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wszystkim obszerny wywiad z kol. Sławomirem Żakiem, Prezesem KRIA, naświetlający konsekwencje dla zawodu, jakie dostrzegamy w planowanych zmianach prawnych.
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lepszą formą przekazywania informacji całemu aktywnemu zawodowo środowisku. W Biule-

w „Zawód:Architekt”. Sądzimy, że nasze czasopisma w takiej postaci, jako jeden zeszyt, będą
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„Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów”
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Wakacje
Wakacje... najlepszy okres
na pogodzenie się z faktami.
Pokora dla istnień i rzeczy,
które nas przeżywają
prowadzi do zjawiska
tolerancji sezonowej.
Historia wydaje się wtedy
najlepszym architektem
światopoglądu i realnych
rewolucji. Przekorna chęć

Świadomie
o wnętrzach
Od maja do września w siedmiu
największych miastach Polski odbyły
się spotkania dla architektów z cyklu
„Świadome Wnętrza 2008”. Ich celem
było zaprezentowanie najnowszych
trendów w światowym dizajnie wnętrz.
Na wrocławskim spotkaniu w gmachu
Muzeum Architektury z wykładami
wystąpiło dwóch znanych architektów
wnętrz – Timo Saarino z Finlandii
i Wijtse Rodenburg z Holandii.
Wykład ﬁńskiego projektanta miał
tytuł „Design produktu, a oczekiwania
użytkownika, rynku i architekta”.
Zaprezentował w nim dotychczas zrealizowane przez siebie projekty mebli,
które doskonale wpisują się w skandynawską stylistykę. Przemawiając,
uświadamiał uczestnikom, jak ważne
w pracy każdego architekta powinno
być dostosowywanie się do oczekiwań
użytkowników. Jako przykład posłuży-

ły mu systemy biurowe zaprojektowane dla ﬁrmy Nokia, charakteryzujące
się użytecznością i ergonomią.
W drugiej części wystąpił Wijtse
Rodenburg, który opowiedział
o historii wzornictwa przemysłowego
i dekoracji. Następnie zaprezentował
kolekcję biurowych mebli własnego
autorstwa, w których zastosowano
innowacyjną technikę perforacji
elementów metalowych. Dzięki niej
meble biurowe tracą surowy, biurowy

charakter, co pozwala stosować je
w przestrzeniach mieszkalnych.
Kulminacją wykładu była prezentacja systemu stołów i biurek Ahrend
800, za które projektant otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot „Najlepszy
z Najlepszych”.
Wszystkie spotkania cieszyły się
sporym powodzeniem. Świadczyć to
może o coraz większym zainteresowaniu polskich projektantów tematyką
świadomego projektowania wnętrz.

bieżącego roku cykl debat pod wspólnym hasłem: „Reklama jako element
miejskiego pejzażu”. Spotkania były
pierwszą tego typu inicjatywą, w której uczestniczyły wszystkie zainteresowane tematem strony – architekci,
urbaniści, przedstawiciele lokalnych
władz, wykonawcy oraz mieszkańcy
miast. Głównym celem debat było
wypracowanie optymalnego sposobu
współistnienia reklamy i informacji
w pejzażu miejskim. Kolejne spotkania
zaplanowano na wiosnę 2009 roku.

Architektura na ekranie
Trwa jesienna edycja festiwalu „ArchFilmFest”. Impreza jest okazją, aby
obejrzeć ciekawe dokumenty związane
z architekturą: „Pewien rodzaj architekta. Rem Koolhaas”, „Żyć w mieście
przyszłości” oraz „Jean Nouvel –
estetyka cudu”. Po seansach odbywają
się dyskusje między publicznością
a zaproszonymi gośćmi. Impreza
odwiedzi wkrótce: Katowice (4-6.11),
Szczecin (18-20.11) i Poznań (1-3.12).
> www.archﬁ lmfest.eu

do tworzenia różnorodności,
bliska poglądom wielu
architektów, w tym
wypadku pokrywa się

Reklama jako element
miejskiego pejzażu
Firma Cityboard Media, specjalizująca
się w reklamie wielkoformatowej,
zorganizowała w pierwszym półroczu

z zakorzenioną w Polsce
wolnością polityczną
– to nas odróżnia
i wyróżnia, to nas
jednocześnie niepokoi,
to nam zawsze historycznie
zagraża. Wypada więc
zapytać jeszcze przed
nadejściem jesieni – czy to
należy chronić, czy z tym
walczyć i ile mamy NATO
czasu...?

Sławomir Żak, 5.08.2008
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Nowości od Dziedzica
„24h at work” to nazwa nowej kolekcji
mebli biurowych ﬁrmy Dziedzic,
z krzesłami o oryginalnej stylistyce
i wysokiej ergonomii. Fotele obrotowe
Cube i Active posiadają oprócz standardowej regulacji wysokości oparcia
oraz głębokości siedziska kilka nowych
rozwiązań. Można w nich dopasowywać
kąt nachylenia siedziska wraz z oparciem, w taki sposób, by ciało uzyskało
jak najwygodniejsze położenie. Istotna
jest także możliwość wyboru podłokietników, co pozwala utrzymywać

90-stopniowy kąt zgięcia w łokciach.
Kolejną ciekawą propozycją jest fotel
Dominant, który oprócz prostej, estetycznej linii wyposażony został w technologię Epron Synchro pozwalającą na
synchroniczne odchylenie siedziska
wraz z oparciem w proporcji 1:2. Z kolei
w przypadku fotela obrotowego Vegas
możemy regulować nie tylko wysokość
i rozstawienie podłokietników, ale
także ich głębokość. Poza tym uwagę
zwraca możliwość regulacji odchylenia
i wysokości zagłówka.
> www.dziedzic.com.pl

z : a _ 03 _ 2008

oraz jednoczesny wymóg zachowania
absolutnej szczelności.
Opracowany przez Hueck system
mocowania elementów do korpusu
budynku (w tym wypadku do stropów)
pozwoli na realizację zadania w ciągu
zaledwie trzech miesięcy.

Benedito w Polsce
W listopadzie tego roku w Warszawie,
Krakowie oraz Cieszynie odbędą
się ekskluzywne
warsztaty dizajnerskie
prowadzone przez Ramóna Benedito. Jeden
z najznakomitszych
współczesnych twórców sztuki użytkowej został zaproszony
do Polski przez ﬁrmę Roca. Podczas
wykładów opowie o sztuce wzornictwa
i architekturze Hiszpanii, a także podzieli

się doświadczeniami nabytymi podczas
całej dotychczasowej twórczości. Głównym polem działalności tego sławnego
hiszpańskiego dizajnera jest projektowanie urządzeń elektronicznych oraz
innych elementów wyposażenia wnętrz.
Dewiza Ramóna Benedito brzmi: „Rozwój
umożliwia ogólnoświatowe rozumienie
otoczenia”. Dlatego projektom swojego
autorstwa nadaje ponadczasowe,
funkcjonalne formy, które często stają
się wyznacznikami kierunku rozwoju
wzornictwa na najwyższym poziomie.

Świerk tatrzański
To nazwa nowych paneli podłogowych z kolekcji Presto Structure ﬁrmy
Classen. Charakterystyczne ułożenie
słoi drewna, nagromadzenie sęków
i wielobarwnych cieni nadaje podłogom
efekt naturalności. Panele stylizowane
są na deski starych podłóg góralskich
chat, ale doskonale sprawdzają się
w nowoczesnych wnętrzach. Swoim
wyglądem ocieplają jasne, oszczędnie
aranżowane pomieszczenia. Zalety
paneli Classen to ponadto wysoka klasa
ścieralności AC 4, system Isowaxx,

zabezpieczający podłogę przed wilgocią
oraz system Easy Connect znacznie
ułatwiający montaż.
> www.classen.pl

REKLAMA

Firma Hueck Polska z siedzibą w Poznaniu, wspólnie z Aluglass Group
z Warszawy oraz Aluglass Ireland,
zdobyła zlecenie na produkcję i montaż ślusarki aluminiowej na budynku
biurowym Aldgate w centrum Londynu, w pobliżu słynnego Korniszona
Sir Normana Fostera.
Aldgate to 23-kondygnacyjny
wieżowiec, w którym powierzchnia
elewacji wynosi 12 tys. metrów
kwadratowych. Ze względu na rodzaj
budowli zaprojektowano specjalne
strukturalne fasady segmentowe.
Zapewniają one kompensację różnicy
przemieszczeń pomiędzy sąsiadującymi elementami w zakresie
+/- 15 mm, co daje w sumie 30
mm tolerancji. Specjalnie opracowany system uszczelek (mogących
ulegać ściśnięciu lub rozciągnięciu)
zapewnia duży zakres przemieszczeń

Model stworzony przez Spine 3D

Fasady Huecka
na Aldgate

doświadczenia zawodowe

Przyszłość
rozpoznamy bojem
Czy samorząd inżynierów będzie mógł
od przyszłego roku uznawać kwaliﬁkacje
architektów? Czy polska architektura i przestrzeń
będą kształtowane w sposób systemowy,
bezpieczny, z myślą o przyszłości i jakości życia
Fot. mammamia studio

pokoleń? Z prezesem KRIA Sławomirem Żakiem
rozmawiamy o nowelizacjach ustaw Prawo budowlane
i o zagospodarowaniu przestrzennym
oraz o samorządach zawodowych w budownictwie.

Ostatnie miesiące działania Izby Architektów
toczą się wokół trzech kwestii. Tylko tyle i aż
tyle, bo przecież mogą one zmienić zasady funkcjonowania w zawodzie.
> Zasadniczo dwóch, ponieważ dwie ustawy są nowelizowane łącznie. Ale to prawda.
Dzieją się rzeczy kluczowe. Jedna kwestia
to powiązane ze sobą ustawy Prawo budowlane i o zagospodarowaniu przestrzennym.
Druga to sprawa ustawy o samorządach zawodowych w budownictwie, a w zasadzie jej
nowelizacji wynikającej z implementacji dyrektywy unijnej dotyczącej uznawania kwaliﬁkacji
zawodowych. Sejm przyjął ją 8 października
2008 roku. W chwili gdy rozmawiamy, jest już
złożona w Senacie.
Który z tych problemów jest bardziej poważny?
> Obydwa są trudne, ponieważ ciężko przewidzieć wszystkie ich efekty i skutki w przyszłości.
W kwestii ustawy o samorządach zawodowych
w budownictwie pojawił się konﬂikt dotyczący
roli tytułu i zawodu architekta. W dyrektywie
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europejskiej 2005/36/WE samorząd architektów został wyartykułowany, można powiedzieć,
z imienia. Problem polega na ocenie intencji tej
dyrektywy przez polskich inżynierów, których
zawodu ustawodawca europejski nie wymienia.
Naszym zdaniem miał w tym swój cel. Ustawodawca tak kształtuje politykę europejską, że
skupia się na prawach zasadniczych, nie wchodząc oczywiście w kompetencje poszczególnych państw członkowskich. Konﬂikt pojawił się
nie dlatego, że samorząd zawodowy architektów ma coś przeciwko samorządowi inżynierów.
Pojawił się przede wszystkim z tego powodu, że
według nowelizacji ustawy zawód architekta
w zakresie uznawania kwaliﬁkacji, w jakiejś części – ograniczonej ze względu na wiedzę, odbytą praktykę i wykształcenie, ale jednak – pojawił
się w obszarze samorządu inżynierów. Oznacza
to, że inżynier będzie uznawał kwaliﬁkacje architekta. To nieistotne, że kwestia dotyczy tylko
części tych kwaliﬁkacji. Brak w tym logiki i jako
samorząd zawodowy architektów musieliśmy
przeciwko temu zaprotestować.

Nasza rozmowa daje szansę naświetlenia powodów tego sprzeciwu. Izba uważa, że w konsekwencji uchwalenia sejmowej nowelizacji
zawód architekta może czuć się zagrożony?
> Przede wszystkim znowu nas podzielono,
znowu nie możemy być razem. Odebrany
zostaje nam jakiś fragment praktyki, nauki
zawodowej architekta. To nie powinno mieć
miejsca. Potrzebna jest ciągłość – jako samorząd powinniśmy skupiać praktycznie
wszystkich architektów już po zakończeniu
nauki. By w określonym czasie i na ustalonych warunkach przechodzić do wykonywania praktyki zawodowej, ponieważ takie są
unijne intencje.
Logiczne jest, że w zależności od tego,
jak długo trwa nauka zawodu, potrzebny jest
stosowny okres praktyki przed uzyskaniem
samodzielnych uprawnień projektowych. Jeśli
ktoś skończył niepełne studia architektoniczne, zatrzymał się na tzw. poziomie Part 1, to
jego praktyka musi trwać odpowiednio dłużej
niż absolwenta, który zakończył studia na po-
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ziomie wyższym, z tytułem magistra inżyniera architekta i dla którego wymagany okres
praktyki powinien być krótszy.
Taka jest europejska koncepcja. Tylko że
my w Polsce robimy z nią to, co kiedyś zrobiliśmy z adaptacją prefabrykacji betonowej.
Kupiliśmy niepełną technologię, wybierając
z niej tylko fragmenty. Jak wyszło – to wiemy.
Ta technologia była dużo bogatsza, dotyczyła różnych elementów, moglibyśmy z niej
korzystać z dużo większymi możliwościami.
Déjà vu. Istnieje pewna koncepcja całościowa,
my ją adaptujemy i nagle robimy na tym kastrację. Wszystko zostaje rozmyte. Znowu nic
nie wiadomo. Kim jest architekt? Do którego
ma należeć samorządu? Do obu? W którym
ma się ubezpieczać i dlaczego płacić dwie
składki OC? A co jeśli rozwinie kwaliﬁkacje,
rozszerzy zakres uprawnień? Musiałby zmienić samorząd?
Ludzie po prostu przestają się w tym wszystkim orientować. Dlatego protestujemy. Przeciwko brakowi logiki oraz przeciw ograniczaniu
pieczy nad ciągłością zawodowego rozwoju.
Izba Architektów starała się uczestniczyć
w pracach nad nowelizacją ustawy „samorządowej” od początku, od poziomu ministerstwa
i komisji sejmowych. Dlaczego dziś okazuje się,
że te starania były bezskuteczne?
> W komisjach jest tak: to jest Sejm, liczy się
statystyka i zachowanie konsensusu dla panującej większości, co daje prawdopodobieństwo późniejszego uchwalenia ustawy.
Projekt nowelizacji ustawy o samorządach
był od początku przedmiotem ostrego sporu
deontologicznego. Izba deklarowała wobec
ministerstwa swoje stanowisko na ten temat.
Wskazywaliśmy, jaka powinna być właściwa
interpretacja tej dyrektywy w sensie, w jakim odwołuje się ona do tych zawodów regulowanych, które są widoczne w myśleniu
europejskim.
Zatem jaka powinna być interpretacja, o którą
upomina się Izba Architektów?
> Unijny ustawodawca wymienia nas w dyrektywie, a więc dostrzega, że zawód architekta ma do spełnienia inną, szerszą rolę, ponad
to, co dotyczy poziomu zjawisk technicznych.
Wiąże się to przede wszystkim z rozwojem
zrównoważonym, ze świadomością, jak architekta trzeba kształcić, by oprócz wiedzy technicznej posiadał jeszcze wrażliwość i erudycję
bardziej duchową, humanistyczną.
Europejczycy ustawiają architekta ponad
techniczną deﬁnicją inżyniera. Przyjmują, że
architekt to człowiek, który musi być obdarzony
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dodatkową cechą, która – jak widać – Europę
interesuje. To powód, dla którego w dyrektywie
wymieniono nasz zawód bezpośrednio.
Dlatego przez kilka ostatnich miesięcy
próbowaliśmy popularyzować interpretację
zgodną z duchem dyrektywy. Niestety, dar
przekonywania wyraża się przede wszystkim w liczbach. Bardziej liczna opcja ma
zwykle większy posłuch, także wśród ministrów i polityków. Tylko że przecież statystyką nie można mierzyć wszystkiego. Chociaż
z drugiej strony można by było zapytać... bo
może społeczeństwo tak chce? A skoro tak
chce, to tak ma.
No dobrze, ale co w takim razie miałoby być
celem samorządu inżynierów? Bo przecież nie
przejęcie uprawnień architektów?
> Według mnie jest to próba uwiarygodnienia
się w strukturach i w myśleniu europejskim.
Sposób potwierdzenia, że inżynier jest tak
samo ważny z punktu widzenia społeczeństwa jak architekt.
Tylko że nie w tym rzecz, kto jest ważniejszy, lecz w zrozumieniu mentalnej różnicy pomiędzy tymi zawodami. Przecież każdy ma
do spełnienia swoją rolę – zgodną z wiedzą
i kwaliﬁkacjami. Proszę porównać programy
kształcenia, jakie UE wnioskuje razem z tą dyrektywą.
Architekci mają w programie studiów
przedmioty ogólnobudowlane we wszystkich
specjalnościach inżynierskich. Zdobywają
więc, poza wiedzą architektoniczną, również
szeroką wiedzę techniczną, jako niezbędną do
opanowania wszystkich elementów budowli.
Tymczasem w kształceniu inżyniera w zakresie
architektury wymieniona jest tylko obowiązkowa znajomość rysunku architektoniczno-budowlanego. To wyraźnie pokazuje, że już
w specyﬁce kształcenia obszar kreatywności
jest powierzony architektowi.
Czyli skoro do inżynierów należy techniczna
część rozwiązywania problemów projektowych,
to mają być mniej otwarci i twórczy?
> Nie, nie. Proszę mnie dobrze zrozumieć.
Inżynier konstruktor, instalator, elektryk też
może być kreatywny w swojej dziedzinie,
i obyśmy takich mieli jak najwięcej. Przed
architektem stoją jednak inne zadania. Architekt jest kształcony interdyscyplinarnie, także
humanistycznie, natomiast inżynier w bardzo
precyzyjnym, branżowym zakresie.
Wiedza architekta jest potrzebna, by postawić pierwszą kreskę w odpowiednim miejscu i dopiero wokół tej kreski prowadzona jest
cała obsługa.

Jeśli funkcje architekta przejdą w strefę oddziaływania samorządu inżynierów, to może
zostać skancerowany także system kształcenia. Architekt musi edukować się trochę inaczej
niż inżynier. A to jest formalne oddanie zawodu
w ręce innego samorządu. To kolejna kwestia,
która budzi obawy.
Ma Pan na myśli uprawnienia nie-architektów
do projektowania architektonicznego w ograniczonym zakresie?
> Tak. Środowisko architektów od zawsze uważało, że to nie jest dobra praktyka, że jakość
usług musi się rozwijać, odpowiadać stawianym
standardom europejskim i zmuszać do systematycznego podnoszenia poziomu. Uzyskanie
uprawnień „ograniczonych” powinno być tylko
pewnym stopniem kształcenia i nie powinno
stać się normą. Celem musi być osiągnięcie
wiedzy i wykształcenia, które przysługują tytułowi architekta w pełnym zakresie. Jak zresztą
nazwać taką osobę? Pół-architektem? Przecież
architekt to jest architekt.
Zwłaszcza że ograniczone uprawnienia do projektowania architektonicznego może uzyskać nie
tylko inżynier, ale także technik budowlany...
> Dziś może to być też osoba, która skończyła
szkołę licencjacką. Państwo znalazło się w kłopotliwej sytuacji. Coś przecież obiecało, te
szkoły powstawały za jego aprobatą. Kształcą
ludzi, którzy wychodzą i chcą pracować, zarabiać. Tymczasem państwo musiałoby im powiedzieć: zdobyliście pewien poziom, a teraz
musicie praktykować i kształcić się dalej.
Wyobraźmy sobie teraz, że w samorządzie
zawodowym inżynierów, obok inżynierów konstruktorów, instalatorów, elektryków, ale także
przecież techników budowlanych, znajdą się
jeszcze pół-architekci... Samorząd, wypełniając misję, polegającą na dbaniu, by każda
z grup zawodowych była usatysfakcjonowana jego działalnością, chce zadbać o swoich
członków. Rozpoczyna naciski na zwiększenie kubatury obiektów objętych ograniczonym
zakresem uprawnień. Dysponuje znaczną siłą,
mierzoną stanem liczbowym, więc w końcu to
przeprowadza.
Efekt? Zatarcie różnicy pomiędzy uprawnieniami ograniczonymi a nieograniczonymi.
Tak to się może skończyć, bo takie próby już
były. I niemożliwe, by nie odbyło się to kosztem
jakości.
Zamiast doprowadzać do pewnego poziomu i następnie dalej podnosić kwaliﬁkacje,
otrzymujemy propozycję zatrzymania się na
takim pół-poziomie i sprowadzenia do niego
tych, którzy weszli na poziom wyżej.
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Wie Pan, jaką usłyszymy odpowiedź? Że wolny
rynek wyreguluje... Tylko zapomina się, na jakim
etapie rozwoju państwa jesteśmy. Architektura
to potrzeby wysokie, a ludzie chcą mieszkać
szybko i tanio. Tanio dostępny „dworek polski”
po 1200 zł za projekt. Gonimy Europę, wybierając dizajn samochodu czy markę odzieży, ale na
architekturę musimy jeszcze poczekać. To nie
jest dobre, ale Pan sam zwątpił przed chwilą:
a może społeczeństwo tak chce? Niestety.
> Generalnie trudno zaprzeczyć temu, że architektura jest niczym innym jak tylko wyrazem
stosunków politycznych, gospodarczych, społecznych. Jako architekt nie jestem zwolennikiem tezy, że gospodarka wszystko wyreguluje. Uważam, że jeśli będziemy się do tego
przyzwyczajać i zgadzać, to w ogóle zatracimy
kreatywność i humanizm.
Utracimy wtedy architekturę jako sztukę?
> Sztuka to słowo, które w odniesieniu do architektury drażni tak wielu. A przecież olbrzymia część myślenia architekta oparta jest na
świadomości, że przestrzeni samą sztuką się
nie rozwiąże. Trzeba mieć olbrzymią wiedzę na
temat zjawisk społecznych, tego jak będzie się
rozwijała gospodarka, jak będą ewoluowały
aglomeracje, w jakim kierunku to zmierza. Tak
wygląda kształcenie architekta. Lecz nie ma
tego w pojęciu wykształcenia inżyniera, które
ma wymiar techniczny. To wszystko ujęliśmy
w oﬁcjalnych stanowiskach Izby.

Czy Izba widzi dalsze możliwości obrony? Gdzie,
do kogo można się jeszcze zwrócić?
> Napisaliśmy praktycznie do wszystkich instytucji polskich i europejskich. Zobaczymy, jaki będzie
oddźwięk. Wiemy, że europejscy architekci nam
kibicują. Na pytanie, jak to się skończy, nie chcę
odpowiadać. Wystąpiliśmy o rozmowę w tym zakresie z Marszałkiem Senatu. Chcemy, by zdawał
sobie sprawę z powagi sytuacji dla przyszłości zawodu i środowiska, które architekt buduje.
Jeśli jednak decyzje, jakie zapadają, opierają się na głosowaniu i porównywaniu ilości,
to trudno spodziewać się zmiany o 180 stopni, czyli wsłuchania się w to, co sugeruje Unia
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Skupiono ogromną grupę ludzi, choć nie jest jednorodna zawodowo. I na tym oparto siłę samorządu.
> Tak, ale osiągnięto to przez przełożenie
proporcji. Zanim powstały samorządy, w budownictwie funkcjonowały dwie znaczące organizacje: SARP i PZITB. Proporcje były mniej
więcej podobne. Dużo mniej kształci się przecież architektów niż inżynierów, zwłaszcza jeśli
zsumować wszystkie inżynierskie branże.
Już sam fakt, że SARP potraﬁł zachować
swoją odrębność, uznać należy za sukces. Dlatego nie możemy rezygnować. Pomimo tego,
że tracimy, że odcinają nam rękę czy nogę, to
korpus i głowę musimy zachować.

Druga problemowa sprawa to nowelizacja Prawa budowlanego, która zmienia funkcjonowanie
procesu inwestycyjnego, a więc także warunki
uprawiania zawodu architekta.
> Tak naprawdę mamy pewną trudność z opisaniem rzeczywistości, która nastąpi po wprowadzeniu tego prawa. Największy kłopot to lęk
przed tym, co nie jest wiadome, ponieważ nie
zostało sprawdzone. Mówi się o okresie „przejściowym”, kiedy wszyscy będą musieli się po
prostu w tym nowym porządku odnaleźć. Właśnie dlatego – już na samym początku, gdy
propozycje tych zmian powstały – zastanawialiśmy się, czy jest to jeszcze nowelizacja, czy
raczej całkowicie nowa koncepcja prawa.
To jednak nie zmieni faktu, że jest duża
determinacja rządu, by zaplanowane zmiany
wprowadzić. Izba Architektów wyartykułowała
propozycję, by przeprowadzić próbę. Przetestować funkcjonowanie tych propozycji na jednym
obiekcie, w jakiejś strukturze administracyjnej,
najmniejszej nawet, ale jednak przetestować
w praktyce. Niestety, na to ciągle nie ma czasu.
Skończy się więc tym, co w strategii wojennej nazywane jest rozpoznaniem bojem. Oczywiście, armie tak wygrywały bitwy. Nowy system
może docelowo okazać się lepszy. Tylko nie
oszukujmy się, że obędzie się bez strat i oﬁar.

Nie ma więc szans na utrzymanie status quo?
> Jeśli dojdzie do tej nowej sytuacji, architektom na pewno nie będzie łatwo przekonać do

Pytanie tylko, kto na tym straci najbardziej?
> Ja na to nie odpowiem. Ale mam pewność,
że architekci będą musieli nauczyć się zupełnie

swoich poglądów, propozycji, i to nie tylko na
poziomie samorząd-ministerstwo-państwo,
ale nawet w rozmowach z klientami. To przecież się przekłada. Ciężko będzie przebić się
ze swoim zdaniem, występując w innej grupie,
która zawód architekta traktuje odmiennie,
w zdecydowanie bardziej przedmiotowy niż
podmiotowy sposób.
Przyjęliśmy więc, że będziemy reagować
i informować. Że nie będziemy niczego ukrywać. Jak to się stało, dlaczego się tak stało. Po
to, by nie tylko samo środowisko, ale wszyscy
Polacy wiedzieli, że ta sytuacja według nas,
członków samorządu architektów, jest zła.

innych zasad pracy, gdyż tego będzie wymagała sytuacja. Na pewno zwiększonej odpowiedzialności etyczno-zawodowej.
W nowej koncepcji prawa architekci pojawiają się także w obszarze pewnych decyzji
urbanistycznych, związanych z formułowaniem prawa miejscowego. Urbanistyczne
plany realizacyjne tam właśnie logicznie
umieszczają architekta. Tam ma się pojawić
i otrzymać dodatkową zawodową rolę do wykonania. Jako osoba kompetentna i potraﬁąca podejmować decyzje. Jednakże trzeba
mieć też świadomość, że w związku z tym
architekt będzie przywoływany do odpowie-

Europejska. Zbyt silne są wewnętrzne przyzwyczajenia, nabyte prawa itd.
Trzeba by wrócić do ustawy dla nas podstawowej – tej, na podstawie której samorządy
powstały. Zadać pytanie: czy wtedy mógł powstać samodzielnie samorząd architektów?
Nie mnie na nie odpowiadać. Każdy niech sobie odpowie, jeśli działa magia wielkich liczb.
Trudno odmówić samorządowi inżynierów zdolności politycznych.
> Mimo wszystko jest to jednak polityka samorządowa.
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dzialności. To są trudne decyzje, rodzące
konﬂikty interesu stron. A w takim układzie
architekt będzie musiał zadowolić inwestora i jednocześnie maksymalnie ustrzec go
przed możliwością zaskarżenia ustaleń projektu, ponieważ konsekwencje tego będą
dużo bardziej niebezpieczne dla kosztów
inwestycji.
I oczywiście dla samego architekta, jako odpowiedzialnego za decyzje projektowe?
> Wszyscy się zastanawiamy, w którym momencie nastąpi weryﬁkacja tak podjętych
decyzji? Bo to, że ona nastąpi – jest zapisane
prawnie. Lecz w którym momencie? Wszyscy
bronią się przed tym, by nie następowała ona
dopiero w momencie realizacji inwestycji. Żeby
w czasie budowy nie zaczęto weryﬁkować prawomocności podjętych, również przez architekta, decyzji przynajmniej w zakresie prawa
miejscowego.
Ministerstwo Infrastruktury w miejsce pozwolenia na budowę wprowadza rejestrację. W założeniu ma ona uprościć działalność inwestorów.
Na czym będzie polegała ta procedura? Kto będzie nad nią czuwał, by nie odbiło się to źle na
przestrzeni?
> Poprzez słowo „rejestracja” przekazano
informację, że ma ona polegać tylko i wyłącznie na sprawdzeniu kompletności projektu. Ale to również nie eliminuje pewnych

rozstrzygnięć i możliwości proceduralnego
przedłużania lub podważania postępowania
administracyjnego.
Słowo „rejestracja” jest dobre, tylko że kryje
się pod nim jeszcze wiele wątpliwości.
Czy będzie to tylko rejestracja? Kto tak
naprawdę podejmie decyzje za prawomocność urbanistycznego planu realizacyjnego?
Kiedy nastąpi weryﬁkacja tego, że projektant
oświadczy: tak, to jest zgodne z prawem? Nie
ma co ukrywać, w wielu miejscach mogą się
tam czaić niebezpieczeństwa prawne.
To, co się mimo wszystko w historii prawa
budowlanego wydarzyło złego, to fakt, że rysu-
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nek architektoniczny został obłożony ogromną
ilością tekstów. Teraz rysunek i tekst są już
traktowane na jednakowym poziomie, a przecież nic nie potraﬁ bardziej precyzyjnie i jednoznacznie opisać projektu jak rysunek. Tylko że
wielu ludzi po prostu tego rysunku nie rozumie.
Natomiast wszyscy potraﬁą czytać i pisać...
Ale przecież rysunki stanowią element każdego
projektu. Także w skali urbanistycznej.
> Owszem, planistyczne opracowania graﬁczne są rysunkami, z tym że dzisiaj traktowane są
już tylko jako załączniki do planu. Ważniejsze
jest słowo, bo ono wydaje się bardziej przyswajalne. Lecz tylko wydaje, bo przecież pojawia się zaraz cały przedział interpretacji „słowa”. Niestety, w sytuacjach kiedy dochodzi do
bardzo dużych lokacji ﬁnansowych w inwestycjach budowlanych, „słowo” ma automatycznie niesamowitą wagę ekonomiczną. Uważam,
że architekt musi sobie zdawać sprawę z tego,
co się za tym kryje. A przynajmniej – jeśli podejmuje jakąkolwiek decyzję – powinien mieć
wiedzę, że jego decyzja może pociągać za
sobą straty lub zyski, i to olbrzymie.
Odrębna kwestia to przekonanie inwestora, by pozwolił architektowi wykonywać swoje
zadania na odpowiednim poziomie i bez nadmiernego pośpiechu. Dzisiaj musimy pracować
pod zbyt dużą presją czasu, przy jednoczesnym olbrzymim napływie informacji (często
trudnych do jednoznacznej interpretacji). To jest

możliwe do zrealizowania, ale pod jednym
warunkiem: architekci muszą otrzymywać
godziwe wynagrodzenie. Żeby warsztat pracy
mogli tak zorganizować, by dochować staranności wykonania dzieła. Na tym polega komfort pracy.
Obok staranności wykonania przywołać powinniśmy kwestię odpowiedzialności zawodowej.
> Od kiedy powstał samorząd, słowa „odpowiedzialność” i „poczucie odpowiedzialności”
były bardzo często wymieniane. To jest jedyna
rzecz, która potraﬁ przekonać architektów do
siebie. Ale może także ludzi do architektów.

Odpowiedzialność rozumiana również jako wyeliminowanie jak największej liczby potencjalnych błędów. Niestety, zapomina się przy tym,
że zasada staranności pracy musi być gwarantowana przez okoliczności. Do tego potrzebny
jest zarówno czas na wykonanie zadania projektowego, jak i godziwe wynagrodzenie.
Zahaczamy tutaj przy okazji o przegraną
sprawę Izby Architektów w polemice z UOKiK.
Wielokrotnie próbowaliśmy mówić o tym, że
jakość opracowywanych projektów wiąże się
z ich wartością. Tylko jak można domagać się
jakości, jeśli najważniejszym kryterium jest „zrobić to tanio”? Oczywiście – przepisy techniczne
stanowią sito, wymuszające pewien minimalny
poziom jakości. Równanie poziomu w dół to
jednak nie najlepszy system budowania kraju.
Podsumujmy naszą rozmowę. Na co powinni być
przygotowani architekci?
> Nowelizacja Prawa budowlanego wejdzie
w życie prawdopodobnie w drugim półroczu
2009. Wszyscy architekci muszą sobie dziś,
i to możliwie szybko, odpowiedzieć na pytanie: w jakiej fazie projektowania obiektów się
znajdują, niewykluczone przecież, że niektóre
sprawy, które teraz ustalamy, nie będą miały
miejsca w przyszłości.
Mogę tylko zaapelować do Koleżanek
i Kolegów: uważajcie, jakie umowy aktualnie
podpisujecie, ponieważ warunki procesu inwestycyjnego mogą się zmienić! Jeżeli pod-

pisujecie długoterminowe kontrakty – postarajcie się podzielić je na fazy i ograniczcie się
w umowie do tej, co do której macie pewność,
że zmieścicie się czasowo w obowiązującym
przepisie prawnym.
Publikujemy w „Zawodzie:Architekt” wydane ostatnio stanowiska KRIA, by środowisko
architektów mogło wyrobić sobie własną opinię na ten temat. By mieć świadomość, jak należy się zachować w stosunku do przyszłości,
którą będziemy zmuszeni rozpoznawać. I przynajmniej jakoś próbować ją zabezpieczyć.
Rozmawiał Sebastian Osowski
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Tworząc mobilność przestrzeni
Magdalena Maszczyk, Marcin Szczelina

Od września do listopada odbywa się kolejny cykl szkoleń Technika w Architekturze. Temat jesiennego
cyklu TWA brzmi „Mobilność przestrzeni”. Patronem honorowym przedsięwzięcia jest Izba Architektów,
a pieczę organizacyjną sprawują członkowie redakcji Z:A.

N

Nasza „Mobilność przestrzeni” – opowiadają organizatorzy – oznacza tworzenie obiektów łatwych do przekształcenia i adaptacji
w trakcie ich wieloletniej eksploatacji. Na
etapie projektowania często nie wiadomo,
kto będzie najemcą powierzchni biurowej,
albo jak zmienią się potrzeby mieszkańców.
Dlatego głównym celem szkolenia jest zaprezentowanie architektom, deweloperom
oraz inwestorom, jak można elastycznie
projektować przestrzeń, korzystając z dostępnych rozwiązań materiałowych i technologicznych. Nie tylko ze względu na podział powierzchni, ale także – idącą za tym
– zmienność funkcji obiektu. W takich sytuacjach istotna staje się umiejętność i znajomość możliwości rozwiązywania niektórych
problemów technicznych związanych np.
z komunikacją, instalacjami elektrycznymi
czy oświetleniem.

z : a _ 03 _ 2008

Spotkania każdorazowo rozpoczynają się
wystąpieniem Lidii Klein z Muzeum Narodowego w Warszawie, która wprowadza uczestników w klimat kreacji nieograniczanej możliwościami techniki. Jej wykład obrazuje, jak
„strategia mobilności” przejawia się w różnych
trendach architektonicznych. Jako przykład
służą autorce realizacje i przykłady projektów architektury światowej i europejskiej. Ten
spektakularny pokaz architektury mobilnej
inspirująco wprowadza do praktycznej części
szkolenia. Przypomina, że to właśnie koncepcje wizjonerskie, choć w swoich czasach często wręcz utopijne, stanowią o istocie postępu
sztuki, architektury i świata.
Podczas spotkania we Wrocławiu wystąpił również gość specjalny: architekt Tomasz
Głowacki (pracownia PAG), który opowiadał
o „sztuce komunikacji” pomiędzy architektem a inwestorem i związanych z tym perype-

tiach projektów swojej pracowni. Pan Tomasz
w pragmatyczny sposób przekonywał obecnych, że można stworzyć i konsekwentnie stosować klarowny podział kompetencji pomiędzy
architektem a klientem. Zakończył swoistym
dekalogiem relacji architekt – inwestor.
Druga część szkolenia ma charakter czysto
praktyczny. Swoimi doświadczeniami realizacyjnymi dzielą się specjaliści z ﬁrm, w których
ofercie znajdziemy rozwiązania techniczne,
dające się zastosować w projektach „mobilnych przestrzeni”.
Przedstawicielka ﬁrmy Martela, produkującej systemowe meble biurowe, opowiada o planowaniu funkcjonalnego podziału i zmniejszaniu kosztów utrzymania
powierzchni biurowej. Podpowiada, jak
stworzyć mobilne biuro w oparciu o przykłady konkretnych realizacji oraz jak zaprojektować elastyczny open space.
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Fot. M. Maszczyk

Szkoleniu towarzyszy wystawa
„Obiekty architektoniczne znaczące
dla przestrzeni miejskiej metropolii
europejskich”, obejmująca prezentacje
Rzymu, Madrytu i Warszawy

Sufity podwieszane, niezależne od podziałów powierzchni budynku, są tematem
drugiej prezentacji prowadzonej przez specjalistę z firmy Rockfon. Doradza on, jakie
sufity stosować przy różnych powierzchniach użytkowych, a także na co zwrócić
szczególną uwagę przy doborze konkretnych rozwiązań.
O systemach osprzętu elektrycznego:
przenośnego, łatwego w montażu i demontażu, a przede wszystkim umożliwiającego
swobodne zmiany aranżacji przestrzeni bez
konieczności ingerowania w substancję budynku (zrywania instalacji, kucia ścian itp.),
opowiada przedstawiciel Schneider Electric.
Prezentuje m.in. kanały, słupki dla instalacji
zasilającej, telefonicznej i komputerowej oraz
słupy zasilane z suﬁtu, puszki podłogowe, panele biurkowe i inne produkty mogące przyczynić się do tworzenia mobilnej przestrzeni.
Ciekawą częścią tej prezentacji są krótkie

ﬁlmy przedstawiające szczegóły montażu
i demontażu niektórych elementów osprzętu.
Zaskakujące, jak prosto funkcjonują dobrze
opracowane systemy zatrzasków, zaślepek
czy regulacji.
Miłą niespodzianką dla gości jest towarzysząca szkoleniu wystawa „Obiekty
architektoniczne znaczące dla przestrzeni
miejskiej metropolii europejskich”, której
wernisaż miał miejsce w maju br. z okazji
„8th ARCE Meeting Warsaw 2008”. Wystawa obejmuje prezentacje Rzymu, Madrytu
i Warszawy. Dzięki niej można zapoznać się
z projektami, w których brali udział np. Zaha
Hadid czy Norman Foster. Jest również okazją, aby przyjrzeć się bardziej szczegółowo
wizualizacji planowanego Stadionu Narodowego w Warszawie.
Za nami są już spotkania we Wrocławiu,
Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku
i Szczecinie. Cieszyły się one dużym zaintere-

sowaniem. Pozwoliły ich uczestnikom na pogłębienie wiedzy i otwarcie się na możliwości
projektowania nowoczesnej, mobilnej przestrzeni, korzystając z rozwiązań dostępnych
na naszym rynku.
Serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenia TWA. Odbędą się one w Warszawie (5.11),
Łodzi (6.11), Białymstoku (19.11) i Olsztynie
(20.11). Dzięki wsparciu partnerów wydarzenia, udział w tych spotkaniach jest bezpłatny
dla osób zawodowo zainteresowanych poruszaną tematyką. Warunkiem jest rejestracja
zgłoszenia. Informacje i karty zgłoszeniowe
znajdują się w serwisie www.twa.oria.pl.
Za owocną współpracę, organizator przedsięwzięcia, wrocławska ﬁrma Oria Media,
dziękuje: Muzeum Architektury we Wrocławiu,
Muzeum Narodowemu w Warszawie, Galerii
BWA w Poznaniu, Klubowi Pauza w Krakowie,
Galerii Rondo Sztuki w Katowicach i Instytutowi Sztuki Wyspa w Gdańsku.

Mobilność przestrzeni
B

i rozwiązania techniczne
www.twa.oria.pl
Partnerzy:

Patron honorowy:

Patronat medialny:

Współorganizatorzy:

Architekci.pl
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C

Żując pestki słonecznika
Grzegorz Mazur

Skuteczne negocjacje biznesowe to niełatwe zadanie.
Szczególnie wtedy, gdy przychodzi nam rozmawiać z partnerem
wychowanym w odmiennej kulturze – na przykład tak
egzotycznej i odległej jak chińska. W ostatnich latach coraz
częściej dochodzi do spotkań z biznesmenami z Państwa
Środka. Aby wspólne interesy nie zakończyły się ﬁaskiem, warto
poznać, choć po części, ich tradycję i standardy zachowań,
do których są przyzwyczajeni.
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Chiny – odległy kraj, który łamiąc reguły geograﬁi, jest coraz bliżej nas. Dla jednych to
orientalna baśń o niezwykle bogatej kulturze
i historii, dla drugich kraj imponujących projektów inwestycyjnych, dla jeszcze innych
miejsce represjonowania żyjących tam mniejszości narodowych. Jedno jest pewne – od
ponad dwudziestu lat Chiny odnotowują niebywały wzrost gospodarczy, pretendując, nie
bez podstaw, do grona największych graczy
na gospodarczej mapie świata.
Jak wspomniał doradca amerykańskiego
prezydenta Jimmego Cartera, Michael Oksenberg: „Jeszcze nigdy w historii gospodarka
obejmująca tak wielu ludzi nie rozwijała się tak
gwałtownie, w tak wielu dziedzinach i przez
tak długi okres”. Procesy te nie pozostają bez
wpływu na nasze życie. Rosnące z roku na rok
obroty handlowe, wzrost chińskich inwestycji na
świecie czy w końcu ostatnie głośne zapowiedzi polskiego rządu o potrzebie zachęcania ﬁrm
z Państwa Środka do udziału w realizacji projektów inwestycyjnych w naszym kraju sprawiają,
że coraz częściej dochodzi do spotkania z chińskim partnerem na płaszczyźnie zawodowej
i podczas poważnych negocjacji biznesowych.
Chińczycy to naród dumny i przekonany
o wysokiej wartości swojej kultury. Nie bez
przyczyny nazwali własny kraj Państwem
Środka, a przybywających od wieków przybyszy z zewnątrz traktowali jak barbarzyńców,
mających wielki zaszczyt kontaktu z cywilizowanymi Chinami. Ostatnie wydarzenia i procesy, takie jak dynamiczny rozwój gospodarczy
czy zakończone niedawno igrzyska olimpijskie
w Pekinie, tylko wzmacniają poczucie dumy
i własnej wartości. Jak więc należy się zachować i o czym nie wolno nam zapominać podczas spotkania z chińskim partnerem biznesowym, aby już od samego początku nie zostać
uznanym za „barbarzyńcę”?

z : a _ 03 _ 2008
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W kontaktach Europejczyków z Chińczykami niezbędna jest umiejętność
zachowywania cierpliwości w obliczu różnic i odmiennego światopoglądu.

Harmonia rozmów
Najkrócej formułując, można powiedzieć, że
chiński partner kocha harmonię i nie chce „tracić twarzy”. W zgodzie ze swoimi odwiecznymi
zasadami Chińczycy w czasie toczących się
negocjacji i współpracy biznesowej z pewnością
będą dążyli do osiągnięcia swoistej równowagi
i konsensusu, wedle którego należy unikać gwałtownych zmian reguł i zasad, jak również sytuacji
konﬂiktowych. Stawianie sprawy na ostrzu noża
często jest niezrozumiałe przez chińskiego partnera i może być odbierane jako łamanie podstawowych zasad współpracy między biznesowymi
partnerami. Agresywne taktyki negocjacyjne są
w Chinach bardzo źle postrzegane.
Tylko ustalona stabilność i porządek mogą
być rozwiązaniem na pojawiające się problemy, dlatego też podczas negocjacji z chińskim partnerem możemy oczekiwać, że nie na
wszystkie postawione przez nas pytania uzyskamy odpowiedź. Szczególnie jeśli nasz partner miałby nam kategorycznie odpowiedzieć
„nie”. Generalnie powinniśmy pamiętać, że jeśli
strona chińska pomija podczas rozmów jakąś
kwestię, to w dużo większym stopniu podyktowane jest to brakiem chęci rozmawiania na
dany temat w obecnym kształcie lub czasie, niż
wynikiem zapomnienia. Także my powinniśmy
pamiętać, że kategoryczne zanegowanie pewnych kwestii może być źle odebrane. Jeśli się
z czymś nie zgadzamy, powinniśmy to wyrazić
w sposób możliwie delikatny, najlepiej proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania.
Kultura chińska zaliczania jest, podobnie
jak wiele kultur azjatyckich, do wysokokontekstowych. Chińczyk w sposobie komunikowania
się często będzie używał niebezpośredniego
języka, wielu metafor i przysłów, co może prowadzić do pewnego niezrozumienia i braku
dokładności przy zajmowaniu określonego
stanowiska podczas spotkania czy negocjacji.

z : a _ 03 _ 2008

Przekazywana treść ma swoje opakowanie
– czasami o całkowicie odmiennym kształcie
niż to, co jest zapakowane w środku.
Mylący uśmiech
Cechą związaną z budowaniem wzajemnego
konsensusu jest także charakterystyczna dla
krajów Dalekiego Wschodu zasada „zachowania twarzy”. Zgodnie z nią każdy chiński partner biznesowy reprezentuje określoną grupę
społeczną czy organizacyjną (ﬁrma). Szacunek
okazywany naszemu rozmówcy jest jednocześnie szacunkiem okazanym danej grupie, którą

CHIŃCZ YCY W CZ ASIE
TOCZ ĄCYCH SIĘ NEGOCJACJI
I WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ
Z PEWNOŚCIĄ BĘDĄ DĄ Ż YLI
DO OSIĄGNIĘCIA SWOISTEJ
RÓWNOWAGI I KONSENSUSU,
WEDLE K TÓREGO NALEŻY
UNIK AĆ GWAŁTOWNYCH ZMIAN
REGUŁ I ZASAD, JAK RÓWNIEŻ
SY TUACJI KONFLIK TOW YCH.
reprezentuje. Aby nie „pozbawiać naszego rozmówcy twarzy”, nie powinniśmy oczekiwać od
niego zachowań i postaw sprzecznych z jego
pozycją społeczną i zawodową. Należy także
przestrzegać określonej etykiety i istniejącej
hierarchii oraz okazywać drugiej stronie odpowiedni szacunek.
W dosłownym znaczeniu może się to przekładać także na charakterystyczne zachowanie podczas biznesowych spotkań. Uśmiech
na twarzy naszego partnera negocjacyjnego
pochodzącego z Chin nie zawsze musi oznaczać zadowolenie. Wręcz przeciwnie. Chińczycy uśmiechają się właśnie wtedy, kiedy są

zakłopotani lub w skrajnych przypadkach nawet źli. Możemy także oczekiwać, że przyparty
do muru partner będzie na zadawane pytania
odpowiadał twierdząco, mimo iż całkowicie
się z nami nie zgadza. Takie postępowanie
pozwala mu właśnie na „zachowanie twarzy”.
Przystępując do negocjacji z chińskim
partnerem, nie powinniśmy mieć złudzeń, że
wszystko ustalone zostanie już na pierwszym
spotkaniu. Często to pierwsze służy jedynie
przedstawianiu własnych stanowisk i wzajemnemu poznaniu się. W wynikach badań
znanego specjalisty od komunikacji międzykulturowej, holenderskiego socjologa Geerta
Hofstede, Chińczycy zostali uznani za naród
o najsilniejszej orientacji długoterminowej. Wynika z tego, że można im przypisać takie cechy,
jak: wytrwałość i systematyczne wysiłki w celu
stopniowego osiągania rezultatów, zapobiegliwość, oszczędność czy gotowość do podporządkowania się osiągnięciu celu. Chińczyk
nie myśli w kategoriach dnia dzisiejszego, lecz
jutra. Nie można mieć w tej kwestii wątpliwości,
patrząc na to, w jaki sposób dokonuje się perspektywiczna przebudowa Państwa Środka.
Ważne są gesty
Chińska kultura zaliczana jest do ceremonialnych, dlatego wynik i pomyślność rozmów zależą nie tylko od tego, co będziemy
mówili, ale także od tego, w jaki sposób. Podobnie jak wiele kultur Dalekiego Wschodu
także podczas spotkania z chińskimi partnerami ważne jest, aby trzymać się pewnych
zasad postępowania i ustalonej wcześniej
etykiety. Rozpoczynając powitanie, powinniśmy delikatnie podać rękę (zwykle odbywa
się to trochę dłużej i subtelniej niż w kulturze
zachodniej) i lekko się ukłonić. W Chinach nie
ma zwyczaju całowania kobiet w dłoń. Dobrze jest, jeśli na zaplanowanym spotkaniu
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Chińska kultura zaliczana jest do ceremonialnych, dlatego wynik i pomyślność rozmów
zależą nie tylko od tego, co będziemy mówili, ale także od tego, w jaki sposób.

biznesowym czy negocjacjach obydwie strony zostaną sobie przedstawione przez inną
osobę – najlepiej znaną i darzoną zaufaniem
przez każdą ze stron.
Zwykle jedną z pierwszych czynności po
powitaniu i przed przystąpieniem do negocjacji jest wymiana wizytówek. Czynność ta
w kulturze dalekowschodniej ma także swój
symboliczny wymiar i niewłaściwe zachowanie może już na samym początku spotkania
wywołać nie najlepsze wrażenie. Wizytówkę
należy podawać i odbierać oburącz, używając do tego kciuka i palca wskazującego. Po
odebraniu wizytówki należy ją dokładnie przeczytać, okazując należny danej osobie szacunek. Nagannym zachowaniem byłoby w tej
sytuacji schowanie wizytówki do kieszeni bez
uprzedniego przeczytania. Otrzymane podczas spotkania biznesowego wizytówki najlepiej położyć na stole, przy którym będą toczyły
się rozmowy. Warto także pomyśleć o tym, aby
na wizytówce umieścić chińskie tłumaczenie
– z pewnością zostanie to odebrane jako wyraz
szacunku wobec partnera. Przy przygotowaniu
wizytówek, jak również pozostałej korespondencji ważne jest, aby nie zapisywać imion, ani
swoich ani biznesowego partnera, czerwonymi
literami. Mimo iż czerwień w Chinach symbolizuje szlachetność, bogactwo i szczęście,
to jednak według zasad buddyzmu kolorem
tym zapisuje się także imię i nazwisko osoby
zmarłej. Takie posunięcie mogłoby więc zostać
niejednoznacznie odebrane nawet jako przepowiednia czyjejś śmierci.
Hierarchiczność
Podczas spotkania niezwykle ważne jest
uwzględnienie rangi poszczególnych osób.
Chińczycy są jednym z najbardziej zhierarchizowanych społeczeństw. Konfucjańska
tradycja jest głęboko zakorzeniona w umyśle
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tamtejszego społeczeństwa, co przekłada się
na szacunek dla rodziców i osób starszych. Podobne relacje obowiązują w środowisku biznesowym. W dodatku należy pamiętać, że w kolektywnym chińskim społeczeństwie ważne jest
nie tyle kim jesteśmy, ale do jakiej grupy/ﬁrmy
dana osoba należy. Powinniśmy się spodziewać, że na spotkanie zostaną oddelegowane
osoby o podobnej pozycji służbowej w ﬁrmie
w stosunku do tej, którą reprezentuje nasza
strona. Warto także pamiętać, że Chińczycy na
spotkania przybywają zwykle w grupie, dlatego
też wcześniej należy zebrać odpowiedni zespół

CHIŃCZ YCY NA SPOTK ANIA
PRZ YBY WAJĄ ZW YKLE W GRUPIE,
DL ATEGO TEŻ WCZEŚNIEJ
NALEŻ Y ZEBRAĆ ODPOWIEDNI
ZESPÓŁ OSÓB Z NASZEJ
STRONY. W PRZ YPADKU CHIN
NIE MA PROBLEMÓW, ABY
W SPOTK ANIACH BIZNESOW YCH
UCZESTNICZYŁY KOBIET Y

osób z naszej strony. W przypadku Chin nie ma
problemów, aby w spotkaniach biznesowych
uczestniczyły kobiety, co w innych krajach azjatyckich nie musi być już tak oczywiste.
Po przejściu do właściwych negocjacji należy mieć na uwadze, że rozmowa powinna być
w większości przypadków prowadzona przez
jedną osobę, reprezentującą daną stronę. Zwykle jest to ktoś najstarszy rangą. Jeśli pozostali
członkowie delegacji będą chcieli coś dodać,
powinni poprosić osobę prowadzącą spotkanie o możliwość zabrania głosu. Należy także
pamiętać o specyﬁcznym stylu komunikacji
w krajach Dalekiego Wschodu. Niezwykle na-

ganne jest przerywanie i wchodzenie rozmówcy
w słowo. Nasz partner powinien mieć swobodną możliwość zaprezentowania wszystkiego,
co sobie przygotował na spotkanie. Co więcej,
odmiennie do naszego stylu komunikacji, pomiędzy wypowiedziami rozmówców mogą następować chwile milczenia, co należy odebrać
jako wyraz szacunku i moment zastanowienia
się nad naszymi słowami. Chińczycy nie mogą
często zrozumieć, jak można porozumiewać
się bez chwili na zastanowienie nad tym, co
przekazuje druga strona. Milczenie jest także
świadomie wykorzystywaną strategią negocjacyjną, dlatego w takich sytuacjach należy
zachować cierpliwość. Utrata panowania nad
sobą jest w oczach chińskiego partnera jednocześnie utratą godności.
Potrzebny dobry tłumacz
Z pewnością kwestią wymagającą specjalnej
uwagi w przypadku kontaktu z Chińczykami
jest język. Wybierając się na negocjacje powinniśmy pomyśleć o zabraniu tłumacza, którego
językiem ojczystym jest chiński. Warto na początku zapoznać go z naszą ﬁrmą i ogólnymi
celami, jakie chcemy osiągnąć podczas negocjacji. Należy także pamiętać, aby nasz tłumacz posługiwał się dialektem odpowiednim
dla danego regionu. Z uwagi na duże różnice
w wymowie (np. dialekt mandaryński i kantoński) może dojść do braku porozumienia. Język
chiński jest językiem kontekstowym i wiele zależy od poprawności dokonanego tłumaczenia.
Nawet jeśli nasi rozmówcy posługują się, sami
lub przy pomocy tłumacza, językiem angielskim, należy się liczyć z tym, że poziom jego
znajomości może odbiegać od naszych oczekiwań. Dlatego też podczas rozmów z chińskim
partnerem należy mówić odpowiednio wolno
i wyraźnie, używając prostego słownictwa. Jeśli będziemy mieli poczucie, że nie jesteśmy
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dobrze zrozumiani, najlepiej powtórzyć daną
kwestię, używając tych samych zdań – nasz
chiński partner, bojąc się utraty twarzy, raczej
nie poprosi nas sam o powtórzenie.
Długie rozmowy
Prowadząc negocjacje ze stroną chińską, nie
należy ani oczekiwać, ani też okazywać pośpiechu. Ludzie tej nacji mają inne podejście do
upływu czasu, nie widzą problemu w przedłużających się ponad plan spotkaniach, dlatego
planując podróż służbową do Państwa Środka,
warto zapewnić sobie odpowiedni margines
w harmonogramie spotkań. Nie należy także
śpieszyć się z podejmowaniem konkretnych
decyzji podczas samego spotkania. Chińczycy
często nie podejmują ostatecznych decyzji na
spotkaniu i warto w takiej sytuacji, abyśmy także my zostawili sobie taką możliwość. Stronie
chińskiej zawsze należy okazywać szczerość
i wolę osiągnięcia porozumienia, prezentując
jednocześnie stanowczość i nie rezygnując
z wyznaczonych sobie celów.
Stosunek do prawa
Przystępując do negocjacji i współpracy, warto
pamiętać o jeszcze jednej kwestii. Chińczycy
tradycyjnie nie znali i nie stosowali systemu
prawnego w rozumieniu mieszkańców Zachodu. Pewne normy i zasady nie miały u nich
takiego umocowania literalnego jak w naszej
kulturze. Dopiero otwieranie się Chin na świat
i rozwijające się kontakty gospodarcze z innymi krajami wymusiły na Chińczykach tworzenie
od podstaw systemu prawnego w naszym rozumieniu. Dlatego też powinniśmy w tej kwestii
być niezwykle czujni.
Chińczycy są skłonni podpisać kontrakt nawet, jeśli do końca się z nim nie zgadzają i mają
świadomość, że niektóre z zapisów nie będą
do końca przestrzegane. Nie mają oni w prak-
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tyce powoływania się na ścisłe zapisy kontraktu i podobnego podejścia będą oczekiwali od
nas. Rozwiązywanie problemów powinno się
odbywać poprzez kolejne spotkania i próby
poszukiwania rozwiązania dla zaistniałych problemów, a nie konsultacje z prawnikiem. Jeśli
podczas spotkania chcemy zasięgać porady
prawnej, to rola prawnika uczestniczącego
z nami w spotkaniu powinna być odpowiednio
umniejszona. Musimy być także przygotowani
na częste zmiany w kontrakcie, których będą
od nas oczekiwać chińscy partnerzy w zależności od zmieniającej się sytuacji.
Ostrożnie z podarunkami
Chcąc robić interesy z Chińczykami, warto zrozumieć istotę tzw. guanxi – specjalnych stosunków, na których opiera się dalsza współpraca.
Dla mieszkańców Państwa Środka nawiązanie
odpowiednich relacji jest istotniejsze niż podpisanie ustalonego kontraktu i to właśnie wypracowane guanxi będzie dla drugiej strony wiążącą podstawą do dalszego rozwoju współpracy.
Służyć temu mogą m.in. kolejne spotkania, bankiety czy wręczane sobie prezenty, które mają
świadczyć o nastawieniu do partnera. Przy tym
ostatnim – w przypadku kontaktów z Chińczykami – także należy pamiętać o kilku zasadach.
Dobrze jest wręczać rzeczy charakterystyczne
dla naszego kraju czy miejsca, z którego pochodzimy, nie powinny to być jednak prezenty
całkowicie symboliczne, np. wyposażenie biurowe z logo naszej ﬁrmy, chyba że sprzęt ten
ma odpowiednią jakość. Wręczanie prezentów
na Dalekim Wschodzie jest powszechną tradycją, a same podarunki mają często wysoką wartość. Powinniśmy unikać wręczania zegarków
(wyraz zegar kojarzony jest w języku chińskim
z szybką śmiercią) oraz ostrych przedmiotów
(np. noże do otwierania korespondencji), gdyż
może to symbolizować zerwanie współpracy.

Z kolei przedmioty występujące w parze mogą
być odbierane jako symbol szczęścia i owocnej
współpracy. Nie należy także wysyłać kwiatów,
kojarzonych w azjatyckiej tradycji z pogrzebem,
z którym kojarzą się także kolory biały, niebieski i czarny, dlatego prezent najlepiej opakować
w kolorach czerwonym, różowym czy złotym.
Nie powinniśmy także oczekiwać, że obdarowany otworzy prezent od razu – uczyni to dopiero po zakończeniu spotkania. Także i my nie
powinniśmy otwierać otrzymanego prezentu
w obecności chińskiego partnera.
***
Sztuka skutecznych negocjacji nie jest umiejętnością łatwą, a już na pewno nie w obliczu
tak odmiennej i często niezrozumiałej dla
ludzi Zachodu kultury chińskiej. Tytułowe
żucie pestek słonecznika jest przysłowiową
umiejętnością zachowania cierpliwości w obliczu różnic i konﬂiktów odmiennego światopoglądu, z którymi mamy niejednokrotnie
do czynienia w kontaktach z Chińczykami.
Nie zapominajmy, że obywatele Dalekiego
Wschodu to wytrawni biznesmeni, którzy do
perfekcji opanowali zasady nowoczesnego
biznesu, w tym także prowadzenie negocjacji. Poznanie kilku prostych i podstawowych
zasad pozwoli nam na nawiązanie guanxi,
bez którego dalsza pomyślna współpraca
często mogłaby okazać się niemożliwa.

Grzegorz Mazur
grzegorz.mazur@ae.poznan.pl
Stażysta polskich placówek
dyplomatycznych w Australii, Belgii
i Chinach. Doktorant w Katedrze
Europeistyki AE w Poznaniu
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Martela Sp. z o. o.
ul. Redutowa 25,
01-106 Warszawa
tel.: (+48 22) 837 09 95
fax: (+48 22) 836 76 23
e-mail: martela@martela.pl

Oddzia∏ Gdaƒsk
ul. Szymanowskiego 2,
80-280 Gdaƒsk
tel.: (+48 58) 521 90 60
fax: (+48 58) 521 90 61
e-mail: gdansk@martela.pl

Oddzia∏ Katowice
Al. Korfantego 141 a,
40-154 Katowice
tel.: (+48 32) 730 77 77
fax: (+48 32) 730 30 09
e-mail: katowice@martela.pl

Oddzia∏ Kraków
Galeria Kazimierz,
ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków
tel.: (+48 12) 433 03 86
fax: (+48 12) 433 03 81
e-mail: krakow@martela.pl

Oddzia∏ ¸ódê
ul. 6-go Sierpnia 88 a,
90-646 ¸ódê
tel. (+48 42) 633 66 96
fax (+48 42) 633 66 95
e-mail: lodz@martela.pl

Oddzia∏ Poznaƒ
ul. Janickiego 20 B,
60-542 Poznaƒ
tel.: (+48 61) 663 20 90
fax: (+48 61) 663 21 00
e-mail: poznan@martela.pl

Tworzymy wygodne rozwiàzania

Oddzia∏ Wroc∏aw
ul. Drobnera 36,
51-257 Wroc∏aw
tel.: (+48 71) 322 72 05
fax: (+48 71) 322 72 07
e-mail: wroclaw@martela.pl
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Historia hotelu Ruben sięga roku 2005, kiedy
pojawił się pomysł. Wcześniej w miejscu planowanej inwestycji stały blaszane kioski. Działka
była natomiast bardzo atrakcyjna. W ścisłym
centrum Zielonej Góry, przy głównej drodze,
nieopodal starówki i ważnych instytucji. Na
początku powstała koncepcja, później sprawdzono możliwości wykonania takiego obiektu
w tym właśnie miejscu. Ruszyły prace projektowe, a we wrześniu 2006 roku zostało wydane
pozwolenie na budowę. Po dziewięciu miesiącach budynek stał w stanie surowym. W lipcu
2008 roku przyjął pierwszych gości. Tempo
prac niezłe. A jednak kryło się za nim sporo
kwestii wymagających rozwiązania.

Cisza hotelowego pokoju
Jan Kuśnierz, współpraca: Szymon Ciach

Ruben to najmłodsze dziecko wśród zielonogórskich hoteli. Pierwszy
w mieście „czterogwiazdkowiec”. Zlokalizowany w centrum, przy głównej
ulicy. Na jego przykładzie opowiemy o rozwiązaniach akustycznych stosowanych w tego typu obiektach. A także o problemach, które pojawiają
się przy takich realizacjach.
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Nieprecyzyjny plan
– Jednym z pierwszych problemów był plan
zagospodarowania przestrzennego, który
nie precyzował, czy w tym miejscu w ogóle
może stanąć hotel – opowiada Andrzej Łącki
architekt, właściciel zielonogórskiej pracowni Fort. – W wielu powstających w Polsce
planach zapisy są, delikatnie mówiąc, „nietraﬁ one”. Przysparza to architektom i inwestorom sporo kłopotów.
W tym konkretnym przypadku działka
leżała w streﬁ e ochrony konserwatorskiej
i plan pozwalał na powstanie obiektu co
najwyżej trzykondygnacyjnego. W centrum
miasta przy głównej trasie, jaką jest aleja
Konstytucji 3 Maja, taki zapis mógł wydawać
się dziwny. Wyższy o trzy lub sześć metrów
budynek nie zaburzyłby raczej skali tego
miejsca. Zwłaszcza że po drugiej stronie
ulicy stoją dziesięciopiętrowce, w dodatku
na wzniesieniu. Tyle że tamten teren leży już
poza granicą starówki.
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INFORMACJE O OBIEKCIE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Inwestycja: Hotel Ruben,
aleja Konstytucji 3 Maja, Zielona Góra
Inwestor: Hoga sp. z o.o.
Projekt arch.-bud.:
Biuro projektowe Fort

Architekt prowadzący:
mgr inż. arch. Andrzej Łącki
Konstrukcja budynku:
mgr inż. Andrzej Skrzypczak
Opracowanie rysunków konstrukcyjnych:
inż. Michał Lang
Koordynacja projektu wykonawczego:
mgr inż. Michał Walkowiak
Opracowanie rysunków wykonawczych:
mgr inż. Waldemar Pawłowski
Branża sanitarna:
mgr inż. Grzegorz Padurski
Branża elektryczna: inż. Wacław Obiński
Ochrona ppoż.: Bogusław Pabierowski

Powierzchnie
Powierzchnia zabudowy: 1 130 m2
Powierzchnia użytkowa: 3 945 m2
Kubatura: 18 475 m2

Dzięki dbałości o rozwiązania akustyczne sąsiedztwo
ruchliwej ulicy nie zakłóca spokoju hotelowym gościom

Ograniczona liczba kondygnacji to niejedyny kłopotliwy zapis. Kolejnym był wymóg
zaprojektowania skośnego dachu. Takie ujednolicenia zostały obligatoryjnie dopisane do
planów w wielu miastach kilka lat temu. W hotelach i innych obiektach komercyjnych to zawsze duży problem. Traci się sporo powierzchni użytkowej. Ponadto obecne trendy są takie,
że płaskie dachy bardziej się podobają. Wolą
je również architekci, szczególnie wtedy, gdy
chcą projektować obiekty o atrakcyjnej bryle.
Takie zapisy stanowią więc pewne ograniczenie, nie pozwalają zastosować bardziej pożądanych rozwiązań. Natomiast jakiekolwiek próby
zmian w planach są czasochłonne i kosztowne.
W przypadku Rubena nikt nie mógł sobie na to
pozwolić. Inwestorowi zależało, aby hotel jak
najszybciej zaczął na siebie zarabiać.
Uzgodnień wymagało również zastosowanie elementów elewacyjnych, które musiałybyć zaakceptowane przez radę urbanistyczną miasta, ze względu na położenie obiektu
w streﬁe konserwatorskiej. Wszystkie te formalności trochę trwały, wymagały konsultacji z inwestorem, ale ostatecznie lokalizacja
obiektu została pozytywnie zaopiniowana
przez Radę Urbanistyczną Miasta, co pozwoliło uznać go za zgodny z obowiązującym planem i wydać pozwolenie na budowę.
Wpasować w przestrzeń
W przypadku budynku użyteczności publicznej, a takim jest hotel, mamy do czynienia
z rozmaitymi wymaganiami. Wszystkie związane są z zapewnieniem odpowiedniego
komfortu przebywającym tam gościom i pracownikom. Duży nacisk kładziony jest np. na
izolację akustyczną, instalację przeciwpoża-
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rową, komunikację. Wszystkie wymogi trzeba
przewidzieć już na etapie projektu. Choćby
odległości między klatkami schodowymi, ich
wielkości, wyjścia ewakuacyjne, sygnalizację ostrzegającą o pożarze. Gdyby obiekt
był większy, instalacje można byłoby łatwiej
ukryć. Tymczasem Ruben był „szyty na miarę” – w planie dopasowany do nieregularnego kształtu działki, a w kubaturze – do zapisu
w planie miejscowym o zaledwie trzech kondygnacjach budynku. Dopracowanie wszystkich szczegółów projektu było czasochłonne
i wymagało od całego zespołu wiele energii.
W końcu udało się zamknąć fazę projektowania. Przystąpiono do prac budowlanych. I znów
spory problem. Trudne warunki gruntowe, które
nie pozwoliły na podpiwniczenie całego obiektu,
a jedynie jego połowy. To pokrzyżowało plany.
Pierwotnie zakładano, że całość podpiwniczenia zostanie przeznaczona na pomieszczenia
gospodarcze, socjalne i kompleks rekreacyjny.
Teraz, gdy do dyspozycji była jeszcze mniejsza
kubatura, konieczne okazało się dokonanie korekt w rozmieszczeniu pomieszczeń. Nie było to
łatwe, bo wszelkie zmiany wiązały się z utratą
powierzchni użytkowej. A na tej bardzo zależało
inwestorowi. Ostatecznie udało się rozwiązać
problem, przenosząc centrum odnowy z podpiwniczenia na ostatnią kondygnację. W ten
sposób zajęte zostało miejsce przeznaczone
na jedną z sal konferencyjnych, z drugiej jednak
strony – przez przeszklenie z pokoju relaksu
otwiera się teraz widok na panoramę miasta.
Potrzebny dobry zespół
– Po raz pierwszy projektowałem hotel – opowiada Andrzej Łącki. – Powiem szczerze, że
wcześniej widziałem dokumentacje projektowe

innych pracowni, w które ludzie włożyli ogromną ilość pracy. Myślałem, że mój projekt nie
będzie mnie aż tyle kosztował. Byłem w wielkim błędzie! To nie jest zadanie dla jednego
architekta. To wyzwanie dla grupy ludzi. Dla
dobrego zespołu, który czeka ciężka praca.
Pracownia Fort nie jest duża. Zespół składa się z dwóch architektów, dwóch konstruktorów i dwóch asystentów. A przedsięwzięcie
było dość spore. Projektanci musieli sprawnie
połączyć rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne. Jednocześnie trzeba było nadać
obiektowi atrakcyjny, estetyczny wygląd. To wymagało doskonałej koordynacji. Prace przebiegały równolegle w różnych dziedzinach. Gdy
inżynierowie proponowali jakieś urządzenia, architekci od razu starali się ulokować je w obiekcie. Oczywiście pojawiały się różne wątpliwości:
np. czy centrala klimatyzacyjna zmieści się, czy
nie zmieści w wyznaczonym pomieszczeniu,
albo jakieś urządzenie zajmowało trzy sąsiadujące pokoje, które inwestor chciał przeznaczyć
na zupełnie inny cel. Wszystko należało więc
odpowiednio rozmieścić.
Biuro Fort nie wszystkim zajmowało się
samodzielnie. W zakresie akustyki korzystało
z konsultacji inżyniera akustyka – dra Gerarda
Brzózki. Za wystrój wnętrz odpowiadała z kolei pracownia JMS Studio z Krakowa. Było to
pewne ułatwienie, wymagało jednak doskonałej organizacji pracy. Wyznaczony pracownik Fortu odpowiedzialny był za komunikację
i ﬁltrowanie nagromadzonych informacji. Okazało się to szczególnie przydatne przy późniejszych, bezpośrednich spotkaniach.
Łącznie w prace projektowe przy hotelu Ruben zaangażowanych było ponad dwadzieścia
osób. Samo skompletowanie takiego zespołu
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WYBRANE UKŁADY PRZEGRÓD
Ściana z fasadą ceramiczną
3,0 cm Fasada ceramiczna Faveton kolor TE06
Moduł 40 x 30 i 120 x 30. System
mocowań Faveton
3,0 cm Pustka powietrzna
14,0 cm Membrana paroprzepuszczalna kolor
czarny. Wełna mineralna Wentirock F
24,0 cm Cegła Silka pełna – kl. 20. Parter – ściana
żelbetowa

Ściana z fasadą kamienną
3,0 cm Granit Strzegom – polerowany. Moduł
120 x 60. System mocowań Halfen-Deha
3,0 cm Pustka powietrzna
14,0 cm Membrana paroprzepuszczalna kolor
czarny. Wełna mineralna Wentirock F
24,0 cm Cegła Silka pełna – kl. 20. Parter – ściana
żelbetowa

Rys. 1. Plan zagospodarowania

Ściana ocieplona metodą lekką-mokrą
0,5 cm Tynk mineralny strukturalny zatarty na
ostro, uziarnienie do 1 mm. Malowany
farbą silikonową. Całość: system Sto
14,0 cm Wełna mineralna Fasrock-L
24,0 cm Ściana żelbetowa

nie było sprawą prostą. W całym województwie
lubuskim w Izbie Architektów zarejestrowanych
jest około 120 członków. To niewiele w porównaniu np. z okręgiem dolnośląskim, który zrzesza blisko 1000 osób. W dodatku większość
młodych, zdolnych projektantów wyjeżdża
z mniejszych miast, szukając pracy za granicą
lub w dużych ośrodkach projektowych.

Ściana wewnętrzna warstwowa
19,5 cm
12,0 cm Cegła silikatowa pełna, murowana
na zaprawie marki M5
5,0 cm Ruszt stalowy mocowany przez przekładki
akustyczne. Wełna mineralna Rockton 5 cm
Folia PE
2,5 cm 2 x płyta GK (wodoodporna od strony
łazienek)

Ściana wewnętrzna murowana
24 cm (nośna)

Izolacja cieplna i akustyczna
Ruben nie jest obiektem monumentalnym,
można go jednak zaliczyć do „wyższej półki”.
Jest jednym z reprezentacyjnych budynków
miasta. Ma sporo przeszkleń, wentylowane
fasady.
– Staraliśmy się używać materiałów, które
w tego typu rozwiązaniach są standardem.
– opowiada Andrzej Łącki. – Jednym z nich
jest skalna wełna mineralna. Często proponujemy ten materiał w naszych projektach,
ponieważ optymalnie nadaje się do wielu rozwiązań. Przy izolowaniu wentylowanej fasady
trudno znaleźć alternatywę. Obiekt jest ocieplony warstwą: 14 cm wełny w przegrodach
zewnętrznych i 20-23 cm na dachu.
Był też inny argument przemawiający za
zastosowaniem wełny skalnej. Bliskie sąsiedztwo ruchliwej ulicy to dla budynku hotelowego problem akustyczny. Niejedyny zresztą,
bo przecież są tutaj pokoje gościnne... w tym
przypadku zlokalizowane tuż nad restauracją
z salą bankietową i konferencyjną.
Fasady z izolacją od hałasu ulicy
Hotel Ruben jest przykładem architektury komercyjnej. Inwestorowi zależało, by jego wygląd przyciągał wzrok – prestiż ma przełożenie na liczbę późniejszych gości. Architekci
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Cegła silikatowa pełna, murowana
na zaprawie marki M10

Ściana wewnętrzna murowana 12 cm
Cegła silikatowa pełna, murowana
na zaprawie marki M5

Ściana wewnętrzna lekka 15 cm
2,5 cm 2 x płyta GK
10,0 cm Ruszt stalowy mocowany przez przekładki
akustyczne. Wełna mineralna Rockton 8 cm
2,5 cm 2 x płyta GK (wodoodporna od strony
łazienek)

Dach płaski, stropodach
niewentylowany
10 mm Papa nawierzchniowa – PYE PV 250 S5
Papa podkładowa – G200 S4 Talk
z kominkami wentylacyjnymi
(1 szt. x 50 m2). Mocowana mechanicznie
min. Wełna mineralna Dachrock Max. Kontr20 cm spadki – płyty Dachrock KSP
Folia PE – paroizolacja
20 Strop żelbetowy
(18) cm

Dach spadzisty
0,7 mm Blacha tytan-cynk, patynowana. Kolor
quartz zinc
8 mm Mata separacyjna – Enkamat
Membrana paroprzepuszczalna
na deskowanie IVT aqua protect
8+10 Płyta OSB 2 x układana na mijankę
mm
4,0 cm Kontrłaty + pustka wentylacyjna
18,0 cm Krokwie + wełna mineralna Toprock
5,0 cm Ruszt stalowy + wełna mineralna
Superrock
Folia PE – paroizolacja
2,5 cm 2 x płyta GKB

Rys. 2. Przekrój pionowy – od strony placu Słowiańskiego

zawód:architekt

23

studium przypadku

Restaurację i salę bankietową „odcięto” od hotelowych
pokoi specjalnie zaprojektowanym stropem akustycznym

Dźwięki ulicy tłumi izolacja zewnętrzna, a wewnątrz sali
konferencyjnej pogłos redukują suﬁt i panele ścienne

W pokojach nawet dobór zasłon, wykładzin i tapet
był konsultowany z akustykiem

Centrum odnowy znalazło się ostatecznie na drugim
piętrze, zyskując widok na panoramę miasta
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zaprojektowali więc cztery rodzaje rozwiązań
elewacyjnych:
fasadę wentylowaną z płyt ceramicznych
– płyty hiszpańskiej ﬁrmy Faveton zamontowano na systemowym ruszcie stalowym,
uwagę zwraca jakość ceramiki (twarda,
mało nasiąkliwa) oraz specjalny kształt płytek i zamki zapobiegające przedostawaniu
się wody deszczowej,
fasadę kamienną – płyty z granitu pochodzącego z okolic Strzegomia zostały zamontowane na konstrukcji stalowej, ze szczeliną
wentylacyjną i izolacją z wełny skalnej,
fasadę aluminiową, słupowo-ryglową ﬁrmy Aluprof z przeszkleniami przeziernymi
i nieprzeziernymi,
elewację ocieploną metodą BSO – pomalowaną na szaro-beżowo, którą zastosowano
w mniej reprezentacyjnych częściach obiektu.
Na wszystkich elewacjach hotelu do izolacji
termicznej i akustycznej użyto skalnej wełny mineralnej Rockwool o grubości 14 cm. Pod okładziną fasad wentylowanych zaprojektowano
płyty Wentirock F, wykonane z wełny fabrycznie
pokrytej czarną włókniną (welonem). Jest to produkt opracowany specjalnie dla rozwiązań fasadowych. Welon zabezpiecza wełnę przed odrywaniem włókien, co mogą powodować ciągi
powstające w szczelinie wentylacyjnej. Ponadto
ciemny kolor tkaniny tworzy uniwersalne tło dla
różnych materiałów elewacyjnych. Na ścianach
ocieplonych metodą bezspoinową użyte zostały
płyty Fasrock-L ﬁrmy Rockwool oraz tynki mineralne i farby silikonowe ﬁrmy Sto.
Mówiąc o izolowaniu hałasów z zewnątrz,
wspomnieć trzeba także o fasadzie aluminiowej oraz aluminiowej stolarce okiennej
i drzwiowej. W hotelu Ruben zastosowane
zostały systemy MB-SR50 oraz MB-70 (Aluprof) z szybami Sun-Guard HP Neutral 61
ﬁrmy Guardian. O wyborze decydowały właśnie parametry akustyczne.
Efekt, czyli komfort wyciszenia hałasów
zewnętrznych, jest doskonały. W sali konferencyjnej, mieszczącej się w przyziemiu, okna
wychodzą wprost na dwupasmową aleję Konstytucji 3 Maja, oddzieloną jedynie chodnikiem. Tymczasem wewnątrz nie słychać nawet
ruszających spod świateł na skrzyżowaniu tirów. Przyjemną ciszę potwierdzają także pracownicy hotelu, pracujący w biurach tuż obok,
z oknami na tej samej ścianie budynku.
Izolacja wewnątrz,
między pomieszczeniami
Oprócz izolacji „zewnętrznej”, chroniącej
obiekt przed odgłosami ruchliwej ulicy, na-

leżało zaprojektować także przegrody akustyczne wewnątrz hotelu. Komfort przyszłych
gości wymagał, by wyciszyć dźwięki, które
będą powstawały podczas pracy kuchni i restauracji połączonej z salą bankietową, wyeliminować hałasy, jakie emitować będą urządzenia obsługujące hotel oraz zapewnić ciszę
pomiędzy jednostkami hotelowymi. W tej
części prac projektowych architekci korzystali
z konsultacji inżyniera akustyka.
Rozmieszczenie urządzeń. Ogromne znaczenie miał optymalny dobór urządzeń, niezbędnych do funkcjonowania obiektu. Musiały
one charakteryzować się cichą pracą, a jednocześnie posiadać wymagane parametry
techniczne. Należało je też rozmieścić w taki
sposób, aby emitowane w trakcie ich pracy
dźwięki, były jak najmniej uciążliwe. Większość urządzeń udało się ulokować standardowo – w podpiwniczeniu. Znalazła się tam
kotłownia, agregat prądotwórczy i część centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Ze względu
na zbyt małą kubaturę nie wszystko zdołano
ukryć w piwnicach. Agregat wody lodowej
i elementy centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej umieszczono na dachu. Odpowiednio dobrane urządzenia i ich rozmieszczenie znacznie zmniejsza emitowane przez nie dźwięki,
nie eliminuje ich jednak całkowicie. Dlatego
w podpiwniczeniu oraz na dachu zastosowano dodatkowe zabezpieczenia, w tym m.in.:
kanały wentylacyjno-klimatyzacyjne zaizolowano matami Alfarock ze skalnej wełny
mineralnej pokrytej jednostronnie folią aluminiową,
umieszczona na dachu centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna została przytwierdzona
do podłoża na podkładkach akustycznych,
bezpośrednio pod centralą zrezygnowano
z pokoi gościnnych, znajduje się tu centrum
odnowy.
Strop akustyczny. W każdym obiekcie hotelowym sporym problemem są dźwięki przedostające się do pokoi gościnnych z części
usługowej (restauracja, sala bankietowa,
kuchnia). W Rubenie rozwiązano tę kwestię
projektując strop akustyczny. Patrząc od dołu,
widzimy suﬁ t podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKB. Zasłaniają one instalacje
oraz nadają wnętrzom estetyczny wygląd.
Nad płytami znajduje się ponad półmetrowa
pustka powietrzna, a powyżej strop akustyczny: płyty gipsowo-włóknowe Fermacell i płyty z wełny skalnej Stroprock ﬁrmy Rockwool
o grubości 16 cm zamontowane na stalowym
ruszcie. Powyżej jest jeszcze 9-centymetrowa pustka powietrzna i dopiero właściwy
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studium przypadku

Część urządzeń instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej
umieszczono na dachu, w osłoniętej panelami wnęce

Rys. 3. Detal suﬁtu akustycznego

strop żelbetowy. Na stropie ułożono płyty do
izolacji od dźwięków uderzeniowych (5 cm
wełny mineralnej) i dopiero na nich wylano
jastrych. Schemat układu warstw stropu akustycznego przedstawia rysunek 3.
Odpowiednie ścianki działowe. W hotelu
Ruben zastosowano kilka rodzajów ścianek
działowych: murowane (jednowarstwowe
o grubościach 24 i 12 cm oraz warstwowe
o grubości 19,5 cm), a także ścianki lekkie w technologii suchej zabudowy (15 cm).
Ścianki murowane z cegły silikatowej o grubości 24 cm pełnią jednocześnie funkcję
ścian konstrukcyjnych. Ich masywna budowa
sprawia, że dobrze tłumią dźwięki. W miejscach, gdzie ściany wewnętrzne nie pełnią
funkcji nośnej, lecz są istotne dla akustyki
(oddzielają jednostki hotelowe) – zaprojektowano je w układzie warstwowym. Do 12-centymetrowego muru z cegły silikatowej dodano
ruszt stalowy i 5 cm wełny Rockton oraz obudowę z płyt g-k. Ścianki wewnątrz jednostek
hotelowych wykonano w suchej zabudowie
z wypełnieniem z wełny mineralnej (ścianka
15 cm, w tym wełna 8 cm). Dla poprawy izolacyjności ruszty odcięto od podłogi taśmami
akustycznymi, zapobiegając w ten sposób
przedostawaniu się dźwięków między kolejnymi jednostkami hotelowymi.
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Przewody instalacyjne zaizolowano matą z wełny skalnej
osłoniętej folią aluminiową

Akustyczny wystrój wnętrz. Elementy wyposażenia zaproponowane przez projektantów
musiały nie tylko efektownie wyglądać. Ich rolą
było również dodatkowe tłumienie dźwięków.
Dlatego praktycznie każdy produkt musiał być
zaakceptowany przez eksperta ds. akustyki.
W pokojach hotelowych zdecydowano się nawet na użycie zasłon i ﬁran uszytych z grubszych materiałów. Wszystko po to, aby dodatkowo izolowały od dźwięków powstających na
zewnątrz obiektu. Swoją akustyczną rolę pełnią
również niektóre materiały wykończeniowe.
Tapetami została wyklejona większość ścian,
a grube wykładziny dywanowe pokrywają podłogi. W salach konferencyjnych zastosowano
nie tylko suﬁty podwieszane, ale również ściany
wykończono akustycznie: perforowanymi panelami marki Gustafs System.
Ocieplenie dachów
Do izolacji dachów użyto wełny mineralnej. Na
części skośnej – zastosowano metodę dwuwarstwową. Między krokwiami ułożono płyty
Toprock o grubości 18 centymetrów, natomiast
pod krokwiami – na dodatkowym ruszcie stalowym – płyty Superrock o grubości 5 cm.
W ten sposób łączna grubość izolacji wyniosła wymagane 23 cm, a dodatkowo drewniane
krokwie zostały zabezpieczone przed liniowy-

mi mostkami termicznymi i przeciwpożarowo.
Z kolei na części dachu płaskiego zaprojektowano wełnę mineralną w płytach Dachrock
Max o grubości 20 cm, a kontrspadki ukształtowano za pomocą płyt Dachrock KSP w systemie Dachrock SPS.
Architektoniczna krzyżówka
– Każdy architekt potrzebuje projektu, który
będzie mógł dopracować w najdrobniejszych
szczegółach – mówi Andrzej Łącki. – Czegoś
w rodzaju kompleksowej krzyżówki, stawiającej różne wyzwania, wymagającej szerokiej
wiedzy i umiejętności jej zastosowania. Nam
tę krzyżówkę udało się rozwiązać – podkreśla
z zadowoleniem. – Powstał obiekt, z którego
my i inwestor jesteśmy w pełni zadowoleni.
A Zielona Góra zyskała hotel w centrum, na
który czekała od lat.

Jan Kuśnierz
jan.kusnierz@rockwool.pl
Autor jest przedstawicielem
handlowym Rockwool Polska
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Unica Plus

Unica Top Metal

Unica Top Drewno

Osprzęt elektroinstalacyjny serii Unica
Piotr Parulski

Co wyróżnia nową serię Unica? Nowoczesność, elegancja i funkcjonalność wyrażone
w najnowszym wzornictwie i zgodnie z nowoczesnymi trendami projektowania wnętrz.
Osprzęt tej serii to trzy grupy produktów: Unica Plus, Unica Top i Unica Wireless.

O

Oferta kolorystyczna Unica Plus jest jedną
z najszerszych na rynku. W jej skład wchodzi
17 barw ramek ozdobnych. Różnorodne kolory ramek – od białego poprzez wiele odcieni
zieleni, błękitu, beżu, różu i szarości – pozwalają dobrać osprzęt nawet do najbardziej wymagającego wnętrza.
Unica Top to grupa ekskluzywna. Charakteryzuje się mechanizmami w kolorze aluminium oraz drewnianymi lub metalowymi
ramkami o klasycznym i eleganckim wyglądzie. Seria Unica pozwala na kreatywność
i wprowadza nowe pomysły w urządzaniu
wnętrz. Stanowi również ciekawy element
dekoracyjny.
System Unica Wireless jest idealnym rozwiązaniem, służącym zwiększeniu komfortu
użytkowania istniejących lub nowych instalacji elektrycznych. Rozszerzenie funkcji Unica
o radiowe sterowanie domem pozwala na
zdalną regulację oświetlenia i żaluzji oraz daje
możliwość programowania scen świetlnych.
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Największą zaletą tego systemu jest możliwość montażu bez konieczności przeprowadzania remontu czy układania dodatkowych
przewodów. Unica Wireless, w odróżnieniu
od innych systemów dostępnych na rynku,
można zaprogramować bez użycia narzędzi
i specjalistycznej wiedzy. Samo programowanie jest proste i łatwe do zapamiętania już
po pierwszym zastosowaniu. Dzięki temu,
że funkcje sterowania radiowego są rozszerzeniem serii Unica Plus i Unica Top, osprzęt
bezprzewodowy zapewnia te same walory
estetyczne i funkcjonalne.
Zaawansowane możliwości modeli Unica
Wireless gwarantują komfort, bezpieczeństwo oraz oszczędność energii.
Szeroka gama produktów w każdej z serii Unica oraz łatwy montaż pozwala na ich
zastosowanie w budynkach mieszkalnych,
biurowych, jak i komercyjnych.
Estetyka, oszczędność i efektywne wykorzystanie przestrzeni to główne założenia

serii Unica. Ramki dwu-, trzy- i czterokrotne
o ustawieniu poziomym i pionowym gwarantują wielość rozwiązań dla każdego typu
pomieszczenia czy budynku, a przy tym
ekonomiczne i ergonomiczne wykorzystanie
wnętrza. Instalator ma możliwość zestawienia obok siebie do 4 mechanizmów.
Unica jest wszechstronnym systemem,
kompatybilnym z każdym rodzajem instalacji przesyłania danych, prostym w obsłudze,
zapewniającym wysoki komfort i jakość użytkowania.
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne
i technologiczne oparte o mikroelektronikę,
takie jak m.in. ściemniacze, łączniki czasowe
czy czujniki ruchu pozwalają instalować produkty elektroniczne tak samo łatwo jak inne
produkty serii.
Unica to nie tylko wzornictwo i bogactwo
asortymentu, ale i wiele rozwiązań ułatwiających i przyśpieszających pracę instalatora,
a jej największe zalety to m.in.:
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Unica Wireless
– sterowanie radiowe

Unica Plus – ramki wielokrotne

Unica – małe gabaryty

Małe rozmiary – korpusy zajmują w puszce
równie mało miejsca, co łączniki konwencjonalne, znacznie ułatwiając ich zainstalowanie i okablowanie.
Więcej funkcji – bez konieczności prowadzenia dodatkowego przewodu ściemniacz, czujnik ruchu lub łącznik czasowy
może zastąpić szybko i łatwo zamontowany w puszce zwykły łącznik 1-biegunowy.
Prosta instalacja – oznaczone kolorami zaciski przewodów pozwalają uniknąć pospolitych błędów, pojawiających się w wyniku
zmęczenia lub monotonii powtarzalnych
zadań.
Bezpieczeństwo użytkowników i instalatora – przesłony torów prądowych zapobiegają włożeniu do gniazd jakichkolwiek
przedmiotów przez dzieci. Dobrze zwymiarowane zaciski są oddzielone wysokimi ściankami, aby uniknąć niebezpieczeństwa zwarcia przy zastosowaniu giętkich
przewodów.
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Ostateczny wygląd instalacji nie zależy jedynie
od koloru i wzornictwa widocznych elementów. Równie istotne jest, aby wszystkie części
osprzętu pasowały do siebie, pasowały do
otoczenia, w którym są zamontowane, i aby
były wytrzymałe. Materiały zastosowane do
produkcji osprzętu Unica zapewniają trwałość
koloru i odporność na zarysowania, a gładka
błyszcząca powierzchnia klawisza/pokrywy
i ramki powoduje, że jest ona łatwa do utrzymania w czystości.
Ramki zewnętrzne zatrzaskują się na ramce
montażowej w czterech miejscach za pomocą
zakotwiczonych kołków, pozwalając na precyzyjne zamontowanie na nierównych ścianach.
Reasumując, seria Unica, zaprojektowana
z dbałością o wszystkie szczegóły, wyróżnia
się atrakcyjnym, nowoczesnym wzornictwem,
które pasuje do każdego wnętrza. Jest to oferta pozwalająca zaspokoić upodobania najbardziej wymagających użytkowników i podkreślić charakter aranżacji wnętrz.

Oznakowane kolorami automatyczne
zaciski łącznika

Lejkowate wejścia zacisków

Montaż ramki zewnętrznej za
pomocą zakotwiczonych kołków
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Architektura w totalnej bazie informacji
Sebastian Osowski

Po ponad trzech latach pracy nad polskim systemem „totalnej bazy
informacji o budynku” już tylko przysłowiowe minuty dzielą nas od premiery
i pokazania jej wszystkich zalet. Twórcy aplikacji przyjęli, że rozwijanie
takiego systemu powinno odpowiadać etapom realizacji procesu
inwestycyjnego. W przenośni i dosłownie: wizja stanie się rzeczywistością.

F

Filozoﬁa oprogramowania wspomagającego
projektowanie od lat ewoluuje w wyraźnym
kierunku: projektowania obiektowego, w którym poszczególne elementy budynku wybieramy z bibliotek lub baz danych, opisując
ich wymiary i cechy techniczne za pomocą
deﬁniowalnych parametrów. Problem polega
jednak na fakcie, że potentaci w tworzeniu
oprogramowania różnie „kodują” opracowywane przez siebie idee „wirtualnego budynku”,
w efekcie są to więc systemy dedykowane ich
własnym programom kreślącym.
Koncepcja, nad którą pracuje zespół projektantów i programistów z ﬁrmy Intersoft,
przekracza to ograniczenie. Korzystając z doświadczeń w pisaniu programów dla większości sektorów budownictwa, zdecydowano, że
„baza totalna” musi być uniwersalna, zatem
nie będzie przywiązana do żadnego narzędzia software’owego.
Zmieniamy punkt widzenia
Dziś nie myślimy już w kategoriach, czy kreślić na kalce czy na monitorze. Współczesne
pytania brzmią: czy można coś zrobić szybciej, łatwiej zaktualizować, wygodniej zapre-
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zentować, automatycznie zweryﬁkować kolizje elementów, automatycznie wprowadzić
poprawki do całej dokumentacji projektowej
po zmianie jednego drobnego elementu,
a właściwie... dowolnego jego parametru.
Chcemy, by użyteczność programu dla architekta przestała polegać na rysowaniu i modyﬁkowaniu „kresek”.
Wprowadzenie komputerów było przełomem w projektowaniu – programy do kreślenia pozwalały na dowolne modyﬁkowanie
narysowanych linii, bez konieczności wydrapywania starych. Projekty można było przekazywać innym, modyﬁkować, powielać. Ale
inteligencja przypisana do linii sprowadzała
się co najwyżej do grupowania ich w warstwy
i możliwości zarządzania grupami.
Kolejnym etapem rozwoju oprogramowania jest widzenie obiektu budowlanego
takim, jakim on jest, tzn. składającego się
z poszczególnych elementów (fundamentów,
słupów, ścian, podciągów, drzwi itp.), a linie
na ekranie komputera służą jedynie do graﬁcznego odwzorowania tych elementów. Rysunek jest znowu tym, czym był pierwotnie,
czyli jedynie odwzorowaniem rzeczywistości.

A sama „wirtualna rzeczywistość” przechowywana jest w pamięci komputera jako elementy konstrukcyjne.
Korzyści wynikające z traktowania projektu jako rzeczywistego budynku są trudne
do przecenienia, ponieważ informacje, które
przechowuje komputer, możemy w dowolny
sposób wykorzystywać. Dziś nawet trudno
jest określić, do jakich celów w przyszłości
może posłużyć „totalna baza danych” o elementach użytych w budynku. Dopiero konkretne potrzeby architektów, projektantów,
wykonawców, a wreszcie zarządzających
nieruchomościami i łatwość ich zaspokojenia
pokażą zalety tego rozwiązania.
Zadaniem architekta nie jest narysowanie
symbolu okna, lecz określenie, jakie to ma być
okno, gdzie ma być usytuowane, w kierunku
na zachód czy na wschód i jak ma wyglądać
w elewacji. Kreślenie staje się drugorzędne,
jeśli zaczniemy operować pojęciami typu
„wstawiam ściany”, „wstawiam okna”, z reprezentacją tych elementów na rysunkach 2D
i 3D. Natomiast jaki to okno ma mieć węgarek,
to sprawa mniej istotna. Praca architekta czy
projektanta-branżysty sprowadzi się więc do
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działań na obiektach: wstawianie, przesuwanie, zmiana kształtu, usuwanie, wprowadzenie
parametrów i cech ﬁzycznych, a ich przedstawienie graﬁczne w postaci linii pozostawione
będzie komputerowi.
Architektura idei
Program ArCADia znany jest dotychczas jako
aplikacja pozwalająca na tworzenie precyzyjnych rysunków dokumentacji architektonicznej
i pełną wymianę danych z innymi programami
typu CAD. Zgodnie z planami rozwoju zostanie docelowo przekształcona w szeroko rozbudowany system, pozwalający projektować
budynki tak, by możliwie wiernie odpowiadały
rzeczywistości.
Początki udostępniania ArCADii-Architektury
użytkownikom sięgają 2007 roku. Aplikacja
działała na bazie dwóch narzędzi graﬁcznych
– czyli jako nakładka dla Intellicada oraz Autocada. Oczywiście każdy w pełni funkcjonalny
program musi przekroczyć swoją „masę krytyczną” i żaden zespół programistów nie osiągnie tego już w pierwszej wersji aplikacji. Na
listopad br. zaplanowana została premiera nowej edycji ArCADii, roboczo oznaczonej „3.0”,
która zdaniem autorów tę masę krytyczną właśnie przekroczyła.
Architekt jest pierwszym ogniwem procesu
projektowania. To on dostarcza kluczowych danych wykorzystywanych w całym procesie. Przy
tworzeniu dokumentacji określa wiele parametrów budynku. Poza kształtem bryły i funkcjonalnością również strukturę ścian i pewne elemen-

TOTALNA BAZA DANYCH O BUDYNKU
będzie użyteczna na każdym etapie
jego „życia”
a) Projektowanie
• korzystanie z już zapisanych informacji
przez inne branże
• poprawki, optymalizowanie i wersjonowanie projektu
• koordynacja, spójność projektu, eliminowanie kolizji
b) Realizacja budowy
• bezpośredni dostęp do dowolnych danych
• ewentualne zmiany (korekty) w czasie
realizacji
• nadzór głównego projektanta nad realizacją
c) Eksploatacja budynku
• zarządzanie budynkiem
• modernizacje, remonty
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ty konstrukcyjne. System ArCADia jest swego
rodzaju biblioteką, „totalną bazą danych”, która
zapamiętuje wszystkie elementy użyte w projekcie (fundamenty, ściany, okna, drzwi, słupy,
przewody instalacyjne itp.), włącznie z wszystkimi ich cechami. Każdy następny uczestnik
procesu projektowania otrzymuje w ten sposób
pełny dostęp do wszystkich elementów użytych
i sparametryzowanych wcześniej w tym projekcie. A więc nie tylko do geometrii, ale również
do własności ﬁzycznych. Każde rozszerzenie
projektu np. przez zaprojektowanie instalacji
poszerza bazę projektu o kolejne elementy, które w każdej chwili mogą być wczytane z bazy
i wykorzystane np. do kosztorysowania.
Zmieniając parametry elementów, na
dowolnym etapie projektu będziemy mogli
błyskawicznie optymalizować budynek pod
względem materiałowym, ekonomicznym,
energetycznym. Bez problemu opracowywać
rozwiązania alternatywne, obliczać zużycie
i koszt materiałów, czy np. automatycznie dobrać moc grzejników, ponieważ to program
sprawdzi powierzchnię, kubaturę, parametry
pomieszczeń sąsiednich i przegród. W ten
sposób na każdym etapie projektowania,
a także po jego zakończeniu, użytkownicy
systemu mają dostęp do czytania i modyﬁkowania poszczególnych elementów, unikając
kolizji i podejmując trafne decyzje projektowe.
Architekci, jako główni projektanci, uzyskują pełną kontrolę nad wszystkimi etapami projektowania. Konstruktorzy i instalatorzy mogą
pracować na „cyfrowych podkładach”, a każda
zmiana jest śledzona i interpretowana kolorem
wyświetlanej na monitorach graﬁki. W ten sposób tworzony jest stuprocentowo cyfrowy, wirtualny budynek, powstający dzięki inteligentnemu
systemowi oprogramowania, na którym oprze
się cały proces projektowania: od projektu architektonicznego, konstrukcji, przez instalacje
do kosztorysu, a w najbliższej przyszłości również do etapu budowy i użytkowania obiektu.
Czy takie rozwiązanie spotka się z zainteresowaniem biur projektowych? Wydaje się, że
tak, ponieważ dzięki uniwersalnej bibliotece:
nie trzeba po raz drugi robić czegoś, co
zostało zrobione,
nie trzeba powielać prac projektowych po
konsultacjach międzybranżowych,
jeśli architekt wrysuje ściany i warstwy, to
żaden kolejny projektant nie musi dokonywać pomiarów do obliczeń cieplnych czy
kosztorysowych,
zawsze mamy aktualny stan projektu, np.
zmiana/przesunięcie ściany czy zmiana jej
struktury powoduje automatyczne przeliczenie kosztorysu i projektów instalacyjnych.

Wszyscy wiemy, że nawet najmniejsza zmiana w projekcie pociąga za sobą konieczność
modyﬁkacji projektów branżowych i wymaga
uwzględniania jej przez wszystkich uczestników procesu projektowania. I często prowadzi to do przeoczenia istotnych szczegółów oraz niespójności w projekcie. System
ArCADia zapobiega takim niespójnościom
i automatycznie modyﬁkuje cały projekt.
Przykładowo: jakakolwiek zmiana w rzucie
kondygnacji (choćby korekta jednej płatwii
dachowej) odwzorowana jest automatycznie
w przekrojach, automatycznie jest przeliczana moc pieca, koszty inwestycji, czy np. klasa energetyczna budynku.
I rzecz, kto wie, czy nie najważniejsza:
by korzystać z ArCADii nie trzeba zmieniać
posiadanego oprogramowania. Biorąc pod
uwagę, jak wiele systemów wspomagających
pracę architekta jest używanych – twórcy ArCADii przewidzieli możliwość obiektowego
wczytywania danych poprzez interfejs IFC
z większości programów architektonicznych.
Zapełnianie bazy danych może więc nastąpić w dwojaki sposób. Najskuteczniej,
bezpośrednio przez wprowadzanie obiektów
z wykorzystaniem silników graﬁcznych programów IntelliCAD czy AutoCAD, z którymi
ArCADia współpracuje jako „nakładka” oraz
metodą pośrednią – poprzez import obiektów za pomocą technologii IFC (niezależny
format wymiany danych) używanej między
innymi w takich programach jak Allplan,
ArchiCAD czy Revit.
Polska koncepcja rozwoju
Dla wielu osób może być zaskoczeniem, że
polska ﬁrma jest w stanie podjąć się tak złożonego i nowatorskiego zadania. Jako kraj – potentatem w branży informatycznej nie jesteśmy.
A jednak.
Koncepcyjnie i technologicznie rozwiązanie to jest wyjątkowe w skali światowej. Firma
Intersoft z uwagi na to, że pisze programy dla
całego procesu projektowania, nie skupia się
tylko na pojedynczych branżach – architektach, inżynierach czy instalatorach, lecz łączy
i koordynuje cały proces projektowania. Zintegrowanie tego procesu w jednej bazowej
aplikacji jest rozwiązaniem sięgającym daleko
w przyszłość i można przypuszczać, że nie ma
dla niego innej alternatywy. W niewielu dziedzinach gospodarki udaje się polskiej ﬁrmie tworzyć trendy rozwoju na poziomie światowym.
Projekt nie jest marzeniem wizjonerów
z Łodzi, lecz opiera się na gruntownej analizie
potrzeb, wspartej udokumentowanymi umiejętnościami, wiedzą i zapleczem intelektualnym
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ARCADIA-TERMO

Rys. Intersoft

w branży budowlanej oraz opartej o najnowocześniejszą bazę technologiczną. – Dostrzegamy możliwości, szukamy inspiracji w innych
miejscach niż pozostali, posiadamy sprawność
organizacyjną i kompetencje – mówi prezes zarządu ﬁrmy Intersoft Jarosław Chudzik.
Łódzkie przedsiębiorstwo spełnia warunki
umożliwiające zrealizowanie tego projektu. Ma
merytoryczne i fachowe przygotowanie do obsługi wszystkich branż budowlanych, a także
dostęp do najnowocześniejszych technologii,
z najwyższym statusem Gold Partnera Microsoftu włącznie. Kierownictwo ﬁrmy podkreśla,
że opiera się nie tylko na wiedzy własnych projektantów i informatyków, ale także na współpracy z pracownikami naukowymi z uczelni
wyższych oraz grupą kilkudziesięciu projektantów-praktyków, którzy aktywnie testują tworzone oprogramowanie.
Co stanie się dalej? Istota rozwoju przedstawianej przez Intersoft koncepcji „bazy
totalnej” opiera się na doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania dla całej branży
budowlanej. Trzydziestu informatyków ﬁrmy
pisze kilka nowych programów rocznie, nie licząc aktualizacji. Jeśli do tego doświadczenia
i „mocy produkcyjnych” dodać intencję, by od
momentu premiery podstawowej bazy systemu ArCADia, wszystkie następne programy
były już na niej oparte, widać, że rozwój systemu może być bardzo szybki. Coraz szersze
środowisko ArCADii będzie więc powstawało
na bieżąco, reagując na zmiany w przepisach
budowlanych, rozwiązaniach technicznych czy
nowych potrzebach zgłaszanych przez użytkowników. Jest już nawet pierwszy przykład tej
strategii – ArCADia-Termo, opracowana z myślą o wprowadzanym od 1 stycznia 2009 obowiązku certyﬁkacji energetycznej budynków.

Oprócz funkcjonalności umożliwiającej obsługę bazy danych przez architektów i instalatorów,
w systemie ArCADia opracowany został program ArCADia-Termo. Termo, korzystając z bazy danych
całego systemu, umożliwia nie tylko obliczenia ﬁzyki budowli, lecz także automatyczne wyliczenie
klasy energetycznej budynku i wystawienie certyﬁkatu energetycznego.
Atutami tego programu jest możliwość obliczenia:
• współczynników przenikania ciepła U przegród budowlanych,
• zapotrzebowania na moc cieplną pomieszczenia,
• sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku,
• audytu energetycznego niezbędnego do otrzymania premii termomodernizacyjnej,
• certyﬁkatu energetycznego potrzebnego do określenia klasy energetycznej budynków.
Program ze zrzutu architektonicznego stworzonego w systemie ArCADia automatycznie wykonuje
obliczenia cieplne pozwalające na oszacowanie strat w pomieszczeniach, określenie sezonowego
zapotrzebowania na ciepło, klasy energetycznej (certyﬁkat) oraz audytu energetycznego budynku.
Zalety pracy programu w systemie ArCADia to bardzo szybkie sporządzenie certyﬁkatu oraz
dokonywanie analiz i obliczeń cieplnych w zasadzie za kliknięciem myszki.
ArCADia-Termo może funkcjonować też niezależnie od całego systemu – wyposażony jest we własny
interfejs do wprowadzania danych numerycznie. Lecz wiąże się to ze żmudnym wpisywaniem danych
o obiekcie. Nawet w tym przypadku, gdy nie ma podkładu z ArCADii, zamiast tej czasochłonnej
analizy i numerycznego wpisywania danych, wydaje się zasadne sporządzenie rysunku i automatyczne
wykonanie obliczeń.
Praca projektanta korzystającego z ArCADia-Termo na podstawie informacji wczytywanych
z „bazy architektonicznej” sprowadza się do sprawdzenia końcowego wyniku, ponieważ cały proces
wprowadzania danych i wykonywania obliczeń przebiega automatycznie.

*artykuł opracowano na podstawie informacji udzielonych przez ﬁrmę Intersoft
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Nanocząsteczki
w betonie
Krzysztof Chomaniuk, Jacek Chmielewski

W ostatnim czasie często słyszy się
o nanotechnologii. Nie zawsze zdajemy
sobie sprawę, w jak wielu dziedzinach jest
ona wykorzystywana. Nawet tradycyjnie
stosowany beton zmieniany jest na poziomie
cząsteczkowym dla uzyskania lepszych
właściwości. Wszystko po to, aby sprostać
wymaganiom współczesnego budownictwa.

P

Posadzki betonowe kojarzone są z szarą chropowatą powierzchnią, która wygląda niezbyt
estetycznie, zwłaszcza po kilku latach eksploatacji. Dlatego najczęściej staramy się je ukryć
pod materiałami wykończeniowymi: farbami,
powłokami żywicznymi, płytkami gresowymi.
Najnowsze technologie pozwalają spojrzeć na
beton w zupełnie inny sposób. Obecnie „betonowy” nie musi wcale oznaczać „brzydki”.

NANOTECHNOLOGIA APEX CCS
– działanie antypoślizgowe
Apex CCS to metoda wykorzystująca
syntetyczny polimer zbudowany w oparciu
o mikrocząsteczki. Sprawia to, że napięcie
powierzchniowe podłoża ulega zmniejszeniu
(rozlana woda zachowuje się jak rtęć, zamiast
rozlewać, skupia się w małe cząsteczki).
Dzięki temu posadzki stają się bezpieczne,
gdyż zabezpieczają przed poślizgiem
i pozwalają utrzymać wysoki połysk.
Są bardziej odporne na zabrudzenia, co
umożliwia łatwiejsze utrzymanie czystości.
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Ulepszony beton
NanoLithum to sposób obróbki posadzek betonowych, na który składają się takie czynności,
jak impregnacja środkami chemicznymi, szlifowanie i polerowanie. Zastosowanie specjalnych
preparatów (Pentra Sil+ czy Pentra Guard)
sprawia, że porowata struktura betonu zostaje
uszczelniona. Wszystko dzięki przekształceniu
się aplikowanych substancji płynnych w stałe.
Powoduje to hermetyczne zamknięcie szczelin
znajdujących się w powierzchni podłoża (jednak posadzka nadal pozostaje paroprzepuszczalna). Istotną cechą procesu chemicznego
jest, by aplikowane substancje wnikały tylko
i wyłącznie do wnętrza struktury, nie tworząc
powłok na szlifowanym obszarze. Powstałe powierzchnie nie ulegają tym samym złuszczaniu,
rozwarstwieniu, pyleniu i wycieraniu.
Zastosowanie
Posadzki betonowe poddane nanotechnologii mogą być wykorzystywane jako materiał wykończeniowy w obiektach o różnym
przeznaczeniu: biurowcach, magazynach,
podziemnych garażach, krytych parkingach,

centrach logistycznych, obiektach sakralnych, szkołach, szpitalach czy zakładach
przemysłowych. Dzięki swoim właściwościom
antyseptycznym nadają się również do zastosowania we wnętrzach, w których mamy do
czynienia z żywnością oraz w sklepach wielkopowierzchniowych.
Siła nanotechnologii
Posadzki poddane nanotechnologii mają
długą żywotność. Ich równa, antypoślizgowa powierzchnia wyglądem przypomina
granit. Jest odporna na ścieranie, działanie substancji chemicznych i naturalnych
oraz różnicę temperatur. Cechuje się wodoodpornością, jednocześnie oddycha, będąc półprzepuszczalną dla pary wodnej.
Technologia Apex CCS pozwala na wykonanie
posadzek przemysłowych z polami dylatacyjnymi nawet do 1000 m2. Znacznie ułatwia to
utrzymanie ich w czystości. Uzyskany wysoki
połysk powierzchni gwarantuje mocne odbicie światła. Pomieszczenia stają się przez to
jaśniejsze, co pozwala na oszczędność w poborze energii sięgającą nawet 30%.
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Prace w sklepie sportowym Adidas w Poznaniu...

...i ten sam sklep już po zakończeniu remontu

Prace postępują bez zbędnych przestojów w produkcji

Nanotechnologia – to ogólna nazwa
całego zestawu technik i sposobów
tworzenia rozmaitych struktur
o rozmiarach nanometrycznych
(od 0,1 do 100 nanometrów),
czyli na poziomie pojedynczych
atomów i cząsteczek

Betonowa posadzka przed renowacją...

...i po renowacji technologią nanoLithium

Porównanie polerowanego betonu z posadzkami żywicznymi oraz nieobrabianym betonem
Żywotność

Odbicie światła

Koszt regeneracji powierzchni

Koszt utrzymania

b. wysoka

b. równa

b. łatwe

b. wysokie

b. wysoki

b. wysoki

wysoka

równa

łatwe

wysokie

wysoki

wysoki

średnia

średnia

średnie

średnie

średni

średni

niska

nierówna

ciężkie

niskie

niski

niski

Beton polerowany

Równość

Posadzki epoksydowe

Utrzymanie w czystości

Tradycyjna posadzka betonowa

Druga młodość
Technologię nanoLithium można stosować
nie tylko do nowych posadzek. Sprawdza się
także w przypadku tych starych i zniszczonych. Po kilku latach eksploatacji podłoży
betonowych utwardzanych powierzchniowo,
warstwa zewnętrzna zostaje przeważnie wytarta. Pojawia się surowy materiał, z którego
została wykonana. Wtedy, chcąc zapobiec
dalszej degradacji, należy jak najszybciej
przystąpić do renowacji. Przeprowadza się
ją w krótkim czasie, bez konieczności przestojów produkcyjnych. Odnowiona posadzka
zostaje zabezpieczona dogłębnie (brak ja-
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kiejkolwiek powłoki) poprzez aplikację tworzącą mikroﬁlm w górnej warstwie posadzki.
Staje się odporna na uszkodzenia chemiczne, mechaniczne oraz te wywołane procesem hydratyzacji. Renowacje w technologii
nanoLithium są możliwe na posadzkach:
betonowych utwardzanych powierzchniowo,
lastriko, kamiennych, betonowych miękkich
i żywicznych.
***
NanoLithium to nowatorska technika w Polsce. Powierzchnie poddane nanotechnologii
nie tylko uzyskują lepsze parametry, ale są

bardziej atrakcyjne wizualnie. Może to spowodować, że już niedługo metoda ta stanie
się nad Wisłą bardziej popularna. A posadzki betonowe przestaną być postrzegane jako
szare i mało efektowne.

Krzysztof Chomaniuk
k.chomaniuk@apexccs.pl
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Dlaczego architekci wolą pracować
z profesjonalnymi malarzami?
Anna Kubera

Dobry wykonawca, z odpowiednimi kwaliﬁkacjami,
szerokim doświadczeniem oraz swoistym
kunsztem nie pozwala sobie na pracę materiałami
nieznanego pochodzenia. Wybiera produkty
profesjonalne, bo tylko one pozwalają na
osiągnięcie profesjonalnych efektów. Musi się
Fot. PPG Industries

na tym znać. Dla architekta kluczowa może być
wiedza, że z certyﬁkowanym wykonawcą będzie
się dobrze rozumiał podczas realizacji projektu.

U

Uniwersalne farby dają uniwersalne wyniki,
umożliwiają pomalowanie powierzchni. Profesjonalne produkty dają więcej możliwości, oferują szersze spektrum zastosowań. Gra światłem i barwą, dekorowanie przestrzeni strukturą,
stosowanie unikalnych faktur, rozwiązywanie
specyﬁcznych problemów – to wszystko daje
możliwość zaprezentowania profesjonalnego
warsztatu. Produkty Dekoral Professional i Sigma Coatings wymagają co prawda od wykonawcy wiedzy, doświadczenia i umiejętności
kontroli poszczególnych etapów prac, ale ich
stosowanie podnosi jego prestiż, podwyższa
jakość i ułatwia wykonanie prac.
Profesjonalizm wykonawcy wymaga doświadczeń, poznawania specjalnych technik
i efektów. Jednym z najlepszych miejsc, gdzie
malarze doskonalą swoje kwaliﬁkacje i zdobywają certyﬁkaty potwierdzające ich umiejętności, jest Akademia Technik Malarskich.
– W swojej długoletniej praktyce zawsze
polecałem korzystanie z usług profesjonalnych wykonawców, a fachowcom radziłem
stosować możliwie najlepsze, profesjonalne
wyroby – mówi Ryszard Plantos z Akademii
Technik Malarskich. – W celu uzyskania jedynych w swoim rodzaju efektów malarskich
i ciekawych aranżacji wnętrz musimy korzystać z wyrobów do tego przeznaczonych.
Produkty marek Dekoral Professional i Sigma Coatings to wyroby o najwyższej jakości
i najnowocześniejszych rozwiązaniach. Zostały
stworzone specjalnie dla profesjonalistów, z my-
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ślą o maksymalnym wykorzystaniu fachowego
warsztatu i doświadczenia, jak również po to, by
efekty ich pracy były naprawdę trwałe, wyjątkowe i osiągane w jak najkrótszym czasie.
Rodzina farb dekoracyjnych Sigmulto, marki
Sigma Coatings, doskonale nadaje się do tworzenia wyjątkowych efektów, oferując możliwość
uzyskania oryginalnych aranżacji ścian, lecz
wymaga wprawy i specjalistycznych narzędzi.
O wyższości profesjonalnych farb świadczy
również ich specjalizacja. Każdy produkt marki
Dekoral Professional i Sigma Coatings przeznaczony jest do konkretnego typu prac, służy do
osiągania określonych efektów bądź rozwiązania specyﬁcznego problemu. Trudności, z jakimi
może spotkać się użytkownik na starych, zniszczonych podłożach (pęknięcia tynku, rysy skurczowe, niejednolitość powierzchni, itp.), można
łatwo i szybko rozwiązać, stosując odpowiedni
produkt, taki jak np. farba Nanotech Fasada
z marki Dekoral Professional, posiadająca właściwość trwałego pokrywania spękań oraz wysoką odporność na zabrudzenia.
Również sposób nałożenia powłoki musi
być wykształcony przez praktykę, ponieważ zależy od niego zdolność pokrycia podłoża przez
farbę. Wszystkie produkty Dekoral Professional
i Sigma Coatings dostępne są w dużych, ekonomicznych opakowaniach (5-10 l), przystosowanych do aplikacji natryskiem hydraulicznym,
co znacznie przyspiesza malowanie.
Bez fachowego rozpoznania stanu podłoża, odpowiednich narzędzi (np. natrysku

HVLP, narzędzia do stiuku) i doświadczenia
– indywidualny wykonawca nie ma możliwości
dobrania właściwej metody naprawy i zabezpieczenia powierzchni.
– Jedynie specjalista posiada wiedzę, która
pozwala mu na zrozumienie treści parametrów
technicznych produktów profesjonalnych i właściwe wykorzystanie tych informacji w pracy
– zauważa specjalista z ATM. – Ponadto z wykorzystywaniem produktów takich marek jak
Dekoral Professional i Sigma Coatings związanych jest więcej beneﬁtów. Udział w szkoleniach Akademii Technik Malarskich, fachowe
wsparcie ze strony specjalistów Studia Aranżacji Kolorów czy certyﬁkaty ATM potwierdzające fachowe umiejętności i promocja malarzy
certyﬁkowanych to tylko niektóre korzyści.
Wykonawcy profesjonalni po odbyciu szkoleń
wiedzą, jak najlepiej wykorzystywać beneﬁty
oferowane przez specjalistyczne farby. Malarzom certyﬁkowanym znacznie łatwiej jest
sprostać skomplikowanym wyzwaniom, odnaleźć się na rynku pracy i zbierać referencje od
usatysfakcjonowanych zleceniodawców.
Zestawiając produkty uniwersalne z profesjonalnymi, warto odwołać się do porównania
amatorskiego aparatu ze specjalistycznym
sprzętem fotograﬁcznym. Pierwszym z pewnością zrobimy śliczne zdjęcie z wakacji, do oprawienia w ramkę i postawienia na biurku w pracy. To samo ujęcie wykonane profesjonalnym
aparatem fotograﬁcznym przez specjalistę ma
szansę zyskać miano dzieła sztuki.

z : a _ 03 _ 2008
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Procedury administracyjne
a praca architekta (część III)
Dorota Bujnowska-Cechniak, Rafał Pawłowski

W tej części cyklu chcemy rozwinąć i dokładniej omówić kwestie
zasygnalizowane już w poprzednim odcinku – rozmaitych uchybień, które
popełniamy my sami – projektanci, reprezentanci inwestora – zarówno
podczas opracowywania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
jak i przy sporządzaniu czy uzgadnianiu projektu budowlanego.

J

Jako projektanci niecierpliwie czekamy na decyzje administracyjne, lecz nasze własne „niedokładności”, czasem błędy, pociągają za sobą kolejną stratę czasu. Jest to czas, w którym organ
zawiadamia nas o wystąpieniu uchybień, oraz
czas, w jakim je usuwamy. W efekcie znacząco
wydłuża się proces uzyskiwania przez nas jakże
pożądanych aktów administracyjnych.
Usterki we wnioskach o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowę
Najczęściej zauważane usterki dotyczące samego wypełnienia wniosku bądź wymaganych
– jako załączników – dokumentów; są nimi:
1. brak lub źle sformułowane upoważnienie do
działania w imieniu inwestora (omówiliśmy
tę kwestię w poprzednim odcinku, przy
omawianiu wniosku o wydanie decyzji WZ).
Dokument ten nie jest obowiązujący, ale
bardzo upraszcza nam załatwianie wszelkich formalności związanych z uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
2. dołączanie do wniosku nieprawomocnych
decyzji (bez klauzuli ostateczności), będących podstawą do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:
decyzji o warunkach zabudowy,
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydania zgody na realizację
inwestycji,

Od redakcji
Artykuł jest ostatnią częścią cyklu opracowań autorów na
temat czasochłonności procedur administracyjnych związanych z pracą architekta. W części I omówione zostały procedury administracyjne w świetle KPA (Z:A _ 01 _ 2008),
natomiast w części II przedstawiono proces uzyskiwania
pozwolenia na budowę oraz zwrócono uwagę na błędy, jakie zdarza się popełniać przy składaniu wniosku o warunki
zabudowy (Z:A _ 02 _ 2008).
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Formalnie organ administracyjny może
wszcząć postępowanie „w sprawie” dopiero wtedy, gdy do wniosku zostaną dołączone decyzje prawomocne. Składając projekt
z decyzjami nieostatecznymi, niczego nie
przyspieszamy.
3. problemy dotyczące oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
zawsze winniśmy dołączać do wniosku
oryginał oświadczenia (nie kopię),
przy występowaniu o pozwolenie na
rozbiórkę oraz o pozwolenie na budowę musimy złożyć dwa oryginalne
oświadczenia – składamy bowiem dwa
odrębne wnioski,
oświadczenie musi być podpisane
przez osobę uprawnioną (w przypadku
osoby prawnej należy dołączyć wyciąg
z Krajowego Rejestru Sądowego oraz
przywołać dokument, z którego wynika
imienne uprawnienie do podpisu – bez
dołączania tego dokumentu),
jeżeli oświadczenie podpisuje pełnomocnik, musi legitymować się odrębnym upoważnieniem udzielonym do
składania oświadczenia woli (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
gdy mamy do czynienia ze współwłaścicielem nieruchomości, musi on zostać wykazany i musi złożyć odrębne
oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
niekiedy źle rozpoznajemy właściciela nieruchomości (np. przy projektach
ocieplenia elewacji czy zawierających
takie ocieplenie, gdy budynek usytuowany jest w tzw. ostrej granicy);
zapominamy wówczas o właścicielu
sąsiedniej działki, nad którą będą wykonywane roboty ocieplające,

4. problemy dotyczące uprawnień projektantów,
zawsze winniśmy zwracać uwagę, czy
projektanci (konstrukcji, instalacji) oraz
rzeczoznawcy z nami współpracujący
mają uprawnienia w zakresie, w jakim
wykonują dla nas projekty, ekspertyzy,
uzgodnienia i opinie,
5. dotyczące oświadczenia o kompletności
projektu i jego zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 PB),
złożenie oświadczenia dotyczy projektantów i sprawdzających wszystkich
branż; można je podpisać na jednym
formularzu, ale musi to zrobić każdy
projektant i każdy sprawdzający.

Art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego
4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu
projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Usterki w projekcie budowlanym
Kolejna grupa uchybień dotyczy już samego
projektu budowlanego:
1. dokumenty prawne (oryginały) zawierające
dane osobowe (np. oświadczenia do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z dokumentami je potwierdzającymi) zamieszczamy w oddzielnym
tomie – przeznaczonym dla organu. Nie
powinniśmy ich kserować i dołączać do
pozostałych tomów – dane te podlegają
ochronie (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),

z : a _ 03 _ 2008
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2. oryginalne podpisy – winny znajdować się
na wszystkich egzemplarzach projektu,
3. numeracja stron – pomaga urzędnikom
sprawniej poruszać się po wielostronicowym projekcie,
4. sprawy porządkowe – brak opisów, tabelek
na rysunkach, brak dat i podpisów,
5. czytelność i schludność projektu (np. zróżnicowanie grubości kresek, wymiarowanie),
6. zakres projektu – dobrze by odpowiadał
zakresowi projektu budowlanego, a nie wykonawczego (dotyczy to szczególnie projektów instalacji),
7. nie załączać niepotrzebnie nazbyt obszernej dokumentacji – nie jest to jednak uchybienie, a jedynie sugestia,
8. kwestia uprawnień – o ile opracowujący projekt (de facto projektujący go) – przy mniej
skomplikowanych obiektach – nie legitymuje
się stosownymi uprawnieniami do projektowania, a sprawdzający je posiada – to on
(sprawdzający) zostanie potraktowany przez
organ jako projektant i to od niego organ będzie domagał się wyjaśnień i uzupełnień.

Na problemy z organem administracyjnym
możemy narazić się z jeszcze dwóch istotnych powodów dotyczących zagadnień merytorycznych. Pierwszym są odstępstwa od
przepisów techniczno-budowlanych, a drugim – błędy i niezgodności z przepisami przeoczone przez projektantów.
Odstępstwa od przepisów
Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych wynikających z przepisów Prawa budowlanego (art. 9 ust. 1 PB), Rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
oraz przepisów branżowych.
Warto zatem przestrzegać podanych zasad:
1. o odstępstwo występujmy tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
2. wniosek winien być przygotowany właściwie i zawierać:
uzasadnienie merytoryczne, techniczne
(a nie motywowane np. względami estetycznymi),
propozycje rozwiązań zamiennych,

Art. 9 ust. 1 Prawa budowlanego
1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (podkreślenie autorów: DB-C i RP)
dopuszcza się odstępstwo od przepisów
techniczno-budowlanych, o których mowa
w art. 7. Odstępstwo nie może powodować
zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa
mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować
pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków
zamiennych. (...)

3. z wnioskiem o odstępstwo winniśmy występować odpowiednio wcześniej, przed
zakończeniem prac projektowych – najlepiej na przykład przy końcu prac koncepcyjnych (uzyskanie odstępstwa zajmuje
od 2 do nawet 6 miesięcy),
REKLAMA

Zapraszamy na

VII Europejskie Dni
Oszczędzania Energii
Tematyka tegorocznego spotkania fachowców obejmuje zagadnienia
omawiane w sześciu panelach dyskusyjnych:
I. Energie odnawialne w budownictwie
II. Nowe trendy w architekturze: budownictwo zrównoważone,
ekologiczne, energooszczędne, architektura słoneczna
III. Mikroklimat pomieszczeń: oświetlenie, jakość powietrza
IV. Jakość energetyczna budynków: certyﬁkacja energetyczna i audyt
energetyczny w budownictwie
Tematyce związanej z realizacją domów pasywnych będzie poświęcony panel V i VI jako II Akademia Energooszczędności w związku
z obchodzonymi 7 i 8 listopada V Międzynarodowymi Dniami Domów
Pasywnych organizowanymi przez PHI Darmstadt:
V. Dom pasywny: energooszczędność w praktyce
VI. Międzynarodowe Dni Domów Pasywnych oraz targi budownictwa
energooszczędnego

Wrocław
4-8 listopada 2008

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych:
• Architektów
• Konstruktorów
• Instalatorów
• Inwestorów: developerów, przedstawicieli samorządów
• Dostawców materiałów i technologii w zakresie budownictwa
energooszczędnego
Organizatorzy:
• Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
• Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
• M.&L. Lipińscy Biuro Projektowe Lipińscy Domy
Współorganizatorzy:
• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
• Stowarzyszenie Agencji Poszanowania Energii SAPE
• Projekt UE ILETE (Initiative For Low Energy Training in Europe)
reprezentowany przez Fundację Strachota

Szczegóły na: www.cieplej.pl

z : a _ 03 _ 2008

zawód:architekt

41

prawo

4. zbyt późno złożony wniosek o odstępstwo
może pozostawać w trakcie rozpatrywania, czyli być nierozstrzygnięty (bez decyzji
końcowej), przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.
Uwaga: dołączając w takiej sytuacji do projektu budowlanego oświadczenie o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, narażamy się na zarzut poświadczenia nieprawdy, ze
względu na niezgodność projektu z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Błędy przeoczone
przez projektantów
Jeżeli zdarzy się, że projektant i sprawdzający
przeoczyli jakiś merytoryczny błąd w projekcie, organ może ten błąd zauważyć. Kompetencje organu wynikają z art. 35 ust. 1 i art. 81
ust. 1 Prawa budowlanego.
W przypadku stwierdzenia uchybień
w projekcie właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych
nieprawidłowości, określa termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu
i udzielenia pozwolenia na budowę.
Takimi merytorycznymi nieprawidłowościami mogą być w projekcie budynku mieszkalnego na przykład nieprawidłowo zaprojektowane mieszkania:
o złej szerokości pokoi mieszkalnych,
o ciemnej kuchni w mieszkaniu wielopokojowym,
o rozwiązaniu mieszkania jednopokojowego z aneksem jadalnym – bez odrębnej
kuchni,
o zbyt małej ilości światła dziennego
w pokojach mieszkalnych (zbyt małe
okna albo samoprzesłanianie w danym
budynku).
Są to naruszenia przepisów, które trudno poprawić lub usunąć – często może to być niewykonalne i wymagać sporządzenia nowego
projektu z właściwie już zaprojektowanymi
mieszkaniami.

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

Rafał Pawłowski
architekt

42

zawód:architekt

Tutaj również może powtórzyć się sytuacja
z zarzutem poświadczenia nieprawdy – czyli
oświadczeniem o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, o ile je dołączyliśmy do wadliwego projektu. Oczywiście konieczność opracowania nowego projektu to ponowna droga do
uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Tytułem podsumowania
Na zakończenie wyjaśnijmy Czytelnikom, dlaczego postanowiliśmy zaprezentować taki właśnie materiał i co było podstawą jego skompletowania.
Podstawą – były nasze rozmowy z kilkunastoma inspektorami w dzielnicowych Wydziałach Architektury i Planowania Przestrzennego, a także w Biurze Architektury i Planowania
Przestrzennego w Warszawie.
Powodem – chęć możliwie kompletnego
zestawienia rozmaitych uchybień i przeoczeń,
jakie zdarzają się nam samym – projektantom, reprezentantom inwestora – na drodze
do upragnionego celu, czyli uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowę.
W naszych rozmowach w kilku Urzędach
niektóre uwagi padające ze strony Urzędu
były dla nas samych zaskakujące i uznaliśmy, że może warto się nimi podzielić. Przedstawiamy te uwagi, ponieważ naszą intencją
jest próba eliminacji ewentualnych przyczyn
wydłużania się terminów otrzymywania decyzji administracyjnych, choćby przez wskazanie części z tych przyczyn, leżących po
stronie składających wnioski.
Mamy nadzieję, że każdy z Czytelników
znalazł w naszym omówieniu sprawy, na które
nie do końca sam wcześniej zwrócił uwagę.
Jeżeli tak było istotnie – będzie to oznaczać,
że nasze opracowanie miało sens, na co oczywiście nieskromnie mamy nadzieję.
W podsumowaniu chcemy jeszcze zwrócić
uwagę, że spotkaliśmy się również z tym, że interpretacja tych samych przepisów bywała odmienna, a także odmienne bywały wymagania
Urzędów w stosunku do nas – reprezentantów
Inwestora – przy załatwianiu tych samych spraw.
I tu nasuwa się konkluzja – może warto
byłoby zainicjować, na początek np. w skali
Warszawy, przy bezpośrednim udziale Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego, cykl
spotkań dla wszystkich warszawskich Urzędów Dzielnicowych, zmierzających do ujednolicenia interpretacji tych samych przepisów
oraz stawianych nam wymagań i oczywiście
przestrzegania ich. Niewykluczone, że z czasem podobne spotkania mogłyby się odbyć
w kolejnych miastach w całym kraju.


Art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego
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 zgody na realizację przedsięwzięcia,
o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
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.
Art. 81 ust. 1 Prawa budowlanego
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 (podkreśl. autorów: DB-C i RP),
d) właściwego wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,
e) stosowania wyrobów budowlanych;
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą;
3) (uchylony).
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biuletyn izby architektów

STANOWISKO IZBY ARCHITEKTÓW Z 12 CZERWCA 2008 ROKU

W sprawie projektów ustaw PB i PiZP
oraz ustawy o samorządach zawodowych
Publikowane Stanowisko Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie: projektu ustawy
„o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów” zostało przyjęte na wspólnym zebraniu Krajowej Rady
Izby Architektów oraz konwentu Przewodniczących Okręgowych IA w dniu 12 czerwca 2008 r.

W dniu 12 czerwca 2008 r. w Warszawie,
odbyło się wspólne zebranie organów krajowych oraz Przewodniczących izb okręgowych Izby Architektów w sprawie przedyskutowania poselskiego projektu ustawy,
o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów, opracowanego przez Komisję
sejmową „Przyjazne Państwo”. Autorem
i wnioskodawcą projektu ustawy jest Polski
Związek Firm Deweloperskich.
W trakcie spotkania, wszyscy obecni,
jednogłośnie, krytycznie odnieśli się do
projektu ustawy, który zakłada dualizm
w zakresie wydawania decyzji ws. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zarówno przez samorządy
zawodowe, jak i przez wojewodów – wprowadzając przy tym fakultatywną przynależność do izb oznaczonych w ustawie
„o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów”.
Obecni zobowiązali Krajową Radę do zredagowania oﬁcjalnego Stanowiska Izby Architektów w tej sprawie, określając jego założenia.
Krajowa Rada Izby Architektów, po przeprowadzeniu szerokiej konsultacji, przyjęła Stanowisko Izby Architektów Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Stanowisko KRIA datowane 17 czerwca br.
zostało w lipcu wysłane do władz państwowych, samorządów zawodowych oraz mediów publicznych.
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1. Środowisko architektów polskich, reprezentowane przez statutowe władze Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, po wnikliwym
zapoznaniu się z projektem PZFD/B-47 ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
w brzmieniu proponowanym przez Komisję
Sejmu RP pod nazwą „Przyjazne Państwo”
wyraża niniejszym swój stanowczy sprzeciw
wobec próby zniesienia obowiązku członkostwa w organizacji samorządu zawodowego
dla aktywnych zawodowo architektów.
2. W przypadku wprowadzenia zmian proponowanych przez komisję „Przyjazne Państwo”,
objęte nimi trzy samorządy zawodowe trwale
utraciłyby możliwość skutecznego realizowania swojej najważniejszej misji: sprawowania
nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez wszystkich czynnych profesjonalnie architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów. Utworzenie
alternatywnej ścieżki dostępu do wykonywania zawodu spowodowałoby nieunikniony
chaos kompetencyjny, podział środowiska na
„równych i równiejszych” oraz swoiste rozmycie się odpowiedzialności zawodowej architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów,
z których część nie podlegałaby jurysdykcji
samorządów zawodowych. Oznaczałoby to
praktyczny brak możliwości egzekwowania
od tej części środowiska standardów etycznych oraz standardów wykonywania zawodu.
Byłoby to w szczególności niepożądane
w kontekście antycypowanych zmian prawa
budowlanego, zmierzających w swojej ﬁlozoﬁi do zwiększenia zakresu odpowiedzialności
osób wykonujących samodzielne funkcje
w budownictwie.
3. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa opracowuje aktualnie

zintegrowany system profesjonalnych standardów, obejmujący całokształt zagadnień
prawnych, ubezpieczeniowych, organizacyjnych oraz etycznych związanych
z uprawianiem zawodu architekta oraz
inżyniera budownictwa, celem zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa
wykonywanych usług.
4. Proponowana nowelizacja ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów jest w sposób oczywisty sprzeczna z oﬁcjalnie propagowaną
przez koalicję rządzącą ideą samorządności
obywatelskiej. Stanowi ona w istocie radykalny odwrót od słusznej idei państwa obywatelskiego w kierunku modelu państwa
zbiurokratyzowanego, sterowanego przez
administrację centralną.
5. Samorządy zawodowe architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów zostały
utworzone na mocy ustawy, zgodnej z zapisem art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, który stanowi, iż: „w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe,
reprezentujące osoby wykonujące zawody
zaufania publicznego i sprawujące pieczę
nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla
jego ochrony”. Proponowana zmiana stanowi jawną próbę ograniczenia prawa o charakterze konstytucyjnym, wymaga więc co
najmniej sprawdzenia jej zgodności z ustawą zasadniczą. Dotychczasowe orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego w podobnych
sprawach, przytoczone w załączniku nr 1 do
niniejszego Stanowiska, wskazują na prawdopodobną niekonstytucyjność zamierzeń
zawartych w przedłożonym projekcie.
6. Co więcej, nowelizacja w proponowanym
przez Komisję „Przyjazne Państwo” zapisie

z : a _ 03 _ 2008
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jest rozbieżna z duchem dyrektywy 2005/36/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
7 września 2005 r. w sprawie wzajemnego
uznawania kwaliﬁkacji zawodowych, która
wyraźnie wskazuje na zasadność realizacji uprawnień architektonicznych poprzez
izby zawodowe. Wprowadzenie w życie
proponowanych zmian mogłoby zatem
w prostej linii skutkować dyskryminacją polskich architektów na terenie innych państw
Unii Europejskiej, w których członkostwo
w samorządzie zawodowym jest najczęściej wymagane, jako swoiste świadectwo
wiarygodności zawodowej. Tym samym zaproponowana nowelizacja oddaliłaby nasz
kraj od spełnienia fundamentalnych reguł
Wspólnoty Europejskiej, jakimi są swoboda
wyboru miejsca pracy i zamieszkania.
7. W zaproponowanych zmianach nie sposób
dostrzec jakichkolwiek realnych i długofalowych korzyści dla społeczeństwa, a ich
wprowadzenie wiązałoby się, co najwyżej,
z chwilowym zadośćuczynieniem nastrojom
o zabarwieniu populistycznym, panującym
w pewnych środowiskach, niechętnych samorządom zawodowym i wynikających z braku merytorycznej wiedzy na temat niezwykle
istotnej roli zawodu zaufania publicznego
w przyjętych rozwiązaniach systemowych
w nowoczesnych państwach europejskich.
8. Należy stanowczo podkreślić, że w chwili
obecnej Izba Architektów Rzeczypospolitej
Polskiej nie ogranicza w żaden pozamerytoryczny sposób dostępu do zawodu, co dotyczy również architektów z innych państw

Unii Europejskiej. Na tej podstawie, zgodnie
z regułą wzajemności, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi skuteczne
działania ułatwiające podejmowanie polskim architektom pracy i praktyki na obszarze całej Unii Europejskiej.
9. Środowisko architektów polskich, analogicznie do środowisk inżynierów budownictwa
i urbanistów, wykonując postanowienia ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, ogromnym nakładem wyłącznie własnych sił i środków zorganizowało sprawnie działający samorząd
zawodowy. Obecnie wszystkie obowiązki
nałożone przez ustawę są sprawnie realizowane. W ramach swoich obowiązków Izba
Architektów prowadzi między innymi konsekwentną politykę egzekwowania zasad etyki zawodu od wszystkich swoich członków.
Materialnym tego dowodem są prawomocne
orzeczenia działających w strukturach izby
sądów dyscyplinarnych, przyznające racje
klientom, skarżącym się na nieprawidłowości ze strony architektów, dotyczące
np. nierzetelnego i nieterminowego wykonywania zadań projektowych; błędów
w opracowaniach projektowych, mogących spowodować zagrożenie życia użytkowników realizowanych obiektów; naruszania zasad etyki i popełniania przewinień
dyscyplinarnych; odmowy pełnienia nadzoru autorskiego oraz niespełniania przez
architektów obowiązku ubezpieczania się
od odpowiedzialności cywilnej w związku
z wykonywaniem zawodu architekta.

Podsumowując, środowisko architektów polskich wyraża swój stanowczy protest wobec
próby podważenia merytorycznych i ekonomicznych podstaw funkcjonowania samorządu zawodowego architektów, co wiązałoby się z zaprzepaszczeniem wieloletniej pracy i zniweczeniem
dotychczasowych osiągnięć Izby Architektów
RP, wypełniającej ważną społecznie misję.
podpisano:
(W imieniu i z upoważnienia Krajowej Rady Izby
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej)
Piotr Rożen, architekt, Wiceprezes KRIA

LISTA ADRESATÓW
1. Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu
2. Bogdan Borusewicz, Marszałek Senatu
3. Donald Tusk, Premier RP
4. Olgierd Roman Dziekoński, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
5. Grzegorz Schetyna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji
6. Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
7. Biuro Legislacyjne Sejmu
8. Departament Prawny Rady Ministrów
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STANOWISKO IZBY ARCHITEKTÓW Z 17 CZERWCA 2008 ROKU

W sprawie projektów ustaw PB i PiZP
Publikowane Stanowisko Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu
ustawy „o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektórych innych ustaw” zostało podpisane w dniu 17 czerwca 2008 r.

W

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Infrastruktury konsultacjami społecznymi nad projektem ustawy Prawo budowlane,
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
przedstawia swoje wstępne stanowisko wobec
powyższego projektu.

z : a _ 03 _ 2008

Generalnie należy pozytywnie ocenić proponowany projektem ustawy model procedur
odnoszących się do całokształtu działań
dotyczących projektowania przestrzeni oraz
procesów inwestycyjnych.
Podkreślić należy, że jest to propozycja ujmująca kompleksowo problematykę
regulowaną ustawami o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym, Prawo
budowlane oraz szeregiem innych. Jest to
pierwsza od wielu lat próba merytorycznego połączenia w trybie legislacji dwu
ww. ustaw jednocześnie, jako formuła przyszłej budowy jednego kodeksu budowlanego,
łączącego w sposób czytelny planowanie
i projektowanie.
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Oceniamy jako korzystne:
Przeniesienie istotnych rozstrzygnięć przestrzennych i realizacyjnych na etap tzw.
zgody urbanistycznej i w związku z tym rezygnację z pozwoleń na budowę zastąpionych rejestracją inwestycji. Problematyka
kształtowania przestrzeni oddelegowana
zostaje na grunt relacji inwestor – projektant,
a tym samym na etap zgody urbanistycznej.
Dzięki temu rozwiązania są podejmowane
oraz opracowywane poprzez specjalistów
zajmujących się projektowaniem, a nie jak
dotychczas poprzez organ stosujący jedynie rozstrzygnięcia administracyjno-prawne. Zawarte w projekcie nowych regulacji
propozycje oznaczają przeniesienie problematyki analiz i ocen środowiskowych
z etapu inwestowania budowlanego na etap
decyzji przestrzennych z wymaganą analizą
wariantów lokalizacyjnych.
Wprowadzenie nowych pojęć, które mogą
być elementem dużo skuteczniejszej
ochrony ładu przestrzennego, niż to ma
miejsce obecnie, a ich istnienie miałoby
charakter porządkujący i zapobiegawczy
dla chaotycznego rozwoju przestrzennego
gmin – wobec ciągle małej ilości dobrych
planów miejscowych; w tym:
• obszar urbanizacji – powoduje koncentrację działań miastotwórczych, uwalniając jednocześnie od chaotycznego inwestowania tereny otwarte i wymagające
z różnych względów ochrony,
• parametry urbanistyczne – są odpowiedzią na powstające w sposób jednorodny
funkcjonalne osiedla mieszkaniowe lub
biurowo-handlowe, które poprzez brak
gwarantowanej przestrzeni dla istotnych
innych funkcji aktywności człowieka nie
dają gwarancji na podnoszenie jakości
życia i wytwarzania ważnych elementów
więzi społecznych (element zrównoważonego rozwoju),
• lokalne parametry – są traktowane jako
prawne uwzględnienie kontekstu planowanej zabudowy w powiązaniu z lokalną
tradycją i świadomymi potrzebami rozwoju (element ładu przestrzennego),
• urbanistyczne plany realizacyjne – jako
prawne postępowanie ustalające warunki
realizacji inwestycji na etapie rozstrzygnięć urbanistycznych i infrastrukturalnych
jest zdecydowanie krokiem w dobrym
kierunku w porównaniu z ułomnym językiem likwidowanych decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;
poprzez uszczegółowienie planowanej in-
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westycji na etapie decyzji formalnych i administracyjnych unika się możliwych, późniejszych perturbacji w realizacji budowy.
Jest to jednocześnie element transparentnego sprawdzenia na etapie opracowań
dokumentacyjnych zobowiązań stron i ich
interesów poprzez język obrazu i rysunku,
a nie tylko tekstu; przyswajanie nowych
środków wzajemnej komunikacji prowadzi
do szybszej edukacji i zrozumienia wspólnych problemów i celów.
Likwidację powszechnie krytykowanej instytucji decyzji o warunkach zabudowy na
rzecz decyzji o zatwierdzeniu zgłoszenia
urbanistycznego oraz decyzji o zatwierdzeniu urbanistycznego planu realizacyjnego.
Zmianę organizacji procesu projektowego,
polegającą na przeniesieniu zasadniczej
części projektowania urbanistyczno-architektonicznego na etap zgody urbanistycznej, skutkującą korzystną mobilizacją sił
i kompetencji urbanistów i architektów na
właściwym dla jakości zagospodarowania
przestrzennego polu.
Na terenach, gdzie będą obowiązywały
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, bezpośrednie oparcie o nie
decyzji realizacyjnych. W konsekwencji
wymusi to wyższą jakość planów miejscowych (celowe by było również wprowadzenie tu obowiązku stosowania jako
integralnej części planu miejscowego tzw.
symulacji urbanistycznej, co pozwoliłoby
przenieść decyzje dotyczące problemów
przestrzenno-funkcjonalnych na grunt projektowania urbanistycznego i kompozycji
urbanistycznej).
Poszerzenie słowniczka ustaw o nowe deﬁnicje oraz zmiana obecnie obowiązujących
brzmień (z koniecznością pewnej weryﬁkacji zapisów projektu ustawy w stosunku do
np. zabudowy zagrodowej itp.).
Korzystną dla architektów zmianę pozwalającą na realizację całokształtu ich uprawnień
zawodowych poprzez przynależność tylko
do samorządu zawodowego architektów.
Brak, niestety, w proponowanym modelu
zerwania z dotychczasową praktyką regulowania szeregu procesów poprzez tzw. specustawy, co powoduje, że zjawiska istotne
dla kształtowania przestrzeni rozwijają się
w sposób niejednokrotnie słabo skoordyno-

wany z rozwojem układów osadniczych czy
też ochroną środowiska itp., np. układy komunikacyjne.
Jednocześnie zwracamy uwagę, iż opiniowany projekt ustawy posiada szereg rozwiązań
czy zapisów, które wzbudzają duże wątpliwości
i grożą, wręcz niezgodną z intencją autorów
projektu, interpretacją zmienianych ustaw.
Najważniejsze z nich wymieniamy poniżej:
W sytuacji, w której zgodnie z projektem
ustawy studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
czy miasta zyskuje na znaczeniu, należy dokładnie uregulować zakres oraz formę obowiązywania tego dokumentu. Obecnie proponowane przepisy regulują w sposób zbyt
niedookreślony charakter prawny studium,
co może skutkować trudnościami w interpretacji jego zapisów. Należy dokładniej określić
pozycjonowanie studium jako dokumentu
planistycznego w systemie planowania przestrzennego oraz powiązania go z procedurą
wydawania decyzji administracyjnych, gdzie
studium zgodnie z nowelizacją jest wyraźnie określone jako nieposiadające charakteru aktu prawa miejscowego. W związku
z powyższym należy rozważyć, czy zakres
proponowanych rozwiązań regulujących
problematykę studium jest wystarczający
w sytuacji, w której akt ten zyskuje tak duże
znaczenie w procesie planistycznym.
Nie ma opracowanej procedury pozwalającej koordynować w zakresie rozwoju
przestrzennego, a także infrastruktury czy
komunikacji poszczególne Urbanistyczne
Plany Realizacyjne. Wydaje się, że funkcji
tych nie będą mogły pełnić studia uwarunkowań. W związku z tym należy przewidzieć
w projekcie ustawy odpowiednie działania
łączące realizacje prowadzone wg urbanistycznych planów realizacyjnych w jeden
organizm miejski lub osadniczy.
Zmiany w rozdziale 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zawierające bardzo istotne unormowania dotyczące procedur postępowań na terenach,
gdzie nie działają plany miejscowe, wymagają uporządkowania i uproszczenia treści.
Powołanie instytucji mediatora wydaje się
inicjatywą słuszną. Tym niemniej trudno wypowiadać się w tym zakresie bez określenia
jego kwaliﬁkacji, szczegółowych kompetencji oraz sposobu powoływania. Ustawa winna gwarantować niezależność jego funkcji
od stron ewentualnego konﬂiktu.

z : a _ 03 _ 2008
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Projekt przygotowywany na potrzeby zgody
urbanistycznej staje się bardzo szczegółowym opracowaniem, stanowiącym niejako
projekt architektoniczno-budowlany, nie zawierający jedynie rozwiązań dotyczących
wnętrza obiektu. W związku z tym trzeba
jednoznacznie ustalić wymagania co do
jego zakresu, jak i kompetencji do jego
sporządzania.
Wątpliwości budzi także przeniesienie odpowiedzialności za prowadzoną inwestycję
na projektanta, skutkiem czego egzekucja
odpowiedzialności prowadzona byłaby już
nie w oparciu o przepisy prawa administracyjnego, lecz na podstawie stosunków cywilnoprawnych. Również, w związku z przeniesieniem całkowitej odpowiedzialności
za zarejestrowaną inwestycję z organu na
projektanta, propozycja zniesienia możliwości kontroli wniosku o rejestrację inwestycji
przez organ przyjmujący wniosek spotyka
się z krytyką. Nie przewidziano również
możliwości ingerencji organu w przypadku
bezprawnej rejestracji.

Wzbudzają wątpliwości przepisy przejściowe. Wyrażamy obawę, że w skrajnych przypadkach może dojść na pewnych obszarach do paraliżu inwestycyjnego.
Ponieważ obecna propozycja ustawowa, radykalnie zmieniając system, wprowadza z tego
tytułu szereg niejasności i uciążliwości i w ocenie większości architektów (przedstawianych
ustnie i pisemnie) posiada znaczące wady merytoryczne, winna zostać gruntownie przeanalizowana i skorygowana. W celu sprawdzenia,
czy faktycznie nowe procedury będą procedurami efektywnymi, tj. czy będą odpowiednio
proste, spójne, jednoznaczne, stabilne i skuteczne merytorycznie, konieczne jest przeprowadzenie symulacji funkcjonowania proponowanych procedur oraz przeprowadzenia
analizy porównawczej efektywności obecnego
i proponowanego systemu prawnego.
Przy przeprowadzeniu analizy porównawczej obecnego i proponowanego systemu należy wziąć pod uwagę fakt, iż wprowadzanie
każdej zmiany niesie za sobą problemy natury
organizacyjnej (takie jak: konieczność podję-

cia masowych działań edukacyjnych, powielania i rozpowszechniania nowych tekstów,
konieczność wprowadzania okresów przejściowych) oraz mentalnej (zmienność prawa
obniża jego autorytet i prowadzi do nieprzewidywalności działań). Celem uniknięcia ponownie sytuacji, w której materiał przedłożony do
opiniowania powodować będzie daleko idące
wątpliwości – konieczna jest kontynuacja publicznej dyskusji na temat ogólnych założeń
dla nowego systemu, jak również rozwiązań
szczegółowych w trakcie i po wprowadzeniu
niezbędnych korekt w projekcie ustawy.
Deklarujemy tu chęć dalszego uczestniczenia w tworzeniu projektu tego aktu prawnego.
W załączniku do powyższego stanowiska
przesłana zostaje tabela ze szczegółowymi
rozwiązaniami proponowanymi przez członków
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz
inne instytucje. Ze względu na brak czasu nie
dokonaliśmy próby ich oceny czy kategoryzacji.
podpisano:
Piotr Rożen, architekt,
Wiceprezes KRIA

STANOWISKO IZBY ARCHITEKTÓW Z 11 WRZEŚNIA 2008 ROKU

W sprawie projektów ustaw PB i PiZP
Publikowane Stanowisko Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie projektu ustawy „o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych
ustaw” zostało podpisane w dniu 11 września 2008 r.

W

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2008 oraz do naszego wcześniejszego stanowiska sformułowanego 17 czerwca br. (l.dz. 341/KRIA/2008/w)
w odniesieniu do otrzymanego wcześniej
(roboczego) projektu regulacji legislacyjnych
przedstawiamy nasz obecny punkt widzenia
w przedmiotowej sprawie. Zanim przejdziemy
do meritum naszego wystąpienia, pozwalamy
sobie zwrócić uwagę na niezwykle krótki czas,
jaki pozostawiono nam na ocenę najnowszej
wersji proponowanej legislacji, a w konsekwencji na sformułowanie uwag merytorycznych. Nasze stanowisko w tej sprawie jest
zbieżne i uzgodnione ze stanowiskiem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

z : a _ 03 _ 2008

Ujmując rzecz generalnie, konstatujemy stosunkowo niewielkie korekty dokonane w wersji
obecnej w stosunku do projektu przedłożonego w pierwszej połowie br. W tym świetle nasze
stanowisko z czerwca br. pozostaje aktualne,
z uwzględnieniem zawartych poniżej uzupełnień.
1. Podkreślić należy, że nadal aktualne pozostają
nasze uwagi o charakterze fundamentalnym
dla proponowanych zmian, a mianowicie;
a) pozycja prawna studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest wciąż niedookreślona,
b) brak instrumentów koordynujących działalność w przestrzeni w procedurach innych niż procedura planu miejscowego,

2. Za niepokojące zjawisko uznajemy proces
ciągłego deprecjonowania rangi planów
miejscowych, a tym samym planowania
przestrzennego, przejawiający się poprzez:
a) wprowadzanie zapisów w „specustawach”
umożliwiających działania niezgodne
z ustaleniami planów miejscowych;
b) wprowadzanie zapisów uzależniających ważność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego od ﬁ nansowania (art. 20.1 zmiany w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) przesunięcie środków
budżetowych powoduje utratę ważności planu.
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3. Opracowany na nowo rozdz. 5 zmiany
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera szereg niedopowiedzeń i nieścisłości, na przykład:
a) Procedura nowej „decyzji” (nie wiadomo,
czy jest decyzją o ustaleniu warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu,
czy o zatwierdzeniu urbanistycznego
planu realizacyjnego) może w praktyce być bardzo podobna do procedury
obecnej decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu,
co jest najprawdopodobniej sprzeczne
z intencjami ustawodawcy.
b) Z tekstu (art. 50) wynika, że procedura
urbanistycznego planu realizacyjnego
nie ma zastosowania do większych inwestycji, co jest sprzeczne z artykułami
następnymi.
c) Należałoby wyraźnie określić, dla jakich inwestycji wymagane jest w procedurze urbanistycznego planu realizacyjnego opracowanie projektowe (art.
55), nie można tu zostawić dowolności
interpretacji.

d) Brak precyzyjnej deﬁnicji pojęcia „zgoda
urbanistyczna” – z pojęcia tego zrezygnowano w początkowych artykułach
rozdz. 5, przewija się jednak ono w całym projekcie przedmiotowych zmian,
łącznie z Prawem budowlanym.
4. Brak precyzyjnej deﬁnicji pojęcia „Mediator” oraz określenia trybu jego powoływania i odwoływania oraz umocowania w postępowaniu.
5. Doprecyzowania wymagałyby również
regulacje dotyczące „miejscowych przepisów urbanistycznych”, ponieważ w myśl
obecnych zapisów może dojść do zatarcia
granicy pomiędzy planem miejscowym
a miejscowymi przepisami urbanistycznymi. Ustawa nie określa jednoznacznie zakresu ich stosowania.

czynne, a nie określać parametrów wynikowych, takich jak intensywność zabudowy.
Przyjęte parametry oceniamy jako co najmniej dyskusyjne, np. brak możliwości stosowania intensywnej zabudowy jednorodzinnej szeregowej, zaniżona wymagana ilość
miejsc parkingowych (jeżeli krajowe przepisy
narzucą taką wielkość, to nikt w terenie nie
znajdzie podstaw, by wymagać więcej) itp.
6. Wobec obciążenia projektanta tak dużym
zakresem odpowiedzialności widzimy konieczność wzmocnienia instytucji nadzoru autorskiego – łącznie z wymagalną opinią autora projektu przy oddawaniu obiektu
do użytkowania.
Pozostałe uwagi do planowanych zmian legislacyjnych zostały zawarte w załączonych
dokumentach, które również pozwalamy sobie przedłożyć.

6. Naszym zdaniem krajowe przepisy urbanistyczne powinny zawierać tylko parametry
„pierwotne”, takie jak miejsca parkingowe
(postojowe?), tereny zielone czy biologicznie

podpisano:
Sławomir Żak, architekt, Prezes KRIA
Piotr Rożen, architekt, Wiceprezes KRIA

STANOWISKO IZBY ARCHITEKTÓW Z 9 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU

W sprawie sejmowej nowelizacji
Ustawy o samorządach zawodowych
Po uchwaleniu przez Sejm RP nowelizacji Ustawy o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Krajowa Rada Izby
Architektów przygotowała pismo do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza,
wnosząc o odrzucenie lub wniesienie poprawek do procedowanej nowelizacji.

I

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej powołana do ochrony jakości zabudowanej przestrzeni publicznej Polski, będąc samorządem
zawodowym zrzeszającym architektów – osoby
zaufania publicznego, przyczynia się do: podnoszenia jakości i promocji architektury w Polsce i na świecie, honorowania kodeksu etyki
zawodowej, wprowadzenia europejskich standardów kształcenia i wykonywania zawodu.
W związku z uchwaleniem przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji Ustawy
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Izba
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, kierując
się troską i odpowiedzialnością za losy jakości
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stanowionego prawa w przedmiocie budowy europejskiego środowiska zrównoważonego rozwoju, opartego na kompetencji i wiedzy powierzonej przez Państwo samorządowi architektów,
stanowczo protestuje przeciwko wadliwej implementacji Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie uznawania kwaliﬁkacji zawodowych
polegającej na przyjęciu w art. 1 pkt 2 lit. b
Ustawy z dnia 8 października 2008 r. o zmianie
ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
oraz ustawy – Prawo budowlane (druk sejmowy
749) zmiany art. 5 ust. 2 ustawy o samorządach
zawodowych... poprzez dodanie pkt 4, w efekcie

czego Polska Izba Inżynierów Budownictwa uzyska uprawnienia w zakresie uznawania kwaliﬁkacji zawodowych architektów.
W związku z powyższym wnosimy
o odrzucenie nowelizacji ustawy o samorządach
zawodowych w całości lub przyjęcie poprawki
w art. 1 pkt 2 lit. b ustawy zmieniającej poprzez
nadanie art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządach
zawodowych... następującego brzmienia: „4)
są obywatelami państw członkowskich, którzy
nabyli kwaliﬁkacje zawodowe do wykonywania
działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej

z : a _ 03 _ 2008
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Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 1 i 3 oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwaliﬁkacji zawodowych”.
Za odrzuceniem procedowanej nowelizacji
w całości przemawia fakt wcześniejszego implementowania Dyrektywy 2005/36/WE w ustawie
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwaliﬁkacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej. W uzasadnieniu
do niniejszego pisma zwracamy również uwagę
na inne błędy i niekonsekwencje ustawodawcy.
Uzasadnienie
1. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
z niezadowoleniem przyjęła informację o uchwaleniu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
8 października 2008 r. nowelizacji Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (druk sejmowy 749),
pomimo wielokrotnie zgłaszanych do Ministerstwa
Infrastruktury oraz sejmowej Komisji Infrastruktury
uwag krytycznych, w odniesieniu do wad prawnych w projekcie ww. ustawy, który w założeniu stanowić miał implementację Dyrektywy 2005/36/WE.
Zmiany w projekcie ustawy wniesione w ostatnich
dniach na etapie prac podkomisji infrastruktury
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zdaniem Izby Architektów Rzeczypospolitej, wypaczyły założenia
ustawodawcy europejskiego zawarte w Dyrektywie
2005/36/WE w odniesieniu do zawodu architekta.
Projekt ten otrzymał legitymację Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, jako zgodny z prawem
europejskim, co po zapoznaniu się z brzmieniem
przegłosowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy budzi nasze poważne wątpliwości.
2. Wada polskiego systemu prawnego w zakresie kompetencji zawodowych w budownictwie
posiada swoje źródło w powojennej rzeczywistości PRL, kiedy ustawodawca uznał, że poza tzw.
„pełnymi” uprawnieniami budowlanymi należy
wprowadzić tzw. uprawnienia „ograniczone”
oraz, że projektowanie obiektów architektonicznych dla osób ﬁzycznych należy powierzyć osobom nieposiadającym pełnego wykształcenia.
Ponadto dokonano podziału na wykształcenie
„odpowiednie” i „pokrewne”. Skutkiem takiego
działania uznano, że architekt posiada pokrewne
wykształcenie w zakresie inżyniera budownictwa
(stan ten ma faktyczne uzasadnienie przy porównaniu programów studiów wyższych), a inżynier
budownictwa posiada wykształcenie pokrewne
w zakresie architektury (tyle tylko, że niezasadnie, skoro inżynier budownictwa musi posiadać
jedynie umiejętność czytania rysunków architektoniczno-budowlanych). Fakt ten nigdy nie został
zaakceptowany i zawsze budzić będzie sprzeciw
środowiska architektonicznego.

z : a _ 03 _ 2008

3. Izba Architektów wyraża stanowczy sprzeciw
wobec przyjętej formuły zapisów implementacyjnych i wnosi o niezwłoczne wycofanie ustawy
z Parlamentu, jako dokumentu sprzecznego
z założeniami Dyrektywy 2005/36/WE, i skierowania go ponownie do projektodawcy celem
uwzględnienia uwag samorządu zawodowego
architektów, w szczególności pod względem
niekonstytucyjności proponowanego art. 1 pkt
2 lit. b (zmieniającego art. 5 ust. 2 poprzez dodanie pkt 4 w ustawie o samorządach zawodowych...) oraz aktualnie obowiązującego art.
5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, a także
wynikającego z tych regulacji naruszenia dobra
publicznego, jakim jest ład urbanistyczno-architektoniczny otaczającej nas przestrzeni.
Wprowadzenie w życie zapisów ustawy
spowoduje:
zaburzenie działalności samorządu zawodowego architektów (art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) przez
równoległe powierzenie pieczy nad wykonywaniem zawodu regulowanego – architekta – podmiotowi nieuprawnionemu, tj.
Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa,
Należy zaznaczyć, że tytuł inżyniera jest
wyrazem poziomu zaawansowania wiedzy
technicznej. Tytuł architekta określa tę ważną
dla przyszłości ludzkości strefę aktywności
człowieka w środowisku, która zdaniem Unii
Europejskiej zasługuje na szczególną ochronę i nadzór dotyczący odrębnych wymagań
(standardów) poziomu i rodzaju kształcenia
w stosunku do osób odpowiedzialnych za
ostateczny efekt przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych i prawnych,
dalszą, nieodwracalną dewastację przestrzeni publicznej przez zabudowę projektowaną przez osoby niespełniające wymogów
minimalnego wykształcenia architektów
wbrew wytycznym artykułu 46 Dyrektywy
2005/36/WE. (pkt 27 preambuły do Dyrektywy stanowi: „Projekt architektoniczny, jakość obiektów budowlanych, ich harmonijne
wkomponowanie w otoczenie, poszanowanie
charakteru krajobrazu naturalnego i miejskiego oraz zbiorowego i prywatnego dziedzictwa
należą do kwestii o znaczeniu publicznym”),
4. Nowelizacja ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów pogłębi błędy legislacyjne powstałe
w trakcie jej uchwalania w roku 2000 (o usunięcie których Izba Architektów wielokrotnie postulowała do ustawodawcy). Ustawa w obecnym
kształcie nadaje podmiotowi nieuprawnionemu

– innemu niż wskazuje stosowna Dyrektywa – w tym
wypadku Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa,
upoważnienie do zrzeszania osób posiadających
wg prawa polskiego uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej w ograniczonym
zakresie (art. 14 ust. 3 pkt 2-4 ustawy Prawo budowlane, które zgodnie z logiką powinny podlegać pieczy samorządu zawodowego architektów)
– już spowodowała, przez kilka lat funkcjonowania obowiązujących przepisów, niepowetowane
szkody w zabudowanej przestrzeni publicznej,
powstałe w wyniku podejmowania projektowania
architektonicznego (często znaczących obiektów) przez osoby nieposiadające w tym zakresie
odpowiednich kwaliﬁkacji zawodowych – którym
polski ustawodawca kilkadziesiąt lat temu nadał
uprawnienia do projektowania.
Przewidujemy, że po wejściu w życie nowelizacji ustawy, mającej w założeniu stanowić
implementację Dyrektywy 2005/36/WE, polska
przestrzeń publiczna ulegnie dalszej degradacji,
w wyniku braku możliwości sprawowania pieczy
nad zawodem architekta (w każdej jego postaci
poziomu technicznego) przez organizację celowo
i precyzyjnie wskazanej i wymienionej w przedmiotowej dyrektywie unijnej – Załącznik nr VI
Dyrektywy 2005/36/WE.
5. Dyrektywa 2005/36/WE w pkt 28 preambuły,
stanowi, iż zawód architekta może być wykonywany także „przez przedstawicieli innych zawodów, w szczególności przez inżynierów, którzy
uzyskali specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie budownictwa lub sztuki budowania”. Polska Izba Inżynierów Budownictwa uznała tym
samym, iż w rozumieniu prawa europejskiego,
osoba posiadająca tytuł zawodowy „inżyniera
budownictwa” jest również architektem. Stanowisko to poparła wykonaną na zlecenie opinią
prawną sporządzoną przez adwokata Stanisława Rymara, która została przez urzędników Ministerstwa Infrastruktury w sposób bezkrytyczny uznana za właściwie opisującą stan prawny.
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej załącza do niniejszego pisma wspomnianą opinię
prawną (załącznik nr 4) wraz z ripostą Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik
nr 5) w przedmiotowej sprawie, złożoną na ręce
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego, z podaniem
do wiadomości Pani Poseł Aldony Młyńczak.
Izba Architektów dołącza również załączniki
do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie
standardów kształcenia dla poszczególnych
kierunków oraz poziomów kształcenia, a także
trybu tworzenia warunków, jakie musi spełniać
uczelnia, by prowadzić studia międzykierunko-
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we oraz makrokierunki (Dz.U. z 2007 r. nr 164,
poz. 1166) w zakresie:
Standardów kształcenia dla kierunku studiów:
Architektura i urbanistyka (Załącznik nr 2),
Standardów kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo (Załącznik nr 3).
Niniejszym Izba Architektów wnioskuje do UKIE
o zbadanie proﬁlów kształcenia dla ww. kierunków studiów pod kątem ich zgodności z minimami określonym w art. 46 Dyrektywy 2005/36/WE.
Analiza standardów kształcenia wskazuje
jednoznacznie, że studenci kierunków „Architektura” poza przedmiotami, których zakres jest
zgodny z minimami art. 46 Dyrektywy 2005/36/
WE, kształcą się również z przedmiotów tożsamych z kierunkami „Budownictwo”, a tym
samym poza tytułem zawodowym „architekta”
uzyskują tytuł zawodowy „inżyniera”, natomiast
jedynym przedmiotem z zakresu architektury,
jaki musi opanować inżynier budownictwa, jest
rysunek architektoniczno-budowlany.
6. Odrębnym zagadnieniem pozostaje fakt, że
zarówno ustawa Prawo budowlane, jak i ustawa o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów do
dnia dzisiejszego nie zostały dostosowane do
zmian w systemach kształcenia wyższego, jakie zaistniały na skutek wprowadzenia do prawa
polskiego tzw. Deklaracji Bolońskiej. W związku
z powyższym zapisy ww. ustaw nie uwzględniają, że aktualnie na wyższych uczelniach architektonicznych w Polsce obowiązuje dwustopniowy
tryb nauczania. Pozostawienie tego stanu rzeczy,
bez stosownych poprawek wygeneruje kolejną
niedorzeczność, polegającą na tym, że uznawanie kwaliﬁkacji absolwenta wydziału architektury
(I stopień nauczania), legitymującego się tytułem
zawodowym: „inżynier architekt”, będzie leżało
w kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, czyli podmiotu nieposiadającego odpowiednich kwaliﬁkacji do tego typu działań. Polska
Izba Inżynierów Budownictwa będzie, zgodnie
z nowelizacją ustawy (o ile stanie się obowiązującą „literą prawa”), nadawać uprawnienia ograniczone w specjalności architektonicznej, co jest
niekonstytucyjne i stanowi ingerencję w niezależność samorządu architektów (generalnie zaś
narusza zasadę niezależności samorządów).
Powyższe wynika z treści uchwalonego art. 1
pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 8 października 2008 r.
o zmianie ustawy o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy Prawo budowlane (druk sejmowy 749_u) zmieniającego art. 5 ust. 2 ustawy
o samorządach zawodowych... poprzez dodanie pkt 4, na podstawie którego Polska Izba In-
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żynierów Budownictwa będzie mogła zrzeszać
w związku z treścią dotychczasowego pkt 2
aktualnie obowiązującej ustawy o samorządach
zawodowych... architektów z państw członkowskich, którzy ukończą wydziały architektury
nieuwzględnione w Załączniku V Dyrektywy
2005/36/WE, czyli między innymi absolwentów
szkół architektonicznych, które nie otrzymają
notyﬁkacji Komisji Europejskiej. Tym samym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Polska
Izba Inżynierów Budownictwa będzie uznawać
w tzw. systemie ogólnym kwaliﬁkacje osób, które nie spełniają wymogu do uznania kwaliﬁkacji
architekta rozumianych jako uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, ale
de facto będą mogły ten zawód w Polsce wykonywać. Zwracamy uwagę, że ten zapis ustawy
o samorządach zawodowych może okazać się
sprzeczny z celem konstytucyjnej normy art. 17
ust. 1, z której wynika, że ustawodawca może
tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące
osoby wykonujące zawody zaufania publicznego
i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Dlatego też uważamy, że
przepis ten powinien brzmieć: „4) są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli kwaliﬁkacje zawodowe do wykonywania działalności
w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadającej wymaganiom określonym w pkt 1
i 3 oraz posiadają decyzję o uznaniu kwaliﬁkacji
zawodowych”, a nie, jak w wersji przyjętej przez
Sejm „(...) pkt 1-3”.
7. Jest rzeczą oczywistą i niewymagającą odrębnego dowodu, że zawód architekta i zawód inżyniera – nie są zawodami tożsamymi. Dlatego też powstały dwa odrębne samorządy dla przedstawicieli
tych zawodów – z których tylko samorząd zawodowy
architektów spełnia europejską normę dla uznania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako samorządu zawodu zaufania publicznego. W art. 17
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie
mieści się upoważnienie dla ustawodawcy, by
jednemu z tych samorządów powierzyć pieczę
nad wykonywaniem drugiego z tych zawodów.
Z tych względów Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo protestuje przeciwko
zapisom art. 5 ust. 2 pkt 4 stanowiącym ingerencję w zakres jej kompetencji, nadanych jej ustawą o samorządach zawodowych... na podstawie
konstytucyjnego upoważnienia.
8. Nowelizacja nie podejmuje również trudu rozwiązania istniejącego od wielu lat problemu absolwentów polskich uczelni architektonicznych,

którzy po ukończeniu edukacji pragną odbywać
praktyki zawodowe w państwach członkowskich
UE. Chodzi o fakt żądania od polskich absolwentów (zgodnie z wymogami zawartymi z Załączniku VI Dyrektywy 2005/36/WE) zaświadczenia
o przynależności do Izby Architektów. Zaświadczeń takich Izba Architektów Rzeczypospolitej
Polskiej wydać nie może, ponieważ ustawa
o samorządach zawodowych... nie przewiduje możliwości członkostwa w Izbie Architektów
osób, które nie posiadają uprawnień w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Stan ten
powoduje zrozumiałą i uzasadnioną frustrację
zwłaszcza u młodych absolwentów wydziałów
architektury, którzy nie są w stanie zrozumieć,
dlaczego – w wyniku wadliwej legislacji – są
nierówno traktowani względem ich kolegów z innych państw Unii Europejskiej. Izba Architektów
i w tej sprawie składała stosowne propozycje
rozwiązań prawnych, które przez Ministerstwo
Infrastruktury, a wcześniej przez Ministerstwo
Budownictwa zostały pominięte milczeniem.
We wszystkich wyżej wymienionych kwestiach Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
przygotowała pakiet jednorodnych, spójnych
propozycji legislacyjnych, których wprowadzenie spowodowałoby rzetelną implementację
regulacji unijnych zgodnych z założeniami Dyrektywy 2005/36/WE.
Nie można tworzyć prawa, które obarczone
jest wadą od samego początku, tylko po to, aby
tworzyć pozory realizacji obowiązku nałożonego
na państwa członkowskie przez ustawodawcę
europejskiego. W załączeniu Izba Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia pakiet
kompleksowych rozwiązań prawnych, które
zostały przedłożone Ministerstwu Infrastruktury oraz sejmowej Komisji Infrastruktury (pismo
423/KRIA/2008/w – załącznik nr 1).
9. Jedynie na marginesie powyższego sygnalizujemy, że w Ustawie z dnia 8 października 2008 r. dopatrzyliśmy się paru błędów
i niekonsekwencji, w tym:
w art. 1 pkt 2 lit. c (zmieniającym art. 5 ust.
3 pkt 6 ustawy o samorządach zawodowych...) użyto sformułowania „do projektowania zagospodarowania przestrzennego”,
a powinno być „do projektowania zagospodarowania przestrzeni”,
w art. 1 pkt 6 (dodany art. 20a ust. 7) nałożono na architekta obowiązek poinformowania właściwego oddziału ZUS o świadczeniu
usługi przed jej rozpoczęciem lub po zakończeniu, nie nałożono natomiast takiego obowiązku na inżyniera budownictwa i urbanistę,
pomimo że przepis art. 29 ust. 4 ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwa-
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liﬁkacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej – mówi
o „usługodawcy” zamierzającym świadczyć
usługę transgraniczną – z czego wywieść
należy, że przepis dotyczy każdej osoby
świadczącej usługę w rozumieniu przepisów
tej ustawy bez względu na rodzaj wykonywanego zawodu regulowanego lub działalności
(art. 2 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy – deﬁnicje),
art. 1 pkt 7 (dodany art. 33a ust. 10) z treści
art. 24 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwaliﬁkacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej wynika, że wnioskodawca powinien posiadać znajomość języka polskiego,
niezbędną do wykonywania zawodu regulowanego albo działalności na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast dodany
art. 33a ust. 10 nakłada na wnioskodawcę
obowiązek wykazania się znajomością języka
w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Budzi to uzasadnioną
wątpliwość, czy tak sprecyzowany obowiązek
znajomości języka nie ogranicza przepływu
usług i osób. Brak też wskazania, jaki organ,
na jakiej podstawie i w oparciu o jakie kryteria
ustala stopień znajomości języka,
art. 1 pkt 7 (dodany art. 33d ust. 1-3) jest
sprzeczny z Dyrektywą 2005/36/WE, a także ustawą z dnia 18.03.2008 r. o zasadach
uznawania kwaliﬁkacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
ponieważ pozwala na zastosowanie przepisów
tej ustawy do obywatela państwa członkowskiego, który nabył kwaliﬁkacje na terytorium
państwa innego niż państwo członkowskie,
dla których to osób wymagana jest procedura
nostryﬁkacyjna. Celem ww. Dyrektywy oraz tej
ustawy jest zapewnienie równego traktowania

oraz przepływu osób i usług w ramach jednolitego systemu uznawalności kwaliﬁkacji dla
osób, które nabyły w tych państwach, poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwaliﬁkacje do wykonywania zawodów regulowanych
(zał. V i VI) lub działalności, o których mowa
w załączniku nr IV do Dyrektywy 2005/36/
WE z 7.09.2005 r. Oznacza to, że podstawowe znaczenie dla zastosowania przepisów
ustawy ma nie narodowość ubiegającego się
o uznanie kwaliﬁkacji, ale fakt nabycia kwaliﬁkacji w jednym z państw członkowskich,
art. 2 pkt 2 zmieniony przepis art. 12a ustawy Prawo budowlane odsyła do przepisów
odrębnych bez wskazania, o które przepisy chodzi. Proponujemy, by ustawa w tym
zakresie posługiwała się odesłaniami czytelnymi dla jej adresatów.
Mając na uwadze powyższe, Izba Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo protestuje
przeciwko tak wadliwie skonstruowanej implementacji Dyrektywy 2005/36/WE, bez jednoczesnego uwzględnienia konieczności wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących nadawania
uprawnień zawodowych w Polsce, jasnego i czytelnego zdeﬁniowania zakresu działania architektów. To nie są sprawy „rozdzielne”, jak
utrzymuje Ministerstwo Infrastruktury, a ściśle
powiązane. Bez spójnego, logicznego uregulowania ww. kwestii implementacja przedmiotowej Dyrektywy nie zrealizuje w pełni jej celu.
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
oczekuje uwzględnienia swoich słusznych postulatów w zakresie zmiany ustawy o samorządach zawodowych – zgodnie z przedłożonym
Ministrowi Infrastruktury projektem (pismo 423/
KRIA/2008/w) wraz z niezbędnymi zmianami
w ustawie Prawo budowlane, które – łącznie
z ustawą o samorządach zawodowych archi-

tektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – stworzą w tym zakresie spójny i czytelny
porządek legislacyjny w Polsce.
W imieniu Izby Architektów Rzeczypospolitej
Polskiej uprzejmie informujemy, że w przypadku przyjęcia przez Parlament Rzeczypospolitej
Polskiej ustawy implementującej Dyrektywę
2005/36/WE bez rozwiązania systemowego
i usunięcia ewidentnych błędów prawnych będziemy zmuszeni wystąpić w tej sprawie o interwencję do stosownych organów Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego.
podpisano:
(W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów
oraz Przewodniczących Okręgowych Rad Izby Architektów)
Waldemar Jasiewicz, architekt, Sekretarz KRIA
Sławomir Żak, architekt, Prezes KRIA

DO WIADOMOŚCI
1. Donald Tusk, Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
2. Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu RP
3. Minister Mikołaj Dowgielewicz, Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej
4. Charlie McCreevy, Commissioner in charge of the Internal
market and Services
5. Cezary Grabarczyk, Minister Infrastruktury
6. Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
7. Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
8. Toal O'Muire, Rada Architektów Europy ACE
9. Przewodniczący Klubów poselskich i senackich Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
10. Jerzy Grochulski, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Architektów Polskich SARP
11. Polska Rada Architektury
12. Dziekani Wydziałów Architektury polskich uczelni
architektonicznych
13. Prezesi samorządów zawodowych architektów w krajach
Unii Europejskiej

W ZAŁĄCZENIU
1. Kopia pisma: 423/KRIA/2008/w.
2. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura
i urbanistyka
3. Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo
4. Opinia prawna mec. Stanisława Rymara
5. Kontropinia Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
ws. opinii prawnej mec. Stanisława Rymara
6. Lista obecności na Nadzwyczajnym posiedzeniu KRIA
w dniu 9.10.2008 r.

Nowy skład Krajowej Rady Izby Architektów
Podczas V Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów, odbywającego się w dniach 14-15 czerwca 2008 r. w Warszawie, nastąpiły
zmiany w składzie Krajowej Rady Izby Architektów. Aktualny skład osobowy KRIA przedstawia się następująco:
Prezydium KRIA:
Sławomir Żak (Okręg Dolnośląski) – Prezes Krajowej Rady Izby Architektów
Izabela Klimaszewska (Okręg Wielkopolski) – Wiceprezes ds. Informacji
Paweł Kobylański (Okręg Wielkopolski) – Wiceprezes ds. Zewnętrznych
Piotr Rożen (Okręg Warmińsko-Mazurski) – Wiceprezes ds. Legislacji
Waldemar Jasiewicz (Okręg Podlaski) – Sekretarz
Marek Mikos (Okręg Mazowiecki) – Skarbnik

Członkowie KRIA:
Dariusz Anisiewicz (Okręg Świętokrzyski)
Arkadiusz Bojczuk (Okręg Lubelski)
Tomasz Tomaszewski (Okręg Mazowiecki)
Henryk Zubel (Okręg Śląski)

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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Fotograﬁe: archiwum Pawła Kulpy
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4000

metrów,
pułap,
zwykle z tej
wysokości
wyskakujesz
z samolotu

1300

pierwszy sygnał
ditera, znak, by
przygotować się
do bezpiecznego
otwarcia
spadochronu

1000

drugi sygnał,
oznacza
konieczność
otwarcia
spadochronu

600

trzeci sygnał,
po nim należy
rozpocząć
procedurę
awaryjną

300

powierzchnia
(w stopach)
spadochronu
szkoleniowego

100

powierzchnia
(w stopach)
czaszy
nowoczesnego
spadochronu
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O

O czym się myśli, spadając w kierunku Ziemi?
Czy w ogóle się myśli? Raczej się czuje… Czuje całym ciałem. To niesamowite wrażenie, gdy
leci się z prędkością 200 km/h. Jak je opisać?
– Ciężko! – Paweł Kulpa śmieje się w taki charakterystyczny sposób.
Zna to uczucie. Jest z innego świata. Jest
ponad tym… A przecież rozmawia z kimś, kto
nie oderwał się od Ziemi. Jak to wytłumaczyć?
– Czuję wolność. Taką, jakby człowiek leciał
po prostu sam, bez wsparcia dodatkowych
przyrządów. Bez maszyn, bez samolotów.
Przyspiesza się przez pierwsze 10 sekund.
Później tempo spadania jest już stałe. Nie ma
za to punktu odniesienia. Samolot odleciał,
a Ziemia wciąż jest daleko. Jeszcze tylko przez
chwilę daleko...

Lęk
Od niego zaczyna się wszystko. Tam, na górze, jest zawsze. – Przecież chęć wyskoczenia z samolotu nie jest naturalnym odruchem
(śmiech)! Zawsze jest jakiś opór. Strach może
sparaliżować początkującego. Wtedy trzeba
uszanować decyzję osoby, która rezygnuje.
Po wykonaniu dużej liczby skoków spadochroniarstwo staje się całkiem zwykłym zajęciem. Z czasem się przyzwyczajamy. Do-
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świadczeni skoczkowie mówią, że najgorszą
rzeczą jest przestać się bać. Gdy pojawia się
rutyna. Trzeba być przygotowanym na niebezpieczne sytuacje. Kiedyś, w Hiszpanii, nasz
samolot tuż po starcie miał awarię silnika. 100
metrów nad Ziemią, w środku 16 skoczków.
Nie mieliśmy żadnego wpływu na to, co się
stanie. Każdy myślał tylko o tym, żeby zapiąć
kask i przygotować się na zderzenie z Ziemią.
To były sekundy! Tylko dzięki umiejętnościom
pilota, który wylądował bardzo łagodnie, nic
nam się nie stało. Wtedy chyba nie w pełni
zdawaliśmy sobie z tego sprawę. A przecież
wszyscy mogliśmy zginąć…
To właściwie moje jedyne takie doświadczenie. Nigdy wcześniej nie miałem żadnych
awaryjnych sytuacji. Pewnie dlatego, że przestrzegam reguł. Świadomie robię to, co sprawia mi przyjemność.
Początki
– Siedem, osiem lat temu mieszkałem pod
Poznaniem i codziennie przejeżdżałem obok
lotniska Ligowiec w Kobylnicy. Tam zobaczyłem otwarte czasze spadochronów. Oglądałem też niejednokrotnie w telewizji reportaże
o tym sporcie i pewnego dnia stwierdziłem,
że trzeba spróbować. Pierwszy skok? Oczy-

wiście, że pamiętam! Emocje? Ogromne!
Strach przed samym wyskokiem z samolotu!
Wreszcie skoczyć pozwoliła mi wiara, że instruktor dobrze mnie wyszkolił. Jednak trzeba
naprawdę chcieć, żeby to zrobić.
Jest jeszcze inny, zapamiętany z telewizji obrazek: kilka osób jakby zatrzymało się
w powietrzu, chwyta się za ręce, tworzy ﬁgurę. Takie łatwe! Proste! – Zawsze jest takie,
gdy oglądamy kogokolwiek, kto potraﬁ coś
zrobić. W spadochroniarstwie takie wyczyny wymagają dużego doświadczenia. Tam,
w chmurach, lecąc z ogromną prędkością,
nie tak łatwo zsynchronizować ruchy. Taki pokaz wymaga wielu godzin praktyki, kilkuset
skoków, bo czas spadania z ok. 4000 m do
momentu otwarcia spadochronu wynosi tylko
minutę. – Kiedyś też spróbowałem sił w akrobacjach grupowych. W drugim roku skakania, z przyjaciółmi, którzy swoją przygodę ze
spadochronami rozpoczęli wtedy co ja, wziąłem udział w zawodach RW4 (Relative Work).
Polegały one na budowaniu ﬁgur w powietrzu
w czteroosobowej grupie. Mieliśmy nieduże
doświadczenie. Robiliśmy to tylko dla zabawy, dlatego nazwaliśmy się „4fun”. Zajęliśmy
wysokie, VIII miejsce! – Na osiem drużyn
(śmiech).
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VADEMECUM SKOKÓW
Awaria
Procedurę awaryjną najczęściej
stosuje się, gdy są problemy z głównym
spadochronem. Trzeba go wypiąć i otworzyć
spadochron zapasowy. Niekiedy w takich
sytuacjach przydaje się nóż o specjalnej
konstrukcji, znajdujący się w wyposażeniu
skoczka. Pozwala on odciąć linkę, która
nieprawidłowo się ułożyła i hamuje otwarcie
spadochronu, jednocześnie uniemożliwiając
sterowanie.

BASE
Do tych skoków używa się głównie czasz tzw.
tunelowych, siedmiokomorowych. Są bardziej
wzmocnione w porównaniu z tradycyjnymi
spadochronami, żeby wytrzymały bardzo
gwałtowne otwarcia skok po skoku. Ich cechą
jest mała szybkość do przodu przy otwarciu,
i jak najczystsze otwarcie w zaplanowanym
kierunku bez żadnych opóźnień. Najczęściej
skacze się z obiektów o wysokościach od 50
do 300 m. Na świecie niewiele jest miejsc
o wyższych punktach wyskoku.

Bezpieczeństwo
Na każdej strefie zrzutu, gdzie są
prowadzone skoki, jest kierownik skoku
odpowiedzialny za bezpieczeństwo.
Jeżeli ktoś świadomie otworzył
spadochron bardzo nisko, może się liczyć
z tym, że nie będzie już mógł skakać
w tym miejscu. Tego typu działania są
niedopuszczalne. Nie są też akceptowane
w środowisku. Bezpieczeństwo zawsze
jest na pierwszym miejscu. Dlatego też
skakanie muszą poprzedzić szczegółowe

Jak zacząć?
Jesteśmy zdecydowani na ten pierwszy raz?
Skoczyć może właściwie każdy „zwykły
śmiertelnik”, tyle że w tandemie. Ta forma
jest bardzo bezpieczna, nie wymaga długotrwałego szkolenia, wielu dokumentów i badań. Oczywiście na lotnisku trzeba przejść
przyspieszone, kilkuminutowe szkolenie i
można wsiadać do samolotu. Tandem-pilot
przejmuje całą obsługę skoku, to on ląduje. Adept spadochroniarstwa przeżywa taki
skok bez obciążenia, że musi posiadać jakieś umiejętności.
Samodzielne, bardziej zaawansowane
skakanie wymaga przejścia całej procedury. Konieczne są badania lekarskie. Po nich
można zapisać się na kurs. Tradycyjna metoda nauki – na tzw. linę desantową – coraz
częściej zastępowana jest przez AFF (Acce-

lerated Free Falling – z ang. Przyśpieszona
Nauka Wolnego Spadania). W części teoretycznej uczymy się podstaw przemieszczania
się w powietrzu. W praktycznej na początku
dwóch instruktorów wyskakuje razem z nowicjuszem i uczy go, jak utrzymywać stabilną
sylwetkę, jak się poruszać, jak bezpiecznie
otwierać spadochron. Później następują
skoki z jednym instruktorem, aż do momentu
gdy stwierdzi on, że osoba szkolona potraﬁ
swobodnie spadać, prawidłowo otworzyć
spadochron i bezpiecznie wylądować.
W szkoleniu duży nacisk kładzie się na
sytuacje awaryjne, wymagające bardzo
szybkich reakcji. Ważne jest takie ułożenie
ciała, żeby zawsze móc w bezpieczny sposób otworzyć spadochron. Wówczas brzuch
i klatka piersiowa są skierowane w dół.
Skoczkowie taką pozycję nazywają płaską.

O krok dalej
Wyskoczyć z lecącego samolotu wydaje się
– nawet nam, ziemskim szaraczkom – do
zaakceptowania. Ale rzucić się ze skały?!
Albo z mostu? W przepaść, której bezmiar
wydaje się nieograniczony? Gdy stojąc na
Ziemi, właściwie nie wiemy, jak daleko pod
nami jest... ziemia?!
Kłębiące się w głowie myśli. Building, Antenna, Span, Earth, czyli BASE jumping. Budynki, anteny, mosty... i Ziemia, a właściwie
niebotyczne skały. Urwiska. Styl życia. – To
niebezpieczny rodzaj spadochroniarstwa. Wymaga innego sprzętu, innych przygotowań.
Uprawiam obie formy, ale znam wiele osób,
które skaczą tylko jedną z nich.
W BASE jumping jest jeden spadochron.
Drugi i tak nie zdążyłby się otworzyć. Skoki
mogą być wykonywane już z kilkudziesięciu
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badania medyczne. Odnawia się je co
kilka lat. Wszak prawo lotnicze traktuje
spadochron jako statek powietrzny, czyli
jak samolot.
Diter
To potoczna nazwa wysokościomierzy
(wariometrów) wbudowanych w kaski
lub zakładanych na rękę. Sygnalizują
dźwiękiem, na jakiej wysokości jesteśmy.
Ustawia się je na trzy wartości. Na przykład
na wysokości 1300 m otrzymujemy sygnał,
że to koniec beztroskiego lotu i trzeba się

metrów. Sprzęt przygotowuje się do tak niskiego skoku zwykle z opóźnieniem jednosekundowym lub natychmiastowym otwarciem czaszy spadochronu.
Podczas skoków z większych wysokości
– na przykład 1000-metrowej ściany Monte
Brento we Włoszech – można sobie pozwolić na opóźnienie od kilku do nawet kilkunastu (a z wingsuitem do kilkudziesięciu)
sekund. To zupełnie inne wrażenia niż przy
skoku z samolotu. Przez pierwsze 4 sekundy jest... pustka. Dopiero gdy osiągnie się
100 km/h – prędkość pędną wiatru można
wykorzystać do stabilizacji ciała. Przy tym
wszystkim BASE jumping jest jednocześnie
pewną formą spędzania czasu pozwalającą
zwiedzać piękne okolice. Niekiedy trzeba się
wspinać kilka godzin, żeby skoczyć z wybranego miejsca.
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przygotować do bezpiecznego otwarcia.
Drugi sygnał – na 1000 m; wtedy trzeba już
otworzyć czaszę. Awaryjny – na wysokości
około 600 m. Jego dźwięk oznacza kłopoty
ze sprzętem i konieczność uruchomienia
procedury awaryjnej.
Koszty
Pewnym ograniczeniem w uprawianiu tej
dyscypliny mogą być koszty. Sprzętu nie
trzeba kupować, można go wypożyczyć, ale
oczywiście lepiej mieć własny. Używany
komplet kosztuje około 5 tys. zł, nowy

Dla wszystkich?
Do skoku z samolotu nie są konieczne długie przygotowania czy wyjątkowa sprawność
ﬁzyczna. Skoczyć, szczególnie w tandemie,
może każdy. Spadochroniarstwo uprawiają
także kobiety. Paweł: – Niejednokrotnie widziałem osoby nawet po 60., 70. roku życia, także
niepełnosprawne. To ciekawe przeżycie: zobaczyć kogoś, kto na co dzień ma mnóstwo ograniczeń, a jednak może taki skok wykonać!
Wbrew panującemu stereotypowi nie
trzeba bandażować kostek. Nowoczesne
spadochrony umożliwiają bardzo łagodne
lądowanie. – Ja lubię skakać boso! – zapewnia Paweł. A jak na szybką zmianę ciśnienia
reaguje organizm? Zwykle radzi sobie z tym
problemem. Jednak chore zatoki lub zęby są
tymi dolegliwościami, przy których odradza
się skakanie.

kilkanaście tys. zł. Do tego podstawowy kurs
AFF kosztuje – zależnie od liczby wykonanych
skoków – około 4000 zł. Jednak tradycyjny
kurs – tzw. skoki na linę – kosztuje już około
600 zł. Po trzech takich skokach dowiemy się,
czy spadochroniarstwo nadal nas interesuje.
Do tego dochodzą koszty kombinezonu
i pojedynczych skoków. W aeroklubach
najczęściej płaci się za benzynę. Za skok
z samolotu An-2 z wysokości około 1000 m
– 30 zł. W strefach zrzutów, gdzie skacze się
nawet z 4,5 tys. metrów – około 80-100 zł.

– Są również ograniczenia psychiczne.
Po pierwsze trzeba naprawdę chcieć skakać. Mieć dużo samozaparcia – podkreśla
Paweł Kulpa.
Niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemożliwiają oddawanie skoków. Szczególnie osobom, które dopiero się uczą. One
muszą mieć bardzo dobrą pogodę, odpowiednie zachmurzenie i wiatr. Dodatkowo
trzeba odpowiednio reagować w różnych
sytuacjach. Tak, jak nauczył nas instruktor.
W tym sporcie najważniejsza jest odpowiedzialność za to, co się robi. Trzeba znać
procedury postępowania i nie przekraczać
pewnych granic. To przydaje się także
w codziennym życiu.
Spadochroniarstwo swą przyciągającą
siłę czerpie ze współistnienia przeciwstawnych wrażeń. Najpierw jest zadanie do wy-
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Lądowanie
Jak lądować, żeby uniknąć obrażeń?
Zależy od sprzętu, na jakim się skacze.
Nowoczesne spadochrony mają
małą powierzchnię – około 100 stóp
kwadratowych – i specjalny proﬁl
sprawiający, że prędkość postępowa
jest bardzo duża. Taki spadochron
trzeba mocno rozpędzić do lądowania,
co wymaga dużych umiejętności
i doświadczenia. Lądowanie jest
jednak bardzo efektowne. Skoczek

konania: skok! Później stres, adrenalina.
Spięcie, gdy samolot zbliża się do pułapu,
czyli wysokości, z której skaczemy. Jeszcze
raz sprawdzamy, czy jesteśmy podopinani.
Wreszcie skok! Fascynujące ewolucje. Pęd
powietrza, szybowanie tuż nad Ziemią. I radość: udało się! Szampan w głowie. A przy
tym reset mózgu. W górze nie ma kombinowania. Nie ma myślenia o codzienności. To
świetne dla higieny psychicznej. Na końcu
pozostaje zmęczenie ﬁ zyczne.
Uzależnienie
Silne emocje powodują wydzielanie adrenaliny. Euforię. Paweł: – Często widuję osoby, które skaczą pierwszy raz. Trzyma je co
najmniej do wieczora albo i jeszcze dłużej.
Dlatego skoki jak każde przyjemne, ciekawe, a przede wszystkim mocne przeżycie,
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leci kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt
metrów tuż nad Ziemią. Spadochronem,
który ma około 300 stóp kwadratowych,
ląduje się powoli, łagodnie, bez żadnych
problemów.
Spadochron
Każda czasza ma swoją charakterystykę.
Są wolne – mające 300 stóp kw.
powierzchni – ale też i szybkie – mające
100, a nawet mniej stóp – nazywane
pieszczotliwie „ściereczkami”.
9-komorowe łatwiej się prowadzą,

7-komorowe wybierają bardziej
doświadczeni, bo umożliwiają wykonanie
większej liczby ewolucji. Współczesny
spadochron jest zbudowany na zasadzie
plecy-plecy. W jednym kontenerzeopakowaniu są dwa spadochrony: główny
i zapasowy. Systemów otwierania jest
kilka. Najbardziej popularny jest tzw.
pilocik – miniaturowy spadochron, który
trzeba wyrzucić za obrys ciała. To on
inicjuje otwarcie głównego spadochronu
wyciągając czaszę. Ważne jest, żeby

oczywiście mogą uzależniać. Niesamowity był pierwszy skok BASE, który wykonałem w Norwegii. To było naprawdę mocne!
Sprawdzian samego siebie, psychiki i umiejętności. Kiedy stoi się na skale, która ma
kilometr wysokości, to chwilę przed skokiem
człowiek myśli o wielu różnych sprawach.
Adrenalina trzymała mnie jeszcze co najmniej dwa dni. To chyba taka męska chęć
sprawdzenia się.
Doświadczeni skoczkowie szukają nowych emocji. W zeszłym roku w hiszpańskiej Empuriabrava wykonaliśmy ze znajomą
fantastyczny skok z samolotu. Ja leciałem
w wingsuicie, a koleżanka siedziała na moich plecach. Tak, to był lot prawie załogowy
(śmiech). Fantastyczne uczucie!
Kultowe miejsca? Raczej nie. Bardzo
popularna jest Empuriabrava na wybrzeżu

Costa Brava w Hiszpanii. To jedna z największych stref spadochroniarskich w Europie. Można tam skakać cały rok, zawsze
są przynajmniej dwa, trzy samoloty i świetna organizacja. Oczywiście każda strefa
zrzutów ma swój niepowtarzalny klimat, widoki z góry. Sporo jednak zależy od ludzi,
którzy tam są.
W Polsce, obok aeroklubów, są trzy komercyjne, profesjonalne strefy: w Ostrowie
Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim
i Chrcynnie pod Warszawą. To miejsca,
gdzie można skakać profesjonalnie. Niekiedy zdarzają się gościnne „występy”
w różnych miastach, bo wiele osób chce
zobaczyć nowe miejsca. Bardzo lubię skoki nad Poznaniem. Zwykle w trakcie imprez
na Malcie. Polecam widok tego miasta
z góry!
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to robić na odpowiedniej wysokości.
W skokach z samolotu – około 1000 m.
A jak otworzyć spadochron? Paweł Kulpa:
– Szybko! (śmiech)
Technika
Jest kilka technik skoków. Są skoki,
w których spada się płasko, czyli w pozycji
leżącej. Tego typu skoki najczęściej są
później rozbudowywane o jakieś formacje,
np. 4 osoby, 8 osób itd. Kolejnym
sposobem jest styl tzw. free fly. Polega
na spadaniu, kiedy ciało jest ustawione

Ekstremum?
Tego doświadcza chyba większość z nas:
grono znajomych zaczyna się ograniczać
do kolegów i koleżanek z pracy. Spadochroniarstwo to odskocznia. Niemal cały
przekrój społeczny, zawodowy: prawnicy,
lekarze, dziennikarze, studenci, antyterroryści. W powietrzu pokazują swoją praw-

Paweł Kulpa
pawel@orionfds.pl
32 lata, jeden z nielicznych
Polaków uprawiających BASE
jumping i spadochroniarstwo.
Dyrektor zarządzający ﬁrmy Lars,
Wiceprezes Orion FDS
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wertykalnie, czyli głową w dół lub nogami
w dół. Mniejszy opór powietrza sprawia,
że skoczek osiąga większe prędkości,
przeciętnie około 250-260 km/h.
Nauczenie się free fly wymaga co najmniej
200-300 „normalnych” skoków.
Wingsuit
Kombinezon ze skrzydłami, mający coś
w rodzaju błon. Umożliwia zmniejszenie
prędkości, przedłużenie swobodnego
spadania i przemieszczenie się nawet
do 4 kilometrów.

dziwą twarz. W ekstremalnych sytuacjach
inaczej się nie da! Jest weryfikacja. Wychodzą specyficzne cechy charakteru. Jesteśmy sobą!
Z czasem pojawia się chęć poznania
czegoś nowego. Zbadania tego, co jeszcze
nieznane, a już pociągające. Przy tym wymagające odwagi połączonej z nietuzinkowymi
umiejętnościami. To taka terra incognita aeronautyki.
Paweł: – Spędzam wolny czas w różny sposób – lubię także inne sporty, choćby nurkowanie. Chciałbym jednak skoczyć
BASE w umożliwiającym dalsze i dłuższe
loty wingsuicie. Na razie nie mam jeszcze
wystarczającego doświadczenia i umiejętności, żeby zrobić to bezpiecznie. A przecież
oddałem już ponad 500 skoków z samolotu
i 26 „beisowych”.

Wysokość
Najczęściej oddaje się skoki z wysokości
4000 m. Na niej jeszcze ilość tlenu jest
wystarczająca. Powyżej skoczkowie powinni
być już wyposażeni w butle z tlenem. Również
w samolocie musi być instalacja tlenowa
umożliwiająca oddychanie. Czas spadania
z wysokości 4000 m zależy od kilku czynników.
Przede wszystkim ważna jest pozycja ciała.
Do chwili otwarcia czaszy opada się 50-60
sekund. Wyjątkiem są skoki w wingsuicie.
Paweł: – Mój rekord to 2 minuty do otwarcia.

XXI wiek bywa nazywany wiekiem sportów ekstremalnych. Określenie sport ekstremalny dobrze się sprzedaje (śmiech). Używa się takich słów, żeby przyciągnąć ludzi.
Skoków ze spadochronem z samolotu tak
bym nie nazwał. Wejście na Mount Everest
czy K2 to jest coś ekstremalnego! Albo pływanie w Morzu Arktycznym, gdy woda ma
temperaturę 2 stopni Celsjusza!
***
Pawłowi pozostaje nieekstremalny, jego zdaniem, spadochron... – Nie mam teraz jakichś
szczególnych planów. Mam nadzieję, że więcej osób w Polsce będzie miało wingsuity i będziemy mogli polatać w większej grupie. To
jest naprawdę fantastyczne doznanie.
Czego w takim razie życzyć skoczkowi?
– Blue sky! (śmiech).
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