiele lat prowadził spotkania
w Ustroniu w roli wiceprezesa KRIA.
Po tych sympatycznych akcentach powitalnych atmosfera spoważniała. Obrady trwały
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ponad 8 godzin i zakończyły się przyjęciem
wspólnego stanowiska przedstawicieli Izb
w sprawie roli i znaczenia zawodu architekta,
który powinien być reprezentowany poprzez
jedną izbę samorządową: Izbę Architektów.
Przebieg konferencji
Oﬁcjalną część konferencji otworzył Prezes
Krajowej Izby Architektów Sławomir Żak, który zachęcił kolegów z Grupy Wyszehradzkiej
do próby ustosunkowania się do następujących pytań:
1. Jakie akty prawne regulują w danym kraju
politykę przestrzenną i architektoniczną?
2. Jaka jest instytucjonalna pozycja architekta
w realizacji tej polityki?

3. Jak przebiega realizacja Dyrektywy 2005/36/
WE w sprawie uznawania kwaliﬁkacji zawodowych w ich kraju?
Zanim oddano głos gościom, wprowadzenie
przeprowadził wiceprezes KRIA Paweł Kobylański, który w imieniu Izby Architektów RP
przedstawił analizę ścieżek dostępu do zawodu
architekta w świetle aktualnej legislacji polskiej
i europejskiej. Wskazał na kilka różnorodnych zagrożeń dla studentów uczelni nieposiadających
notyﬁkacji europejskiej, którzy za kilka lat będą
aspirować do uzyskania prawa do wykonywania swojego zawodu za granicą. Skomentował
także kwestie ograniczonych uprawnień do projektowania architektonicznego (m.in. w świetle
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tegorocznych nowelizacji prawa) oraz przedstawił propozycję systemu edukacyjnego, jaki postuluje obecnie Izba Architektów: obejmującego
dwustopniowe wykształcenie (licencjat i magisterium), z uwzględnieniem różnych okresów
wymaganej praktyki, po której odbyciu i zdaniu
egzaminu uzyskiwane będą nieograniczone
uprawnienia do projektowania architektonicznego (pełne opracowanie kol. Pawła Kobylańskiego zostało opublikowane w numerze Z:A 4/2008
pt. „Ścieżka dostępu do zawodu architekta” na
stronie 38 – przyp. red.).
Następnie wypowiadali się kolejno przedstawiciele zagranicznych samorządów architektonicznych, starając się wyczerpująco opowiedzieć o sytuacji zawodowej w swoich krajach.
Skrót ich wypowiedzi, których spisaniem zajął
się Michał Buszek przy udziale (niemałym) Małgorzaty Szybińskiej z biura krajowego IA, zajmuje dalszą część niniejszego sprawozdania.
Linas Tuleikis
Litewska Izba Architektów (AAL)
Istnieją trzy główne akty prawne regulujące
politykę przestrzenną i architektoniczną:
• akt o charakterze prawa budowlanego,
• przepisy prawne dotyczące zagospodarowania terenu,
• warunki techniczne.
Drobne zmiany w ustawodawstwie zachodzą
każdego roku, większe zmiany od momentu
odzyskania niepodległości zaszły trzy razy.
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W każdym urzędzie miejskim jest wydział
urbanistyki, w którym główny architekt miasta
pełni funkcję administracyjną. Jest on wyznaczony przez władze lokalne i jego rolą jest zatwierdzanie lub odrzucanie projektów. Plany
miejscowe w większych miastach tworzą władze miejskie, które zatrudniają ﬁrmy zajmujące się projektowaniem urbanistycznym. Nie
jest możliwa realizacja obiektu bez ustalenia
planu miejscowego.

należy mieć doświadczenie pracy w zespole
oraz w pracy nad dużymi obiektami (wśród
osób z uprawnieniami).
Litewska Izba Architektów działa od 1 września ubiegłego roku, zrzesza 120 członków.
Na Litwie jest ok. 1500 architektów z uprawnieniami. Żaden inżynier budownictwa nie
może uzyskać uprawnień architektonicznych.
Jedynie architekci, a więc osoby po studiach
architektonicznych.

Działają cztery szkoły kształcące architektów według systemu: cztery lata studiów licencjackich (Bachelor’s Degree) i dwa lata
studiów magisterskich (Master’s Degree). By
zdobyć uprawnienia, należy uzyskać stopień
licencjacki oraz odbyć pięć lat praktyki architektonicznej. W jej ramach architekt musi
przejść także praktykę budowlaną (przynajmniej jeden budynek pod nadzorem). Od
1 maja 2005 r. można uzyskać uprawnienia,
mając ukończony stopień licencjacki, ponieważ wszystkie litewskie uczelnie od momentu
wejścia Litwy do UE zostały uznane za spełniające wymagania dla edukacji w dziedzinie
architektury. Stopień magisterski jest postrzegany jako pierwszy stopień naukowy.

Na Litwie nie ma obecnie obowiązku wstępowania do samorządu zawodowego architektów. Członkostwo w Izbie nie ma wpływu
na uprawnienia architekta. Błąd ten wynika
z faktu, że Izba została założona jako stowarzyszenie i musiała funkcjonować zgodnie
z prawem dotyczącym stowarzyszeń. Izba jedynie organizuje egzamin na uprawnienia, za
które pobiera od kandydatów opłaty, a uprawnienia (tzw. certyﬁkat zatwierdzenia kwaliﬁkacji) nadaje Minister Środowiska. Uprawnienia
nadaje się na okres 5-letni i co 5 lat trzeba je
przedłużać – należy zdać pierwszą część egzaminu (pierwsza część jest prawna, druga
dotyczy kwaliﬁkacji zawodowej danej osoby).

Istnieją dwa typy uprawnień: nieograniczone i ograniczone. Uprawnienia ograniczone
nadawane są tym osobom, które nie miały
praktyki w projektowaniu dużych obiektów.
Aby uzyskać uprawnienia nieograniczone,

Formalnie uprawnienia może odebrać Ministerstwo Środowiska, lecz nie było jeszcze
takiego przypadku. Kilka razy Izba wstrzymała okresowo uprawnienia architekta, np.
ze względu na błędy merytoryczne w prowa-
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dzonych projektach. W takich sytuacjach Izba
składała wnioski do Ministerstwa Środowiska,
które uznawało stanowisko Izby, a następnie
je oﬁcjalnie akceptowało. W takiej sytuacji
uprawnienia zostają wstrzymane do czasu
zorganizowania przez Izbę dodatkowego egzaminu i ogłoszenia, że dany architekt może
kontynuować swoją działalność zawodową.
Realizacja zapisów Dyrektywy Unijnej w zakresie edukacji nie stanowi dużych trudności
– system edukacji jest zgodny z jej zapisami.
W celu uznania kwaliﬁkacji zawodowych zagraniczny architekt musi przedstawić dyplom
ukończenia studiów oraz uprawnienia uzyskane w swoim kraju. Nie ma prawnego wymogu
znajomości języka potwierdzonego egzaminem, natomiast cała dokumentacja projektowa musi być składana w języku litewskim.
Izba Architektów litewskich obecnie dąży do
wprowadzenia obowiązkowego członkostwa
(obecni w Ustroniu przedstawiciele izb architektów podpisali pismo do Sejmu i Rządu Litwy popierające tę inicjatywę – przyp. autora).
Peter Pasztor,
Słowacka Izba Architektów (SKA)
Istnieją trzy główne akty prawne regulujące
politykę przestrzenną i architektoniczną:
• prawo dotyczące uprawnień zawodowych
architektów, które stwierdza, że członkostwo w Izbie Architektów jest obowiązkowe
(od roku 1998),
• prawo budowlane obowiązujące od 1992 r,
• prawo o zagospodarowaniu przestrzennym, któremu podlegają wszystkie obiekty
budowlane.
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Istnieje stanowisko głównego architekta miasta, jednak w każdym mieście sytuacja jest
inna. Np. w Koszycach jest Urząd Głównego Architekta, dysponujący 15 specjalistami
w dziedzinach środowiska, budownictwa,
komunikacji, którzy wydają swoje opinie dotyczące budowlanych zamierzeń inwestycyjnych. Miasto wydaje decyzję pozytywną po
otrzymaniu z Urzędu Głównego Architekta
opinii akceptującej planowaną inwestycję.
Główny architekt jest mianowany przez prezydenta miasta oraz zatwierdzany przez radę
miasta. Izba Architektów zaproponowała projekt ustawy zajmujący się polityką przestrzenną w mieście, aby architekt miasta miał te
same uprawnienia co rada miejska.
Plany zagospodarowania terenu tworzą architekci posiadający uprawnienia. Miasto określa
warunki zagospodarowania terenu, a architekt z uprawnieniami opracowuje szczegółowy projekt planu zagospodarowania. Jest to
regulowane prawem budowlanym.
Izba prowadzi dwa rejestry architektów: dla
architektów miejscowych oraz dla architektów
zagranicznych.
Żadna z czterech słowackich uczelni architektonicznych nie ma notyﬁkacji europejskiej.
System edukacji obejmuje dwustopniowe
studia: 4-letnie licencjackie i następnie 2-letnie inżynierskie lub magisterskie.
Słowacka Izba Architektów liczy 1,5 tysiąca
członków, a Izba Inżynierów – 25 tys. członków.
Aby stać się członkiem samorządu architektów, architekt musi mieć skończone odpowiednie studia, posiadać praktykę architektoniczną

i zdać egzamin (część prawna i przedstawienie portfolio prac w zakresie architektury).
Słowacka Izba Architektów nie przyjmuje i nie
nadaje uprawnień absolwentom studiów licencjackich, ponieważ nie spełniają one 11 wymagań zawartych w Dyrektywie 2005/36/WE.
Architekci zagraniczni w celu uzyskania wpisu
do rejestru Słowackiej Izby Architektów muszą
spełniać wymagania swojej izby architektów
oraz posiadać ubezpieczenie od możliwych
szkód spowodowanych w trakcie realizowania wolnego zawodu na terenie Republiki
Słowackiej. Ubezpieczenie jest zawierane na
określony kontrakt, na okres jednego roku,
z możliwością przedłużenia.
W konkursach architektonicznych mogą brać
udział wyłącznie architekci, inżynierowie budownictwa nie są do tego uprawnieni.
Nadzór autorski nie jest obowiązkowy (nie
musi być spisany w umowie), przy czym nie
można autorowi projektu zabronić wstępu na
teren budowy.
Orosz Balint,
Węgierska Izba Architektów (MEK)
Istnieją trzy główne akty prawne regulujące
politykę przestrzenną i architektoniczną:
• prawo budowlane (z 1995 roku) dotyczące
zagospodarowania terenu oraz ﬁnansowania konsekwencji działań planistycznych,
• prawo budowlane dotyczące planowania
urbanistycznego i zagospodarowania przestrzennego (1997 r.),
• prawo dotyczące izb samorządu zawodowego inżynierów i architektów.
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Na Węgrzech jest ponad 250 miast i w większości z nich są główni architekci (ok. 200), którzy pełnią zwykle funkcję administracyjną i są
mianowani przez burmistrza lub prezydenta
miasta. Główny architekt nie musi być członkiem Izby. Plany miejscowe są sporządzane
przez jednostki organizacyjne miasta, ﬁrmy
lub niezależnych urbanistów i planistów. Zatwierdzaniem planów miejscowych zajmują się
odpowiednie organy samorządu lokalnego.
Za planowanie urbanistyczne główny architekt
odpowiada przed samorządem lokalnym.
System edukacji obejmuje 4-letnie odpowiednie studia inżynierskie i 2-letnie studia magisterskie na uczelniach uniwersyteckich. Proces
notyﬁkacji jest w toku. Uprawnienia dzielą się
na ograniczone i nieograniczone w zależności
od ukończonych studiów i praktyki zawodowej.
Obecnie trwa proces uniﬁkacji tych uprawnień.
Architekci zagraniczni w celu potwierdzenia
uprawnień muszą zostać uznani przez Ministerstwo oraz przez Węgierską Izbę Architektów.
Izba Architektów liczy 8 tys. członków, natomiast Izba Inżynierów – 110 tys. Jednocześnie
obie izby są niestety przedmiotem krytyki
związanej z obowiązkowym członkostwem.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że Węgierska
Izba Lekarzy po zniesieniu obowiązkowego
członkostwa bardzo straciła na znaczeniu i jest
to obecnie zawód niepodlegający nadzorowi.
Barbara Potysz,
Czeska Izba Architektów (CKA)
Głównym aktem prawnym regulującym politykę przestrzenną i architektoniczną jest ustawa o wykonywaniu zawodu przez architektów
oraz inżynierów i techników budowlanych.
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Nie ma aktów prawnych mówiących o konieczności powołania głównych architektów
miast. Funkcjonują oni zazwyczaj w większych miastach i są powoływani przez lokalny
samorząd. Zakres ich obowiązków jest różny
i zależny od tego, czy są oni członkami Izby.
Architekci miast pełnią funkcje administracyjne – gromadzą dane do zamówień planów
przestrzennych i nadzorują prace nad tymi
planami. Zwykle wydają opinię wymaganą
do otrzymania pozwolenia na budowę. Każdy
projekt zostanie zatwierdzony pod warunkiem,
że jego autor posiada uprawnienia. Również
w przypadku planu musi być on wykonany
przez architekta z pełnymi uprawnieniami lub
specjalistę ds. planowania urbanistycznego,
lecz zatwierdzają go władze samorządu miasta. Planów nie mogą sporządzać inżynierowie budownictwa.
Istnieją dwie izby samorządowe:
• Izba Inżynierów – nadaje uprawnienia
ograniczone (dla techników po szkołach
zawodowych, którzy nie mają uprawnień
do projektowania architektonicznego) i nieograniczone. Inżynier budownictwa nie
może wykonywać planowania urbanistycznego i przestrzennego oraz rekonstrukcji architektonicznych szczególnych budynków,
• Izba Architektów – nadaje uprawnienia
architektoniczne w kilku specjalizacjach:
urbanistyka, planowanie przestrzenne, architektura obiektów budowlanych, architektura krajobrazu, architektura wnętrz.
Architekt posiadający pełne uprawnienia
może wykonywać wszystkie wymienione wyżej specjalizacje oraz nadzór autorski i nadzór
nad pracami budowlanymi.

Obecnie powstają kierunki architektoniczne
na wydziałach budowlanych uczelni technicznych, a wydziały te starają się o notyﬁkację
europejską.
W celu uzyskania przez obcokrajowców
wpisu do Czeskiej Izby Architektów, jak
i Izby Inżynierów, potrzebne jest zaświadczenie o spełnieniu warunków innej izby
europejskiej oraz zaświadczenie o przynależności do niej. W izbach istnieje odrębny
rejestr dla osób z innych niż Czechy obszarów Unii Europejskiej. Uprawnienia są przyznawane w tym zakresie, w jakim przyznane zostały w kraju architekta. Kwaliﬁkacje
sprawdzają i uznają komisje kwaliﬁkacyjne
na uczelniach.
Pojawiały się zagrożenia dla funkcjonowania
Izby, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.
Czeskiej Izbie Lekarskiej udało się wywalczyć drogą sądową potwierdzenie zgodności z konstytucją obowiązku przynależności
do Izby.
Ochrona tytułu architekta
Obszerna część dyskusji toczyła się wokół kilku,
jak się okazało, kluczowych kwestii:
relacji pomiędzy zawodami architektów i inżynierów budownictwa jako partnerów w procesie inwestycyjnym,
wspólnego kierunku, w jakim powinny zmierzać działania izb architektów w poszczególnych krajach,
systemów edukacji i szkolnictwa architektonicznego, osiągania uprawnień do samodzielnego projektowania oraz uwzględniania
tych uprawnień pomiędzy poszczególnymi
krajami.
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STANOWISKO UCZESTNIKÓW V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI IZB ARCHITEKTÓW KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W USTRONIU

1. Uważamy, że w procesie inwestycyjnym architekt pełni odmienną rolę niż inni uczestnicy tego procesu, co jest zgodne z ukształtowanymi
standardami funkcjonującymi w krajach europejskich.
2. W związku z tym uznajemy za właściwe istnienie samodzielnej izby architektów, grupującej przedstawicieli tego zawodu, pozwalającej na adekwatne
do zadań ukształtowanie kompetencji i odpowiedzialności jej członków. Powinna również obowiązywać zasada: wszyscy architekci, niezależnie od ich
poziomu wykształcenia, wykonują zawód zaufania publicznego poprzez jeden samorząd zawodowy – izby architektów.
3. Jesteśmy przekonani, że starania Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, zmierzające do uwzględnienia w obowiązujących aktach prawnych
powyższych priorytetów, są działaniami słusznymi, zasługującymi na pełne poparcie.
Ustroń, 14 listopada 2008 roku

Uczestnicy konferencji reprezentujący izby architektów swoich krajów:
arch. Barbara Potysz (Wiceprezes)
Czeska Izba Architektów (CKA)

arch. Peter Pastor (Wiceprezes)
Słowacka Izba Architektów (SKA)

Co ciekawe, wymiana poglądów doprowadziła
do skupienia rozmowy na wątku prawnej ochrony tytułu zawodowego architekta jako ponadczasowym celu działalności wszystkich samorządów architektonicznych.
Zwrócono uwagę, że w wielu krajach istnieje
problem związany z brakiem ustaw o ochronie tytułu architekta. W efekcie z jednej strony
projektowaniem architektury próbują zajmować się osoby nieposiadające odpowiedniego
przygotowania zawodowego, a z drugiej – słowo „architekt” pojawia się w różnych zestawieniach i kontekstach, co negatywnie przenosi
się na wizerunek środowiska uprawnionych
architektów. Sławomir Żak (IARP) zauważył, że
tytuł składający się z dwóch słów: „architekt”
i „zawód” broni się w sposób kompletny w zapisie związanym z ochroną tytułu poprzez bezpośrednie odwołanie do uprawianego zawodu,
rozumianego jako odpowiednie wykształcenie
i praktyka.
Jak to wygląda w innych krajach? Na Litwie
samorząd architektów dąży do powiązania tytułu architekta z ustawą o architekturze i spodziewa się, że wówczas uda się uzyskać ochronę
prawną tytułu zawodowego architekta. Tak jak
jest to np. w Wielkiej Brytanii (ARB).

Michał Buszek
mbuszek@o2.pl
architekt
przewodniczący Śląskiej OIA

arch. Orosz Balint
Węgierska Izba Architektów (MEK),
Komitet Stosunków Międzynarodowych

arch. Linas Tuleikis
Stowarzyszenie Architektów Litwy
i Litewska Izba Architektów (AAL)

W czeskich przepisach prawnych jest zapis,
że tytułu architekt nie wolno używać nikomu, kto
nie jest członkiem Izby Architektów lub nie posiada tego określenia jako tytułu akademickiego (tzn. po ukończeniu studiów magisterskich).
Naruszenie tego przepisu nie podlega jednak
sankcjom karnym. Przedstawiciele CKA poinformowali również, że w przeszłości były prowadzone naciski zmierzające do likwidacji Czeskiej
Izby Architektów. Josef Kiszka wyraził opinię, że:
– Sędzią na tym boisku jest zawsze państwo.
Ma więc pełne prawo wziąć te zadania na siebie,
lecz wtedy bez udziału Izby.
– Na Węgrzech z problemem ochrony tytułu architekta się nie spotkałem – poinformował
Orosz Balint (MEK) – aczkolwiek przyznaję, że
taka ochrona jest bardzo ważna.
W pragmatyczny sposób wypowiedział się
przedstawiciel Słowacji, Peter Pasztor (SKA):
– Osobiście nie obawiałbym się sytuacji, w której osoba nieprzygotowana zacznie projektować
wielkie budowle, ponieważ nie mając doświadczenia i tak będzie musiała zatrudnić do tego
architektów.
Sławomir Żak (IARP) przyznał, że można się
z tą wypowiedzią zgodzić pod warunkiem, że
taka osoba działałaby w obszarze jurysdykcji
samorządu, zgodnie z konstytucyjną zasadą
związaną ze sprawowaniem pieczy nad zawodem architekta w interesie bezpieczeństwa publicznego.
Peter Pasztor przypomniał także, że w obszarze zainteresowań organizacji europejskich
są architekci, a nie inżynierowie budownictwa.
Dlatego np. członkami ACE są izby architektów,
a nie izby inżynierów budownictwa. Zauważył,

arch. Sławomir Żak (Prezes KRIA)
Izba Architektów RP (IARP)

że rozwiązaniem dla Polski byłoby nadawanie
absolwentom studiów I stopnia innego tytułu niż
„inżynier architekt”, ponieważ to właśnie w kontekście europejskim stwarza warunek do udzielenia uprawnień. Podkreślił, że na podstawie
własnego doświadczenia (P. Pasztor jest profesorem na wydziale architektury – przyp. aut.)
może potwierdzić, iż studia na poziomie I stopnia nie mogą wypełnić wszystkich 11 punktów
wymaganych dla zawodu architekta.
W podsumowaniu Sławomir Żak stwierdził,
że sposób kształcenia architekta powinien się
różnić w sposób wyraźny od sposobu kształcenia inżyniera, gdyż stopień inżyniera jest wyrażeniem wiedzy technicznej, a tytuł architekta
zobowiązuje osobę do wykształcenia i wiedzy,
która buduje rzeczywistość i przyszłość człowieka oraz jego cywilizacji w sposób oparty na
wrażliwości, jaka tkwi w użytkowej sztuce budowania rzeczy pięknych i logicznych. Wyraził
opinię, że najbardziej słusznym i prawidłowym
rozwiązaniem jest, aby kształcenie architekta
odbywało się w ramach jednego samorządu.
Zamykając dyskusję, Prezes KRIA podziękował obecnym przedstawicielom zagranicznych
izb architektonicznych za opinie i głosy, podkreślając ich istotne znaczenie dla wymiany informacji i międzynarodowej współpracy środowisk
architektów.
Konferencję Grupy Wyszehradzkiej 2008
zakończyło podpisanie wspólnego stanowiska,
stanowiącego zwięzłe podsumowanie międzynarodowego spotkania architektów.
Sprawozdanie opracowano na podstawie nagrań audio
i tłumaczenia symultanicznego

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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Procedury administracyjne
a praca architekta (suplement)
Dorota Bujnowska-Cechniak

Z „proceduralnych” rozważań – zamieszczonych w Z:A_3_2008 – pozostała kwestia, która
budzi emocje i mocno bulwersuje nasze środowisko. Chodzi o kompetencje właściwego organu
zatwierdzającego projekt budowlany oraz wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę.

P

Przez rozemocjonowane kompetencjami organów administracji „nasze środowisko” rozumiem środowisko projektantów sporządzających projekty budowlane, które podlegają
zatwierdzeniu przez urzędników, przy okazji
uzyskiwania przez nas w imieniu inwestora
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Kompetencje urzędników
W art. 35. ust. 1 Prawa Budowlanego (PB)
ustawodawca jasno określił kompetencje organu w powyższej sytuacji:
Art. 35. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy
organ sprawdza:
1. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego
planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
2. zgodność projektu zagospodarowania
działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

Od redakcji
Artykuł jest suplementem do cyklu opracowań zajmujących się procedurami administracyjnymi związanymi
z pracą architekta. Poszczególne części były publikowane w następujących numerach Zawodu:Architekt:
Z:A _ 01 _ 2008, 02 _ 2008 i 03 _ 2008.
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3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,
a także zaświadczenia, o którym mowa
w art. 12 ust. 7,
4. wykonanie – w przypadku obowiązku
sprawdzenia projektu, o którym mowa
w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane
uprawnienia budowlane i legitymującą się
aktualnym na dzień opracowania projektu
– lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem,
o którym mowa w art. 12 ust. 7.
Autorozszerzanie kompetencji
Wymieniony zakres czynności winien wyczerpywać działania, jakie organ powinien podjąć
w sytuacji prowadzenia powyższego postępowania. Wydaje się, że należałoby literalnie
przestrzegać takiego zapisu, określono w nim
bowiem precyzyjnie również sytuację, w jakiej
art. 35 powinien być zastosowany: „przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego”. W rzeczywistości niestety tak nie jest.
Są urzędnicy, którzy rozszerzają swoje kompetencje, powołując się na art. 81 ust. 1 PB:
Art. 81. 1. Do podstawowych obowiązków
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:
1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem
przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a) zgodności zagospodarowania terenu
z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia
w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu
robót budowlanych oraz utrzymywaniu
obiektów budowlanych,

c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,
e) stosowania wyrobów budowlanych;
2. wydawanie decyzji administracyjnych
w sprawach określonych ustawą;
3. (uchylony).
Bardzo często zapis tego artykułu jest nadinterpretowany i urzędnicy (tzw. właściwego organu) dziarsko zabierają się do merytorycznego
sprawdzania naszych projektów. Czy aby na
pewno tak powinno być? I tu mogłyby pojawić
się kolejne pytania, np. o czas jaki byłby potrzebny na „urzędnicze” sprawdzanie projektu
oraz o merytoryczną jakość takiej kontroli.
Kompetencje a odpowiedzialność
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że osoba
sprawdzająca i zatwierdzająca projekt budowlany (w świetle art. 35 ust. 1 PB) oraz przygotowująca projekt decyzji o pozwoleniu na budowę
nie musi legitymować się żadnymi uprawnieniami budowlanymi ani innymi. Nie mamy tu bowiem do czynienia z żadną samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, przy pełnieniu
której takie uprawnienia są wymagane. Wymagane są jedynie, gdy pełni się funkcje: projektanta, kierownika budowy lub robót, inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatem mamy do czynienia z sytuacją, w której projekt sporządzony
przez architekta ze stosownymi uprawnieniami,
sprawdzony również przez architekta z wymaganymi uprawnieniami, mógłby być sprawdzany przez osobę bez potwierdzonego właściwego przygotowania zawodowego!
Kto w takim razie ponosi odpowiedzialność
za prawidłowość sporządzonego projektu?
Urzędnik? Oczywiście, że nie. Ponadto projekty bywają wielobranżowe, więc iluż urzędników
musiałoby je sprawdzać? Ile czasu dodatkowo
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musiałoby to pochłonąć? Kolejne pytanie: czy
to urzędnik ponosi odpowiedzialność za niezauważenie uchybień? Także nie. Za wszystkie
uchybienia występujące w projekcie odpowiedzialność spoczywa tylko i wyłącznie na projektancie, a w świetle zmian, jakie mają nastąpić w prawie budowlanym – również znacznie
zwiększy się odpowiedzialność sprawdzającego. W takim razie czemu służy oświadczenie
projektantów i sprawdzających (wszystkich
branż) o zgodności projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej? Czyżby jeszcze
jedna nikomu niepotrzebna kartka, umieszczona w części formalnoprawnej opisu projektu?
Rola PINB
Zatem jeżeli powinnością urzędnika przygotowującego decyzję o pozwoleniu na budowę nie
jest merytoryczne sprawdzanie projektu (poza
projektem zagospodarowania terenu lub działki), to w którym momencie mogą się ujawnić
projektowe usterki? W trakcie przygotowania
inwestycji do realizacji albo już w trakcie samej
realizacji, gdy uczestnikami procesu budowlanego będą także kierownik budowy i inspektor
nadzoru inwestorskiego. A gdyby i tu nikt nie
zauważył uchybień i niezgodności, jest jeszcze
jedna instancja – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB). Pojawia się zawsze,
najpóźniej wtedy, kiedy inwestycja ma zostać
przekazana do użytkowania. Właśnie na użytek
m.in. tego postępowania (a nie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę) powstał art. 81,
bo w tym momencie następuje obowiązkowa
kontrola inspektorów PINB na budowie i dokładne sprawdzenie zgodności zrealizowanej
inwestycji z projektem oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.
A co by się stało, gdyby dopiero na tym etapie zauważono uchybienia projektowe, które
na dodatek zostałyby zrealizowane? Gdyby nie
udało się ich jednak w przewidywalnym terminie
usunąć – PINB nie wyda decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie obiektu.

z : a _ 01 _ 2009

Może również – w zależności od uchybień, które zauważy – wystąpić z wnioskiem
do właściwej izby samorządu zawodowego o sprawdzenie rzetelności wykonywania
obowiązku projektanta czyli „właściwego wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie” (art. 81 ust. 1 pkt. 1 d) Prawa
budowlanego) oraz o pociągnięcie „winowajcy” do odpowiedzialności zawodowej. Gdy
inwestor nie uzyska decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie będzie ze swej strony także szukał winnego, ponieważ nieprzystąpienie do
użytkowania już wybudowanego obiektu to
dla niego ogromna strata.
Jeżeli winnym okazałby się istotnie projektant, wówczas dowie się, do czego było mu potrzebne ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej w związku z uprawianym zawodem.
Czyli inwestor w ostatecznym rezultacie też „wyjdzie na swoje” – odbierze pieniądze i dokona
poprawy nawet tych poważniejszych uchybień.
A projektant? O ile popełnił błąd i ﬁrma ubezpieczeniowa będzie musiała zapłacić odszkodowanie, to kolejna składka ubezpieczeniowa
projektanta może być nieadekwatnie wysoka.
Przy kolejnej pomyłce projektanta ubezpieczyciel może odmówić świadczenia usług.
Zgodnie z Ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – ubezpieczenie to jest
wymagane prawem (art. 6 ust. 2.): „Członek
izby samorządu zawodowego podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć
w związku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie”. Czyli
koło się zamyka!
Przemieszanie procedur
Jak widać, wszystkie zmiany w aktach prawnych – związanych bezpośrednio bądź pośrednio z Prawem budowlanym – zmierzają
do tego, by odpowiedzialność architekta
była faktem, a nie papierową iluzją. Architek-

towi-projektantowi po prostu się nie opłaca
„produkować” projektowych bubli, bo i tak
traﬁ to w niego rykoszetem.
Podsumowując, wydaje się, że zostały tu
niepotrzebnie przemieszane ze sobą odrębne
postępowania, które przeprowadza się niezależnie i na różnym etapie procesu inwestycyjnego czy nawet po jego zakończeniu:
art. 35 ust. 1 PB – dotyczy procedury:
zatwierdzania projektu budowlanego wraz
z uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na
budowę bądź roboty budowlane – na samym początku procesu inwestycyjnego,
art. 81 ust. 1 PB – dotyczy procedur:
kontroli inwestycji w trakcie jej realizacji
– w czasie trwania procesu inwestycyjnego,
kontroli inwestycji przy przekazywaniu
obiektu do użytkowania – na samym końcu
procesu inwestycyjnego,
kontroli obiektów budowlanych wynikającej
z utrzymania i użytkowania obiektów – już
po zakończeniu procesu inwestycyjnego.
Wniosek
Z całą pewnością należałoby poczynić takie
unormowania w Prawie budowlanym, by uprawnienia i kompetencje poszczególnych organów
były przy wskazanych procedurach jednoznacznie określone i nie narażały nas na nadgorliwość
urzędników. A co za tym idzie – na rozciągające się w czasie postępowania administracyjne.
Szczególnie przy uzyskiwaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Czego – rzecz jasna – Państwu
i sobie życzę.

Dorota
Bujnowska-Cechniak
architekt
dorota.bujnowska@gmail.com

zawód:architekt

45

fot. archiwum Dariusz Bartoszewski

s p o r t _ po d r ó ż e _ p a s j e

Podróże do wnętrza Ziemi
Opowieść: Marzena Ryba, Ireneusz Trupkiewicz, wysłuchali: Szymon Ciach, Bartosz Wokan

Zupełna ciemność. Nieważne czy ma się oczy otwarte czy zamknięte. Ponad
głową kilkaset ton skały. Świadomość, że dostaliśmy się tam przez mały otwór
w ziemi. A potem kilka godzin pokonywaliśmy labirynt korytarzy.
Rozmawiamy. Mamy uczucie, że istnieje tylko głos. Pozbyliśmy się ciał.
Jak ktoś zamilknie, to jakby przestał istnieć.
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Marzena Ryba (29) i Ireneusz Trupkiewicz (34)
Miłośnicy gór i zapaleni grotołazi. Swoją pasję łączą
z pracą trenerów rozwoju osobistego. Prowadzą ﬁrmę
„Progres” Centrum Rozwoju, która organizuje szkolenia
psychologiczne w otoczeniu skał. Marzena interesuje
się też psychologią konﬂiktu i jeździectwem, a Ireneusz
psychologią sportu i żeglarstwem. Pracuje jako psycholog
sportu z polską kadrą olimpijską bokserów.
www.progres-cr.pl

M

Marzena Ryba i Ireneusz Trupkiewicz są psychologami. Eksploracja jaskiń to dla nich sposób na oderwanie się od rutyny codzienności.
Zaczęli się tym zajmować zupełnie przypadkowo w roku 2001. Przebywali wówczas
u znajomego, który był już doświadczonym
grotołazem. Zaprosił ich na wypad w Góry Sokole. Spodziewali się, że tak jak zwykle będą
uprawiać górską turystykę. Tymczasem, gdy
wysiedli z samochodu, dostali kaski, czołówki i liny wspinaczkowe. Po piętnastu minutach
znajdowali się przy wlocie do Jaskini Koralowej. Tak to wszystko się zaczęło.
Jaskiniowe początki
Marzena: Byłam zupełnie zielona, ale chciałam
spróbować. Lubię nowe doznania. Takie, których nie mogę doświadczać na co dzień, więc
gdy tylko pojawiła się okazja... Tym bardziej że
posiadając minimum formy ﬁzycznej, można
próbować od razu. A jeżeli chodzi o umiejętności techniczne... zawsze obok idzie ktoś bardziej
doświadczony. Ktoś, kto pokaże, jak założyć
sprzęt i objaśni, jak on działa. Pierwsza jaskinia
nie powinna być też bardzo głęboka. Opuszczanie się kilkadziesiąt metrów w dół i później
wciąganie nie jest łatwym zadaniem dla żółtodzioba. Nowe osoby najpierw przechodzą trening na zewnątrz, na skale. Muszą wspiąć się
kilka metrów po linie. Spróbować swoich sił. Nowicjusza należy też w miarę dokładnie wypytać.
Dowiedzieć się, czy nie cierpi na klaustrofobię.
Takie rzeczy przeważnie się wie. Jak ktoś nie
lubi jeździć windą albo źle się czuje w zamkniętych pomieszczeniach, powinien zrezygnować.
Eksploracja jaskiń nie będzie przyjemnością.

z : a _ 01 _ 2009

Speleologia i adrenalina
Ireneusz: Emocje narastają stopniowo. Najpierw, jadąc samochodem, rozmawiamy o naszych oczekiwaniach, wspominamy poprzednie
wyjazdy. Na miejscu parkujemy pod lasem, bierzemy sprzęt i ruszamy. Im jesteśmy bliżej wlotu do jaskini, tym atmosfera jest coraz bardziej
gorąca. Eksploracji jaskiń nie towarzyszy może
taki rodzaj emocji jak skokom na banji. Chociaż
nie można wykluczyć niespodzianek. Takich,
podczas których skacze poziom adrenaliny.
M: Ja znalazłam się niedawno w takiej sytuacji.
W Jaskini Studnisko, w najniższej komnacie była
skalna półka, a pod nią korytarz. Z mapy nie
wynikało jednoznacznie, czy ten korytarz jest
z czymś połączony. Chcąc sprawdzić, należało
wczołgać się tam tyłem na brzuchu. Postanowiłam spróbować. Posuwałam się powoli. Nogami nie wyczuwałam, czy z przodu coś jest, czy
nie. Chwilę to trwało. Trudno dokładnie określić
ile. Skała otaczała mnie ze wszystkich stron. Nie
słyszałam przyjaciół. Wtedy właśnie się wystraszyłam. W głowie zaczęły kołatać różne pytania: Czy to już koniec korytarza? Wracać czy iść
dalej? Przecież przeciskam się jak dżdżownica
75 metrów pod ziemią! W ciągu kilku sekund
zrezygnowałam z dalszego czołgania i wróciłam. W jaskini nie wolno dopuszczać do siebie
takich myśli. Wyobrażać sobie, że nad nami jest
masa skał, która może się w każdej chwili zawalić. To na pewno nie pomaga.
Odrobina wiedzy teoretycznej
I: Jaskinie można podzielić na trzy grupy. Do
pierwszej należą te, które zwiedzają turyści.
Druga grupa to jaskinie „półprofesjonalne”.

Żeby do nich wejść, wymagane są minimalne
umiejętności obsługi sprzętu. Wreszcie trzeci
rodzaj jaskiń wymaga już i dobrego sprzętu,
i umiejętności (np. przepinania się z liny na linę
w momencie schodzenia czy pokonywania jakiś przeszkód na drodze w dół).
Mówiąc o jaskiniach, zwykle podaje się dwa
parametry – długość i wysokość. Liczba określająca długość może być myląca dla laików. Bowiem, aby ją podać, mierzy się wszystkie korytarze danej jaskini i sumuje. A więc nawet gdyby
jaskinia miała kształt niewielkiej rozgwiazdy, to
może mieć długość 200-300 metrów. Wysokość
natomiast to odległość między wlotem a najniżej położonym punktem groty. Wewnątrz jaskiń
temperatura jest mniej więcej stała, na poziomie
około 3-8 stopni Celsjusza. Tylko latem, w komnatach położonych płytko pod ziemią, jest zwykle o kilka stopni wyższa. Najtrudniej eksploruje
się jaskinie w okresie roztopów. Najłatwiej – zimą
i podczas suchego lata. Oczywiście przed wejściem zawsze należy się upewnić, czy w danym
czasie wstęp nie jest wzbroniony ze względu na
cykle życiowe żyjących tam nietoperzy.
Odkrywanie jaskiń to zajęcie dla pasjonatów. Takich jak na przykład Zbigniew Rysiecki. W 1991 razem z żoną odkryli Jaskinię
Wierną. Potem dokładnie ją opisali. Ale znalezienie nowej jaskini to rzadkość. Dzięki speleologom-zapaleńcom dostępne są plany grot.
Zwykle wystarczy wpisać nazwę w internecie
i już mamy plan.
I ty zostań grotołazem
M: Ubranie speleologa to przede wszystkim
kombinezon. Jednoczęściowych używają
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profesjonaliści, którzy eksplorują trudne jaskinie. My nie używamy kombinezonów i dobrze
sobie bez nich radzimy. Warunek: ubranie
powinno być ciepłe, a materiał, z którego jest
wykonane – nieprzemakalny. Musimy mieć też
świadomość, że się ubrudzimy. Kolejna rzecz
to obuwie. Wystarczy takie jak do chodzenia
po górach. Ważne, żeby mocno usztywniało
kostkę. Właściwe ubranie ma bardzo duże
znaczenie. Często, pokonując kolejne korytarze, trzeba czekać na towarzyszy nawet godzinę. I jeśli mamy nieodpowiedni strój, może
dojść do wychłodzenia organizmu. Oczywiście potrzebne są też rękawiczki, bo często
trzeba się wciągać lub opuszczać na linach.
No a na głowie czapka i koniecznie kask, na
który nakłada się małą lampkę – czołówkę.
I: Przed wejściem do jaskini zawsze zawiadamiamy o tym trzy osoby. Informujemy, gdzie
wchodzimy, i jeżeli do ustalonej godziny nie
potwierdzimy, że już wyszliśmy, one powiadamiają służby ratunkowe. Zawsze moment wyjścia ustalamy z poślizgiem 3-4-godzinnym.
Na niespodziewane sytuacje. Na szczęście
nigdy jeszcze pomocy nie potrzebowaliśmy.
Choć raz było blisko. Nasze wyjście opóźniło
się o kilka godzin przez problemy z liną. Gdy
wreszcie wydostaliśmy się na zewnątrz i zadzwoniłem do brata, on już z drugiego telefo-
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nu informował służby ratunkowe. Przy zachowaniu wszelkich procedur bezpieczeństwa nic
niepokojącego nie powinno się stać. Niekiedy
zdarza się, że lina zostanie odcięta lub zwinięta przez „żartownisiów” albo złodziei. Dlatego
należy ją zabezpieczyć w taki sposób, żeby
nie stanowiła łatwego łupu.
Przeżyj to sam
I: Nie zaczęliśmy chodzić po jaskiniach dlatego,
że byliśmy pasjonatami grot. Zafascynowało
nas to, co człowiek czuje, będąc pod ziemią.
Doświadczaliśmy tam różnych stanów psychicznych, odczuwanych zmysłami. Na przykład
tego, że nie istnieje czas. Nie, że płynie wolniej
czy szybciej. W ogóle go nie ma. Nie stawiamy
sobie pytań, jak długo czy jak krótko jeszcze tam
będziemy. Albo co musimy zrobić. Po prostu jesteśmy na dole. Wiadomo tylko, że będziemy
przechodzić do kolejnej komnaty. Nieważne czy
to zajmie kilkanaście minut czy godzinę.
Na taki wyjazd dobrze jest przeznaczyć
sobie więcej niż 24 godziny. To daje komfort
zniknięcia w czasie.
M: Ciekawym zjawiskiem jest sposób postrzegania światła. Oszczędzamy je cały czas. Zapalamy tylko w czasie przemieszczania. Kiedy
się zatrzymujemy, gasimy. I po jakimś czasie
wydaje się, że w sali, gdzie przed chwilą byli-

śmy, paliło się światło! Mamy wrażenie, że tam
jest jakaś żarówka, oświetlenie odgórne. Jak
w kościele czy w poczekalni dworca. A to przecież było nasze światło! Potem, kiedy sobie
przypominamy wnętrze jaskini, w której przecież przeważnie jest ciemno, to zawsze widzimy oświetlone wszystkie przejścia i ściany.
Wyostrzeniu ulegają też niektóre zmysły, inne
działają troszeczkę inaczej. Najważniejszy jest
słuch. Słychać nietoperze, kapiącą wodę. Jeśli
chodzi o węch, to najczęściej czuć wilgoć, nieraz unoszący się kurz czy piach. A jak komnata jest blisko powierzchni, to świeże powietrze.
Ręce ulegają bardzo dużemu wysuszeniu z powodu gliny. Ma się wrażenie, że skóra pęka.
I: Chodzenie po jaskiniach to wspaniały relaks
dla głowy. Na co dzień jest dużo spraw do załatwienia, gonią nas terminy, wciąż jesteśmy
czymś zajęci. A jak się zejdzie pod ziemię, to
te problemy przestają istnieć. Zupełne wyciszenie. Odprężenie. SPA dla głowy.
Niebezpieczeństwa czyhające
pod ziemią
M: Niekiedy zdarzają się też doznania mniej
przyjemne. Niedawno byliśmy w jaskini, którą eksplorowaliśmy pierwszy raz. Dotarliśmy
tam, gdzie zamierzaliśmy, i ruszyliśmy z powrotem. Byliśmy przekonani, że podążamy tą
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War – galeria jaskiniowych rzeźbiarzy
M: Podczas kolejnej wyprawy do Jaskini Koralowej natraﬁliśmy na ciekawostkę. Warto
o niej opowiedzieć. Z poziomu jednej z komnat
można wspiąć się około 15 metrów i traﬁć na
wlot do korytarza. Nigdy wcześniej tam nie byliśmy. Postanowiliśmy go zbadać. Okazało się,
że na jego końcu jest bardzo dużo gliniastego
podłoża. Osoby, które odwiedzały to miejsce,
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czekając na współtowarzyszy, lepiły z tej gliny różnego rodzaju ﬁgurki – postacie ludzkie,
budowle, elementy przyrodnicze. Natura stworzyła tam dodatkowo skalną półeczkę, jakby
myśląc o tych artystach z przypadku. Wygląda to jak galeria. Ten korytarz ma nawet swoją
nazwę – War (nazwa pochodzi od pseudonimu
dowódcy oddziału partyzanckiego AK – Warszyca – przyp. red.). Grotołazi mogą się tam
spełnić artystycznie (śmiech).
I: Jura Krakowsko-Częstochowska to w Polsce
mekka dla osób rozpoczynających eksplorowanie jaskiń. Dopiero kolejnym etapem są
Tatry. Nam na razie Jura wystarczy, mimo że
chodzimy po jaskiniach już 8 lat. Trudniejsze
trasy pokonują osoby bardzo dobrze wyszkolone, najczęściej zrzeszone w klubach speleologicznych. W ich przypadku bardzo ważna
jest kondycja ﬁzyczna, biegłość w obsłudze
sprzętu i doświadczenie. Pod ziemią mogą
wydarzyć się różne rzeczy. Coś się zatnie,
zapiaszczy, sprzęt stanie się bezużyteczny
i trzeba sobie jakoś poradzić. Takimi naprawdę ekstremalnymi sportami pod ziemią my
się jeszcze nie zajmujemy. To wymaga czasu
i obycia. Wielu wyjazdów, nawet co tydzień,
dwa tygodnie, i zmagań z materią jaskini.
***
M i I: Wędrowanie po jaskiniach to dla nas
ekstremalny sport przy maksymalnym wyciszeniu. Marzymy, żeby odwiedzić jaskinie
w Rumunii, w okolicach zamku Brann. Tego,
gdzie podobno mieszkał Dracula. W ogóle
cała Transylwania to raj dla grotołazów.
W tym roku planujemy wyprawę zagraniczną, ale inną. Chcemy pojechać w okolice
Soﬁi. Kiedyś natraﬁliśmy tam na ciekawą jaskinię, której nie eksplorowaliśmy. Poza Europą podobno rajem dla speleologów są Andy
w Ameryce Południowej. W Argentynie i Chile
są takie jaskinie, w których poszczególne komnaty oddzielają znacznie dłuższe korytarze niż
u nas. Tam to muszą być przeżycia! Dużo jest
grot zalanych wodą, co znacznie uatrakcyjnia,
a jednocześnie utrudnia eksplorację. Na pewno niesamowite jest również eksplorowanie jaskiń na skalistych morskich wybrzeżach. Wtedy jest ono połączone z nurkowaniem. Bardzo
chcielibyśmy tego spróbować! Chodzenie po
jaskiniach nigdy nie może się znudzić!

Fot. arch. Marzena Ryba i Ireneusz Trupkiewicz

samą drogą. Jaskinia wydawała się w miarę
prosta. Żadnego skomplikowanego układu
rozgałęzień. Jedna droga, więc wracamy spokojnie i nagle docieramy do ściany!
Pierwsza myśl była taka: weszliśmy do jaskini, wychodzimy tą samą drogą i ktoś nam
zamknął drzwi! (śmiech) Przez ułamek sekundy pojawiła się panika. Nie mogliśmy pojąć, co
się stało. Jak to możliwe! Jednak racjonalne
podejście przeważyło – skoro jakoś się tutaj
dostaliśmy, to gdzieś musi być to wyjście. Okazało się, że jak szliśmy na dół, nie zwracaliśmy
uwagi na rozgałęzienia. Pochłonięci tym, żeby
zejść jak najniżej. I w drodze powrotnej weszliśmy w ominięte wcześniej odgałęzienie. Wystarczyło cofnąć się kilka metrów i pojawił się
właściwy korytarz.
I: Podczas eksploracji jaskiń stosuje się sprawdzony sposób mitycznej Ariadny. Jak pamiętamy, poradziła Tezeuszowi, żeby oznaczył drogę
swojej wędrówki w labiryncie nicią. My stosujemy linę. Ona zawsze służy pomocą, gdy coś się
przeskoczy albo pojawi się jakiś uskok czy bardzo wąski zacisk. Dzięki niej łatwiej jest wyjść.
M: W małych komnatach w dolnych partiach
jaskiń zdarzają się też problemy z oddychaniem. Raz byliśmy w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Jaskini Studnisko. Zeszliśmy
do najniżej położonego punktu, czyli około
75 metrów pod ziemią. Byliśmy w pięcioosobowej grupie i żeby dostać się do ostatniego,
małego pomieszczenia, trzeba było się przecisnąć przez wąski korytarz. Zaczęliśmy wchodzić. Jak ktoś wszedł, to czekał na resztę. Ja
akurat szłam pierwsza i w momencie, kiedy
wszyscy dołączyli, zaczęła mnie boleć głowa.
Pomyślałam, że chyba tu nie ma wystarczająco dużo tlenu. Musieliśmy szybko postanowić,
co robimy dalej. Nie można było długo tam
przebywać. Takie sytuacje zdarzają się bardzo
rzadko, ale trzeba być na nie wyczulonym.
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SŁOWNICZEK GROTOŁAZA
zołówka – latarka elektryczna noszona
na kasku z przodu lub wprost na
czole, połączona kabelkiem z pojemnikiem
z baterią, najczęściej umieszczoną
z tyłu głowy; czołówek używają taternicy
i alpiniści podczas wspinania się w nocy,
a także grotołazi w jaskiniach.

C

ługość – suma długości wszystkich
poznanych korytarzy, studni i kominów
w danej jaskini. Najdłuższa na świecie,
Jaskinia Mamucia w USA, ma 563 km.
W Polsce rekordowa jest Jaskinia
Wielka Śnieżna w Tatrach Zachodnich
o długości 22 km. W Europie na uwagę
zasługuje położona na Ukrainie Jaskinia
Optymistyczna, która ma 220 km.

D

łębokość – różnica wysokości pomiędzy
najwyżej położonym otworem jaskini,
a jej dnem – to jest miejscem znajdującym
się w niej najniżej. Rekordową jest jaskinia
Krubera w Gruzji o głębokości 2160 m.
W Polsce jaskinia Wielka Śnieżna 824 m.

G
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J

askinia – naturalna pusta przestrzeń
w skale o rozmiarach umożliwiających jej
penetrację przez człowieka. Najliczniejsze
są jaskinie krasowe, grawitacyjne,
tektoniczne, lodowcowe,
wietrzeniowo-erozyjne i pseudokrasowe.

ozciągłość – to największa odległość
między skrajnymi punktami w jaskini
wyznaczonymi w rzucie pionowym.
W jaskini lawowej Kazumura Cave na
Hawajach wynosi ona w linii prostej
32,3 km.

omnata – częściej spotykana pod nazwą
grota, nieduże, połączone korytarzem
pomieszczenie, często mylone z pieczarą.

peleolog (grotołaz) - specjalista
od speleologii; badacz grot, jaskiń.
Speleologia – nauka o jaskiniach,
przedmiotem jej zainteresowania są m.in.:
geneza i rozwój jaskiń, cechy środowiska
przyrodniczego jaskiń (mikroklimat,
stosunki wodne, przyroda ożywiona
– flora i fauna, itp.), problemy ochrony;
mianem speleologii często określa się
także inne formy aktywności ludzkiej
w jaskiniach, zwłaszcza o charakterze
eksploracyjnym czy sportowym,
np. alpinizm podziemny.

K

ieczara – rozległa, podziemna komora
powstała w wyniku połączenia się
korytarzy z lejkiem krasowym. W wyniku
takiego połączenia powstaje grota, która ma
dostęp do wody deszczowej, stąd często
w pieczarach znajdują się podziemne jeziora.
Pieczara często mylona jest z jaskinią.
Pomyłki te mogą mieć źródło w historii
języka. W języku starosłowiańskim
– oznaczało „piec”, „ognisko domowe”. Do
dzisiaj w innych językach pochodne tego
słowa oznaczają jaskinię, np. w rumuńskim
(peşteră).

P

R

S

acisk – zwężenie korytarza jaskini, przez
które człowiek może się przecisnąć tylko
z wielkim trudem.

Z
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CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
– NOWE PRZEPISY

Wydanie specjalne Z:A
Podczas realizowanego aktualnie ogólnopolskiego cyklu szkoleń

z zakresu
charakterystyki energetycznej i świadectw energetycznych
przekonujemy się, jak wiele pytań i wątpliwości związanych z wykonywaniem zawodu
architekta (w zakresie dokumentacji projektowej) spowodowały zmiany w przepisach
budowlanych.
Cieszymy się z ogromnego zainteresowania, wysokiej frekwencji oraz pozytywnych ocen
merytorycznych dla prowadzonych wykładów.
Nie na wszystkie pytania uczestników szkoleń udaje się odpowiedzieć podczas spotkań,
nie wszyscy członkowie Izby Achitektów mają też możliwość wzięcia w nich udziału.
Wiemy również, że wiele nowych pytań rodzi się dopiero po spotkaniu, gdy mamy
czas na spokojne przeanalizowanie problemu i zyskamy pierwsze doświadczenia
z programami obliczeniowymi.
Z tego powodu redakcja Z:A wraz z zespołem Izby Architektów ds. szkoleń zaplanowała
wydanie specjalnego dodatku – poświęconego wyłącznie tematowi
energooszczędności w budynkach. Chcemy by stanowił on rodzaj
przewodnika będącego efektem cyklu szkoleniowego, wspólnych dyskusji i analiz.

Zapraszamy do współdziałania. Prosimy o nadsyłanie do redakcji Z:A
pytań, na które chcielibyście znaleźć odpowiedzi w takim przewodniku. Z naszej strony
dołożymy starań, by wspólnie z ekspertami stworzyć możliwie kompletne narzędzie
przydatne w pracy architekta.
Prosimy o nadsyłanie proponowanych pytań do dnia 20 marca na adres:

redakcja@zawod-architekt.pl
redakcja Z:A i zespół IA ds. szkoleń

www.izbaarchitektow.pl

www.zawod-architekt.pl

