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Wiatru w żagle
Z początkiem roku wszyscy ostro zabraliśmy się do pracy i oto efekt. Nie chodzi tylko o numer Z:A, który Szanowny Czytelniku właśnie trzymasz w ręku,
OGÓLNOPOLSKI KWARTALNIK KRAJOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

ale raczej o ewolucję, jaka następuje w systemie naszego działania. Powoli
rusza to, czego – przyznaję, że dość optymistycznie, ale jednak – się spo-
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dziewałem. Uruchamiają swoją aktywność kolejne osoby, pojawiają się deklaracje współdziałania i współtworzenia środowiskowego pisma izbowego.
Dzięki temu rozbudowujemy zespół i poszerzamy spojrzenie.
Rośnie też grono Czytelników. Poza liczbą blisko 8,5 tysiąca architektów
należących do Izby, i otrzymujących czasopismo pocztą, docieramy poza
struktury samorządu. Na styczniowej Budmie, przy okazji dwóch tylko konfe-
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rencji, zainteresowanym osobom rozdaliśmy blisko 300 egzemplarzy Z:A. Na
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rowego numeru. Do redakcji docierają e-maile od architektów niebędących

witrynie internetowej zanotowaliśmy 400 pobrań elektronicznej wersji premiejeszcze członkami Izby i zapytania o prenumeratę.
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Zaczynamy więc istnieć w świadomości. I to jest najważniejsze. Specjaliści zajmujący się ogromnie dziś popularnym public relations twierdzą, że
od tego należy zaczynać. Po pierwsze, stworzyć dobry produkt, który będą

projekt graﬁczny: Oria Media
opieka artystyczna: Ewa Krzywińska
serwis foto: mammamia studio
dtp: Wojciech Kasprzak, Jolanta Metzger
korekta: Dariusz Tokarz

mogli docenić odbiorcy. Po drugie, być pierwszym w założonej kategorii. Dopiero wtedy można dbać o promocję.
Czy stworzyliśmy już dobry produkt? Sądzę, że zaczęliśmy nie najgorzej. Wybraliśmy dla pisma tematykę odpowiadającą statutowym zadaniom

marketing i reklama
w wydawnictwach Izby Architektów:
Sebastian Osowski
osowski.biuletyn@izbaarchitektow.pl
tel. kom. 603 79 66 60
druk: Allexim sp. z o.o.

Izby: działania w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu architekta,
poszerzanie wiedzy zawodowej, pomoc we właściwym wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych, tworzenie właściwych relacji architekt – zamawiający. To deﬁniuje kategorię, którą stworzyliśmy. I w niej „Zawód:Architekt”
jest pierwszy.

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

Jeszcze niedawno patrzyliśmy z zazdrością na pisma wydawane przez inne
samorządy. Dziś mamy i tworzymy własne. Pamiętajmy przy tym, że równocześnie budujemy dwie, a nawet trzy marki: Izby Architektów, Zawodu:Architekt
i tytułu architekta.

www.zawod-architekt.pl
www.izbaarchitektow.pl
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Audyt w jednym programie
Wraz z pojawieniem się w Polsce duńska
ﬁrma BuildDesk, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z efektywnością
energetyczną budynków, konsultingiem
i doradztwem, zaprezentowała system
BuildDesk Energy Audit.
BDEA jest kompleksowym programem
do przeprowadzania audytów energetycznych budynku zgodnie z Ustawą
Termomodernizacyjną. O ile dotychczas

Styl puka do drzwi
Zadaniem drzwi wewnętrznych nie są
już tylko walory użytkowe: podział poszczególnych pomieszczeń mieszkania
lub domu oraz zapewnienie w nich ciszy i intymności. Obecnie oczekujemy
od nich o wiele więcej. Powinny stanowić efektowny element dekoracyjny
wnętrza. O funkcjonalności połączonej
z interesującym wzornictwem możemy
mówić w przypadku Logo, najnowszej
kolekcji drzwi drewnianych w ofercie
salonów Interno. Oryginalny wzór
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audytorzy korzystali z kilku programów,
a większość danych i tabel musieli
wprowadzać i wykonywać ręcznie, teraz
cały proces mogą wykonać w jednym
systemie. BDEA pozwala na poszukiwanie najlepszych wariantów termomodernizacji i swobodne modelowanie
budynku. Zawarte w nim bazy danych
klimatycznych i aktynometrycznych
umożliwiają analizę budynku w każdej
lokalizacji. Program ma także biblioteki

Malarstwo na poziomie

Nagrody Ministra

Malarstwo, podobnie jak architektura, powinno być ciekawe „w ogóle
i w szczególe”. Temu wyzwaniu
sprostało dzieło Leona Tarasewicza,
artysty malarza znanego z niekonwencjonalnych pomysłów i działań.
Na początku tego roku z krużganków
holu głównego Muzeum Narodowego
we Wrocławiu można było obejrzeć
trzy olbrzymie obrazy. Obejrzeć, ale
także poczuć z bliska... po prostu
po nich spacerując. Artyście za
blejtramy posłużyły bowiem podesty
dziesięciometrowego rusztowania.
Zaskakująca w zabytkowym wnętrzu
konstrukcja została podzielona na trzy
poziomy. Na każdym dominował jeden
z kolorów: żółty, czerwony lub zielony.
Intensywność i bliskość barw skłaniały do reakcji: dotykania, przyglądania
się detalom. Większość zwiedzających
chętnie przyjmowała to zaproszenie.
Z nietypowej perspektywy można było
oglądać również detale architektoniczne budynku muzeum.
[MM]

Doroczne nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinach architektury,
budownictwa, planowania przestrzennego i urbanistyki przyznawać będzie
Minister Infrastruktury. Zgłaszane
mogą być osiągnięcia oryginalne,
odkrywcze, o wysokich walorach jakościowych. Warunkiem zakwaliﬁkowania
wniosku jest wykorzystanie dzieła
w praktyce (uchwalenie, wdrożenie)
w ostatnich 3 latach. Obok budynków
i rozwiązań technologiczno-materiałowych do nagród mogą kandydować
między innymi prace naukowo-dydaktyczne. Konkurs ogłoszony w tym roku
jest już 53. edycją. W ubiegłorocznej
przyznano 13 nagród, w tym 8 z dziedziny architektury i budownictwa.
Wnioski mogą składać (do 30 kwietnia
2008 r.) twórcy, a także instytucje
oraz osoby ﬁzyczne i prawne związane
z powstawaniem bądź wykorzystywaniem danego osiągnięcia. Regulamin
konkursu dostępny jest na stronie:
www.mb.gov.pl.
[TW]

BuildDesk Energy Audit
to jeden program
do pełnego audytu
energetycznego budynku

otrzymano dzięki połączeniu naturalnego drewna oraz trzech podłużnych,
satynowych okienek. Zamontowano
je bez ramek przyszybowych, by
tworzyły z płaszczyzną drzwi idealnie
płaską powierzchnię. Kształt szklanych
prześwitów i efekt łączenia z drewnem
podkreślony został lustrzanymi obwódkami, w których osadzono szyby.
Zabieg ten dodał drzwiom elegancji,
lekkości i ﬁnezji. Okienka odbijają
reﬂeksy i światła, ożywiając ich grą
nastrój i klimat mieszkania. Wysoką

jakość drzwi Logo podkreśla pokrycie
naturalnym fornirem. W kolekcji jest
do wyboru kilkanaście modnych
wzorów, m.in. teak, dąb w pięciu rodzajach, klon, jesion, jatoba, merbau,
orzech amerykański, brzoza ﬁńska,
brzoza, klon oliwkowy czy palisander
santos. Eleganckim uzupełnieniem
nowych drzwi są włoskie klamki Olivari
serii Link i Logo. Interno jest siecią salonów oferujących także drzwi szklane
i systemy przesuwne.
> www.interno-drzwi.pl
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Living the modern

publicznych i prywatnych oraz
wykorzystania alternatywnych źródeł
energii. Wszystko po to, by stworzyć
interesujące domy w fascynujących
i bardzo różnorodnych regionach tego
odległego kontynentu.
Innym zagadnieniem – które poruszyli autorzy budynków – było powiązanie
ich z otoczeniem. Mimo że wyznają
różne idee i podlegają wpływom
z całego świata, to łączy ich jedno:
wszyscy są ściśle związani z miejscem,
w którym tworzą. Ich domy nigdy nie
zamykają się na swe otoczenie. Prezentują zupełnie niezwykłą wrażliwość na
specyﬁkę krajobrazu, bez względu na
to, czy tworzy go dziewicza przyroda,
czy pejzaż wielkiego miasta.
Przegląd został uzupełniony wcześniejszymi przykładami modernizmu,
powstającymi od lat pięćdziesiątych
do osiemdziesiątych minionego już
XX wieku. Znalazły się wśród nich
prace takich architektów, jak: Glenn
Murcutt, Harry Seidler, Gabriel Poole,
Sydney Ancher, Neville Gruzman, Stan
Symonds i Robin Boyd.
[MM]

Modernizm we współczesnej architekturze Australii, reprezentowany
przez dwadzieścia pięć australijskich
pracowni architektonicznych, mogliśmy
oglądać do końca marca we wrocławskim Muzeum Architektury.
Wystawa obejmowała niemal
pięćdziesiąt budynków mieszkalnych
zrealizowanych w ciągu ostatnich piętnastu lat. Znalazły się na niej budowle
różnej wielkości: od wolnostojących
domów jednorodzinnych po apartamentowce sprawiające wrażenie, jakby
sięgały chmur.
Prezentowane obiekty składają się
na obraz współczesnej architektury
tego kraju, w którym rozwój tradycji
modernizmu posłużył projektowaniu
budynków odpowiadających specyﬁcznemu stylowi życia mieszkańców,
wymogom klimatu i krajobrazu.
Architekci wznoszący budynki
mieszkalne w Melbourne, Sydney
czy Brisbane skupili się na problemach zrównoważenia przestrzeni
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Rok 2008 – początek
Kiedy świadomość nie
nadąża za postępem
konsumpcji cywilizacji,
pojawia się zjawisko
dryfowania – zgody na
chaotyczne, pośpieszne
działanie bez kontroli
trwałego celu. Myśl
ta dedykowana jest
wszystkim osobom
i podmiotom prawnym
przygotowującym
zmiany istniejących
warunków gospodarki
przestrzenią.
Brak decyzji w zakresie

konstrukcji budynków powstających
w Polsce w latach ubiegłych, co pozwala
na przyspieszenie pracy przez wybór gotowego systemu, w którym wybudowany
został analizowany budynek. Wyposażony jest również w biblioteki materiałów
pozwalające na dowolne konstruowanie
przegród budowlanych i odtworzenie
każdego obiektu.
Produkt ﬁrmy BuildDesk umożliwia
także analizę ﬁnansową i oferuje rozbu-

dowany system pomocy i podpowiedzi.
Dzięki BDEA można poszukiwać najlepszego rozwiązania i rozważać różne
warianty modernizacji. Po wprowadzeniu danych i przeprowadzeniu wstępnej
optymalizacji można wydrukować
audyt szacunkowy i posłużyć się nim
w rozmowach z inwestorem. Dopiero
w dalszym etapie dane zostają przesłane do serwera, który je weryﬁkuje
i przygotowuje wycenę.

Po dokonaniu akceptacji audytor
otrzymuje gotowy audyt w wersji
elektronicznej. BuildDesk deklaruje, że
uproszczony audyt szacunkowy będzie
bezpłatny – program można otrzymać,
zainstalować i wypróbować za darmo.
Zapłacić należy dopiero za skończone,
kompletne wydruki audytu, gdy użytkownik będzie pewien, że chce w swojej
pracy korzystać z tego narzędzia.
> www.builddesk.pl

deﬁnicji symetrycznego
rozwoju przestrzeni
wynika z prób
konfrontacji dwu
pokrewnych pojęć: ładu
przestrzennego i rozwoju
zrównoważonego,
które samoopisują się
w wyżej wymienionej
kolejności jako twórcza

Dąb palony na podłodze
Dąb od wieków kojarzy się z trwałością, prestiżem, elegancją.
Dlatego w tym kierunku idą często
producenci materiałów drewnianych
i drewnopochodnych. Dąb palony
to jeden z nowych wzorów paneli
podłogowych Presto Structure ﬁrmy
Classen, imitujących naturalne drewno.
Charakterystyczna dla ciemnego dębu
mozaika brązu z delikatnymi reﬂeksami
beżu dobrze harmonizuje z barwami
ciepłymi i zimnymi. Sprawdzi się

z : a _ 01 _ 2008

więc doskonale w pomieszczeniach
przytulnych, miękkich, ale z równym
powodzeniem można ją wykorzystać także we wnętrzach surowych
i nowoczesnych. Podłogi laminowane
kolekcji Presto Structure mają wysoką
wytrzymałość i odporność na ścieranie
(klasa AC4). Dlatego można je układać
również w budynkach biurowych czy
użyteczności publicznej. Na trwałość
w pomieszczeniach mieszkalnych
producent udziela 15 lat gwarancji.
> www.classen.pl

wartość i wartościowa
twórczość. Nie ma więc
konﬂiktu, konfrontacji,
istnieje jedynie potrzeba
świadomości zgody na
logiczną nierozłączność
tych zbiorów.

Sławomir Żak, 15.01.2008
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Polsko-ﬁńska kula światła
MOFlight to nowy projekt duetu Tomasz
Rudkiewicz i Heikki Kiiski, stworzony
w odpowiedzi na zalew tanich towarów
produkowanych w Azji. Lampy projektowane i wytwarzane pod marką MOF są
w pełni oparte na europejskiej – polskiej
i ﬁńskiej – produkcji oraz materiałach
najwyższej jakości. Jednym z przykładów
jest lampa Avocado, zaprojektowana
przez Tomasza Rudkiewicza z wykorzystaniem szlachetnego, grubego szkła
produkowanego ręcznie w Polsce. Dwie

szklane, przezroczyste półkule otaczają
źródło światła, którym jest zespół diod
LED –„pestka awokado”– wtopiony
w przezroczysty krążek pomiędzy
szklanymi półkulami. Krążek, wykonany

Mają Character
Świat starożytnych Egipcjan, Persów,
Majów na nowo odkrywa przed nami
Character. Najnowszy produkt ﬁrmy
Stegu®, zainspirowany kulturami tych
starożytnych cywilizacji, przypomina
o ich wspaniałej architekturze.
Ukazuje naszym oczom sceny związane z antycznymi mitami, skomplikowanymi wierzeniami. Dekoracyjne
elementy Characteru wykonane są
na bazie wysokogatunkowego gipsu
z mineralnymi domieszkami.
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z miękkiego poliuretanu, jest mlecznoprzezroczysty. Dzięki temu rozprasza
światło diod i rozświetla całą formę.
„Avocado” to przykład lampy, która cała
świeci – nie ma podstawy, klosza. Jest
po prostu kulą światła. [mm]
> www.moﬂight.com
Szczelne płyty warstwowe
Niedawne targi Budma pozwoliły
zaprezentować się ﬁrmie Brucha, która
w Polsce działa od 2007 roku. Austriacki
producent płyt warstwowych do chłodni

i hal, także samych komór chłodniczych,
działa już w kilkunastu innych europejskich krajach. Brucha ma duże doświadczenie w przemyśle spożywczym
i chłodniczym. Wytwarza płyty warstwo-

Ręcznie rzeźbione fragmenty
i całościowo przygotowane aranżacje
zachwycają precyzją wykonania,
bogactwem wzorów, fakturą i barwą.
Każdy z systemów Characteru może
być przygotowany dla indywidualnego
projektu. Gotowe, istniejące systemy
to punkt wyjścia do dalszych prac,
zmiany kompozycji, dodawania nowych elementów. Wytwórca zapewnia
też przygotowanie wizualizacji oraz
doradztwo aranżacyjne. I na życzenie
klienta – gwarancję niepowtarzal-

we z poliuretanu, wełny mineralnej, stali
nierdzewnej oraz płyty akustyczne. Na
liście referencyjnej ﬁrmy znajdują się
m.in. trzy hale narciarskie i magazyn
wysokiego składowania o wysokości
33 m. Atutem podkreślanym przez producenta jest szczelność połączeń – płyty
składane na pióro i wpust są dodatkowo
uszczelnione specjalną masą. Dzięki
temu rozwiązaniu ﬁrma potraﬁ zbudować
ściany nieprzenikalne dla gazów, co
pozwala zastosować w magazynach
nowoczesne systemy przeciwpożarowe
– wypełniające pomieszczenia azotem,
redukując jednocześnie zawartość tlenu.
Pożar jest wówczas tłumiony bez użycia
wody i zalania składowanych artykułów.
> www.brucha.com

normy jakościowe oraz nie posiadają
wypływki wewnętrznej, co sprawia, że
nadają się do różnego rodzaju elementów
suwliwych, działających na zasadzie
teleskopowej. Rury precyzyjne wykorzystywane są głównie w przemysłach
motoryzacyjnym i maszynowym. Ich
zastosowanie w budownictwie uzależnione jest od wymaganego stopnia precyzji
i podwyższonej wytrzymałości materiału.
Huta z Rudy Śląskiej będzie również produkować proﬁle przeznaczone tylko dla
konstrukcji budowlanych: formowany na

Rury precyzyjne
Jednym z niewielu w Europie producentów stalowych rur precyzyjnych formowanych na zimno, zgrzewanych stanie się
wkrótce Huta Pokój. Ich produkcja, na
bazie technologii opracowanej w tej
hucie, rozpocznie się w drugim półroczu
2008 roku. Rury spełniają zaostrzone

zimno kształtownik zamknięty kwadratowy 140 x 140 x 4 i 5 mm oraz prostokątny
200 x 80 x 4 i 5 mm, wytwarzane ze
stali gatunków S235JR i S355JR.
> www.hutapokoj.eu

Konkurs Spa-sją
„Projektuj Spa-sją” – to hasło konkursu Spa Art 2007 na projekt wieloosobowej wanny Spa z hydromasażem.
Wieloosobowej, bo przeznaczonej do
użytku publicznego. Jak deklarowali
organizatorzy, nadesłano niemal 70
projektów prezentujących wyrównany
poziom. Jury konkursu oceniało przede
wszystkim niekonwencjonalne rozwiązania wzornicze, nowoczesne podejście

do formy, walory użytkowe zaprojektowanego produktu oraz możliwość
wprowadzenia go do produkcji. Wyniki
Spa Art 2007 ogłoszono na początku
2008 roku. Najwyżej oceniono dwa
projekty: „Exotic” Adama Kściuczyka,
a także „Four-Two” duetu Ewa Słabosz
i Bartłomiej Drabik. Ten pierwszy
projekt zyskał uznanie za formę
i kolorystykę inspirowaną owocami
cytrusowymi. W drugim doceniono

ności stworzonego wzoru. Character
powinien sprawdzić się w dużych
pomieszczeniach, eleganckich
siedzibach ﬁrm, hotelach, bankach.
Dopełni zarówno wnętrza stylizowane
na historyczne, jak i nowoczesne,
podkreślające wizerunek osoby, ﬁrmy,
budynku. Ekskluzywność elementów
ozdobnych tego systemu, jak zapewnia
producent, podkreśla też fakt, że nie
można ich kupić w zwykłym sklepie
czy markecie budowlanym.
> www.stegu.pl
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Inteligentne okna
w inteligentnym budynku
Nazywa się Z-Wave i jest bezprzewodowym systemem komunikowania między
domowymi urządzeniami elektrycznymi. Stworzyło go 200 producentów
takich urządzeń (m.in. Intel, Logitech,
Panasonic, Apple, General Electric).
Protokół radiowy łączy w jedną zdalnie
sterowaną sieć wszystkie domowe
urządzenia elektryczne: oświetlenie, termostaty, alarmy, telefony, klimatyzację,

bramy garażowe, a także okna i rolety.
Moduły systemu są już montowane
w produktach wielu ﬁrm, choćby
Danfoss czy Osram. Teraz do tego
grona dołączy także Fakro, które zacznie
wyposażać w Z-Wave'a okna dachowe
i akcesoria do nich. Instalacja systemu
– zarówno we wznoszonych, jak i już
istniejących obiektach – jest prosta i nie
wymaga układania kabli. Do sieci można
podłączyć wszystkie urządzenia, które
posiadają wbudowany moduł Z-Wave.

funkcjonalność oraz niecodzienny
dizajn, w którym autorom udało się
połączyć minimalizm z elegancją. Obu
projektom przyznano ex aequo drugie
nagrody. Trzecie miejsce otrzymał
Olaf Morelewski za nowatorski projekt
„LEDwanna”. Uwagę zwrócił pomysł
wykorzystania diod LED do uzyskania
na podłodze i ścianach efektu świetlnych motywów roślinnych. Natomiast
propozycję zatytułowaną „Vis-a-vis”

Inez Kochanowskiej wyróżniono.
Była to już szósta edycja konkursu
organizowanego przez ﬁrmę Poolspa,
producenta urządzeń typu Spa
& Wellness, należącego do grupy
Roca. Efektem poprzednich są m.in.
wanna Corazon oraz panel hydromasażowy Mono, wprowadzone do
oferty Poolspa. Powstały one na bazie
wyróżnionych w Spa Art projektów.
> www.poolspa.pl

E-katalogi, czyli
„narzędzie pod ręką”
W dziedzinie architektury i projektowania wnętrz przestrzeń informacyjna
Internetu może być źródłem inspiracji,
użytecznych narzędzi oraz pomocy
technicznej. Trzeba tylko wiedzieć,
gdzie i czego szukać. Pomocna może
okazać się np. strona internetowa ﬁrmy
Armstrong, producenta suﬁtów podwieszanych. E-katalog produktów, jaki
ostatnio udostępniono na tej witrynie,
zawiera informacje na temat wszystkich

z : a _ 01 _ 2008

suﬁtów podwieszanych producenta, ich
fotograﬁe i specyﬁkacje techniczne. To
interaktywne narzędzie pomaga również

Każdy produkt elektryczny ﬁrmy Fakro
będzie zawierał taki moduł. Umożliwi to
sterowanie – za pomocą pilota – oknami
wyposażonymi w siłowniki, obsługę
rolet zewnętrznych, wewnętrznych,
żaluzji oraz markiz. W przyszłości sterować nimi będzie można przez telefon
komórkowy, komputer i Internet.
Integracja z Z-Wave to niejedyna
„elektryzująca” nowość Fakro. Jeden
z trzech nowych typów okien (FTP-V
Electro) wyposażono w zintegrowany
system elektryczny umożliwiający
otwieranie i zamykanie okna i sterowanie dodatkami. Wbudowany czujnik
deszczu zamyka okno, gdy zaczyna
padać. Do oferty wprowadzono także
automatyczny nawiewnik V40P, wpuszczający optymalną ilość powietrza,
niezależnie od warunków zewnętrznych. Dla budownictwa pasywnego
i energooszczędnego zaproponowano
okno FTT Thermo o współczynniku
U =0,94 W/m2K oraz zespalane
z oknami dachowymi kolektory słoneczne wpuszczane w połać dachu.
> www.fakro.pl

dobrać do wnętrza właściwe rozwiązanie projektowe. Wskazuje na role i funkcje, jakie spełniają podwieszane suﬁty

W barwie miedzi
Nowy, jedenasty kolor do swojego
systemu podbitki dachowej wprowadziła
ﬁrma Plastivan. Imitujące miedź panele
powstały dzięki wykorzystaniu w składzie
drobinek tego metalu. Dzięki temu pasują do popularnych systemów rynnowych
i dachowych. Panele podbitkowe z PVC
są odporne na warunki atmosferyczne.
Nie wymagają malowania oraz konserwacji. Charakteryzują się także dużą
wytrzymałością mechaniczną i niewielką
masą. Pozwalają precyzyjnie wykończyć

takie części dachu, jak: zwieńczenie,
narożnik czy płatew. Szerokość paneli
pozwala na montaż opraw oświetleniowych oraz kratek wentylacyjnych.
> www.plastivan.pl

wewnątrz budynków, w których ważne
jest zachowanie restrykcyjnych warunków sanitarnych (szpitale, przychodnie)
lub akustycznych (pomieszczenia
biurowe, konferencyjne). Zamieszczona
galeria zdjęć z gotowych realizacji może
być dodatkowym źródłem pomysłów
i podpowiedzi. Całość jest zaprezentowana w przystępnej i czytelnej
formie. Wszystko można powiększyć,
obejrzeć oraz przeczytać szczegółowe
charakterystyki.
> www.armstrong.pl
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Dostrzegać siłę profesjonalizmu
Czy nominacja wiceprezesa Krajowej Rady Izby Architektów
na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
przyniesie środowisku pozytywne rozwiązania? Jakie mogą to być
zmiany? Z ministrem Olgierdem Dziekońskim rozmawiamy o postrzeganiu
i budowaniu pozycji architekta w polskich i europejskich realiach.

Po nominacji odebrał Pan zapewne wiele
gratulacji od koleżanek i kolegów architektów.
Czy pojawiły się jakieś szczególne życzenia?
> Gratulacji było sporo, a w życzeniach... powiedziałbym, że widoczna była nuta pewnej nadziei,
że może nastąpić jakiś przełom w sposobie działania ministerstwa w odniesieniu do ładu i jakości
przestrzeni. Ciekawe, że właściwie nie było życzeń, które mówiłyby, że teraz to nam jako architektom będzie lepiej. To bardzo pozytywne.

Nie ma obawy, że rezygnacja z wydawania
pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie
spowoduje dalszą „liberalizację” rynku
i uszczerbek dla przestrzeni publicznej? Aktualnie
mamy sytuację, w której warunki zabudowy są
wydawane pod kątem samych zainteresowanych.
> Nie mieszajmy kwestii zezwoleń na budowę
i odbioru budowy z kwestią ładu przestrzennego
i z kwestią warunków zabudowy. Przecież zgodnie z obecnym systemem prawa w procesie zezwolenia budowlanego nie ma żadnej możliwości
wykonywania jakiejkolwiek oceny jakościowej.
Badamy tylko, czy projekt jest, czy jest kompletny,
czy okładki są zrobione zgodnie z rozporządzeniem o treści i formie projektu. A także czy plan
zagospodarowania działki lub terenu jest zgodny
z decyzją o warunkach zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
albo z decyzją celu publicznego, jeśli taka została
wydana. Czyli można powiedzieć, że ta decyzja
już teraz jest martwa z punktu widzenia kształ-
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Fot. S. Osowski

Jak w przygotowywanych przez ministerstwo
warunkach legislacyjnych ulokowana będzie
pozycja architekta?
> Jako ważnego, fundamentalnego partnera
procesu inwestycyjnego. Takiego, który określa,
jak inwestycja ma zostać wykonana, jak ma wyglądać. Który jest w stanie to przedyskutować
z inwestorem i społeczeństwem. A jednocześnie
takiego, który będzie ponosił odpowiedzialność
za rezultat tego produktu.
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Jakość miasta jest budowana przez obiekty „środka”, które nie są ani gorsze, ani
nadmiernie wybijające się. Jeśli średni standard jakościowy jest silny i powszechny,
to jest dobrze. Podobnie jak silna klasa średnia tworzy silne państwo – tak samo
silna klasa średnia architektury tworzy porządek przestrzeni.

towania jakości przestrzeni. Ona nie ma żadnej
wartości sprawczej, która powodowałaby poprawę stanu zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast druga część pytania, dotycząca
warunków zabudowy, jest czymś odrębnym.
Chcemy, żeby prawo budowlane mówiło o warunkach technicznego prowadzenia inwestycji
i o relacjach pomiędzy uczestnikami procesu
inwestycyjnego. Do tego powinno służyć prawo.
Natomiast kształt i standard zabudowy, jakość
przestrzeni są formułowane w procesie zagospodarowania przestrzennego. W nim podstawowym partnerem, aktorem i siłą sprawczą jest
gmina. Gmina określa swoją politykę przestrzenną i odzwierciedla ją w studium oraz poprzez odpowiednie stosowanie narzędzi do jej realizacji.
W tej grupie są miejscowy plan zagospodarowania, proponowana przez ministerstwo decyzja
o zatwierdzeniu urbanistycznego planu realizacyjnego czy decyzja o formule tzw. zgłoszenia
urbanistycznego, w odniesieniu do budynków
jednorodzinnych. Jest to także decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – tam
gdzie tego rodzaju decyzje mają miejsce.
Dlatego chcemy odejść od wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, które spełniają – co oczywiste – oczekiwania inwestorów. Ale też popatrzmy na to w ten
sposób: a dlaczego mamy nie działać na rzecz
inwestorów? Przecież inwestor nie jest jakimś odrażającym monstrum, tylko instytucją, która ma
pomysł na rozwój i rozbudowę miasta. Przecież
to inwestorzy budują miasta, a nie my, prawda?
Muszą być jednak jakieś ramy określające zakres
działalności inwestorów?
> Zastanówmy się, w jaki sposób stworzyć mechanizm, który inwestorzy mogliby racjonalnie
i z lepszym pożytkiem dla siebie, ale i dla nas
wszystkich, wykorzystać. Wykorzystać swoje
zdolności, swoją kreatywność i swoje pieniądze. Ale także pieniądze nasze, bo często są to
fundusze pożyczone lub pieniądze przyszłych
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klientów, którzy te mieszkania kupią lub wynajmą
powierzchnię...
I właśnie dlatego mówiłem wcześniej, że tak
ważny jest mechanizm kontroli i dyskusji społecznej. Dzięki temu wytwarza się akceptacja i przyjęcie rozwiązania. W pewnym stanie świadomości
społecznej i uzgodnienia społecznego. W czasach demokratycznego społeczeństwa, globalnej gospodarki i liberalnej ekonomii nie można
udawać, że będziemy budowali miasta poprzez
system zakazów i nakazów. To nie jest taka epoka. To się nie mieści w tym porządku.
Pytanie brzmi, czy całą odpowiedzialność można
podporządkować zamierzeniom inwestorów?
> Zwykle powtarzam, że przecież decyzje o warunkach zabudowy, które tak często są kontestowane – robione są przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia zawodowe, będące
członkami Izby Architektów albo Izby Urbanistów.
Nie znam ani jednego przypadku, by jakakolwiek
Izba wytoczyła proces przeciwko osobom, które taki dokument sporządziły w sposób rażąco
niezgodny z zasadami zagospodarowania przestrzennego. A przecież te dyrektywy ładu przestrzennego, odpowiedzialności wobec klienta,
wobec społeczeństwa – są częścią kodeksów
etyki zawodowej zarówno urbanistów, jak i architektów. O tym także warto pamiętać.
Czyli ma to być sprawa etyki zawodowej
i sumienia architektów?
> Znowu wracamy do kwestii odpowiedzialności
osobistej. Nikt za nas tego nie będzie robił i sami
w tym uczestniczymy. Sami jesteśmy współsprawcami stanu rzeczy, w którym żyjemy.
Czy z tym nie wiąże się konieczność edukacji
inwestorów? Przecież powinni mieć większą
świadomość roli architekta i roli architektury.
Owszem, obiekt, który chcą zbudować, ma być
dla nich źródłem zysku, ale przecież jednocześnie
kształtują przestrzeń, w której wszyscy żyjemy.

> Nie ma innej możliwości niż publiczna dyskusja, profesjonalna krytyka i mechanizmy nagród:
infamia publiczna wobec obiektów i miejsc, które
są brzydkie, i nagradzanie tych, które są dobre.
Absolutnie kluczowa jest tutaj rola środowisk
zawodowych i mediów. Nie da się tego zrobić
inaczej – i to pokazują doświadczenia wszystkich krajów europejskich. Nie metodą nakazów
i zakazów, ale poprzez promocję i krytykę. Nawiasem mówiąc: dlaczego nie mamy nagrody
„zielonej cytryny” dla budynku architektonicznego? Czyżbyśmy się bali powiedzieć, że coś jest
brzydkie?
O ile mnie pamięć nie myli, kilka pism organizuje
takie plebiscyty dla czytelników. Zatem mówi
się o „zielonych cytrynach”, z tym że nie zawsze
jest to ocena profesjonalistów. Choć z drugiej
strony – zwykli ludzie też powinni dobrze się czuć
w otoczeniu architektury.
> Właśnie – dyskusja społeczna jest konieczna.
Pamiętajmy jednak o sposobie rozumowania
inwestora. Przecież on sprzedaje produkt, który
jest kupowany, szeroko mówiąc, przez społeczeństwo. Jeżeli społeczeństwo tego produktu
nie będzie chciało kupić, to musi on zmienić jego
formę. Czyli nie jest tak, że musimy kształcić inwestora. Powinniśmy raczej bardziej wpływać na
sferę jego klientów, konsumentów jego produktu.
Jeśli konsumenci będą chcieli kupić lepszy
produkt, to inwestor będzie go „dostarczał”. Proszę zwrócić uwagę – to już w Polsce się dzieje!
W ogłoszeniach ﬁrm deweloperskich pojawiają
się informacje kto jest autorem projektu. Taki deweloper już wie, że marka architekta, projektanta
pomaga mu w sprzedaży, że zaczyna być w społeczeństwie wartością niematerialną. Jeżeli więc
używa jej w reklamie produktu – to zrozumiał, że
daje mu to zyski. To chyba dobrze, prawda?
W takim razie idźmy dalej w tym kierunku.
Musimy lansować markę architektury i markę
architektów, ale tego nie da się jednak robić bez
lekkiego krytykowania tych, którzy są słabsi.
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Efekty takich działań przyniosą nam lepszą
architekturę?
> Jakość miasta jest budowana przez obiekty
„środka”, które nie są ani gorsze, ani nadmiernie
wybijające się. Jeśli średni standard jakościowy
jest silny i powszechny, to jest dobrze. Dopiero
w ramach tego standardu można sobie pozwolić na znaki szczególne, które dodają smaku.
W Wiedniu stoi Dom Hundertwassera, ale gdyby
cały Wiedeń był taki – byłby nie do zniesienia.
Podobnie jak silna klasa średnia tworzy silne
państwo – tak samo silna klasa średnia architektury tworzy porządek przestrzeni.

blicznych, to jest właśnie brak takiego dyskursu
pomiędzy zlecającym a wykonującym. Dyskursu, którego profesjonalizm wymaga jednej rzeczy – pełnej świadomości celów, które zlecający
chce osiągnąć. W Polsce niestety nie zawsze
ma to miejsce.
To oznacza również – i to jest znowu ważne
z punktu widzenia projektantów – że aby zlecający mógł zdeﬁniować swoje zamówienie, musi
posłużyć się doradcą architektonicznym, który
zrobi pierwsze założenie, analizę, koncepcję. Nie
roszcząc sobie do tego praw autorskich, co jest
bardzo trudnie w naszym polskim podejściu.

Z tym że tworzenie tej klasy wymaga zdobywania
zleceń. Czy procedura zamówień publicznych
tego nie utrudnia? Czy w obecnej formie pozwala
wyłonić najlepszego projektanta?
> To jest oczywiste, że nie. Obecna procedura
przetargów nie pozwala uzyskać najlepszych
projektów pod względem jakościowym. Ja osobiście uważam, że dosyć dobre rozwiązania są
stosowane w Wielkiej Brytanii. Tam nie ma „zero-jedynkowego” podejścia, bo to jest bardzo pragmatyczne społeczeństwo. Tymczasem u nas
bardzo często słyszymy: albo konkursy, albo nic.
To też nie jest najlepszym rozwiązaniem.
W Wielkiej Brytanii istnieje mechanizm tzw.
wyborów projektów na bazie konkurencyjności
– Quality Based Selection oraz związanych z tym
tzw. Design Quality Indicators, czyli wskaźników
pozwalających ocenić jakość projektów. To tworzy
wartość klasy średniej w architekturze. W Wielkiej
Brytanii – i uważam, że to jest ważne wyzwanie
dla Polski – nie chodzi o to, żeby wspierać dzieła
wybitne, które są rezultatem konkursów, ale o to,
by uzyskać wysoki średni poziom. A to odbywa
się poprzez konkurencję profesjonalną, ale nie
wymagającą tego szczególnego wyzwania emocjonalnego, jakim jest rozstrzyganie konkursu.
Wydaje mi się, że to, czego brakuje w polskim mechanizmie wyboru projektów, szczególnie tych, które są ﬁnansowane z pieniędzy pu-

Zmiana podejścia wymagałaby prawdopodobnie
pomysłu na realizowanie tego rodzaju usług?
> Popatrzmy na zawód architekta jako na zawód
konsultanta jakości przestrzeni, konsultanta jakości architektury. Oczywiście dobrze opłaconego.
W Wielkiej Brytanii funkcjonuje znakomita instytucja – Commission for Architecture and the
Built Environment. CABE jest agencją rządową
utworzoną przez ministra do spraw kultury i dziedzictwa, przy współpracy z ministrem do spraw
społeczności i lokalnych samorządów (zwróćmy
uwagę, że właśnie ten departament odpowiada
za architekturę i planowanie przestrzenne). Komisja poprzez panele dyskusyjne, promocje,
media i inne rozmaite zabiegi zajmuje się m.in.
budowaniem standardów jakości przestrzeni
zurbanizowanej.
Można powiedzieć, że to trochę chichot historii. Mieliśmy przecież w Polsce Komitet do Spraw
Urbanistyki i Architektury. Było to w kompletnie
innych warunkach ustrojowych, innym systemie
gospodarczym i politycznym, ale cele tamtej
instytucji były bardzo zbliżone do generalnych
celów CABE. Oczywiście tamte metody były metodami dyrektywnymi, a dziś używa się dyskusji
i rozmowy.
To, co robi CABE, jest ważne z jeszcze jednego powodu – Komisja zatrudnia wielu ekspertów,
by, jako konsultanci architektoniczni (nie zawsze
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są to architekci), uczestniczyli w dyskusji z deweloperami. Konsultanci, mając pewną wiedzę
o procesach inwestycyjnych, stają się języczkiem
u wagi między lokalną władzą a deweloperem,
mówiąc: to jest lepsze rozwiązanie, to jest gorsze
rozwiązanie. To będzie wam lepiej służyło, to będzie wam służyło gorzej.
Jednym zdaniem architekt może się realizować
w różny sposób?
> Tak, i to jest bardzo ważne. Rozmawiałem kiedyś w Nowym Jorku z konsultantem architektonicznym – Polakiem, pracującym dla znaczącego
tam dewelopera. Opowiadał, że jego rolą jest
takie sformułowanie zadania – często dla sław
architektonicznych – by inwestycja była architektonicznie poprawna, architekt mógł się wykazać,
a jednocześnie deweloper osiągnął swój rezultat
ekonomiczny. W Polsce takiej funkcji właściwie
nie ma. Oczywiście taki konsultant musi rozumieć
potrzeby zarówno inwestora, architekta, jak i społeczeństwa, czyli potencjalnego odbiorcy.
W Polsce mamy trzy izby budowlane: inżynierów,
architektów, urbanistów. Najsilniejszą na pewno
jest Izba Inżynierów...
> Bardzo specyﬁcznie zadaje pan to pytanie:
mamy w Polsce trzy izby budowlane... To pokazuje pewien kompleks architektów, którzy są w jednej ustawie z izbą inżynierów budownictwa.
Mamy oczywiście trzy Izby i każda z nich ma
swoje obowiązki, ale ja osobiście jestem bardzo
daleki od tego, by uważać, że za pomocą systemu prawnego można jednoznacznie rozdzielić
zakres kompetencji: ten inżynier jest od projektowania budowlanego, ten od projektowania architektonicznego, a ten od projektowania urbanistycznego. Proszę zwrócić uwagę, że w wielu
sferach to się zaciera, choćby w sferze sporządzania urbanistycznego planu realizacyjnego,
decyzji o warunkach lokalizacyjnych dla celu publicznego. Właściwie nie ma przeszkód, aby takie opracowania robił architekt, który ma również
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doświadczenia zawodowe

W świecie globalnym granice się zacierają. Architektura wiąże się z wędrówką
architektów pomiędzy krajami. Konkurencja w wymiarze europejskim zaczyna
rosnąć... Rada Architektów Europy (ACE) wyraźnie mówi, że tzw. kwaliﬁkacja
architekta europejskiego nierozłącznie związana jest z formułą
stałego doskonalenia zawodowego. Od tego nie ma ucieczki.

pewną wiedzę o przestrzeni, ale jednak może
brakować mu wiedzy o zjawiskach społecznych,
ekonomicznych, o procedurach.
Z drugiej strony nie jest wykluczone, że szczegółowy plan miejscowy 1:500 z elementami architektury (jak jest to w zamierzeniu nowej ustawy)
równie dobrze może zrobić urbanista. I powiem
więcej, choć tu się być może narażę wielu kolegom – wcale nie jest wykluczone, że niejeden
z inżynierów budownictwa potraﬁ również zrobić
dobry plan urbanistyczny, mając świadomość
zjawisk, problematyki wymiaru przestrzennego,
kwestii technicznych itd.
Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jeden
aspekt. Może się okazać, że w tak rozumianym
procesie realizacji inwestycji – gdy architekt jest
autorem projektu budowlanego i na końcu podpisuje zgodność budowy z projektem – niejeden
z architektów będzie znakomitym inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Znacznie lepszym niż
ten, który dzisiaj prowadzi inwestycje. Do czego bowiem zmierza funkcja inspektora nadzoru
inwestorskiego, jeśli nie do pilnowania interesu
inwestora? A architekt będzie potraﬁł znacznie lepiej pilnować tego interesu, co zresztą sprawdza
się w wielu krajach europejskich.
Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy łagodniej patrzeć na te formalne rygory, które rozstrzygają o tym, kto jest od czego. Natomiast należy
baczniej zwrócić uwagę na to, że to rynek będzie
jednak decydował o tym, kogo wybierze. W wielu
krajach europejskich, które mają bardzo dobrą
tradycję architektoniczną, nie ma formalnego rozgraniczenia pomiędzy możliwością projektowania
lub udziału w procesie inwestycyjnym. To oczywiście podkreśla, jak ważna jest kwestia ochrony
tytułu architekta – to powinno być dla klienta symbolem profesjonalizmu i podstawą wyboru.
Ktoś, kto ma tytuł architekta, z jednej strony
ma odpowiednie wykształcenie, a z drugiej – odpowiednią praktykę zawodową. I to potwierdzaną
ciągłym doskonaleniem zawodowym. To też jest
bardzo ważne – nie jakim dobrym się było, uzy-
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skując uprawnienia, tylko jakim dobrym się jest
w chwili, kiedy z tych uprawnień się korzysta.
W ten sposób dajemy klientowi szansę wyboru i szansę docenienia: tak, lepiej jest wybrać architekta, ponieważ architekt lepiej rozwiąże moje
problemy.
Czy to znaczy, że może wybrać inżyniera?
> W wielu krajach europejskich wybiera inżyniera
konstruktora. Nawet w Niemczech, gdzie mamy
podział na izbę architektów i izbę inżynierów budownictwa. Koledzy, którzy są w izbie inżynierów
budownictwa, równie dobrze mogą projektować
obiekty architektoniczne. Każde. W Finlandii, która ma niezłą architekturę, nie ma w ogóle ochrony
tytułu architekta ani żadnych uprawnień zawodowych. Każdy, kogo inwestor poprosi, może
zrobić projekt, który jest realizowany. W Wielkiej
Brytanii istnieje ochrona tytułu architekta poprzez
mechanizm Architects’ Registration Board, ale to
jest tylko ochrona tytułu architekta – projektować
może każdy. Mówię to z pełną świadomością,
wiedząc, że przez wiele osób będzie to odebrane
kontrowersyjnie. Jeżeli jednak uważamy, iż jesteśmy lepsi – pokażmy to. Dlatego że inni nas takimi widzą, a nie dlatego że gwarantujemy sobie
dostęp do zawodu poprzez formalne regulacje
ustawowe.
W kwestii dokształcania środowisko niepokoi
się, że znowu ktoś coś nakaże. A przecież choćby
dyrektywa o uznawaniu kwaliﬁkacji wskazuje
na ogromne znaczenie stałego podnoszenia
kwaliﬁkacji. Lekarze mają obowiązek ustawowy.
Czy architekci też będą taki mieli?
> Wydaje mi się, że kształcenie ustawiczne jest
jednym z podstawowych standardów europejskich w krajach takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania... Oczywiście problemem jest,
czy powinno być przymusem formalnym, czy
potrzebą wewnętrzną. Osobiście wolałbym, żeby
było potrzebą wewnętrzną. Dlatego nie mam na
dziś jednoznacznej odpowiedzi, czy to zagad-

nienie powinno być zawarte w ustawie czy nie.
Natomiast z wielką radością witałbym sytuację,
w której Izba sama nałożyłaby na siebie tego rodzaju obowiązek. I to byłoby najwłaściwsze rozwiązanie. Stan świadomości środowiska, w którym mówimy: tak, to jest potrzebne dlatego, że
spowoduje lepszą jakość naszego działania, nasze wyróżnienie wobec innych zawodów i w odniesieniu do społeczeństwa. Mnie się wydaje, że
to jest właściwsze podejście.
To będzie obowiązek etyczny. Ale może pojawić
się problem: dobrze, jako architekci podniesiemy
nasze kwaliﬁkacje, tylko kto zagwarantuje, że
dostrzegą to inwestorzy?
> Popatrzmy na to z jeszcze innego punktu widzenia. Bardzo często zapominamy, że żyjemy
w świecie globalnym, że układ z Schengen to nie
tylko otwarcie granic, ale również rozszerzenie ruchu inwestycyjnego, a wraz z ruchem pieniędzy
zaczyna się mobilność architektów, projektantów.
Jeżeli nagroda roku Royal Institute of British
Architects (RIBA) zostaje przyznana za projekt,
który jest sztandarowym projektem w Hiszpanii,
czyli madryckie lotnisko Barajas – oznacza to, że
granice zaczynają się zacierać. Architektura, jak
przed wiekami, zaczyna się wiązać z wędrówką architektów pomiędzy krajami. Konkurencja
w wymiarze europejskim zaczyna rosnąć... I okaże się, że lepsi inwestorzy będą woleli lepszych
architektów. Lepszy architekt to taki, który jest
bardziej profesjonalny. A bardziej profesjonalny,
to ten, który spełnia poziom standardu europejskiego. I to nastąpi.
To nie jest kwestia na dziś, ale sądzę, że za
10 lat to będzie bardzo powszechna praktyka.
Tym bardziej że Rada Architektów Europy (ACE)
wyraźnie mówi, że tzw. kwaliﬁkacja architekta europejskiego nierozłącznie związana jest z formułą
stałego doskonalenia zawodowego. Od tego nie
ma ucieczki.
Rozmawiał Sebastian Osowski
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Trudny klient, czyli kto?
Małgorzata Rajter-Bąk

Dobry projekt czy spełnienie marzeń? To dylemat, który najczęściej
różni architektów i ich klientów. Niekiedy tak bardzo, że z niechęcią
stwierdzamy: „Traﬁł się nam trudny klient”. Tymczasem można znaleźć rozwiązanie. Trzeba, bo to buduje wzajemne zaufanie.

K

Kiedy redaktor naczelny Z:A zaproponował
mi napisanie tego artykułu, przeprowadziłam
„rozpoznanie” wśród znajomych architektów.
Pytałam o dwie składowe tworzące zawodową
drogę każdego z nas: najczęstsze problemy,
z jakimi spotykają się, wykonując swój zawód,
oraz o umiejętności według nich niezbędne do
lepszych wyników pracy i osiągania sukcesów.
Architekci: dobry projekt
Wielokrotnie powtarzanym problemem był
tzw. trudny klient. Osoba niezdecydowana lub
zbyt mocno trzymająca się swoich koncepcji,
często agresywna i niezadowolona. Wielokrotnie zmieniająca zdanie i wymagająca licznych
zmian w projekcie. „Trudny klient” nie słucha,
a chce być słuchany i zawsze mieć ostatnie
zdanie. Czy Ty także miewasz takich klientów?
A może wyłącznie takich? Muszę Cię rozczarować: „trudnych klientów” nie ma! Są tylko
osoby rozczarowane brakiem zrozumienia.
Ale o tym później…
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Wśród odpowiedzi na drugie pytanie najczęściej wymieniane były wiedza fachowa i wieloletnie doświadczenie, najrzadziej (niestety)
umiejętności „miękkie”: w zakresie komunikacji,
technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta.
A co jest najważniejsze w pracy architektów? W większości przypadków padała odpowiedź: „Zadowolenie naszych klientów”. Wobec
tego co robią architekci, aby klienci byli zadowoleni? Wszystkie odpowiedzi skupiały się na
elementach dobrego projektu, terminowości,
fachowej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu
oraz przystępnej, często niskiej cenie. Jeden
z moich znajomych skwitował to jednym zdaniem: „Skupiam się na potrzebach moich klientów”. Skąd wobec tego dowiaduje się, jakie są
te potrzeby? Podobnie jak Daniel Olszewski
(w wywiadzie „Klienci mają różne światopoglądy” w Z:A 02_2007), wskazał na rozmowę,
intuicję i katalogi z przykładowymi projektami.
Czego zaś pragną klienci? Standardowa odpowiedź brzmiała: dobrego projektu.

Klienci: spełnienie marzeń
To było trochę jak zaklęty krąg. Dlatego w trakcie spotkania u innych znajomych postanowiłam
sprawdzić oczekiwania potencjalnych klientów.
Poprosiłam wszystkich, aby na chwilę wyobrazili sobie, że chcą zamienić dotychczasowe
ciasne M3 na „coś większego”: mieszkanie lub
dom. Oczywiście każdy z obecnych „posiadał”
oszczędności i otwarty kredyt hipoteczny. Aby
symulacja była jak najbardziej realna, określiliśmy
daty „parapetówek” u każdego z uczestników.
Uczestnicy zabawy doskonale wczuli się
w role i popuścili wodze fantazji. Szybko zobaczyliśmy się w pięknych wnętrzach pięknych
nieruchomości, usytuowanych na pięknych posesjach. Korzystając z doświadczenia jednego
ze znajomych, omówiliśmy krok po kroku, co
trzeba zrobić, aby wprowadzić się w terminie.
Niewiele osób było zainteresowanych szczegółami, a większość – przychodząc do biura projektowego – oczekiwała spełnienia marzeń!
Wobec tego czego naprawdę pragną klienci:
dobrego projektu czy spełnienia marzeń? Obu!
Obu, czyli celu psychologicznego oraz celu merytorycznego, którym jest dobry projekt. Zadaniem
architekta jest zatem rozpoznanie konkretnej potrzeby, z jaką przychodzi klient, i odpowiedź na
nią. Tylko jak to zrobić? Jak pozyskać zaufanie
i zdobyć kolejnego zadowolonego klienta?
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Wybór narzędzi
Jest kilka skutecznych narzędzi. Jednak nie
należy tych sugestii traktować bezkrytycznie,
jak instrukcji „krok po kroku”. Trzeba z nich korzystać jak ze skrzynki z narzędziami: brać te
przynoszące w danej chwili najwięcej korzyści.
Mając tę wiedzę, w każdej zawodowej sytuacji
jesteśmy w połowie drogi do celu. Do sukcesu. Ponieważ jednak poniższe narzędzia służą
do wywierania wpływu, trzeba też stosować je
etycznie i zgodnie z jedną z zasad negocjacji:
„wygrana – wygrana”.
Architekt jest specjalistą w swojej dziedzinie, więc doskonale spełni potrzeby merytoryczne swoich klientów w postaci dobrych,
a nawet świetnych projektów. Lecz równie
ważne jest (o czym już mówiliśmy) spełnienie
psychologicznych potrzeb klientów. Na wstępie wspomniałam, że „trudny klient” nie istnieje, że to tylko osoba rozczarowana brakiem
zrozumienia. Można się z tą tezą nie zgodzić,
ale... pomyślmy chwilę. Czy czasem, w różnych sytuacjach, sami nie miewamy wrażenia,
że ktoś nas nie rozumie? Czy jesteśmy wówczas „trudnym klientem”? Nie warto ulegać
stereotypom i przed wydaniem osądu postawić się w sytuacji drugiej strony.
Dominujące półkule
Jakie narzędzia mogą posłużyć nam do budowania lepszych relacji z klientami? Przede
wszystkim – zrozumienie ich charakteru. Psychologowie od dawna dokonywali prób poszuﬂadkowania ludzi w określonych kategoriach,
aby ich lepiej zrozumieć i przewidzieć ich za-
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chowania. Dzięki temu powstały typy osobowości, wskaźnik dominacji mózgu Hermanna
i wiele innych.
Ciekawe, że dominacja jednej półkuli
decyduje o tym, jak myślimy, jak się komunikujemy, jaki zawód najchętniej wykonujemy, a nawet w jaki sposób układamy puzzle.

CZEGO NAPRAWDĘ
PRAGNĄ KLIENCI ARCHITEK TA?
DOBREGO PROJEK TU
CZY SPEŁNIENIA MARZEŃ?
OBU! OBU, CZ YLI
PO PIERWSZE
CELU PSYCHOLOGICZNEGO
ORA Z PO DRUGIE – CELU
MERY TORYCZNEGO, K TÓRYM
JEST DOBRY PROJEK T

Lewa półkula naszego mózgu – „naukowa”
– odpowiada za: mowę, logiczne myślenie,
liczenie, zdolności matematyczne, szeregowanie. Osoby z dominacją lewej półkuli
są systematyczne i uporządkowane, robią
wszystko „krok po kroku”. Działają według
określonych schematów, procedur. Gdy kupią
nowy sprzęt RTV, najpierw studiują instrukcję.
Są skrupulatne i poukładane. Nie lubią, gdy
przestawia im się przedmioty na biurku.
Natomiast prawa półkula – czyli „twórcza”
– odpowiada za: wyobraźnię, emocje, obrazy, muzykę, rytm. Osoby z dominacją prawej

półkuli rzadko zaglądają do instrukcji obsługi, działają metodą doświadczalną – „prób
i błędów”. Często pieczołowicie pielęgnują
„artystyczny nieład”. Wyobraźcie sobie małżeństwo (on – „lewopółkulowy”, ona – „prawopółkulowa”) kupujące zestaw kina domowego. Zanim on przeczyta instrukcję, ona już
ogląda ﬁlm, delektując się wysokiej jakości
dźwiękiem i obrazem.
Pomyślmy, jak wykorzystać te informacje.
Klient „lewopółkulowy” cierpliwie wysłucha
wszelkich szczegółów związanych z projektem,
będzie żywo zainteresowany, zechce wziąć
udział w każdym etapie powstawania i realizacji projektu. Co więcej, będzie szczęśliwy, gdy
dokładnie wypytamy go, czego oczekuje i gdy
uzyska szczegółowe informacje.
W przypadku klienta z dominacją prawej
półkuli ta metoda się nie sprawdzi. On będzie
oczekiwał potwierdzenia wysokiej jakości,
najlepszych rozwiązań, realizacji zamówienia
w terminie. Ważny będzie produkt końcowy.
Natomiast nie będzie zainteresowany szczegółami na drodze do celu.
Odbieranie świata
Kolejnym narzędziem do wykorzystania
w celu lepszego zrozumienia naszych klientów są kanały percepcji. Świat odbieramy
przez 5 zmysłów: słuch, dotyk, wzrok, smak,
węch, które dostarczają informacje do naszego mózgu. Zmysły to „drzwi do naszej percepcji”. Wprawdzie korzystamy ze wszystkich
naszych zmysłów, ale w określonej sytuacji
koncentrujemy się na jednym lub dwóch.
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Sprawdźmy, który z Twoich zmysłów jest
dominujący. Usiądź wygodnie, zamknij oczy
i przypomnij sobie swoje ostatnie wakacje. Co
się stało? Przywołałaś(-łeś) obraz, a może słyszałaś(-łeś) jakieś dźwięki, czułaś(-łeś) powiew
wiatru na swoich policzkach, czy jakiś specyﬁczny zapach lub smak?
Jeżeli udało Ci się przywołać w swojej pamięci obraz, oznacza to, że prawdopodobnie
jesteś wzrokowcem. Jak rozpoznać wzrokowca?
Najczęściej usłyszysz od niego takie słowa jak:

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, JAK
MOŻNA „POSZUFLADKOWAĆ”
LUDZKIE CHAR AK TERY,
Ł AT WIEJ ROZPOZNAĆ, JAKIM
CZŁOWIEKIEM JEST
DANY KLIENT. TO DROGA
DO ZROZUMIENIA I SPEŁNIENIA
NAJWA ŻNIEJSZEJ Z JEGO
POTRZEB: PSYCHOLOGICZNEJ
obraz, kolor, czysty, wyobraźnia, perspektywa,
świecić, odbijać, ilustrować, wyobrazić sobie,
wyglądać, pokazywać, przeglądać oraz sformułowania; o ile dobrze widzę..., wyjaśnij mi
proszę swój punkt widzenia, bez cienia wątpliwości, widzę jak na dłoni, czarno to widzę,
straciłam z oczu.
Z kolei jeżeli w Twoim wspomnieniu udało się przywołać dźwięki: szum morza, śpiew
ptaków… może to oznaczać, że jesteś słuchowcem. Po czym poznasz słuchowca?
Posiada w swoim słowniku i chętnie korzysta ze
słów związanych z dźwiękiem: głuchy, mówić,
słuchać, niemy, akcent, krzyczeć, rytm, głośny,
ton, dzwonić, pytać, akcentować, słyszalny,
dyskutować, ogłosić, krzyczeć, wokalny, powiedzieć, cisza, harmonijny, przenikliwy, oniemiały. Także zwrotów: o ile dobrze słyszę, brzmi
to tak..., słowo w słowo, usłyszeć opinię, coś mi
tu nie gra, coś tu zgrzyta...
Może być też tak, że przywołując wspomnienie, pamiętasz głównie swoje emocje. Czujesz
na swoim ciele muśnięcie promieni słonecznych, lekki powiew wiatru, pamiętasz uczucie

Małgorzata
Rajter-Bąk
malgorzata.rajter.bak@hcf.pl
Prezes ﬁrmy szkoleniowej HCF,
trener biznesu, praktyk NLP
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relaksu, a w ustach masz smak wody morskiej.
Tak odbiera rzeczywistość kinestetyk. W jego
repertuarze słów najczęściej występują słowa
i sformułowania: dotykać, czuć, manipulować,
szorstki, kontakt, pchać, trzeć, solidny, ciepły,
zimny, zatrzymywać, naciskać, ciśnienie, zmysłowy, nacisk, dotykalny, napięcie, twardy, delikatny, pochwycić, trzymać, drapać, masywny,
cierpieć, ciężki, gładki, oraz sformułowania:
o ile dobrze czuję, mieć pod ręką, zejdźmy
na ziemię, stracić kontakt, dać popalić, ręka
w rękę, namacalny dowód, nie czuję tego.
Poza tym nie tylko słowa zdradzają sposób postrzegania rzeczywistości. Obserwując
ruchy oczu danej osoby, można rozpoznać
dominujący system reprezentacji, ponieważ
wzrokowcy mają tendencję do patrzenia nieco
w górę, a słuchowcy – w dół.
Słuchać i patrzeć
Umiejętne słuchanie i wnikliwa obserwacja
rozmówcy są jednymi z sekretów dobrej komunikacji. Uważne słuchanie pozwala na rozpoznanie dominującego kanału sensorycznego
rozmówcy i dostosowanie do niego używanego słownictwa. Przedstawiając swoje projekty,
mamy do wykorzystania szeroką gamę narzędzi wpływu. Wykorzystajmy je! Wzrokowcowi
rysujmy, słuchowcowi opowiadajmy, kinestetykowi pozwólmy dotknąć.
Ponieważ jednak w przyrodzie czyste zjawiska występują rzadko, spotkamy też typy
mieszane. Ponadto każdy z nas ma osobowość, która stanowi względnie stałą strukturę cech psychicznych i ﬁzycznych, decydującą o specyﬁcznych formach zachowania
i przystosowania do określonych warunków
otoczenia.
W najstarszym ze znanych podziałów ludzi Hipokrates wyróżnił cztery typy temperamentów. Sangwinik jest silny, zrównoważony,
ruchliwy, pogodny i towarzyski, lubi zmiany
i wykazuje duże zdolności przystosowawcze.
Choleryk z kolei to typ silny i niezrównoważony, pobudliwy i emocjonalny, wykazujący chęć
władzy, upór i niecierpliwość. Jest szybki,
można na niego liczyć w trudnych sytuacjach.
Flegmatyk jest zrównoważony, mało ruchliwy,
spokojny, bierny i tolerancyjny. To osoba zadowolona z istniejącej sytuacji, chyba że jest
ona szczególnie niekorzystna. Jest przeciwnikiem zmian i nie lubi sytuacji nowych i nieznanych. Natomiast melancholik jest słaby i mało
odporny na zmęczenie oraz oddziaływanie
silnych bodźców zewnętrznych. Pesymistycznie nastawiony do świata, a także do swoich
możliwości. Wrażliwy na krytykę, nie jest towarzyski, woli samotność.

Do dzieła!
Znajomość typów osobowości to kolejny klucz
do lepszej komunikacji i zrozumienia naszego
klienta. Niestety, sama znajomość charakterystycznych cech osobowości nie wystarczy.
Należy jeszcze wiedzieć, w jaki sposób postępować z każdym z nich.
Cholerykowi pozwól się wygadać, chwal go
i pokazuj mu, jaki jest genialny. Daj mu się wykazać. Pozwól mu podjąć ostateczną decyzję.
Opieraj się na faktach i nie daj się sprowokować, a wówczas odniesiesz sukces.
W stosunkach z melancholikiem przedstawiaj logiczną argumentację, dotrzymuj terminów i okazuj zrozumienie dla jego perfekcyjności. Klienci melancholicy są bardzo wrażliwi,
łatwo ich urazić. Pamiętaj, że pesymistyczne
nastawienie do życia jest częścią ich natury.
Doceń fakt, że masz do czynienia z głęboko
wrażliwą osobą.
Flegmatyk potrzebuje dużo czasu, a co za
tym idzie – ma nieograniczoną wręcz cierpliwość. Daj mu zawsze dużo czasu do namysłu,
nie naciskaj na szybkie decyzje czy działanie – to sprzeczne z jego naturą. Nie oczekuj
od niego entuzjazmu. Chwal, komplementuj
i „głaszcz”! Doceń jego wewnętrzny spokój.
Klienta sangwinika szybko rozpoznasz.
Zwykle dominuje w rozmowie, lubi ludzi. Jest
kreatywny i inspirujący. Niestety, nie potraﬁ słuchać, bywa zmienny i szybko się nudzi.
***
Przedstawiłam w tym artykule podstawy: opisałam typy osobowości, wyjaśniłam, czym
są kanały percepcji i dominacja półkulowa.
Od nich zaczyna się stosowanie psychologii
w biznesie. Mając świadomość, jak można
„poszuﬂadkować” ludzkie charaktery, łatwiej
rozpoznać, jakim człowiekiem jest dany klient.
Warto z tego korzystać, by jak najwięcej dowiedzieć się o jego potrzebach i oczekiwaniach.
Zadawaj pytania i uważnie słuchaj. Nie zakładaj z góry, że znasz wszystkie odpowiedzi.
Unikaj stereotypów. Bądź otwarty. Aktywne
słuchanie i zadawanie pytań wymaga zaangażowania i czasu. Lecz im więcej go poświęcisz
na rozpoznanie potrzeb swojego klienta, tym
mniej go zmarnujesz, dokonując kolejnych
zmian w projekcie. Bo przecież udany projekt
jest waszym wspólnym sukcesem.
Zdobycie zaufania klienta to połowa drogi
do celu. Pomyśl, jak przyjemnie jest słyszeć
wyrazy aprobaty i zadowolenia. Jak cenne są
jego referencje! Wyobraź sobie, jak przyjmujesz
nowe zlecenia, jak rozwija się Twoja pracownia.
Przyjemna perspektywa, nieprawdaż? Wymaga
pracy i doskonalenia, ale jest do osiągnięcia. 
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Prestiż zawodu
a kompetencje architekta
Mariusz Szabłowski

Pozycja społeczna to wyróżnione i określone w danej kulturze miejsce jednostki w hierarchii społecznej. Pozycja społeczna określa
prestiż jednostki. Osoba znajdująca się na pewnej pozycji społecznej
związana jest też z określonymi przywilejami i obowiązkami, jakie
powinna pełnić wobec grupy czy społeczeństwa1).

D

Do zalet przynależności do uprzywilejowanej
grupy społecznej nikogo nie trzeba przekonywać. Jednakże przywileje społeczne nie są
dane na zawsze. Wraz z rozwojem społecznym, przemianami gospodarczymi i kulturowymi następuje zmiana ról. Historia przytacza
na to aż nadto przykładów, w tym przykładów
zmian burzliwych – rewolucji. Przedmiotem
niniejszego artykułu są ewolucyjne zmiany ról
społecznych. Mam nadzieję, że w przypadku
pozycji społecznej architekta inna forma zmian
nigdy nie będzie miała miejsca.
Rola i miejsce architektów w społeczeństwie
zależy od wielu czynników. W ostatnich dziesięcioleciach mieliśmy możliwość obserwowania
wyraźnego działania tych czynników w Polsce.
Od czasów socrealizmu, gdy architektura stanowiła narzędzie władzy, poprzez standary1)

Na podstawie www.pl.wikipedia.org
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zację architektury u schyłku socjalizmu, aż do
urynkowienia procesów inwestycyjnych i dyktatu pieniądza pozycja architekta zmieniała się,
wpadając ze skrajności w skrajność.
Architekci mają ograniczony wpływ na czynniki powodowane „wichrami historii”. Istnieją
jednak czynniki zależne od nich. Zaliczyłbym
do nich system prawny (lobbing), wizerunek zawodu (marketing polityczny) i tożsamość grupy
(samorząd zawodowy, zasady etyki). Działania
na tych polach, zwłaszcza intensywnie prowadzone, są bardzo skuteczne. Niestety, określiłbym je działaniami sztucznymi, ponieważ
prowadzą do tworzenia rzeczywistości wymagającej stałej pielęgnacji i podtrzymywania.
Inaczej rzeczywistość ta wraca do naturalnego
stanu równowagi, a zaprzestanie aktywności
na którymś z tych pól spowoduje błyskawiczną
degradację prestiżu i utratę uzyskanych przywilejów na rzecz innej grupy społecznej.

Zarządzać wymienionymi czynnikami
w sposób skuteczny może samorząd zawodowy. Skuteczność działania powiązana jest
z siłą samorządu, przekładającą się bezpośrednio na prawnie gwarantowane przywileje
i stawiane architektom wymagania. Wprawdzie w codziennej praktyce zawodowej architektowi trudno te przywileje zauważyć, znacznie lepiej widoczne są obowiązki.
Do przywilejów zaliczyłbym, starając się
zachować obiektywizm, prawny nakaz zakupu usług architektonicznych, ochronę prawa
autorskiego czy prawo uczestnictwa w procesie budowlanym. Trzeba tu zaznaczyć, że
wymienione przywileje architektów – wynikające z obowiązującego prawa – mają swe
źródło w trosce o interes społeczny. Przy
okazji jednak oddziałują na prestiż architekta
i warunki wykonywania zawodu. Pomijam tu
stan faktyczny i codzienną praktykę, w której
przywileje te są nagminnie łamane, ponieważ
dowodzi to tylko tego, że przed samorządem
zawodowym stoi jeszcze wiele ważkich zadań do wykonania.
Aby pokazać, jak istotna dla grupy zawodowej jest siła samorządu, podam przykład.
Obecnie technik budowlany może mieć szersze uprawnienia do projektowania architek-
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tonicznego niż inżynier architekt po 4 latach
studiów. Ten nielogiczny stan rzeczy ma swe
źródło w prawach dawniej nabytych, ale także w różnicy sił samorządów architektów i inżynierów budownictwa, która wynika choćby
z liczebności grup zawodowych (architektów
jest około 12 razy mniej).

KOMPETENCJE ZAWODOWE
SĄ PODSTAWĄ PRESTIŻU.
SĄ TAK ŻE NATURALNYM
POWODEM Z AMAWIANIA USŁUG
ARCHITEK TA I STOSOWNEGO
ICH W YNAGRADZ ANIA.
DL ATEGO ROZWÓJ Z AWODOW Y
ARCHITEK TÓW MOŻE BYĆ
NAJSKUTECZNIEJSZ Ą
FORMĄ OBRONY
NASZ YCH INTERESÓW,
A WSPARCIE TEGO ROZWOJU
POWINNO BYĆ PRIORY TETOW YM
DZIAŁ ANIEM SAMORZ ĄDU.

Celowo nie wspomniałem wcześniej
o jeszcze jednym czynniku silnie oddziałującym na prestiż architekta – o kompetencjach
zawodowych. Warto tu wyjaśnić, ponieważ
termin ten ma kilka znaczeń, że przez kompetencje zawodowe rozumiem kompleks cech,
pozwalający realizować zadania architekta
na odpowiednim poziomie, składający się z:
zasobu wiedzy,
zakresu umiejętności i stopnia rozumienia
ich zastosowania,
kreatywności,
postawy indywidualnej i społecznej,
poziomu odpowiedzialności.
Deﬁnicja jest długa i złożona, ponieważ wymagania zawodowe wobec architektów są
wysokie. Muszą oni łączyć wiedzę interdyscyplinarną z umiejętnościami organizacyjnymi
i twórczymi.
W odróżnieniu od wcześniej wymienionych czynników, składających się na prestiż
architekta, kompetencje zawodowe są naturalną przyczyną zamawiania usług i stosownego ich wynagradzania. Gdyby zaistniały
teoretyczne warunki absolutnie wolnorynkowe, bez funkcjonowania prawa budowlanego,
organizacji zawodowych i urzędów budowlanych, kompetencje architekta byłyby jedynym powodem do korzystania z jego usług.
Jestem przekonany, że wystarczającym do
utrzymania wysokiego statusu społecznego.
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Można tu zaryzykować tezę, że im wyższe
kompetencje zawodowe, tym mniej istotne
są uregulowania. Ale logiczną konsekwencją
tej tezy jest odwrotna zależność – regulacje
prawne substytuują kompetencje zawodowe.
Każdej grupie zawodowej zależy na tym,
aby ze swojego grona eliminować przypadki
nierzetelności zawodowej. Działania do tego
zmierzające chronią interes społeczny, ale także
budują prestiż zawodu. Trzeba także pamiętać,
że najskuteczniejsze są działania kompleksowe
i skoordynowane. W przypadku samorządu
architektów trzy ﬁlary prestiżu zawodowego:
prawo, tożsamość i kompetencje wzajemnie
się uzupełniają. Występuje tu efekt synergii,
ponieważ wzrost kompetencji poszerza wiedzę
i umiejętności społecznego współdziałania, co
wpływa na wzrost tożsamości zawodowej, a to
z kolei ułatwia wpływanie na odpowiednie konstrukcje prawne, gwarantujące wysoką jakość
przestrzeni architektonicznej.
Rezultatem tego rozważania jest uznanie
kompetencji architektów za podstawę ich prestiżu. Determinują one skuteczność działania
samorządu zawodowego. Dlatego rozwój
zawodowy architektów może być najskuteczniejszą formą obrony ich interesów, a wsparcie tego rozwoju powinno być priorytetowym
działaniem samorządu.
Wniosek ten wydaje się oczywisty w obliczu gospodarki opartej na wiedzy (GOW),
w której, bez prawa wyboru i odwrotu, zaczynamy coraz intensywniej uczestniczyć.
Dla pełnego obrazu mechanizmów społecznych, determinujących pozycję społeczną
architekta, niezbędne jest przypomnienie głównej przyczyny istnienia regulacji prawnych dla
wybranych zawodów (architektów, prawników,
lekarzy, inżynierów budowlanych i innych).
Regulacje te mają na celu ochronę interesów
społecznych, a nie interesów wybranej grupy
zawodowej. Obiegowe opinie oparte na nieznajomości rzeczy często próbują podważać
ten fakt, a nawet motywują działania polityczne,
zmierzające do ograniczenia roli korporacji zawodowych. A przecież ideą działania samorządu jest tworzenie warunków do wykonywania
zawodu i zapewnianie jakości usług przez najbardziej do tego kompetentne osoby. Naturalną
rzeczą jest, że pracę adwokata oceniają i kontrolują adwokaci, lekarza – lekarze, a architekta
– architekci.
U źródła regulacji prawnych ustalających
warunki wykonywania zawodu leży niemożność weryﬁkacji kompetencji zleceniobiorcy
przez nabywcę. W tej sytuacji nabywca może
oprzeć się na kompetencjach samorządu,
dbającego o jakość działania swoich człon-

ków. Trudność z samodzielną oceną zamawianych usług wynika z braku odpowiedniej
wiedzy nabywcy lub też samej formy usługi,
uniemożliwiającej jej weryﬁkację przed zamówieniem. Usługi architektoniczne mają
obie te cechy. Nabywca zamawiający projekt
musi zawierzyć architektowi, że spełni on
jego oczekiwania. Gdy otrzymuje zamówiony
projekt, w praktyce może go ocenić tylko po
zewnętrznych oznakach jakości – oprawie,
kolorowych wydrukach, programie użytkowym czy danych inwestycyjnych.
Rzeczywistym sprawdzianem jest dopiero zakończenie budowy, bo nawet w jej trakcie niewprawne oko niewiele zobaczy i oceni.
W przypadku usług fryzjerskich (to także zawód regulowany) efekty partactwa mają szansę
zniknąć za miesiąc czy dwa, ale w przypadku
usług architektonicznych ślady pozostaną na
dziesiątki lat, nie wspominając o ich kosztach.
Dlatego też rozwinięte społeczeństwa wypracowały systemy regulacji prawnych, zmniej-

JAKO SAMORZ ĄD
ARCHITEK TÓW MAMY TRZ Y
FILARY PRESTIŻU: PR AWO,
TOŻSAMOŚĆ I KOMPETENCJE.
WZROST KOMPETENCJI
POSZERZ A WIEDZĘ
I UMIEJĘTNOŚCI, CO WPŁY WA
NA WZROST TOŻSAMOŚCI
Z AWODOWEJ, A TO UŁ AT WIA
WPŁY WANIE NA KONSTRUKCJE
PRAWNE, GWARANTUJĄCE
JAKOŚĆ PRZESTRZENI
ARCHITEK TONICZNEJ.

szających ryzyko nabycia nierzetelnej usługi
czy wręcz oszustwa. Zaznaczyć też wypada,
że w przypadku usług architektonicznych ryzyko dotyka nie tylko zamawiającego, ale także
jego otoczenie. W jednostkowym przypadku
najbardziej poszkodowani są sąsiedzi i społeczności lokalne, ale gdy mechanizmy regulacyjne zawodzą powszechnie, poszkodowani
są wszyscy użytkownicy przestrzeni.

Mariusz Szabłowski
szablowski@post.pl

architekt, pełnomocnik KRIA
ds. kształcenia ustawicznego

zawód:architekt

19

Fot. M. Michalczyk

relacje

Budma 2008, 22-25 stycznia, Poznań

Od materiałów budowlanych
do rozwiązań prawnych
Magdalena Michalczyk, Tomasz Wlezień

Efektowna, niekiedy widowiskowa forma prezentacji. Najnowsze
osiągnięcia w dziedzinach materiałów, technologii i konstrukcji.
To Budma i Bumasz 2008. Organizowane w Poznaniu targi
rokrocznie rozpoczynają sezon budowlany. Ich stałymi partnerami są także Izba Architektów i SARP. W trakcie imprezy przedstawiano materiały, technologie; sporo również rozmawiano o inwestycjach i koncepcjach udoskonalania prawa.

T

Tegoroczne targi budownictwa Budma oraz
targi sprzętu budowlanego Bumasz stały się
pokazem możliwości 1598 ﬁrm z 29 krajów,
nawet tak odległych, jak: USA, Chiny, Tajwan
i Malezja. Okazją do przeglądu rynku i dominujących na nim tendencji. Także kierunków
rozwoju. Producenci zadeklarowali aż 150 nowości, choć prawdopodobnie było ich mniej.
Do grupy najważniejszych nowinek można zaliczyć produkty nagrodzone Złotymi Medalami Budmy. Rosnące zainteresowanie rynkiem
budowlanym potwierdziło odwiedzenie tere-
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nów Międzynarodowych Targów Poznańskich
przez ponad 65 tysięcy gości. W porównaniu
z ubiegłym rokiem to wzrost o 15 tysięcy (!).
Dla każdego coś interesującego
Ekspozycja targów została podzielona na takie salony tematyczne, jak: Ściany i Stropy,
Dachy, Okna i Drzwi, Drewno w Budownictwie, Kamień w Budownictwie, Informatyka
w Budownictwie, Wykonawstwo i Doradztwo
Budowlane, Armatura i Ceramika, wzbudzające coraz większe zainteresowanie Centrum

Budownictwa Sportowego oraz Investﬁeld
– salon nieruchomości i inwestycji.
Przyznane Złote Medale Budmy potwierdzają ofensywę koncernu BASF. Wynalazca
styropianu poprawił właściwości izolacyjne
tego materiału, dodając do niego graﬁt. Zaprezentował też bardzo wytrzymałe systemy
naprawy betonu. Targowe jury wyróżniło również m.in. ﬁrmę Okpol, która pokazała uchylno-przesuwane okna dachowe wyposażone
w automatyczny nawiewnik.
A może chcemy jednym pilotem obsługiwać produkty różnych ﬁrm? Taką możliwość
daje system (jednak nienagrodzony medalem)
opracowany przez ﬁrmę Velux, produkującą
okna dachowe, i producenta bram – ﬁrmę Hörmann. Czas, kiedy z jednego miejsca będziemy mogli kontrolować wszystkie urządzenia
w domu, nie jest już tak odległy.
Prezentacje, warsztaty, seminaria
Program wydarzeń miał traﬁć zarówno do profesjonalistów, jak i osób prywatnych. Dla kadry
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inżynieryjno-technicznej zorganizowano Dni
Inżyniera Budownictwa. W ich trakcie przedstawiano podstawy technicznego ładu budowlanego, planowane w najbliższych latach inwestycje
drogowe i kolejowe. Odbyły się też warsztaty
dla projektantów i wykonawców. Ten blok tematyczny był skierowany również do architektów,
urbanistów i inwestorów. Ciekawą propozycją
był pomysł stworzenia Kodeksu Budowlanego
– zawierającego osobne dotychczas ustawy,
przy tym likwidującego ich wzajemną niespójność i powtarzanie zapisów.
Handlowcy mieli Dzień Dystrybutora.
Rzemieślnicy uczestniczyli w prezentacjach
i warsztatach (Dzień Dekarza, Dzień Glazurnika, Rzemieślnicze Forum Budowlane). Wiele
informacji mogli zdobyć przedstawiciele samorządów, natomiast dla inwestorów indywidualnych zorganizowano BudShow – pokaz
„na żywo” wykorzystania materiałów i technologii budowlanych. Na oczach widzów powstał modelowy dom jednorodzinny. To jedna
z większych atrakcji targów, a jednocześnie
okazja, by przyjrzeć się, jak stosować i łączyć
różnorodne, nowoczesne technologie, detale
wykonawcze oraz jak przy użyciu różnych materiałów wykończenia zmienia się wygląd bryły
budynku oraz jego wnętrza.
W ramach programu targów odbyły się również wykłady pod hasłem „Dachy płaskie i tarasy”, gdzie uczestnicy uzyskali informacje, w jaki
sposób unikać błędów przy projektowaniu i wykonywaniu tych elementów. Błędów – jak wynikało z prelekcji – często popełnianych. Dużym
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zainteresowaniem cieszyły się konferencje tematyczne dotyczące sytuacji polskiego sektora
budowlanego, perspektyw rozwoju przemysłu
materiałów budowlanych (m.in. nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych i nad wykonaniem
obiektów, stosowanie zharmonizowanych norm
europejskich). Zajmowano się również zagadnieniem rewitalizacji oraz przedstawiano polskie
i europejskie instrumenty ﬁnansowania dla sektora budowlanego.
Polska Platforma Technologiczna starała
się łączyć naukę i przemysł na polu rozwoju
wiedzy i technologii. Konferencja poświęcona była współpracy przedsiębiorstw, uczelni
i jednostek administracji przy pozyskiwaniu
unijnych funduszy na innowacyjne rozwiązania
w budownictwie. Dzień Audytora Energetycznego i konferencję Świadectwa Energetyczne
poświęcono przepisom i zakresom szkoleń,
doświadczeniom we wprowadzaniu systemów
ocen energetycznych w innych krajach Unii
oraz budowie energooszczędnych budynków.
Sprawozdanie z tych konferencji publikujemy
na stronie 23 bieżącego numeru Z:A.
Spotkania z architekturą
Dla architektów zorganizowano Targowe Spotkania z Architekturą. Prezentacje pracowni
skupiające się na budownictwie wielorodzinnym w Polsce miały odpowiedzieć na pytanie: Forma czy funkcja? Odbyły się również
pokazy wirtualnej rzeczywistości i możliwości
jej wykorzystania w architekturze i budownictwie. Najnowsze osiągnięcia komputerowego

Złote medale Budmy 2008
Bramy przeciwpożarowe rozwierane MARC-D
(ﬁrma Małkowski-Martech z Poznania)
Elastyczny klej – uszczelniacz Den Braven
Uni-Fix MS Polymer (Hercuseal z Holandii)
Łączniki wkręcane do mocowania zewnętrznych systemów izolacji termicznej ejotherm
(EJOT Baubefestigungen z Niemiec)
Maszyna do cięcia strumieniem wody
Opal Water Jet (Eckert Automatyka
Spawalnicza z Legnicy)
Okna do poddaszy Perfect, Perfect +
(Okpol ze Skarbimierza)
Okno obrotowe avante
(Technika Okienna z Elbląga)
Prefabrykowane nadproża zbrojone
z betonu komórkowego
(Solbet z Solca Kujawskiego)
System ociepleniowy BASF Multitherm®
P-Neo (BASF Stavebni Hmoty z Czech)
System suchych posypek utwardzających
do betonu Panbex F (Panbex z Czech)
Systemy naprawy betonu
Emaco®NanoCrete
(BASF Construction Chemicals z Belgii)
Sztuczna trawa piłkarska
Domo Champion Inﬁnity
(Domo Sports&Leisure Grass z Belgii)
Rekuperator z przeciwprądowym
wymiennikiem entalpicznym Comfohygro
(J.E. Storkair z Holandii)
Włókna Ruredil X Fiber 54 (Ruredil z Włoch)
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Pokazy możliwości
sprzętu budowlanego
to efektowna
część Bumaszu

Budma to także
seminaria, warsztaty
i konkursy.
Na zdjęciu: efekt
prac w mistrzostwach
glazurników

BudShow – czyli jak
na oczach widzów
powstawał modelowy
dom jednorodzinny

Efektowne prezentacje,
także z innych dziedzin
niż budownictwo,
to element wyścigu
po zainteresowanie
klienta
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wspomagania projektowania CAD oglądaliśmy w trójwymiarowych okularach. Zorganizowano także prezentacje systemów informatycznych wspomagających zarządzanie ﬁrmą
budowlano-usługową.
Ciekawym wydarzeniem była „Akcja – kreacja”. W trakcie projektowania „na żywo” przez
młodych poznańskich architektów można
było zobaczyć jak powstaje projekt architektoniczny. Organizatorzy przyjęli sobie za cel
zwiększenie świadomości architektonicznej
społeczeństwa oraz propagowanie wizerunku architektury jako gałęzi sztuki, a nie tylko
elementu procesu inwestycyjnego. Czy im się
to w pełni udało – zdania były podzielone, ale
tego rodzaju inicjatywy z pewnością warto
rozwijać.
Dzień Urbanisty poświęcony był zagadnieniom urbanizacji, a skierowany do urbanistów,
architektów i przedstawicieli samorządów terytorialnych. Wyróżniono dwa bloki: „Prawo
i przestrzeń”, a także „Reurbanizacja blokowisk”.
Wykłady, dyskusje i prezentacje rozwiązań dotyczyły planowania i projektowania przestrzeni
miejskiej, także aglomeracji. W dyskusjach poruszano problem zbyt czasochłonnego przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych. Jako
główne przyczyny tych trudności wymieniano
zawiłość przepisów oraz złe zapisy w obowiązującej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. – By ekonomicznie konkurować
z USA i krajami Azji, konieczne jest przyspieszenie procesu inwestycyjnego – postulowano
w trakcie spotkania urbanistów. Jednocześnie
zgodzono się, że każdy uczestnik procesu projektowego musi znać obowiązujące przepisy, bo
ich nieznajomość nie zwalnia od odpowiedzialności zawodowej.
Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury
– odpowiadając na sugestie składane w trakcie różnych konferencji – prezentowali kierunki
zmian regulacji w budownictwie, mające ten proces przyspieszyć. Mają one znaleźć się w Prawie budowlanym oraz w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. – Zmienione będą również ustawy powiązane z procesem inwestycyjnym, takie jak Prawo ochrony
środowiska, ochrona gruntów rolnych i leśnych,
o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjno-kartograﬁczne, ustawa o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawa o opłatach i podatkach lokalnych – poinformował wiceminister
infrastruktury Olgierd Dziekoński. Wywiad z wiceministrem na temat roli i odpowiedzialności
architekta zamieszczamy w tym wydaniu Z:A,
a o kierunkach zmian legislacyjnych rozmawiamy na łamach Biuletynu Izby Architektów.
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Budma 2008, 22-25 stycznia, Poznań

Energooszczędność
i certyﬁkacja budynków
Mirosław Jankowski

Prawdziwe tłumy zgromadziły zorganizowane podczas Budmy
konferencje poświęcone wprowadzaniu do polskiego prawa
obowiązku uzyskiwania świadectw energetycznych
dla budynków. Zainteresowani tematem są przede wszystkim
audytorzy energetyczni, architekci i inżynierowie.

Z

Zaangażowanie tych grup zawodowych jest
zrozumiałe. Zgodnie z ostatnią nowelizacją
Prawa budowlanego do sporządzania certyﬁkatów energetycznych, które staną się obowiązkowe od stycznia 2009 roku, upoważnione będą osoby, które posiadają „uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej
lub instalacyjnej albo odbyły szkolenie i złożyły
z wynikiem pozytywnym egzamin”.
Nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała
metodologia obliczeń i wzór certyﬁkatu, bieżący
rok będzie jednak z pewnością rokiem szkoleń.
Wydania certyﬁkatów – według różnych szacunków – będzie wymagało kilkaset tysięcy do nawet
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jednego miliona budynków rocznie (!). Taki scenariusz może się sprawdzić, biorąc pod uwagę
liczbę transakcji na rynku nieruchomości, ponieważ obowiązkiem certyﬁkacji objęte będą nie
tylko niemal wszystkie nowe budynki (wyjątki wymieniono w ramce na stronie 24 – przyp. red.), ale
także obiekty poddawane dużym remontom albo
przebudowom oraz pozostałe budynki w przypadku sprzedaży albo wynajmu zarówno całego
obiektu, jak i pojedynczego lokalu.
Świadectwa Energetyczne
Podczas seminarium „Świadectwa Energetyczne” zaprezentowano cztery referaty.
Pierwszy wygłosiła Anna Sas-Micuń, naczel-

nik Wydziału Oceny Energetycznej Budynków
w Ministerstwie Infrastruktury. W wystąpieniu
pt. Stan prawny wdrożenia Dyrektywy przedstawiła i skomentowała stan obecny aktów
prawnych, jak również zasygnalizowała plany
realizacji innych prac legislacyjnych związanych z wdrażaniem Dyrektywy.
Autorka rozpoczęła wykład od omówienia
nowelizacji ustawy Prawo budowlane w kontekście ustawy z dnia 19 września 2007 r. o jego
zmianie. Przytoczyła także rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r.
w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz
egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącego
samodzielną całość techniczno-użytkową.
Przypomniała także, że w przygotowaniu są
projekty rozporządzeń w sprawach metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku lub jego części oraz wzoru świadectw
ich charakterystyki energetycznej. Wyjaśniła,
że metodologia oceny energetycznej pozwalająca na prawidłowe sporządzenie świadectw
charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych musi być optymalna, spełniająca wymagania dyrektywy i odzwierciedlająca
zróżnicowane standardy energetyczne budynków nowo wznoszonych i istniejących.
Bardzo istotnym punktem wystąpienia było
omówienie projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
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TABELA 1
PORÓWNANIE AUDYTU I ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO
AUDYT ENERGETYCZNY

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Podstawowe cechy wspólne:
ocena jakości ochrony cieplnej
ocena stanu i sprawności źródła ciepła i instalacji c.o. i c.w.u. oraz wentylacji
obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło
wskazanie możliwych usprawnień
Podstawowe różnice:
przygotowanie termomodernizacji

ocena „jak jest” faktycznie

metody i koszt termomodernizacji

jakość techniczna oraz jakość i koszty eksploatacji

podstawa do uzyskania
premii termomodernizacyjnej

uzasadnienie wielkości czynszu
lub ceny sprzedaży

wykonanie jednorazowe

ocena powtarzana w ustalonych okresach czasu

wykonawca dowolny

wykonawca upoważniony

Opracowanie: A. Panek, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
W projekcie mają być określone zaostrzone
i uzupełniające minimalne wymagania techniczno-budowlane w zakresie standardu energetycznego na potrzeby projektowania budynków oraz deﬁnicja standardu energetycznego
budynku referencyjnego wykorzystywanego
w przygotowywanej metodologii oceny energetycznej budynków.
Przygotowywany projekt ureguluje obowiązek
wykonywania analizy możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii, projektowania
wentylacji grawitacyjnej oraz obowiązek opracowywania projektowanej charakterystyki energetycznej (przygotowanie do oceny energetycznej),
jak również, uwaga!, obowiązek opracowywania projektowanej charakterystyki akustycznej.
Przewidywane jest również uregulowanie prawne kontroli efektywności energetycznej kotłów,
w przedziałach czasowych zależnych od ich
mocy, a także instalacji grzewczych, urządzeń
chłodniczych do procesów chłodniczych, jak też
w układach klimatyzacyjnych.
Z kolejnym referatem wystąpił Aleksander
Panek z Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji
Politechniki Warszawskiej. Wykład Algorytmy
obliczeniowe charakterystyk energetycznych
budynków rozpoczął od omówienia istotnych
aktów prawnych, które zawiera Dyrektywa
2002/91/EC, mających wpływ na podejście
merytoryczne i przyszłą formułę algorytmów
obliczeniowych charakterystyk energetycznych. Przypomniał, że Dyrektywa w art. 7 ustala: W chwili budowy, sprzedaży lub wynajmu
powinno być właścicielowi, nabywcy lub najemcy przedstawione świadectwo energetyczne
budynku. W Polsce postanowienia Dyrektywy
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wprowadza Ustawa z dnia 19 września 2007 r.
o zmianie ustawy Prawo budowlane. Zobowiązuje ona ministra odpowiedzialnego za budownictwo do wydania dwóch rozporządzeń:
w sprawie szkoleń i egzaminów dotyczących wykonania świadectw (zostało opublikowane 21 stycznia br.),
w sprawie metodyki sporządzania świadectw i formy świadectw (jest obecnie opracowywane i powinno zostać wydane do
początku kwietnia tego roku).
Aleksander Panek podkreślił, że bardzo ważnym elementem świadectwa powinny być
wskazówki dotyczące możliwości poprawy aktualnego poziomu jakości energetycznej, czyli
wytyczne dla przeprowadzenia ewentualnego
procesu termomodernizacji. Dokonał także porównania audytu i świadectwa energetycznego,
na wstępie przedstawiając ich cechy wspólne,
a następnie różnice (patrz tabela 1).
W podsumowaniu dodał, że przygotowywana w Polsce metodyka opracowywania
świadectw jest dopiero w fazie projektu, który
wymaga wprowadzenia odpowiednim aktem
prawnym, jednak można przewidywać, iż ostateczna wersja tej metodyki nie będzie znacznie
odbiegać od obecnego projektu.
Przykłady oceny energetycznej to tytuł referatu, który przedstawił Tomasz Steidl z Katedry
Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej.
Celem wprowadzenia w temat autor referatu
przytoczył pewne elementy formalnoprawne
związane z wdrażaniem Dyrektywy, które były
sygnalizowane wcześniej. Wyszczególnił typy
i rodzaje budynków, dla których nie jest wymagane świadectwo charakterystyki energetycznej (patrz ramka obok).

Następnie, co spotkało się z bardzo dużym
zainteresowaniem, przedstawił przykładowe
procedury sporządzania certyﬁkatu energetycznego dla mieszkania oraz dla budynku.
Dla mieszkania sporządzenie certyﬁkatu
odbywa się w trzech etapach:
zebranie i systematyka danych wejściowych,
obliczenie zapotrzebowania na c.o. i c.w.u.,
wskaźników pomocniczych oraz określenie
wartości końcowej wskaźnika zapotrzebowania na energię cieplną E,
określenie i wskazanie możliwych do przeprowadzenia działań zmierzających do
obniżenia zużycia energii oraz obliczenie
nowego wskaźnika E przy sugerowanych
zmianach, czyli zmiany klasy na wyższą.
Procedura sporządzania świadectwa energetycznego dla dużych obiektów, szczególnie
tych zróżnicowanych pod względem funkcji
i sposobu użytkowania, jest o wiele bardziej
skomplikowana i pracochłonna. Tutaj jako przykład wykonania świadectwa posłużył kompleks
hotelowy Ibis&Etap Hotel. Dane do obliczeń
przygotowano i zestawiono na podstawie dokumentacji projektowej oraz projektów branżowych. Następnie wykonano obliczenia strat ciepła przez przegrody budowlane, okna, podłogi
na gruncie, obliczenia dla powietrza wentylacyjnego i zakończono bilansem ciepła. Uwzględniono również zużycie energii na oświetlenie.
Zestawiono wyniki obliczeń charakterystyk
energetycznych i wydano świadectwo energetyczne budynku z określeniem jego klasy energetycznej, w tym przypadku była to klasa B.

Budynki, dla których
nie jest wymagane świadectwo
charakterystyki energetycznej
podlegające ochronie na podstawie
przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami
używane jako miejsca kultu
i do działalności religijnej
przeznaczone do użytkowania w czasie
nie dłuższym niż 2 lata
niemieszkalne służące gospodarce
rolnej
przemysłowe i gospodarcze
o zapotrzebowaniu na energię
nie większym niż 50 kWh/m2 /rok
mieszkalne przeznaczone do użytkowania
nie dłużej niż 4 miesiące w roku
wolnostojące o powierzchni użytkowej
poniżej 50 m2
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Pierwszy dzień seminaryjny zakończyło
wystąpienie Teresy Grześko pt. Doświadczenia ocen energetycznych w innych krajach UE.
Autorka rozpoczęła od „historycznej” Dyrektywy Rady Europejskiej 93/76/EEC w sprawie
ograniczenia emisji CO2 poprzez poprawę
charakterystyki energetycznej budynków. Był
to dokument o zasięgu europejskim, który do
chwili obecnej nie zmienił się w swoich zasadniczych pryncypiach.
Podając przykłady m.in. Holandii, Danii i
Górnej Austrii, autorka zwróciła uwagę, że kraje, które najbardziej dynamicznie zabrały się
za realizację Dyrektywy 93/76, mają obecnie
wieloletnie doświadczenia w zakresie certyﬁkacji budynków i wdrażają dyrektywę EPBD
niemal automatycznie. Inne czynią to wolniej,
jednak w większości państw zauważalne jest
w ostatnich kilkunastu miesiącach wyraźne
przyspieszenie działań legislacyjnych (w bieżącym numerze Z:A publikujemy artykuł Teresy Grześko na ten temat – przyp. red.).
W ostatniej części autorka omówiła świadectwa energetyczne wraz z celami ich wprowadzania oraz korzyści wynikające z ich trwałego wdrożenia.
Dzień Audytora Energetycznego
Następnego dnia seminarium pod hasłem
„Targowy Dzień Audytora Energetycznego”
rozpoczął Arkadiusz Węglarz, reprezentujący Zrzeszenie Audytorów Energetycznych.
W referacie Audytor energetyczny dziś i jutro
przedstawił szereg umocowań formalnoprawnych, przepisów w tym zakresie oraz
prowadzonych szkoleń i kursów. Omówił
obecny stan procesu termomodernizacyjnego budynków w Polsce, przywołując 9 lat
istnienia programu wspierania tego przedsięwzięcia, w okresie których rozpatrzono
11 230 wniosków i przyznano 9106 premii na
kwotę ponad 498 mln zł.
Obecnie liczba zrzeszonych w ZAE audytorów energetycznych bardzo szybko zbliża
się do 1000 i stale rośnie. To właśnie ci specjaliści będą prawdopodobnie pionierami
rozpoczynającego się procesu wystawiania
świadectw energetycznych i określania klas
energetycznych budynków.
Z kolejnym referatem – Budownictwo energooszczędne i budynki pasywne wystąpił Szymon Firląg z Instytutu Budynków Pasywnych przy Narodowej Agencji Poszanowania
Energii. Celem tego wystąpienia było przedstawienie budownictwa pasywnego i energooszczędnego oraz scharakteryzowanie
dzielących ich różnic. Rozwój budownictwa
pasywnego i energooszczędnego wynika
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Najważniejsze rozwiązania
budowlane i instalacyjne mające
wpływ na zużycie energii w budynku
architektura budynku sprzyjająca ochronie
cieplnej: zwarta bryła, bez występów
i wnęk, zwiększona powierzchnia okien na
południowej elewacji w celu pozyskiwania
ciepła od słońca, mała powierzchnia okien
od strony północnej
wysokie parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, a także
przegród wewnętrznych oddzielających
pomieszczenia o różnej temperaturze
stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych
wolnych od mostków cieplnych
wysokie parametry izolacyjności termicznej okien i drzwi zewnętrznych
zastąpienie wentylacji naturalnej
przez mechaniczną wentylację
nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła
i podwyższenie szczelności budynku
podwyższona szczelność przegród
zewnętrznych pozwalająca na ograniczenie
niekontrolowanej inﬁltracji powietrza
zastosowanie instalacji grzewczej o bardzo
wysokiej sprawności, zaopatrzonej w urządzenia pomiarowe, regulację i automatykę
pogodową
świadome i przemyślane wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii do ogrzewania
i przygotowania ciepłej wody użytkowej

z uwarunkowań środowiskowo-ekonomicznych. Nowoczesne budynki powinny zapewnić swoim mieszkańcom przez cały rok wysoki komfort użytkowania, zużywać bardzo
mało energii i być tanie w eksploatacji. Małe
zużycie energii sprzyja jednocześnie obniżeniu emisji gazów cieplarnianych.
Przyjmuje się, że typowe budynki mieszkalne wznoszone zgodnie z obowiązującymi
w Polsce przepisami charakteryzują się zapotrzebowaniem na ciepło na potrzeby ogrzewania
wynoszącym około 120 kWh/m2a. Za budynki
pasywne przyjmuje się tymczasem obiekty, których sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do
ogrzewania nie przekracza 15 kWh/m2a. Osiągnięcie niskiego wskaźnika zużycia energii wymaga zastosowania kompleksowych rozwiązań
budowlanych i instalacyjnych – najważniejsze
z nich wymieniono w ramce powyżej.
Podobne wymagania dotyczą budynków
energooszczędnych, nie są one jednak aż
tak surowe jak dla budynków pasywnych.

Za budynki energooszczędne przyjmuje się
obiekty, których sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania nie przekracza
70 kWh/m2a.
Kolejna różnica dotyczy systemu grzewczego. W budynkach pasywnych z uwagi
na bardzo małe zapotrzebowania na ciepło
i moc grzewczą możliwe jest zrezygnowanie
z konwencjonalnych grzejników. Rolę systemu grzewczego przejmuje wtedy system wentylacji mechanicznej, który dzięki podgrzaniu
powietrza zewnętrznego dostarcza ciepło do
budynku. W budynkach energooszczędnych
stosujemy tymczasem wysokosprawne, jednak tradycyjne systemy grzewcze.
Część referatową seminarium zakończył
Jerzy Bagiński, ekspert Fundacji Poszanowania Energii, referatem Finansowanie budownictwa energooszczędnego. Zagadnienie jest
niezwykle obszerne i wielowątkowe, zatem
przedstawię tutaj fragmenty, według mnie
najistotniejsze i pokazujące sedno problemu.
Fundusze UE są niezwykle interesujące ze
względu na ich dostępność w nowej perspektywie lat 2007-2013. Są to w znaczącej części środki bezzwrotne (30-85%) ﬁnansujące
przedsięwzięcia. Wspierają wszelkie działania zmierzające do zminimalizowania i racjonalizacji zużycia energii, a ponadto promują
wszelkie innowacje, także w obszarze technologii i rozwiązań budowlanych.
Istnieją różne Programy Operacyjne, według których istnieje możliwość ﬁnansowania
różnych rodzajów budynków, jak użyteczności
publicznej, przemysłowe i handlowo-usługowe
czy też mieszkalne wielorodzinne w zakresie
działań innowacyjnych. Niestety, budynki jednorodzinne są wyłączone z tych programów.
Spotkanie zakończyły dwa wystąpienia ﬁrmowe: referat Polacy o oszczędzaniu energii
wygłosił Tomasz Kwiatkowski z ﬁrmy Rockwool,
a prezentację Rozwiązania wspierające prace
audytorów poprowadził Tomasz Weber z ﬁrmy
BuildDesk.
Organizatorami konferencji „Świadectwa Energetyczne” i „Targowy Dzień
Audytora Energetycznego” były: Zrzeszenie Audytorów Energetycznych,
Narodowa Agencja Poszanowania Energii i Fundacja Poszanowania Energii,
MTP Budma. Partnerami: ﬁrmy Rockwool i BuildDesk. Patronami medialnymi:
czasopisma „Energia i Budynek” oraz „Zawód:Architekt”.

Mirosław Jankowski
m.jankowski@zae.org.pl
Autor jest redaktorem naczelnym
czasopisma Zrzeszenia
Audytorów Energetycznych
„Energia i Budynek”
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studium przypadku

SPECYFIKACJA ZADANIA
Inwestor: Urząd Gminy Miękinia
Generalny projektant: BB Studio
Architektoniczno-Budowlane ZREMB
z Wrocławia, architekt Stefan Bigda
Generalny wykonawca: Spółdzielnia
Rzemieślnicza Wielobranżowa, Środa Śląska
Wykonawca opisywanych robót:
PHU Polﬂoor, Dzierżoniów
Powierzchnia posadzek: 1800 m2

Fot. archiwum ﬁrmy Polﬂoor

UŻYTE MATERIAŁY
• masa szpachlowa Uzin NC 145 (14 ton)
• klej Uzin KE 418 na posadzki (744 kg)
• klej Uzin GN 222 na cokoły (70 kg)
• klej do wykładzin tekstylnych
i płyt PVC TE418
• grunt Uzin PE 360 (370 kg)
• żywica epoksydowa KR 416
• piasek kwarcowy z uziarnieniem 1-10 mm
• wykładzina Gamrat Specjal 43 Typ Plus
(73 rolki, 1760 m2)
• wykładzina Gamrat Specjal 43 Typ Plus A
(4 rolki, 96 m2)

Posadzki z montażem na czas
Przemysław Bajsarowicz

Budowa Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach na Dolnym Śląsku
trwała 10 miesięcy. Przy takim harmonogramie zaledwie 45 dni
przeznaczono na wykonanie posadzek i instalację wykładzin obiektowych o powierzchni 1800 m2. Na dodatek już w trakcie realizacji
zadanie okazało się bardziej złożone, niż przewidywano.

I

Instalacja wykładzin podłogowych jest ostatnim etapem inwestycji, prowadzonym po
wszystkich pracach instalacyjnych i malarskich. Także po sprawdzeniu szczelności
systemów grzewczych i sanitarnych oraz
stolarki, bowiem nie powinno się wykonywać
żadnych prac mogących doprowadzić do zabrudzenia posadzek. Wtedy też już widać, jak
mają one wyglądać. Wykonawca wykładzin
wchodzi na budowę ostatni i powinien mieć
gotowy, przygotowany przez innych front robót, w tym gotowe, suche i spójne podłoże,
na którym wykona wylewkę poziomującą
i ułoży wykładzinę. Niestety, w Pisarzowicach prace nie przebiegały bezproblemowo,
a terminy prac poszczególnych wykonawców
niekiedy się nakładały, co akurat w przypadku dzisiejszych inwestycji jest częstym zjawiskiem. Wtedy od doświadczenia i umiejętności wykonawców zależy, jak poradzą sobie
z komplikacjami.
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Przygotowanie podłoża
Przygotowanie wszystkich warstw podłoża
przed montażem wykładziny to najważniejsza
czynność. Zaniedbanie na tym etapie jest najczęstszym powodem kłopotów z jakością ułożenia i trwałością wykładzin. Istniejące podłoże trzeba najpierw maszynowo zeszlifować,
by usunąć zgrubienia i nierówności. Ponieważ
pracujemy na niemal gotowym obiekcie, ważne jest, by maszyny miały zamontowane odsysacze zbierające pył.
Następnie dokładnie sprawdzamy stan podłoża: stabilność, ewentualne zarysowania, poziom wilgotności.
W tym przypadku pod nowo wykonanym betonowym podkładem o grubości 5 cm stwierdziliśmy kilka miejsc niestabilnych. Wykryte puste
przestrzenie groziły odspojeniem podkładu całej
posadzki, dlatego wymagały naprawy. Odkuliśmy te miejsca i wypełniliśmy szybkoschnącym
jastrychem cementowym Uzin NC 195.

Do tego w głównym holu (ma około 600 m2)
źle wykonano dylatacje, więc musieliśmy
co kilka metrów posadzkę naciąć i „zszyć”
tam, gdzie pękała. Takie przypadki często
się zdarzają. Szczeliny wypełniliśmy żywicami i dodatkowo połączyliśmy poprzecznymi
klamrami. Powierzchnię żywicy posypaliśmy
piaskiem kwarcowym, by poprawić jej przyczepność dla wylewki poziomującej.
Ponadto wilgotność podłoża w holu była
bardzo wysoka (przekraczająca 3,5%, gdy
tymczasem powinna wynosić 2-2,5%). Poziom
wilgotności podłoża ma zasadniczy wpływ na
prawidłowe i długotrwałe przyleganie posadzki do podłoża i w takiej sytuacji odpowiedzialny instalator posadzek nie powinien przystąpić
do pracy. W tym przypadku decydujący był
czas, zapadła więc decyzja o odcięciu wilgoci
żywicami epoksydowymi. Podniosło to koszty,
ale pozwoliło utrzymać tempo robót.
Dopiero na tak przygotowane podłoże
– oczywiście jeszcze odkurzone i zagruntowane – można było wylać poziomującą masę
szpachlową o grubości 5 mm.
Montaż wykładzin
Na większej części szkolnych posadzek ułożona
została odporna na poślizg wykładzina Gamrat
Specjal 43 Typ Plus o grubości 2 mm. Jest to
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wykładzina elastyczna, rozpraszająca ładunek
elektrostatyczny, odporna na działanie mikroorganizmów. Dlatego stosuje się ją w obiektach
użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu i w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną. Natomiast
w salach komputerowych zainstalowano wykładzinę prądoprzewodzącą Gamrat Specjal 43 Typ
Plus A. Ona z kolei ma właściwości rozpraszania
i odprowadzania ładunków elektrycznych, więc
nadaje się do tego typu pomieszczeń. Wymaga
jednak położenia gruntu przewodzącego.
Aranżacja kolorystyczna posadzek ustalona została z dyrektorem szkoły. W każdej klasie zastosowano inną gamę kolorystyczną.
Przy układaniu wykładzin użyliśmy kleju Uzin
KE 418. O wyborze zadecydowała wysoka jakość tego produktu, jego dobre parametry pracy. Na podstawie naszych doświadczeń jako
ﬁrmy wykonawczej oceniamy, że jest najlepszy
na rynku. Produkty ﬁrmy Uzin charakteryzują się
wysoką chłonnością i dają się łatwo szlifować.
Pod klej zastosowaliśmy grunt Uzin PE 360.
Zainstalowana wykładzina obiektowa została wywinięta na ścianę na wysokość 10 cm,
co jest wymagane przy tego typu pracach. Ponadto połączenia wykładzin obiektowych PVC
powinny być starannie spawane na gorąco za
pomocą sznurów spawalniczych PVC. Gdy
wykładzina jest montowana na złączach dylatacyjnych podłoża – trzeba zastosować w tych
miejscach listwy kompensacyjne.
Po zakończeniu montażu wykonaliśmy konserwację całej powierzchni wykładzin, łącznie
z cokołami. Użyliśmy płynnych środków poliuretanowych ﬁrmy Loba-Wakol. Było to konieczne, ponieważ inwestor nie zastosował systemu
wycieraczek przed wejściem, który zbierałby
większość zanieczyszczeń. A z drugiej strony
– wybrana wykładzina nie miała fabrycznego
zabezpieczenia i przy wysokim stosunku zawartości kredy do polichlorku winylu była mniej odporna na zarysowania. Aktualnie ten model wykładziny jest już fabrycznie impregnowany PU.
Uzasadnienie dokonanych wyborów
W Pisarzowicach wybrano wyroby dobrej jakości, choć zawsze zwracam klientom uwagę,
że warto dobrze się zastanowić nad dopasowaniem klasy wykładziny do obciążenia ruchem danego obiektu czy pomieszczenia. Do
tego trzeba pamiętać, by wykorzystany produkt zapewniał użytkownikom dobrą izolację
termiczną i akustyczną oraz odporność pożarową. Ważne jest również łatwe utrzymanie
go w czystości. Podsumowując – wykładzina
powinna dawać odpowiedni komfort. Coraz
większą uwagę zwraca się także na estetykę.

z : a _ 01 _ 2008

Nawet najprostsze zestawienia
dwóch lub trzech kolorów wykładziny
sprawiają, że posadzka wygląda
bardziej atrakcyjnie

W sali do „gimnastyki porannej”
wykładzinę zamontowano
na podkładzie
korkowo-poliuretanowym
uzyskując podłoże
punktowo sprężyste

W tej szkole położyliśmy wykładziny z dolnej strefy klasy przeznaczonej do największych natężeń ruchu. Produkt o takiej charakterystyce przewidziało w projekcie biuro
architektoniczne, ale istotnym warunkiem była
cena – generalny wykonawca miał uzgodniony
kosztorys ryczałtowy i musiał w nim się zmieścić. Biorąc to pod uwagę oraz możliwość
szybkiej dostawy materiału, zaproponowaliśmy konkretny model wykładziny.
Można było wybrać produkt w nowszej technologii, lepiej zabezpieczony już w procesie
produkcji, o wyższych parametrach wytrzymałościowych. Dzięki temu bardziej odporny na
ścieranie i odkształcenia cząstkowe, ale jednocześnie o jedną czwartą droższy. Przy wyborze
takiego rozwiązania – gdyby zwiększono koszty
1 m2 wykładziny o ok. 10 zł – przez pierwsze
2 lata eksploatacji inwestor nie musiałby jej konserwować. Później już musiałby przeprowadzać
taki zabieg, ale tylko raz w roku. W Pisarzowicach będzie to konieczne mniej więcej co 6 miesięcy, co przyczyni się do sporych wydatków
eksploatacyjnych (około 7-8 zł za 1 m2).
Wykładziny zaklasyﬁkowane do wyższej
kategorii są już fabrycznie pokryte lepszymi
środkami zabezpieczającymi, jak poliuretan,

mają więcej polichlorku winylu, a mniej kredy.
Dzięki temu użytkownik nie musi tak często
dokonywać okresowej konserwacji wykładzin.
Oczywiście jak zawsze w podobnej sytuacji
– pozostaje kwestia wyboru między wyższym
kosztem inwestycyjnym a kosztami późniejszej eksploatacji.
***
Zadanie w Pisarzowicach wymagało ekspresowego działania. W krótkim czasie nie tylko położyliśmy wykładziny, ale jednocześnie
wykonaliśmy naprawę podłoży. Realizacja
zakończyła się powodzeniem. Z wszystkimi
pracami zarówno my, jak i pozostali wykonawcy zdążyliśmy przed rozpoczęciem roku
szkolnego.

Przemysław Bajsarowicz
p.bajsarowicz@polﬂoor.com.pl
Autor jest właścicielem
ﬁrmy Polﬂoor, zajmującej się
montażem posadzek
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Fot. mammamia studio

technika w architekturze

Elewacyjne okładziny kamienne
kotwione metodą „na sucho”
Aleksander Byrdy

Projektując elewacje kamienne,
należy pamiętać, że system
kotwienia metodą „na sucho”
ma do spełnienia określone
wymagania techniczne, a każda
elewacja ma kilka „trudnych”
detali. Brak ich znajomości może
wymusić zastosowanie innych,
bardziej zaawansowanych
metod wykonywania elewacji
i w konsekwencji może znacznie
podnieść koszty realizacji okładzin
elewacyjnych.

30

zawód:architekt

K

Kamień od wieków służył do wznoszenia budowli o charakterze reprezentacyjnym. Dziś
ekonomia i możliwości wykonawcze sprawiają,
że rzadko jest materiałem konstrukcyjnym. Bloki i inne wielkowymiarowe elementy kamienne
(belki i słupy) zostały zastąpione przez cienkie
okładziny elewacyjne. Efekt architektoniczny
jest zbliżony, lecz „w środku” jest to już zupełnie inna technologia...
Nowoczesne systemy elewacyjne spełniają
wiele wymagań, między innymi z zakresu ﬁzyki budowli. Układ konstrukcyjny elewacji musi
gwarantować utworzenie szczeliny wentylacyjnej i utrzymanie odpowiedniej grubości izolacji
termicznej. To one pozwalają na ochronę lub
ograniczenie niekorzystnych wpływów czynników atmosferycznych działających na budowlę. Wentylowana szczelina powietrzna ma za
zadanie odprowadzanie pary wodnej dyfun-

dującej z wnętrza budynku oraz ułatwia wysychanie kamiennej okładziny. Schemat warstw
przekroju poprzecznego elewacji z okładziną
kamienną mocowaną w spoinach poziomych
i pionowych przedstawiają rys. 1 i 2.
Kotwienie okładzin
W przypadku okładzin kamiennych najpopularniejszą metodą mocowania są systemy zakotwień bezpośrednich. Płyty ścienne mocuje
się do konstrukcji stanowiącej podłoże (powinien to być wyłącznie beton, żelbet lub mur
ceglany, inne materiały powodują problemy
podczas projektowania okładzin) elementami
kotwiącymi z płaskownika, wykonanymi ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Stal kotwy jest
narażona na zginanie, ściskanie i rozciąganie.
Obciążenia te są spowodowane ciężarem płyt
okładzinowych oraz parciem i ssaniem wiatru.
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Kotwy do mocowania okładzin zgodnie z pełnioną funkcją dzielą się na:
 kotwy stabilizujące (przenoszące obciążenie wiatrem),
 kotwy nośne (przenoszące obciążenie wiatrem oraz ciężar płyt).

7
6
3

4

Płyty okładzinowe na fasadach budynków oraz
ich zakotwienie są silnie obciążone wiatrem,
ciężarem własnym itd. W wypadku gdy kotwa
nie zostanie starannie osadzona w otworze,
albo gdy płyta jest zbyt cienka (piaskowiec
grubości min. 4 cm, granit grubości min. 3 cm),
kotwa może obluźniać się lub wyłamywać krawędź otworu gniazda zakotwienia.
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min. 15 cm

2

RYS. 1
Zamocowania płyt kamiennych
w streﬁe cokołu kotwionych metodą
„na sucho” w spoinach poziomych
1 płyta kamienna
2 cokół kamienny
3 izolacja termiczna, np. wełna mineralna z wiatroizolacją zabezpieczona stalową listwą startową
4 izolacja termiczna odporna na działanie wody
gruntowej, np. polistyren ekstrudowany
5 kotwa nośna
6 kotwa kątowa nośna
7 ściana betonowa, żelbetowa lub murowana

RYS. 2
Schemat montażu elewacji z płyt kamiennych
montowanych metodą „na sucho” z kotwami
w spoinach pionowych
1 płyta kamienna
2 szczelina powietrzna
3 termoizolacja
4 kotwa nośna
5 kotwa stabilizująca
6 ściana betonowa, żelbetowa lub murowana
7 strop żelbetowy
połączenia w stykach poziomych

e

Ix
e

Iy

max 120 cm
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Ix

połączenia w stykach pionowych

Ix

Ix

Ix

strefa kotwienia

Ix

Wymiary i strefy zakotwień płyt
Grubość, długość i szerokość płyt okładzinowych zależą od czynników technicznych, technologicznych i architektonicznych. Czynnikami
technicznymi wpływającymi na grubość płyt są:
 wielkość powierzchni licowej płyty,
 wytrzymałość materiału,
 obciążenia siłami zewnętrznymi, takimi jak
parcie i ssanie wiatru,
 wytrzymałość przy docisku elementów kotwi do kamienia i do materiału ściany,
 wytrzymałość na wyłamywanie kamienia
przez elementy kotew.
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Zasada montażu polega na wywierceniu
w podłożu otworu i osadzeniu w nim (na zaprawie cementowej) kotew, na których zawiesza się płyty okładziny. Zakotwienie, ze względu na zastosowanie poślizgowych tulei na
trzpieniach kotew oraz ze względu na podatność płaskownika, pozwala na kompensację
naprężeń termicznych w okładzinie.
Wadą tego sposobu mocowania jest dość
długi czas, po którym można obciążyć kotwę, dlatego cykl montażu jest wydłużony.
Dodatkowo metoda ta jest zalecana jedynie
w przypadku mocowania płyt do ścian konstrukcyjnych wykonanych z cegły pełnej lub
z betonu. Podłożem do mocowania kotew
może być beton klasy min. C-12/15 lub mur
z cegły pełnej klasy 15. Głębokość i sposób
zakotwienia określony jest szczegółowo dla
każdego materiału w projekcie montażu elewacji lub zaleceniach producenta kotew.
Izolacja termiczna jest wykonywana najczęściej z wełny mineralnej z fabryczną warstwą wiatroizolacyjną i mocowana do podłoża
za pomocą typowych łączników stosowanych
m.in. w dociepleniach budynków. Szczelina
wentylacyjna szerokości ≥ 2 cm zapewnia niezawodną eksploatację ścian i trwałość okładzin kamiennych.
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RYS. 3
Schemat kotwienia płyt w spoinach
pionowych
lx – długość poziomego boku płyty
ly – długość pionowego boku płyty
e – minimalna odległość otworu gniazda
zakotwienia od naroża płyty (opis w tekście)

Według polskich zaleceń wykonawczych
[4] we wszelkiego rodzaju zakotwieniach płyt
odstęp od środka otworu pod trzpień kotwy do
krawędzi płyty powinien być równy co najmniej
dwukrotnej głębokości otworu (por. rys. 3).
Powierzchnia płyty nie powinna być większa od
1 m2. Korzystne jest takie zwymiarowanie płyty
(ze względów technologiczno-montażowych),
aby jej masa nie przekraczała 70 kg. Ze względów wytrzymałościowych zalecane jest, aby
stosunek boków płyty nie przekraczał wartości

e

max 60 cm
Iy

_ 1 Iy
<
5

strefa kotwienia

RYS. 4
Schemat kotwienia płyt w stykach poziomych
oznaczenia jak na rys. 3

1:2 (szczególnie dla płyt mocowanych bokiem
dłuższym w układzie poziomym – por. rys. 4).
Każda płyta kamienna powinna być mocowana do ściany minimum w czterech punktach, przy czym:
 płyty kotwione w spoinie pionowej: w dwóch
punktach umieszczone są kotwy nośne,
a w dwóch – podtrzymujące (stabilizujące),
 płyty kotwione w spoinie poziomej: mocowane są w czterech punktach kotwami nośnymi (por. rys. 1 i 2).
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ar

a)

d

a

ar

a
1

ar ≥ 80 mm

RYS. 5
Szczegół wykonania bruzdy
do mocowania zakotwienia w płycie
elewacyjnej dla zredukowania grubości
fugi w spoinie pionowej
1 warstwa niezeszlifowana płyty
2 płyta elewacyjna
3 płaskownik kotwy
a – grubość warstwy niezeszlifowanej
(opis w tekście)

b)

ar

3

2

ar ≥ 80 mm
zalecane ar ≥ 100 mm

c)

być oddalone od naroża płyty maksymalnie na
odległość 1/5 długości krawędzi płyty. Dla płyt
o kształtach zbliżonych do kwadratu odległość
ta powinna wynosić 1/6 długości krawędzi.
Dla płyt o względnie dużej smukłości odległość otworów na trzpienie kotwi stalowych od
naroża płyty powinna wynosić nie więcej niż
1/4 długości jej dłuższej krawędzi. Minimalna
odległość krawędzi otworu od naroża płyty
(e – patrz rys. 3 i 4) nie może być mniejsza od
grubości płyty oraz od podwójnej głębokości
otworu w płycie dla trzpienia kotwiącego (należy przyjąć wymiar większy).
Maksymalny rozstaw kotew w stykach poziomych płyt powinien wynosić 60 cm, a w stykach
pionowych – nie więcej niż 120 cm. Przyjęcie
większego rozstawu kotew wymaga każdorazowego uzasadnienia obliczeniowego.
Rozmieszczenie kotew powinno być symetryczne względem głównych osi symetrii płyty.
Głębokość otworów przeznaczonych na
zakotwienie płyty powinna być wyznaczona
na podstawie obliczeń wytrzymałościowych
i wymagań technologicznych.

ar

Kn

ar ≥ 140 mm

Kn

RYS. 7
Zakotwienie niezależne płyt
ościeży kotwami nośnymi
Kn – kotwa nośna

Rozmieszczenie punktów mocowania i wymiar
kotwy zależą od wielkości i rodzaju elementu
oraz lokalizacji płyty na elewacji (wysokość, odległość od warstwy nośnej itp.). Płyty o kształcie
prostokątnym o wyraźnie zróżnicowanych wymiarach szerokości do wysokości powinny być

RYS. 6
Wymagania konstrukcyjno-wykonawcze
zamocowań płyt w podłożu żelbetowym wg [1]
a) zamocowanie kotwy w stropie żelbetowym
b) zamocowanie kotwy w nadprożu żelbetowym
pojedynczo zbrojonym
c) zamocowanie kotwy w nadprożu żelbetowym
ze zbrojeniem przęsłowym dwuwarstwowym
ar – odległość od naroża warstwy konstrukcyjnej

mocowane do ściany w układzie pionowym wg
rys. 3 lub w układzie poziomym wg rys. 4 [3].
Rys. 3 i rys. 4 podają również zasady rozmieszczania otworów na trzpienie kotew
w bocznych krawędziach płyt. Otwory te w przypadku płyt o wymiarach prostokątnych powinny

TABELA 1 ZALECENIA KONSTRUKCYJNO-WYKONAWCZE ZAMOCOWAŃ OKŁADZIN
Z KAMIENIA NATURALNEGO METODĄ MONTAŻU „NA SUCHO” WG [1]
Ściana z betonu
min. C-12/15

Ściana z cegły pełnej
min. klasy 15

min. 80 mm
min. 80 mm

min. 80 mm
min. 120 mm

Grubość warstwy nośnej ściany d
(podłoże zakotwienia)

min. 120 mm

min. 240
min. 1,5 t0

Rozstaw kotew at

min. 320 mm

min. 300 mm

Odległość od naroża warstwy konstrukcyjnej ar

min. 160 mm

min. 115 mm

Głębokość zakotwienia t0:
• kotew stabilizujących
• kotew nośnych
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Spoiny między płytami
Od wielkości obciążeń i długości wysięgu
pośrednio zależy również grubość spoiny
między płytami. Przyjęta na podstawie obliczeń grubość płaskownika może wpływać na
grubość spoin między płytami. Grubość i rodzaj spoiny (otwarta lub wypełniona zaprawą
elastyczną) powinny być podane w projekcie
i dostosowane do faktury okładziny. Według przepisów [1] normalna grubość spoiny otwartej dla okładziny kamiennej wynosi
8 mm, a wg [2] zaleca się raczej stosować
spoiny grubości 10 mm. Spowodowane jest
to tym, że zgodnie z wymaganiami w spoinie
powinien się „mieścić” nie tylko płaskownik
kotwy, ale należy również uwzględnić dodatek przestrzeni na kompensację wpływu rozszerzalności termicznej płyt (szczelina między płaskownikiem kotwy a płytą). Minimalna
szczelina pomiędzy kotwą a licem bocznym
płyt wynosi dla okładzin kamiennych 2,0 mm
wg [1]. W praktyce projektanci dążą do zredukowania szerokości fug i spoin między
płytami, dlatego w takich przypadkach można zastosować szlifowanie obrzeży płyt przy
otworze kotwiącym. Zalecane jest, aby obrabiane w ten sposób płyty (por. rys. 5) miały
grubość minimum 4 cm, a grubość warstwy
nieszlifowanej a wynosiła co najmniej 1 cm.
Zakotwienie w miejscach szczególnych
Mocowanie płyt na elewacji o nieskomplikowanej formie architektonicznej z reguły

z : a _ 01 _ 2008
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a)

a)

b)

a)

Ks

Kn

c)

d)
20

20

ar

ar

ar ≥ 100 mm

b)

b)
e)

Kn

RYS. 8
Zakotwienia zależne płyt narożnych
ościeży
a) mocowanie za pomocą trzpieni
i klamer zakrzywionych
b) mocowanie za pomocą trzpieni
i klamer prostych
Kn – kotwa nośna

nie sprawia większych trudności. Wymaga
„jedynie” dużej dokładności w zachowaniu
równej płaszczyzny i regularnego ułożenia
płyt kamiennych. W przypadku kamiennych
okładzin pionowych sprawdzianem umiejętności wykonawców okładziny jest rozwiązanie zamocowania szczegółów wykończenia
otworów okiennych, ﬁlarów, nadproży, narożników i innych skomplikowanych fragmentów
elewacji. Ogólne zalecenia konstrukcyjno-wykonawcze dotyczące zamocowań okładzin z kamienia naturalnego metodą montażu
„na sucho” dla podłoża betonowego i z cegły
pełnej opisano w tabeli 1. Dla ścian żelbetowych podstawowe wymagania konstrukcyjno-wykonawcze zamocowań płyt pokazano
na rys. 6.
Trudnym miejscem na elewacji jest wykończenie otworów okiennych i drzwiowych.
Zgodnie z wymaganiami [1] minimalna grubość płyt kamiennych ościeży i podniebień
wynosi 30 mm, natomiast grubość nadproży
i podokienników (parapetów okiennych) – co
najmniej 40 mm. Płyty ościeży mogą być mocowane niezależnie, tzn. że każda z płyt może
posiadać własne zamocowanie (zakotwienie)
– rys. 7. Innym rozwiązaniem może być kleje-
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Kn

RYS. 9
Przykłady rozwiązania zamocowania
parapetów wg [1]
a) mocowanie na blachę narożną
b) mocowanie na blachę narożną i trzpienie
c) mocowanie na klamrę narożną i trzpienie
d) mocowanie na klamrę podwójną
e) mocowanie parapetu na kotwie nośnej
Kn – kotwa nośna, Ks – kotwa stabilizująca

nie lub łączenie mechaniczne płyt narożnych
w taki sposób, że płyty ościeży, podniebień,
parapetów i nadproży opierają się na płytach
sąsiednich – rys. 8, rys. 9 a-d.
Należy pamiętać, że kamienne parapety
zewnętrzne powinny być zaopatrzone w tzw.
kapinos (nacięcie dolnego okapu płyty), dodatkowo dla płyt wykonywanych z nasiąkliwego materiału kamiennego zaleca się ich
dokładną impregnację. Przykłady schematów
rozwiązania zamocowania parapetów zewnętrznych pokazano na rys. 9.
Kolejnym trudnym miejscem w elewacjach
kamiennych może być mocowanie okładzin na
słupach, ﬁlarach itp. Zalecenia konstrukcyjno-wykonawcze zgodne z [1] do mocowania płyt
na słupach pokazano na rys. 10.
***
Wszystkie przedstawione w artykule wymagania techniczne dotyczące kształtowania
zakotwień płyt pochodzą z przepisów opublikowanych w Niemczech. W Polsce wciąż
brakuje znormalizowanych przepisów dotyczących wymagań technicznych, jakie muszą
spełniać nowoczesne elewacyjne okładziny
ścian. Metoda mocowania okładzin z kamie-

100

100
300

100

RYS. 10
Wymagania konstrukcyjne zamocowania
okładziny na słupach wg [1]

nia naturalnego w technologii „na sucho” jest
najbardziej powszechną i najtańszą metodą
wykonywania okładzin elewacyjnych. Brak
znajomości wymagań technicznych tej metody może być przyczyną konieczności stosowania innych, bardziej zaawansowanych
metod wykonywania elewacji i w konsekwencji może znaczne podnieść koszty realizacji
okładzin elewacyjnych.
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Od redakcji
Artykuł został opracowany
na podstawie wystąpienia
autorki na konferencji
„Świadectwa Energetyczne”
podczas targów Budma
2008. Organizatorami
konferencji były:
Zrzeszenie Audytorów
Energetycznych, Narodowa
Agencja Poszanowania
Energii i Fundacja Poszanowania Energii, MTP Budma;
partnerami: ﬁrmy Rockwool
i BuildDesk; patronami
medialnymi: czasopisma
„Energia i Budynek” oraz
„Zawód:Architekt”.

Doświadczenia wdrażania dyrektywy
EPBD w krajach Unii Europejskiej
Teresa Grześko

W każdym z państw UE wdrażanie dyrektywy w sprawie jakości
energetycznej budynków prowadzone jest indywidualną drogą,
a aktualne statusy jej wdrożenia są zróżnicowane. Wskazać można
„prymusów”, ale i „maruderów”. W ostatnich miesiącach w większości
przypadków obserwujemy jednak zdecydowane przyspieszenie działań.

Z

Zgodnie z założeniami dyrektywy EPBD (ang.
Energy Performance of Buildings Directive)
poszczególne kraje członkowskie UE mają
swobodę w opracowywaniu rozwiązań wprowadzających jej wymagania. Samodzielnie
dostosowują krajowe prawo, przepisy i wymogi administracyjne. Samodzielnie przyjmują
również metodologię obliczeń i opracowują
własne systemy certyﬁkacji.
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Harmonogramy prac są różne, stąd także
różnice w tempie i wynikach wdrożenia. Mimo
indywidualnego podejścia zaobserwować można liczne cechy wspólne – przede wszystkim
wiele państw zamknęło w ostatnich miesiącach
etapy przygotowawcze, wprowadziło dyrektywę
do swojego prawodawstwa i wydało przepisy
szczegółowe, umożliwiające rozpoczęcie właściwych procesów certyﬁkowania budynków.

Biorąc pod uwagę, że obowiązki nałożone
dyrektywą muszą być realizowane w sposób
profesjonalny, a wszystkie działania muszą spełniać kryteria opłacalności ekonomicznej, niemal
wszystkie kraje członkowskie (w tym Polska)
zdecydowały się skorzystać z 3-letniego okresu
przejściowego. Możliwość taka została przewidziana w dyrektywie ze względu na konieczność
przygotowania odpowiedniej liczby ekspertów
uprawnionych do wykonywania certyﬁkacji.
Oczywiście, by takich ekspertów wyszkolić, niezbędne jest opracowanie (w tych krajach, które
jeszcze tego nie posiadały) metodologii dokonywania oceny oraz wzoru świadectwa energetycznego. W efekcie w większości krajów pełne wdrożenie dyrektywy planowane jest na 1 stycznia
2009 roku, ale niektóre państwa już wprowadziły
obowiązek certyﬁkacji dla budynków nowych.
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Na podkreślenie zasługuje fakt, że wraz
z rozwojem działań legislacyjnych i kampanii
informacyjnych obserwujemy coraz większe
zrozumienie znaczenia Dyrektywy EPBD i jej
podstawowych celów:
ograniczenie emisji CO2 do atmosfery (co
jest elementem realizacji postanowień traktatu z Kioto),
zmniejszenie uzależnienia energetycznego
Europy od innych rynków paliw (ze względu
na ryzyko niestabilnych dostaw i cen),
poprawę efektywności wykorzystania energii przy jednoczesnym zaspokojeniu wszystkich potrzeb.
Patrząc z tej perspektywy, oczywista staje
się dalekosiężna idea dyrektywy: ograniczenie energochłonności budynków jako istotny
element polityki energetycznej i klimatycznej
Europy. Uświadamiając sobie ten długofalowy
cel i jego znaczenie dla przyszłych pokoleń
(racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych),
zrozumiałe jest coraz większe zaangażowanie
rządów i odpowiednich ministrów w realizację
założeń tego dokumentu.
Kraje, które to globalne znaczenie dostrzegły
najwcześniej, mają już nawet kilkunastoletnie
doświadczenia w kwestiach energooszczędności, w tym m.in. funkcjonujące systemy oceny energetycznej i auditingu energetycznego.
Działające tam programy pokazują, jak ważne
jest w tej kwestii podejście kompleksowe, systematyczne i rozłożone na lata. A z drugiej strony
– z ich doświadczeń mogą dzisiaj korzystać inni,
analizować przyjęte procedury i statystyki dokumentujące efekty i wymierne oszczędności.
Warto też zwrócić uwagę, jak istotny jest
poziom świadomości społeczeństwa. Wprowadzenie dobrowolnych certyﬁkatów w połączeniu z kampaniami informacyjnymi promującymi energooszczędność w budynkach

Korzyści z ocen
energetycznych budynków
Dla wszystkich – możliwość oszacowania
przewidywanych kosztów ogrzewania
budynków
Dla właścicieli nowo wznoszonych
lub wynajmowanych domów – możliwość
wskazania ich energooszczędności
Dla nabywców i najemców budynków
– ułatwiona droga przy wyborze obiektów
tańszych w eksploatacji
Dla projektantów – możliwość wykazania się
większą inwencją w stosowaniu rozwiązań
optymalizujących koszty eksploatacji
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doprowadziło do sukcesu takich inicjatyw na
długo przed wprowadzeniem certyﬁkacji obowiązkowej. Kampanie takie często połączone
były z bodźcami ﬁnansowymi przygotowanymi
przez państwo – np. możliwością uzyskania
preferencyjnych kredytów. Świadomość różnorodnych korzyści okazuje się bowiem czynnikiem najważniejszym.
W dalszej części artykułu przedstawionych
zostanie kilka interesujących przykładów z doświadczeń wybranych krajów i ich aktualnego
statusu we wdrażaniu dyrektywy.
Dania: świadomość od dawna
Dobrowolne certyﬁkaty energetyczne dla budynków wydawane są w Danii już od 1996 roku.
Są tam traktowane jako jeden z elementów bardzo świadomej polityki energetycznej państwa.
Oﬁcjalne wdrożenie dyrektywy EPBD nastąpiło w styczniu 2006 r. Weszły wówczas w życie
(dokładnie 1 kwietnia 2006 r., po 3-miesięcznym
okresie przejściowym) nowe wymagania uściślające i zaostrzające wcześniejsze warunki
energetyczne ujęte w przepisach budowlanych.
Wprowadzono także nowe schematy oznakowania i procedury przeglądów.
Duńska procedura obliczeniowa opisana
jest w specjalnej dyrektywie i ujęta w komputerowym programie obliczeniowym „BeO6”.
Zasada obliczeń, zaimplementowana w tym
programie, musi znaleźć zastosowanie we
wszystkich innych programach komputerowych tego typu, aby zapewniać zgodność
obliczeń zapotrzebowania energetycznego
budynków.
Duńczyków interesuje nie tylko „zidentyﬁkowanie potencjału” możliwych do uzyskania oszczędności energii przy eksploatacji
budynków, ale ich realne uzyskanie. Dlatego
przewidują dokonywanie co kilka lat weryﬁkacji
obowiązujących wymagań. Z tego samego powodu duńskie certyﬁkaty są znacznie bardziej
szczegółowe niż np. niemieckie. Zawierają precyzyjny opis wszystkich możliwych środków
i sytuacji remontowych, przy których warto je
zastosować, podają szacunek kosztów i czasy
zwrotu inwestycji.
Austria: kij, marchewka i tamburyn
Polityka energetyczna Austrii jest realizowana na
poziomie regionalnym, a jednym z pierwszych
regionów, który zastosował własne systemowe
rozwiązania, była Górna Austria (północno-zachodni land ze stolicą w Linz). W 1993 roku
władze tego regionu zadecydowały o wprowadzeniu „kryteriów efektywności energetycznej”
do programu budownictwa dla nowych domów
jednorodzinnych i szeregowych.

Jak kraje UE radzą sobie
z wdrożeniem Dyrektywy EPBD
Prymusi, np.: Austria, Holandia, Dania
Entuzjaści, np.: Hiszpania, Portugalia
Średniacy, np.: Czechy, Litwa
Maruderzy, np.: Polska

Założenia systemu oparto na trzech ﬁlarach,
a mówiąc kolokwialnie – na zasadzie kija i marchewki oraz tamburyna (lub „tuby medialnej”):
1) oddziaływania prawne – systematycznie podwyższano wymagania przepisów: dwa razy
w ciągu dekady, jednocześnie wprowadzono
klasyﬁkację budynków energooszczędnych,
połączoną z systemem pożyczek,
2) system zachęt ﬁnansowych uzależniających
wysokość niskooprocentowanych pożyczek
dla inwestorów od poziomu energooszczędności wznoszonych przez nich lub modernizowanych budynków,
3) wszechstronna akcja informacyjna, obejmująca szeroką promocję skierowaną do całego społeczeństwa, a także obowiązkowe poradnictwo w formie indywidualnych spotkań
doradców energetycznych z inwestorami.
W ciągu zaledwie kilku lat programem objęto
50 tys. domów (nowych i poddanych renowacji). Liczba budynków ze wskaźnikiem poniżej
50 kWh/m² wzrosła z 31% (rok 2003) do 65%
(rok 2005), a średnia wartość wskaźnika efektywności energetycznej poprawiła się z 56 (rok
2003) do 51 kWh/m² (rok 2005). Takie zwiększenie efektywności budynków pozwoliło na
osiągnięcie stałej oszczędności energii na
poziomie 350 mln kWh rocznie, przy populacji
1,4 mln mieszkańców tego landu!
Już w pierwszych latach funkcjonowania
programu aż o 30% zredukowane zostało zużycie energii w nowych budynkach mieszkalnych,
a jednocześnie nastąpił wzrost wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych do 30% całego
zapotrzebowania regionu (w tym 14% energia
wodna, 14% biomasa, 2% energia słoneczna).
Holandia: najpierw dobrowolnie
Metodologia klasyﬁkowania energetycznego
budynków nowych i podlegających renowacji pojawiła się w Holandii w roku 1995 wraz
z wprowadzeniem „Normy Wydajności Energetycznej” (EPN). Później uproszczono ją dla budynków istniejących, wprowadzając dokument
„Świadectwa wydajności energetycznej” (EPA).
Przez kilka kolejnych lat dopracowywano te
metody i jednocześnie przygotowywano odpowiednie oprogramowanie.
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Co myślą ludzie?

W rzeczywistości: ogrzewanie jest
największym pożeraczem energii!

39% urządzenia elektryczne

26% ogrzewanie

3% nie wiem

53% ogrzewanie
8% gorąca woda

18% gorąca woda
14% samochód

31% samochód
8% urządzenia elektryczne

Źródło: Sondaż Emnid „Zukunft haus 2003” dla Deutsche Energie-Agentur
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82% Polaków nie zdaje
sobie sprawy, że najwięcej
energii zużywa się
na eksploatację budynków”
Raport „Polacy o oszczędzaniu energii”

Gdzie zużywamy najwięcej energii? Wyniki sondaży pokazują różnice między opiniami a stanem faktycznym

Przepisy EPN opracowano tak, by stanowiły
wypełnienie wymagań art. 4 Dyrektywy EPBD,
zarówno dla budynków nowych, jak i remontowanych. Głównym warunkiem jest zgodność
z ustaloną maksymalną wartością współczynnika wydajności energetycznej (EPC), wynoszącą
aktualnie 0,8. Warto zwrócić uwagę, że obniżono
go 1 stycznia 2006 r. – wcześniej wynosił 1,0.
Po roku, 26 grudnia 2006 r., opublikowano
„Rozporządzenie w sprawie wydajności energetycznej budynków” (REG), ustanawiając
wytyczne do procedur wydawania certyﬁkatów
energetycznych dla budynków. Ogólnokrajowa
kampania informowania społeczeństwa rozpoczęła się w połowie września 2007 r. Biorąc pod
uwagę możliwości organizacyjne, przyjęto, że
rozporządzenie REG wejdzie w życie dopiero
wtedy, gdy będzie dostępna wystarczająca
liczba asesorów i rzeczoznawców.
Hiszpania: znaczące przyspieszenie
W Hiszpanii nie było wcześniej rozwiązań
podobnych jak w Danii, Austrii czy Holandii.
Kompleksowy system certyﬁkacji budynków
jest tam wprowadzany dopiero od 2006 roku,
ale prace przebiegają w sposób zdecydowany
i szybki. W celu wdrożenia dyrektywy EPBD wydane zostały trzy dekrety królewskie:
Dekret zatwierdzający „Techniczny Kodeks
Budowlany” (CTE), opublikowany 28.03.06 r.,
Dekret w sprawie dokumentu pod tytułem
„Podstawowa Procedura Atestacji Wydajności Energetycznej Budynków Nowych”,
opublikowany 31 stycznia 2007 r.,

Teresa Grześko
teresa.grzesko@rockwool.pl
Autorka jest konsultantem
ds. certyﬁkacji w ﬁrmie Rockwool Polska
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Dekret zatwierdzający przegląd obowiązujących „Przepisów dotyczących izolacji
termicznej budynków” (RITE), opublikowany
29 sierpnia 2007 r.
Hiszpanie opracowali także szczegółowe wymagania techniczne zawarte w dokumencie
pt. „Ograniczenie zapotrzebowania na energię”
(HE1) oraz udostępnili na zasadach licencji
freeware oﬁcjalne oprogramowanie pozwalające kontrolować zgodność parametrów budynku i instalacji z wymaganiami dokumentu
HE1 (program „Lider”) oraz wykonywać obliczenia zapotrzebowania na energię wymaganego przy certyﬁkacji budynku (program „Calener”). Przewidziano także opcje korzystania
z uproszczonych procedur obliczeń i atestacji.
Od października 2007 roku obowiązek atestacji dotyczy wszystkich rodzajów budynków
nowych. Natomiast w odniesieniu do budynków istniejących przygotowywany jest odrębny dokument o randze dekretu królewskiego
– procedura ma być sporządzona i wdrożona
do obowiązkowego stosowania w roku 2009.
Polska: wdrożenie coraz bliżej
W naszym kraju również nie mieliśmy doświadczeń w dziedzinie certyﬁkacji energetycznej budynków. Jest to dla nas zupełnie nowy obszar
prawodawstwa. Dlatego dosyć długo trwały
międzyresortowe dyskusje na temat metodologii i systemu realizowania certyﬁkacji. W ciągu
ostatnich miesięcy nastąpiło jednak wyraźne
przyspieszenie. Wprowadzenie założeń Dyrektywy EPBD do prawa krajowego nastąpiło we
wrześniu 2007 roku w formie nowelizacji Prawa
budowlanego z terminem wejścia w życie od
1 stycznia 2009 roku.
Aktualnie są opracowywane i wprowadzane kolejne przepisy wykonawcze. 15 lutego br.
weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury (z 21 stycznia 2008 r.) ws. szkolenia
osób dokonujących oceny energetycznej.

Rozporządzenie to określa sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz
egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej, a także warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie
egzaminacyjne.
Według zapowiedzi ministerstwa w pierwszej połowie br. wraz całym pakietem ustaw racjonalizujących proces inwestycyjny opublikowane zostaną także rozporządzenia regulujące
formę i zakres certyﬁkatów wydajności energetycznej. Wówczas będą mogły zostać uruchomione programy szkoleniowe. Certyﬁkacja
ma być obowiązkowa od stycznia 2009 roku,
zgodnie z terminem zakończenia trzyletniego
okresu przejściowego.
Wnioski
Zgodnie z założeniami dyrektywy EPBD poszczególne kraje członkowskie podeszły do
problemu wdrożenia w sposób najbardziej dla
siebie odpowiedni. Niektóre z nich problem
oszczędności energii zauważyły bardzo wcześnie, zdeﬁniowały sektory zużywające najwięcej energii i w związku z tym mają już za sobą
kilkuletnie doświadczenia z certyﬁkacją energetyczną budynków.
Najważniejsze jest jednak, aby poszczególne kraje członkowskie opracowały i wdrożyły
kompletny system certyﬁkacji energetycznej
budynków, mając na uwadze osiągnięcie celów polityki energetycznej, nie zapominając
o uwzględnieniu najniższych możliwych kosztów przy jednoczesnej poprawie warunków
mieszkaniowych i życiowych społeczeństwa.
Wykorzystane źródła informacji:
1. Sprawozdanie The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) na temat statusu wdrożenia Dyrektywy 2002/91 o wydajności energetycznej
budynków (EPBD) w krajach członkowskich UE (grudzień 2007)
2. Serwis internetowy poświęcony dyrektywie EPBD http://audytor.epbd.pl
3. Materiały Rockwool Polska
4. Raport „Polacy o oszczędzaniu energii” opracowany przez TNS OBOP
na zlecenie Rockwool Polska
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Referencyjne realizacje HABE to m.in. kilkumetrowe nadproża murowane z cegły klinkierowej, ponad 20-metrowej
wysokości elewacje podwieszone na systemach konsol, murowane łuki zbrojone czy mury z cegły układanej bez przewiązań.
Na fotograﬁach: Osiedle Ekopark-Quattro, Warszawa, arch. APA Kuryłowicz & Associates; Osiedle Syta, Warszawa,
arch. Michał Sondij z zespołem; Dom Kupca, Szczecin, arch. Jacek Lenart z zespołem
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O oszczędnościach i mądrym rozwiązywaniu
przyszłych problemów najlepiej głośno
dyskutować już na etapie projektowania.
Artykuł jest wstępem do omawiania zagadnień
związanych z inteligentnym projektowaniem hal
sportowych i widowiskowo-sportowych.
Inteligentnym, czyli uwzględniającym zarówno
potrzeby komunikacji, wytwarzany wewnątrz hałas,
jak i bezpieczeństwo użytkowników.

Dlaczego budujemy
niebezpieczne hale sportowe?
Bogdan Leszko

W

Współczesne oczekiwania publiczności hal
sportowych, a w szczególności hal widowiskowo-sportowych, są bardzo wygórowane. Nowoczesna technologia audio-wideo
wysoko ustawiła poprzeczkę wymagań,
również dla tego typu obiektów, gdzie każdy z uczestników (oprócz zapewnienia mu
bezpieczeństwa) nie tylko musi dobrze widzieć, ale też dobrze i wyraźnie słyszeć.
Pomijając fakt, że spełnienie tego typu
oczekiwań (szczególnie w bardzo dużych
halach) wymaga być może nawet i pogwałcenia praw ﬁ zyki (choć raczej głównie budżetu przedsięwzięcia), współcześni kibice
i słuchacze, za własne – wydane na bilet
– pieniądze, zwykli oczekiwać w takich miejscach komfortu użytkowania na takim właśnie poziomie. Tak więc inwestorzy muszą
te wymagania spełniać i uwzględniać w budżetach inwestycji, a architekci – po prostu
odpowiednio to zaprojektować.

Akustyka zależy w największym stopniu
od sposobu zaprojektowania przez architekta
kształtu i wykończenia wnętrza pomieszczenia.
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Niewidzialne zagrożenia
Potrzeby społeczne i rozwój nowoczesnej
technologii budowlanej sprzyjają budowaniu
hal sportowych i basenów. Rachunek ekonomiczny wykazuje, że bardziej opłaca się
budować obiekty duże i bardzo duże, o wielorakim zastosowaniu. Nie tylko sportowym,
ale też widowiskowym, a niekiedy nawet jako
sale kongresowe. Mniejsze obiekty pełnią rolę
szkolnych sal gimnastycznych i gminnych sal
widowiskowych. W każdym przypadku mamy
do czynienia z dużą kubaturą przestrzeni zamkniętej ścianami i dachem.
Lekkomyślne projektowanie coraz większych kubatur wiąże się jednak z dużym
ryzykiem spowodowania w nich niewidzialnych zagrożeń w postaci potężnego i niekontrolowanego hałasu, który powoduje narażenie higieny słuchu użytkowników i całkowitą
utratę zdolności zrozumienia słów komunikatów.
Problem jest szczególnie podstępny i niebezpieczny, albowiem nie widać go na żadnych rysunkach ani planach architektonicznych, a ujawnia się dopiero po całkowitym
wykończeniu wnętrza. Czyli na etapie, gdy
każdy ratunek oznacza… pieniądze!

Większość ludzi jest przekonana,
że przyczyną ogromnego hałasu
w halach sportowych są zawodnicy
na boisku i publiczność na trybunach.

Rzecz w tym, że choć niebezpieczeństwa
są „ukryte”, to należy o nich pamiętać i możliwość ich wystąpienia uwzględniać już w fazie
projektowania architektonicznego – zarówno
kształtu samej bryły, jak też wykończenia wnętrza hali sportowej!
Problem tkwi w zjawiskach ﬁzycznych, dotyczących rozchodzenia się fal dźwiękowych
w zamkniętej przestrzeni, co określane jest jako
„akustyka pomieszczenia”, która w największym stopniu jest wynikiem sposobu zaprojektowania przez architekta kształtu pomieszczenia i użytych materiałów wykończeniowych.
Skąd nadchodzą kłopoty?
Sposób, w jaki dźwięk rozchodzi się w pomieszczeniu, w przypadku wielkokubaturowych hal sportowych nabiera szczególnego
i niekiedy bardzo groźnego znaczenia.
Za przykład niech posłuży historia warszawskiej hali Torwar, która na początku nie była
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RYS. 1
Hałas „lubi” zamknięte przestrzenie
o gładkich i twardych powierzchniach

zadaszona. Nikt nie przewidywał nieszczęścia,
które nadeszło razem z zamontowaniem dachu.
Nagle w tej zamkniętej kubaturze – pojawił się
„dźwiękowy koszmar”, który dręczył publiczność, sportowców i wykonawców estradowych
przez długie lata. Co takiego się stało? Otóż na
początku energia dźwiękowa, którą emitowali
zawodnicy i publiczność, uchodziła w otwartą
przestrzeń – wprost do nieba. Przykrycie dachem spowodowało zamknięcie przestrzeni,

z której „wyprodukowana” energia dźwiękowa
nie mogła już się wydostać.
Większość ludzi jest przekonana, że przyczyną ogromnego hałasu w halach sportowych
są zawodnicy na boisku i publiczność na trybunach. Gdyby rzeczywiście tak było, to równie
hałaśliwe otoczenie mielibyśmy na otwartym
stadionie, na którym przecież „zdziera się”
30 razy więcej gardeł. W hali publiczność i zawodnicy są tylko źródłem dźwięku, natomiast

„źródłem hałasu” jest niekorzystne oddziaływanie zamkniętej przestrzeni, która nie wchłania
wytworzonej wewnątrz energii dźwiękowej.
Jeśli w hali zamkniemy energię dźwiękową
i na dodatek będziemy dostarczać ją lawinowo
(np. z głośników), to nie będzie miała ani dokąd uciec, ani nie zdąży zamienić się w inną
postać (np. w ciepło). Błąka się więc po hali,
powodując gigantyczny hałas… nazywany
„hałasem pogłosowym” (rysunek 1).

RYS. 2
Komputerowy model matematyczny i mapa
„zrozumiałości mowy” dla aquaparku
Na modelu bryły budynku wyznaczono płaszczyzny w celu
indywidualnego określenia stopnia chłonności dźwięku przez
każdą z nich. Dolny rysunek (mapa) pokazuje wynik przeliczeń
Współczynnika Zrozumiałości Mowy (STI – Speech Transmission
Index) z zasymulowanych źródeł, czyli głośników zawieszonych
w hali basenowej. Poszczególne punkty wyświetlają wartości
współczynnika STI, gdzie ideał oznacza 1, a wartość akceptowana
dla zrozumienia komunikatów to 0,5 STI.
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bowiem dodatkowe, nie tylko techniczne,
ale też ﬁnansowe problemy dla właściciela
takiego obiektu!

RYS. 3. Powierzchnia porowata rozprasza nadmiar energii,
gładka tylko go odbija

Hałas pogłosowy
Pogłos to najczęściej używane określenie
w odniesieniu do akustyki pomieszczenia.
Można powiedzieć, że pogłos to dźwięk, który
pozostaje w pomieszczeniu po tym, jak źródło
dźwięku przestało go już wytwarzać. W większości hal sportowych, a szczególnie na lodowiskach, łatwo można tego doświadczyć, gdy
krążek stuknie o bandę, a nadal słychać jego
dźwięk, wybrzmiewający jeszcze przez kilka
sekund.

Gdy człowiek nie jest w stanie zrozumieć
słów, jego pierwszą reakcją będzie
zwiększenie głośności, co z kolei
spowoduje kłopot z hałasem pogłosowym.

Hałas pogłosowy to zbyt duża wartość tej
„wybrzmiewającej” energii, która powoduje narastanie efektu silnego dyskomfortu (rys. 3).
Przyczyną powstawania „hałasu pogłosowego” w pomieszczeniu jest brak tłumienia
wyemitowanej energii dźwiękowej, która – odbijając się od gładkich ścian i suﬁtu – nie tylko
nie traci swej mocy, lecz dodatkowo zostaje
wzmacniana za każdym razem, gdy odbite
fale dźwiękowe nałożą się na siebie. Tak więc
źródłem hałasu pogłosowego jest pomieszczenie z gładkimi i twardymi ścianami, suﬁtem
i podłogą.
Hałas pogłosowy jest jednym z najgroźniejszych zjawisk w wielkokubaturowych halach sportowych i widowiskowych. Generuje

Bogdan Leszko
info@bellsonic.org.pl
Konsultant dźwiękowy,
prezes Stowarzyszenia Bellsonic,
biegły sądowy, członek
Voice Alarm Safety Approval
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Narażenie zdrowia
Przebywając w hałasie, tak naprawdę nie
narażamy na szkodę swoich uszu, ale nasz
mózg (bo tam właśnie powstaje słyszenie).
Efektem tego są: zdenerwowanie, agresja
i brak koncentracji. Mózg męczy się, ponieważ zajęty jest obroną przed hałasem i wyłuskiwaniem właściwych dźwięków sylab
i głosek potrzebnych nam dla uzyskania zrozumienia usłyszanych słów.
Inwestorzy i właściciele hal sportowych
są często zaskoczeni tym, że poziomy hałasu z wnętrzowych instalacji i aparatury głośnikowej można przewidzieć (obliczyć), oraz
że istnieją odpowiednie normy zdrowotne
i wymagania, które należy spełniać! Ludzie,
którzy są narażani na przebywanie w ciągłym hałasie o poziomie 105 dB (dłużej niż
minutę), mają już prawo żądać odszkodowania od właściciela obiektu.
Bezpieczna dawka, w czasie dwugodzinnego przebywania człowieka w hałasie, wynosi
95 decybeli. Większość dużych hal sportowych w Polsce generuje hałas znacznie przekraczający ten poziom. Normy socjalne i budowlane UE, w zakresie hałasu wnętrzowego,
wskazują na konieczność rozwiązywania tego
problemu już na etapie projektowania architektonicznego.
Utrata zrozumiałości mowy
W pomieszczeniu o dużym pogłosie dźwięki
kolejno wypowiadanych słów nakładają się
na siebie i wzajemnie mieszają, co nieuchronnie prowadzi do utraty zrozumiałości mowy.
Ludzie, zgromadzeni w takim miejscu, będą
wprawdzie słyszeć, lecz prawdopodobnie nie
zrozumieją ani słowa.
Kiedy człowiek nie jest w stanie zrozumieć
słów, jego pierwszą reakcją będzie zwiększenie
głośności, co z kolei może spowodować jeszcze większy kłopot związany z hałasem pogłosowym? Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego,
że zwiększenie głośności komunikatów oznacza
nic innego tylko „dołożenie” dodatkowej energii
dźwiękowej do tej, która już i tak nie może wydostać się z zamkniętego pomieszczenia.
Niestety, ogromna większość właścicieli
hal sportowych szuka rozwiązania w zastosowaniu „wielkodecybelowych” głośników.
Zamiast więc tworzyć kibicom warunki do
komfortowego uczestnictwa w zawodach
sportowych, próbuje zabić hałas jeszcze większym hałasem!

Mylne przekonanie, że „współczesna
technika audio może wszystko”,
umacnia projektantów w błędnym
przeświadczeniu, że problemy akustyki
hali sportowej można rozwiązać za pomocą
„odpowiedniej aparatury dźwiękowej”.
Jest to główny powód lekceważenia tego
problemu przez inwestorów i architektów.

Bezpieczeństwo
podczas ewakuacji
Odpowiedzialność cywilna za bezpieczeństwo
osób w hali sportowej ciąży na właścicielu i zarządzie budynku. Zapewnienie bezpieczeństwa cywilnego w budynkach publicznych gromadzących dużą liczbę osób to najważniejszy
obecnie problem do rozwiązania
Nowoczesne hale sportowe gromadzą tłumy publiczności. Wywołanie paniki w tłumie,
w przypadku pożaru czy akcji terrorystycznej,
może doprowadzić do tragedii. Aby temu zapobiec, hale sportowe i stadiony wyposażane
są w systemy nagłośnieniowe, które umożliwiają przekazywanie słownych komunikatów
ewakuacyjnych i poleceń ochrony do wszystkich miejsc w obiekcie (zgodnie z rozporządzeniem MSWiA i normą PN-EN60849).
Technika wspomagania ewakuacji za pomocą głośników i czytelnych komend słownych wysoko stawia poprzeczkę w zakresie
absolutnej konieczności zapewnienia „wysokiego stopnia zrozumiałości mowy”.
Pogłos zwiększa
koszty nagłośnienia
Aparatura nagłośnieniowa w hałaśliwej (pogłosowej) hali widowiskowo-sportowej musi
być na tyle duża, aby zdolna była zdecydowanie „przebić” poziom hałasu. Oznacza to
aż 4-krotne zwiększenie kosztów aparatury
nagłośnieniowej w stosunku do tej, którą można byłoby zastosować w hali o zredukowanym
hałasie. Na tym nie koniec, bowiem zastosowanie głośniejszej (a co za tym idzie, wiele
droższej) aparatury głośnikowej, w silnie pogłosowym otoczeniu, nie daje żadnych gwarancji uzyskania spodziewanego efektu – czyli
zrozumiałości słów komunikatów przekazywanych przez głośniki.
***
Inwestorom najczęściej trudno nawet uwierzyć, że większość problemów z dźwiękiem,
hałasem i dodatkowymi kosztami można rozwiązać już na etapie projektowania architekto
nicznego... ale o tym innym razem.
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Hydroizolacje w podziemnych
częściach istniejących budynków

Jarosław Gasewicz

Dopóki piwnice były pomieszczeniami jedynie gospodarczymi, nie przejmowano się specjalnie tym, że ich ściany są zimne
i wilgotne. W wielu historycznych budynkach nie zwracano więc
uwagi na odpowiednie zabezpieczenie fundamentów przed
wodą. Obecnie coraz częściej obiekty te stają się siedzibami
ważnych instytucji państwowych, reprezentacyjnymi biurowcami
lub luksusowymi budynkami mieszkalnymi. Życzeniem inwestoFot. archiwum ﬁrmy Remmers

rów są wówczas: suche ściany, przyjemny mikroklimat i brak
niepokojących zjawisk (mokrych plam, przebarwień, wykwitów itp.). Oczywiście niezależnie od pory roku, ilości opadów
i poziomu wody gruntowej.

Z

Zapewnienie wysokiego standardu użytkowania pomieszczeń w piwnicach takich
budynków, nieraz bardzo zaniedbanych, wymaga wykonania nowoczesnych hydroizolacji. Tylko w nielicznych przypadkach wystarczy prawidłowo zastosować powszechnie
znane materiały i technologie (np. opisane
w podręcznikach dla szkół budowlanych).
Najczęściej problemy, z którymi się tu stykamy, wymagają specjalnych rozwiązań, zaawansowanych technologicznie materiałów,
nowych technik wykonywania prac i przede
wszystkim – odpowiedniego podejścia zarówno na etapie projektowania, jak i wykonywania prac.
Ze względu na ﬁzykę budowli bezsprzecznie najlepszym zabezpieczeniem piwnic
przed wodą jest izolacja pionowa układana
od strony zewnętrznej, stykającej się z gruntem. Zabezpieczenie przeciwwodne ścian zewnętrznych w budynku podpiwniczonym musi
obejmować:
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izolację poziomą wykonywaną jak najniżej
nad posadzką piwnicy
oraz izolację pionową od strony zewnętrznej, chroniącą fundament, ścianę fundamentową i cokół budynku.
Skuteczność i trwałość zewnętrznej hydroizolacji można zagwarantować tylko stosując
systemy przylegające do podłoża całą powierzchnią, bez szczelin i bez możliwości wnikania wody pod zabezpieczającą powłokę np.
tam, gdzie kończy się hydroizolacja – przede
wszystkim w pobliżu jej dolnej krawędzi.
Zewnętrzną izolację pionową można wykonać dopiero po odkopaniu ścian fundamentowych, a to jest w wielu sytuacjach albo
niemożliwe (np. ze względów technicznych
lub formalnoprawnych), albo zbyt kosztowne. W wielu przypadkach istnieje jeszcze
techniczna możliwość wykonania zewnętrznej
izolacji od wnętrza pomieszczeń przez otwory
wiercone w ścianach. Jest to tzw. iniekcja kur-

tynowa, polegająca na stworzeniu warstwy
nieprzepuszczalnej dla wody na styku ściany
i gruntu. Stosowane są do tego specjalne żele
poliuretanowe lub akrylowe. Niestety, metoda
ta jest trudna w realizacji i kosztowna.
Gdy ściany piwnic nie są dostępne z zewnątrz, a budżet inwestycji nie umożliwia wykonania iniekcji kurtynowej, pozostaje możliwość
uszczelnienia i renowacji od strony pomieszczeń, o ile tylko zastosowany w ścianach materiał budowlany jest odpowiednio mocny
(np. cegła pełna, kamień, beton). Technologia
uszczelnienia wewnętrznego, przy prawidłowym wykonaniu prac, daje podobny efekt co
hydroizolacja zewnętrzna – piwnice stają się suche, woda i sole przestają powodować uszkodzenia tynku i powłok malarskich oraz spada
wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Musimy się jedynie pogodzić z faktem, że mury
pozostaną w swoim przekroju wilgotne.
Przy rozwiązywaniu problemów związanych z zawilgoceniem piwnic należy zawsze
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Szkodliwy wpływ wody na mury
Obecność zbyt dużej ilości wody powoduje wiele problemów z murami, z których
podstawowym jest rozsadzanie struktury
cegieł, kamieni naturalnych i zapraw w wyniku
działania mrozów (zamarzanie wody zimą) oraz
krystalizacji szkodliwych soli (transportowanych przez wodę). Poza tym obecność wody
stymuluje rozwój glonów, mchów i grzybów.
Główne przyczyny zawilgocenia murów
w pomieszczeniach piwnicznych to:
wilgoć gruntowa,
podciąganie kapilarne,
wilgoć higroskopijna,
wilgoć kondensacyjna.

stosować odpowiednio dobrany zestaw produktów, najlepiej pochodzących od jednego
producenta. Technologia musi być dostosowana przede wszystkim do stanu obiektu oraz
przewidywanego sposobu użytkowania. Przy
opracowaniu koncepcji naprawy powinno się
także brać pod uwagę możliwości ﬁnansowe
inwestora – jednak nie przez stosowanie tańszych zamienników (co prowadzi z reguły do
reklamacji), ale raczej przez rozłożenie prac
na etapy.
Prace wstępne
Prace wstępne stanowią słaby punkt zabiegów renowacyjnych. Zaniedbań na tym etapie
praktycznie nie można już później naprawić.
Oprócz tego podczas prac wstępnych ujawniane są bardzo często szczegóły powodujące
konieczność wprowadzania istotnych zmian
do koncepcji naprawy. Sztywne trzymanie
się dokumentacji, niezależnie od ujawnionych
nowych faktów, może skończyć się wielokrotnymi, kosztownymi poprawkami bądź nawet
całkowitym ﬁaskiem i koniecznością zaprojektowania i wykonania kolejnej renowacji.
Prace wstępne obejmują przede wszystkim
odpowiednie przygotowanie podłoża: oczyszczenie, wzmocnienie, wyrównanie, zatamowanie ewentualnych przecieków oraz uszczelnienie detali – przejść rur, ruchomych szczelin itp.
Przepona pozioma przeciw wilgoci
podciąganej kapilarnie
Jeżeli na ścianach fundamentowych wykonuje
się nową izolację zewnętrzną, izolację poziomą należy odtworzyć jak najniżej nad posadzką piwnicy, ale nie niżej niż dolna krawędź
izolacji pionowej. Jeżeli wykonuje się izolację
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i renowację od wewnątrz, izolację poziomą
odtwarza się powyżej poziomu terenu. W wielu obiektach część ścian zabezpiecza się od
strony zewnętrznej, a część od wewnętrznej.
Konieczne jest wtedy połączenie izolacji wykonanych na różnych poziomach. Polega ono
na dodatkowym wykonaniu pionowych odcinków izolacji w przekroju muru, w ścianach zabezpieczonych od strony zewnętrznej.
W starych budynkach zalecane są przede
wszystkim metody iniekcyjne, które polegają
na nasączeniu pasa muru w całym jego przekroju środkiem powodującym zahamowanie
kapilarnego transportu wilgoci. Metody iniekcyjne nie powodują praktycznie żadnego zagrożenia dla statyki budynków, a jednocześnie
przynoszą rzeczywisty skutek, potwierdzony
wynikami badań wykonanych w laboratoriach
renomowanych instytutów badawczych oraz
na konkretnych obiektach. Efekt zabiegu można nazwać chemiczną izolacją poziomą. Do
nasączania muru można zastosować jeden
z wszechstronnie sprawdzonych preparatów.
Najczęściej używane są preparaty krzemianowe lub krzemianowo-silikonowe zapewniające
zwężenie kapilar z ich jednoczesną hydrofobizacją, emulsje siloksanowe lub silikonowe
w postaci koncentratu mieszanego na budowie z wodą, a w pewnych obszarach zastosowań bardzo dobrze sprawdzają się kremy
iniekcyjne wyprodukowane na bazie emulsji
silanowo-siloksanowej.
Metody bezciśnieniowe, czyli tzw. grawitacyjne, cieszą się największym powodzeniem,
gdyż nie wymagają użycia drogich urządzeń
iniekcyjnych. Mimo to przy starannym wykonaniu prac zagwarantowana jest całkowita
skuteczność i trwałość przepony. Skuteczność działania niektórych preparatów stosowanych metodą bezciśnieniową została udowodniona przy stopniu zawilgocenia muru
wynoszącym 80%. Średnica otworów wynosi
co najmniej 25 mm (najlepiej 30 mm). Otwory
są nachylone, zaleca się, aby przecinały co
najmniej dwie warstwy spoiny. Minimalny kąt
nachylenia wynosi 25º. Po zakończeniu iniekcji otwory należy zamknąć specjalnym zaczynem cementowym.
Iniekcje ciśnieniowe dają wymagany efekt
nawet przy stopniu zawilgocenia powyżej 80%
oraz umożliwiają szybsze wykonanie prac,
dlatego są preferowane przez ﬁrmy specjalistyczne. Różnice w stosunku do metod bezciśnieniowych polegają na tym, że średnica
otworów musi być dopasowana do używanych pakerów iniekcyjnych i wynosi najczęściej
12-13 mm, a otwory wierci się zazwyczaj poziomo. Preparat iniekcyjny podawany jest za pomo-

cą pompy, pod odpowiednim ciśnieniem – nie
powinno ono być zbyt wysokie, zalecany przedział to 5-10 barów. Ciśnienie musi być utrzymywane w każdym pakerze przez ok. 20 minut.
W bardzo zawilgoconych murach, gdy stopień zawilgocenia sięga 90% lub więcej, konieczne jest wstępne osuszenie strefy iniekcji.
Do szybkiego i ekonomicznego wstępnego
osuszenia można zastosować np. metodę
termiczno-konwekcyjną lub generatory mikrofalowe.
Pionowa hydroizolacja zewnętrzna
Biorąc pod uwagę ﬁzykę budowli, pionowa
hydroizolacja zewnętrzna byłaby w większości
przypadków najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli
istnieją techniczne i formalne możliwości odkopania ścian fundamentowych, bardzo dobrze
sprawdzają się w takich przypadkach bezszwowe, grubowarstwowe hydroizolacje z nakładanych na zimno mas bitumiczno-polimerowych.
Jednoskładnikowe masy bitumiczno-polimerowe nakłada się prosto z pojemnika na
odpowiednio przygotowaną ścianę. W przypadku wykonywania prac w trudniejszych warunkach atmosferycznych zaleca się stosować
produkty dwuskładnikowe.

Zalety hydroizolacyjnych
mas bitumiczno-polimerowych
zapewniają niezawodne zabezpieczenie
przed wilgocią dzięki przyczepności
do podłoża na całej powierzchni, wysokiej
zdolności przekrywania rys (o rozwartości
ponad 5 mm), brakowi szwów w powłoce
i wysokiej trwałości,
wodoszczelność znacznie przewyższa
wymagania odpowiednich norm
(np. niemieckiej normy DIN 18195),
możliwe jest szybkie wykonanie prac
– dzięki łatwości nakładania, możliwości
stosowania na wilgotnym podłożu
oraz szybkiemu schnięciu,
powłoki są nieszkodliwe dla środowiska,
gdyż nie zawierają rozpuszczalników
organicznych ani innych substancji
szkodliwych, masy hydroizolacyjne
tego typu mogą być zastosowane
także do klejenia płyt izolacji termicznej
powłoka może być nakładana ręcznie
lub maszynowo (natryskowo)
na wszystkich powszechnie spotykanych
podłożach mineralnych,
hydroizolacja jest odporna na glony,
gnicie, sole rozmrażające i wodę
agresywną dla betonu.
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Wiercenie otworów do wykonywania
iniekcji bezciśnieniowej

Problemem podczas wykonywania powłok
bitumiczno-polimerowych na ścianach fundamentowych starych budynków jest bardzo
często brak odpowiednio nośnego i równego
podłoża. W najprostszym przypadku wystarczającym zabiegiem dodatkowym jest wyrównanie powierzchni muru tynkiem cementowym. Niestety, w wielu obiektach konieczne
jest wymurowanie ścianki z cegły ceramicznej
pełnej (np. grubości pół cegły) lub wykonanie
betonowego płaszcza ze zbrojeniem zespolonym kotwami z oryginalnym murem. Takie dodatkowe zabiegi nie tylko znacznie zwiększają
koszty prac izolacyjnych, ale stanowią daleko
idącą ingerencję wymagającą dodatkowych
uzgodnień i projektów technicznych.
Przed ułożeniem właściwej hydroizolacji całą ścianę fundamentową i stykający
się z gruntem fragment fundamentu należy
odpowiednio zagruntować. Na gładkich powierzchniach wystarcza np. naniesienie preparatu krzemianowego. Natomiast w przypadku bardzo porowatego lub mokrego podłoża
oraz przewidywanego obciążenia wodą pod
ciśnieniem całą powierzchnię należy spryskać
preparatem krzemianowym i na świeżo nanieść szlam uszczelniający. W razie układania
nowej hydroizolacji na starą, niesprawną, ale
dobrze przylegającą do podłoża powłokę bitumiczną, gruntowanie polega na naniesieniu
cienkiej warstwy bitumicznego gruntu zawierającego rozpuszczalniki organiczne i obsypaniu na świeżo piaskiem kwarcowym.
Po odczekaniu odpowiedniego czasu (po
gruntowaniu preparatami rozpuszczalnikowymi odczekuje się co najmniej 48 godzin)
nakłada się w dwóch warstwach emulsję bitu-
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W murach o wysokim stopniu zawilgocenia
zaleca się iniekcje ciśnieniowe

miczno-polimerową. Emulsja ma konsystencję
pasty i daje się łatwo szpachlować pacą stalową. Grubość warstwy izolacji zależy od zakładanego stopnia obciążenia wodą. Przy wilgoci
gruntowej i wodzie nienapierającej stosuje się
ok. 4 kg/m2, przy wodzie napierającej zużycie
musi wynosić co najmniej 5,5 kg/m2, a na całej
powierzchni zaleca się wtopić w pierwszą warstwę masy tkaninę zbrojącą (trwale elastyczną
i odporną na gnicie).
Ponieważ hydroizolacje bitumiczno-polimerowe są bardzo elastyczne, konieczne jest ich
zabezpieczanie na czas zasypywania wykopów. Warstwy ochronne nie powinny być trwale sklejone z hydroizolacją, aby nie przenosiły
na nią ruchów gruntu. Bardzo dobrą ochronę
stanowi specjalna trójwarstwowa mata ochronno-drenująca. Oprócz wykonania skutecznej
i trwałej hydroizolacji korzystnie jest ułożyć na
ścianach fundamentowych izolację termiczną.
Specjalne płyty dopuszczone do tego zastosowania przykleja się bezpośrednio do powłoki
hydroizolacyjnej, po jej wyschnięciu, używając
materiału hydroizolacyjnego jako kleju. Płyty
izolacji termicznej przyklejone do hydroizolacji
mogą stanowić jednocześnie warstwę ochrony
mechanicznej, pod warunkiem że opierają się
np. na występie fundamentu. Jeśli istnieje zagrożenie osuwania się płyt termoizolacyjnych
podczas osiadania gruntu w wykopie, konieczne jest zastosowanie dodatkowo na termoizolacji warstwy poślizgowej (np. 2 x folia budowlana o grubości min. 0,2 mm).
Skutecznej hydroizolacji zewnętrznej na
ścianach fundamentowych starych budynków
powinno towarzyszyć wykonanie porowatych,
odpornych na sole tynków od strony wewnętrz-

Gruntowanie powierzchni wcześniej
niezabezpieczanych polega na spryskaniu
preparatem krzemianowym

nej. Najlepsze rezultaty daje zastosowanie
systemu tynku renowacyjnego (wg zaleceń
WTA). Jeżeli ściany mają być pomalowane, to
konieczne jest stosowanie powłok malarskich
otwartych na dyfuzję pary wodnej, np. farby
silikonowej lub dyspersyjno-krzemianowej.
Hydroizolacja wewnętrzna
Można uznać, że skuteczne technologie
uszczelniania i renowacji piwnic od wewnątrz
stosowane są już od kilkudziesięciu lat. Opracowanie takich technologii było możliwe
dzięki rozwojowi chemii budowlanej – powszechnemu wprowadzeniu do budownictwa odpowiednich impregnatów, zapraw wodoszczelnych modyﬁkowanych tworzywami
sztucznymi, specjalnych tynków i farb.
Wewnętrzną hydroizolację na powierzchni
ścian i posadzek wykonuje się z cementowych szlamów uszczelniających modyﬁkowanych tworzywami sztucznymi. Twardnieją
one na wilgotnym podłożu, a po stwardnieniu
są z nim trwale związane. Powłoka hydroizolacyjna ze szlamu wysokiej jakości pozostaje
wodoszczelna przy stałym naporze wody od
strony muru, a jednocześnie jest otwarta na
dyfuzję pary wodnej. Zalecane są sztywne
szlamy uszczelniające. Wymóg ten wynika ze
zbyt dużego oporu dyfuzji pary wodnej cechującego szlamy elastyczne (wysoka zawartość
tworzyw sztucznych) oraz zbyt małej wytrzymałości na odrywanie przy negatywnym naporze wody (od strony muru).
W ramach prac wstępnych usuwa się
zniszczone tynki, jastrychy, powłoki malarskie. Spoiny należy wydłutować na głębokość
co najmniej 2 cm, na styku ściany i posadz-
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Masy bitumiczno-polimerowe nakłada się
najczęściej ręcznie, w dwóch warstwach

ki wykuć bruzdę o przekroju 4 x 4 cm, którą
wypełnia się później wodoszczelną zaprawą
(faseta uszczelniająca). Bruzdę należy także
wykuć na poziomie ewentualnie stwierdzonej
warstwy papy. Gruz musi być natychmiast
usuwany jak najdalej od budynku (szczególnie zasolone tynki). Miejsca aktywnych przecieków wody należy koniecznie uszczelnić
przed wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej. Stosowane później powłoki ze szlamów
uszczelniających są całkowicie wodoszczelne, ale dopiero po związaniu i stwardnieniu.
Aktywne przecieki należy unieszkodliwić
przynajmniej na czas niezbędny do osiągnięcia wodoszczelności. W razie intensywnych
wycieków wody konieczna jest ciśnieniowa
iniekcja żywicy poliuretanowej, mniejsze
wycieki i powierzchniowe przewilgocenia
uszczelnia się błyskawicznie wiążącą zaprawą cementową.
Miejscem wymagającym szczególnego traktowania jest styk ściany i posadzki
oraz spoiny poziome z ułożonymi izolacjami
z papy. Na styku ściany i posadzki należy
ułożyć wodoszczelną fasetę z zaprawy wodoszczelnej (zalecany promień 5 cm). Jako
warstwę sczepną stosuje się szlam uszczelniający. Wodoszczelnej zaprawy należy użyć
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Mata ochronno-drenująca dobrze uzupełnia
hydroizolację, stanowi jej ochronę na czas
zasypywania wykopów i pionowy element drenażu

także do wypełnienia bruzdy wykutej w spoinie
z warstwą papy.
Przygotowane podłoże gruntuje się odpowiednim preparatem wchodzącym w skład systemu uszczelnienia, później nakłada się pędzlem
2-3 warstwy szlamu uszczelniającego. Każda
warstwa powinna mieć grubość ok. 1 mm, co
osiąga się przy zużyciu ok. 2 kg/m2. Powłoka
o grubości 3 mm (3 warstwy, zużycie 5-6 kg/m2)
jest odporna na wodę pod ciśnieniem.
Renowacja piwnicy nie może kończyć się
na pokryciu ściany i podkładu posadzkowego warstwą szlamu uszczelniającego. Powłoka ta jest nieprzepuszczalna dla wody i dzięki
temu woda nie dostaje się do pomieszczenia
nawet w razie jej obecności w murze i gruncie
oraz przy braku zewnętrznej izolacji pionowej.
Niestety, gdy temperatura powierzchni ściany
staje się niższa od temperatury punktu rosy
dla warunków panujących w pomieszczeniu,
na ścianach skrapla się woda. Aby ściany były
na powierzchni suche, konieczne jest pokrycie
ich warstwą bardzo porowatego tynku renowacyjnego o właściwościach zgodnych z wymaganiami WTA o grubości ok. 2 cm. Taki tynk
powoli wchłania wodę i bardzo szybko ją oddaje, dzięki czemu jego powierzchnia jest zawsze
sucha. Szczególne właściwości tynku renowacyjnego (wg WTA) wynikają z bardzo precyzyjnie dobranego składu – takiego tynku nie da
się wyprodukować na budowie. Najczęściej
stosowany sposób wykończenia powierzchni
tynku renowacyjnego to delikatne zacieranie
stężałego tynku pacą gąbkową. Jeżeli konieczna jest powłoka malarska, można zastosować
wyłącznie materiały bardzo przepuszczalne dla
pary wodnej, np. farbę silikonową.

Wewnętrzną hydroizolację wykonuje się,
nakładając pędzlem 2 lub 3 warstwy
cementowego szlamu uszczelniającego

Na uszczelnione powierzchnie posadzek
układa się izolację paroszczelną, np. masę
hydroizolacyjną bitumiczno-polimerową. Nie
ma zagrożenia, że paroszczelna warstwa będzie odspajana przez parę wodną, gdyż na
tak przygotowany podkład układa się jeszcze
cementowy jastrych i odpowiednią okładzinę
lub powłokę żywiczną.
Podsumowanie
Aby uniknąć późniejszych problemów, warto jest stosować materiały o właściwościach
przewyższających minimum określone w przepisach oraz preferować systemowe rozwiązania poparte odpowiednio długą dodatkową
gwarancją producenta. Produkty wysokiej jakości mają właściwości istotnie wykraczające
poza niezbędne minimum określone w normie
DIN 18195 i niemieckich wytycznych branżowych. Poza tym kompleksowe systemy hydroizolacji wykorzystują najlepiej jak można zalety
różnych produktów stosowanych na różnych
fragmentach budowli.
W przypadku zastosowania jednego
z zaakceptowanych systemów hydroizolacji
i wykonywania prac przez autoryzowaną ﬁrmę wykonawczą, możliwe jest uzyskanie dodatkowej gwarancji producenta materiałów
nie tylko na zastosowane produkty, ale także
na prawidłowe funkcjonowanie hydroizolacji. Gwarancja taka zapewnia, że producent
materiałów wspólnie z wykonawcą odpowiada za ewentualne uszkodzenia powstające
w okresie gwarancyjnym, co oznacza większe bezpieczeństwo dla budynku, projektanta i inwestora, potwierdzone odpowiednim
dokumentem.

z : a _ 01 _ 2008
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Procedury administracyjne
a praca architekta (część I)
Dorota Bujnowska-Cechniak, Rafał Pawłowski

Procedury administracyjne w pracy architekta to rozległy temat. Inicjując go, chcieliśmy dać
niejako początek naszemu mazowieckiemu, a może i szerszemu, ogólnemu dialogowi środowiska.
Znajomość procedur administracyjnych i umiejętność poruszania się w gąszczu przepisów,
które je opisują, stały się częścią naszego zawodu, a zatem częścią niezbędnej wiedzy architekta.

D

Dzisiejsi inwestorzy oczekują od nas pełnej
obsługi, czyli uczestnictwa niejednokrotnie
na każdym etapie realizacji inwestycji:
 począwszy od doradztwa na etapie decyzji
o zakupie działki,
 przez uzyskanie aktów administracyjnych
na etapie przedprojektowym (np. decyzji
o warunkach zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydania zgody
na realizację inwestycji),
 po wykonanie projektów, ale wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień,
opinii, postanowień i decyzji, dotyczących
naszych opracowań, bo dopiero te (uzgodnione) pozwalają na przystąpienie do kolejnego etapu prac – realizacji inwestycji.
Warto zwrócić uwagę, że z każdego jednostkowego doświadczenia kogokolwiek z nas,
architektów, opisującego swoje „urzędowe”
perypetie, można wyciągnąć ogólniejsze wnioski. Z pewnością – w konsekwencji – zawsze
poprowadzą one w kierunku zmian (pożądanych bądź koniecznych) w rozmaitych uregulowaniach prawnych, rządzących naszym budowlano-inwestycyjnym światem.
Inwestorzy – przekazując nam pełnomocnictwa do reprezentowania ich w procesie inwestycyjnym – oczekują szybkiego i sprawnego
załatwiania wszelkich spraw. A my, starając się
sprostać tym oczekiwaniom, przy każdym zleceniu przechodzimy od nowa „urzędowy” tor
przeszkód, zastanawiając się (jeżeli mamy na to
czas), dlaczego jest tak wiele barier i pokonywanie ich trwa tak długo. Gdzie zatem leży przyczyna naszych problemów?
Dobre zasady wg KPA
Zacznijmy od przybliżenia obowiązujących
nas przepisów prawnych, przede wszystkim
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tych formalnych – wynikających bezpośrednio z Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA). Właśnie one obowiązują nas przy
uzyskiwaniu wspomnianych już aktów administracyjnych: decyzji, postanowień, uzgodnień
i opinii.
Zgodnie z art. 1 KPA „normuje postępowanie [...] przed organami administracji
publicznej w należących do właściwości
tych organów sprawach indywidualnych
rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych”, czyli na przykład wydawanie
pozwoleń na budowę, warunków zabudowy
czy środowiskowych uwarunkowań zezwolenia na realizację inwestycji.
Zacznijmy od trzech artykułów, które są,
naszym zdaniem, istotne:
1. Art. 8 KPA: zasada pogłębiania zaufania
mówi, że „organy administracji publicznej
obowiązane są prowadzić postępowanie
w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość
i kulturę prawną obywateli” (podkreślenia autorów – przyp. red.). Oznacza to w praktyce,
że urzędnicy mają obowiązek takiego działania, abyśmy jako interesanci mieli pełną
świadomość tego, co się dzieje i jakie są
podstawy prawne podejmowanych przez
nich działań w sprawie naszych wniosków.
2. Następujący po nim art. 9 KPA, czyli zasada udzielania informacji, stanowi dobitnie
m.in., że: „Organy czuwają nad tym, aby
strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im
niezbędnych wyjaśnień i wskazówek”. Czyli
organy z mocy prawa muszą wyjaśniać (jeżeli zachodzi taka potrzeba) stronom, co
powinny zrobić, jakie podjąć kroki, aby móc
załatwić daną sprawę.

3. Aby zaś procedury były przejrzyste i łatwe,
ustawodawca zawarł w KPA (art. 12) zasadę szybkości i prostoty postępowania:
§ 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, po-

Procedury administracyjne
w procesie budowlano-inwestycyjnym
1. wypis i wyrys z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,
2. decyzja o warunkach zabudowy,
3. uzyskanie mapy do celów projektowych,
4. opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji,
5. opinia Zarządu Dróg Miejskich,
6. opinia Inżyniera Ruchu,
7. zgoda Zarządcy drogi na włączenie się
do drogi,
8. warunki dostawy i odbioru mediów
(np. STOEN, SPEC, MPWiK, MSG,
TPSA, NETIA, ATM),
9. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydania zgody na realizację
inwestycji,
10. wytyczne konserwatorskie,
11. pozwolenie wodno-prawne,
12. przyjęcie badań gruntowych,
13. uzgodnienia ekspertyz dla odstępstw
od Warunków technicznych... (§ 2 ust. 2
Warunków technicznych...),
14. uzgodnienia odstępstw przewidzianych
w Warunkach technicznych... (np. § 72
ust. 2 Warunków technicznych...),
15. zgody na odstępstwa od Warunków technicznych... (art. 9 Prawa budowlanego),
16. zgoda Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
17. zgoda Dowództwa Wojsk Lotniczych,
18. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę.

z : a _ 01 _ 2008

prawo

Od redakcji
Treść niniejszego artykułu została przygotowana jako wystąpienie podczas Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów w marcu 2007 r. Wybraliśmy go do publikacji w Z:A, by na
zdecydowanie szerszym forum podzielić się doświadczeniami i rozważaniami autorów. Być
może – zgodnie z ich intencjami – wywołamy dyskusję wykraczającą, podobnie jak poruszane
problemy, daleko poza obszar województwa stołecznego.

sługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.
§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania
dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.
No właśnie: „pogłębiać zaufanie”, „niezbędne wyjaśnienia i wskazówki”, „najprostszymi
środkami”, „wnikliwie i szybko”, czyli nasze
kontakty z organami i ich pełnomocnymi
przedstawicielami powinny być łatwe, przyjemne i niezbyt czasochłonne.
Postępowanie administracyjne
w świetle KPA
Zgodnie z art. 61 organ wszczyna postępowanie na wniosek strony, przy czym zwracamy uwagę, że zgodnie z § 3 art. 61 KPA „Datą
wszczęcia postępowania na żądanie strony
jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej”.
1. Na początku organ sprawdza, czy dostarczyliśmy wszystkie niezbędne dokumenty
i jeżeli tak nie jest, to wzywa w trybie art. 64
KPA „do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych
braków spowoduje pozostawienie podania
bez rozpoznania”.
 Takim brakiem w przypadku wniosku
o pozwolenie na budowę jest np. niezłożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 Siedmiodniowy termin jest niestety terminem obligatoryjnym i nie można go przedłużyć ani zawiesić.
2. Po stwierdzeniu kompletności dokumentów,
wymaganych np. przepisami prawa budowlanego, sprawa zostaje rozpatrzona i otrzymujemy decyzję, która staje się ostateczna,
jeżeli żadna ze stron nie odwołała się do
organu wyższej instancji. Ma bowiem takie
prawo (art. 127 KPA), jako że postępowanie
jest zawsze dwuinstancyjne (art. 15 KPA).
Sprawa może być rozpatrywana na jeden
z dwóch sposobów.
 Prostszy, spotykany przy pozwoleniach
na budowę, polega na rozpatrzeniu sprawy
tylko przez organ, do którego jest wnoszony
wniosek, i wydaniu decyzji.

z : a _ 01 _ 2008

 Drugi, bardziej czasochłonny, wymaga
zwrócenia się przez organ z mocy prawa do
innego organu o opinię (art. 106 KPA), na wyrażenie której ustawodawca przewidział dwa
tygodnie. Po otrzymaniu opinii w formie postanowienia organ również wydaje decyzję.

KPA reguluje także czas pracy organów.
1. Art. 35 nakłada obowiązek działania „bez
zbędnej zwłoki” (§ 1 art. 35 KPA). Oznacza
to, że:
§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane
sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę
łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania
lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie
znane albo znane z urzędu organowi, przed
którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej
postępowania wyjaśniającego powinno
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej
– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania [...].
2. Jeżeli następują jakiekolwiek opóźnienia
z winy organu, wówczas ma zastosowanie
art. 36 KPA: „O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym
w art. 35 organ administracji publicznej
obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy”. I dalej: „Ten sam
obowiązek ciąży na organie administracji
publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych
od organu”. Zwróćmy uwagę, że organ jest
„obowiązany” do takiego powiadomienia.
3. W tym samym czasie strony mają prawo do
zażalenia do organu administracji publicznej wyższego stopnia (art. 37 KPA), a tenże
organ „[...] uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia
sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn
i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu
terminów załatwiania spraw w przyszłości”.

4. Pracownik organu, urzędnik odpowiedzialny
za opóźnienie, musi się też liczyć z tym, że zostanie wobec niego zastosowany art. 38 KPA
„Pracownik organu administracji publicznej,
który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił
sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku
wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy
w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art.
37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa”.
Reasumując: postępowanie administracyjne jest
w świetle regulujących je przepisów takie, jak wymaga tego art. 12 KPA, tzn. wnikliwe i szybkie.
Postępowanie administracyjne
w świetle... naszej codzienności
Jak wynika z analizy dokonanej w poprzednim
rozdziale, w zasadzie prawo, które nas dotyczy – zapisy KPA – jest skonstruowane dość
dobrze. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego pochodzi z 1960 roku, funkcjonuje blisko 50 lat, regulując postępowanie administracyjne, i dzięki temu mogła doczekać
się naprawdę dobrych sformułowań i zapisów.
Dwukrotnie publikowano jej tekst jednolity.
Mamy więc szczegółowe przepisy, które
powinny we właściwy sposób zapewnić uzyskiwanie przez nas rozmaitych aktów administracyjnych: decyzji, postanowień, opinii
i uzgodnień. A właściwy sposób oznacza, że
powinno się to odbywać zarówno rzetelnie,
jak i terminowo. Niestety, tak się nie dzieje.
Chyba największą „traumą” architektów jest
terminowość uzyskiwania wspomnianych aktów administracyjnych, a dokładniej: nieprzewidywalność terminu ich uzyskania. Przecież akty
te niezbędne są nam praktycznie na każdym
etapie procesu inwestycyjnego. Począwszy od:
 wytycznych – do wstępnego, koncepcyjnego projektowania (np. w odniesieniu do
obiektów zabytkowych będą to tzw. zalecenia konserwatorskie),
 przez decyzję o warunkach zabudowy
(a uzyskiwanie jej, jak wiemy, potraﬁ zająć
nawet blisko rok),
 czy w końcu – oczekiwanie na pozwolenie
na budowę.
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A jaki jest skutek nieprzewidywalności terminów w pozyskiwaniu różnych dokumentów?
Mianowicie taki, że my – jako architekci, projektanci czy często doradcy inwestora (niejednokrotnie już na etapie podejmowania decyzji
o zakupie działki) – w odniesieniu do terminów
realizacji poszczególnych zlecanych nam zadań również stajemy się nieprzewidywalni.
Dzisiaj ten buduje tanio, kto buduje szybko.
Bywa, że np. ze względu na złożoność inwestycji nie zawsze można działać bardzo szybko. Wtedy przynajmniej powinno się móc rzetelnie określić czasowo wszystkie etapy prac
wstępnych, projektowych i realizacyjnych.
Z całą pewnością chodzi tu o interes inwestora, ale także i o nasz – projektantów,
w końcu kolejny zamknięty etap prac to możliwość wystawienia przez nas faktury!
W raporcie Banku Światowego – polskiej
edycji Doing Business 2007 – opublikowano
w początkach marca 2007 roku m.in. dane informujące o średnim czasie niezbędnym do
uzyskiwania pozwolenia na budowę w danym
kraju. Polska (wśród 175 krajów) znalazła się na
146. miejscu z czasem 322 dni. Dla porównania w innych krajach ten czas przedstawia się
następująco:
 Korea Południowa z czasem 52 dni,
 Bangladesz z czasem 650 dni.
Nasuwa się pytanie: skoro mamy całkiem niezłe przepisy, skoro mamy nazwane i już dość
precyzyjnie określone rozmaite procedury
administracyjne, to dlaczego aż 322 dni!?
Antybodziec numer 1
Głównym „sprawcą” tego problemu wydaje się art. 35 KPA, mówiący o 1-miesięcznym
terminie na załatwianie sprawy wymagającej
postępowania wyjaśniającego, ale nie więcej
niż 2-miesięcznym – w szczególnie skomplikowanych sprawach.
Mankamentem zapisanych w taki sposób
terminów jest to, że są one jedynie informacyjne, a nie obligatoryjne dla urzędu. W tym
miejscu warto zwrócić uwagę na nierównoważność stron postępowania: urzędu dotyczą
terminy jedynie informacyjne, a nas – np. na
uzupełnienie dokumentów – już obligatoryjne.
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Antybodziec numer 2
Terminy te (określone li tylko jako informacyjne) mają bezpośredni wpływ na jeszcze jedną
ustawę – Ustawę o zamówieniach publicznych.
Do umów na prace projektowe (zlecone
w trybie wygranego przetargu) wprowadzane
są nienegocjowalne terminy wykonania, np.
uzgodnionego projektu, bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Jednym z kryteriów wyboru projektanta w trybie przetargu jest niemal
zawsze termin wykonania prac – nawet wtedy,
gdy jest on tylko podany przez zamawiającego. Przy niezachowaniu przez urzędy czy organy uzgadniające 1-miesięcznych terminów,
przewidzianych w KPA na te prace, zdarza
się (nawet dość często), że termin wykonania
przez Projektanta zamówionej usługi wydłuża
się ponad termin umowny z przyczyn od niego niezależnych. Termin ów był jednym z tzw.
kryteriów wyboru oferenta i z tego powodu
nie podlega negocjacjom czy aneksowaniu.
W takiej sytuacji projektant może zostać narażony na tzw. kary umowne za nieterminowość
w wykonaniu zamówionej usługi.
Powyżej podaliśmy przykład jednego z art.
KPA (35), który ma wpływ na nasze działania
na terenie całego kraju. W takiej sytuacji jedynym adresatem uprawnionym do dalszych
działań w tej sprawie jest z pewnością Krajowa
Izba Architektów.
Antybodziec numer 3
Teraz kolejny przykład – bardziej już z naszego mazowieckiego, czy nawet warszawskiego
„podwórka” – decyzja o warunkach zabudowy.
Decyzja ta (ze swojego założenia) pomyślana była jako przejściowy akt administracyjny – tzn. do czasu sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (mpzp) – głównie dla terenów
niezurbanizowanych czy niezabudowanych.
W Warszawie natomiast stała się bardzo ważnym aktem administracyjnym, a właściwie
można by rzec – że Warszawa takimi decyzjami stoi (sic!). Jak wiemy, powodem tej sytuacji było unieważnienie wszystkich planów
po 31.12.2003 r.
Jeszcze przez kilka lat decyzje o warunkach zabudowy będą nas z całą pewnością

dotyczyć. A w czym rzecz? W sposobach zapisu uzyskiwanych w Warszawie decyzji.
Przeważnie uzyskuje się je w odniesieniu do inwestycji, które owa decyzja określa
nazbyt szczegółowo, tzn. poza zrozumiałymi
i oczywistymi parametrami wielkościowymi
(takimi jak np.: wysokość kalenicy, opis geometrii dachu, wysokość górnego gzymsu
najwyższej kondygnacji lub attyki, niekiedy
szerokości elewacji frontowej), precyzuje także ilości m2 powierzchni użytkowej (p.uż.) czy
ilości m3 kubatury obiektu.
Zapisy te są nazbyt szczegółowe i nieuzasadnione żadnym przepisem prawnym.
Ustawa o planowaniu przestrzennym mówi
jedynie o wskaźnikowych wielkościach, np.:
 powierzchni biologicznie czynnej,
 o stosunku powierzchni zabudowy do powierzchni całej działki.
Tymczasem rzadko kiedy powierzchnia użytkowa obiektu z projektu koncepcyjnego (sporządzanego m.in. dla potrzeb decyzji o warunkach zabudowy) pokrywa się z powierzchnią
użytkową obiektu z projektu budowlanego.
Powstaje dylemat: czy decyzja tak szczegółowo określająca parametry inwestycji – te metry
kwadratowe powierzchni użytkowej – w sytuacji zaistnienia zmian na kolejnym etapie projektowania jest nadal ważna – okazuje się, że
niezupełnie.
Prawdziwym dramatem może być projektowanie w Warszawie obiektu o powierzchni
ok. 10 000 m2.
Dla obiektu o p.uż. poniżej 10 000 m2 występujemy o decyzję o warunkach zabudowy
do Pełnomocnika Biura Naczelnego Architekta
Miasta (obecnie: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego – BAPP) w tzw. Delegaturze
BAPP, czyli w Urzędzie Dzielnicowym; natomiast dla inwestycji o p.uż. powyżej 10 000 m2
– bezpośrednio do BAPP. Gdy projektowany
obiekt na etapie koncepcji miał mniej niż owe
10 000 m2 (np. 9 950 m2), a w dalszych pracach
projektowych wielkość p.uż. zwiększyła się ponad te graniczne 10 000 m2 (np. do 10 050 m2)
– wówczas uzyskana już decyzja o warunkach
zabudowy staje się bezprzedmiotowa (sporządzony projekt jest z nią niezgodny) i o kolejną
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decyzję WZ musimy wystąpić już do organu
nadrzędnego – czyli procedura rozpoczyna się
od nowa (!). A chwila wystawienia przez nas
faktury za jakiś zamknięty etap prac – znowu
oddala się na czas nieokreślony.
Korzystając z okazji – zwracamy się z prośbą do Koleżanek i Kolegów (przede wszystkim
z Okręgu Mazowieckiego, ale także z innych
Okręgowych Izb Architektów) – o informacje, jak
sprawa sformułowań zawartych w decyzjach
o warunkach zabudowy wygląda w Waszych
urzędach. Czy macie podobne problemy?
Antybodziec numer 4
Chcieliśmy jeszcze zasygnalizować kolejne
sprawy z naszego warszawskiego podwórka, choć nie tylko. Jest to np. konieczność
uzgadniania projektu przebiegu tras sieci infrastruktury (i usytuowania związanych z nimi
urządzeń) z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji (ZUD). Uzgodnienia takie obowiązują nas
– projektantów – w odniesieniu do terenów poza
własną działką inwestora, natomiast wymóg
wspomnianych uzgodnień ZUD, a dotyczący
działki inwestora – nie jest już uzasadniony
żadnym przepisem prawnym1). Za prawidłowość przebiegu i usytuowania tras i urządzeń
na terenie działki własnej inwestora odpowiada więc wyłącznie projektant, który sporządza
przecież stosowne oświadczenie każdorazowo obligatoryjnie dołączane do projektu. Niestety, zdarza się dość często, że te dodatkowe
uzgodnienia są na projektantach wymuszane,
a to kolejne dokumenty, kolejna strata czasu
– a w konsekwencji wydłużanie się czasu sporządzania projektu (czyli opóźnianie momentu
wystawienia przez nas faktury!).
Antybodziec numer 5
Kolejna grupa problemów pochodzi z innego
nieco obszaru: chodzi o sposoby zapisu ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Niemal zawsze ustalenia są
1)

sporządzane dla całego kwartału zabudowy
(ograniczonego drogami czy ulicami o różnej klasie – hierarchii ważności), tak jakby to
była struktura jednorodna, a przecież często
wcale taka nie jest. Na pewno innych zapisów
wymaga kształtowanie przestrzeni (w tym zabudowy) przy ulicy ważniejszej, np. zabudowy
różnej choćby wysokością, a innych – przy
ulicy o klasę czy dwie niższej, a jeszcze inaczej – wewnątrz samego kwartału. Przy ujednoliconych zapisach dla całych kwartałów
inwestor zawsze może wyegzekwować od
projektanta sporządzenie projektu budynku
o maksymalnych parametrach p.uż., wysokości, a przy brakach zapisów – o stosunku
powierzchni zabudowy do powierzchni działki
bliskiej 100%, i to niezależnie od usytuowania
obiektu w ramach danego kwartału. Dla inwestora im większa inwestycja, tym większy zysk
i szybszy zwrot poniesionych nakładów. Przy
zróżnicowanych zapisach w obrębie kwartałów zabudowy urbanista dałby projektantowi
architektury skuteczną „broń”, by ten mógł
właściwie kształtować przestrzeń i „obronić
się” przed zakusami inwestora.
Jeszcze jedna sugestia dotycząca zapisów
planu, także odnosząca się do kształtowania
przestrzeni miejskiej. Przestrzeń miasta to
kwartały zabudowy, ale i przestrzeń publiczna niezabudowana. Nie każdy m3 przestrzeni
miejskiej czy m2 terenu trzeba bezwarunkowo
wykorzystać komercyjnie. Np. niekontrolowane nadwieszanie budynków nad chodniki i ulice powyżej pierwszej czy drugiej kondygnacji
powoduje nadmierne zawężanie przekroju ulicy, zmniejszanie ilości światła, a zgodność linii
zabudowy tych obiektów z liniami obowiązującymi jest tylko iluzoryczna, ma miejsce jedynie
w poziomie parteru. Podobnie obiekty użyteczności publicznej potrzebują często swojej własnej przestrzeni (choćby dzielnicowe
ratusze). Kształtowanie przestrzeni to przecież
także tworzenie nowych miejskich placów.

uzgodnienie ZUD nie dotyczy działki Inwestora, gdyż: „Uzgadnianie sieci będących przyłączami do budynku lub budowli, w części usytuowanej na
nieruchomości, w stosunku do której prawo do dysponowania na cele budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. 106/2000, poz. 1126; 109/2000, poz. 1157 i 120/2000, poz. 1268 oraz 5/2001, poz. 42), przysługuje wnioskodawcy, nie wymaga
przedłożenia wniosku na posiedzeniu zespołu i zasięgania opinii jego członków” (§ 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
– Dz. U. 38/2001, poz. 455).
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Intencją naszej wypowiedzi jest zainicjowanie konkretnych działań zmierzających do poprawy warunków naszej pracy – na początek
doprowadzenie do zmian w aktach prawnych
i administracyjnych, od których przecież nasza
praca jest uzależniona. Chcielibyśmy także, by
efektem naszych reﬂeksji stało się uruchomienie działań w dwóch kierunkach:
 pierwszy z nich to zapoczątkowanie lepszej
komunikacji Rady Izby z jej członkami, by
każda ze spraw zawodowych indywidualnie
dotycząca każdego z członków Izby mogła
stać się punktem wyjścia i bazą informacyjną dla podjęcia konkretnych działań na szerszym forum, a zmierzających np.: do zmian
w aktach prawnych lub do naszych wystąpień
o jednoznaczną interpretację przepisów.
 drugi to opracowanie schematów procedur, które nas obecnie obowiązują, wraz
z podaniem terminów ich załatwiania (tak
jak to wygląda w praktyce). Opracowanie
takie z pewnością będzie każdemu z nas
pomocne w rozmowach z inwestorem, by
unaocznić, jak wiele rozmaitych czynności
nas dotyczy, poza samym projektowaniem,
i jak wiele czasu nam one zajmują. Opracowanie to mogłoby mieć formę broszury
i być dostępne w siedzibie Izby.
Sprawą niezmiennie priorytetową winno pozostać to, by architekta projektującego w Warszawie, Ostrołęce, Radomiu czy Płocku dotyczyły
te same przepisy, a nie były one dowolną interpretacją prawa przez miejscowych urzędników.
Nie mamy intencji działania w charakterze pogotowia interwencyjnego, ale chcielibyśmy, by
sygnały naszego środowiska utworzyły bazę
informacyjną do podejmowania dalszych szerszych działań Izby Architektów na szczeblu

okręgowym, a może również krajowym.

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

Rafał Pawłowski
architekt
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Jednoznaczne prawo
czy dowolna interpretacja?
Wojciech Gwizdak

Prawo jest niedoskonałe, bywa też różnie interpretowane. W swej pracy zawodowej padłem oﬁarą
błędnej, moim zdaniem, interpretacji zapisów Prawa budowlanego (§ 5 „ochrona interesów osób
trzecich”) i Warunków Technicznych (§ 13 „przesłanianie”). Dlatego zdecydowałem się na polemikę
z zamieszczonym w poprzednim numerze Z:A artykułem na temat zbliżenia zabudowy.

P

Problem generalnie sprowadza się do pytania: Czy jeśli projekt spełnia wszystkie zapisy
Warunków Technicznych i innych przepisów
technicznych (WT) oraz warunków zabudowy
(WZ), to wypełnia i wyczerpuje w ten sposób zapis art. 5 Prawa budowlanego (PB)
o ochronie interesów osób trzecich, czy też
nie? W swym artykule prawnik Łukasz Smaga
na poparcie swojej tezy przytoczył sentencję
wyroku NSA, z której wnosi, że „...sztywne
trzymanie się norm określających minimalną
odległość nie musi być uznane za zgodne
z przepisami prawa budowlanego”. Zatem czy
luźne traktowanie WT miałoby być w zgodzie
z przepisami...? Czy są też jeszcze bliżej nieokreślone i niesprecyzowane interesy prawne
właścicieli działek sąsiednich, o których nie
wspominają WT, a PB ich wymaga? Czy nie
wystarczy spełnić zapisy WT, by nie naruszać
interesów prawnych sąsiadów?
Interes naszego klienta
i... jego sąsiada
Paragraf 13 WT, mówiący o przesłanianiu,
nakazuje odsunąć się projektowanym budynkiem od okien pomieszczeń już istniejących
budynków, przeznaczonych na pobyt ludzi.
Jeśli po jego zrealizowaniu sąsiad będzie
chciał rozbudować swój budynek lub postawić nowy, będzie musiał odsunąć się od
okien zaprojektowanego przez nas budynku.
Według niektórych urzędników, prawników
i architektów budynki należy tak projektować,
by sąsiad nie musiał się odsuwać od naszych
okien. Domagają się uwzględniania w trakcie
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projektowania nieistniejących jeszcze na sąsiedniej działce budynków (o niewiadomym
przeznaczeniu).
Zgodzić się należy, że PB i WT zawierają
liczne przepisy chroniące interes osób trzecich, określające, które z interesów faktycznych są interesem prawnym. Nie wystarczy
tu miejsca, by przytoczyć i omówić wszystkie
metody i sposoby ochrony. Należy wspomnieć choćby o uczestnictwie sąsiadów
w procesie pozwolenia na budowę na prawach stron, o przepisowych odległościach
nowo projektowanych budynków od granicy
działki (1,5; 3 lub 4 m), o odległościach od
budynków już istniejących, o przesłanianiu
i nasłonecznieniu. Nie można twierdzić, że
interesy prawne osób trzecich, zgodnie z zapisem art. 5 PB, nie są chronione zapisami
w WT, lecz nie każdy interes faktyczny podlega prawnej ochronie. Piękny widok z okna
nie jest interesem prawnym jego posiadacza
(poza oczywiście przypadkami wynikającymi
z zapisów w planach miejscowych tyczących
się ochrony krajobrazu albo np. osi widokowych). Prawo nie chroni też zacieniania działki
sąsiedniej, mimo że działka z większą ilością
słońca na pewno jest więcej warta.
Jeśli minister infrastruktury uzna, że jakiś
interes faktyczny strony należy chronić, to
formułuje odpowiedni przepis i nowelizuje
WT. Na przykład w 2004 roku wprowadzono
konieczność odsuwania miejsc postojowych
od granic działek sąsiednich (§ 19 WT). Tą
decyzją minister zamienił interes faktyczny
na prawny. Na tej samej zasadzie w 1994 r.

pojawił się w WT zapis o przesłanianiu § 13.
Gdyby minister infrastruktury miał intencje
chronienia budynków nieistniejących, to wyraźnie by to napisał. Czyli faktyczny interes,
polegający na możliwości ograniczania zabudowy działki sąsiedniej w wyniku przesłaniania, nie jest chroniony przez prawo. Może być
natomiast chroniony przez plany miejscowe.
PB i WT stwarzają pole podlegające ochronie
bezwzględnej, poprzez np. konieczność odsunięcia nowo projektowanego budynku od
granicy działki sąsiedniej (z wyjątkiem oczywiście dopuszczonej w planie miejscowym
zabudowy w ostrej granicy), co chroni właścicieli działek sąsiednich. WT i PB stwarzają
również obszar, w którym „kto pierwszy, ten
lepszy”, bo nie sposób chronić bezwzględnie
wszystkich faktycznych interesów osób trzecich, ponieważ są one wzajemnie wykluczające się.
Interpretacyjne wątpliwości
Nie byłoby problemu, gdyby zwolennicy
szerszego traktowania § 13 WT przedstawiali
pewne, dające się zastosować w projektowaniu, konkrety. Niestety, prezentują tak daleko
idące ogólniki, których nie sposób – bez wątpliwości i być może bez naruszania interesów
sąsiada – stosować w projektowaniu. Bo ile
metrów zapewni „...wyważenie interesów inwestora i właścicieli działek sąsiednich...”
(wyrok NSA II OSK 1090/05)?
Domyślać by się można, że należy odległość przesłaniania podzielić na pół, lecz na
przykład interpretacja UM w Kielcach, w de-
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cyzji odmawiającej pozwolenia na budowę dla
zaprojektowanego biurowca, podaje co innego: „...Przedmiotowy budynek winien być zaprojektowany w ten sposób, aby zachowując
ww. przepisy na działkach (...) mogły powstać
budynki w odległości 4 m ze ścianami z otworami okiennymi lub drzwiowymi skierowanymi
w stronę granicy...”. Na jakiej wysokości mają
być okna tego budynku, urząd już nie wyjaśnia. Nie pisze także, czy za tymi oknami są
czy nie pomieszczenia na pobyt ludzi.
Jak należy w takich warunkach zaprojektować budynek, by dostać decyzję o pozwoleniu na budowę? Jak się zabezpieczyć
np. przed takimi sentencjami sądów administracyjnych: „...co wprawdzie nie naruszyło obowiązującego w tym czasie przepisu §
12 ust. 4 pkt 1 [WT – przypis autora]..., lecz
z oczywistym naruszeniem zasady równości
stron i ochrony praw osób trzecich nie pozwoli
w przyszłości na usytuowanie w takiej samej
odległości od granicy budynków na działce
skarżących” (wyrok NSA II OSK 1489/06)?
Skąd architekt ma wiedzieć, co sąsiad zamierza postawić na swojej działce? Należy
przewidzieć wszystkie możliwości zabudowy
i zagospodarowania? A co z faktem, że możliwość zabudowy sąsiada może naruszać interesy mojego klienta? A może zakazać w ogóle budowania budynków powyżej 8-9 metrów
w odległości 4 metrów od granicy działki?
Problemem jest, że sądy administracyjne
dokonują również przeciwnej interpretacji
i rozumienia zasad ochrony interesów osób
trzecich. Przytoczę kilka przykładów.
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II OSK 672/05 (fragment tezy): „...Nie sposób zaaprobować stanowiska, że w celu
niejako „rezerwacji” możliwości realizacji
dla siebie przyszłej inwestycji w najbardziej odpowiednim miejscu na nieruchomości dopuszczalne jest blokowanie
zamierzenia inwestycyjnego właściciela
działki sąsiedniej w sytuacji, gdy zamierzenie to jest zgodne z przepisami Prawa
budowlanego”.
II OZ 1059/05 (teza): „Sama obawa, że
w przyszłości zostaną podjęte akty administracyjne, które doprowadzą do wstrzymania procesu budowlanego, nie stanowi
okoliczności uzasadniającej zastosowanie
instytucji wstrzymania wykonania decyzji”.
II SA/Bk 763/05 (teza): „Naruszenie interesu prawnego skarżącego, do którego
nawiązuje art. 101 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm.),
musi wynikać z normy prawa materialnego
kształtującej jego sytuację prawną i zaistnieć w dacie wnoszenia skargi, a nie
w przyszłości”.
Fragment z pisma od Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego, które otrzymałem,
prosząc o interpretację przepisów w ww.
konﬂikcie z UM w Kielcach: „Przepis art. 5
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 156/2006, poz. 1118
z późn. zm.) nie może stanowić wyłącznej
i samodzielnej podstawy do orzekania. Można się na niego powołać tylko biorąc pod

uwagę inne przepisy prawa. Zatem o naruszeniu interesów osób trzecich, o których
mowa w ww. przepisie, można mówić tylko
wówczas, gdy zostały naruszone konkretne
przepisy...”.
***
Moim zdaniem nasze środowisko powinno
się domagać takiego „uszczelnienia” przepisów, by projektując zgodnie z WT, PB i WZ,
nie naruszać interesów osób trzecich. Analiza
tych interesów powinna odbywać się na etapie tworzenia planów miejscowych. Tymczasem planowane zmiany w PB – zapowiadane
przez Ministerstwo Infrastruktury – spowodują, że to architekt będzie odpowiedzialny
za zgodność projektu z PB, WT i planem
miejscowym. To my, a nie organy wydające
decyzję o pozwoleniu na budowę, będziemy
pozwanymi w procesach o odszkodowania
za naruszenie interesu sąsiada. Chciałbym,
by – parafrazując słowa Łukasza Smagi –
sztywne trzymanie się norm określających
minimalną odległość musiało być uznane za
zgodne z przepisami prawa budowlanego.
Zawsze i przez każdy sąd.

Wojciech Gwizdak
architekt
wg@chodor-projekt.com.pl
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sWidok
p o na
r t Shishapangmę
_ po d r ó ż e _ p a s j e

CISZA I WIATR
Opowieść: Grzegorz Latosiński, wysłuchała: Magdalena Buszek

Silny wiatr, przenikający do szpiku kości. Brak drzew. Kurz i cisza.
Aż dzwoniąca w uszach. W zasięgu wzroku pustka. Ją nie tylko widać.
Ją czuć... To Tybet – kraina śniegu i górskich szczytów, z których niebo
już tylko na wyciągnięcie ręki. Himalaje. To także twardzi ludzie gór.
I jaki – zwierzęta chyba najbardziej wytrzymałe na świecie.
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TYBETU

Fotograﬁe: archiwum Grzegorza Latosińskiego

s p o r t _ po d r ó ż e _ p a s j e

Praca, robota, tak może dać w kość, że zacząłem się
zastanawiać, czy tylko o to chodzi. Dziwne jest
mówienie o Tybecie, jeśli nigdy się tam nie było.
Dlatego pojechałem. Nie chciałem wracać.
Grzegorz Latosiński
podróżnik, pasjonat, organizator wypraw w różne zakątki świata
adventure@travelinstyle.pl, galeria@dzambhala.pl
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Stupa – Tybetańczycy wierzą, że spadła z nieba

Widok ruin pałacu Guge

A

Azji trzeba doświadczyć. Przeżyć na własnej
skórze. Wrażeń nie da się zrozumieć, oglądając fotograﬁe. To od lat gna mnie do tamtych
krajów. Przenieść się na chwilę do innego świata, wtopić w odmienną kulturę, sztukę, religię
i temperament mieszkańców. Połączenie pasji
i przygody... Ekscytowało mnie to od zawsze.
Jeździsz w różne miejsca i czujesz, że żyjesz...
Sztuka wyboru
To świat jedyny w swoim rodzaju. Tybetańczycy
wierzą, że pochodzą od małp, a pierwszy król
Tybetu zstąpił na Ziemię z nieba. Wraz z nim
spadły święte księgi. Taki był początek...
Był październik. Właśnie skończyłem
objazd po źródłach świętych rzek: Jamuny
i Gangesu. Pojechałem do stolicy Nepalu
– Kathmandu, gdzie załatwia się wszystkie
zezwolenia na wjazd do Tybetu. Bez nich nie
można nawet marzyć o podróży do krainy
śniegu. Na co jak na co, ale na wyrozumiałość
władz chińskich nie ma co liczyć...
Stanąłem przed odwiecznym dylematem
podróżników – dokąd dalej? Na wschodzie
czekały bezkresne stepy Khamu, ziemia nie-
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Wejście do świątyni w ruinach królestwa Guge

ustraszonych wojowników Khampów, na zachodzie zaś – Ngari, z majestatyczną górą
Kailash i wrotami do mitycznej krainy Shang
Shung. Kusił też centralny Tybet: ziemia królów, centrum rozwoju kulturalnego i duchowego. Najpierw zamierzałem odbyć korę,
pielgrzymkę dookoła świętej góry Kailash.
To krótki, wymagający trekking na wysokości
powyżej 4600 m n.p.m. Wewnętrzny głos podpowiadał mi jednak, że gdzieś tam, w dalekim
Ngari kryje się miejsce bardziej magiczne.
Miejsce, które czeka właśnie na mnie.
Do innej rzeczywistości
Podróż do takich zakątków świata to wyrwanie się z codzienności, poukładanej aż do
bólu, gdzie pożera rutyna. Każdego z nas
ciągnie, by choć na chwilę poczuć taką wolność! W doświadczaniu Azji wspaniała jest
świadomość, że nigdy nie wiemy, co nas za
chwilę spotka: choroby, wypadki, wariaci...
Przebywanie z ludźmi o innej kulturze, którzy niejednokrotnie nie wiedzą nawet, czym
jest kaloryfer, rekompensuje wszystkie trudy.
Poznajesz ich życie, historię, opowieści i na-

reszcie widzisz świat ich oczami. Podczas
jednego z wyjazdów mieszkańcy przynieśli mi
zwierzaka. Wyglądał jak kret, a nocą pohukiwał jak sowa. Spytali mnie, czy nie mam na
niego ochoty. Potem po prostu go zjedli. Do tej
pory się zastanawiam, co to było...
Przyjaźń poprawna politycznie
Ruszam z Kathmandu. Podróż do Kodari, granicy z Chinami, to przyjemność: zielone góry,
rwące rzeki, przepiękne wodospady i nepalskie wioski. Sielanka. Po kilku godzinach dojeżdżam do granicy, załatwiam formalności
i przekraczam most „przyjaźni” łączący Nepal
z Chinami. Biorąc pod uwagę, że daje on początek „autostradzie przyjaźni” pomiędzy narodem chińskim i tybetańskim, nazwa ta brzmi
jak czarny humor...
Tak traﬁam do Zhangmu, przygranicznego
miasta. Ono dla odmiany nie jest ani trochę
przyjazne. Po kilku godzinach czekania na
zezwolenia słyszę, że w dalszą podróż mogę
ruszyć dopiero nocą. Powód? Prozaiczny – remont „autostrady przyjaźni”. Nie po raz pierwszy w Tybecie wprowadza się surowe zakazy.
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Tsada – takiego widoku nie ma nigdzie indziej

Przy okazji dowiaduję się, że nie ma sensu jechać na trekking pod Mount Everest. Ktoś zawiesił ﬂagę wolnego Tybetu i szlak zamknięto
do odwołania. Tak tu już jest. To na szczęście
nie mój kierunek.
Wspomnienie dawnej świetności
Wiele już widziałem w Tybecie, poznałem
jego skarby i sekrety. Niestety, z roku na rok
obserwuję zmiany na gorsze. Coraz więcej
chińskich osadników i coraz mniej rodzimej,
tybetańskiej społeczności. Z każdym rokiem
wymiera pokolenie, które pamięta jeszcze
piękną duchową tradycję tybetańskiego buddyzmu. Za sprawą wielkiego mistrza Padmasambhavy potraﬁła ona połączyć w VIII w.
różne społeczności w jeden naród. Stoczył
on heroiczną walkę z demonami, które uniemożliwiały wybudowanie świątyni w Tybecie.
Wiele z nich przekonał, by stały się strażnikami buddyjskich nauk, pozostałe zniszczył lub
przegnał z tybetańskiej ziemi.
Tybetańczycy za punkt honoru postawili
sobie rozwój wewnętrzny człowieka, poznanie
mocy serca i urzeczywistnienie drogi Buddy
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– miłości i współczucia. 300 lat temu to było
królestwo w pełni rozkwitu, a dziś przypomina makietę. Tylko że to jest rzeczywistość.
Mieszkańcy skrywają czasem niezwykłe
skarby – bogato zdobione rzeźby, malowidła
zwinięte w kącie jak zwykły dywan. Nawet nie
pamiętają, że mają takie cuda. Czasem nie
chcą mówić na ten temat. Przez kilkaset lat
region nawiedzał kataklizm za kataklizmem,
potem weszli komuniści i dokonali dzieła
zniszczenia...
Aż suﬁt spada na głowę
Z samego rana ruszam w długą trasę do Paryang. Od dwóch dni nieustannie jadę jeepem.
Każdy, kto po takim czasie odważy się wjechać
na mającą 5120 m n.p.m. przełęcz Tong La,
musi się spodziewać choroby wysokościowej.
To ona najbardziej wykańcza turystów. Idziesz
sobie normalnie, a w jednej chwili stajesz się
tak słaby, że siadasz i mówisz: „Nie daję rady”.
Objawy są różne: kilkudniowy ból głowy, mdłości, osłabienie, a czasem nawet halucynacje.
Żeby przetrwać, nie można robić gwałtownych
ruchów. Trzeba uspokoić oddech i pić dużo

wody. Kiedyś, podczas organizowanego przeze mnie wyjazdu, pewna kobieta dopiero po
kilku dniach przyznała się, że nie może spać.
Gdy się kładła, czuła, że suﬁt spada jej na głowę, więc przez cały pobyt w Tybecie ani razu
się nie położyła. Ludzie mówią, że wszystko
jest dobrze. Skąd mam wiedzieć, że nie jest?
Mało kto chce ruszyć na zachód Tybetu. W zasadzie po drodze mija się tylko ptaki
i zwierzęta, ludzi – rzadko. Czasem pasjonatów-szaleńców na rowerach. Przez chiński
monopol Tybet jest drogi. Chcąc podróżować
legalnie i bez stresu, trzeba się liczyć z kosztami – na każdym kroku chińska policja żąda
zezwoleń. A nie ma niczego za darmo...
Na moje eskapady zabieram 8, najwyżej
12 osób. Staram się być ostrożny, jak najlepiej
przygotować wyprawę, ale to zawsze będzie
inny świat. Cały czas trzeba się mieć na baczności. Uważać, co się je, nie pić nieprzegotowanych napojów... Żeby pić albo jeść, musisz
przełamać obrzydzenie. Odległość do szpitala
liczy się na doby, czasem nawet 4, 5 dni jazdy
bez przerwy. Dlatego ludzie się załamują. Po
dwóch tygodniach marzą już o powrocie.
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Jedno ze świętych miejsc Guru Rinpoche

Rzeczywistość zimna
Wieczorem dojeżdżam do osady Paryang.
Zwykły turysta nigdy by się tutaj nie zatrzymał
– mały pokój, kołdra, koc i nic więcej. Stara Tybetanka rozpala w piecu. Nie ma drewna, więc
żar uzyskuje z wysuszonych odchodów jaka.
Niezwykłe, jak długo mogą się tlić, dając przyjemne ciepło. Mam kolejną możliwość przebywania z Tybetańczykami, chłonięcia ich kultury, sposobu bycia. Siadamy do wspólnego
posiłku: tsampa (prażona jęczmienna mąka
na placki) pożywienie mnichów buddyjskich,
thukpa, czyli makaron, i mięso jaka lub owcy
– nie należy oczekiwać niczego więcej. Jedzenie w tych stronach jest proste, ale smaczne.
Prości są też mieszkańcy Tybetu – skromni,
jakby wypaleni...
Po zmroku przychodzi zimno. Przeszywa
człowieka na wylot, mrozi nawet myśli... Teraz
rozumiem, dlaczego tak wielu Tybetańczyków
ma czerwone policzki. Nocny mróz pozostawia
na ich twarzach trwałe znaki. Zawsze fascynowali mnie wielcy mistrzowie z przeszłości, którzy w tak surowych warunkach spędzali lata na
medytacji w jaskiniach, usiłowali uwolnić się od
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cierpienia. Po kilku dniach w Tybecie mogę zacząć rozumieć ich wyrzeczenie i niezłomność
w dążeniu do celu. Nie mogę jednak pozbyć się
myśli, że musiało im być potwornie zimno...
W tym surowym klimacie nasze wartości
i przekonania nie mają racji bytu. Świat rządzi
się innymi prawami. Ludzie nawet nie chowają
ciał zmarłych w ziemi. Rąbią je na części i dają
do zjedzenia zwierzętom albo wrzucają rybom
do rzeki. Inna, zimna rzeczywistość...
U podnóża świętej góry
Następny dzień w Tybecie przyniósł mi doświadczenie uczuć, których dotąd nie znałem... Wjechałem na przełęcz Mayumla, na
wysokość 4900 m n.p.m., i po raz pierwszy
w życiu ujrzałem górę Kailash. Zaparło mi dech
w piersiach. Tybetańczycy nazywają ją Kang
Rinpoche, czyli klejnotem śniegu. Do złudzenia
przypomina ona buddyjską stupę. Pielgrzymi
przybywający z różnych zakątków kontynentu
wierzą, że wędrówka wokół świętej góry pomaga osiągnąć nirwanę. Patrzyłem, jak wierni
wykonują rytmicznie pokłony, i sam pozostawałem w jakimś magicznym transie, bezruchu,

zafascynowany górą, przełęczą, modlącymi
się towarzyszami podróży. I tylko porywisty,
tybetański wiatr co chwilę mnie popychał.
Takie chwile pozostają w pamięci na zawsze. To wtedy serce przez pewien czas przejmuje kontrolę nad umysłem i zaczynają płynąć
uczucia tak czyste i silne, że nic ich nie zdoła
powstrzymać.
Gdy ochłonąłem, wciąż lekko nieprzytomny wsiadłem do jeepa. Po pewnym czasie
dojechałem do małej osady Darchen, punktu,
z którego wszyscy pielgrzymi i turyści rozpoczynają wędrówkę dookoła Kailash. Samopoczucie miałem wspaniałe, ale musiałem
dokonać wyboru między odbyciem kory dookoła góry, a dalszą podróżą do serca Ngari.
Wewnętrzny głos albo zwykłe przeczucie jak
zwykle gnały mnie ku nieznanym rejonom.
Spojrzenie przez lustro
Wybrałem. Jadę dalej na zachód. Krajobraz
bez zmian: góry, pustynne klimaty, stepy z dzikimi zwierzętami... Aż nagle świat wokół się
zmienia. Różnicę widać już z daleka – skały
stają się inne. Czegoś takiego jeszcze nie wi-
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Święta góra Kailash

Jedna z przełęczy – ﬂagi modlitewne ku czci pozytywnych bóstw

Wrota do klasztoru Tcholing

działem. To Tsada. Tysiące lat temu było tu jezioro, ale woda ustąpiła i na jej miejscu pozostały przecudnie wyrzeźbione skały. Im dalej
wjeżdżałem, tym bardziej zniewalał mnie urok
tego miejsca. Miałem wrażenie, że znalazłem
się na zupełnie innej planecie. Intuicja po raz
kolejny mnie nie zawiodła... Tsada nie przypomina dzieła ludzkich rąk. Postanawiam zostać
w tym magicznym miejscu na kilka dni.
O wspaniałej przeszłości osady i jej dawnych mieszkańców świadczą ruiny zamku i pozostałości zbudowanego w 996 roku klasztoru
Tcholing, zniszczonego podczas chińskiej rewolucji kulturalnej. To, co najpiękniejsze, zobaczyłem na ścianach ruin klasztoru. Niezwykłe
malowidła! Mnogość i różnorodność bóstw,
bogiń i strażników zwalały z nóg. Chciałem
się dowiedzieć czegoś więcej na temat znaczenia tej symboliki. Niestety, w Tybecie nie
żyje już nikt, kto umiałby zinterpretować znaczenie fresków. Jedyny sposób na zgłębienie
ich tajemnicy to uwierzyć, że nie są obrazami
na ścianie, ale lustrami. Wszystko, co na nich
widzimy, istnieje naprawdę, tylko że za lustrem
– w innym wymiarze.
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Na zachodzie Tybetu wierzy się, że przed
ludźmi ziemie te zamieszkiwali Nagowie – półboskie istoty obdarzone niezwykłą mądrością.
Żyły w głębinach ziemi i wody, w doskonałej
harmonii z naturą.
Mój żywioł – życie na walizkach
Dla mnie Tybet to fascynacja, biznes i przygoda. Kiedyś nie umiałem sobie wyobrazić, że
można przeżyć za 5 dolarów dziennie, z hotelem i ze wszystkim. Tutaj o niczym innym nie
myślisz, tylko cieszysz się, że znalazłeś jedzenie za dolara. Dzięki temu zawiązuje się nowe
znajomości. Takie, które nie urywają się z byle
powodu.
W Himalajach za pierwszym razem spędziłem dwa miesiące, poznałem tamtejszych
mistrzów. Nie chciałem wracać. Znajomi
i przyjaciele przekonali mnie, żebym jednak
zmienił zdanie. Od tamtej pory tak podróżuję
między Tybetem a Polską. Uwielbiam przebywać w takich niezwykłych miejscach i przesiąkać ich atmosferą. Wierzę, że powinniśmy pamiętać o każdej cywilizacji i jej dokonaniach.
Niestety, często nie zostały one utrwalone na

piśmie, a tylko szczątkowo zapamiętane przez
mieszkańców. Do takich miejsc pcha mnie
intuicja. Nie potraﬁę wytłumaczyć, dlaczego
tak się dzieje, ale ta droga życiowa bardzo
mi się podoba. Podążam nią od lat, znajdując szczęście i satysfakcję. Często kosztuje
mnie to wiele wysiłku i zdrowia, ale w ogólnym
rozrachunku nigdy niczego nie żałuję. Zawsze
wracam zadowolony, wzbogacony o kolejne
doświadczenia i całkiem nowe uczucia.
***
Kiedy wracałem już z Tybetu, miałem wypadek. Przy zjeździe z przełęczy Tong La odpadło mi tylne koło. Ledwo wyhamowałem przed
przepaścią... Widziałem minę mojego przyjaciela Pemy, tour leadera w Tybecie. On nie słyszał, żeby kiedykolwiek przy takim zdarzeniu
jeep nie dachował albo nie spadł w przepaść.
Skwitował to prosto: „Taka Karma, widocznie
jeszcze nie przyszedł czas na to, byśmy odeszli z tego świata”. Na ciężarówce dojechaliśmy
do granicy. Pożegnaliśmy się, dwaj przyjaciele,
na moście „przyjaźni”; wiedząc, że jeszcze się
spotkamy. W Tybecie.
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