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Jestem Z:A...!
Właściwie nieważne, o czym napisałbym w słowie wstępnym do tego numeru Z:A, a i tak pewna grupa Czytelników będzie się zastanawiała: kto, z kim, dlaczego i czy aby nie ze składkoOGÓLNOPOLSKI KWARTALNIK KRAJOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

wego budżetu Izby? Reakcje i komentarze po wydaniu pierwszego numeru łatwo podzielić na
dwie grupy: głosy poparcia oraz głosy wątpliwości (na szczęście tylko gdzieniegdzie, skrom-
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niej i raczej nieoﬁcjalnie), czy aby Z:A nie wykorzystuje funduszy z budżetu Izby?
Zatem – jakkolwiek uważam, że zwykle to winny się tłumaczy – tym razem służę wyjaśnieniami. Tytuł „Zawód:Architekt” jest własnością Izby Architektów, a jako projekt wydawniczy jest zarządzany przez ﬁrmę Oria Media, której jestem właścicielem.
Odpowiadam więc przed Izbą za jakość merytoryczną i powodzenie ﬁnansowe całości
projektu. Środki na publikację Z:A pozyskiwane są wyłącznie dzięki współpracy z reklamo-
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dawcami. Podobnie jest również – o czym nie wszyscy zapewne wiedzą (!) – w przypadku
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bez angażowania składek członkowskich. Powołanie „Zawodu:Architekt” poszerza możli-

Biuletynu IA i Rocznika IA. Jednym słowem: Izba zadbała o realizację celów informacyjnych,
wości realizacji tych celów i efektywnego rozwoju. Będziemy je wykorzystywać.
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Za czym więc jestem? Przede wszystkim za tworzeniem czasopisma o charakterze organizacyjno-technicznym z elementami biznesu i prawa. Za pismem, które spełni rolę przewodnika w codziennej pracy architekta. Dobre rzemiosło to podstawa tego zawodu. A korzysta-
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serwis foto: mammamia studio
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marketing i reklama
w wydawnictwach Izby Architektów:
Sebastian Osowski
osowski.biuletyn@izbaarchitektow.pl
tel. kom. 603 79 66 60
druk: Drukarnia Leyko sp. z o.o.

nie z talentu, mierzone zrealizowanymi projektami i zasobnością portfela, wymaga nie tylko
dobrego warsztatu, ale również umiejętności „sprzedawania” siebie i swojej twórczości.
Wiele razy słyszałem, że wiedzy stricte biznesowej architektom brakuje. Wspomina o tym
jeden z Kolegów w rozmowie z Z:A (vide: „Klienci mają różne światopoglądy”), wspominali
o tym również uczestnicy szkolenia negocjacyjnego, które odbyło się na początku grudnia
w Warszawie (krótkie sprawozdanie: „Architekt vs. inwestor”, str. 08). Mnie takie oczekiwania
przekonują. I dołożę wszelkich starań, by Z:A otwierał dostęp do tego typu wiedzy i wykwaliﬁkowanych specjalistów.

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.

Drugi numer Z:A otrzymują Państwo w świąteczno-noworocznej atmosferze. Mam nadzieję, że czas Świąt wszyscy spędzimy w rodzinnym gronie. Życzę zdrowia, spokoju, karpia
na stole, makówki z makiem, gwiazdki za oknem, prezentów pod choinką...
I... „Niech się zdarzy, co się wymarzy”

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

www.zawod-architekt.pl
www.izbaarchitektow.pl
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Dziękuję za wszystkie gratulacje i życzenia rozwinięcia tego, co rozpoczęło się wraz z wydaniem
pierwszego numeru „Zawodu:Architekt”. W imieniu własnym i zespołu redakcyjnego.
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Wiceprezes IA
w ministerstwie

Architekt vs. inwestor.
Szkolenie negocjacyjne

Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów arch. Olgierd Dziekoński 22 listopada br. został powołany na stanowisko
podsekretarza stanu w Ministerstwie
Infrastruktury. W związku z nominacją
wiceprezes złożył rezygnację z funkcji
pełnionych w KRIA. Olgierd Dziekoński
ma 57 lat i ponadtrzydziestoletnie
doświadczenie w planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu rozwojem miejskim
oraz wdrażaniu
publicznych projektów inwestycyjnych.
Specjalizuje się
w problematyce gospodarki przestrzennej i regionalnej,
inwestycji komunalnych, programów
rozwoju lokalnego i regionalnego.
Aktywny członek wielu organizacji
zawodowych, m.in.: Zarządu Rady Architektów Europy ACE (od 2004 r.), Zarządu
Unii Metropolii Polskich (1998-2006),
Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (1998-2005).
[MM]

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów zorganizowała 6 grudnia br.
szkolenie pod hasłem „Negocjacje
z inwestorem, prawo i zarządzanie”.
Pierwszy z wykładów dotyczył
wzajemnego zmylania się architektów
i inwestorów podczas negocjacji.
Zgodnie z zamierzeniem prowadzącego
– Bartłomieja Posmyka z Sandler Sales
Institute – uczestnicy zareagowali
ożywioną dyskusją. Ponad 60 osób
wspólnie z prowadzącym analizowało
zachowania inwestorów i zastanawiało się, jakie procedury mogłyby
ułatwiać architektom kształtowanie
relacji z klientami. Co ciekawe, na
pytanie „Mógłbym sprzedawać więcej,
gdybym...?” aż 80% odpowiedzi
wiązała się z kwestiami biznesowymi,
jak: ranga i autorytet, szersze dotarcie,
marketing i promocja, przekonująca
argumentacja i komunikacja, determinacja. Zaledwie dwie miały podłoże
czysto techniczne: wysoka specjalizacja i znajomość inżynierii kosztów.

Dopełnieniem negocjacyjnej tematyki był wykład na temat wywierania wpływu na ludzi. Małgorzata
Sidor-Rządkowska z Wyższej Szkoły
Zarządzania w Warszawie rozpoczęła
wykład od testu-ankiety. Wyniki
zaskoczyły uczestników – okazało się,
że większość z obecnych w sali osób
jest podatna na manipulacje!
Prowadząca omówiła podstawowe
narzędzia psychologicznego wywierania wpływu oraz zasady obrony.
Interesujące były zwłaszcza praktycz-

ne przykłady – obrazki, analogiczne
do tych które często znamy z własnego doświadczenia.
Program szkolenia został przygotowany w porozumieniu z arch. Mariuszem Szabłowskim, pełnomocnikiem
KRIA ds. szkoleń, oraz z pomocą
redakcji „Zawodu:Architekt”. Z naszej
strony zadeklarowaliśmy gotowość
do współpracy przy organizacji
podobnych szkoleń także w innych
miastach. Zainteresowanie udziałem
można zgłaszać w redakcji Z:A. [SO]

Strefa Koralle S600
Nowa seria ﬁrmy Koralle to dwanaście
podstawowych modeli kabin prysznicowych, spośród których łatwo wybrać
najodpowiedniejszy do danego wnętrza.
Także w najmodniejszej obecnie otwartej
łazience połączonej z sąsiadującym
z nią pokojem. Pasują do wnętrz
urządzonych w stylu minimalistycznym.
Ponieważ w nowoczesnej łazience
coraz rzadziej stosuje się brodzik,

z najnowszymi trendami część łazienki,
w której bierze się prysznic, jest coraz
większa i wygodniejsza. Przy tym bardzo
dyskretnie wydzielona. Ograniczają ją
jedynie proste, niemal niewidoczne taﬂe
szkła. Powstało więc wrażenie, że przestrzeń kąpielowa jest bardziej otwarta.
Szyby kabin „Koralle S600” mogą być
całkowicie przezroczyste, zabarwione na
kolor szary, satynowane albo z efektem
kropli. Można zamówić kabinę z szy-

Powiew Morza Śródziemnego
Ravello, Sorrento i Moorbrand
– to jedne z najciekawszych importowanych cegieł klinkierowych ﬁrmy
Röben. Wprowadzono je do sprzedaży
z myślą o klientach poszukujących
nowych, twórczych możliwości
aranżacyjnych z udziałem klinkieru.
Ravello oferowana jest w czterech stonowanych, rozświetlonych odcieniach.
Charakterystyczne, wręcz artystyczne

powoduje, że dom wygląda jak wyjęty
ze śródziemnomorskiego pejzażu.
Wreszcie ręcznie formowana cegła
Moorbrand, w żywym czerwonym
kolorze przenikającym się z żółtopiaskowymi i beżowymi cieniami,
przywołuje wrażenie wiekowego domu
o swoistym, harmonijnym uroku. Efekt
podkreślają lekko wyciosane kanty
i wyżłobienia cegieł. Śródziemnomorska rodzina cegieł klinkierowych

osoba kąpiąca się stoi na posadzce,
a ściany kabiny sięgają do samej
podłogi. Elementy serii „Koralle S600”
zaprojektowano zarówno z myślą o takim
rozwiązaniu, jak i do zamontowania
w komplecie z brodzikiem. Zgodnie

bami pokrytymi hydrofobową powłoką
GlasPlus. Sprawia ona, że powierzchnia
szkła jest jeszcze gładsza, co chroni
ją przed nadmiernym osadzaniem się
brudu i kamienia.
> www.kolo.com.pl

kształty i wykończenie gwarantują
uzyskanie wyjątkowego charakteru domów wyłożonych tym rodzajem cegły
klinkierowej. Z kolei Sorrento bardzo
mocno podkreśla wizualną lekkość
budynku. Odpowiednia aranżacja

o pastelowych barwach to przykład
ekskluzywnej ceramiki klinkierowej
i wachlarz nowych możliwości dla
projektantów i architektów.
Na zdjęciach: cegła Moorbrand.
> www.roben.pl
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Roca dla młodych
projektantów

Kalendarz
Fakro 2008

Koncern Roca był jednym z partnerów wydarzenia „Wnętrze zaradne”
– debaty na temat dizajnu, połączonej
z warsztatami dla młodych twórców.
Kilkudniowe warsztaty projektowe
w Rondzie Sztuki w Katowicach odbyły się w tym roku po raz pierwszy.
Inicjatywa studentów wzornictwa ASP
w Katowicach ma służyć integracji
środowiska młodych polskich projektantów. Podczas warsztatów powstały
realizacje poruszające problem przestrzeni i przedmiotów użytkowych we

Koniec roku to kalendarzowe
szaleństwo. Czas, w którym
firmy obdarowują się najróżniejszymi kalendarzami:
małymi, dużymi, podręcznymi i wieszanymi na ścianie.
Firma Fakro też włączyła
się w ten nurt, tworząc
(w tym roku po raz pierwszy)
kalendarz dość wyjątkowy.
Publikacja składa się z 12 subtelnych
fotografii modelek prezentujących
stroje uszyte z materiałów wykorzystywanych w produkcji akcesoriów
do okien dachowych (rolety, żaluzje,
zasłony plisowane).
Autorską kolekcję stworzył młody
projektant Filip Nocko. Zdjęcia zostały
wykonane w halach fabrycznych ﬁ rmy
Fakro przez znanego fotografa Szymona Szcześniaka. Dzięki świeżemu,
artystycznemu spojrzeniu surowe
przestrzenie zakładu produkcyjnego
zamieniły się w interesującą scenerię

wnętrzach. Dla mieszkańców Katowic
ciekawa była też towarzysząca przedsięwzięciu akcja pt. „Wejdź i zobacz,
jak pracuje projektant”.
[TW]

arz
Koment yczny
t
i
l
niepo
Abstrakcyjno-satyryczne
rozważania
architekta
nad
dla zaprezentowania niezwykłych
modelek w oryginalnych kreacjach.
Na przykład w sukni ślubnej uszytej
z rolety ARS-213, wieczorowej
kreacji z zasłony plisowanej APS-083
czy w kostiumie bikini z żaluzji AJP
w czterech odcieniach błękitu.
Limitowana edycja 750 egzemplarzy trafi do najlepszych partnerów
handlowych i kontrahentów firmy.
Do każdego kalendarza zostanie
dołączony certyfikat z indywidualnym
numerem identyfikacyjnym, gwarantujący unikatowość prezentu.
[TW]

niepodpisaną
kartką
umowy
Tak sobie patrzę.
Tak sobie myślę.
Tak sobie wolność
odmierzam cyklicznie.
I brak mi chęci
na obce decyzje,
kupione marzenia,
łakome wizje.

Premiera foteli Cleo
Firma Proﬁm zaprezentowała najnowszy model obrotowego fotela biurowego Cleo. Cleo to kolekcja o wysokim
standardzie siedzenia, zapewniająca
stabilne podparcie kręgosłupa i podążanie fotela za ruchem ciała użytkownika. Do wyboru mamy trzy rodzaje
mechanizmów regulacyjnych: S, SL,
SFL. Typ podstawowy (S) charakteryzuje się synchroniczną regulacją
odchylenia kąta oparcia i siedziska
oraz możliwością dopasowania siły
nacisku do ciężaru użytkownika.

z : a _ 02 _ 2007

Fotele klasy wyższej, z mechanizmem SL, mają ponadto możliwość
przesuwania siedziska, dzięki czemu
można dopasować jego głębokość do
wzrostu siedzącej na nim osoby. Typ
trzeci, oznaczony symbolem SFL, to
wzbogacona wersja SL, posiadająca
dodatkowo możliwość regulacji poziomu pochylenia oparcia i siedziska
oraz oparcia głowy o proﬁlowany,
regulowany zagłówek. Wszystkie
modele wyposażone są w gazowy amortyzator oraz regulowane
podłokietniki. Fotele Cleo dostępne
są w wersjach z niskim i wysokim
oparciem, we wszystkich rodzajach
tapicerek oferowanych przez ﬁ rmę.
> www.proﬁm.pl
Polsko-włoskie Platinium
Okno z włoskim temperamentem?
Do tego nowoczesna myśl techniczna? O takich cechach nowego okna
Platinium i przełomie na europejskim
rynku zapewnia producent. Unikalny
dizajn jest dziełem włoskiego stylisty
Giuseppe Bencivengi, natomiast

Pytania:
dla kogo?
dlaczego?
za jakie pieniądze?
Jak „kręgi na wodzie”
– bezgrzeszne żądze.
Odpłyną
jakość technologii to efekt współpracy
zespołu badawczego Oknoplast-Kraków i liderów w produkcji proﬁli
PVC i okuć: ﬁrm Veka oraz Maco.
Podążanie za aktualnymi trendami
we wzornictwie, obłymi kształtami
włoskich samochodów i mebli,
zaowocowało stworzeniem nietypowego proﬁlu okiennego. Skrzydła
zaokrąglone od wewnątrz to rzadko
spotykane rozwiązanie, mające wpływ
na estetykę wnętrz. Okno wprowadzono do sprzedaży na polskim rynku
jesienią tego roku. Oﬁcjalną premierę
zapowiedziano na początek przyszłego
roku na targach we Włoszech.
> www.oknoplast.com.pl

i znikną na horyzoncie,
bez pożegnania,
bez łez,
bez śmiechu,
bez traumy,
przed czasem
w lekkim pośpiechu.

Sławomir Żak, 26.11.2007
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doświadczenia zawodowe

Klienci mają różne światopoglądy
Dla kogo prowadzi się pracownię na prowincji? Czy architekt może
znaleźć rynek w mieście liczącym 35 tys. mieszkańców?
Założyć ﬁrmę, realizować ambicje i utrzymać kilku pracowników?
Daniel Olszewski (33 lata) kilka lat temu otworzył biuro w Dzierżoniowie.
Opowiada o początkach, kluczowych decyzjach, klientach
i o poszukiwaniu własnej ﬁlozoﬁi funkcjonowania w zawodzie.

Fot. mammamia studio

Teraz to się zmienia. Gdy ja kupowałem
oprogramowanie i sprzęt, nikt nie chciał ze
mną rozmawiać o leasingu, ratach czy kredytach. To było po prostu zapożyczenie się
wśród znajomych, w rodzinie. W ten sposób
trzeba było zaczynać.
Działałem małymi krokami i jakoś zaczęło
się kręcić. Co prawda jest to mniej spektakularne, nie ma takich wielkich projektów, więc
nie ma też takich pieniędzy. Z drugiej strony
przyznam się, że trochę zarobiłem na inwestycjach we Wrocławiu. Udało mi się zrobić kilka
większych zleceń. Na pewno nie ustawiły mnie
do końca życia, ale pozwoliły zainwestować
w sprzęt i ﬁrmę. Właściwie wszystkie pieniądze
na początku inwestowane były właśnie w ﬁrmę,
ku rozpaczy mojej drugiej połowy.

Pana numer w Izbie Architektów wskazuje na
średni staż zawodowy. Kiedy Pan zaczynał?
> Dokładnie 20 kwietnia 1998 roku zatrudniłem się w jednej z wrocławskich ﬁrm projektowych na pełny, 8-godzinny etat. Wtedy jeszcze studiowałem. Mogę więc powiedzieć, że
zawód uprawiam od 9 lat.
Uzyskanie uprawnień nastąpiło dużo później?
> Egzamin i uprawnienia to był rok 2003. Nie
spieszyłem się zbytnio. Chciałem jak najwięcej wiedzieć, zanim zacznę podpisywać się
pod tym, co zrobię. Po drugie – takie były
realia, że trudno było zdobyć wymaganą
praktykę, szczególnie tę na budowie. W tej
chwili jest boom inwestycyjny i wszyscy szukają ludzi do pracy. Gdy ja zaczynałem, to
był dołek i o zdobycie udokumentowanego
zatrudnienia było trudno.
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Własna ﬁrma nie ruszyła więc tak od razu...
> Po zdobyciu uprawnień ociągałem się
z założeniem ﬁrmy. Zdobywałem zawód
w typowo wolny sposób, zawierałem umowy
o dzieło. Zresztą nie było mnie stać na szybki ruch. Nie miałem zaplecza ani ﬁnansowego, ani żadnego innego. Najpierw musiałem
trochę zarobić, by kupić sprzęt, wynająć
biuro itd. Zakładanie ﬁrmy zaczynało się od
przysłowiowego zera.
Wbrew pozorom w Polsce założenie własnej pracowni tuż po zdobyciu uprawnień nie
jest sprawą łatwą. Podejrzewam, że wszystkim
„nowym” jest ciężko, ale myślę, iż w naszym
zawodzie jest jednak trochę trudniej. Założyć ﬁrmę to nie jest problem. Problemem jest
utrzymanie jej przez pierwsze pół roku, rok,
kiedy nie ma zleceń, nie ma klientów. A państwo już od nas wymaga...

Decyzja o otwarciu ﬁrmy na prowincji raczej
nie wzięła się znikąd?
> Wcześniej żona pracowała tutaj, a ja we
Wrocławiu. Sporo jeździłem. W dodatku co to
za małżeństwo na odległość, więc stwierdziliśmy: otwieram biuro w Dzierżoniowie. Dziś
trochę żałuję, przyznam się szczerze, bo tutaj
jednak nie ma szerokiego rynku. Natomiast
stało się i trzeba sobie radzić.
Konkuruje Pan z kolegami z Wrocławia?
> Może to zabrzmi trochę dziwnie, ale jest teraz tyle pracy, że moim zdaniem nie ma konkurencji. Wszyscy mają co robić. Natomiast
wejście na rynek wrocławski jest trudne z kilku
powodów, np. bardzo wysokie koszty wynajmu lokalu. Można dojeżdżać... ale same dojazdy są uciążliwe, szczególnie w zimie. Gdy
przyjechałem tutaj, pomyślałem: kupię dobre
auto, będę dojeżdżał. Entuzjazmu starczyło mi
na mniej więcej rok.
Zwrócę uwagę na taki paradoks. Mam biuro
w Dzierżoniowie, więc niektórym inwestorom
wydawałem się atrakcyjniejszy niż architekci
z Wrocławia. Zapewne myśleli: aha, Dzierżo-
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Dużo zależy od gustów inwestorów, a te z kolei od ich wychowania i edukacji.
Jeśli wychowaliśmy się w siermiężnej rzeczywistości, to trudno
mieć nienaganne poczucie estetyki. Trudno, skoro całe życie niczego
wybitnego lub po prostu ładnego nie widzieliśmy w swoim otoczeniu.

niów, prowincja, więc na pewno jest tańszy.
Wiadomo, że przy inwestycji „najlepiej” oszczędza się na projekcie. Początkowo nie wyprowadzałem ich z błędu, ale w pewnym momencie
uznałem, że wystarczy, że czas na jakiś krok
w rozwoju ﬁrmy, zatrudnienie ludzi. Podniosłem
ceny i wtedy przestałem być tak atrakcyjny.
Poza tym mam raczej skromne biuro, odwiedzający nas klient nie pada z wrażenia. Choć
przecież to tylko pomieszczenie. Wszystko
siedzi w nas, w naszej wiedzy, w specjalistach,
z którymi współpracujemy, i – mówiąc nieco
żartobliwie – w komputerach. Można oczywiście rozbudować biuro do 200 m2 i 30 osób,
ale przecież trzeba by to wszystko utrzymać.
Potencjał inwestycyjny średniego miasta jest
przyzwoity? Jak pozyskuje Pan klientów?
> Głównie poprzez polecenie. Próbowałem
reklam w lokalnej gazecie, ale nie zauważyłem
żadnego przełożenia. Ktoś mi kiedyś podpowiedział, że lepiej promować się jako kancelaria
architektoniczna. Przez pewien czas szedłem
w tym kierunku. Dość szybko stwierdziłem jednak, że nie tędy droga, że nie interesuje mnie
załatwianie papierów w urzędach, legalizacja
samowoli budowlanych, że to nie dla mnie.
Zacząłem więc interesować się przetargami. Do kilku stanąłem, ale i one przestały
mnie ekscytować – z dwóch względów. Po
pierwsze zbyt często głównym kryterium
przetargowym jest cena, co jest niezgodne
nie tylko z zasadami Izby, ale przede wszystkim z moimi osobistymi przekonaniami. Jest
też drugi powód – przetargi w mniejszych
miejscowościach są bardzo nieprofesjonalne. Unieważniane z byle powodu, odwoływane, przekładane. To strata czasu i pieniędzy
oferentów.
Obecnie mocno się waham. Do dużych
przetargów nie staję. Zdaję sobie sprawę,
że mam zbyt małe biuro i nie mógłbym dotrzymać umów i terminów. Z kolei te średnie
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– jak mówiłem – są słabo przygotowywane,
a szkoda czasu, by startować w przetargach,
z których i tak nic nie wynika.
Mam grupę zadowolonych klientów, jeden
poleca mnie następnemu i tak dalej. Dla mnie
właśnie to jest w naszym zawodzie najważniejsze – zadowolony klient, który nas poleca. Pojawia się klient, któremu projektujemy domek,
a okazuje się, że to dyrektor jakiejś dużej fabryki i już za chwilę projektujemy jej rozbudowę, albo dyrektor sieci handlowej, która chce
zbudować kilka sklepów w Polsce.
Jacy są tutaj inwestorzy?
> Jesteśmy krajem biednym i rzecz się o to
rozbija. Na prowincji widać to szczególnie. Generalnie inwestorzy nie mają pieniędzy, oszczędzają już na projekcie, dlatego wszystko jest
takie siermiężne. Ale to się zmienia – wystarczy
pojechać do dużego miasta, jak Wrocław, Warszawa. Myślę, że to jest kwestia do 10 lat i będziemy drugą Irlandią. Myślę, że tak będzie, bo
nie wierzę, że mogłoby nie być...
Siermiężne... dyplomatycznie Pan to ujął.
> Dużo zależy od gustów inwestorów, a te
z kolei od ich wychowania i edukacji. Jeśli wychowaliśmy się w siermiężnej rzeczywistości,
to trudno mieć nienaganne poczucie estetyki.
Trudno, skoro całe życie niczego wybitnego
lub po prostu ładnego nie widzieliśmy w swoim otoczeniu. Myślę jednak, że kiedy wzrośnie
zamożność społeczeństwa, znajdzie to odbicie
w kulturze generalnie, w tym także estetycznej.
Projektuję też trochę w stolicy i dokładnie
widzę różnice. Ludziom z małych miast nie podoba się to, co robię dla warszawiaków. Tutaj
często lubi się styl rustykalny, „tradycyjny”, dużo
ozdobników, bawole oczka w dachu czy „osławione” kolumienki. W dużym mieście to już obciach. Jednak myślę, że trendy warszawskie czy
wrocławskie dotrą też na prowincję. A do dużych
miast wkroczą kolejne nowinki z Zachodu.

Dworki, kolumienki, wieżyczki... Polacy naprawdę to lubią, czy architekci im to narzucają?
> Lubią, lubią, i muszę z żalem przypomnieć
to, co mówiłem wcześniej: my Polacy w większości nie wychowywaliśmy się w ładnym otoczeniu ani też nikt nas nigdy nie uczył o tym co
dobre, estetyczne. Pamięta pan zajęcia z plastyki w podstawówce? No właśnie.
W efekcie większość klientów chce mieć
właśnie dworek, gargamela albo „dom tradycyjny”. Boją się nowoczesności i martwią, co
powie szwagier czy sąsiad, jak zobaczy.
Poza tym w większości nie mają wyczucia,
smaku, wyrobienia estetycznego. To widać
też w projektach wnętrz, chociaż tutaj moda
najłatwiej i najszybciej się zmienia. Zaprojektowanie i urządzenie wnętrza kosztuje z reguły
dużo mniej niż dom, poza tym to azyl, coś bliższego, zamkniętego i chyba dlatego do wnętrz
ludzie mają więcej odwagi.
Najtrudniejsza do przyjęcia cecha inwestora?
> Zupełna nieświadomość tego, czym jest zawód architekta, na czym polega nasza usługa.
Nie wiem, jak to wygląda w dużych pracowniach, ale w małej klient często wchodzi „z ulicy” i pierwsze, co mówi, otwierając drzwi, to „ile
kosztuje projekt?”. A ja nie wiem: projekt czego, na kiedy ani jaki zakres. Gdyby wszedł do
piekarni i zapytał ile kosztuje chleb, to mu powiedzą, bo każdy bochenek jest taki sam, ale
projekty budynków nigdy nie są takie same.
Ludzie nie mają świadomości, że usługa
architektoniczna to jest przeprowadzenie inwestora od pomysłu aż do momentu, kiedy
zobaczy budynek, wprowadzi się do nowego
domu i będzie szczęśliwie w nim mieszkał.
Koordynacja całości projektu, współpraca
z branżystami, pomoc w wyborze działki,
doborze materiałów, nadzór nad wykonawcą
i także nad kosztami budowy. Klienci w ogóle
nie chcą skorzystać z wiedzy, którą może im
dać architekt. Potrzebują tylko „pieczątkę”.
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Kiedyś próbowałem tłumaczyć: po co państwu tak duży dom? Trzyosobowa rodzina,
a chce 800 metrów kwadratowych. I, pozwoli
pan, że użyję kolokwializmu: „wchodzi na minę”
– rozpoczyna budowę, której nigdy nie skończy. Stoją na osiedlach mieszkaniowych takie
zaczęte budowy i straszą.
Polską specyﬁką jest budowanie na kilkadziesiąt lat, choć wiadomo, że w ciągu życia
wszystko się zmienia. Buduje się dom z kilkunastoma pokojami dla pięciorga dzieci. Po
10 latach rodzice zostają z jednym dzieckiem
i wielkim domem, którego nie da się sprzedać, a ciężko jest taki dom utrzymać. To jest
trochę tak, że oni krzywdzą sami siebie – tak
bym to określił.
Ja czasem odnoszę wrażenie, że chętniej
słuchają murarza niż projektanta...
> Dokładnie tak jest. Ale, wie pan, przypadkowo znalazłem sposób. Kiedyś kolega prowadzący ﬁrmę budowlaną zabawił się: nie spodobał mu się projekt, więc namawiał inwestora
na zmiany. Inwestor przekazał te „pomysły”
projektantowi, a ten zadzwonił do wykonawcy
i mówi: „Słuchaj pan, pan buduje, ja projektuję, i niech tak zostanie”. To świetna maksyma!
Tak samo robię teraz na swoich budowach.
Nie kłócę się, mówię: Ja projektuję i biorę za
to odpowiedzialność, a pan buduje, i niech tak
zostanie. Nie mieszajmy funkcji, bo to nie ma
sensu. Niech każdy zajmie się swoją dziedziną
– i tak będzie najlepiej.
Czy są inwestorzy mający zalety?
> Z niektórymi, szczególnie tymi z młodszego pokolenia, lepiej się rozumiemy. Ale spora
grupa myśli sobie: „O! Taki młody, będzie mi
się tu wymądrzał”. Po części to prawda, że architektem zostaje się dopiero po czterdziestce.
Ma się wówczas i doświadczenie zawodowe
i budzi szacunek. Młodemu architektowi zwykle
trudniej jest zyskać zaufanie nowego klienta.
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A jak utrzymać klienta, sprawić, by wrócił albo
przyciągnął innych?
> Przyjąłem zasadę dbania o klienta. Przeciętny projekt robię – co wzbudza wśród niektórych
kolegów politowanie – co najmniej pół roku.
Wiem, że inni potraﬁą za te same pieniądze oddać projekt w dwa tygodnie. Ale ja jestem zdolny przez 5 miesięcy rozmawiać z inwestorem
o koncepcji. Mam teraz taki projekt na Śląsku
– robię już 10. wersję koncepcji. Papier wytrzyma wszystko, ja też jestem cierpliwy, ﬁnansowo
może gorzej na tym wyjdę, ale zarobię w inny
sposób – zyskam rekomendacje klienta.
Napisał Pan w internecie: „ofertę kierujemy do
poszukujących nietuzinkowych rozwiązań”.
> Tak, może zabrzmi to nieco zarozumiale,
ale unikam klientów trudnych. Takich, którzy
przychodzą „po pieczątkę”. Stronię również od
inwestorów, którzy sobie życzą koncepcji za
darmo. Mówię: Nie, nie mam czasu, mam dużo
zleceń. Przekonałem się, że nie stać mnie na
takich klientów. Chyba zostałem nauczony, że
jak coś robię, to lubię to robić dobrze, a żeby
to zrobić dobrze – potrzeba czasu, dobrego
zespołu podwykonawców, współpracowników
itd. To wszystko kosztuje.
Dlatego otwieram drzwi dla klientów przychodzących z pomysłem na dom w nie moim
guście, może to być nawet dworek polski, ale
klientów, którzy wiedzą, czego chcą i chcą
skorzystać z mojego doświadczenia. Wtedy
ja im ten dworek zaprojektuję. Tylko że to będzie dworek polski, taki jak wyglądają dworki,
a nie pomieszany z zamkiem Gargamela. Jeżeli przychodzą klienci, którzy chcą skorzystać
z mojej wiedzy, to jestem chętny. Jeśli szukają
tylko pieczątki – odmawiam.
Unikam też adaptowania projektów typowych.
Odważę się na stwierdzenie, że rynek projektów
typowych przyczynił się do pogarszania sytuacji
szczególnie małych, prowincjonalnych biur projektowych, a tym samym do niepodnoszenia ja-

kości usług. W konsekwencji prowadzić to będzie
do słabej jakości architektury mieszkaniowej wsi,
przedmieść i miast. Jak konkurować z projektami
typowymi za 1200-2000 zł, a jednocześnie dbać
o wysoki poziom profesjonalizmu i tworzyć dobrą robotę? Kto odpowiada za dzieło, jakim jest
gotowy budynek? Widzę tu brak podstawowego
warunku dobrej architektury – związku emocjonalnego twórcy i działa. Czy twórcą jest ten architekt, który tworzy „zbiór” technicznych rysunków,
z którymi traci kontakt w chwili wysyłki do klienta,
czy ten który „nie swoje” dziecko będzie adaptował gdzieś w Polsce? Kto dopilnuje jakości budowy, ostatecznego wyglądu, wspomoże inwestora,
doradzi itd.? Myślę, że żaden z nich. Paradoks.
Architekt adaptujący czyjś projekt, robiący dobrą robotę, dbający o to, co dzieje się później na
budowie, prowadzący nadzór, wbija gwóźdź do
własnej trumny zawodowej – splendor za produkt
końcowy spłynie na projektanta „typówki”, klient
zostanie utwierdzony w przekonaniu, że lepiej i taniej kupić projekt, niż zlecić go indywidualnie.
Kolejna sprawa – to jest chyba największy
grzech – to fakt, że rynek domów typowych
stworzył przekonanie wśród inwestorów, że
projekty są tanie i że każdego stać na dom. To
jest populizm. Projekt domu typowego kosztuje
1200 czy 2000 zł. Jego adaptacja u technika
budowlanego w Dzierżoniowie – 6000 zł i ktoś
już powie, że to dużo. Ale budowa domu nawet
tutaj to pół miliona złotych! Jeśli więc nie stać
cię na projekt, to nie stać cię na budowanie.
Doszliśmy do pieniędzy. Czy z projektowania
architektury na prowincji można się utrzymać?
> Szczerze? Nie bardzo. Dlatego działałem we
Wrocławiu, choć teraz trochę to przygasło. Na
prowincji na ogół robi się domki jednorodzinne.
Żeby się utrzymać, musimy robić 10-15 rzeczy
naraz. Wolę zrobić wnętrze w Warszawie, bo
zarobię dwa razy więcej niż za domek w Dzierżoniowie. Zwłaszcza że ponad połowę pieniędzy za domek muszę oddać branżystom.
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W Polsce młody architekt po studiach nie jest przygotowany ani do negocjacji,
ani do sporządzenia umowy z klientem. A to jest bardzo ważne, z tego tak
naprawdę się żyje. Można być genialnym twórcą, architektem, ale siedząc
gdzieś w ukryciu, kiedy nikt o nas nie wie, to nic nie stworzymy i nie sprzedamy.

Ale robię to, bo coś na prowincji trzeba robić, choć utrzymać się tylko z tego szans raczej nie ma. Może ja to robię zbyt długo i zbyt
dokładnie? Może inni się utrzymują, ale swoje
projekty – jak to się mówi – „trzaskają”?
Zdarzają się czasami udane przetargi, trochę współpracujemy z francuskim architektem, ostatnio robiliśmy dom na Lazurowym
Wybrzeżu. Trzeba wychodzić „poza”, by pozyskiwać nowe zlecenia.
Nie wspomniał Pan o konkursach?
> W konkursach nie biorę udziału. Uznałem,
że nie stać mnie na to. W konkursie może brać
udział pracownia albo zdesperowana, albo
bardzo duża. Taka, w której połowa zespołu
zarabia pieniądze, a druga robi konkursy. Ja
muszę zarabiać – na utrzymanie, na koszty, na
rachunki, spłaty kredytów itd. Wygrać konkurs
to rewelacja, podpisać umowę, zrobić coś dużego... ale najczęściej się nie wygrywa.
Przetargi – wspomniałem – owszem, ale
tylko takie, w których nie jest wymagana koncepcja. Koncepcja to też jest czas i pieniądze.
Jeżeli będę miał kiedyś dużą pracownię, sztab
ludzi do pracy, będzie mnie stać – to dlaczego
nie, będziemy w konkursach startować.
Jak rozpoznaje Pan gusty i oczekiwania klienta? Korzysta Pan z zestawu pytań, ankiety?
> Głównie poprzez rozmowę, ale żadnych
standardowych pytań czy modelu nie mam.
Może to jest błąd, nie wiem. Starsi koledzy być
może mają takie metody, ja opieram się na rozmowie i intuicji.
Wszystko jest ważne, jak w każdych relacjach międzyludzkich. Pierwsze 3 sekundy
są ważne. Rozmowa, intuicja, to, co człowiek
opowiada, co widział, gdzie był. Najczęściej
jest tak, że klienci przynoszą sterty katalogów
i pokazują: o, ten dom, ten dom, to wnętrze.
I ja już widzę, co się tym ludziom podoba,
wyrabiam sobie zdanie, czy klient lubi rzeczy
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tradycyjne (90% klientów jest właśnie takich),
czy oczekuje czegoś nowoczesnego.
A jakieś bardziej pouczające metody udowadniania klientom, czym jest projektowanie?
> Powiem tak: doświadczenie mnie nauczyło,
żeby niczego nie udowadniać. Wziąłem sobie
do serca dogmat negocjacji: negocjacje mogą
być tylko wtedy udane, kiedy obie strony chcą
się dogadać. Mogę klienta przekonać jeżeli on
mnie słucha i docenia moją wiedzę. Lecz jeśli on
wszystko wie lepiej i chce dostać tylko pieczątkę, to po co taka rozmowa?
Przy okazji warto zwrócić uwagę, że
w Polsce młody architekt po studiach nie jest
przygotowany ani do negocjacji, ani do sporządzenia umowy z klientem. Mam kolegę po
ekonomii, on od razu po studiach był do takich
rozmów nieźle przygotowany. A to jest bardzo
ważne, z tego tak naprawdę się żyje. Można
być genialnym twórcą, architektem, ale siedząc gdzieś w ukryciu, kiedy nikt o nas nie wie,
to nic nie stworzymy i nie sprzedamy. Taki niestety jest świat. Żyjemy w epoce mediów i pieniądza, trzeba się umieć w nią wpisać i tego
niestety młodych architektów nikt nie uczy.
Co najbardziej blokuje rozwój pracowni?
> Brak pieniędzy. Sprowadzamy to wszystko
do pieniędzy, ale niestety taka jest rzeczywistość. Zbyt małe zlecenia, na których zbyt
mało się zarabia, żeby można było zainwestować, zatrudnić ludzi i rozwinąć ﬁrmę. To
jest tak: mam dużo pracy, potrzebuję zatrudnić kogoś, ale nie potraﬁę spełnić jego oczekiwań ﬁnansowych. Kilka dni temu rozmawiałem z młodą dziewczyną, zaraz po studiach.
Chce zarabiać 1500 zł na rękę, na umowę
o pracę. I to nie jest tak dużo. Tylko że 1500
dla niej, to jest 2700 zł dla mnie, licząc koszty pracodawcy. A to już, w takiej pracowni
w małym mieście, jest bardzo dużo pieniędzy
i tu się kółko zamyka.

W tej chwili współpracuję z osobami, które nie
pracują może za duże pieniądze, ale wiedzą, że
tu wiele się nauczą. Praca w małym biurze daje
im więcej korzyści niż w 100-osobowej pracowni.
Tam człowiek jest trybikiem, który np. przez dwa
lata rysuje balustrady. A ja tutaj mam przekrój
różnych rzeczy – od bardzo małych po większe
i trudniejsze formalnie projekty. Kiedyś robiłem
przebudowę klatki schodowej w domu dla dzieci upośledzonych. Przebudowa schodów – to ile
taki projekt może kosztować? Jeszcze siostry zakonne go prowadziły. I wyszło tak, że ja do tego
projektu dołożyłem, bo sprawa była aż najeżona
problemami. Ale ile satysfakcji z ich rozwiązania!
W tej pracowni młodzi, młodsi ode mnie,
mogą się wiele nauczyć, i dlatego tu są. Bo na
pewno nie dla kokosów, przecież nie jestem
w stanie tych kokosów nikomu zapewnić. Wstyd
się przyznać – pewnie starsi koledzy, jak to przeczytają, stwierdzą „to po co to robisz?” – ale gdy
zatrudniłem pierwszą osobę, zarabiałem miesięcznie 100 zł więcej od niej.
Więc po co prowadzę tę ﬁrmę? Mam nadzieję, że za jakiś czas będzie lepiej, bo co jeszcze
można zrobić? Wyjechać za granicę? Przecież
po powrocie z Anglii czy Irlandii wyląduję tu jak
kosmita na obcej ziemi. Myślę, że ludzie, którzy
tam pracują, odcinają się od polskich realiów,
tracą pewien kontakt z zawodem. Mogą mieć
trudny powrót. Właśnie dlatego nie wyjechałem.
Czego Panu życzyć z okazji świąt i Nowego Roku?
> Cały czas jednego: zadowolenia klientów. Brzmi to może górnolotnie, ale taka jest
prawda. To jest najlepsza rekomendacja, gdy
klient wychodzi zadowolony i rozpowiada, że
tutaj jest gość, który go dobrze potraktował
i potem jeszcze mu pomógł. Taka ﬁlozoﬁa wymaga czasami mnóstwa pracy, ale robię to
po to, by klient powiedział o mnie innym, by
przyszli kolejni. I oczywiście dobrych zleceń.
Rozmawiał Sebastian Osowski
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Krótki poradnik
wywierania
wpływu na ludzi
Małgorzata Sidor-Rządkowska

Jedną z podstawowych umiejętności społecznych jest umiejętność
wywierania wpływu na ludzkie postępowanie. Warto zadać pytanie:
co właściwie sprawia, że jeden człowiek ulega wpływowi drugiego?

Badania naukowe nad mechanizmami wpływu społecznego trwają od ponad pół wieku
– rozpoczęły się na dobre wraz z kampaniami
propagandowymi i informacyjnymi w czasie
II wojny światowej. Od tego czasu przedstawiciele nauk społecznych badają, w jaki sposób
człowiek może wpływać na postawy i działania innych, kształtując je w oczekiwanym
przez siebie kierunku.
Zarówno rozważania naukowe, jak i obserwacje praktyczne dowiodły, że u podstaw wywierania wpływu leżą pewne podstawowe zasady postępowania. Jak wykazał najbardziej
znany badacz tych zagadnień Robert Cialdini,
wszelkie oddziaływania społeczne mogą zostać sprowadzone do następujących reguł:
Zasada konsekwencji,
Zasada wzajemności,
Zasada dowodu społecznego,
Zasada niedostępności,
Zasada sympatii,
Zasada autorytetu.

Jakie techniki wpływania na innych okazują się skuteczne?
Dlaczego prośba sformułowana w określony sposób spotyka się
z odmową, podczas gdy to samo oczekiwanie wyrażone w innej
formie jest z ochotą spełniane? Jak nakłonić drugą osobę do zmiany
postępowania? Jak spowodować, aby zmiana taka stała się jej
wewnętrzną potrzebą? Gdzie przebiega granica między wywieraniem
wpływu a manipulacją? Jak obronić się przed niepożądanym
wpływem innych ludzi na nasze decyzje?

14
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Istotą umiejętności wywierania wpływu jest
nic innego, jak odpowiednie stosowanie
przedstawionych zasad. Chcąc z jednej strony właściwie kształtować zachowania ludzi
wobec nas, a z drugiej – obronić się przed
niepożądanym wpływem innych na nasze
postępowanie, musimy dokładnie znać i rozumieć powyższe zasady.
Zacznijmy od zasady konsekwencji. Reguła
ta zwana jest także zasadą zaangażowania. Po
wzbudzeniu jakiegoś zaangażowania (zajęciu
określonego stanowiska) ludzie są bardziej
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Co właściwie sprawia, że jeden człowiek ulega wpływowi drugiego?

skłonni do podejmowania działań zgodnych
z kierunkiem tego zaangażowania. Omawiana
zasada opiera się na pragnieniu postrzegania
siebie jako osoby konsekwentnej.
Uważa się, że dążenie do tego, aby być
konsekwentnym, ma trzy źródła:
Konsekwencja jest cechą wysoko cenioną
przez społeczeństwo. W procesie wychowania przypomina się nieustannie: bądź
dojrzały, bądź konsekwentny.
Postępowanie konsekwentne zwykle pociąga za sobą pozytywne skutki. Każdy z nas
może podać wiele przykładów ze swojego
życia, kiedy to „opłaciło się” być konsekwentnym.
Zasada konsekwencji ułatwia radzenie sobie z komplikacjami współczesnego życia,
zwalnia nas z rozpatrywania wciąż napływających informacji – wystarczy postępować
zgodnie z raz dokonanymi postanowieniami.
Życie społeczne pełne jest przykładów odwoływania się do reguły konsekwencji. Przytoczmy tylko jeden z nich. Badania przeprowadzone przez amerykańskie towarzystwa
działające na rzecz osób niepełnosprawnych
wykazały, że istnieje sposób kilkakrotnego
zwiększenia dobrowolnych datków. Należy wysłać w dany rejon miasta działaczy organizacji
zbierających podpisy pod petycją na rzecz
pomocy inwalidom. Większość mieszkańców
chętnie podpisuje apel w tak słusznej sprawie.
Gdy kilka tygodni później pojawiają się osoby
kwestujące na rzecz wspomnianej organizacji, rzadko kto odmawia wpłaty. Wykazał już
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bowiem swoje zaangażowanie w omawianą
sprawę, odmowa mogłaby być postrzegana
jako brak konsekwencji.
Dopóki zgodnie z zasadą konsekwencji
podejmujemy kroki, z których jesteśmy zadowoleni, wszystko jest w porządku. Ta słuszna
i uzasadniona społecznie zasada ma jednak
swoją drugą, ciemną stronę. Często staje się
pułapką. Każdy z nas może podać ze swojego doświadczenia przykłady zachowań,
w których zabrnęliśmy w „ślepą uliczkę” tylko
dlatego, aby nie okazać się osobą niekonsekwentną. Jak się przed tym bronić? Warto uświadomić sobie, że powtarzane często
stwierdzenie: „Jeżeli powiedziałeś A, powinieneś także powiedzieć B”, jest fałszywe.
Nie musimy wypowiadać kolejnych liter alfabetu, mamy prawo do zmiany zdania. Jeżeli
czujemy, że wpadamy w pułapkę związaną
z regułą konsekwencji, powinniśmy zadać
sobie pytanie: „Czy wiedząc to wszystko, co
wiem teraz, podjąłbym taką samą decyzję?”.
Odpowiedź przecząca powinna uwolnić nas
od przymusu postępowania w oczekiwany
przez otoczenie sposób.
Druga z podstawowych zasad wywierania wpływu opiera się na regule wzajemności.
Każdy z nas akceptuje zasadę: „Jeżeli ktoś
wyświadczył ci jakąś przysługę, powinieneś
ją odwzajemnić”. Poczucie zobowiązania do
przyszłego odwdzięczenia się pozwala ludziom na inicjowanie różnego rodzaju łańcuchów wymiany, transakcji i związków, które są
korzystne zarówno dla nich osobiście, jak i dla
szerszej zbiorowości.

Pomyślcie Państwo o sytuacji, w której kolega z pracy pomógł Wam uporać się z jakimś
problemem. Czy jeżeli za pewien czas zwróci się do Was z jakąś prośbą, nie dołożycie
wszelkich starań, aby ową prośbę spełnić? Na
pewno tak. To słuszne i naturalne postępowanie, stanowiące podstawę stosunków interpersonalnych.
Uwaga jednak! W regule wzajemności
również tkwi pułapka. Zasada ta często
powoduje niesprawiedliwą wymianę dóbr.
Dążąc do jak najszybszego pozbycia się

POW TARZ ANE CZĘSTO
ST WIERDZENIE: „JEŻELI
POWIEDZIAŁEŚ A, POWINIENEŚ
TAK ŻE POWIEDZIEĆ B”,
JEST FAŁSZ Y WE.
NIE MUSIMY W YPOWIADAĆ
KOLEJNYCH LITER ALFABETU,
MAMY PRAWO DO ZMIANY ZDANIA.

nieprzyjemnego uczucia zobowiązania,
często, wbrew sobie, godzimy się na oddanie nieproporcjonalnie większej przysługi
niż ta, którą nam wyświadczono.
Czy oznacza to, że nie powinniśmy pozwalać innym na wyświadczenie nam jakiejkolwiek grzeczności? Wniosek taki byłby bardzo
smutny, tak radykalne postępowanie nie jest
na szczęście konieczne. Pamiętajmy natomiast, iż reguła wzajemności obowiązuje jedynie w stosunku do przysług rzeczywistych.
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Jeżeli przekonamy się, że nami manipulowano, mamy pełne prawo odmówić spełnienia
prośby naszego „dobroczyńcy”.
Społeczny dowód słuszności to kolejna zasada, na której opiera się zjawisko wywierania
wpływu. Jednym z podstawowych sposobów
podejmowania decyzji, jak zachować się w danej sytuacji, jest obserwowanie zachowania
innych osób. Im większa liczba ludzi decyduje się na określone zachowanie, tym większa
szansa, że inni postąpią tak samo.
W pewnym eksperymencie przeprowadzonym w ramach badań nad mechanizmami
wywierania wpływu zaobserwowano, że 75%
samotnych świadków podejmowało interwencję, gdy zobaczyło dym wydzielający się spod
drzwi sąsiedniego pokoju w hotelu. Jeżeli
świadków było troje, interwencję podejmowa-

LUDZIE CHĘTNIE SPEŁNIAJĄ
PROŚBĘ T YCH OSÓB,
K TÓRE POSTRZEGAJĄ JAKO
SYMPAT YCZNE.
OSOBOM LUBIANYM ŁAT WIEJ
JEST SKŁONIĆ INNYCH
DO DZIAŁ ANIA W OCZEKIWANY
PRZEZ SIEBIE SPOSÓB.

no jedynie w 38% przypadków. Jak można wytłumaczyć to zjawisko? U podstaw zachowania mieszkańców hotelu leży właśnie zjawisko
społecznego dowodu słuszności. Ludzie, widząc, że inni nie podejmują żadnych kroków,
także powstrzymują się od działania.
Każdy z nas wielokrotnie wpadł w pułapkę związaną z zasadą dowodu społecznego.
Często aby uzyskać naszą zgodę na jakieś
postępowanie, wystarczy wykazać (lub choćby zasugerować), że inne, podobne do nas
osoby podjęły już określoną decyzję. Mamy
wówczas tendencję do automatycznego wyrażenia zgody. Jak się przed tym bronić? Przede
wszystkim trzeba zastanowić się, czy dowód
postępowania innych nie został zafałszowany,
oraz uświadomić sobie, że postępowanie innych ludzi nigdy nie powinno stanowić jedynej
podstawy naszych własnych decyzji.

Małgorzata
Sidor-Rządkowska
malgorzata.sidor-rzadkowska
@wsz-pou.edu.pl
Autorka jest wykładowcą
Wyższej Szkoły Zarządzania
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Zasada niedoboru (niedostępności) to kolejny z podstawowych mechanizmów wywierania wpływu. Istnieje wiele danych dowodzących, że przedmioty i możliwości stają się dla
nas tym cenniejsze, im trudniej je osiągnąć.
Najprostszy przykład zastosowania tej zasady
to różnego rodzaju promocje głoszące „tylko
500 egzemplarzy”, „oferta dostępna jedynie
dla pierwszych stu klientów”. Wielu przedsiębiorców wykorzystuje omawianą zasadę do
promowania oferowanych przez siebie produktów lub usług. Zauważmy przy okazji, że
cały rynek dóbr luksusowych opiera się właśnie na regule niedostępności. Niektórych
rzeczy ludzie pragną głównie dlatego, że ich
liczba jest ograniczona.
Jak bronić się przed niechcianym wpływem zasady niedostępności na nasze własne
postępowanie? Bardzo prosto. Ilekroć ogarniają nas emocje związane z chęcią posiadania jakiegoś dobra, powinniśmy odpowiedzieć
sobie na pytanie: do czego tak naprawdę jest
nam ono potrzebne? Dalszy sposób postępowania zależy od udzielonej odpowiedzi.
Zasada sympatii – to kolejna technika wywierania wpływu. Jest wielokrotnie sprawdzoną prawidłowością, że ludzie chętnie spełniają prośbę tych osób, które postrzegają jako
sympatyczne. Osobom lubianym łatwiej jest
skłonić innych do postępowania w oczekiwany
przez siebie sposób.
Doświadczeni praktycy wpływu społecznego wiedzą, że warto dołożyć wszelkich starań,
aby zostać polubionym przez osobę, której
oferuje się jakieś dobra lub usługi. Istnieją trzy
podstawowe sposoby wzbudzania ludzkiej
sympatii:
atrakcyjność ﬁzyczna,
podobieństwo (np. taki sam typ ukończonej
szkoły, zbliżone zainteresowania, sytuacja
rodzinna itd.),
wyrażanie (ale subtelnie sformułowanych!)
komplementów pod adresem danej osoby.
Odpowiednio posługując się powyższymi elementami, można ludzi nakłonić do podjęcia
decyzji, której nigdy nie podjęliby w innych
okolicznościach.
Jak bronić się przed sytuacją, w której my
sami zostaniemy wciągnięci w pułapkę wynikającą z zasady sympatii? Podobnie jak w poprzednich przypadkach – warunek stanowi
odpowiedni poziom samoświadomości. Jest
on niezbędny, aby umieć oddzielić emocje
wynikające z naszych kontaktów z daną osobą od uczuć, jakie wzbudza w nas jej prośba.
Podejmując decyzję, powinniśmy kierować się
tymi ostatnimi.

Pora na ostatnią z najważniejszych reguł
wywierania wpływu – zasadę autorytetu. Wszyscy znamy prawidłowość, że osobom posiadającym autorytet łatwo jest wywierać wpływ
na postępowanie innych. Zachowanie zgodne

POSIADANIE AUTORY TETU
W OCZ ACH KLIENTA
TO WARUNEK EFEK T Y WNEJ PRACY
SPECJALIST Y. Z ACHOWANIE
ZGODNE ZE WSK AZANIAMI
EKSPERTA W DANEJ DZIEDZINIE
POWSZECHNIE UWA Ż ANE JEST
ZA RACJONALNE.
ze wskazaniami eksperta w danej dziedzinie
powszechnie uważane jest za postępowanie
racjonalne.
Posiadanie autorytetu w oczach klienta to
warunek efektywnej pracy specjalisty. Musi on
być postrzegany jako osoba wiarygodna. Jeżeli specjalista zostanie „przyłapany” na braku
niezbędnej wiedzy, zniekształcaniu dowodów,
zwodzeniu klienta, to utraci swoją wiarygodność i bardzo trudno będzie mu ją odzyskać.
Pułapki wynikające z zasady autorytetu
związane są na ogół z uleganiem jedynie symbolom (pozorom) autorytetu, a nie jego istocie.
Eksperymenty wykazały, że symbolami takimi
są głównie tytuły, ubrania i samochody. Osoby zawłaszczające sobie takie symbole mogą
skłonić nas do podjęcia nieracjonalnych decyzji. Jeżeli natomiast autorytet danej osoby jest
autentyczny, pułapka polega głównie na przesadnej uległości, stosowaniu „drogi na skróty”
przy wyborze sposobu postępowania.
Jak bronić się przed pułapkami związanymi z zasadą autorytetu? Warto zadać sobie
dwa podstawowe pytania:
Czy dany człowiek jest rzeczywistym ekspertem w tej dziedzinie?
Do jakiego stopnia można zdać się na jego
decyzję w określonej sytuacji?
Dalsze działania zależeć będą od udzielonych
odpowiedzi.
***
Znajomość podstawowych mechanizmów wywierania wpływu jest niezbędna w pracy każdego specjalisty. Wiedza ta pozwala mu z jednej strony wpływać na sposób postępowania
innych ludzi, z drugiej strony zaś – przeciwstawiać się wszelkiego rodzaju próbom manipulacji podejmowanym przez współpracowników
lub kontrahentów.

z : a _ 02 _ 2007

Fot. archiwum Rockwool

studium przypadku

Izolacje termiczne
w obiektach handlowych
Rafał Kieliś

Zapraszam na spacer po Galerii Krakowskiej, jednej z największych obecnie galerii handlowych
w Polsce. Na jej przykładzie postaram się opowiedzieć o typowych rozwiązaniach związanych
z izolacjami termicznymi i akustycznymi w tego rodzaju obiektach. Ale nie tylko...

G

Gdyby zupełnie przypadkową osobę wkraczającą właśnie do galerii handlowej po
świąteczne zakupy zaskoczyć pytaniem
o wełnę mineralną, prawdopodobnie zdziwiłaby się nieco. Moglibyśmy uzykać odpowiedź, że budynek jej się podoba bardziej
lub mniej, że lubi tu robić zakupy, ile jest
sklepów w pasażu i jaki kolor mają elewacje.
Ale skąd nagle pytanie o wełnę?
Wszystko przez to, że po oddaniu budynku
do użytku wełna mineralna pozostaje ukryta
przed oczami przechodnia, właściciela, użytkownika. Nikt jej nie dotyka i nie widzi. A jed-
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nak jest tam obecna. Zastanówmy się chwilę.
Przecież wyroby z wełny mineralnej znajdują się
w większości elementów budynków:
ocieplają ściany zewnętrzne – schowane
pod taﬂami szkła, okładzinami kamiennymi,
ceramicznymi lub tynkiem,
ocieplają stropy i dachy – ukryte pod płytami suﬁtów podwieszanych lub tynkiem,
poprawiają akustykę ścianek działowych
– zamknięte w stelażu między płytami gipsowo-kartonowymi,
izolują przewody instalacyjne – pokryte
szczelnie folią aluminiową.

Wiem, że dla Czytelników tego magazynu
zastosowania wełny mineralnej, jako materiału izolującego termicznie i akustycznie, nie stanowią tajemnicy. Sądzę jednak,
że skala prezentowanej inwestycji zachęci
do prześledzenia, w jakich jej elementach
znalazła się wełna i jakie spełnia zadania.
Do ocieplenia oraz ochrony przeciwpożarowej ok. 60.000 m 2 powierzchni handlowej
GK zastosowano ponad 2600 m 3 (!) skalnej
wełny mineralnej ﬁrmy Rockwool. Przyjrzymy się elewacjom, ściankom działowym i instalacjom tego obiektu.
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Fasady decydujące o atrakcyjności
Fasady większości dużych obiektów handlowych i komercyjnych pełnią funkcje reprezentacyjne. Właścicielom z oczywistych względów
zależy na przyciągającym wzrok, ekskluzywnym charakterze, bo przecież wyższy standard
oznacza większą liczbę skuszonych atrakcyjnym widokiem klientów. Dlatego takie obiekty
chętnie wykańczane są okładzinami szklanymi,
kamiennymi, ceramicznymi czy laminatami,
które z reguły montowane są jako tzw. elewacje
wentylowane na systemach rusztów. Takie rozwiązanie ma wiele zalet:
na zewnątrz nie są widoczne żadne elementy mocujące okładziny,
fugi pomiędzy okładzinami pozostają puste, co pozwala pracować elewacji pod
wpływem zmian temperatury, dzięki temu
nagrzewające się lub ochładzające okładziny mogą rozszerzać swoją objętość bez
ryzyka wewnętrznych naprężeń mogących
wywołać ich pękanie,
praca okładzin elewacyjnych jest niezależna
od pracy konstrukcji budynku,
w przypadku uszkodzenia łatwo wymienić
pojedyncze elementy bez konieczności demontażu większej części elewacji,
pod płytami pozostaje przestrzeń pozwalająca wentylować elewację i odprowadzać wilgoć, która może dostawać się
pod okładzinę np. pod wpływem zacinającego deszczu.
Jeśli znamy oczekiwania inwestora i wiemy,
że projektowana będzie elewacja wentylowana, to automatycznie dochodzimy do wełny mineralnej. Po prostu – wykonując taką
elewację, nie można zastosować żadnego
innego materiału termoizolacyjnego. Przesądzają o tym techniczne i jakościowe cechy
wełny mineralnej (patrz ramka poniżej).

INFORMACJE O OBIEKCIE
Inwestycja: Galeria Krakowska,
ul. Pawia, Kraków
Inwestor: Grupa ECE i HGA Capital
Projekt: ECE Europa Bau- und Projektmanagement i ECE Projektmanagement
Polska oraz IMB Asymetria
Generalny wykonawca: Strabag
Powierzchnie
Teren objęty projektem: 51.390,29 m2
Powierzchnia zabudowy: 29.748,03 m2
Powierzchnia całkowita: 130.142,73 m2
Powierzchnia użytkowa: 92.521,64 m2
Powierzchnia handlowa: około 60.000 m2
Kubatura: 610.678,39 m3

Nie można w tym miejscu nie wspomnieć
o zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych dedykowanych do takich zastosowań. Firma Rockwool do elewacji wentylowanych poleca specjalną wełnę o nazwie
Wentirock F. Jest to płyta ze skalnej wełny
mineralnej z dodatkowym pokryciem z czarnej włókniny (welonu), stanowiącej czarne
tło dla przezroczystego szkła fasadowego
lub niewypełnionych fug między okładzinami kamiennymi.
W przypadku wysokich budynków w pustce wentylacyjnej między ociepleniem
a okładziną elewacyjną może pojawiać się
znaczny ciąg powietrza. Zastosowanie płyt
izolacyjnych z welonem całkowicie zabezpiecza przed wyrywaniem włókien oraz
ogranicza schładzanie wierzchniej warstwy
wełny mineralnej.

Elewacje Galerii Krakowskiej
Architekci projektujący Galerię Krakowską
starali się urozmaicić bryłę budynku i wprowadzić optyczne podziały, przede wszystkim
na ponad 330-metrowej elewacji wzdłuż ulicy
Pawiej. Na całym obiekcie zastosowali kilka
różnorodnych rozwiązań elewacyjnych:
fasadę z taﬂi szklanych z nadrukiem geometrycznym. Taﬂe szkła mocowane są punktowo
do podkonstrukcji stalowej, którą wykonano
tak, by taﬂe z pustymi fugami były odsunięte
na odległość 72 cm od właściwej ściany, co
umożliwiło wykonanie pomostów roboczych
pomiędzy taﬂami a ścianą budynku. W węzłach szklanych taﬂi umieszczono szklane
tubusy stanowiące elementy dekoracyjnego
oświetlenia. Ściany konstrukcyjne znajdujące
się za taﬂami szkła ocieplono i wykończono
panelami z blachy aluminiowej.

CECHY TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ
• Paroprzepuszczalność
Włóknista struktura wyrobów z wełny
pozwala na swobodne wydostawanie
się pary wodnej z przegród na zewnątrz
budynku. Cecha ta ma szczególne
znaczenie w obiektach wznoszonych
szybko i z materiałów o wysokim
poziomie wilgoci technologicznej.
Oczywiście szybkie tempo budowy
jest regułą na wszystkich inwestycjach
komercyjnych, a żelbet wylewany
na mokro – najczęściej spotykanym
materiałem konstrukcyjnym.
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• Trwałość i stabilność parametrów
Wełna skalna Rockwool produkowana
jest głównie ze skał bazaltowych,
a skały nie kurczą się, nie odkształcają,
nie starzeją. Podobnie więc ocieplenie
z wełny skalnej, ułożone zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej,
zachowuje swoje właściwości na zawsze
– nie zmieni grubości, nie rozwarstwi
się, nie odkształci. Zachowa wszystkie parametry termiczne, akustyczne
i przeciwpożarowe. Jednym słowem: nie
będzie wymagało żadnych poprawek czy
napraw przez długie lata eksploatacji.

• Niepalność i ognioodporność
Wyroby wykonane ze skalnej wełny
Rockwool są sklasyﬁkowane jako
niepalne, w najwyższej europejskiej
klasie reakcji na ogień – A1.
Zastosowanie wełny skalnej
w konstrukcjach ścian, stropów dachów
oraz w kanałach wentylacyjnych
i instalacjach minimalizuje
niebezpieczeństwo rozwoju pożaru,
a w razie jego wybuchu ogranicza
wielkość strat i daje czas na bezpieczne
prowadzenie akcji ratowniczej i ewakuowanie ludzi z obiektu.
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fasadę z kasetonów szklanych, składających
się z zewnętrznej taﬂi szkła, połączonej hermetycznie z wewnętrzną warstwą z blachy
aluminiowej. Kasetony przyklejono obwodowo do konstrukcji słupowo-ryglowej.
W strefach biurowych zamiast kasetonów
z blachą wstawione zostały okna uchylne
z szyb zespolonych. Pod kasetonami ułożono ocieplenie z wełny mineralnej.
fasadę kamienną z piaskowca – płyty ze szlifowanego, jasnożółtego piaskowca Śmiłów
zostały zamontowane na podkonstrukcji stalowej. Pod płytami znajduje się 4-cm szczelina wentylacyjna i izolacja z wełny mineralnej.
fasadę kamienną z trawertynu – płyty z czerwonego trawertynu Persiano RED ułożono
na kilku częściach elewacji, które dodatkowo odchylono od pionu. Podkonstrukcja
elewacji jest identyczna jak w przypadku
piaskowca, jednak ze względu na pochylony układ ściany fugi między płytami zabezpieczono silikonem przed dostępem padającego deszczu.
elewację tynkowaną na gładko i ocieplaną
metodą BSO (lekką-mokrą) – taki sposób
wykończenia elewacji został zastosowany na
mniej reprezentacyjnych częściach budynku.

Rafał Kieliś
rafal.kielis@rockwool.pl
Autor jest
doradcą inwestycyjnym
w ﬁrmie Rockwool
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Na wszystkich elewacjach Galerii Krakowskiej
jako ocieplenie zastosowana została skalna
wełna mineralna ﬁrmy Rockwool o grubości
10 cm. W części elewacji wentylowanych są to
płyty Wentirock F, natomiast w części elewacji
tynkowanych – płyty Fasrock Max wykonane
w systemie ﬁrmy Caparol.
Ścianki działowe
Część ścianek działowych w Galerii Krakowskiej wykonano w technologii suchej zabudowy
– z płyt g-k mocowanych na ruszcie stalowym
100 mm, z wypełnieniem wełną mineralną. Rolą
wełny jest w takich ściankach przede wszystkim
ochrona akustyczna – wełna skalna ze względu
na swoją gęstość charakteryzuje się dużą chłonnością i wysokim wskaźnikiem tłumienia energii
akustycznej. Dzięki temu, w przeciwieństwie do
materiałów twardych, wełna idealnie pochłania
dźwięki i tym samym obniża poziom hałasu.
Ciekawostką w przypadku Galerii Krakowskiej była zmiana pierwotnej decyzji wykonawców, którzy na początku szukali materiału najtańszego i rozpoczęli prace, stosując
płytę Rockmin. Ponieważ jednak im gęstsza
płyta, tym jest łatwiejsza w montażu, łatwiej
się docina i ma lepsze parametry, więc od
pewnego momentu zdecydowali się przejść
na stosowanie płyt Superrock. To zwraca
uwagę, że w praktyce łatwo się przekonać,
iż nieco droższy materiał ma swoje wymierne zalety. Co interesujące – Superrock jest
płytą atrakcyjniejszą wizualnie i zwracali na
to uwagę klienci zainteresowani wynajmem
powierzchni sklepowych, którzy odwiedzali
budynek w trakcie budowy.

Izolacje instalacji technicznych
Izolowanie instalacji technicznych nie pozostawia właściwie wyboru. Kanały wentylacyjne lub
klimatyzacyjne, niezależnie od przekroju (prostokątny lub okrągły), a także rury instalacji centralnego ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej
– wymagają otulenia materiałem elastycznym
i miękkim, dopasowującym się do kształtu izolowanego elementu. Zadaniem materiału izolacyjnego jest zapewnienie przewodom ochrony termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej.
Do zabezpieczenia instalacji użyto w Galerii
Krakowskiej kilku rodzajów wyrobów z wełny
skalnej Rockwool:
Flexorock – elastyczne, samoprzylepne otuliny z okładziną aluminiową przeznaczone do
izolacji rur okrągłych o niewielkich średnicach (głównie c.o. i c.w.u.). Doskonale radzące sobie z izolacją kolan i zagięć na rurociągach o skomplikowanych kształtach znajdujących się w trudno dostępnych miejscach.
Alu Lamella Mat – maty przeznaczone do
izolacji kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju, np. prostokątnym, kołowym, a także do izolacji niskotemperaturowych rur rurociągów, małych
zbiorników, powierzchni owalnych, wykończeń izolacji na armaturze itp.
Klimaﬁx – samoprzylepne maty przeznaczone do izolacji kanałów wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju,
np. prostokątnym, kołowym.
Alfarock – mata ze skalnej wełny mineralnej pokryta jednostronnie folią aluminiową
– jako izolacja części przewodów rurowych.
Wielka inwestycja i prawa ekonomii
Patrząc na masywną bryłę budynku, przestrzeń handlową wciągającą przechodniów do
wnętrza, wykorzystanie powierzchni, nietrudno
się domyślić, że inwestor (niemiecki deweloper
ECE) chciał dokładnie wykorzystać każdy metr
kwadratowy kupionego terenu, posługując się
„przywiezionymi” z Niemiec wskaźnikami efektywności i opłacalności inwestycji.
Jeśli użyto tutaj tak dużych ilości skalnej wełny mineralnej, izolacji znanej z wysokiej jakości,
ale i droższej od innych materiałów o podobnym przeznaczeniu, to muszą istnieć poważne
argumenty skłaniające oszczędnego inwestora
do zatwierdzenia wyboru tego właśnie materiału. Mamy nadzieję, że część takich „powodów”
udało nam się przedstawić w tym artykule, a referencje wystawione przez inwestora, projektantów i wykonawców Galerii Krakowskiej – którzy
jednogłośnie opowiedzieli się za skalną wełną
Rockwool stosując ją w tym ogromnym obiekcie
– stanowią przysłowiową kropkę nad „i”.
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Prognozowanie trendów barwnych
Agata Kwiatkowska-Lubańska

Prognozowanie trendów barwnych stanowi wynalazek XX wieku i jest związane
z rozwojem marketingu. Współczesny rynek nie mógłby dobrze funkcjonować bez wyraźnego
określenia aktualnie wiodącej palety barw. Producenci tkanin muszą być pewni,
że znajdą zbyt na zaproponowane przez siebie kolory, a projektanci mebli – że wymyślone
przez nich bardziej śmiałe rozwiązania kolorystyczne nie traﬁą w próżnię.

Producenci farb pełnią rolę popularyzatorów
nowych rozwiązań barwnych, starając się, aby
odbiorca miał możliwość rozszerzenia swoich
„horyzontów kolorystycznych” o nowe modne
odcienie. Poszczególne elementy układanki
powinny do siebie pasować. Poligonem doświadczalnym jest moda, a część kolorów, które dzisiaj proponują wiodące marki odzieżowe
– za kilka lat z pewnością znajdzie się w wielu
wnętrzach.
Jak to się odbywa?
Jak twierdzą specjaliści od marketingu, w wielu
przypadkach decyzja o wyborze określonego
towaru jest w decydującym stopniu uzależniona od jego barwy. Color sells, and the „right”
colors sell better – głosi slogan Color Marketing Group. Christopher Webb, color designer
z koncernu General Motors, na podstawie prowadzonych badań stwierdził, że 40% klientów,
którzy nie mogą kupić wybranego samochodu
danej marki w satysfakcjonującym ich kolorze,
odejdzie poszukiwać go u konkurencji. Doświadczenia w wielu sektorach rynku dowodzą,
że odpowiednio dobrany kolor jest w stanie
kilkakrotnie zwiększyć sprzedaż produktu, natomiast zła decyzja w tym zakresie może stać
się przyczyną rynkowej klęski. Jednak jak znaleźć ten właściwy kolor? W tym wypadku nowoczesna technologia oferująca tysiące potencjalnych odcieni barwnych komplikuje sprawę
dodatkowo. Producent chcący wybrać paletę
barwną liczącą kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt odcieni barwnych nie może, lub raczej
dla własnego dobra nie powinien, kierować się
wyłącznie dotychczasowymi doświadczeniami
handlowymi lub osobistymi upodobaniami.
We współczesnym świecie ustalanie trendów barwnych to poważna dziedzina rządząca
się własnymi prawami i działająca według ściśle określonego kalendarza. Międzynarodowe
organizacje prognozujące barwę, biura trendów, instytuty barwy, odpowiednie jednostki do
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spraw barwy w wielkich ﬁrmach i koncernach,
a wreszcie indywidualni projektanci i konsultanci
kolorystyki – to elementy tego wielkiego łańcucha. Zawód projektanta kolorystyki (color consultant) jest uprawiany przez kilka tysięcy osób
w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.
Z usług wyspecjalizowanych konsultantów korzystają wszystkie wielkie ﬁrmy w zakresie takim
jak tworzenie kolorystyki poszczególnych produktów, palet kolorystycznych dla większych
serii czy całościowej strategii barwnej związanej
z tożsamością marki.
Pierwsze prognozy kolorystyczne pojawiają
się z dwuletnim wyprzedzeniem – są one opracowywane przez światowe zrzeszenia projektantów zajmujących się kolorem. Istnieje szereg
tego typu organizacji, a do najbardziej wpływowych należą: International Colour Authority
z siedzibą w Londynie, amerykańska Color
Marketing Group oraz Color Association of the
United States.
Color Marketing Group ustala swoje prognozy w sposób, który można by nazwać najbardziej demokratycznym – ponad 1500 jej
członków, zajmujących się barwą w różnych
dziedzinach przemysłu na całym świecie,
spotyka się dwa razy w roku na wspólnych
sesjach. Zostają oni podzieleni na niewielkie grupy robocze, w których mogą zaprezentować własne doświadczenia i wnioski
w zakresie tendencji barwnych związanych
z ich szczególną branżą. To wycinkowa, ale
również bardzo konkretna wiedza o tym, które
kolory się sprzedają, a na których ﬁrma ponosi straty. Równocześnie każdy z uczestników
przywozi ze sobą próbki kolorów, które, jego
zdaniem, tworzyć będą nową paletę barwną. Są one przypinane do specjalnych tablic
i poddawane ogólnej dyskusji. W jej trakcie
wiele barw zostaje odrzuconych.
Wyniki sesji przeprowadzonych w poszczególnych grupach zostają zebrane i poddane
analizie przez specjalny komitet, w skład które-

go wchodzą wieloletni członkowie CMG. To oni
formułują ostateczne prognozy.
Wybrane barwy zostają zmierzone spektrofotometrem oraz zapisane w różnorodnych
formach notacji (CIE, Archroma, RAL, NCS).
Ponieważ członkowie CMG są aktywnymi zawodowo projektantami, ustalone przez nich
prognozy mają charakter samosprawdzającej
się przepowiedni – to oni sami zajmą się wdrożeniem nowych barw.
Londyńskie International Colour Authority
formułuje prognozy przeznaczone w dużej części na rynek europejski. Są one tworzone przez
zespół specjalistów pochodzących z krajów
takich jak: Wielka Brytania, Francja, Włochy,
Hiszpania, Szwecja, Dania i Stany Zjednoczone. Spotykają się oni dwa razy w roku, w trakcie
trzydniowych sesji, prezentując zgromadzone
przez siebie materiały – wśród których znaleźć
się mogą zdjęcia, wycinki z gazet, próbki tkanin, a nawet przedmioty takie jak kamienie czy
fragmenty liści. Wszystko po to, aby w jak najprecyzyjniejszy sposób określić przyszłe kolory. Dla niewtajemniczonych materiały z sesji
przypominać mogą w najlepszym razie tajemniczy kolaż, w najgorszym – przedszkolną wycinankę. Jednak specjaliści ICA potraﬁą przekształcić je w zestaw barw, który w przyszłości
może zdominować nasze otoczenie. Prognozy
International Colour Authority publikowane są
z 21-miesięcznym wyprzedzeniem. Obejmują
one następujące działy: paleta ogólna, odzież
damska, odzież męska, odzież dziecięca, artykuły skórzane, bielizna, sprzęt sportowy,
wnętrza ogólnie, tkaniny do wnętrz, dywany
i wykładziny, farby.
Prognozy kolorystyczne tworzone są również
przez specjalistów z Pantone Color Institut oraz
RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung. Pantone View Color Planner czy
RAL Color Feeling stanowią zbiór palet barwnych uzmysławiających, jakie kolory i inspiracje
mogą być istotne w kolejnych sezonach.
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Do najbardziej znanych biur trendów należą: PromoStyl, Perclers, Style&Sight, Carlin International, The Color Box, Jenkins UK, Milou
Ket, D.Cipher i wiele innych.
Biura zatrudniają ludzi różnych zawodów:
graﬁków, historyków sztuki, projektantów,
dziennikarzy, muzyków, architektów. Zadaniem
tych trendhunterów jest wychwytywanie ciekawych zjawisk na świecie: nowych tendencji
w muzyce, wystaw, ﬁlmów, produktów, które
ludzie chcą kupować, i kolorów, które mogą się
z nimi wiązać. Biura trendów publikują swoje
palety barwne w formie broszur oraz jako część
składową książek trendów (trend books).
Wiele ﬁrm, dla których barwa jest rzeczą
szczególnie istotną, nie polega wyłącznie na
gotowych prognozach, lecz utrzymuje swoje
własne jednostki badawcze. Szczególnie koncerny motoryzacyjne poświęcają wiele czasu
i funduszy na śledzenie najnowszych trendów
barwnych. Obawa przed konkurencją sprawia,
że ich prace są często okryte ścisłą tajemnicą.
Jednak obserwując kolory samochodów koncepcyjnych prezentowanych na targach, można wyciągnąć wiele wniosków odnośnie do
nowych, ważnych barw.
Szałwia czy awokado?
Nazywanie kolorów jest często równie istotne,
jak ich wybór. Odpowiednia nazwa ujawnia inspiracje projektowe, pobudza wyobraźnię, buduje odpowiedni klimat. Nazywane są zarówno
pojedyncze kolory, jak i ich określony zestaw,
czyli paleta. Nazwa palety ujawnia jej wiodący
temat i może być uzupełniona zdjęciami. Palety
kolorów do wnętrz na rok 2007 ﬁrmy Benjamin
Moore to: „Kaprys w stylu vintage”, „Epoka przemysłu”, „Elementy natury” i „Kulturowa mozaika”.
Do barw „Epoki przemysłu” należą m.in.: płynne
srebro, trawa cytrynowa, klonowy syrop, góra
świętej Anny i szara mgiełka. Dla projektanta te
nazwy mogą się wydawać zabawne, a przede
wszystkim bardzo nieprecyzyjne. Jednak klien-
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towi jest zdecydowanie łatwiej zapamiętać nazwę trawa cytrynowa niż numer CC-638, którym
ﬁrma Benjamin Moore oznacza ten odcień.
Dobrze wymyślona nazwa zachęca do zakupu
danej barwy. I odwrotnie, cytując Dotty Horn
z Benjamin Moore: „Jeśli nazwiesz ten kolor avocado, to na pewno nie sprzedasz go w USA, jeśli
nazwiesz go sage (szałwia), to być może...”.
Oczywiście dla projektanta kolorystyki ważne są numery, nie nazwy, a przede wszystkim
sam odcień. Specyﬁkacje barw są bardzo różne
w różnych dziedzinach przemysłu, a ich podstawę stanowi pomiar spektrofotometryczny w systemie CIE. Na rynku polskim popularne są systemy NCS i RAL, wielu producentów proponuje
również kolekcje oznaczone własną numeracją.
Kolorowe dekady
Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na
preferencje barwne odbiorców. Leatrice Eiseman, dyrektor Pantone Color Institut, w swojej
książce „Communicating with Colour” wymienia m.in.: czynniki ekonomiczne (rozwój czy
recesja), wydarzenia polityczne mające wpływ
na nastroje społeczne (wojna w Iraku), nowości
technologiczne, podróże (popularność określonych kierunków w turystyce), słynne wystawy,
ﬁlmy, magazyny mody, programy telewizyjne,
wydarzenia sportowe (igrzyska olimpijskie).
Sięgając w przeszłość, możemy stwierdzić,
że poszczególne dekady lub ich części charakteryzowały się specyﬁczną gamą barwną,
ulubionymi kolorami oraz określonym typem
połączeń kolorystycznych.
Lata sześćdziesiąte XX wieku to na Zachodzie okres zachłyśnięcia się futurystycznymi
wizjami: loty kosmiczne, ﬁlmy science ﬁction,
szalone projekty miast przyszłości, rewolucja
w modzie, op-art w sztuce, swinging London
i kult młodości. Wszystkie te składniki oraz
szereg osiągnięć technologicznych zaowocowały niespotykaną wcześniej w historii eksplozją barw. Fluoryzujące róże i pomarańcze,

nasycone czerwienie, błękity i ﬁolety w połączeniu z tworzącymi złudzenia optyczne układami czerni i bieli. Triumf barw nasyconych
znalazł swoje odbicie we wszystkich dziedzinach projektowania. Począwszy od projektów
graﬁcznych Miltona Glasera, Ricka Grifﬁna
i Victora Moroso, poprzez kolekcje ubiorów
Paco Rabanne’a i Pierre’a Cardina, aż po meble i wnętrza Vernera Pantona i Joe Colombo.
Również towary masowe sprzedawane były
w niespotykanych wcześniej barwach.
Kryzys naftowy w latach siedemdziesiątych
i towarzysząca mu recesja gospodarcza spowodowały odwrót od barw sztucznych w kierunku
naturalnych. Zieleń liści, kolory dojrzałego zboża
i szeroka gama brązów stały się paletą wiodącą.
Meblościanki na „wysoki połysk”, ze sławnym
zestawem „Kowalski” na czele, oraz kolor orzech
średni to wyróżniki tej dekady w Polsce.
W Stanach Zjednoczonych najbardziej popularnym kolorem lat siedemdziesiątych była
zieleń avocado. Zdominowała ona sprzęt kuchenny – lodówki w kolorze avocado stały się
później powszechnym przedmiotem żartów
i synonimem złego gustu.
Lata osiemdziesiąte były na świecie okresem gospodarczego boomu. Pokolenie yuppies, zorientowane na intensywną karierę zawodową i indywidualny rozwój, zanegowało
hippisowskie idee poprzedniej generacji. Styl
ubierania się wyznaczały seriale takie jak „Dallas” czy „Dynastia”. We wzornictwie i architekturze królował postmodernizm, mający swój
początek w latach siedemdziesiątych. Gwiazdy
muzyki pop Madonna i Michael Jackson czy
kreatorzy mody tacy jak Jean-Paul Gaultier,
Christian Lacroix i Giorgio Armani przyczynili się
do stworzenia palety kolorystycznej tej dekady.
Nastąpił zdecydowany odwrót od brązów, żółci
i ciepłych zieleni lat siedemdziesiątych. Wiodącym zestawieniem barwnym tego okresu było
połączenie ﬁoletów i chłodnych pastelowych
różów z szarością i czernią. Cytrynowa żółć,
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Zadaniem trendhunterów jest wychwytywanie ciekawych zjawisk na świecie:
nowych tendencji w muzyce, wystaw, ﬁlmów, produktów, które ludzie
chcą kupować, i kolorów, które mogą się z nimi wiązać.
Biura trendów publikują swoje palety barwne w formie broszur oraz jako
część składową książek trendów (trend books).

szmaragdowa zieleń i intensywna magenta stały się również znakiem tamtych czasów.
Lata dziewięćdziesiąte rozpoczęły się
upadkiem muru berlińskiego i zdecydowanym
wzrostem świadomości ekologicznej. Popularny w modzie styl grunge wpłynął na dalsze
zszarzenie kolorów. Kolekcje Calvina Kleina
i ich kontrowersyjne reklamy upowszechniły dominację barwy czarnej. Triumfy zaczął
święcić minimalizm – styl, w którym paleta
barwna ograniczona została do achromatów,
z ewentualnym dodatkiem barwy beżowej,
która zdominowała wnętrza lat dziewięćdziesiątych. Fenomenem końca lat dziewięćdziesiątych stała się także zieleń wasabi, wylansowana przez amerykańską projektantkę barwy
Leslie Harrington dla ﬁrmy Benjamin Moore
– kolor ten stał się znakiem powszechnego
zainteresowania sprawami środowiska, pojęć
takich jak sustainability, green design czy one
planet living.
Barwy nowego wieku
Początek nowego stulecia, zdaniem niektórych, dokonał się nie 1 stycznia 2000 roku, lecz
11 września 2001 roku. Tragedia World Trade
Center wywarła wpływ na wiele dziedzin życia,
paradoksalnie należały do nich również tendencje kolorystyczne. Prognozowane na rok
2001 barwy były nasycone – przewidywano
powrót barwy różowej, turkusowoniebieskiej.
Początek nowego milenium miał się zaznaczyć
radosnymi kolorami. Stało się jednak inaczej,
a projektanci i producenci musieli w sposób
nagły zweryﬁkować swoje plany – przedłużając cykl życia barw stonowanych – beżów,
szarości, czerni. Dobrym rozwiązaniem okazała się barwa brązowa – w znaczeniu psychologicznym powiązana z powrotem do podstawowych wartości, korzeni, tradycji. Brązy pojawiły
się najpierw w ubiorze. Nie były to jednak znane z lat siedemdziesiątych kombinacje brązu
z barwą żółtą, pomarańczową czy zieloną.
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Nowe brązy występowały w towarzystwie
przybrudzonej barwy różowej lub turkusu
– w ten sposób udało się pogodzić planowane
wcześniej tendencje z nową rzeczywistością.
Pojawiły się również, niedopuszczalne w tradycyjnym kanonie ubierania się, połączenia
barwy brązowej z czarną i barwy czarnej z granatową. Barwa brązowa w doskonały sposób
traﬁła w zapotrzebowanie odbiorców, szybko
z dziedziny ubioru przenosząc się do wnętrz.
Jednak wiele dziedzin życia oparło się dominacji brązów. W przemyśle motoryzacyjnym
niepodzielnie dominuje srebro. Barwa ta stanowi absolutny ewenement w historii motoryzacji, będąc od roku 2000 liderem na wszystkich kontynentach. W prowadzonych od 50 lat
przez koncern DuPont badaniach nigdy nie
było przypadku, żeby jedna barwa utrzymywała się tak długo na pierwszym miejscu globalnego rankingu.
Wybór srebrnej barwy karoserii jest obecnie decyzją najbezpieczniejszą, gwarantującą
również lepszą, niż w przypadku innych barw,
cenę ewentualnej odsprzedaży samochodu.
Specjaliści od barwy z koncernów motoryzacyjnych już od kilku lat poszukują godnego
następcy srebra. Zdaniem niektórych może
to być barwa biała. Inspiracje pochodzą ze
strony niezwiązanej w bezpośredni sposób
z motoryzacją.
Firma Apple od początku swego istnienia
charakteryzowała się śmiałymi rozwiązaniami kolorystyki produktów. Jej markową barwą
jest biel, która w dziedzinie sprzętu elektronicznego w wielu przypadkach może stanowić
zagrożenie dla srebrnej dominacji. Biały iPod
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
i pożądanych odtwarzaczy MP3. Dzięki komputerom Macintosh biel została przez dużą
grupę odbiorców uznana za barwę prestiżową.
Doświadczenia te pragnęliby powtórzyć producenci samochodów – nowa generacja białych
lakierów samochodowych diametralnie różni

się od starej, podatnej na żółknięcie bieli, przypisanej najtańszym wersjom samochodów.
Również we wnętrzach, w ostatnich latach,
biel zdecydowanie wróciła do łask – pojawiając
się jednak nie jako rozwiązanie najbezpieczniejsze, lecz w połączeniach z barwami chromatycznymi, np. czerwienią czy różem. Modne są także bardzo jasne odcienie szarości.
Do tworzenia trendów przyczyniają się nowe
możliwości technologiczne. Odcienie metaliczne dawno przestały być wyłącznie domeną
samochodów, rozpowszechniając się w prawie wszystkich typach produktów, a barwy
Chroma Flair, zmieniające kolor w zależności
od kąta patrzenia, pojawiają się np. w odzieży
czy sprzęcie sportowym.
***
Istnieje jeszcze jeden, niewspomniany przeze mnie dotychczas, element wprowadzania
na rynek kolejnych barw i trendów barwnych.
Element niezbędny, aby nowe kolory odniosły
oczekiwany sukces. Otóż trendy barwne muszą zostać zaakceptowane przez projektantów
– inaczej nie mają one racji bytu. To dizajnerzy,
projektanci mody i architekci poprzez twórcze
zastosowanie koloru w swoich realizacjach
przyczyniają się do jego popularyzacji. Zdarzało się często, że jedna lub kilka barw zaproponowanych w trendach były konsekwentnie
ignorowane przez projektantów. Zwykle oznaczało to dla palety barwnej ostateczną klęskę.
I to jest dobra wiadomość .

Agata
Kwiatkowska-Lubańska
zekwiatk@cyf-kr.edu.pl
Autorka kieruje Pracownią
Wiedzy o Barwie ASP w Krakowie

zawód:architekt

23

studium przypadku

Trendscouting, czyli trendy
kolorystyczne w badaniach
Joanna Piekarczyk

Badania trendów i analizy ulubionych kolorów na przełomie
kilku ostatnich dziesięcioleci
przynoszą intrygujące wnioski:
mody kolorystyczne układają
się w ciągle wymieniające się
fazy. Dzięki takim obserwacjom
można przewidywać tendencje
na najbliższą przyszłość i kreować nowe, inspirujące kolekcje
w modzie, dizajnie, wnętrzach
czy architekturze.

Od redakcji
Artykuł został opracowany na podstawie wyboru fragmentów z publikacji „Caparol Trend 2007”, wspólnego opracowania Instytutu International Trendscouting
i ﬁrmy Caparol. Przygotowując nową kolekcję swoich
produktów, ﬁrma Caparol (producent farb i materiałów
dekoracyjnych) postanowiła oprzeć się na pracach
badawczych i analizach IIT. W Polsce kolekcja została
zaprezentowana jesienią tego roku. Stanowi zbiór informacji nie tylko na temat odcieni kolorystycznych,
ale również zalecenia dotyczące powierzchni i struktur. Publikację można zamówić bezpłatnie w serwisie:
www.caparol.com.pl
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Zadaniem trendscoutingu (wyszukiwania
trendów) jest obserwacja, analiza i ocena
ogólnospołecznych zmian i tendencji. Badaniami tego rodzaju zajmuje się m.in. Instytut
International Trendscouting z HAWK w Hildesheim (patrz ramka na stronie obok). Prace
badawczo-rozwojowe opierają się na obserwacjach i studiowaniu przeszłości, lecz
zmierzają zwykle do stworzenia rozwiązań
odkrywających nowe możliwości i rozwijających nowe trendy. W ten sposób naukowcy
opracowują prognozy i scenariusze dotyczące konkretnych tematów.
Autorzy książki dowodzą, że na ciągłe
zmiany preferencji społecznych, także tych
dotyczących ulubionych barw i faktur powierzchni, wpływają zmiany pozornie niezwiązane z kulturą i sztuką: mieszanka wydarzeń społecznych (np. kryzys energetyczny),
rozwoju technicznego (np. rozwój przemysłu
tworzyw sztucznych) oraz naturalnych cech
ludzkich (jak np. uczucie obrzydzenia). Zwracają także uwagę, że tematyczne powiązania
pomiędzy modą, produktem, graﬁką i architekturą są rozpoznawalne w kolorystyce funkcjonującej we wszystkich tych dziedzinach.
Typy trendów
Angielskie słowo „trend” oznacza przebieg,
upływ, tendencję, kierunek zmiany lub rozwój. Klasyczna opinia opisuje trend jako indywidualny i społeczny rozwój tendencji wpływających na jednostki. Trendy różnią się od

fali mody czy aktualnych prądów. Rozwijają
się w długim okresie.
Światowe trendy i ich typy zależą od wielu czynników geograﬁcznych, socjokulturowych i indywidualnych. To mini- albo megatrendy. Czynniki geograﬁczne, czyli światło,
ziemia i natura, wpływają na nasz rozwój już
od wczesnego dzieciństwa. Czynniki socjokulturowe zawierają różne etnologiczne systemy wartości: wspólnoty wiary, systemy
polityczne i inne przynależności grupowe:
wpływ sztuki, kultury, systemu edukacji czy
współczesnych trendów.
Trendscouting
Dokumentacja cykli kolorystycznych i materiałowych jest fundamentem badań trendów. Wyszukiwanie odbywa się za pomocą
różnych mediów, także drukowanych i stron
internetowych. Ogólne zmiany w społeczeństwie muszą być brane pod uwagę tak samo,
jak innowacje techniczne dotyczące Internetu,
zdrowia i materiałów.
Aby dotrzymać kroku postępującemu
rozwojowi, niezbędna jest sieć instytucji
i ludzi gromadzących i porządkujących aktualne dane. Z ogromnej ilości informacji
wyodrębnia się pojedyncze tematy, dopasowane do specyﬁ cznych projektów. W celu
stworzenia prognoz wysortowany zasób danych jest harmonizowany z cyklami kolorystyki i materiałów z ostatnich 50, 100 lat, aby
ustalić porównywalne scenerie i fenomeny.
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Do tych informacji należy włączyć przykładowe wpływy produktowe i kulturowe w każdym z regionów geograﬁ cznych.
Cykle kolorystyczne i materiałowe
Typologia kolorów i materiałów pochodzi od
trendów i składa się w obrębie danej fazy z kolorystyki, różnych struktur powierzchniowych
i form. Każdy cykl obejmuje różne fazy w aranżacji wnętrz, gdyż wiele kierunków designerskich – słabszych lub silniejszych – występuje
równolegle. Czas danej fazy, cyklu zależy od
tematu. Cykle kolorystyczne i materiałowe
dokumentują rozwój poprzednich trendów po
to, aby można było do nich powracać w przyszłości. W ostatnich 50 latach funkcja, forma,
kolor i materiały w aranżacji wnętrz napędzane
przez rozwój, potrzeby społeczne i techniczne
rozwijały się wyjątkowo szybko.
Poszukiwanie kolorów i materiałów
w latach 1955-2005
Na potrzeby badania „Cykle kolorystyczne
i materiałowe od 1955 do 2005”, przeprowadzonego przez Instytut International Trendscouting, udokumentowano i oceniono 5000
zdjęć dotyczących aranżowania wnętrz. Badanie opisuje różne fazy w obrębie cykli, które
wynikają z trendów, względnie ze zbiorowych
preferencji kolorystycznych i materiałowych.
Uwzględniono nie tylko przejścia z faz kolorowych do monochromatycznych: ciemnych
i jasnych, ale także pojawianie się w ostatnich
50 latach typowych, powracających co jakiś
czas kombinacji kolorów.
Zauważone tendencje są porównywane
i dokumentowane. Już w 1997 roku wkradły
się do świata wnętrz pojedyncze, intensywne, kolorowe powierzchnie będące niejako
kreatywnym protestem przeciwko ascetycznej i jednobarwnej aranżacji wnętrz lat 1995-2000. Kolorystyka na początku ograniczała
się do kombinacji pomarańczowego i srebrnego. Techniki aplikacji po raz pierwszy dały
możliwość pomalowania wnętrz (bez użycia
lakierów w formie sprejów) w kolorze RAL
9006 – odcieniu srebrnometalicznym. Prawie
równolegle pojawiły się kombinacje pomarańczowego z niebieskim lub zielonym. Za tym
poszła także technika oświetleniowa rozwijająca się w kierunku lepszego dostosowania do
aranżacji wnętrz.
W sezonie jesienno-zimowym 2001 kombinacja tych kolorów uległa przyciemnieniu i poszła w kierunku oliwkowej zieleni i czerwonego
wina. Krótko potem wrócił brązowy. Przerwano blokadę na ciemne drewno: wenge, palisander czy orzech. Pojawiły się zaokrąglone
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kanty i tworzywa sztuczne. Te zmiany otworzyły drzwi stylowi retro, który zaistniał od 2004
roku. Kolorystyka w tej fazie była jednak jaśniejsza i bardziej czysta niż ta we wczesnych
latach 70. W latach 2001-2002 równolegle pojawił się pomarańczowy w kombinacji z różem
i fuksją.
Wpływ Dalekiego Wschodu
Jednocześnie, razem z ciemnym brązem, zaczął występować jasny, świeży błękit lub zieleń. Te połączenia były obecne przez ostatnie
trzy lata w pomieszczeniach użytkowych, rzadziej – w mieszkalnych. To połączenie wkroczyło do wszystkich obszarów architektury,
graﬁki i wzornictwa przemysłowego. Podobnie jak w późnych latach 70., rynek został zarzucony ornamentami i barwami o indyjskim
charakterze: mieszanki pomarańczowego,
czerwonego i fuksji pojawiały się w meblach,
elementach dekoracyjnych i tekstyliach.
Podobnie przebiegał rozwój innych kombinacji kolorystycznych: czerwonego, zieleni i fuksji. Tutaj styl retro i syntetyka zostały zastąpione wzorami dalekowschodnimi
i klasycznymi – chińskimi. Te barwy zostały
uzupełnione masowym napływem artykułów
z Azji. W 2005 roku obok pomarańczowego
i czerwonego pojawiły się pojedyncze białe
i czarne akcenty. Takie komzbinacje kolorystyczne mogły sięgnąć po klasyczne, ponadczasowe wzornictwo budowlane. Przecież
zestawy barwne, w połączeniu z tkaninami,
skórą, z egzotycznym zdobnictwem i elementami sakralnymi, są do odnalezienia już
w świątyniach sprzed 500 lat. Archaiczne
formy i barwy jako znaczące elementy wystawności i obﬁtości czernią, bielą, złotem
i srebrem zakończą falę czerwieni, pomarańczowego i fuksji.
Rozwój światowych trendów
Opracowując prognozy rozwoju, konieczna
jest obserwacja i rozkład kierunków w trendach światowych. W 2005 roku IIT prowadził
obszerne badania naukowe, czego rezultatem
było utworzenie nowej kolekcji farb powierzchniowych. Na podstawie badań możliwe było
wyodrębnienie dwóch głównych kierunków
w zakresie aranżacji. Pierwszy – widoczny od
2-3 lat – stał się niejako przeciwieństwem dla
sloganu „oszczędność w każdym calu” i stworzył system, w którym ogromną rolę odgrywają bogata klasyka i egzotyka.
Widoczna jest również tendencja mieszania stylów z naciskiem na potrzebę dekoracji, ornamentów i bogatej kolorystyki. Farby
wewnętrzne, niezależnie od trendu, są takie

Instytut International Trendscouting
Instytut International Trendscouting
(IIT), działający w Wyższej Szkole Nauk
Stosowanych i Sztuki (HAWK) w Hildesheim,
zajmuje się profesjonalnym badaniem
nowych tendencji, szczególnie w zakresie
farb i powierzchni.
IIT jest częścią pracowni kształtowania formy
w dziedzinie Colour–and Surface Design
(projektowanie kolorystyki i powierzchni).
Pełni główną funkcję badawczą w tym
wyjątkowym w Europie kierunku studiów.
Colour–and Surface Design oferuje
projektantom ogólne wykształcenie w tym
zakresie. W centrum zainteresowania
Instytutu znajdują się takie tematy, jak:
rozwój, koncepcja, oddziaływanie kolorystyki
oraz powierzchni barwnych. Prowadzone
są również zajęcia z przenikających się
kierunków wzornictwa produktu, oświetlenia
metalowego i materiałowego oraz graﬁki.
Do spektrum zadań i osiągnięć IIT należą:
stała obserwacja i podążanie za rozwojem społeczeństwa oraz techniki zarówno
w architekturze, jak i we wzornictwie i modzie.
Instytut jest w stanie rozwinąć i przedstawić
nową kolorystykę oraz spektrum wariantów dla
powierzchni przydatnych dla różnych obszarów
użytkowych, a także współpracować z ﬁrmami
działającymi na rynku, co daje podstawy do
wdrażania praktycznych rozwiązań.

same. Równolegle rozwijające się tendencje
mogą się różnić jedynie kolorystyką, przy
czym najbardziej widocznym aspektem w obrębie stylistyki „bogatej” jest redukcja kolorów
do białego, srebrnego i złotego. To otwiera
drogę dla kolejnej fazy jednobarwnej.
Druga tendencja, podobnie jak przed czasami „społeczeństwa zabieganego”, to powrót
do idei hedonizmu, czystych form i kontrastów,
które wnoszą do trendów „miejską prowokację”. Badania przeprowadzone przez IIT zdeﬁniowały 4 wyróżniające się trendy światowe:
deluxe, east, fancy i punky, będące niejako
drogowskazem na najbliższe lata w zakresie
kolorystycznych aranżacji.

Joanna Piekarczyk
joanna.piekarczyk
@clue-point.pl
Autorka zajmuje się
kolorystyką i aranżacją wnętrz
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technika w architekturze

Systemy kolorów
kolorów
Systemy
kolekcje kolorystyczne
kolorystyczne
ii kolekcje
Sebastian Osowski

W każdej pracowni zajmującej się architekturą, dizajnem czy
komunikacją wizualną, pracujemy z kolorami. Podejmowanie
decyzji w zakresie kolorystyki starają się ułatwiać nam producenci
farb i chemii budowlanej – opracowując specjalistyczne kolekcje
kolorystyczne. Nie mogliby tego robić nie gwarantując
powtarzalności kolorów. A tę zawdzięczamy komputerowym
systemom barwienia, czyli rozwojowi technologii produkcji.
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Rozwój technologii barwienia (pigmentowania) wyrobów malarskich spowodował,
że dostępne są dziś ogromne palety barw
zawierające często po kilka, a nawet kilka tysięcy kolorów, usystematyzowanych według
różnych (często międzynarodowych) systemów. Wykorzystanie oferowanych przez rynek możliwości jest coraz łatwiejsze. Producenci, z których wielu jeszcze kilka lat temu
proponowało najwyżej po kilkaset kolorów,
i to zazwyczaj według własnej systematyki,
dzisiaj przedstawiają opracowywane kompleksowo kolekcje i gwarantują niemal stuprocentową powtarzalność kolorów.
Podstawowymi i najbardziej rozpoznawalnymi systemami (a właściwie kolekcja-

z : a _ 02 _ 2007

technika w architekturze

System (model) kolorów – logiczny schemat porządku i notacji kolorów, określający
część lub pełne spektrum barw widzialnych
dla oka ludzkiego. Współczesnymi systemami
kolorów są m.in.: CIE Lab, CIE LSH, NCS,
RAL, a także RGB czy CMYK.

stworzona na bazie pełnego systemu kolorów
lub jego wybranej części (np. na bazie NCS)
albo indywidualnie według obowiązujących
trendów, badań marketingowych czy przeznaczenia (przykłady w artykule).
System barwienia – sposób uzyskiwania
gotowej farby (lub innego wyrobu) o określonym kolorze. Współczesne, komputerowe
systemy barwienia opierają się na kilku farbach
bazowych oraz kilkunastu kolorantach (pastach
barwiących na bazie pigmentów organicznych
i nieorganicznych). Dzięki komputerowemu
sterowaniu barwienie może odbywać się nie
tylko w fabryce, ale także w mieszalnikach
w punktach sprzedaży.

NCS (Natural Color System, 1968)
– jeden z najpopularniejszych systemów
notacji barw. Porządkuje kolory według udziału
danej barwy oraz bieli i czerni. Modelem
graﬁcznym są dwa stożki o złączonych podstawach (patrz rysunki poniżej). Miejsce na
okręgu (powstałym przez poziome przecięcie
stożka) określa procentowy udział w kolorze
barw podstawowych (co 90° rozmieszczone
są: żółty, czerwony, niebieski i zielony), oś
pionowa określa poziom szarości.

Karta kolorów – ulotka, folder lub inna forma
opracowania, zawierająca wzory wymalowań
nie zawsze standaryzowane. W odróżnieniu od
wzornika nie gwarantuje odwzorowania koloru,
powinna być traktowana jako inspiracja. Może
być np. drukowana farbami drukarskimi (CMYK)
i wówczas wydruk odbiega całkowicie od wzorca
koloru. Jako niestandaryzowane karty kolorów
można także traktować kolekcje kolorystyczne
dostępne w wersjach elektronicznych.

Wzornik – materiał (dokument) zawierający
tzw. standardowe próbki kolorów o gwarantowanej i ściśle kontrolowanej jakości.
Wydrukowane specjalnymi farbami, na
specjalnym papierze, z zastosowaniem ﬁltrów
UV i zachowaniem wielu innych wymogów.

Kolekcja kolorystyczna – zbiór kolorów
wybranych przez producenta opracowującego
własne receptury dla konkretnych wyrobów
(farb, lakierów, tynków). Kolekcja może zostać

© Scandinavian Colour Institute

Mimo to wzorniki zawierają zastrzeżenia, że kolor
uzyskany po wymalowaniu może różnić się od
wzorca, ponieważ wpływa na to wiele czynników,
np. rodzaj podłoża, oświetlenie, otoczenie kolorystyczne, faktura powierzchni. Wzornik może
zawierać system (wzorniki opracowane przez
twórców systemów) lub kolekcję kolorystyczną
(wzornik opracowany przez producenta). Rozprowadzane są w postaci wachlarzy, bloczków lub
kart katalogowych.

Opracowanie własne: J. Prędota, S. Osowski

Schemat budowy systemu NCS (Natural Color System)
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Krąg pełnych kolorów chromatycznych:
kolory podstawowe i podział na sekcje

mi kolorystycznymi) wciąż są NCS i RAL.
Chyba nie ma już producenta farb, który nie
posiadałby receptur pozwalających powtórzyć większość barw z tych standardowych
„wzorców”. Tyle że standardy to na konkurencyjnym rynku zbyt mało. Zmieniają się
tendencje i style, a projektanci i inwestorzy
potrzebują zmian i ciągłej świeżości. Dlatego coraz większa liczba producentów stara
się co pewien czas wprowadzić nową, własną kolekcję, uwzględniającą specyﬁ czne
wymagania, mody, wyniki badań marketingowych, prognozy trendów barwnych.
Wśród takich propozycji znajdują się także
palety przeznaczone specjalnie dla architektury i budownictwa.
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Bryła barw: utworzona ze stożków na planie kręgu
chromatycznego; W – symbolizuje biel, S – czerń

Uporządkowanie
w branżowej terminologii
Sprawne porozumiewanie się z producentami
wyrobów malarskich wymaga podstawowej
znajomości stosowanej przez nich terminologii. Oczywiście, jak to zwykle bywa, branżowcy posługują się pewnymi określeniami
nieprecyzyjnie. Na przykład często zamiennie używają pojęcia systemu kolorów i kolekcji kolorystycznej, kolekcji i wzornika czy też
wzornika i karty kolorów. W praktyce nie jest
to traktowane jako błąd, jednak w niniejszym
artykule dla zwiększenia przejrzystości opisu podejmujemy próbę sprecyzowania tych
określeń i posługiwania się nimi zgodnie
z deﬁnicjami podanymi w ramce powyżej.

S
Trójkąt odcieni: ilustruje nasilenie nasycenia koloru
od osi neutralnej W-S, do pełnej chromatyczności C

„Kolekcjonerskie”
standardy kolorystyczne
Do najbardziej popularnych kolekcji kolorystycznych należą NCS i RAL. Nie są to jednak
zbiory kolorów opracowanych specjalnie pod
kątem malowania ścian czy elewacji.
RAL zawiera kolory intensywne i nazywany jest często kolekcją przemysłową.
Używany jest przede wszystkim w produkcji farb ftalowych i chlorokauczukowych,
przeznaczonych do malowania elementów
stalowych i drewnianych. Istnieje oczywiście
możliwość barwienia według tego wzornika
także farb emulsyjnych, jednak stosowanie
ciemnych kolorów do malowania elewacji
jest niewskazane.

zawód:architekt
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Fot. archiwum Tikkurila

Fot. archiwum Tikkurila

KOLEKCJE DOSTĘPNE W SIGMA COATINGS ORAZ DEKORAL PROFESSIONAL

Z kolei NCS obejmuje dużo bogatszą
paletę (1950 kolorów), często jednak nawet tam trudno jest znaleźć wymarzony dla
projektu kolor. Niektórzy twierdzą wręcz, że
paleta NCS jest zbyt duża, by swobodnie
korzystać z jej możliwości. Zwłaszcza jeśli poszukujemy grup kolorów wzajemnie
zharmonizowanych bądź charakterystycznych dla różnych materiałów budowlanych,
okresów historycznych itp. Ze względu na
uniwersalność koncepcji uporządkowania
i notacji barw system NCS może być traktowany jako model kolorów (sami tak go
określiliśmy w „propozycji terminologii”).
Na jego bazie, wybierając określone grupy,
wiele ﬁrm tworzy własne kolekcje, ograni-
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W aktualnej ofercie farb Sigma Coatings
oraz Dekoral Professional, przygotowanej
na polski rynek, znajduje się kilka tysięcy
kolorów opracowanych według kolekcji
własnych i standardowych (RAL, NCS)
oraz jako kombinacje kolorystyczne, które
można uzyskać na miejscu, po określeniu
kolorów bazowych.
Dalszych kilkanaście tysięcy kolorów jest
zmagazynowanych w ﬁrmowym Banku
Kolorów w Amsterdamie, a ich receptury są
dostępne na życzenie.

• Wzornik Fasadowy (226 kolorów): zawiera

• Sigmulto Aquamix: 4 przykładowe faktury

stonowane, eleganckie kolory, szczególnie zalecane na elewacje (w tej kolorystyce są też wyroby wewnętrzne). Paleta
została specjalnie dobrana w taki sposób,
aby zagwarantować trwałość i niezmienność koloru na elewacji (pod takim kątem
była opracowywana).
• Sigmalife: 90 kolorów lakierobejc
• Standard Selection (240 kolorów): kolekcja
kolorów dla wyrobów lakierowych.
• Sigmulto Evolution: 36 wzorów kolorystycznych natryskowych farb multikolorowych.
• Sigmulto Stucco: 48 odcieni masy akrylowej do wykonywania stiuków.
• Sigmulto Metallic: 36 kolorów farby akrylowej o połysku metalicznym (baza farby
pigmentowana pyłem aluminiowym).
• Sigmulto Chamarel: 18 wzorów dekoracyjnych dających wrażenie patyny w stylu
minionej epoki.

oraz 36 przykładowych kolorów farby strukturalnej barwionej w jasnych tonacjach NCS.
• Sigma Putz i Sigma Schors: 78 kolorów
oraz przykładowe faktury akrylowych
tynków strukturalnych.
• Silikat Fasada: 72 kolory farb silikatowych.
• Akrys 3000: 78 kolorów oraz przykładowe
faktury akrylowych tynków strukturalnych.

czając paletę do pewnych charakterystycznych zestawień.
Poza NCS-em i RAL-em w użyciu znajduje
się wiele innych, bardziej lub mniej znanych
kolekcji, które również należy traktować jako
swego rodzaju standardy.

Co ciekawe – barwienie farb i lakierów
przebiega zupełnie inaczej, niż sugerowałaby to budowa systemów kolorów. Producenci nie korzystają bowiem ze sposobu, w jaki
zbudowany jest np. NCS (procentowy udział
dwóch barw podstawowych i czerni/bieli),
ale z receptur przygotowanych przez swoje laboratoria i działy badawcze. Jest to już
technologia powstawania koloru stanowiąca
tajemnicę ﬁrmy.
Wyjaśnijmy: system kolorów (na przykład
NCS przedstawiony za pomocą oryginalnego wzornika) stanowi dla laboratorium producenta farb lub chemii budowlanej podstawę
do opracowania własnych receptur (ściśle
określonych proporcji kolorantów) umoż-

Na czym polega barwienie?
Większość osób niezwiązanych z branżą
farbiarską utożsamia kolekcje kolorystyczne
z systemami barwienia. To jednak nie to samo.
System barwienia (pigmentowania) to technologia, która umożliwia uzyskanie powtarzalnych kolorów, kolekcja zaś – to zestaw barw
wybranych spośród możliwych do wyprodukowania w systemie.

Wzorniki zawierające poszczególne
kolekcje są dostępne w firmowych
punktach sprzedaży Dekoral – Centrum
Dekoracyjne oraz u dealerów, natomiast
do biur projektowych mogą być dostarczane bezpośrednio przez przedstawicieli
regionalnych. Możliwe jest opracowanie
praktycznie każdego koloru zgodnego
z dostarczonym wzorcem.
opracowanie: SigmaKalon Deco Polska
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SYSTEM KOLORÓW TIKKURILA

SYSTEM KOLORÓW BECKERS

Nazwy kolorów w kolekcji Stellatio (wiosna
2007) inspirowane są określeniami gwiazd
i gwiazdozbiorów. Wszystkie kolory z kolekcji
zostały podzielone na 20 zestawów. W każdym z nich znajdują się 3 kolory: 1 przewodni
i 2 uzupełniające. Zestaw kolorów ma tę
zaletę, że pozwala w łatwy sposób zaaranżować całe pomieszczenie. Dominujący kolor
powinien znaleźć się na największych powierzchniach, kolory uzupełniające stosujemy
do dodatków i mniejszych powierzchniowo
ścian. Zestawy dają gotowe rozwiązania do
tworzenia wnętrz pełnych harmonii.

Kolekcje kolorów marki Beckers są wprowadzane dwa razy w roku – wiosną i jesienią.
Mimo pojawiania się nowych, poprzednie
nadal funkcjonują w punktach sprzedaży.

Kolekcja została opracowana w taki sposób,
aby każdy mógł w niej znaleźć swoją gwiazdę przewodnią − barwę, która najlepiej
odzwierciedla charakter i walory pomieszczenia. Wybrany z zestawu kolor harmonijnie
uzupełniają przynależne do niego dwa inne.
Dzięki temu nie ma miejsca na pomyłkę
w doborze barw. Większość zestawów
z kolekcji Stellatio zawiera ciepłe, słoneczne
barwy. Kolekcja – zamieszczona w Wielkiej
Księdze Inspiracji Stellatio, w broszurze
Stellatio oraz we wzorniku kolorów w formie
standu – jest udostępniana w punktach handlowych, a także na stronie www.tikkurila.pl.
Obejmuje barwione wyroby: Optiva 2, Optiva
5, Optiva 20, Optiva Satin, Optiva Grunt,
Optiva Super Mat, Feelings Ceiling Paint,
Feelings Interior Paint, Feelings Extra
Durable, Eko Joker.
opracowanie: Tikkurila Polska (TBD)

liwiających uzyskanie pożądanego koloru
(czyli opisanego w notacji systemu NCS).
Nowoczesne systemy barwienia opierają się
bowiem na zastosowaniu kilku farb bazowych (np. biała, kolorowa, bezbarwna) oraz
kilkunastu kolorantów, czyli past barwiących
na bazie podstawowych pigmentów, takich
jak np. biel tytanowa, żółcień żelazowa czy
błękit kobaltowy.
Pożądany kolor uzyskiwany jest w sterowanych komputerowo mieszalnikach, zgodnie z opracowaną przez producenta farby
recepturą. Z bazy białej otrzymujemy kolory
pastelowe, z bazy średniej – kolory ciemniejsze, natomiast z bazy transparentnej – kolory
intensywne, o bardzo dużym nasyceniu.
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W kolorystyce opisywanej kolekcji dostępna
jest większość produktów Beckersa przeznaczonych do barwienia w mieszalniku.
Są to więc nie tylko farby ścienne, ale także
np. emalie (dekoracja mebli). Kolekcje
dostępne są w punktach handlowych w broszurach: Joy, Secret, Love oraz Fire & Ice,
wzorniku kolorów w formie standu, a także na
stronie www.beckers.pl.

• Kolekcja Joy (wiosna 2006): określała
wiosenne trendy w roku 2006, prezentując żywe barwy, które wprowadzają do
wnętrza pozytywną energię. W kolekcji
znajduje się 12 kolorów.
• Kolekcja Secret (jesień-zima 2006):
po gorących miesiącach nadchodzi
pora chłodniejszych dni i chłodniejszych barw. Królują fiolety i szarości.
Cztery zestawy kolorów (po 3 w zestawie) skomponowane są tak, aby
zadbać o nastrój domowników. Zestawy
Retro i Heaven nawiązują do trendów
w modzie. Hope to kontrastowy zestaw
polecany do pokojów dziecięcych, a Hot
to wesoła i kobieca kompozycja oparta
m.in. na zgaszonym różu. Wybrany
kolor z zestawu harmonijnie uzupełniają
przynależne do niego dwa inne.
• Kolekcja Love (wiosna 2007): to żywe,
kontrastowe kolory połączone w pary.

Do bazy dodawane są zwykle trzy-cztery
koloranty, przy czym ich wzajemne proporcje są uzależnione od rodzaju i parametrów
farby. Np. receptury farby ftalowej i emulsyjnej o tym samym kolorze ﬁnalnym (po
wyschnięciu) będą się różnić ze względu
na właściwości farb, ich fakturę czy stopień
połysku; niektóre podczas wysychania jaśnieją (większość farb emulsyjnych), inne
– przeciwnie (farby ftalowe).
Indywidualne kolekcje ﬁrmowe
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów
– czyli architektów i dizajnerów – wiodący producenci farb wprowadzili najpierw nowocze-

Pokazują, jak często to właśnie
przeciwności komponują się ze sobą
najlepiej. Zgrane duety kolorystyczne
tworzą niebanalne wnętrza. Romeo
& Juliet, Bonnie & Clyde, Beauty
& Beast to tylko przykłady par, które
stały się inspiracją do stworzenia tej
kolekcji. Znajduje się w niej 6 zestawów
(w każdym zestawie są 2 kolory).
• Kolekcja Fire & Ice: na tę kolekcję składa
się 12 kolorów (6 ognistych oraz
6 lodowych). Kolekcja pokazuje możliwości komponowania zimnych i ciepłych
barw. Można tworzyć kompozycje tylko
z chłodnych lub tylko z ciepłych barw,
można mieszać chłodne z ciepłymi albo
zostać w obrębie jednego koloru, zmieniając tylko jego odcienie (np. fantasy,
destiny i meditation).
opracowanie: Tikkurila Polska (TBD)

sne systemy barwienia, gwarantujące dużą
powtarzalność kolorów (o czym pisaliśmy
w poprzednim rozdziale), a następnie zaczęli
proponować własne kolekcje kolorystyczne,
zgodne z trendami lub potrzebami rynku.
Powodów takiego działania jest kilka:
uzupełnienie oferty powszechnie znanych
i popularnych kolekcji,
wzrost prestiżu ﬁrmy posiadającej własne
kolekcje i karty kolorów,
rozszerzanie oferty kolorystycznej własnych
wyrobów,
chęć promowania własnych produktów
(dany kolor jest dostępny tylko u jednego
producenta) i wyróżnienia ich wśród wyrobów konkurencyjnych,
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SYSTEM KOLORÓW STO-ISPO
Sto-ispo stosuje system kolorów do
barwnego kształtowania elewacji i wnętrz
opracowany przez koncern Sto AG. Obecnie
stosowana, trzecia (w ciągu 30 lat) wersja
systemu o niezmienionej nazwie StoColor,
opiera się na 6 podstawowych zakresach
postrzegania barw przez człowieka: żółtej,
pomarańczowej, czerwonej, ﬁoletowej, niebieskiej i zielonej. Każdy z sześciu zakresów
został podzielony na cztery rodzaje odcieni,
co dało 24 odcienie kolorystyczne tworzące
podstawę systemu StoColor.

Kolejny etap budowy systemu polegał na
stworzeniu 5 szeregów odcieni dla 24 barw
tworzących podstawę systemu. Każda barwa
podstawowa ma 5 szeregów odcieni uzyskanych według zasady trójkąta podobnych
odcieni: szereg odcieni jasnych, złamanych;
szereg odcieni złamanych, stonowanych 1;
szereg odcieni złamanych, stonowanych 2;
szereg odcieni półtonowych; szereg odcieni
pełnych, złamanych.
W efekcie powstał system o 800 odcieniach kolorystycznych. Pełna gama odcieni systemu StoColor przedstawiona jest
w środkach prezentacji: teczka kolorów

przy wyrobach o niejednolitym kolorze
i fakturze (np. multikolorowe farby natryskowe, tynki, farby strukturalne), ale również
w przypadku wyrobów o jednolitym kolorze, lecz dających prześwitującą powłokę
(np. lakierobejce), karty kolorów takich farb
zaznajamiają klienta z wyglądem powłoki
(warstwy) danego produktu,
kolory umieszczone w kolekcjach tzw.
fasadowych sprawdzane są pod kątem
odporności na czynniki zewnętrzne w komorach starzeniowych, ponadto pigmenty użyte do uzyskiwania tych kolorów
dobiera się pod kątem odporności na
ultraﬁ olet (największą odporność na UV
mają pigmenty nieorganiczne).
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(dla wstępnego wyboru kolorów), wzornik
kolorów, walizka kolorów, skrzynka wzorów
kolorów. Każdy z 800 odcieni kolorystycznych ma swój numer, odzwierciedlający
budowę systemu oraz dodatkowe informacje przedstawione symbolami z komentarzem: współczynnik odbicia światła, klasę
odcieni kolorów oraz specjalne oznaczenie
dla produktów silikonowych i silikatowych.
Czytelna budowa systemu pozwala na
łatwe znalezienie pożądanego odcienia. Funkcjonalne rozwiązanie wzornika
kolorów w postaci składanego wachlarza
umożliwia np. wybór kilku odcieni, zestawienie ich obok siebie i wstępną ocenę
koncepcji kolorystycznej.
W systemie StoColor barwione są farby
i tynki elewacyjne oraz do wnętrz. Na życzenie klientów wyroby Sto barwi się także
w systemach RAL, NCS oraz w systemach
innych producentów.
Poza system StoColor ﬁrma Sto dysponuje
także kolekcjami kolorystycznymi dla tynków
elewacyjnych i do wnętrz oraz dekoracyjnych
powłok ściennych i suﬁtowych:
• StoMiral Terazzo: kolekcja 33 odcieni
dekoracyjnego, mineralnego tynku
elewacyjnego, oparta na pigmentach
naturalnych, kolorystyce skał i gamie
kolorów z obszaru kultury śródziemnomorskiej. Nadaje elewacji naturalny
wdzięk, nawiązuje do kolorystyki
starych, historycznych budowli. Dodanie

Zadaniem ﬁrmowych kolekcji może być także zamierzone ograniczenie liczby kolorów,
uszeregowanie ich w pewne zestawy i ułatwienie wyboru kolorów odpowiednio zharmonizowanych, kontrastowych czy np. charakterystycznych dla danego zastosowania
kolorów.
Mogą to być kolekcje predysponowane np. do malowania elewacji, drewna czy
wręcz charakterystyczne dla danego okresu architektonicznego, aktualnych trendów
w sztuce i architekturze, imitujących wybrane materiały itp.
Możliwość zwiększenia liczby oferowanych kolorów wiąże się z postępem technologicznym w produkcji farb i chemii budow-

piasku dekoracyjnego Sto Terazzo Effect
dyskretnie urozmaica strukturę i kolorystykę elewacji.
• StoSuperlit: 13 odcieni kolorystycznych
akrylowego tynku kamyczkowego wzorowanych na kolorach natury do stosowania na elewacji.
• StoColor Metallic: 70 odcieni kolorystycznych powłok dekoracyjnych
z metalicznym efektem do stosowania
we wnętrzach i na elewacji.
• StoGranit: 10 odcieni kolorystycznych
tynków kamyczkowych akrylowych do
stosowania we wnętrzach. Bardzo ciekawe efekty uzyskuje się przy połączeniu
tynku StoGranit z innymi produktami Sto.
• StoLook Piccolo: 28 odcieni powłoki
dekoracyjnej z różnobarwnych, drobnych
płatków.
• StoLook Maximo: 28 kompozycji dekoracyjnych powłok ściennych i sufitowych
złożonych z jedno- i wielobarwnych
płatków.
• Linea di calce: kolekcja powłok dekoracyjnych do wnętrz powstała z fascynacji
tradycją i kulturą śródziemnomorską.
Cztery główne produkty Linea di calce:
StoLook Fondo, StoLook Effetto, StoLook
Marmorino i StoLook Veneziano powstały na bazie wapna, marmuru, naturalnych
pigmentów i wody. Dzięki nim obiekt
zachowuje charakter historyczny, a prace
mogą przebiegać z wykorzystaniem
nowoczesnych technik wykonawczych.
opracowanie: Sto-ispo

lanej. Obecnie na dyskach komputerowych
mogą być przechowywane dziesiątki tysięcy
receptur, a elektroniczne sterowanie procesem dozowania kolorantów zapewnia niemal
100-procentową powtarzalność kolorów.
Producenci mogą więc nie tylko stale poszerzać ofertę, ale i dostarczać programy umożliwiające projektowanie kolorystyki według
wybranych kolekcji na ekranie komputera
(oczywiście po odpowiednim skalibrowaniu
monitora). Pojawiają się także specjalne nakładki na znane programy CAD-owskie.
Konsultacje merytoryczne:
Katarzyna Sierpińska, menedżer projektów Trade
SigmaKalon Deco Polska
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ZAPRASZAMY
NA KONFERENCJE
Świadectwa energetyczne
Pawilon 14B, sala B, 23 stycznia, g. 10.00-12.00
Podczas seminarium omówione zostaną zagadnienia związane
z przebiegiem prac nad wdrożeniem Dyrektywy UE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynku wraz z przepisami wykonawczymi do Prawa budowlanego
ustalającymi metodykę i zawartość świadectw energetycznych. Przedstawione
zostaną algorytmy do obliczeń charakterystyk energetycznych budynków.
Zaprezentowanie doświadczeń innych krajów europejskich w problematyce ocen
energetycznych pozwoli określić stan i jakość tych działań w Polsce.

Targowy Dzień Audytora Energetycznego
Pawilon 14B, sala B oraz sala C, 24 stycznia, g. 12.00-14.30
Cykl prelekcji zaprezentuje aktualne problemy działalności audytorów
energetycznych, w tym także przygotowania do działalności w zakresie sporządzania
świadectw energetycznych budynków. Ponadto omówione zostaną technologie
budownictwa energooszczędnego, w tym także najnowsze technologie stosowane
w budynkach pasywnych. Elementem przybliżającym możliwości realizacyjne tego typu
budynków będzie omówienie zasad i możliwości ﬁnansowania takich przedsięwzięć.
Czołowe ﬁrmy działające na naszym rynku przedstawią przykładowe realizacje
budowlane z zastosowaniem swoich najnowszych materiałów termoizolacyjnych.

Zapraszamy do zarejestrowania się w systemie on-line na stronie www.budma.pl
lub w punktach rejestracyjnych dla zwiedzających, po przybyciu na targi (bilet wstępu 15 zł).

ORGANIZATORZY

PARTNERZY PROJEKTU

PATRONAT MEDIALNY
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Nasza ocena grafﬁti ewoluuje wraz ze zmieniającym się poczuciem estetyki. Najpierw traktowaliśmy je obojętnie lub z dystansem (w stanie
wojennym pod hasłami na murach podpisałoby się wielu z nas). Teraz jednak większość
współczuje poszkodowanym i z dezaprobatą
odnosi się do wątpliwej wartości dzieł popełnionych na ścianach budynków, gdyż weną
twórczą lub poczuciem humoru nie można
wytłumaczyć braku poszanowania mienia.

Antygrafﬁti
Krzysztof Telesiński

Kultura Zachodu przyniosła nam wiele korzyści, ale też zjawiska
patologiczne. Jednym z nich jest grafﬁti, które pod przykrywką sztuki
„uprawnia” do bazgrania sprejami po elewacjach i murach,
w miejscach absolutnie do tego nieprzeznaczonych i wbrew woli
ich właścicieli. Z takim grafﬁti nie można żyć w zgodzie.
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Mądry Polak po szkodzie...
Tak naprawdę mało kto liczy się z ryzykiem
powstania grafﬁti na swoich ścianach i każdy
myśli, że w przypadku dewastacji zawsze znajdzie się preparat chemiczny, który pozwoli je
usunąć.
Kiedy pojawia się grafﬁti, najpierw próbuje
się je usunąć silnym rozpuszczalnikiem. Na
malowanych fasadach środek ten rozpuści
wraz z grafﬁti farbę elewacyjną, stworzy rozmazaną plamę i doprowadzi do konieczności przemalowania przynajmniej fragmentu
elewacji. Gorzej z cegłą klinkierową lub okładziną kamienną. Na takich powierzchniach
rozpuszczony sprej wniknie w głąb struktury
i tylko utrwali plamę. Miejscowe doczyszczenie mechaniczne spowoduje zmianę faktury
powierzchni, a wtedy cień będzie jeszcze
bardziej widoczny.
Po takich zabiegach usunięcie grafﬁti będzie się wiązało z użyciem kosztownych inwazyjnych metod chemicznych połączonych
z doczyszczaniem mechanicznym lub wręcz
z wymianą okładziny. Znam przypadek na
jednej ze stacji metra w Dreźnie, gdzie zdecydowano się na wymianę całej okładziny
ściennej z polerowanego granitu, gdyż sprej
pomiędzy kryształkami kamienia spenetrował
w głąb i rozszedł się jak pod szybą, co rzecz
jasna, było nie do usunięcia.
Przytoczony stereotypowy scenariusz odsłania powierzchowną wiedzę o sposobach
walki z grafﬁti.
Kiedy stosujemy antygrafﬁti...
Pewne podłoża nie wymagają żadnej specjalnej ochrony. Dotyczy to powierzchni
gładkich i odpornych na rozpuszczalniki,
takich jak szkło, metale lub płytki ceramiczne, w głąb których nie mogą wniknąć
farby sprejowe lub farby z ﬂamastrów. Do
ich usunięcia wystarczy więc użyć odpowiedniego rozpuszczalnika: w przypadku
pisaków spirytusowych wystarczy zwykły
denaturat, a niektóre farby poddadzą się
dopiero zmywaczom o specjalnej kompilacji rozpuszczalników.
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Natomiast trudne lub wręcz niemożliwe
jest usunięcie grafﬁti z porowatych i chłonnych materiałów mineralnych, takich jak cegła lub kamień, gdyż przenika ono głęboko
w strukturę materiału. Użycie zmywacza spowoduje migrację rozcieńczonej farby w głąb
podłoża i w efekcie pozostanie mniej lub bardziej intensywny cień.
O ile jednokrotne usunięcie grafﬁti dokonane umiejętnie przy użyciu inwazyjnych metod
może się udać, to w przypadku ponownej dewastacji szanse skutecznego powtórzenia zabiegu spadają niemal do zera. Powodem jest
wypłukanie naturalnego spoiwa i umożliwienie
penetracji grafﬁti daleko głębiej w wyjałowione
podłoże niż poprzednim razem, a osłabiona
struktura będzie już podatna na erozję podczas mycia hydrodynamicznego (wodą pod
wysokim ciśnieniem).
Nie usuniemy grafﬁti także z powłok malarskich, gdyż silne zmywacze rozpuszczą grafﬁti wraz z farbą, wymieszają się i pozostawią
trwałe plamy.
I właśnie w przypadkach, gdy istnieje ryzyko trwałego uszkodzenia podłoża, wskazane
jest zastosowanie preparatów antygrafﬁti, które pozwoliłyby zachować elewację w nienaruszonym stanie.
Deﬁnicja proﬁlaktyki antygrafﬁti sprowadza się więc do zabezpieczenia podłoża impregnatem lub powłoką, która uniemożliwi wniknięcie cząsteczek farby w głąb lub związanie
się z podłożem, co pozwoli na usunięcie grafﬁti
bez zniszczenia elewacji.
Grafﬁti – ignorować czy działać?
Walka z grafﬁti jest droga, aczkolwiek inaczej
wygląda z punktu widzenia użytkownika małej kamienicy, w której na elewacji jest więcej
okien wystawowych niż ściany, a inaczej dla
użytkownika narożnej posesji otoczonej tynkowanym stumetrowym murem (wtedy najczęściej rezygnuje się z proﬁlaktyki, szacując koszty zwykłego przemalowania ściany
przy uwzględnieniu możliwości powtórzenia
zdarzenia).
Założenie systemu ochronnego niezależnie od przyjętego rozwiązania jest droższe
niż zwykła impregnacja hydrofobowa lub powłoka malarska, lecz mimo wszystko godne
polecenia, gdyż:
grafﬁti na elewacji zawsze obniża prestiż
właściciela obiektu pomimo tego, że nie jest
to jego winą,
czyste ściany stanowią pewien hamulec,
a pozostawienie grafﬁti to przyzwolenie na
tworzenie enklaw zaniedbania (klatki schodowe, przejścia podziemne itd.),
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Podział systemów antygrafﬁti
Impregnacja oleofobowa
(grafﬁti usuwane z użyciem zmywaczy chemicznych)

powłoki

powłoki nietrwałe
(tracone – grafﬁti usuwane
razem z powłoką ochronną)

powłoki trwałe
(grafﬁti usuwane z użyciem
zmywaczy chemicznych)

możliwe kombinacje
impregnacja + powłoka tracona

konsekwentne usuwanie grafﬁti tuż po pojawieniu się zniechęci grafﬁciarzy do malowania, z uwagi na zbyt krótki czas ekspozycji
„dzieła”,
analiza ekonomiczna dowodzi, że (może
poza podłożem malarskim) koszt naprawy
elewacji niezabezpieczonej jest nieporównywalny z kosztami usuwania grafﬁti z zabezpieczonych podłoży,
grafﬁti to wreszcie nie tylko problem wrażeń
estetycznych, lecz także początek procesów destrukcji materiałów elewacyjnych
– zwłaszcza okładzin naturalnych.
Antygrafﬁti w fazie projektowania
Problem grafﬁti powinien być wzięty pod uwagę już na etapie projektowania lub tworzenia
programu remontu obiektu, gdyż nieuwzględniony w kosztorysie może nie doczekać się
realizacji. Chcąc profesjonalnie odnieść się do
problemu grafﬁti, należy brać pod uwagę:
ryzyko wystąpienia dewastacji,
celowość zabezpieczenia (są podłoża, które tego nie wymagają),
dobór właściwego systemu antygrafﬁti,
analizę ekonomiczną,
względy eksploatacyjne.
Jeśli monitoring obiektu nie będzie wystarczającą gwarancją zminimalizowania ryzyka
wandalizmu, to architekt powinien się niestety
liczyć z pewnymi ograniczeniami, więcej uwagi poświęcając formie elewacji oraz doborowi
materiałów wykończeniowych w streﬁe narażonej na grafﬁti. Należy więc pamiętać, że:
Celowe jest wprowadzenie na elewacji podziału architektonicznego (gzymsy, bonie
itp.), które umożliwią założenie powłoki tylko
w streﬁe działania ręki grafﬁciarza. W prze-

powłoka trwała + powłoka tracona

ciwnym wypadku będzie wyraźnie widoczna zmiana odcienia powierzchni na granicy
wykonanej powłoki. Dotyczy to niemal każdego podłoża bez względu na przyjęty system antygrafﬁti.
W przypadku stosowania powłok malarskich zalecany jest wybór farby lepszego
gatunku, dobrze wiążącej się z podłożem.
Podkładem powinny być tynki gładkie lub
wyprawy o płytkiej strukturze (np. tynk mineralny „baranek” 1-2 mm), co umożliwi
dokładne wykonanie powłoki antygrafﬁ ti
i ułatwi jej późniejszą eksploatację.
Zaprojektowanie w miejscu narażonym na
grafﬁti tynku fakturowego (np. typu „kornik”)
jest błędem, gdyż założenie na nim powłoki
ochronnej będzie materiałochłonne i trudne,
a późniejsze usuwanie grafﬁti żmudne i zbyt
inwazyjne (już po jednym myciu hydrodynamicznym z takiego tynku niewiele pozostanie,
będzie wymagał wymiany, następnie malowania i odnowienia powłoki antygrafﬁti!).
Żadnego z preparatów antygrafﬁti, nawet
tych o dużej dyfuzji, nie da się założyć na
tynkach i farbach wapiennych z uwagi na
konieczność ich kontaktu z atmosferą (nieustająca reakcja z dwutlenkiem węgla). Architekt powinien mieć więc świadomość, że
stosując materiały wapienne na obiekcie narażonym na wandalizm, skazuje go na trwałą
dewastację. Decyzja jest trudna zwłaszcza
w przypadku obiektów zabytkowych, na których są preferowane tradycyjne materiały.
Klasyﬁkacja systemów
Ogólnie systemy antygrafﬁti możemy podzielić
na dwie kategorie:
systemy trwałe,
systemy tracone.
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TABELA 1 STOSOWANIE SYSTEMÓW ANTYGRAFFITI
Podłoże

beton

Powłoki
tracone

naturalny

Impregnaty

Powłoki
trwałe
(PU lub EP)

•••

•••

barwiony
lastriko z kruszywem
prefabrykaty betonowe

••• B

łamanym

•••

••

sztucznym

•••

••

spod prasy

•••

szlifowane

•••

•••

•••

•

piaskowiec

•••
polerowany

cegła
klinkier

••
••

•••

••

•

•••

•••

zwarta
porowata

•••

zwarty

•••

glazurowany
tynk

wapienny
pozostałe

powłoki malarskie

•••
ochrona niemożliwa

•••

•••

••

•••

wapienne

ochrona niemożliwa

silikatowe

••

••• B

dyspersyjne

••

••• B

płyty cementowo-włóknowe (np. Eternit, Minerit)

••• B

tworzywa sztuczne i PVC wrażliwe na rozpuszczalniki

•••

aluminium

naturalne

••• B

powlekane

•••

eloksalowane
stal
••• system wskazany
•• system wskazany, ale mniej odpowiedni
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ochrona niewymagana

naturalna

••• B

lakierowana

•••

• system do warunkowego stosowania, po wykonaniu prób
B możliwe stosowanie powłok barwionych fabrycznie

Do systemów trwałych zaliczymy impregnaty
i powłoki trwałe. Usunięcie grafﬁti wymaga
wtedy zastosowania odpowiednich zmywaczy
chemicznych. Ich użycie nie powoduje uszkodzenia powłoki, która po usunięciu grafﬁti może
dalej pełnić funkcję ochronną. Zabiegi zmywania mogą być przeprowadzane wielokrotnie.
Impregnacja antygrafﬁti polega na nasączeniu przypowierzchniowych warstw preparatem, który będzie chronił podłoże przed
migracją grafﬁti w głąb. Za funkcję ochronną
odpowiadają w nich związki ﬂuoru, które
w przeciwieństwie do silikonów mają zdolność „odpychania” cząsteczek substancji
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•••
•••

tynk na ociepleniu

•
•••

•••

płytki ceramiczne, glazura

•••

•••

szlifowany,
łamany

łupek

••
•••

piaskowiec wapienny, tuf
granit, marmur, trawertyn, wapień
muszlowy, bazalit, gnejs, sztuczny kamień

••

aromatycznych. Impregnaty nie tworzą powłoki, a większość zachowuje paroprzepuszczalne właściwości podłoża. Impregnaty są
zatem idealnym zabezpieczeniem dla niezbyt
chłonnych materiałów mineralnych, takich jak
cegła klinkierowa lub granit. Nie sprawdzą się
jednak na bardzo chłonnym piaskowcu lub
chłonnej cegle, ponieważ nie będą w stanie
skutecznie chronić dużych kapilar. Całkiem
pozbawione sensu byłoby stosowanie impregnatów na materiałach zwartych, takich jak
podłoża malarskie, okładziny z blach lakierowanych lub PVC. Impregnacja antygrafﬁti
spełnia również funkcję hydrofobową.

Trwałe powłoki antygrafﬁti z kolei nie wnikają w głąb, lecz na powierzchni materiału
tworzą warstwę ochronną, nie pozwalając na
kontakt grafﬁti z podłożem. Są to najczęściej
dwukomponentowe preparaty błonotwórcze przezroczyste lub barwione, odporne
na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne.
Bazują na żywicach epoksydowych lub poliuretanowych. W handlu dostępne są również
preparaty z dodatkiem teﬂonu, utrudniającego przyczepność grafﬁti do podłoża. Ponieważ powłoki trwałe zwykle blokują dyfuzję pary wodnej, na podłożach mineralnych
mogą być stosowane warunkowo, natomiast
doskonale zdają egzamin na podłożach malarskich lub tworzywach sztucznych. W miejscu zastosowania powłoki barwionej można
zrezygnować z farby elewacyjnej, przynajmniej częściowo redukując koszty założenia
powłoki. Od pewnego czasu na rynku oferowane są nowe rozwiązania oparte na nanotechnologii (nowa, szybko rozwijająca się
gałąź techniki bazująca na tlenku tytanu). Ich
zaletą jest zachowanie paroprzepuszczalności podłoża oraz – jak na powłokach teﬂonowanych – łatwe usuwanie grafﬁti z uwagi
na słabą przyczepność farb i plakatów do
powierzchni. Niestety, poza gładkimi i niechłonnymi powierzchniami we wnętrzach nie
są jeszcze powszechnie stosowane z uwagi
na cenę i technologię aplikacji.
Najprostszą, najtańszą, aczkolwiek również
skuteczną ochronę stanowią powłoki tracone.
Metoda ta polega na naniesieniu tymczasowej
„warstwy traconej”, która – w razie potrzeby
– może zostać miejscowo zmyta wraz z grafﬁti,
a następnie odtworzona na wypadek kolejnego wandalizmu. Są to zwykle bezpieczne dla
podłoża i paroprzepuszczalne wodne dyspersje paraﬁny, poliakrylatów, wosków lub mikrowosków. Systemy są proekologiczne, ponieważ z założenia nie stwarzają konieczności
użycia zmywaczy chemicznych.
W określonych sytuacjach wskazane jest
stosowanie układu mieszanego, czyli kombinacji trwałej warstwy podkładowej oraz traconej
warstwy wierzchniej. Jest to drogie rozwiązanie, ale zalecane do stosowania w miejscach
szczególnie narażonych na wandalizm, gdzie
istnieje prawdopodobieństwo wielokrotnych
interwencji.
Różnorodność przedstawionych zabezpieczeń antygrafﬁti daje możliwość wskazania odpowiedniego rozwiązania prawie dla każdego
podłoża. Rozpiętość cen pomiędzy poszczególnymi systemami jest znaczna: od najtańszych
dyspersji wosków poprzez impregnaty i powłoki
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Schemat działania powłok ochronnych na podłożach gładkich z powłoką malarską oraz na podłożach porowatych

zmywanie grafﬁti

zmywanie grafﬁti

Powłoka malarska bez ochrony
zmywanie grafﬁti powoduje odbarwienia
i uszkodzenia struktury podłoża

Powłoka malarska z ochroną
odporność chemiczna powłoki antygrafﬁti
pozwala usunąć niepożądane „dzieła”

poliuretanowe do wielokrotnie droższych nanoproduktów. Nie obowiązuje jednak reguła „droższy znaczy lepszy”: do ochrony stosunkowo
tanich wypraw malarskich najodpowiedniejszy
wydaje się drogi system poliuretanowy, natomiast na szlachetnych okładzinach z piaskowca
najbardziej naturalnie prezentują się o wiele tańsze, tracone systemy mikrowoskowe.
Są również sytuacje, w których o doborze
systemu decyduje miejsce – na przykład pomimo nienaturalnego wyglądu powłok żywicznych na piaskowcu jest to najwygodniejsze
w ruchliwym pasażu handlowym, gdzie nie
ma możliwości odprowadzenia dużej ilości
ścieków po wypłukaniu powłok traconych.
Ponieważ problematyka antygrafﬁti wymaga pewnej wiedzy, zawsze w fazie projektowania lub realizacji w przypadku pojawiających
się wątpliwości można skonsultować się z doradcą ﬁrmy specjalistycznej.
Antygrafﬁti – zło konieczne
O ile stosowanie w budownictwie różnych środków chemicznych jest uzasadnione technologicznie, o tyle preparaty antygrafﬁti są złem koniecznym, które – gdyby nie panująca moda na
wandalizm – byłyby zbędne. Pomijając aspekt
ﬁnansowy, nie pozostają one obojętne dla żadnego obiektu i mają szereg wad:
Działanie ochronne powłok traconych jest
zwykle ograniczone czasowo i zależy od
grubości warstwy lub od warunków atmosferycznych. Niezależnie więc od przypadków interwencyjnych systemy te wymagają
odnawiania i okresowego sprawdzania
skuteczności.
Niemal wszystkie powłoki trwałe w znacznym stopniu ograniczają paroprzepuszczalność, co w przypadku ich położenia na
zawilgoconej ścianie może być przyczyną
destrukcji tynku i muru.

z : a _ 02 _ 2007

zmywanie grafﬁti

zmywanie grafﬁti

Podłoże porowate bez ochrony
zmywanie grafﬁti jest nieskuteczne,
sprej głęboko wniknął w strukturę

Impregnaty są z czasem wypłukiwane ze
ściany i po wielokrotnych zabiegach zmywania będą również wymagały ponownej
aplikacji.
Wszystkie bez wyjątku zabezpieczenia
(choć w różnym stopniu) mają wpływ na
efekt wizualny, gdyż powodują zmianę
odcienia i połysku.
Zabytki a antygrafﬁti
Szczególnie starannego podejścia do problemu ochrony przed grafﬁti wymagają obiekty
zabytkowe. Wydaje się, że w konserwacji
zabytków należałoby unikać stosowania pokryć trwałych, hołdując zasadzie zachowania
„odwracalności” zabiegów i stosowania substancji nieszkodliwych dla obiektu. Wszystkie
oferowane systemy antygrafﬁti są czymś nowym i w odróżnieniu od innych stosowanych
w konserwacji, sprawdzonych od dziesięcioleci środków nie budzą zaufania. Problem
jest jednak złożony, gdyż pozostaje wybór
pomiędzy zabezpieczeniem antygrafﬁti, kiedy nawet powłoki tracone wymagają trwałego gruntowania, a pozostawieniem obiektu
bez zabezpieczenia, przez co narażony byłby na wielokrotnie większe szkody. Wszelkie
zamierzone działania powinny być konsultowane z konserwatorem technologiem, co
narzuca zresztą wymóg zatwierdzenia programu prac konserwatorskich i uzyskania
pozwolenia urzędu konserwatora na wszelkie działania tego rodzaju.
Antygrafﬁti w praktyce
Całkowitej ochrony przed grafﬁti prawdopodobnie nigdy nie będzie. Zawsze może się pojawić
nowy typ spreju, który oprze się zmywaczom
dostępnym w handlu.
Nie ma reguł w działaniu antygrafﬁti. Są podłoża, które nie sprawią niespodzianek i grafﬁti

Podłoże porowate z ochroną
powłoka antygrafﬁti zabezpiecza przed
wnikaniem spreju, pozwala go usunąć

może być z nich usuwane nawet codziennie,
wobec innych zawsze pozostanie pewien czynnik ryzyka nawet w przypadku wykonania najbardziej kosztownych powłok ochronnych.
Dobre wykonanie zabezpieczenia antygrafﬁ ti warunkowane jest trafną oceną podłoża, doborem właściwego systemu oraz
zachowaniem reżimu technologicznego.
Wiele obiektów wymaga na wstępie oczyszczenia z brudu atmosferycznego, a czasem
inwazyjnego usunięcia starego grafﬁ ti z niezabezpieczonej ściany. Jeżeli nałożymy na
to rozliczne „nieprzewidziane okoliczności”,
oczekiwaną rękojmię na wykonanie zabiegu oraz przyszłe serwisowanie elewacji
z usuwaniem grafﬁ ti, nie da się tych prac
porównać z prostymi robotami malarskimi
ani wykonać bez fachowego przygotowania. Z porowatego podłoża nie usuniemy
grafﬁ ti szmatką i w praktyce konieczne
jest zaangażowanie sprzętu ciśnieniowego
oraz współdziałanie z irmą specjalistyczną,
a przynajmniej kontakt z dealerami oferującymi pomoc i doradztwo technologiczne.
Idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby
generalni wykonawcy na końcowym etapie
realizacji obiektu w porozumieniu z inwestorem zlecali założenie zabezpieczenia antygrafﬁti profesjonalnym ﬁrmom z pogranicza
usług budowlanych i porządkowych, które
będą gwarantowały również skuteczną obsługę w trakcie późniejszego serwisu.

Krzysztof Telesiński
architekt
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Wpływ zapraw murarskich
na... nietrwałość murów
Sławomir Gąsiorowski

Nie przywiązujemy wagi do rodzaju stosowanych zapraw. A powinniśmy. Nie powinniśmy na budowie stosować plastyﬁkatorów do zapraw
cementowych. A stosujemy. Zwykle kryterium doboru zaprawy jest cena
oraz wytrzymałość na ściskanie. Przy takim podejściu do zagadnienia nie
powinniśmy zbytnio się dziwić, że współczesne mury szybko niszczeją.

Budujemy domy jak Grecy i Rzymianie. Często mam jednak wrażenie, że oni robili to zdecydowanie lepiej. Wiele ich budynków przetrwało próbę czasu, a nasze, współczesne, po
kilkunastu, kilkudziesięciu latach eksploatacji
nadają się do remontu lub co najmniej gruntownej renowacji.
Jest to wynik zbiegu wielu zdarzeń, które
spowodowały, że pomimo tego, iż w ciągu
ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił znaczny
postęp w technologii produkcji materiałów
ściennych i materiałów wiążących, to jednak
budynki zabytkowe są trwalsze niż współczesne. W artykule opisuję kilka faktów, które
w mojej opinii są przyczyną takiego stanu.
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FAKT 1. Zawężenie deﬁnicji zaprawy
Jedyną funkcją zaprawy jest spajanie elementów – tak podaje deﬁnicja, jaką można przeczytać w wielu podręcznikach dla budownictwa (o ile deﬁnicja zaprawy w ogóle się w nich
pojawia). Norma europejska PN-EN 998-2
również określa zaprawę murarską jako mieszaninę co najmniej jednego spoiwa nieorganicznego, kruszyw, wody (czasami również
dodatków i/lub domieszek), przeznaczoną do
układania, łączenia i spoinowania muru. Zdeﬁniowanie zaprawy w podany sposób należy
uznać za niewystarczające, gdyż pomija ono
te jej cechy, które wpływają w istotny sposób
na trwałość konstrukcji murowej. Oprócz łą-

czenia elementów murowych zaprawa powinna spełniać również następujące funkcje:
„poduszka” – łagodzenie naprężeń w murze
jest bardzo ważne. Są one wynikiem obciążenia kolejnych warstw muru przez wyżej położone partie cegieł i zapraw, wieńce betonowe, stropy, konstrukcję dachu itp. Naprężenia
w murze są również wynikiem zmian temperatury i wilgotności w jego otoczeniu. Mur
należy traktować jako tworzywo kompozytowe, gdzie w elastycznej matrycy (zaprawie)
zatopione zostają elementy sztywne (cegły,

Ograniczenie deﬁnicji zaprawy murarskiej
do jednego zagadnienia powoduje, że
podstawowymi kryteriami, które decydują
o wyborze i zakupie danej zaprawy, stały się:
• cena – im niższa, tym lepiej,
• urabialność – im większa, tym lepiej,
• wytrzymałość na ściskanie (klasa zaprawy).
Takie rozumowanie jest dużym uproszczeniem.

z : a _ 02 _ 2007
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FAKT 2. Euronorma PN-EN 998-2
Myliłby się ten, kto sądziłby, że norma europejska PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw
do murów – Część 2: Zaprawa murarska określa optymalne właściwości zapraw produkowanych w fabrykach. Wspomniany dokument, podobnie jak wiele innych norm europejskich, jest
bardzo ogólnikowy. W normie znajduje się m.in.
takie stwierdzenie, że zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (G) to taka, dla której nie
określono szczególnych właściwości. Zgodnie
z tym cokolwiek się wyprodukuje, można skierować na rynek. Punkt 6 wspomnianej normy
określa również, że to producent decyduje
o tym, które parametry charakteryzujące produkt umieści w jego oznaczeniu.
Nietrudno więc przewidzieć, że norma, która producentom zapraw niczego nie narzuca
i daje im pełną swobodę działania, przyczyniła
się do tego, że wszystkie dostępne na polskim
rynku zaprawy murarskie określane są jako
zaprawy uniwersalne, mrozo- i wodoodporne.

z : a _ 02 _ 2007

Biorąc pod uwagę fakt, że tak jak poszczególne rodzaje elementów murowych (np. ceramika, beton komórkowy, silikaty) znacznie różnią się między sobą parametrami ﬁzycznymi
(wytrzymałością na ściskanie, nasiąkliwością,
przewodnictwem cieplnym, rozszerzalnością
termiczną, rozszerzalnością pod wpływem wilgoci, chropowatością, składem chemicznym,
paroprzepuszczalnością itd.), tak również zaprawy powinny być różnicowane w zależności
od właściwości spajanych elementów murowych. Z tego względu zaprawa uniwersalna
nie istnieje. Do każdego rodzaju elementu murowego powinno się stosować zaprawę o odpowiednio dobranych parametrach.
Przy doborze składników zaprawy należy
brać pod uwagę nie tylko to, że zadaniem
zaprawy jest wiązanie elementów ściennych
w stabilną konstrukcję murową, ale również pozostałe funkcje zaprawy wymienione
w punkcie „Fakt 1”.
Z analizy tabeli 1 widać wyraźnie, że nawet
w przypadku takich samych składników podstawowych (cement, kruszywo lub cement,
wapno, kruszywo) zaprawy mają różne parametry. Jest to rezultatem stosowania różnych
proporcji materiałów wiążących do kruszywa,
a także stosowania domieszek i dodatków,
którymi modyﬁkuje się właściwości zaprawy.
Największe różnice pomiędzy zaprawami
widać w kolumnie „absorpcja wody”. Wykonawca ma zatem niemały dylemat, czy np.
do cegły silikatowej powinien zastosować
zaprawę nr 1 o największym współczynniku
absorpcji wody, czy też może zaprawę nr 5
o najniższej wartości tego parametru, a może
coś pośredniego? A jak będzie w przypadku
betonu komórkowego lub ceramiki?
Niestety, tego typu dylematów norma europejska nie rozwiązuje, gdyż „dotychczas
nie opracowano europejskich przepisów
wykonawczych dotyczących projektowania

architektonicznego i zasad wykonywania robót, które by zawierały wytyczne stosowania
elementów murowych i odpowiednich zapraw
murarskich gwarantujących osiągnięcie zadowalającej trwałości podczas eksploatacji
w gotowym murze.
(…) Czynnikami tworzącymi rodzaje warunków środowiskowych są czynniki temperaturowe i wilgotnościowe, jak również obecność
wszelkich substancji agresywnych. Przy ocenie niezbędne jest również wykorzystywanie
zarówno lokalnych, jak i tradycyjnych doświadczeń” (załącznik B normy).
FAKT 3. Zaprawy i betony
Niesłusznie uważa się, że skoro beton i zaprawa murarska zawierają podobne składniki:
cement – kruszywo – wodę, to przy projektowaniu i produkcji obu materiałów stosuje się te
same metody. Zaprawy różnią się od betonów
konsystencją roboczą, metodami układania
oraz pielęgnacji. Beton jest tworzywem konstrukcyjnym, natomiast zaprawa powinna pełnić funkcję ochronną cegieł, bloczków, kamieni, z których budowany jest mur.
Beton układany jest w szalunkach drewnianych lub betonowych, które do minimum
ograniczają „ucieczkę” wody do podłoża.
Zaprawa układana jest pomiędzy elementami
murowymi, niekiedy o znacznej nasiąkliwości,
co powoduje mniej lub bardziej gwałtowne
pochłanianie wody z zaprawy do podłoża.
W skrajnych przypadkach może okazać się, że
wody w zaprawie jest zbyt mało, aby prawidłowo nastąpiło jej wiązanie. Gwałtowna utrata
wody skutkuje spadkiem urabialności zaprawy. Wynikiem tego jest pogorszenie jakości
połączenia murarskiego (cegła – zaprawa).
Podstawowym parametrem charakteryzującym betony jest wytrzymałość na ściskanie.
W przypadku zapraw jest to jeden z wielu, i to
wcale nie najważniejszy parametr.

Ważne jest nie tylko z czego
murujemy, ale również na jakich
zaprawach. Zła zaprawa szybko
zniszczy mur

Fot. archiwum SPW

kamienie). Wszystkie składniki muru muszą
ze sobą optymalnie współdziałać i dlatego
należy odpowiednio dobrać wytrzymałość
zaprawy, jej przepuszczalność oraz przyczepność do podłoża,
„bariera” – ochrona muru przed wnikaniem
wody do jego wnętrza jest równie ważna
jak dwie poprzednio wymienione funkcje
zaprawy. Największym zagrożeniem dla
trwałości konstrukcji murowej jest woda
oraz wilgoć. Wilgotne mury mają tendencję
do pęcznienia i szybkiej degradacji. Łatwo ulegają korozji biologicznej. Woda jest
również odpowiedzialna za pojawienie się
różnokolorowych wykwitów solnych, które
w szczególnych przypadkach mogą doprowadzić do uszkodzenia elementów murowych, zapraw lub tynków,
„sączek” – spoina powinna regulować wilgotność muru, wyprowadzając wilgoć poza
jego obręb. Poziom wilgoci w murach nigdy
nie jest równy 0. Wynika to z faktu, że użytkownicy domów i mieszkań oddychają,
gotują, piorą, myją się. Źródłem wilgoci
w murze może być również woda opadowa,
dostająca się do wnętrza konstrukcji murowej przez uszkodzony dach, rynny, okapy
czy parapety. Nie należy również zapominać o wodzie gruntowej, która może dostać
się do konstrukcji murowej, jeśli izolacja fundamentów wykonana jest nieprawidłowo lub
uległa uszkodzeniu. W tych wszystkich wypadkach wydostawanie się wilgoci z murów
na zewnątrz budynku powinno się odbywać
przez spoiny, a nie elementy murowe.
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TABELA 1
PODSTAWOWE PARAMETRY KILKU WYBRANYCH ZAPRAW MURARSKICH NA PODSTAWIE KART TECHNICZNYCH PRODUCENTÓW
Lp.

Obszar zastosowania

Skład/Rodzaj

Gęstość w stanie
utwardzonym [kg/m3]

1.

Elementy ceramiczne, wapienno-piaskowe, betonowe,
betony lekkie, betony komórkowe, prace tynkarskie

Cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze
mineralne, domieszki

1800

2a.

Elementy ceramiczne, betonowe, gazobetonowe,
silikatowe, kamienne

Zaprawa cementowa

1450-1500

2b.

Elementy ceramiczne, betonowe, gazobetonowe, silikatowe, kamienne

Zaprawa cementowo-wapienna

1700-1750

3.

Cegły, pustaki ceramiczne i silikatowe, bloczki betonowe.
Prace tynkarskie

Cement portlandzki, wapno, wypełniacze mineralne,
dodatki

brak danych

4.

Cegły, beton komórkowy, żużlobeton, beton

Cement portlandzki, wapno, domieszki, kruszywo

≥ 1400

5.

Cegły, pustaki, inne materiały ceramiczne, betonowe,
wapienno-piaskowe

Cement, wypełniacze kwarcowe, dodatki uszlachetniające

brak danych

6.

Beton komórkowy, silikaty, materiały ceramiczne,
żużlobetonowe

Cement portlandzki, wapno hydratyzowane, piasek
kwarcowy

brak danych

7.

Cegły oraz prefabrykaty betonowe

Cement, wapno

brak danych

Stosowanie domieszek napowietrzających
w przypadku betonów jest jak najbardziej
wskazane (uzyskanie mrozoodporności), natomiast w zaprawach nadmiar domieszki napowietrzającej może przyczynić się do utraty
przyczepności do cegły, co w konsekwencji
prowadzi do degradacji muru.

Fot. archiwum SPW

FAKT 4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy jest jednym z najłatwiejszych do zmierzenia parametrów. W związku z tym stała się ona podstawą
klasyﬁkacji zapraw. Wiele osób, a wśród nich
część fachowców, uważa, że mocna zaprawa
to mocny, wytrzymały, stabilny mur. Nic bardziej błędnego!
Badania wytrzymałości ﬁlarów murowanych z cegły i bloków wykazały, że wytrzy-

małość muru w zdecydowanie większym
stopniu zależy od wytrzymałości elementów
murowych niż od wytrzymałości zaprawy. Po
przekroczeniu pewnej wartości wytrzymałości zaprawy, wytrzymałość muru niewiele się
zmienia. Ze względów technicznych i ekonomicznych nie opłaca się stosować zbyt mocnych zapraw.
Natomiast zwiększenie wytrzymałości konstrukcji murowej uzyskujemy, stosując elementy murowe wyższej klasy wytrzymałościowej.
Potwierdzenie tego stwierdzenia znajdziemy
w polskiej normie PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Zalecenia budownictwa ogólnego w USA
rekomendują, aby konstrukcje murowe stawiać, stosując najsłabsze zaprawy cementowo-wapienne dopuszczone przez projektanta

Utrata przyczepności

Stosowanie domieszki napowietrzającej w celu poprawienia urabialności zaprawy cementowej prowadzi zwykle
do przyspieszonej degradacji muru
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budynku. Wytrzymałość zaprawy na ściskanie nie powinna być większa niż wytrzymałość spajanych elementów. Z tego też powodu szczególnie zaprawy nr 1 i 6 z tabeli 1 nie
powinny być polecane do bloczków betonu
komórkowego, którego maksymalna wytrzymałość na ściskanie nie przekracza 6 MPa.
Łamanie zasady dobierania odpowiedniej wytrzymałości zaprawy do elementu murowego
powoduje, że obciążone mury łatwo ulegają
rysowaniu i pękaniu.
FAKT 5. Urabialność
Urabialność zaprawy jest najważniejszą właściwością zaprawy w stanie plastycznym.
Urabialna zaprawa łatwo schodzi z kielni,
dobrze układa się na murze, łatwo wyciska
spomiędzy cegieł lub bloczków i dobrze podtrzymuje ich ciężar. Urabialność decyduje
również o przyczepności zaprawy w stanie
utwardzonym do cegieł. Urabialność zależy
m.in. od rodzaju stosowanego kruszywa, ilości wody w zaprawie i stopnia jej napowietrzenia. Na tworzące się połączenie mają również
wpływ składniki zaprawy. Wapno dodawane
do zapraw poprawia ich urabialność, a jednocześnie uszczelnia połączenie murarskie,
ponieważ w układzie cement – wapno – piasek ma najmniejsze cząstki (70% ma wymiary
poniżej 10 μm).
Powoduje to utworzenie warstwy sczepnej
zaprawy na poziomie nawet bardzo niewielkich porów, jakie występują na powierzchni
elementów ściennych.

z : a _ 02 _ 2007
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Wytrzymałość na
zginanie R z [MPa]

Współczynnik kruchości k=R z /Rs

Absorpcja wody
[kg/m2min]

Przepuszczalność
pary wodnej μ

Wytrzymałość spoiny
[MPa]

≥ 10,0

≥ 2,0

~ 0,20

≤ 0,86

15/35
wartość tabelaryczna

≥ 0,15
wartość tabelaryczna

> 7,0

brak danych

brak danych

< 0,1
wartość deklarowana

5/20
wartość deklarowana

> 0,10
wartość deklarowana

> 5,0

brak danych

brak danych

< 0,15

15/35
wartość tabelaryczna

> 0,15
wartość tabelaryczna

> 7,0

> 2,0

~ 0,28

brak danych

brak danych

brak danych

≥ 5,0

≥ 1,5

~ 0,30

brak danych

brak danych

brak danych

> 5,0

brak danych

brak danych

0,05

15/35
wartość tabelaryczna

≥ 0,15
wartość tabelaryczna

≥ 10,0

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

≥ 5,0

brak danych

brak danych

≤ 0,40
wartość tabelaryczna

15/35
wartość tabelaryczna

≥ 0,15
wartość tabelaryczna

Obecność wapna w zaprawie konieczna
jest również do wystąpienia w niej zjawiska
samoleczenia mikropęknięć, a więc uszczelniania w czasie eksploatacji budynku. Wraz
ze wzrostem ilości wapna hydratyzowanego
w zaprawie zwiększa się jej elastyczność,
przepuszczalność oraz zdolność do transportu masy. Alternatywnie urabialność zaprawy
można również poprawić, stosując domieszkę
napowietrzającą.
W tym przypadku istnieje jednak istotne
zagrożenie, że w wyniku wzrostu ilości powietrza w zaprawie nastąpi utrata jej przyczepności do podłoża. Stosowanie domieszek napowietrzających powoduje bowiem osłabienie
połączenia murarskiego.
Pomiędzy cegłą a zaprawą powstają liczne mikroszczeliny, którymi woda łatwo dostaje się do wnętrza muru i powoduje jego przyspieszoną degradację.
Podsumowanie
Paradoksem jest to, że tak jak systematycznie uszczelniano i wzmacniano zaprawy oraz
zapewniano im mrozo- i wodoodporność, tak
systematycznie spadała trwałość konstrukcji
murowych. W murach nie chodzi bowiem o to,
aby zaprawa była jak beton – zwarta, szczelna, sztywna, nieprzepuszczalna dla wody. Te
cechy są najmniej przydatne, a w wielu przypadkach wręcz szkodliwe. Wiemy o tym, oglądając budynki, całe osiedla domów jednoi wielorodzinnych, które po kilku, kilkunastu
latach eksploatacji wymagają renowacji.
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Nie decyduje o tym jedynie złe wykonawstwo i pośpiech, ale w dużej mierze jakość
i właściwości stosowanych materiałów, rozwiązań i technologii.
Norma europejska zaleca producentom
i wykonawcom korzystanie z lokalnych doświadczeń i tradycji, a polską tradycją jest
murowanie na zaprawach wapiennych i cementowo-wapiennych. Jeszcze z początkiem
lat dziewięćdziesiątych XX wieku powszechne
w użyciu były zaprawy cementowo-wapienne o proporcjach objętościowych (cement:
wapno:piasek) 1:1:6 lub 1:2:9 w zależności
od nasiąkliwości cegieł, ich twardości, wytrzymałości oraz lokalizacji muru. Wapno jest
bowiem nie tylko samodzielnym materiałem
wiążącym, ale również niezbędnym w zaprawach składnikiem, który w sposób korzystny
modyﬁkuje ich właściwości. Nadaje im elastyczność, paroprzepuszczalność, zwiększa
zdolność do odciągania wilgoci z muru, ogranicza do minimum występowanie wykwitów
solnych, uodparnia mury oraz tynki na korozję
biologiczną.
Zaprawy z dużą ilością wapna wykazują
optymalną przyczepność do różnego rodzaju podłoży oraz dużą szczelność połączenia
murarskiego. Pozwalają również na zwiększenie odległości pomiędzy dylatacjami pionowymi.
O tych wszystkich właściwościach wapna powinniśmy obecnie pamiętać, ponieważ
w ciągu wieków ﬁzyka budowli nie uległa
zmianie, jak również nie uległy zmianie właści-

Fot. archiwum SPW

Wytrzymałość na
ściskanie Rs [MPa]

Zastosowanie mrozo- i wodoodpornej zaprawy
nie gwarantuje sukcesu w postaci wzrostu trwałości
konstrukcji murowej

wości, jakimi dobra zaprawa murarska musi
się charakteryzować. Należy też pamiętać, że
w budownictwie ogólnym najlepiej sprawdzają się proste układy cementowo-wapienne.
Wprawdzie komplikowanie składu zaprawy
przez nadmierne stosowanie domieszek i dodatków może spowodować korzystną modyﬁkację samej zaprawy (np. jej uszczelnienie),
ale jednocześnie modyﬁkacja ta może okazać
się zgubna dla muru.

Sławomir Gąsiorowski
info@wapno-info.pl
Autor jest specjalistą
Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego
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Przykład prawidłowego klamrowania
Co druga lub co trzecia dachówka w rzędzie przytrzymywana
jest za pomocą klamry. Punkty mocowań w poszczególnych
rzędach poziomych rozmieszczone są w stosunku do siebie
na przemian, z przesunięciem o jedną dachówkę. Klamry
należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni połaci
dachu. W obrębie szczytu każda dachówka zostaje dodatkowo
dwukrotnie przytwierdzona w miejscach gotowych nawierceń.
W przypadku braku otworów należy je wykonać.

Klamrowanie dachówek
Krzysztof Omilian

Dachy kryte współczesnymi, układanymi na sucho dachówkami są szczelne dla opadów atmosferycznych
pod warunkiem, że połać jest nachylona pod właściwym kątem, a dachówki zostały ułożone zgodnie
z wymogami sztuki budowlanej. To ładnie brzmiące zdanie powinniśmy uzupełnić drugim: prawdziwą
sztuką jest dbałość o prawidłowe wykonanie wszystkich elementów prac dekarskich.

Podczas prac związanych z układaniem pokrycia dachowego ważną, aczkolwiek dosyć
często lekceważoną czynnością – i to nawet
przez specjalistyczne ﬁrmy dekarskie – jest
klamrowanie dachówek. Powodem jest chęć
przyspieszenia prac – klamry stosuje się jedynie na dachówkach brzegowych, a nie na
całej połaci. Jest to praktyka nieprawidłowa,
zmniejszająca trwałość i bezpieczeństwo
całego pokrycia dachowego.
Wykonanie wszystkich zalecanych prac
uszczelniających pokrycia dachówkowe
jest niezbędne ze względu na obciążenia
atmosferyczne: porywy i ssanie wiatru, zadymki śnieżne, obﬁ te opady deszczu, inne
zjawiska atmosferyczne, a także zbyt małe
nachylenie połaci dachu. Aby zniwelować
niekorzystny wpływ wymienionych czynników na właściwości izolacyjne dachu, zalecane jest wykonanie – w zależności od

Krzysztof Omilian
komilian@roben.pl
Autor jest koordynatorem
ds. regionów w ﬁrmie
Röben Ceramika Budowlana
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rodzaju materiału pokryciowego i sposobu
jego ułożenia na dachu – następujących zabiegów dodatkowych:
Klamrowanie dachówek – klamry pozwalają dodatkowo zabezpieczyć dachówki
przed podrywaniem przez wiatr i ześlizgiwaniem się z połaci dachu. Rodzaj klamer
i ich liczba zależą od lokalnych warunków
klimatycznych i przepisów budowlanych.
Najczęściej zalecane jest klamrowanie co
trzeciej dachówki.
Wstępne krycie na krokwiach – warstwa
membrany (folii dachowej) jest układana
równolegle do krawędzi okapu, z zakładem
przynajmniej 10 cm. Zwykle stosuje się
w tym przypadku kontrłaty, aby umożliwić
ruch powietrza pod spodem dachówek.
Pokrycie dodatkowe na deskowaniu – to
pojedyncza warstwa podkładowej papy bitumicznej z minimum 80-milimetrowym zakładem, przybijanej do pełnego deskowania.
Zastosowanie jednego z systemów izolacji termicznej, które spełniają funkcję dodatkowego pokrycia lub pełnego krycia
dachu. Ich stosowanie wymaga ścisłego
przestrzegania zaleceń producentów. Są
one odpowiednio łączone z okapami,
oknami dachowymi, kominami i innymi
elementami dachu.

Większość z wymienionych tutaj zabiegów jest
przez ﬁrmy dekarskie stosowana. Natomiast
klamrowanie jest czynnością niedocenianą
i prawdopodobnie z tego właśnie powodu
często zaniedbywaną. Najczęściej wykonawca pokrycia dachowego ogranicza się do
stosowania klamer jedynie w kalenicy i przy
skrajnych dachówkach. Tymczasem bardzo
istotne jest – szczególnie w terenach górskich
i nadmorskich – aby klamry stosować na całej
połaci dachu.
Klamrowanie lub wszelkiego rodzaju inne
sposoby mechanicznego przytwierdzania dachówek mają bowiem na celu zabezpieczenie
pokrycia dachu przed działaniem silnych wiatrów
i są dodatkowymi środkami zabezpieczającymi
przy dużym nachyleniu połaci dachowych.
Wprawdzie obowiązujące w Polsce regulacje
prawne nie nakazują wprost stosowania klamer,
ale wymagają tego zasady sztuki dekarskiej. Nie
ma też w przepisach instrukcji, jak należy wykonywać zabieg klamrowania, ale już we wszystkich
poradnikach istnieją konkretne wskazówki. Norma, która określała wymogi mocowania dachówek, została zastąpiona nową normą europejską,
w której już ich nie określono. Poza tym każdy
producent dachówek powinien opisać szczegółowo – dla każdego rodzaju dachówki – ile klamer
i w których miejscach należy stosować.
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Ceramika uczy pokory
Tomasz Wlezień

Budowlany boom, który obserwujemy w Polsce, jest szansą dla ﬁrm małych, ale oferujących wysokiej
jakości produkty. Potraﬁących szybko zareagować na nietypowe wymagania klientów. O historii tradycyjnych
cegielni, uczących pokory technologiach i konkurowaniu na współczesnym rynku opowiadają
Edward i Michał Susowie, właściciele jednej z takich cegielni.

J

Jeszcze przed kilkudziesięciu laty cegielnie
były w wielu miejscowościach. Pracowały,
zaspokajając potrzeby okolicznych mieszkańców dostarczając podstawowy materiał
budowlany. Zakład w Pogalewie w obecnej
formie powstał w 1928 r. i był wówczas bardzo nowoczesny. Produkował głównie dachówki. Zachowały się jeszcze egzemplarze
z napisem „Pogolau Werke”. Upaństwowiony
w latach PRL, wytwarzał niemal wyłącznie cegłę dziurawkę. Postawiony w stan upadłości,
został przejęty w 1996 roku przez Edwarda
Susa, wcześniej pracownika naukowego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. – Chciałem się przekonać, czy potraﬁę coś jeszcze
poza nauczaniem robić – wyznaje i zaraz
dodaje: – Chciałem też pokazać Niemcom,
że my, Polacy, też potraﬁmy coś robić! Moim
marzeniem było móc z sukcesem konkurować na ich rynku. I swój cel osiągnąłem. Szefowie niemieckich ﬁrm gratulują nam jakości.
Mówią, że to jest Spitzeklasse!
Przyznaje jednocześnie, że duża w tym
zasługa świetnego surowca. Dzięki niemu
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można tworzyć nie tylko ceramikę budowlaną, ale też użytkową. Choćby dzbany, misy,
donice, ﬁ gury i rzeźby. Jedna z klientek wykonała z glinianych płytek nie tylko podłogi
w pokoju i kuchni, ale też elementy wyposażenia, np. blaty kuchenne. Wnętrze wygląda
pięknie i oryginalnie.

Glina jak złoto
Dobra glina to podstawowy warunek powstania dobrej ceramiki. Każda glina ma
swoją charakterystykę. Niemieccy specjaliści twierdzą, że najlepsze złoża zostały
już wyeksploatowane, więc trzeba wydobywać coraz gorsze pokłady. W Polsce też

Cegły, kształtki i płytki z cegielni Ceramsus w Pogalewie Małym – kilkadziesiąt kilometrów na północ
od Wrocławia – zostały dotychczas wykorzystane w kilkudziesięciu prestiżowych renowacjach,
między innymi na Wawelu, w Malborku i pałacu w Wilanowie. Użyto ich także przy renowacji murów
warszawskiej Starówki, kościoła Franciszkanów w Wilnie, katowni w Gdańsku, twierdz na Westerplatte
i w Wisłoujściu, wież ciśnień w Berlinie i Wrocławiu, ratusza w Toruniu.
Ceramika z Pogalewa traﬁa też do nowych obiektów. Choćby na elewację Federalnej Drukarni
w Berlinie. W Polsce najoryginalniejszym chyba obiektem ostatnich lat, w którym wykorzystano tę
ceramikę, jest Pawilon Wystawienniczo-Informacyjny Wyspiański 2000 w Krakowie. Jego projekt
opracował architekt Krzysztof Ingarden. Budynek ma fasadę składającą się z ceglanych płytek,
zamocowanych pionowo na metalowych prętach. Mogą obracać się wokół swojej osi, jak żaluzje,
by oświetlić trzy witraże Stanisława Wyspiańskiego, przedstawiające świętego Stanisława, Kazimierza
Wielkiego i Henryka Pobożnego. – Nie wierzono, że te kształtki, wykonane z klinkieru metodą
ciągnioną, uda się zrobić. A ja się podjąłem i udało się! – opowiada Edward Sus, właściciel cegielni.
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Fot. Obiekty referencyjne z archiwum Cegielni Ceramsus
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Ratusz w Toruniu, stan przed renowacją

Ratusz w Toruniu, stan po renowacji

PRODUKTY CEGIELNI
• cegły klinkierowe pełne klasy 35
• cegły klinkierowe drążone klasy 35
(drążenia 10% i 25%)
• kształtki klinkierowe pełne i drążone
• cegły ręcznie formowane
• cegły gotyckie
• płytki elewacyjne
• płytki posadzkowe
• płytki schodowe
• płytki ręcznie formowane
• kształtki ręcznie formowane
• wg indywidualnych wzorów
• podokienniki
• kostka brukowa
• galanteria ceramiczna
(tralki, pokrywy, cegła zdobiona)
• wyroby wg indywidualnych wzorów

42

zawód:architekt

zaczynamy spotykać się z tym zjawiskiem.
W złożach jest coraz więcej margli wpływających na jakość wyrobów. Dlatego przerób gliny musi być coraz dokładniejszy,
a jego koszty rosną.
Pokłady gliny z Pogalewa należą do
najlepszych w Europie. Michał Sus, współwłaściciel cegielni: – Z samej gliny, piasku
i wody, dzięki bardzo plastycznemu materiałowi, możemy wykonywać formy, które
w przypadku innych glin albo nie są możliwe do wykonania, albo wymagają dodawania komponentów, dzięki którym glina
będzie bardziej plastyczna. Nasza glina
pozwala też wypalać się w wysokich temperaturach, więc nie trzeba stosować żadnych domieszek. Dzięki temu, sterując tylko dopływem powietrza, możemy uzyskać
całą gamę kolorów, od jasnych oranżów do
ciemnokarminowych.
Edward Sus: – Tę cegłę można wypalać
w temperaturze 930 o C, ale także 1080 o C,
kiedy to następuje proces klinkieryzacji. Interwał spiekania, czyli temperatura graniczna dla gliny, gdy zaczyna ona płynąć, wynosi
1346 o C. Czyli u nas margines jest ogromny.
A są gliny, dla których wynosi on kilka, kilkanaście stopni. Wystarczy drobny błąd, by
wypał był nieudany.
Piec kręgowy
Zamówienia, które cegielnia w Pogalewie
otrzymuje z Zachodu, często zawierają dwa
warunki: produkty muszą być wypalane
w piecu kręgowym, a wypał musi być węglowy. Niemieccy odbiorcy podkreślają, że
te produkty mają zróżnicowaną kolorystykę, że mury „żyją”. Ta gra kolorów powstaje
dzięki zróżnicowaniu temperatur w streﬁ e
ogniowej pieca kręgowego. Nowoczesny
piec tunelowy, opalany gazem ziemnym lub
olejem, zapewnia identyczną temperaturę
w każdym punkcie.
Piec kręgowy Fryderyka Hoffmana ma
półokrągłe sklepienia. Zastawia się go
w pełni materiałem, ale tak, by pozostały
kanały na wędrówkę ognia i dymu. Przez to
niemożliwe jest uzyskanie jednakowych warunków wypału. W każdym punkcie jest inna
temperatura, dzięki czemu te wyroby mogą
być tak różne.
Opalanie w piecu w Pogalewie rozwiązane jest za pomocą komputerowo sterowanych palników, które przygotowują węgiel
i dozują go wraz z powietrzem w określonej
ilości we wskazane miejsce pieca. Jednocześnie piec przy obecnej automatyzacji
jest ekologiczny, bo miesięcznie spala 60

ton węgla najwyższej klasy. Również paliwa ekologiczne: wierzbę energetyczną,
trociny, topinambur.
Dobra cegła to jest sztuka
Cegielnia robi cegły klasyczne, gotyckie, płytki, także rozmaite kształtki. Przygotowuje się
do wypalania dachówek. Może również wykonywać odlewy. Część cegieł poddawana jest
piaskowaniu, dzięki czemu uzyskują wygląd
materiału wytworzonego przed kilkuset laty,
a mimo to zachowującego parametry nowoczesnych cegieł klinkierowych. Michał Sus:
– Nasze produkty rokrocznie przechodzą badania kontrolne w certyﬁkowanych laboratoriach. Dlatego wiemy, że spełniają wszystkie
europejskie normy. Na przykład nasiąkliwość
jest parametrem również przez nas sterowanym. Wszystko zależy od tego, jaki efekt
zamierzamy uzyskać. Jeśli materiał ma być
przeznaczony do renowacji zabytków, jego
nasiąkliwość, jak i inne parametry muszą być
dobrane do tego materiału, który nasz produkt ma uzupełnić. Górna granica tego parametru jest otwarta, natomiast w przypadku
dolnej jesteśmy w stanie osiągnąć ją na poziomie 1,5%, a nawet 1%.
Ceramiczna kostka brukowa wytrzymuje
nacisk 72 N/mm2. To najwyższa klasa wytrzymałości. Dla porównania standardowa kostka betonowa wytrzymuje nacisk 40 N/mm2.
Z takich cegieł wznoszone są nawet bardzo
wysokie budynki, a do tego ich elewacje
uzyskują indywidualny charakter. Niemieccy
inwestorzy chcą, żeby cegła nie była gładka, tylko żeby miała własną fakturę. Dlatego
nietypowy klinkier jest coraz bardziej poszukiwany, nie tylko w Europie Zachodniej, ale
także w Polsce.
Miejsce przy potentatach
Polski rynek ceramiki budowlanej opanowali
producenci z Niemiec, Austrii i Danii. Edward
Sus: – Przyjeżdżają do nas ich przedstawiciele
i przyznają, że nasza cegielnia jest już ostatnią
w Polsce z tych, które chcieliby kupić.
Michał Sus: – My z nimi się nie ścigamy. Jesteśmy małą ﬁrmą. To, co wykonujemy, traktujemy jako wyzwanie. Staramy
się traﬁać do dwóch rodzajów odbiorców:
konserwatorów zabytków nadzorujących
renowacje oraz wymagających inwestorów.
Dostęp do nowoczesnych technologii, skala produkcji i sieć dystrybucji potentatów są
na bardzo wysokim poziomie. Staramy się
więc zagospodarować nisze rynkowe, które
oni pozostawiają. Traﬁamy do bardziej wysmakowanego, ale i bogatszego odbiorcy.

z : a _ 02 _ 2007

technika w architekturze

Zamek krzyżacki w Świeciu

Nasza cegła jest droższa. Z moich obserwacji wynika, że ten segment rynku rośnie. Docierają do nas klienci szukający cegieł, które
nie są równe, wyfrezowane, za to mają grę
kolorów. Wydaje mi się, że minęło to zachłyśnięcie się czerwonym, jednolitym klinkierem, obserwowane na początku lat 90. Ani
my nie jesteśmy konkurencją dla potentatów,
ani oni dla nas. Natomiast współpracujemy
i wspieramy się z mniejszymi cegielniami. To
z jednej strony środowiskowa solidarność,
a z drugiej strony żaden zakład nie produkuje wszystkiego. Często więc odsyłamy
klientów do innych producentów. A one – do
nas, gdy same nie potraﬁą wyprodukować
poszukiwanych wyrobów.
Edward Sus: – Jeśli ktoś chce w porozumieniu z architektem nadać budynkowi
indywidualne piętno, sięga do naszych materiałów. Tworzymy jeszcze studio ceramiki.
A przecież już teraz nie znam zakładu, który
miałby tak szeroki asortyment produkcji. Ten
przemysł jest niesamowicie kapitałochłonny,
energochłonny i pracochłonny. Zainwestowaliśmy w nasz zakład mnóstwo pieniędzy
i zaangażowania. Dzięki temu, że mamy tak
dobry surowiec, możemy wykorzystać rynkową niszę. Duże koncerny byłyby w stanie wyprodukować taki wyrób jak nasz, ale koszty
byłyby kolosalne. Dlatego one na tym rynku
z nami nie konkurują. Jak spotykamy się na
targach, wszyscy gratulują nam jakości.
Cegła a architektura
– Jedynym kłopotem jest to, że nasze materiały
wymagają znacznej fachowości od wykonawców prac budowlanych. Nasze mury buduje

PARAMETRY TECHNICZNE
Wytrzymałość na ściskanie: ponad 350 kg/cm2
Nasiąkliwość: maksymalnie 6%
Mrozoodporność: pełna
Szkodliwa zawartość margli: nie występuje
Zawartość soli rozpuszczalnych: brak

z : a _ 02 _ 2007

Most w Reszelu

się inaczej niż te z klinkieru wysokoprzemysłowego. Bywa więc, że inwestor rezygnuje
z naszej cegły, bo nie jest w stanie znaleźć
wykonawcy, który zapewniłby odpowiednią
jakość wykonania. To dla nas obecnie jeden
z trudniejszych problemów. Zamiast pracować
nad rozwojem dystrybucji, musimy skupić się
na wydawaniu materiałów szkoleniowych dla
budowlańców. Spełniamy przy tym oczekiwania architektów – zapewnia Michał Sus. Także
konserwatorów, bo przed wiekami na przykład
w Niemczech były tylko dwa rodzaje gotyckiej cegły. Tymczasem w Polsce nie była ona
„znormalizowana”. Różniła się zależnie od regionu. Dlatego rewitalizacja budynków wymaga od cegielni dostosowania się do wymiarów
cegieł stosowanych przy budowie danego
budynku. Możliwe jest nie tylko ręczne formowanie wyrobów, ale też modyﬁkacje ich lica:
piaskowanie surowego wyrobu nadające mu
charakter zwietrzałej powierzchni, ryﬂowanie,
czyli odciskanie wklęsłego reliefu na licu, zagniecenia rogów, krawędzi.
Traﬁać do klientów
Firma elastycznie reaguje na to, co dzieje się
na rynku. Eksportuje już wyroby na Litwę,
Łotwę. Zainteresowani nimi są na Ukrainie,
w Estonii. W Niemczech cegielnia ma hasło
reklamowe: „Wasz pomysł, my to zrobimy
z gliny. Z jednym wyjątkiem – mikroprocesora!”. Rzeczywiście, sama liczba kształtek
właściwie jest nieograniczona. Klienci przywożą stare kształtki albo rysunki techniczne,
a pracownicy cegielni opracowują kształtkę,
uwzględniając stopień skurczliwości i barwę.
Niektórych kształtek nie da się uformować
maszynowo, więc ﬁrma współpracuje z Wydziałem Ceramiki na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu przy tworzeniu nietypowych ornamentów, dekoracji na kształtkach.
Proces technologiczny
Każda jego faza, począwszy od produkcji
cegły surowej, przez suszenie, wypał i sortowanie jest fazą sterowaną. Edward Sus:

Zamek krzyżacki w Ostródzie

– Piece kręgowe charakteryzują się dużym
współczynnikiem bezwładności. W wielu
momentach atmosfera wypału jest przypadkowa. U nas jest sterowalna. Tak zmodernizowałem system wypału, że to my sterujemy
tym, co dzieje się w piecu, ile powietrza traﬁa do strefy spalania. My regulujemy ciąg,
podawanie węgla i temperaturę.
Glina jest wydobywana z kopalni odkrywkowej. Do gliny dodajemy od 20% do 35%
piasku wydobywanego w pobliskiej wsi. Jest
drobnoziarnisty, pochodzenia... morskiego.
Glina i piasek traﬁają do gniotownika, który
rozdrabnia surowiec. Stamtąd masa idzie
na walce, gdzie jest przecierana. Później
dodatkowo jest rozdrabniana na przecieraku sitowym. Wreszcie traﬁa do mieszadła
i prasy. Tam, za pomocą przygotowanych
wylotników – uwzględniających skurcz suszarniczy i wypałowy – formowane są wyroby. Przygotowane produkty są zawożone do
komór suszarniczych. Czas takiego procesu
może trwać od 1 dnia do 2 miesięcy.
W komorach są czujniki temperatury
i wilgotności. Inaczej się suszy np. cegłę
gotycką, ważącą w stanie surowym około
12 kg, a inaczej kształtki. Trzeba umiejętnie
„wyprowadzić” z nich wodę. Po wysuszeniu, które trwa od 4 do 12 dni, wyrób traﬁa
do pieca. Proces wypału, czyli podgrzewania, wysuszania i wypalania, trwa około
tygodnia. Przy 200 o C pozbywamy się tak
zwanej wody zarobowej, dodanej do gliny,
by zwiększyć jej plastyczność, a do 600 o C
– wody chemicznie związanej. Każdy wyrób
wypala się inaczej. Cały proces w przypadku
cegły gotyckiej trwa co najmniej 6 tygodni:
1 tydzień trwa projektowanie, a 5 tygodni
– proces technologiczny. W przypadku typowej cegły jest krótszy i wynosi 4 tygodnie.
Edward Sus: – W ceramice czas jest bardzo
ważny. Ona wymaga spokoju. Nie można iść
na skróty poprzez procesy technologiczne.
Nauczyłem się pokory. Przekonałem się, że
ceramiki się nie oszuka, próbując skrócić
jakiś proces.
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Zbliżenie zabudowy
Pytanie
Na jaką odległość może zostać
zbliżona rozbudowa handlowego
obiektu wielkopowierzchniowego
do zabudowy jednorodzinnej
z budynkiem jednorodzinnym
usytuowanym na granicy działki?
Odpowiedź
udzielono 3 lipca 2007 r.,
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
Zgodnie z treścią § 12 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690), jeżeli na sąsiedniej działce: bezpośrednio przy
granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano
decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych
lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany, chyba
że przepisy odrębne stanowią inaczej. Oznacza to zatem, że ściana przy granicy nie powinna być dłuższa niż ściana domu sąsiada.
W przepisach nie ma natomiast ograniczeń
co do wysokości takiej ściany ani wieńczącego ją dachu. Może być ona zatem wyższa niż
w już istniejącym domu, ale jej rozmiary nie
mogą naruszać przepisów dotyczących przesłaniania i nasłonecznienia budynków.
Należy mieć jednakże na uwadze Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
14 września 2006 r. (II OSK 1090/05), w którym stwierdzono, że: „Właściciel działki sąsiedniej ma, wynikające z art. 5 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016), prawo do poszanowania jego uzasadnionych
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interesów, wynikających z prawa do korzystania ze swojej własności. Usytuowanie budynku na działce budowlanej, z poszanowaniem interesu prawnego właścicieli działek
sąsiednich, oznacza nie tylko uwzględnienie
norm, o których mowa w § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z Nr 75, poz. 690), ale
także wyważenia interesów inwestora i wła-

ścicieli działek sąsiednich. Wyważenie tych
interesów prawnych oznacza uwzględnienie
istniejącej zabudowy oraz możliwości zabudowy działek”. Z przytoczonego orzeczenia
wynika, że sztywne trzymanie się norm określających minimalne odległości nie musi być
uznane za zgodne z przepisami prawa budowlanego.
Łukasz Smaga
Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

z : a _ 02 _ 2007
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Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska prowadzi portal poświęcony
specjalistycznym informacjom prawnym.
Więcej informacji: www.abc.com.pl/budownictwo

Odstępstwo od przepisów
Pytanie

Odpowiedź

Jakie są możliwe odstępstwa od

udzielono 8 sierpnia 2007 r.,
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

przepisów (w szczególności § 55
ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych) dotyczących
dostępności osób niepełnosprawnych do poniższego typu budynków?
Zaprojektowany obiekt jest budynkiem niskim,
mieszczącym 47 mieszkań oraz 1 lokal usługowy. Część budynku (sekcje A i B) została podpiwniczona, jednak z uwagi na warunki gruntowe zagłębienie kondygnacji piwnic było płytkie
i spowodowało powstanie wysokiego parteru.
W zagłębionej części zlokalizowano indywidualne garaże oraz komórki lokatorskie dla tej części
obiektu. Dwie pozostałe sekcje budynku (C i D)
posadowiono bez podpiwniczenia, z parterem
dostępnym z poziomu terenu oraz z miejscami
postojowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanymi w obrębie parkingu terenowego obsługującego budynek.
Na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu
na budowę spotkaliśmy się ze stanowiskiem
wydziału architektury interpretującym przepis
§ 55 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych w taki sposób, że wszystkie
mieszkania położone na pierwszej kondygnacji
nadziemnej (zarówno wysoki parter w częściach
A i B, jak i parter części C i D) oraz kondygnacja
piwnic zawierająca miejsca postojowe (mimo iż
nie są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych) muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Takie stanowisko zmusiło nas
do wprowadzenia platform przyschodowych,
jednak z uwagi na zaawansowanie projektu taka
zmiana nie pozostała bez wpływu na walory
użytkowe i koszty realizacji obiektu.
W chwili obecnej – na etapie realizacji obiektu – poszukujemy rozwiązania umożliwiającego
odstąpienie od realizacji platform przyschodowych w części podpiwniczonej budynku.

z : a _ 02 _ 2007

Przede wszystkim należy stwierdzić, że w przypadku, gdy w projekcie budowlanym, zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę, zaprojektowano urządzenia zapewniające dostęp
do budynku dla osób niepełnosprawnych, to
wszelkie zmiany w tym zakresie wymagać będą
decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę.
Zgodnie bowiem z art. 36a ust. 5 pkt 5 w zw.
z ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
odstępstwo od projektu w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania
z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne
jest odstępstwem istotnym, wymagającym
uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowę. Mając zaś na względzie art. 5 ust. 1
pkt 4 Prawa budowlanego, nakazujący projektować i budować w taki sposób, aby zapewnić
warunki niezbędne do korzystania z obiektów
budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepełnosprawne oraz uwzględniając sytuację
przedstawioną w pytaniu, wydaje się mało
prawdopodobne, aby organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, wyraził zgodę na
zmianę tej decyzji właśnie w zakresie dostępu
osób niepełnosprawnych do obiektu.
Istnieje oczywiście możliwość próbowania dokonania odstępstw bez uzyskania
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.
Prawdopodobnie zostanie to jednak wykryte
przez organ nadzoru budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
Zgodność wykonania obiektu budowlanego
z projektem architektoniczno-budowlanym
w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepełnosprawne jest bowiem jednym
z elementów badanych przez ten organ w trakcie przeprowadzania obowiązkowej kontroli
(art. 59f ust. 2 pkt 2 lit. f Prawa budowlanego).

W takiej sytuacji inwestor musi liczyć się z tym,
że organ nadzoru budowlanego nałoży na
niego karę za dokonanie takiego odstępstwa,
która w przypadku budynku mieszkalnego
wielorodzinnego może wynieść, w zależności
od wielkości budynku, od 2000 do 5000 zł za
każdą z niewykonanych platform.
Natomiast jeśli chodzi o interpretację § 55
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690), to należy stwierdzić, że organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonał
właściwej interpretacji wspomnianego przepisu. Przepis ten określa bowiem, że osoby
niepełnosprawne muszą mieć zapewniony
dostęp „do mieszkań położonych na pierwszej
kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji

ODSTĘPST WO OD PROJEK TU
W Z AKRESIE PRZ YSTOSOWANIA
OBIEK TU DL A OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH JEST
ODSTĘPST WEM ISTOTNYM,
W YMAGAJĄCYM DECYZJI O ZMIANIE
POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
podziemnej zawierającej miejsca postojowe
dla samochodów osobowych” bez wskazania,
że chodzi np. jedynie o mieszkania czy miejsca postojowe tych osób.
Zaznaczyć również należy, że w przedmiotowej sytuacji nie będzie możliwości ubiegania
się o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o której mowa w art. 9 Prawa budowlanego. Odstępstwo takie nie może
bowiem powodować ograniczenia dostępności
obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Maciej Jastrzębski
Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego
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Odpowiedzialność uczestników
procesu budowlanego
Roman Romuald Jarosz, Kordian Baronowski

Prawo budowlane winno spełniać warunki stabilnego rozwoju poprzez usankcjonowanie
warunków zabudowy. W ramach porządku w zabudowie należy koordynować potrzeby
inwestorów przy poszanowaniu innych podmiotów, z równoczesnym zachowaniem wymagań
ochrony środowiska, warunkujących utrzymanie, na danym terenie i na terenach sąsiednich,
właściwej jakości życia.

Takie postulaty ciążące na prawie budowlanym wymagają jego stabilności, przejrzystości i jasności w interpretacji. Należy również
zaznaczyć, iż to właśnie stabilność prawa w tej
materii jest wyjątkowo ważna ze względu na
długość procesów budowlanych. Podkreślenia wymaga również postulat przejrzystości
prawa budowlanego, albowiem część obowiązujących przepisów jest nieczytelna i napisana trudnym językiem prawniczym.
Największym jednak mankamentem obowiązującego prawa budowlanego jest brak
stabilności przepisów. Aktualnie obowiązująca ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. – była już wielokrotnie zmieniana. Dwukrotnie ogłaszano tekst jednolity, uwzględniający te zmiany1). Ogłaszanie tekstów
jednolitych ustawy Prawo budowlane nie zahamowało wprowadzania zmian, co łączy się
z trudnościami w przestrzeganiu tego prawa
przez zwykłego obywatela.
Stosunki między uczestnikami
procesu budowlanego
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
określa zamknięty krąg uczestników procesu
budowlanego, którymi są (zgodnie z art. 17):
inwestor,
inspektor nadzoru inwestorskiego,
projektant,
kierownik budowy lub kierownik robót.
Odpowiedzialność tychże uczestników jest
wielowymiarowa, albowiem jeden i ten sam
uczestnik postępowania może podlegać odpowiedzialności cywilnej, karnej, zawodowej,
1)

a także dyscyplinarnej wewnątrz własnej korporacji zawodowej.
Wskazani wyżej uczestnicy procesu budowlanego normują stosunki pomiędzy sobą na
podstawie umów cywilnoprawnych, a przede
wszystkim na podstawie umowy nazwanej
– umowy o roboty budowlane, która jest specyﬁczną umową o dzieło. Jej długotrwałe stosowanie w budownictwie doczekało się ujęcia
kodeksowego – art. 648 do 658 kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny traktuje umowę o roboty budowlane jako „podtyp” umowy o dzieło, w której wykonawca zobowiązuje się do
oddania przewidzianego w umowie obiektu,
wykonanego zgodnie z projektem i zasadami
wiedzy technicznej, a druga strona – inwestor
zobowiązuje się do dokonania wymaganych
przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu
i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Należy mieć na uwadze, że nie zawsze
inwestorem w umowie o roboty budowlane
będzie przyszły właściciel budynku. Jednakże
bez względu na fakt, kto będzie występował
w charakterze inwestora, to warunkiem zawarcia umowy o roboty budowlane jest projekt budowlany, który zapewni inwestorowi uzyskanie
pozwolenia na budowę, ale również sprawi,
iż rozpatrywana umowa będzie klasyﬁkowana
jako umowa o roboty budowlane, a nie jako
umowa o dzieło.
Mając na względzie zasadę swobody kontraktowania i, zawartej w prawie cywilnym, odpowiedzialności podmiotów za niewykonanie

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. Nr 89, poz. 414; tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126; tekst
jednolity: Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016; tekst jednolity: Dz.U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118
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lub nienależyte wykonanie umów, a także odpowiedzialności deliktowej, należy rozpocząć rozważania od przedstawienia cywilnoprawnego
aspektu stosunków pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. Wskazać należy, że forma
pisemna umowy o roboty budowlane zastrzeżona jest jedynie dla celów dowodowych, a więc jej
niezachowanie nie powoduje nieważności (por.
art. 73 § 1). Co więcej, w wyroku z dnia 1 kwietnia
1998 r., II CKN 667/97 (nie publ.), Sąd Najwyższy
uznał, że umowa o roboty budowlane może być
zawarta również przez czynności konkludentne
(art. 60 i 648 § 1 k.c.). Jednakże od tej zasady
kodeks cywilny przewiduje odstępstwo, a mianowicie w przypadku umowy o roboty budowlane wykonawcy z podwykonawcą powinno stosować się formę pisemną ad solemnitatem.
Odpowiedzialności z umów pomiędzy
inwestorem a np. kierownikiem budowy czy
inspektorem nadzoru inwestorskiego podlegają – oprócz odpowiedzialności dyscyplinarnej osób pełniących samodzielne funkcje
w budownictwie – odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub odpowiedzialności deliktowej. Jeżeli
inwestor zawarł umowę z wykonawcą, a wykonawca prowadzi budowę w sposób sprzeczny
z umową, z projektem lub w sposób sprzeczny
z zasadami wiedzy technicznej, to inwestor ma
prawo wezwać go do zmiany sposobu wykonywania zadania oraz wyznaczyć mu w tym
celu odpowiedni termin. Jeżeli po upływie terminu nie zostanie zmieniony sposób postępowania, inwestor ma prawo odstąpić od umowy
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy powierzyć komuś innemu na koszt i ryzyko wykonawcy. Na niego również przejdzie ryzyko
uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy.

z : a _ 02 _ 2007
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Ponadto należy zauważyć, że inwestor,
który przekazał głównemu wykonawcy protokolarnie teren budowy, zwalnia się z odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na
tym terenie aż do chwili oddania protokołem
odbioru terenu inwestorowi. Ważnym aspektem odpowiedzialności wykonawcy jest jego
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a jego odpowiedzialność ze względu na specyﬁkę przedmiotu
umowy ulega przedawnieniu po 10 latach od
odbioru obiektu, jeżeli inwestorem jest osoba
ﬁzyczna, natomiast w przypadku, gdy będzie
to podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub zajmujący się tego typu działalnością profesjonalnie, okres przedawnienia
wynosi trzy lata zgodnie z art. 118 kodeksu
cywilnego.
Natomiast stosunek łączący inwestora
z projektantem opiera się na umowie o dzieło
(art. 627-646 k.c.). Inwestor może powierzyć
projektowanie nie tylko osobie ﬁzycznej, ale
i jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie projektowania. Jednakże
podkreślić należy, iż to jednak projektant będący osobą ﬁzyczną ponosi odpowiedzialność za projekt.
W ramach stosunku umownego inwestor
może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.
Inwestor
Inwestor ma obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, dostarczenia projektu oraz
przekazania terenu budowy. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowę inwestor występuje
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury2) do właściwego organu o wydanie
dziennika budowy, w którym (po jego wydaniu)
zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (ﬁrmę)
wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając
ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą
przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na
budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
oświadczenie kierownika budowy (robót),
stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie
obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie
o wpisie na listę odpowiedniego samorządu
zawodowego;
w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi;
informację zawierającą dane zamieszczone
w ogłoszeniu dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia.
Inwestor nie może rozpocząć robót budowlanych przed wyżej wskazanym 7-dniowym
terminem, albowiem byłoby to wykroczenie
zagrożone karą grzywny. Niedochowanie
7-dniowego terminu wstrzymania się od
robót budowlanych i rozpoczęcie tych prac
stanowi najczęstsze w praktyce przewinienie ze strony inwestora, szczególnie w przypadkach, kiedy inwestorem jest podmiot
niebędący profesjonalistą.
Inwestor musi również pamiętać, że ma
prawo dokonywania wpisów do dziennika budowy na równi z inspektorem nadzoru inwestorskiego, projektantem, kierownikiem budowy, kierownikiem robót budowlanych, osobami
wykonującymi czynności geodezyjne na terenie budowy, pracownikami organów nadzoru
budowlanego i innych organów uprawnionych
do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. Inwestor, jako osoba uprawniona do
dokonywania wpisów do dziennika budowy,
musi czynić to ze szczególną starannością,

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002 r.)
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albowiem dziennik jest dokumentem urzędowym (art. 45. ust. 1 Prawa budowlanego).
Ponadto inwestor ma obowiązek starania
się o decyzję pozwolenia na budowę, gdyż
prowadzenie prac budowlanych bez posiadania pozwolenia na budowę może skutkować
następującymi sankcjami:
na podstawie art. 48 ust. 1 właściwy organ
nakaże rozbiórkę obiektu,
natomiast w przypadku, gdy budowa
jest zgodna z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie
narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym
doprowadzenie obiektu budowlanego lub
jego części do stanu zgodnego z prawem,
właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych i nakazuje uzupełnienie dokumentacji o wskazane pozwolenia i inne dokumenty.
Jeżeli inwestor uzyska żądane przez organ
dokumenty w wyznaczonym terminie i złoży
je, to takie działanie traktuje się jak wniosek
o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych,

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
UCZESTNIKÓW
PROCESU BUDOWL ANEGO JEST
WIELOW YMIAROWA. JEDNA
I TA SAMA OSOBA MOŻE
PODLEGAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ, KARNEJ, ZAWODOWEJ,
A TAKŻE DYSCYPLINARNEJ
WEWNĄTRZ WŁ ASNEJ
KORPORACJI Z AWODOWEJ.
jeżeli budowa nie została zakończona. W tym
przypadku to nie koniec kłopotów inwestora,
który narusza przepisy o uprzednim uzyskaniu
pozwolenia na budowę przed przystąpieniem
do prac budowlanych, bowiem – zgodnie
z art. 90 Prawa budowlanego – kto wykonuje
roboty budowlane bez pozwolenia, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
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W przypadku uzyskania w wyznaczonym terminie przez inwestora wymaganych dokumentów właściwy organ, przed wydaniem decyzji

INWESTOR MOŻE POWIERZ YĆ
PROJEK TOWANIE
NIE T YLKO OSOBIE FIZ YCZNEJ,
ALE PODKREŚLIĆ NALEŻ Y,
IŻ TO JEDNAK PROJEK TANT
BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Z A PROJEK T.

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie
robót budowlanych, bada:
zgodność projektu zagospodarowania
działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień,
pozwoleń i sprawdzeń,
wykonanie projektu budowlanego przez
osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane,
a także ustala, w drodze postanowienia, wysokość opłaty legalizacyjnej.
W tym miejscu na nierzetelnego inwestora
czeka bardzo dotkliwa kara, bowiem organ
wyliczając stawkę opłaty legalizacyjnej stosuje
przepisy dotyczące kar (art. 59f ust. 1), z tym
że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.
Zatem inwestor rozpoczynający roboty budowlane bez stosownego pozwolenia
może spowodować reakcję organu w postaci nakazania rozbiórki i orzeczenia grzywny,
kary ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2, a w najlepszym przypadku
oprócz powyższych sankcji karnych – nałożenie wysokiej opłaty legalizacyjnej wraz z moż3)

liwością ukończenia budowy z zastrzeżeniem,
że nieprawidłowości dostrzeżone przez właściwy organ zostaną usunięte.
Projektant
Projektant jest obowiązany, na podstawie umowy zawartej z inwestorem, do opracowania projektu zgodnie z zasadami nakreślonymi przez
art. 20 Prawa budowlanego, który enumeratywnie wymienia szereg wymagań, takich jak:
opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zapewnienie, w razie potrzeby, udziału
w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowaniaw odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych
przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem
specyﬁki projektowanego obiektu,
sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu
na specyﬁkę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień
i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu.
Projektant ma także obowiązek zapewnić
sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej
specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.
Zatem inwestor, który zleca wykonanie
projektu projektantowi, nie musi się znać
na wszelkich uwarunkowaniach, a obowiązkiem projektanta jest udzielanie porad i wskazówek dotyczących planowanej inwestycji.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42.
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Najbardziej dotkliwą sankcją karną dla projektanta, a także innego uczestnika procesu budowlanego wykonującego samodzielną funkcję
w budownictwie, jest skreślenie z listy członków
izby samorządu zawodowego, które następuje w
wypadku orzeczenia przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny jednej z przewidzianych prawem kar3).
Jednakże odpowiedzialność dyscyplinarna
członka samorządu zawodowego ogranicza
się do przesłanek określonych art. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych (...), albowiem członek izby jest
obowiązany przestrzegać przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących
przepisów oraz zasad wiedzy technicznej lub
urbanistycznej, przestrzegać zasad etyki zawodowej, stosować się do uchwał organów
izby, regularnie opłacać składki członkowskie.
W świetle powyższego w procesie budowlanym możliwe jest jedynie naruszenie nieprzestrzegania obowiązujących przepisów oraz
zasad wiedzy technicznej lub urbanistycznej.
Należy podkreślić, że powyższa ustawa
w art. 45 ust. 2 wskazuje, iż od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny
podlegające odpowiedzialności zawodowej,
określone w art. 95 ustawy Prawo budowlane,
oraz czyny podlegające odpowiedzialności
porządkowej zgodnie z przepisami kodeksu
pracy. Nie zagłębiając się w przepisy kodeksu pracy, wskazać należy wspomniany art. 95
ustawy Prawo budowlane, który stanowi, iż odpowiedzialności zawodowej w budownictwie
podlegają osoby wykonujące samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, które:
1) dopuściły się występków lub wykroczeń,
określonych ustawą,
2) zostały ukarane w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
3) wskutek rażących błędów lub zaniedbań
spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne,
4) nie spełniają lub spełniają niedbale swoje
obowiązki,
5) uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnienia tego nadzoru.
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Projektant ponosi również odpowiedzialność cywilną wynikającą z umowy łączącej
go z inwestorem. W związku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osoby je wykonujące są obowiązane, na podstawie Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa, do ubezpieczenia swej
odpowiedzialności za szkody wyrządzone
w związku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w terminie do 30 dni od dnia wpisu na listę członków
izb architektów lub inżynierów budownictwa,
nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
rozpoczęcia wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, a minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC,
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego
skutki są objęte umową ubezpieczenia OC,
wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.
Kierownik budowy
Za właściwe prowadzenie dziennika budowy,
jego stan oraz właściwe przechowywanie na
terenie budowy odpowiedzialny jest kierownik
budowy. Za nienależyte wykonywanie swoich
obowiązków podlega on odpowiedzialności
zawodowej. Zgodnie z art. 95 Prawa budowlanego osoby, które wykonując samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, dopuściły się czynów lub zaniechań określonych
w tymże artykule, podlegają odpowiedzialności zawodowej. Są to czyny i zaniechania,
które godzą w porządek prawny w budownictwie, ustalony przepisami prawa budowlanego i jego aktów wykonawczych. Popełnienie
tych czynów stwierdza się przede wszystkim
na podstawie orzeczeń o ukaraniu danej
osoby zgodnie z przepisami karnymi prawa
budowlanego. Chodzi tu o osoby ukarane za
występki lub wykroczenia określone w art.
90-93 Prawa budowlanego.
Kierownik budowy odpowiada nadto za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy łączącej go z inwestorem, za co inwestorowi przysługuje odszkodowanie.
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Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed
rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyﬁkę
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.
Jednak do podstawowych obowiązków
kierownika budowy należą:
protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdującymi się na nim obiektami
budowlanymi, urządzeniami technicznymi
i stałymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegającymi ochronie elementami
środowiska przyrodniczego i kulturowego,
prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę,
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia,
koordynowanie działań zapewniających
przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia,
podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom
nieupoważnionym, wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,
zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót
budowlanych z powodu wykonywania ich
niezgodnie z projektem,
realizacja zaleceń wpisanych do dziennika
budowy,
zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia
lub odbioru wykonanych robót ulegających
zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń

instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.
Kierownik budowy nie może równocześnie
pełnić funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, albowiem możliwość tę wyłącza wprost
prawo budowlane. Nadto kierownik budowy
musi pamiętać o tym, by jego uprawnienia do
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zawsze były aktualne, bowiem zgodnie
z art. 91 Prawa budowlanego, kto wykonuje
samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień
budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

INWESTOR, K TÓRY ZLECA
W YKONANIE PROJEK TU
PROJEK TANTOWI
NIE MUSI SIĘ ZNAĆ NA WSZELKICH
UWARUNKOWANIACH,
A OBOWIĄ ZKIEM PROJEK TANTA
JEST UDZIELANIE POR AD
I WSK AZÓWEK DOT YCZĄCYCH
PL ANOWANEJ INWEST YCJI.
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
W związku z podstawowymi obowiązkami kierownika budowy ich niedopełnienie lub
rażące zaniedbanie skutkować może nałożeniem kary grzywny, a także odpowiedzialnością zawodową (art. 95 PB). Popełnienie
czynów powodujących odpowiedzialność
zawodową w budownictwie jest zagrożone
następującymi karami:
upomnieniem,
upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem
obowiązku złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu zawodowego,
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zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na okres od
roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem
złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu zawodowego.
Postępowanie w sprawie odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie wszczyna się na
wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub
stwierdzającego popełnienie czynu, złożony
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Wspomnieć należy, że kierownik budowy, pełniąc samodzielne funkcje w budownictwie, również, podobnie jak projektant, jest
obowiązany posiadać obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Do podstawowych obowiązków inspektora
nadzoru inwestorskiego należy:
reprezentowanie inwestora na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzanie jakości wykonywanych robót
i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych
ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
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potwierdzanie faktycznie wykonanych robót
oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, ustanawiany nie tylko z własnej inicjatywy inwestora, lecz również w wykonaniu obowiązku
nałożonego na niego w pozwoleniu na budowę, do pełnienia obowiązków przystępuje
zawsze na podstawie stosunku umownego
między nim a inwestorem. Daje to podstawę do stwierdzenia, że inspektora nadzoru
inwestorskiego należy traktować jako osobę
podporządkowaną potrzebom i interesom
inwestora, a więc także poddaną jego dyspozycjom. Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego jest określony
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz.U. 2001 r.
Nr 138, poz. 1554) w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.
W stosunku do inspektora nadzoru inwestorskiego jego odpowiedzialność jest podobna do odpowiedzialności poprzednich
uczestników postępowania, tj. kierownika
budowy i projektanta, za nieprawidłowe wykonywanie swych obowiązków, z naciskiem
położonym na odpowiedzialność cywilną,
gdyż – jak wcześniej zaznaczono – to właśnie on, jako profesjonalista, dba o interes
inwestora, stąd wyraźny zakaz łączenia tego
stanowiska z funkcjami kierownika budowy.
Dbałość o interes inwestora, który nie
musi być profesjonalistą, zabezpieczona
jest w prawie budowlanym prawem inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez prawo
do wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy. Wpisy mogą
dotyczyć: usunięcia nieprawidłowości lub
zagrożeń, wykonania prób lub badań, także
wymagających odkrycia robót lub elementów
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych
oraz urządzeń technicznych. W razie potrze-

by inspektor nadzoru inwestorskiego może
żądać od kierownika budowy lub kierownika
robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Zatem
szczególna rola inspektora nadzoru inwestorskiego obciążona jest szczególną odpowiedzialnością.
***
Odpowiedzialność uczestników procesu
budowlanego rozłożona na kilku płaszczyznach: cywilnej, karnej, zawodowej, dyscyplinarnej ma na celu zapewnienie wysokiej
jakości wykonywanych czynności, bowiem
materia której dotyczą działania tychże
uczestników, jest szczególnie ważna dla
rozwoju urbanistycznego kraju, środowiska
naturalnego, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa osób korzystających z efektu
pracy uczestników postępowania.
Zawarte w prawie budowlanym przepisy
dotyczące tych sankcji za nierzetelne wykonywanie obowiązków ciążących na uczestnikach procesu budowlanego są uzupełniane przez przepisy kodeksu cywilnego, które
normują wewnętrzne stosunki już pomiędzy
samymi uczestnikami. Dokonanie szczegółowej analizy aspektów odpowiedzialności
uczestników procesu budowlanego jest
trudne do wykonania w jednym opracowaniu, wspólnym dla nich wszystkich. Ponadto trzeba mieć również na uwadze, że interpretację prawa budowlanego w materii
uczestników procesu budowlanego utrudnia nikła liczba dostępnych orzeczeń sądów
powszechnych, które mogłyby wskazywać
kierunek interpretacji.

Zagadnienia prawne opracowano na podstawie literatury:
1. Gabriel Jan Marek, Mariusz Mulak „Prawa i obowiązki projektanta
w pytaniach i odpowiedziach”, Wyd. Promix, 2000 r.
2. Małgorzata Jasińska „Jak korzystnie zawierać umowy”, Wyd. IURIS,
Poznań.
3. Witold Czachórski „Zobowiązania”, Wyd. LexisNexis, 2004 r.
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SYSTEMY SUFITOWE
Więcej przestrzeni dla nowości

Klasa pochłaniania dźwięku A Aw 0,90
+ ochrona przeciwpożarowa F90

THERMATEX

Alpha

SŁYSZEĆ, CO SIĘ CHCE SŁYSZEĆ

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
WZDŁUŻNA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

HIGIENA
ESTETYKA
STABILNOŚĆ

THERMATEX Alpha wyznacza nowe wartości dla suﬁtów podwieszanych z wełny mineralnej: wspaniałe właściwości pochłaniania
dźwięku, idące w parze z bardzo dobrą ochroną przeciwpożarową, precyzyjnym wykończeniem krawędzi i na biało odbijającym wzorem
powierzchni.
Wyczerpujące informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie: www.amf-polska.pl lub wyślijcie
zapytanie na numer faxu: 022 571 08 18 i otrzymacie komplet katalogów.
Knauf AMF Sp. z o.o., Biuro Polska Centralna, Al. Jerozolimskie 195b, PL - 02-222 Warszawa,
Tel.: (0) 22 - 571 08 16 do 17, Fax: (0) 22 - 571 08 18, e-mail: waw@amf-polska.pl, www.amf-polska.pl
MADE IN GERMANY
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Nordkapp

z siodełka motocykla

Widok z Przełęczy Troli
Fotograﬁe ze zbiorów Kazimierza Śródki
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W strugach deszczu na kole polarnym

Przylądek Północny
(norw. Nordkapp, ang. North Cap) – nazwę nadał mu
Richard Chancellor, angielski odkrywca, w 1553 roku.
Przepłynął obok niego w trakcie poszukiwań morskiej
drogi do Azji, czyli tzw. przejścia północno-wschodniego.
Nordkapp to skalisty przylądek (71o10’21”N i 25o47’40”E)
znajdujący się na norweskiej wyspie Magerøya.
W rzeczywistości najdalej na północ wysuniętym punktem
Europy jest inny przylądek, znajdujący się na tej samej
wyspie. Knivskjellodden leży 1500 m dalej na północ niż
Nordkapp, ale wynurza się niżej nad poziom morza,
więc jest mniej atrakcyjny turystycznie.
Ponieważ oba przylądki leżą na wyspie, najdalej na północ
wysuniętym skrawkiem kontynentu jest Nordkinn, leżący
o 2 minuty i 19 sekund szerokości geograﬁcznej na południe (czyli około 4,7 km dalej od bieguna) i około 68 km
na wschód od Nordkapp.
Źródło: Wikipedia

Opowieść: arch. Kazimierz Śródka, współwłaściciel spółki Archicom
Wysłuchał: Tomasz Wlezień

Jawą 250, mieliśmy z Dorotą wielki bagaż i mały silnik. Spotkaliśmy
na granicy niemieckich motocyklistów z wielkimi silnikami i małymi
bagażami. Pomyślałem wtedy: kiedy w Polsce tak będzie? Moje
zainteresowanie motocyklami zaczęło się znacznie wcześniej.
Wciąż mnie pasjonują. A ponieważ ciekawią mnie także podróże
i ludzie, staram się jak najwięcej zwiedzać, jeżdżąc motorem.
Stąd pomysł wyprawy na Przylądek Północny.

0

O pomyśle wyprawy mówiłem przez kilka miesięcy. Koledzy, którzy również jeżdżą na motorach, uśmiechali się: – Tylko Nordkapp i Nordkapp. Dobra, jedź! – klepali mnie po ramieniu.
Wyzwanie do bólu
Rzeczywiście, taka wyprawa jest bardzo męcząca. Jednak ja bardzo to lubię. Jak trzeba
jechać 10 godzin, to pojadę! Na przykład w jeden dzień przejechałem 700 km do Białowieży, do tego w deszczu. Sama jazda sprawia mi
frajdę, kości mnie nie bolą. Dlatego trudno mi
znaleźć kogoś, kto by ze mną pojechał, gdy
dziennie trzeba pokonać 500-600 km.
W Norwegii to było wyzwanie: człowiek się
budzi, na zewnątrz 7 stopni, pada deszcz...
Ubieram się i wiem, że za chwilę będę w którymś miejscu przemoknięty, zmarznięty.
Na początku byłem wściekły na tę pogodę.
Jak jednak już się wsiądzie i przejedzie te
400-500 km i jest się tak wkurzonym do
bólu, że człowiek nie ma siły nogi wystawić;
i jak już się zejdzie z motocykla i wejdzie do
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domku, w którym jest ciepło, są prysznice,
to samo zadowolenie, że się przetrwało, że
się jest, z niczym nie może się równać!
Kiedyś nie mogłem zrozumieć Marka Kamińskiego, wędrującego na biegun. Dlaczego ten facet tam lezie? A jednak w którymś
momencie pojawiła się ta satysfakcja – a najmłodszy to już nie jestem – że się pojechało i wytrzymało! Że się pokonało siebie! Co
dziwne, w Polsce to mnie coś strzyka, kręgosłup boli. A tam nic! Czułem się super!

wyjazd na wysunięty najbardziej na południe.
Jest jeszcze przełęcz Khardung La w Indiach,
najwyższa na świecie. Ma 5602 m n.p.m. Na
nią też muszę wjechać!
To jednocześnie taka pasja zdobywcy i podróżnika. To nie ma znaczenia, że np. Nordkapp
odwiedziło już wielu ludzi. Po prostu po drodze
się poznaje ciekawe miejsca, ludzi, których nie
zobaczy się z samochodu. Jazda motocyklem
to coś zupełnie innego. A w Skandynawii poznaliśmy mnóstwo ciekawych ludzi.
Dzienniki motocyklowe
Takie motocyklowe wyprawy są wciągające właśnie dlatego, że jak się gdziekolwiek
zajeżdża, to ludzie zagadują. Nie ma czegoś

Zdobywcy pod Globusem – symbolem Przylądka Północnego

Kiedyś, w latach siedemdziesiątych, podróżując po Niemczech

Pasja zdobywania
To mnie fascynuje. Postanowiliśmy zdobyć
z Dorotą na motocyklu najwyższą dostępną
przełęcz w Europie: Glossklockner, 3600 m
n.p.m., która jest otwarta tylko dwa miesiące
w roku i spośród zmotoryzowanych turystów
wpuszczają tam tylko motocyklistów. No to
jak już najwyższy możliwy szczyt zdobyliśmy,
to zaczęliśmy się rozglądać i pomyśleliśmy, że
warto się wybrać na najbardziej na północ
wysunięty punkt Europy. Teraz planujemy
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jest tam niesamowicie bezpiecznie. Można
zostawić motocykl z kluczykami w stacyjce,
z otwartymi sakwami, pójść na 2 godziny
do miasta, a po powrocie to wszystko nadal
stoi, jak stało.
Norwegowie, wynajmując domek z pełnym wyposażeniem, oddają kluczyki i niczym się nie przejmują. Mówią, że gdy
będziesz wyjeżdżał, to zostaw otwarty
dom, kluczyki wrzuć do skrzynki. Ludzie są
bardzo weseli. To atmosfera, w którą warto
wsiąknąć i którą warto żyć! Nie trzeba się
co chwilę oglądać, czy człowiekowi czegoś
nie kradną. Tam jest spokój, nikomu się nie
spieszy. Może dzięki temu mamy szansę ich
dogonić. Inny świat i to już samo w sobie
jest fajne. Nie wspominając o krajobrazach,
bo te są bajeczne!
Pierwsza metoda na zapewnienie sobie
noclegu to wykorzystanie informacji z przewodnika Pascala. Czasami dzwoniliśmy w drodze i rezerwowaliśmy nocleg. Wolimy jednak
zawsze obejrzeć domek na miejscu. Jak nie
jest fajnie, to jedziemy dalej. Zawsze są jakieś
szyldy, drogowskazy. Generalnie to wszystko
z marszu robiliśmy, nie planowaliśmy trasy.
Jak człowiek sobie coś zaplanuje, to musiałby
się tego trzymać, a to kompletnie bez sensu.

W krajobrazie Lofotów można się wyciszyć

Po kilkuset kilometrach jazdy trzeba odpocząć

takiego jak w przypadku samochodów, że jestem obcy. Gdy zsiadam z motocykla, wszyscy chcą mnie poznać. Kiedyś zajechałem do
Białowieży, postawiłem swój motor na parkingu i poszedłem coś zjeść. Wracam, a tam
stoją wozacy, co turystów wożą: – Panie! Ale
pan to masz koników tutaj – zagadują, pokazując na mój silnik. A ja mówię: – No, ale wy
macie większe koniki!
Tak od słowa do słowa się zgadaliśmy.
Oni po chwili mówią, że mają ﬂaszkę. OK!
Siadamy gdzieś na brzegu jeziora, pijemy
takie tanie wino po 5 czy 7 zł, no i wszystkie chłopaki to byli moi kumple. Ale przecież
gdzieś trzeba spać. Na co jeden z nich: – Co
ty się martwisz! Moja kuzynka tu w parku
pracuje w hoteliku. Zaraz cię zaprowadzimy.
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Wyspałem się, a następnego dnia pół miasta znajome. Już wiedziałem, którą ścieżką
pójść, żeby zobaczyć żubry, a nie wszyscy
turyści to wiedzą.
Na całym świecie ludzie są jacyś tacy zaciekawieni motocyklistami. Po drodze zawsze
się ktoś przysiada, pyta, dokąd jadę itd. Sami
motocykliści też pozdrawiają się na drodze.
Jak coś się komuś dzieje na poboczu, to zatrzymują się, pomagają.
W innym świecie
Norwegia jest nieprawdopodobnym krajem.
Byłem w różnych miejscach, bo z żoną Dorotą
wędrujemy po całym świecie. Byliśmy choćby
w Ameryce Południowej, Chinach, a jednak
Norwegia jest the best! Przede wszystkim

Ta pogoda...
Traﬁliśmy podobno na wyjątkowy rok. Po raz
pierwszy od 50 lat spadła tam na początku
lipca taka ilość deszczu. Normalnie w tym
okresie roku nawet daleko na północy jest
bardzo ciepło. Potwierdzają to ludzie, którzy
w te rejony jeżdżą od lat. My jednak traﬁliśmy
fatalnie. Przez ponad 3 tysiące kilometrów
jazdy towarzyszył nam deszcz. A przecież
cała wyprawa liczyła 7 tysięcy km.
Najlepsza pora na wyjazd do Norwegii to początek lata. Tam tylko nieco ponad
2 miesiące nadają się do takiego zwykłego
eksplorowania: od końca maja do początku
sierpnia. Większość turystów stara się tam
być około 21 czerwca, bo wtedy Norwegowie mają święto związane z najkrótszą nocą.
Słońce właściwie cały czas wisi gdzieś nad
horyzontem. Dla ludzi, którzy żyją w ciągłej
ciemności – albo w bardzo krótkim dniu – to
jest wyjątkowe święto.
Do tego im później się pojedzie, napotyka się na północy wyjątkowy problem:
niewyobrażalne ilości komarów. Nie można
wyjść na dwór bez użycia preparatów odstraszających i... trzeba kupować tamtejsze
środki, bo te przywiezione z Polski nie skutkują. Ponadto co 200-300 km zmieniają się
gatunki owadów, więc trzeba zmieniać też
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Punkt widokowy w okolicach Bodo

rodzaje preparatów. Jeśli pojedzie się wcześnie, gdy komary jeszcze się nie wylęgną,
jest lepiej. Daleko na północy, w tundrze,
bywa, że nad horyzontem unosi się wielka
ciemna chmura. To właśnie komary. Dlatego
też lepiej trzymać się wybrzeża, gdzie jest
więcej skał i wiejący wiatr.
Zresztą w Norwegii najciekawsze są właśnie ﬁ ordy i wybrzeże. Pierwotna przyroda
i ludzie, którzy są niesamowici. Jak wikingowie. Żyją wspólnie, jeden na drugiego zawsze może liczyć. To taki świat – gdyby nie
byli w grupie, to by nie przetrwali. U nas tego
w ogóle nie ma! A tam jednocześnie jest poszanowanie dla czyjejś własności.
Monotonia podróży
Jechaliśmy w dwa motocykle, ja z Dorotą i kolega na Hondzie Varadero. Jedzie
się o tyle trudno, że w Norwegii jest sporo
ograniczeń prędkości. Za dwukrotne przekroczenie dopuszczalnej prędkości nawet
konﬁskuje się pojazdy. Wprawdzie trudno spotkać policjantów, za to radarów jest
mnóstwo. Generalnie wszyscy jeżdżą bardzo wolno. Gdy ktoś jedzie szybciej, od
razu wiadomo, że to turysta.
Jeżdżąc tak wolno, aż trudno wytrzymać.
Po raz pierwszy w życiu przytraﬁło mi się zasnąć na motocyklu! Jechaliśmy w deszczu
w okolicach Tromsoe i taka monotonna jazda
z prędkością 70-80 km/h mnie znużyła. Żona
też zasnęła z tyłu i czułem tylko miarowe puka-
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nie jej kasku. W końcu zasnąłem i obudziłem
się... za zakrętem. Droga pobiegła w prawo,
ja pojechałem prosto. Właśnie opuszczałem
asfalt. Nacisnąłem na wszystkie heble, zaryłem w jakiejś trawie. Wycofałem motor z pobocza, a nadjeżdżający kolega wymownym
gestem pokazuje za... suwamy! Nie ma nic
lepszego na rozbudzenie, niż adrenalina przy
wyprzedzaniu wszystkich.
Architektura czterech kolorów
Urzeka mnie ta architektura, która różni się
właściwie tylko kolorami. Jest bordowa,
żółta, biała albo szara. A poza tym wszystkie
skandynawskie „stodoły” są takie same.
Bogatszego Szweda, Norwega można poznać tylko po tym, że jeździ nowszym modelem volvo albo saaba. Krajobraz zestawiony
z tych klocków, takich bordowo-, żółto-, białoszarych jest po prostu przepiękny!
Mnie denerwuje różnorodność w naszym
krajobrazie: domki jednorodzinne, jeden
z niebieskim dachem, drugi z czerwonym,
jakiś z brązowym jeszcze, piąty ma tysiąc
wykuszy, szósty jakieś wieżyczki... To jest
jakieś szaleństwo, które nas opanowało. To
zaśmiecanie krajobrazu. Warto pojechać do
Skandynawii i zobaczyć, że można inaczej.
Norwegia to jeden z najbogatszych krajów świata. To 4 miliony ludzi, którzy mają
ropę i tak naprawdę nie wiedzą, co z tymi
pieniędzmi zrobić. Nawet było krajowe referendum w tej sprawie. Wcześniej był to kraj

rybaków, czyli prostych, nieskomplikowanych
ludzi. Teraz dopadła ich bardzo bogata rzeczywistość i oni z tym sobie poradzili w taki
sposób, że się z tym po prostu nie obnoszą,
nie wyróżniają.
Widzieliśmy tylko jednego hummera. Jego
właścicielka zdaje się nie była zbytnio lubiana. Tam, jak się ma zbyt dobry sprzęt, to aż
się człowiek głupio czuje. Ludzie jeżdżą normalnymi, przeciętnymi samochodami, choć
dochody mają niesamowite. Zwykły robotnik zarabia równowartość 130 zł za godzinę.
Z drugiej strony jak to przełożyć na przykład
na cenę wódki – około 200 zł, albo na pizzę
– 80 zł – to nie jest tak wiele. Litr paliwa kosztuje 8 zł. To inna skala.
Ekstremalny Nordkapp
Im dalej na północ, wszystko staje się coraz
mniejsze. Za kołem polarnym następuje nagle kompletna zmiana klimatu: drzewa robią
się malutkie, renifery są wielkości kóz. Na
Nordkapp rosną tylko jakieś trawy. To niesamowite. Tak samo jak zimno. Wieje boczny
wiatr, niekiedy z prędkością 130-150 km/h,
więc cały czas się jedzie na pochylonym motocyklu. Najgorsze są przejeżdżające samochody, bo traci się czucie drogi i nie wiadomo, na którym pasie jezdni się wyląduje.
Spotkaliśmy na pewnej przełęczy rowerzystów, chłopaków z Katowic. Gdy ja ich
zobaczyłem, jak pedałowali na ten szczyt,
a w drodze w sumie byli jakieś 1,5 miesiąca...
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Lofoty – wioska rybacka

I jak sobie potem pomyślałem o tej prędkości
wiatru, to się zastanawiałem, jak oni tam dojadą... Pewnie to zrobili, bo żylaste chłopaki
były. Polska chorągiewka i oni. Kosmos po
prostu. Musieli mieć dużo czasu i samozaparcia. Jak widać, są bardziej ekstremalne
wyczyny niż na motocyklu i z silnikiem.
Nie przygotowywałem się ﬁzycznie do
tego wyjazdu, ponieważ jeżdżę cały czas.
Wcześniej byliśmy z kolegą w Tallinie. To
osobna wyprawa, 1700 km w dwa dni, bo postanowiliśmy zwiedzić wybrzeże Bałtyku.
Sprzęt? Już w połowie drogi poszły nam
opony. Musieliśmy wymieniać w warsztacie.
W moim motorze zużyły się klocki hamulcowe. Byłem zdziwiony, bo hamuję raczej
silnikiem. Tam jednak są góry, więc ciągle
zjazdy, strome podjazdy.
Fantastyczna przyroda
Niektórym te widoki podobno po pewnym
czasie zaczynają nieco powszednieć. To zależy od charakteru. Ja tę podróż pamiętam
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jako coś niesamowitego. Fiordy są piękne.
Dla takich zwykłych śmiertelników fantastycznym miejscem są Lofoty: pionowe skały wyrastające z krystalicznie czystej wody.
To najstarsze góry świata. Wypiętrzyły się
jako pierwsze.
Między nimi przepiękne małe osady,
a w nich domy rybackie zamieniane na noclegi dla turystów. Za równowartość 80 zł
otrzymujemy nocleg w bardzo komfortowych warunkach: jest łazienka, kuchnia, pokoje. Całą chatkę ma się dla siebie. Norwegia ma też ten plus, że namiot można rozbić
gdziekolwiek. Nawet w środku miasta, byle
100 m od najbliższego domu, i nie trzeba
pytać nikogo o zgodę. Nikt nie ma prawa
nas wygonić. Jeśli jest bliżej niż 100 m od
czyjegoś domu, to trzeba zapytać o zgodę.
Najczęściej nie ma z nią żadnego kłopotu.
Natomiast w lesie można się rozbijać w dowolnym miejscu. Takie jest prawo.
Oczywiście miałem ze sobą namiot, ale
byliśmy zbyt zmęczeni, by go rozbijać. A te

chatki są takie urocze! Do tego pod koniec
podróży było już tak zimno, że nawet nie myślałem o namiocie. Wtedy już tak potwornie
marzłem, że kupiłem sobie buty norweskich
drwali. Dopiero jak założyłem wełniane, podwójne skarpety i w to jeszcze włożyłem karimatę, to byłem w stanie wytrzymać.
Veni, vidi, vici! W dwa i pół tygodnia.
Cudowne uczucie: że się dotarło i było, i że
się tyle widziało. Jadąc samochodem, tego
wszystkiego by się nie zobaczyło. Najbardziej mi się podobało w jednym miejscu,
na Lofotach. Wchodzimy wieczorem do
baru w osadzie rybackiej – mała osada, ale
dwa bary były – a w nim kręci się czterech
Norwegów. Zamawiamy coś do jedzenia,
miejscowi wychodzą. Długo ich nie było, to
nalewam sobie piwo za barem. Przychodzi
właściciel, a ja już kończę nalewać 2 litry
piwa. On do swoich kolegów krzyczy: – Patrzcie, co on zrobił! Zaraz się przysiadają do
nas i umawiamy się na drugi dzień na nurkowanie. To jest niesamowite!

z : a _ 02 _ 2007

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

najlepszy program do projektowania
architektonicznego
i projektowania wnętrz *
* zdaniem ponad 100 tys. zadowolonych użytkowników
na całym świecie!

www.archicad.pl
Thomas A. Heinz, AIA.
Wizualizacje
niezrealizowanego projektu
Franka Lloyda Wrighta.
Projekt Wrighta powstał w 1950 roku
na zlecenie Ahmeda Chahroudi,
właściciela wyspy Petre
na jeziorze Mahopac
w stanie Nowy Jork.
Obecni właściciele wyspy,
Joe i Barbara Massaro, zainspirowani
wizualizacją wykonaną
w programie ArchiCAD,
podjęli decyzję o budowie domu.
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