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Thomas A. Heinz, AIA.
Wizualizacja
niezrealizowanego projektu
Franka Lloyda Wrighta.
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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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www.archicad.pl
ArchiCAD 11 – precyzja i pasja
Każdy z nas architektów chciałby, aby jego idee twórcze zostały zrealizowane możliwie szybko. ArchiCAD pozwala spoglądać w przyszłość już
podczas projektowania. Wszystkie szczegóły projektowanej budowli możemy ocenić w trakcie pracy nad koncepcją, dokładnie tak, jakbyśmy
oglądali zrealizowany obiekt. Technologia Wirtualnego Budynku (Virtual Building™) sprawia, że dokumentacja budynku i jego wirtualny model
są ze sobą powiązane i zsynchronizowane. ArchiCAD 11 wprowadza ważną nowość – technologię Wirtualnego Podrysu (Virtual Trace™).
Technologia ta integruje ze sobą płaskie rysunki 2D z widokami 3D. ArchiCAD sprawia, że wiedza i umiejętności projektanta i jego zespołu
mogą być wykorzystane jeszcze efektywniej, a projektowanie przebiega sprawnie i pewnie.

WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
Graphisoft Center Poland
dystrybutor programu ArchiCAD w Polsce
tel. + 48 (0) 22 617 68 35, + 48 (0) 22 616 07 65
fax + 48 (0) 22 616 07 74
e-mail: wsc@wsc.pl
www.archicad.pl
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Z pąsem i animuszem
Miło mi się przywitać. I choć robię to nie po raz pierwszy – przecież spotykam się z architektami i projektantami przy różnych okazjach od blisko 9 lat – to jednak pisząc te słowa, tremę
OGÓLNOPOLSKI KWARTALNIK KRAJOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

odczuwam jak nigdy.
To dzień premiery. Dzień próby. Dlatego przyznaję – pożera mnie trema ogromna. Zdecy-

wydawca: Krajowa Izba Architektów
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
tel. (022) 827 85 14
faks (022) 827 62 42
adres redakcji: Zawód:Architekt
ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław
tel. (071) 782 87 80
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dowanie większa niż wówczas, gdy podczas spotkań z gronem członków Krajowej Rady Izby
namawiałem, przekonywałem, argumentowałem i ręczyłem głową, że to nam się uda. Wielu
patrzyło na projekt ostrożnie, nawet sceptycznie. I doskonale ich rozumiem. I tym większe słowa
podziękowania składam. Za zaufanie, za wiarę, za odwagę tej ostatecznej decyzji na tak.
Trzymacie właśnie w rękach premierowy numer pisma „Zawód:Architekt”. Jego formuła
to owoc doświadczeń, dyskusji i opinii, jakie zgromadziłem, pracując przez kilka ostatnich lat

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

w bliskim kontakcie z Waszym środowiskiem. Jako sekretarz redakcji nieistniejącego już mie-

sekretarz redakcji: Tomasz Wlezień
t.wlezien@zawod-architekt.pl

Standardami” (przed kilku laty) i koordynator szkoleń „Technika w architekturze” (zupełnie nie-

sięcznika „bit” (wspominam z łezką w oku), organizator cyklu spotkań „Projektowanie Ponad
dawno poświęconych tematowi murów). Skrzydeł dodaje mi fakt, że wielu z Was zdecydowanie

redakcja: Ewa Kowalewska
Katarzyna Krzywińska-Szczygieł
Magdalena Michalczyk
redakcja@zawod-architekt.pl

pozytywnie oceniało merytoryczną stronę tamtych przedsięwzięć.
Głównym celem postawionym przed Z:A jest przekazywanie treści merytorycznych, rozwijanie wiedzy praktycznej i wymiana doświadczeń związanych z uprawianiem zawodu archi-

projekt graﬁczny: Oria Media
serwis foto: mammamia studio
dtp: Ewa Krzywińska, Artur Busz
korekta: Dariusz Tokarz
marketing i reklama
w wydawnictwach Izby Architektów:
Sebastian Osowski
osowski.biuletyn@izbaarchitektow.pl
tel. kom. 603 79 66 60
druk: Allexim sp. z o.o.

tekta jako działalności na współczesnym rynku. Rynku konkurencji i marketingu.
Architektura jest Sztuką, lecz sztuką jest także skuteczne prowadzenie negocjacji, zawieranie dobrych umów, profesjonalna promocja, budowanie silnej pozycji własnej pracowni.
Wzmacnianie ekonomicznej siły jednostki to przecież droga do wzmocnienia rangi i wizerunku
całego środowiska. Taki jest cel powołania działów „doświadczenia zawodowe” oraz „biznes,
ﬁnanse, zarządzanie”. Techniki i technologie budowlane, rozwiązania materiałowe, a także
konkretne sytuacje w projektach i na inwestycjach będą tematami „studium przypadku” oraz
„techniki w architekturze”. „Prawo” (choć tylko jako dział pisma) komentarza nie wymaga.

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

I wreszcie „sport, podróże, pasje”. Zaskoczenie? Lecz przecież każdemu z nas należy się
chwila odpoczynku po intensywnej codzienności.
Czy tak otwarta formuła pisma dla architektów się sprawdzi? Na pewno chciałbym, by Z:A
stał się czytany. Bezpłatny nie musi oznaczać nijaki i nieciekawy.
Zatem z pokorą i z rumieńcem skromności oddaję w Wasze ręce ten pierwszy numer. Mam
nadzieję „Zawodem:Architekt” nie sprawić zawodu i zaufania nie zawieść. A nawet jeśli znajdzie
się statystyczne 10% złośliwców (vide: „Budujemy w naszych głowach”), to animuszu nie stracę.

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

Nakład 9200 egzemplarzy

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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PS
W „Biuletynie IA” wiceprezes KRIA ds. informacji Sławomir Żak na temat Z:A napisał: „Będziemy wdzięczni za komentarze, za wszystkie głosy konstruktywnej krytyki”. Podpisując się pod
tym apelem, zapraszam do korespondencji na adres: s.osowski@zawod-architekt.pl

z : a _ 01 _ 2007
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Transitions
– light on the move

Kuryłowicz&Associates
we Wrocławiu

Edycja 2007 wystawy Transitions
prezentuje osiem instalacji zaprojektowanych przez osiem europejskich pracowni architektonicznych
z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii oświetleniowych. W ten
niebanalny sposób firma Philips
zwraca uwagę na możliwości aranżacji przestrzeni i wnętrz dzięki coraz
bardziej inteligentnemu oświetleniu.
We wrześniu ekspozycja gościła w Warszawie i we Wrocławiu,
a zwiedzający, którzy skorzystali
z zaproszenia, z pewnością nie czuli
się zawiedzeni. Przekonaliśmy się nie
tylko, jak działa magia światła, ale
także jak osiągnięto prezentowane
efekty. Każda instalacja zajmowała
specjalny kontener – mogliśmy wejść
do środka i poczuć, co zmienia się
pod wpływem naszej obecności.
Tuż obok ustawiano drugi, w którym
przedstawiano systemy użyte w danej
instalacji, inne w każdym z projektów.

Powszechną radość wzbudzała
„Wiosna światła” (Spring of light),
instalacja hiszpańskiej pracowni
Mansilla+Tunón Arquitectos z Madrytu. Hiszpanie najpełniej wykorzystali przestrzeń swojego kontenera.
Za pomocą luster i świateł stworzyli
świetlną łąkę sięgającą po wirtualny
horyzont. Pas metrowej wysokości
nowoczesnych „kwiatów” o kształcie
dysku ożywał i zmieniał się w ciągu
kilku minut z zimowej, wiejącej chłodem w ciepłą, budzącą się do życia
łąkę, pokazując niezwykłą rozpiętość
barw i klimatów.
Zaprezentowano także światło,
którego można dotknąć i na dodatek
żyje ono pod naszą ręką. Dosłownie!

Nie brakowało chętnych do tworzenia
świetlnych rysunków w kontenerze
„Epoka pocyfrowa” (Post digital,
proj. Fabio Novembre, Mediolan,
Włochy), w którym nawet najbardziej
nieśmiali rysowali diodami LED
niewielkie zygzaki. Co odważniejsi
kreślili serca i nie tylko.
Przyznajemy, że zaskoczyła
nas także pozytywna przemiana
fabrycznego terenu wrocławskiego
Dozamelu, oświetlonego wokół hali
wystawienniczej diodami LED. Podobnie jak we wnętrzu, gdzie dźwigi,
szyny i inne elementy stalowej
konstrukcji efektownie wydobyto za
pomocą światła, tworząc niezwykły
poindustrialny klimat.
[MM]

Ponad dwadzieścia projektów,
zarówno obiektów zrealizowanych,
jak i niewykorzystanych koncepcji
APA Kuryłowicz&Associates, będzie
można zobaczyć we wrocławskim
Muzeum Architektury. Przygotowywana przez tę instytucję oraz prof. arch.
Ewę i Stefana Kuryłowiczów wystawa
ma pokazać nie tylko dotychczasowy
dorobek pracowni,
ale także proces
przechodzenia
od pierwszych
myśli i rysunków
do finalnego kształtu budynku:
dialog z otaczającą przestrzenią, jak
i zasady, w oparciu o które twórcy
próbują tę przestrzeń kształtować.
Wystawa pt. „Wielka sztuka za wielka”
będzie prezentowana od 15 listopada
do 18 stycznia 2008 we wrocławskim
Muzeum Architektury przy ulicy
Bernardyńskiej.
[TW]

Nowa wysokość składki
członkowskiej w 2008 roku
Realizując postanowienia uchwały nr 15
IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu
Izby Architektów w sprawie wysokości
składki członkowskiej, w dniu 24
października br. KRIA podjęła uchwałę
określającą wysokość składki obowiązującej w przyszłym roku.
Od 1 stycznia 2008 r. składka będzie
wynosiła 60 złotych miesięcznie.

IV Nadzwyczajny Krajowy Zjazd
Izby Architektów
Krajowa Rada Izby Architektów decyzją
z 24 października 2007 roku zwołała na
8 grudnia 2007 r. IV Nadzwyczajny
Krajowy Zjazd Izby Architektów.
W porządku obrad przewidziano
wybory Prezesa Krajowej Rady
w związku z rezygnacją kol. arch.
Tomasza Taczewskiego ze względów
osobistych, wybory uzupełniające do

składów KRIA, KSD i KKR, przyjęcie
budżetu Izby na rok 2008 oraz sprawy
wniesione do Krajowego Zjazdu przez
Komisję Zjazdową.

Kolekcja Oggi Mono
Puryzm i wyraﬁnowanie. W dodatku
Mono, choć dla dwojga. Kolekcję mebli
do sypialni Mono, sygnowaną przez
polską ﬁrmę Oggi, podobnie jak inne
meble tego producenta wyróżnia detal.
Tym razem są to tapicerowane listwy

wykończeniowe, które stały się znaczącym elementem dekoracyjnym łóżka
oraz szafek nocnych. Ten wydawałoby
się prosty zabieg projektanta Macieja
Karpiaka, nadaje meblom niezwykłą
lekkość i posmaku luksusu. Sypialnię
wykonano z płyty meblowej o zwiększonej wytrzymałości i odporności na
zarysowania. Kolekcja obejmuje trzy
kolory egzotycznego drewna: teak,
zebrano i wenge. Szafki nocne i komodę
wyposażono w system otwierania push.
> www.oggi.pl
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III Ogólnopolskie Forum
Budowlane w Krynicy
Polska Izba Przemysłowo-Handlowa
Budownictwa oraz ﬁrma Fakro organizują Ogólnopolskie Forum Budowlanego
„EURO 2012 – wyzwaniem dla środo-

wisk budowlanych Ukrainy i Polski”,
które zaplanowano na 10-12 stycznia
2008 r. Celem konferencji, która tradycyjnie odbędzie się w Krynicy Zdroju,
jest integracja środowisk budowlanych
Ukrainy i Polski, prezentacja ofert
współpracy oraz przegląd aktualnego
stanu realizacji inwestycji na terenie
obu krajów. Organizatorzy zapraszają
specjalistów i ekspertów branżowych
z Ukrainy i Polski.

Seria łazienkowa Element
Element to ceramiczne sześcioboki
drwiące z naszych przyzwyczajeń
i przełamujące standard okrągłych

form w łazience. Ten wyjątkowo spójny
„twórczy ferment”, zaprojektowany przez
Davida Chipperﬁelda, nadaje wnętrzu
rys wytwornej elegancji i modnego,
niepowtarzalnego stylu. Ceramika,
wraz z wanną, brodzikiem i serią baterii,
cechuje się niebanalnym designem,
który zaskakuje i przyciąga oryginalnością, a jednocześnie urzeka niezwykłą
prostotą. Kolekcja zdobyła już kilka
wyróżnień, m.in. Łazienka Wybór Roku
2007 i ostatnio – Prodeco 2007.
> www.roca.pl

z : a _ 01 _ 2007
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Caparol Trend 2007
Czy mieszanka wydarzeń społecznych
(np. kryzys energetyczny), rozwoju
technicznego (np. przemysłu tworzyw
sztucznych) oraz naturalnych cech
ludzkich (np. uczucie obrzydzenia)
mogą prowadzić do zmiany trendów
kolorystycznych w architekturze i projektowaniu wnętrz?
Autorzy „Caparol Trend 2007”,
wspólnego opracowania Instytutu International Trendscouting i ﬁrmy Caparol,
przekonują, że tak. Po dwuletnich
badaniach powstała publikacja, która
nie tylko odpowiada na pytanie, co
było modne w latach minionych i czym
fascynujemy się obecnie, ale również

stara się przedstawić tendencje będące
niejako drogowskazami na przyszłość.
Na podstawie dokumentacji cykli
kolorystycznych i materiałowych
w ostatnich pięćdziesięciu latach (od
1955 do 2005 roku) z ogromnej ilości
współczesnych tendencji rozwijających się równolegle wobec siebie
wyłoniono dwa dominujące kierunki.
W pierwszym ogromną rolę odgrywają klasyka i egzotyka, przenikanie się
stylów z naciskiem na potrzebę dekoracji, ornamenty i bogatą kolorystykę. Drugi jest powrotem do czystych
form i kontrastów, które wnoszą
do trendów „miejską prowokację”,
odważnie bazując na kontrastowych
zestawieniach kolorystycznych.

W każdym z tych kierunków wyodrębniono po dwa trendy, na podstawie
których Caparol zaproponował 4 nowe
kolekcje: DeLuxe (koniec z surowością)
i East (harmonia z nutą pachnącej
egzotyki) oraz Fancy (świeżość
i dobry humor) i Punky (niepokorne
zestawienia krzyczące energią).
W ten sposób ﬁrma udowadnia, że
stara się być obserwatorem i twórcą
jednocześnie, kreując produkty (farby
i materiały dekoracyjne) będące tworzywem w rękach każdego, kto dostrzega
trendy, nie boi się za nimi podążać lub
eksperymentować nawet daleko poza ich
granicami. Oﬁcjalny pokaz odbył się
19 września br. w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny w Warszawie. [TW]
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Ahrend oﬁcjalnie w Polsce
Royal Ahrend – holenderski ekspert
w dziedzinie elastycznych rozwiązań
biurowych, oferujący produkty dla
klientów z najwyższych segmentów
rynku, rozpoczyna współpracę z polską
ﬁlią pochodzącej z Finlandii ﬁrmy
Martela. Dzięki umowie Martela będzie
na polskim rynku wyłącznym dystrybutorem wielu wiodących produktów
Ahrend, w tym: stołów Ahrend 1030,

700 i 500, systemów szaf biurowych,
ścian działowych S32, a także krzeseł
Ahrend 350, 250 i 230. Oferta Ahrend
to kolekcje projektowane w charakterystycznym, ponadczasowym stylu. Jej
ekskluzywne propozycje staną się uzupełnieniem rodziny znanych produktów
Martela, takich jak krzesła Onda, szafy
Combo czy biurka Pinta. Uroczysta
inauguracja współpracy odbyła się
11 października w Warszawie.

stare zaklęcia
pałace i zamki
wielkie nadzieje
nieskromne zachcianki
woda i wóda
balangi i bale
potknięcia, upadki
wylane żale
pośpiech ucieczki
zmylone tropy

Multipanel Auraton
Auraton 1111 Multi służy do elektronicznego sterowania systemem
ogrzewania budynku. Ten nowy model
sterownika łączy w sobie funkcje, zalety
i przeznaczenie swoich 4 poprzedników: modeli Auraton 1100 E, 1100 K,
1100 W i 1100 Z. Nadaje się do współpracy niemal ze wszystkimi mechanizmami grzewczymi korzystającymi
z pomocy pomp obiegowych. Zaprojektowane na bazie mikroprocesorów
urządzenie może sterować zarówno
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pompami centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej, jak również
termokominkiem w układzie c.o. oraz
tradycyjnymi nawiewowymi kotłami
c.o. na miał i węgiel. Dzięki temu instalacja nowego, kolejnego urządzenia

grzewczego nie wiąże się już z dodatkowymi kosztami na przeróbki i nowy
sterownik. Panel jest prosty w montażu
i obsłudze. Od poprzedników odróżnia
go także duży, czytelny wyświetlacz
LCD, pozwalający wygodnie ustawiać
i odczytywać wszystkie pożądane
parametry. Wersja podstawowa (jeden
czujnik) umożliwia pracę w jednym
trybie. Do obsługi większej liczby
urządzeń wymagane jest rozbudowanie
systemu o dodatkowe czujki.
> www.lars.pl

podsłuchy i taśmy
czołgi, okopy
ostatnie reduty
ostatnie medale
ostatnie sekundy
jest!... i nie ma jej wcale

S. Żak, 15.10.2007
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Budujemy w naszych głowach
Wrocławskie biuro ArC-2 od kilkunastu lat łączy funkcje pracowni projektowej i ﬁrmy deweloperskiej. Jego współwłaściciela, arch. Mariusza
Szlachcica, namówiliśmy na rozmowę o prowadzeniu takiego modelu
biznesu. Jak działa, czy pomysł się sprawdza i komu się to opłaca?

Panie Mariuszu, jak Pan zarabia pieniądze?
> Wykonując projekty architektoniczne i sprzedając mieszkania oraz budynki użyteczności
publicznej wykonane na podstawie moich projektów. Pełnię funkcję autorsko-deweloperską.
Blisko połowa projektów powstaje w związku
z naszą działalnością deweloperską, ale pozostałe 60 procent to zlecenia dla innych inwestorów.

Fot. mammamia studio

Architekt i deweloper. Jak doszło do takiej
„fuzji”? Pamięta Pan jeszcze początki?
> [śmiech] Nie jestem jeszcze taki stary! Pracownia powstała 17 lat temu, natomiast równoległą działalność architektoniczną i deweloperską prowadzimy od 12 lat. Jako deweloper
zaczęliśmy działać przymuszeni sytuacją.
Pierwszym powodem było rozgoryczenie
współpracą z inwestorami. Nasze biuro od samego początku było duże. Musieliśmy przyjmować duże zlecenia, nie utrzymalibyśmy się
z projektowania domów jednorodzinnych. Po
zmianie ustrojowej, gdy rynek zaczął się odbudowywać, pojawili się też nowi deweloperzy.
Ktoś, kto jeszcze wczoraj szył na przykład dżinsy, dziś już chciał budować mieszkania. Współpraca z tymi ludźmi to była katastrofa.
Do tego kooperacje na rynku francuskim
wymogły na nas model pracy stosowany na
Zachodzie, gdzie architekt odpowiada za inwestycję aż „pod klucz”. To oznaczało, że
musiałem poszerzyć zespół np. o inspektorów
nadzoru, ekonomistów. Gdy zlecenia dla inwestorów zagranicznych zaczęły się kończyć,
stanąłem przed koniecznością wykorzystania
tego zespołu. To była idealna sytuacja, by
wkroczyć do działalności deweloperskiej.
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Zabrzmiało pioniersko. Czyli nie było wzorców do naśladowania?
> Żadnych. To była kompletna amatorszczyzna i samouctwo. Metoda prób i błędów.
Dopracowaliśmy się pewnego modelu, który
funkcjonuje w miarę sprawnie.
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Zyskowność działalności deweloperskiej
jest większa niż projektowej. Ale zyskuję też jako
architekt – podpisując się pod tymi projektami,
buduję własną reputację.

Czuł Pan wtedy, że może się nie udać?
> Byłem 12 lat młodszy. Podchodziłem do
tego bardzo entuzjastycznie. Nie do końca
zdawałem sobie sprawę z ryzyka. Teraz nie
wiem, czy porwałbym się na coś takiego.
Zaczynaliśmy od małej inwestycji: budynku
na 50 mieszkań. Wybrnęliśmy ze średnim
efektem, ale nie było wpadki. Można było
działać dalej.
A jak reagowali ówcześni nabywcy waszych
mieszkań?
> Zaczynaliśmy, gdy większość osób nawet
nie wiedziała, co oznacza słowo „deweloper”.
Kredyty były bardzo drogie, więc klienci inwestowali w mieszkania oszczędzoną, ciężko
zarobioną gotówkę. Zdarzało się, że w formie
zabezpieczenia chcieli przejmować część
udziałów w spółce.
Teraz jest już zupełnie inna sytuacja.
Nabywcy są bardziej profesjonalni, ale i my
mamy większe doświadczenie. Może się narażę, ale uważam, że w każdej grupie społecznej lub zawodowej 10% to złośliwcy. I ja
wiem, że sprzedając mieszkania, traﬁę także
na 10% złośliwości. Takie niebezpieczeństwo
jest wpisane immanentnie w tę działalność
i koniec. W przeważającej większości opinie
o naszej działalności są bardzo pochlebne.
Nagrody na konkursach też są bardzo ważne, ale pozytywne opinie ludzi mieszkających
w domach, których pomysły powstały w naszych głowach, są bardzo budujące.
Wydaje się, że znalazł Pan symbiozę idealną.
Kto najwięcej zyskuje na połączeniu: Pan,
ﬁrma, klienci?
> Wszyscy. A najbardziej, w moim przekonaniu, produkt ﬁnalny, czyli budynek i jego architektura. Klient zyskuje, bo otrzymuje ładny budynek. Firma – bo ma wolne środki na rozwój.
Zyskowność działalności deweloperskiej jest
większa niż projektowej. Ja też zyskuję jako
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architekt – bo podpisując się pod tymi projektami, buduję sobie reputację. Nasze biuro wykonało w ostatnim czasie 5 zadań deweloperskich i wszystkie zostały nagrodzone w różnych
konkursach. Z zadań, które robiliśmy dla innych
inwestorów, nagrodzono około 30%.
Problem we współpracy z inwestorami
zewnętrznymi, a przede wszystkim wykonawcami, leży w tym, że zapominają podstawowej sentencji: „diabeł tkwi w szczegółach”. Podobno pierwotna wersja wygłoszona
przez Miesa van der Rohe brzmiała „Bóg tkwi
w szczegółach”. Różnica zasadnicza, choć
sens ten sam. Tymczasem u nas im bliżej
końca budowy, tym większe oszczędności,
a powinno być odwrotnie, ponieważ to detal
decyduje o jakości dzieła.
A jakość techniczna budynków? Łatwiej o nią
zadbać, będąc architektem i deweloperem
jednocześnie?
> Oczywiście, że łatwiej. Jest jednak ﬁnansowy dylemat: jeśli będzie lepszy materiał,
to mniej zarobię jako deweloper. Trzeba
rozstrzygnąć, co jest ważniejsze: najwyższej
jakości dachówka czy wycieczka na Alaskę.
Przyznaję jednak, że czasem trudno zrozumieć zmiany wprowadzane przez inwestorów bez uzgodnienia z architektem, bo
często nie niosą one ze sobą nawet skutków
ﬁnansowych. Budynek będzie brzydszy, ale
nie będzie tańszy.
Próbował Pan policzyć, ilu kolegów próbuje
działać wg podobnego modelu?
> Z tego, co wiem, to niewielu. Trochę się dziwię, ale tak jest. Także na świecie mało jest takich przypadków. Trzeba jednak zauważyć, że
deweloperzy dysponują bardzo dużymi kapitałami i architektom trudno jest z nimi konkurować. W Polsce byłoby architektom łatwiej, ale
jakoś do tego się nie kwapią. Może za mało
zarabiają, żeby wystartować?

Czyli taka integracja ma swoje zalety?
> Sporo zalet! Dzieło na tym zyskuje. Architekt musi mieć cały czas poczucie, że jest jednocześnie deweloperem. Wtedy myśli nie tylko
w kontekście szeroko rozumianej twórczości,
piękna ponad wszystko, ale też myśli pod kątem inżynierii ﬁnansowej, sprzedaży obiektu,
jego zalet ekonomiczno-funkcjonalnych.
Z drugiej strony, będąc deweloperem, trzeba pamiętać o architekturze, bo jak o niej się
zapomni, to pieniądze zaczynają przesłaniać
obraz. Człowiek się zatraca.
Pracuje się dla pieniędzy.
> Nie wszystko robi się dla pieniędzy. Znam
przykład francuskiego architekta, który był
też deweloperem. Ze znakomitym skutkiem.
Na przełomie lat 60. i 70. projektował świetną mieszkaniówkę: przeszklenia od podłogi
do suﬁtu, ogrzewanie podłogowe, połączenie
kuchni z salonem, świetne strefowanie. Deweloperzy się przestraszyli, bo jakość oferowanych przez niego budynków była nieporównanie lepsza. Wymogli na bankach, by postawiły
kredyty ﬁrmy w stan natychmiastowej wymagalności. Firma zbankrutowała. Podobna historia wydarzyła się w Gdańsku, gdzie 100 lat
przed Jacquardem jakiś rzemieślnik wymyślił
mechaniczne krosno. Cech tkaczy zasztyletował wynalazcę, zatrzymując historię.
O Wall Street House też Pan kiedyś powiedział,
że ten biurowiec nie powstał dla pieniędzy?
> Mieszkania łatwiej się sprzedają, bo rynek
deweloperski w Polsce jakoś się już ukształtował. Poza tym cały czas mamy przewagę
popytu nad podażą. W przypadku biur klient
jest bardziej wybredny. Poza tym mało ﬁrm pozwala sobie na zakup biur, które powstaną za
2, 3 lata, gdyż same nie wiedzą, czy będą wtedy jeszcze istniały. Dlatego budując budynki
o takim przeznaczeniu, trzeba zaciągnąć kredyt, a sprzedawać lub wynajmować już po
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wybudowaniu. Dzisiaj, nauczony doświadczeniem z Wall Street House, wiem, że inaczej
przeprowadzałbym podobne przedsięwzięcie
od strony organizacyjnej.
Sytuację ma Pan komfortową. Nie każdy może
projektować i budować to, co zechce.
> Architekt nigdy nie uchroni się od oceny
użytkownika. Nawet jeśli projektujemy na zlecenie, to deweloper jest tylko pośrednikiem.
Gdy sam jestem deweloperem, mam kontakt
z klientem. Wtedy łatwiej wyczuwam jego potrzeby, mam możliwości przekonania go do
własnych rozwiązań. Praca architekta to ciągłe
igrzyska z inwestorami, z ich brakiem zaufania.
Z ich brakiem wiedzy, jaka jest rola architekta.
Dlatego projekty często są zmieniane, na czym
cierpi instytucja prawa autorskiego, która w polskiej architekturze chyba jest martwa.
Ma Pan na myśli, że klient zmienia architekta?
> Z jednej strony nie można inwestorowi odmawiać prawa do zmiany projektanta. Drugi
architekt musi jednak rozstrzygnąć w swoim
sumieniu, czy chce kontynuować dzieło, a wtedy powinien skonsultować się z poprzednikiem.
To taki savoir-vivre, odrobina kultury.
Gdy widzę, jak wykonawcy kładą niektóre termoizolacje, jak je malują, to nie sądzę
by ktoś kontaktował się z architektami tych
domów. Mam apel do wszystkich urzędów
w Polsce, żeby zwracały na to uwagę. Malunki
małego Kazia na niektórych całkiem ładnych
budynkach to… Nie wszystko, co było w latach
PRL, było złe. Jest trochę budynków zrobionych
z ikrą, które bardzo łatwo zniszczyć.
Wciąż przychodzą klienci z opinią, że potrzebują od architekta „zbioru rysuneczków”?
> Wiedza klientów jest coraz większa. Staram się w umowie bardzo szczegółowo zapisać to, co robimy. Wszystkie fazy dokumentacji, wszystkie uzgodnienia. To bardzo pomaga
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w ewentualnych konﬂiktowych sytuacjach.
Kiedy klient widzi, że zakres prac to wiele stron
zadrukowanych gęstym maczkiem, to nie dziwi się, że na pierwszej stronie jest taka cena.
Takie rozwiązanie podpowiadałbym zresztą
wszystkim kolegom architektom.
Startuje Pan w przetargach?
> Organizowanie przetargów wynika z zapisów ustawy o zamówieniach publicznych. Gdy
organizowany jest przetarg, wiadomo, że wygra ten, kto zaoferuje niższą cenę. Jeśli mamy
architekturę rozpatrywać na podstawie jednego kryterium: kto najtaniej wykona dokumentację, to ja przepraszam, ale wychodzę. Mogą
być limity ceny, żeby projektant się zastanowił, czy jest w stanie wykonać projekt za taką
sumę, jednak głównym kryterium powinna być
jakość projektu.
Zgadzam się. Właśnie o te kryteria toczy się
głośna w środowisku dyskusja między UOKiK
a Izbą Architektów. Niestety, urzędnicy i prawnicy nie rozumieją projektantów. To może lepiej
zacząć przekonywać inwestorów, że to dla nich
konkurs będzie najlepszym rozwiązaniem?
> Staramy się tłumaczyć klientom, że mogą
podnosić jakość architektury w kraju, że nie
można zapaskudzać przestrzeni. To są jakieś
argumenty, ale są miękkie.
Najważniejszy jest argument ﬁnansowy.
Inwestor ma wybór: wydając nieco więcej pieniędzy, będzie miał większy wybór i będą to
pieniądze wydane optymalnie, albo nie przeznaczy pieniędzy na konkurs i wtedy może
się uda i będzie dobrze. Gdy kryterium jest
architektura, a nie cena, otrzymujemy produkt,
który kiedyś możemy sprzedać.
To dobry klucz dla inwestorów indywidualnych, którzy przychodzą do architektów
z „wymarzonym” domem, który mielibyśmy
„tylko narysować”. Pytam klienta, czy myśli
o tym, że może za 5 lat zechce go sprzedać?

I czy jest w stanie wskazać potencjalnego
nabywcę, któremu ten dom tak się spodoba,
że go odkupi. Choćby kogoś w gronie najbliższych znajomych.
Może należałoby w jakiś sposób tłumaczyć inwestorom, że konkurs przyciągnie nazwiska,
ciekawsze projekty, medialne nagłośnienie
inwestycji? Byłby to jednocześnie sposób promowania samej architektury.
> Najważniejszą promocją są dzieła, czyli
trzeba dbać o budynki. Na pewno ważna
jest rola dziennikarzy specjalizujących się
w komentowaniu i promowaniu architektury.
To bardzo trudna sztuka, gdy trzeba coś
ocenić, wychodząc ponad poziom własnego gustu. Na Zachodzie ta dziedzina
dziennikarstwa, czy nawet pisarstwa, jest
bardzo rozwinięta. Pism o architekturze jest
multum, często na znakomitym poziomie.
W każdym domu inteligenta z klasy średniej
w dobrym tonie jest, że obok pism o modzie, o ogrodach są też pisma o architekturze. Architekci są gwiazdami.
A jeśli to nasi architekci nie potraﬁą się dobrze
zaprezentować?
> Dotychczas nie mieli kiedy. Dopiero zaczynają. Dobrze jest, gdy architekt zaistnieje
w mediach, bo nie tylko daje swoją twarz, ale
promuje też swoją twórczość.
Rozumienie architektury jest trudne i wymaga dobrego przygotowania. Do tego potrzeba elit, bo to one lansują takie dziedziny
jak dobra architektura, dobra muzyka, książka, sztuka. Wcześniej elity były tępione, teraz
próbują się odbudowywać. Dobrze by było,
żeby już od szkoły podstawowej uwrażliwiać
młodych ludzi na architekturę. Zaniedbania
wymagają wielu lat pracy. W innych kulturach,
w Japonii, Francji czy Holandii, dobry architekt
jest traktowany jak gwiazdor. O Remie Koolhaasie wszyscy w Holandii mówią Mistrz.
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Diabeł tkwi w szczegółach.
Podobno pierwotna wersja brzmiała „Bóg tkwi w szczegółach”.
Różnica zasadnicza, choć sens ten sam. Niestety,
inwestorzy nie pamiętają tej sentencji. Im bliżej końca budowy,
tym większe oszczędności, a powinno być odwrotnie.

Może dlatego, że obok tamtejszej architektury
trudno przejść obojętnie? O spektakularnych
budynkach łatwiej się mówi i pisze.
> We Wrocławiu pierwszym budynkiem, który ludzi „uderzył po głowie”, był Solpol. Teraz
to nie jest już istotne, czy był udany, czy nie.
Jego twórca, Wojciech Jarząbek, stał się rozpoznawany także w innych środowiskach. On
uprawia trochę taki kolorowy postmodernizm,
który odbijał się od polskiej szarości. Dobra
architektura, czasem kontrowersyjna, promuje całą architekturę.
Brakuje też chyba świadomości inwestorów, że
inwestowanie w architekturę pozwoli im więcej
zarobić?
> Taki obiekt jest jak Rolls-Royce. Z czasem,
choć się starzeje, nie tylko nie traci na wartości, ale wręcz zyskuje. Tylko ilu ludzi stać
na Rolls-Royce’a? Chodzi jednak o pewien
poziom świadomości.
A przykład Dubaju? Tam bajkowe wizje wymyślane są głównie po to, by przyciągnąć kapitał
od ludzi chcących takie budowle czy mieszkania kupować.
> Nie jestem sympatykiem pomysłu z wyspą
w kształcie palmy, bo jest kiczowaty, ale obok
jest miasteczko kultury, w którym projektują sławy architektury. Tego brakuje w Polsce.
Z dzieł światowej sławy architektów mamy tylko
Metropolitan Normana Fostera. Nie do końca
spektakularny, bo to biurowiec, do tego „pocięty” przez konserwatorów, przez co stał się owocem pewnego kompromisu. Teraz w Warszawie zaczyna budować Libeskind. To jest jakiś
przyczółek, ale w Pradze czy w Budapeszcie
światowa czołówka działa już od dawna.
Stało się. O całe mile odbiegliśmy od tematu,
dla którego się spotkaliśmy. Wróćmy jeszcze
do ArC-2.
> Bardzo proszę, nie mam nic przeciwko.
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Jeśli chodzi o zatrudnienie, preferuje Pan stałą
kadrę czy szuka „świeżej krwi”?
> Staram się utrzymywać proporcje 50:50.
Fluktuacja nie jest duża, jednak kilka osób
w roku przychodzi i odchodzi. To naturalne.
Zresztą dążymy, by nasi asystenci się kształcili,
czego efektem jest uzyskiwanie uprawnień. Czy
zechcą potem pracować w naszym biurze, czy
prowadzić własną działalność, to już ich wybór.
Bardzo nam zależy, żeby mieć zespół stałych,
wieloletnich współpracowników, z którymi możemy rozumieć się bez słów. Teraz takich osób,
łącznie ze mną, jest 6.
Szukacie młodych zdolnych?
> To trudne zadanie. Największą rolę odgrywa Internet. Łatwiej jest tym właścicielom biur,
którzy jednocześnie pracują na uczelniach.
Wtedy już u źródła wyłapują perełki.
Kiedyś w pracowniach funkcjonował system:
mistrz i uczeń. Starszy projektant dzielił się
wiedzą. Jak jest u Pana?
> Siłą rzeczy musimy się dzielić. Gdybyśmy
uprawiali „zgaduj-zgadulę”, nie zarobilibyśmy
na chleb. Formuła „mistrz i uczeń” nadal w jakimś stopniu istnieje. Jednak gdy biuro jest
duże, musi być mocno zhierarchizowane. Jest
główny projektant, są projektanci zespołowi,
więc kontakt między głównym projektantem
a uczniem jest rzadki. Podobnie jest w zachodnich biurach, gdzie szef najczęściej podróżuje
po świecie, zdobywając klientów. My staramy
się podkreślać pracę zespołową, organizować
narady, spotkania, w tym czasie możemy też
porozmawiać nieco luźniej.
Praca zespołowa to klucz do tego zawodu.
Oczywiście ważna jest myśl starego, doświadczonego architekta, ale musi on dopuścić do
głosu także młodych. Żeby zadawali pytania,
nawet głupie. A nuż to głupie pytanie nie jest
takie głupie i przewróci projekt do góry nogami? Może do zadania trzeba podejść inaczej,

nie rutynowo? Projektowanie to intuicja, smak,
talent. Dlatego dyskusja jest ważna.
Młodzi architekci powinni zostawać w kraju,
czy wyjeżdżać za granicę, by tam zdobywać
wiedzę i doświadczenie?
> Wyjazd po studiach za granicę na 2, 3 lata
to bardzo dobry pomysł, pod warunkiem że
absolwent jedzie, by pracować w pracowni,
a nie w piekarni. Młodzi ludzie poznają język,
szczególnie ten techniczny. Nabiorą pewności siebie. A później niech wracają. Popatrzmy, ile jest tu do zrobienia. Pół Polski trzeba
wyburzyć i budować od nowa. Następne
dwa, trzy pokolenia architektów będą tu miały
jeszcze multum roboty.
Gdybym zapytał, na czym Panu i wspólnikom
zależy dzisiaj najbardziej?
> Odpowiedziałbym trywialnie: żeby było dużo
interesujących zleceń. I porządne prawo. Jeśli
student uczy się do egzaminu i miesiąc przed
nim zmienia się prawo, to cała nauka idzie do
kosza. Często robimy projekt, opierając się na
jednym przepisie, a kończymy na drugim.
Wybrał Pan dla swojej ﬁrmy dobrą ﬁlozoﬁę?
> Uważam, że tak. Mam teraz portfel pełen
zleceń, biuro, bardzo dobry zespół. Osiągnąłem status, przy którym człowiek może czuć się
niezależny, może realizować to, co chce. Oczywiście chciałoby się realizować spektakularne
projekty, wieżowce, muzea, ale może przyjdzie
na to czas. Mam 46 lat, a w tym wieku podobno
życie architekta dopiero się zaczyna.
Tego oczywiście życzę.
> Dziękuję. Co prawda nie wiem, czy Koleżanki i Koledzy wybaczą nam tych kilka wycieczek od głównego tematu, mam jednak
nadzieję, że tak.
Rozmawiał Sebastian Osowski
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Inżynier
oprogramowania
Jarosława Chudzika poznajemy jako inżyniera budownictwa,
projektującego... programy wspomagające projektowanie.
Jako kolegę po fachu zapytaliśmy wprost:
czy oprogramowanie typu CAD musi być drogie?
Fot. mammamia studio

A gdyby sprzedawać je taniej?

Jest Pan konstruktorem, ale tworzy oprogramowanie. Pisać kody jest łatwiej, niż projektować?
> Cóż... Wyjechałem z Polski prawie 20 lat
temu, zaraz po studiach. Na Uniwersytecie
w Hanowerze zacząłem pisać pracę doktorską i tam dostałem propozycję pracy
w ﬁrmie, która pisała oprogramowanie. Oferta
była ciekawa – poszukiwano osoby znającej
techniczną stronę budownictwa, a z drugiej
strony piszącą kody źródłowe. Krótko mówiąc: inżyniera budownictwa i informatyka
w jednym.
Sprawdził się Pan w tej podwójnej roli?
> Pracowałem tam w sumie około 7 lat, więc
chyba tak. Po pewnym czasie przeszedłem
do działu odpowiedzialnego za promowanie
ich programów na świecie. Podpisywaliśmy
międzynarodowe umowy z Francuzami, Anglikami... Flagowym produktem był wówczas
ArCon – pozwalał obejrzeć trójwymiarowy
budynek, odbyć wirtualny spacer po pomieszczeniach. Napisałem jego polską wersję
i w 1997 roku wprowadziliśmy ArCona na nasz
rynek. 10 lat temu to było novum – program 3D,
wizualizacje... wiem, że robił wrażenie, bo
sprzedawał się bardzo dobrze.
I wówczas decyzja: powrót do Polski, za
zarobione pieniądze budujemy zespół i zaczynamy pisać własne programy – oczywiście
dla budownictwa. Dzisiaj mamy ich szerokie
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spektrum. Dla samych architektów INTERsoft
proponuje 3 programy, na które ma wyłączność w Polsce, do tego komplet oprogramowania konstrukcyjno-budowlanego, programy
instalacyjne, kosztorysujące.
Panie Jarosławie, nie zanudzajmy rozmową, co
który program robi, i że jak tu się kliknie, to
otworzy się submenu albo coś tam, a tamten
znakomicie zrobi nam więźbę dachową...
> Wietrzę podstęp. Ale słucham.
Program powielany na płycie CD to chyba
tani produkt? Dlaczego sprzedaje się go tak
drogo?
> Mottem naszej firmy jest: możemy sprzedawać dużo, bo sprzedajemy tanio. Możemy sprzedawać tanio, bo sprzedajemy
dużo. Mechanizm ustalania ceny łatwo wyjaśnić, podając przykład: trudno jest znaleźć w ziemi grudkę złota, więc im mniej jest
złota na rynku, tym jest droższe. Im większy
i rzadziej spotykany diament, tym drożej się
go wycenia.
W przypadku software’u jest dokładnie...
odwrotnie. Wartość programu dla osoby, która go pisze, powstaje dopiero w momencie,
gdy zaczyna być on używany przez innych.
Można napisać program na pojedyncze zlecenie, ale ten biznes ma sens dopiero, gdy
sprzedaje się więcej niż kilka sztuk. Im więcej sprzedanych licencji, tym lepiej i dla pro-

ducenta programu, i dla odbiorcy. Dlatego
my jesteśmy zdania, że lepiej sprzedawać
tanio, a dużo.
Tak po prostu?
> Oczywiście nie tak po prostu. Problemem
jest granica. Nie można sprzedać choćby i tysiąca licencji po 2 zł. Produkowanie software’u
kosztuje – pomijając wartość samego pomysłu, trzeba kupić programy do pisania, opłacić
programistów, zadbać o promocję, ktoś musi
to wprawiać w ruch. I to są spore pieniądze.
Jeśli jako producent muszę wyłożyć kilkaset
tysięcy złotych, to klienci muszą za to zapłacić. Inaczej przestanę ten program rozwijać.
Dlatego powtórzę: największą sztuką jest
wyczucie granicy. Czy jeśli zmniejszę cenę
o połowę, to obrót zwiększy mi się trzy razy?
Jeżeli tak, to tylko o to chodzi. I robię to.
Na pewno nie ma w tym jakiegoś konﬂiktu interesów?
> Konﬂiktu nie ma, ale zalecam ostrożność.
Jeśli mówimy o obniżaniu ceny, to oczywiście
potrzebna jest świadomość, ilu możemy pozyskać klientów: kilku, kilkuset czy kilka tysięcy?
I to jest sztuka.
Sprawa wydaje się więc banalna. Obniżamy cenę
i sprzedajemy, klienci są zadowoleni...
> Sprawa tylko z pozoru wydaje się banalna, bo proszę zobaczyć – prawie nikt tego
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Mechanizm ustalania ceny łatwo wyjaśnić: im mniej
złota na rynku, tym jest droższe.
W przypadku software’u jest dokładnie... odwrotnie.

nie stosuje. Nikt śmiało tego nie robi, ponieważ, co oczywiste, obawia się, że nawet
obniżając ceny, może nie osiągnąć planu
sprzedaży. To problem, zwłaszcza gdy mówimy o oprogramowaniu specjalistycznym,
gdy grono potencjalnych zainteresowanych
jest zamknięte. Architektów w Polsce jest tylko kilka tysięcy i koniec.
Czyli musimy płacić?
> Chciałbym, by architekci zrozumieli, co
wpływa na to, że najbardziej zaawansowane
programy są bardzo drogie. Ja doskonale rozumiem, że jeśli program jest drogi, to wielu
go nie kupi, ponieważ projekty, jakie opracowują, są zbyt małe i tanie w stosunku do kosztów zakupu takiego software’u. Dlatego na
przykład proponowany przez nas IntelliCAD
kosztuje około 10 razy mniej niż popularny
AutoCAD. Wydaje mi się, że to jest już do
przyjęcia. Zakup programu za 1000-2000 zł
odczuwa się zupełnie inaczej niż zakup za kilka czy kilkanaście tysięcy.
Czy jednak sytuacja, gdy jeden program kosztuje kilka razy mniej, nie budzi u klientów obawy, że tańsze jest zdecydowanie słabsze?
> Często cena programu warunkowana jest
polityką, którą kieruje się ﬁrma przy sprzedaży
oprogramowania. Weźmy np. system Linux,
który jest dostępny bez opłat. W przypadku
IntelliCADa jest tak, że ﬁlozoﬁa działania przypomina AutoCADa, a użytkownik właściwie nie
wyczuwa różnicy. Od razu uprzedzę kolejne pytanie – tak, prawnie nie ma żadnych zastrzeżeń.
Pewna grupa informatyków uznała, że stworzy
coś podobnego – powstał program o podobnej ﬁlozoﬁi funkcjonowania. Dzisiaj ta ﬁlozoﬁa
jest rozwijana przez konsorcjum ITC (IntelliCAD Technology Consortium, USA), którego
członkiem już od wielu lat jest INTERsoft. W ramach członkostwa otrzymujemy kody źródłowe
i współpracujemy przy rozwoju programu.
Ale jest chyba jakaś różnica między programami?
> Należy się zastanowić, do czego chcę
użyć programu. Jeżeli robię skomplikowane
projekty, galerie handlowe czy wielkie kom-
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pleksy przemysłowe, to oczywiście – AutoCAD
ma pewne rozwiązania, które działają szybciej
i sprawniej. Tylko ile takich wielkich przedsięwzięć jest realizowanych w Polsce? Uważam,
że do projektowania domów i średniej wielkości budynków IntelliCAD jest programem wystarczającym. Stosunek ceny do jakości nie
podlega dyskusji – gdyby te dwa programy
kosztowały tyle samo, można by się było zastanawiać.
Zatem gdy przychodzi do Pana architekt otwierający pracownię, to ile gotówki musi przygotować?
> Przede wszystkim – ludziom, którzy rozpoczynają, dajemy znaczne rabaty. Jeżeli chodzi o architekta, to na początek poleciłbym
IntelliCADa wraz z ArCADią – zintegrowaną
nakładką posiadającą narzędzia typu: ściany, okna, drzwi. Najtańsza wersja IntelliCADa
kosztuje ok. 900 zł netto i ArCADia drugie tyle.
Natomiast architektom projektującym wnętrza
na początek polecałbym wybór ArCona, którego ogromną zaletą są wizualizacje i spacery 3D.
To robi wrażenie na inwestorach.
Mamy też program Allplan, ale to już jest
wyższa półka – w granicach kilkunastu tysięcy
złotych.
Właśnie, właśnie. Czy przejmując na początku
tego roku dystrybucję Allplana, nie zaczęliście
konkurować sami ze sobą?
> Wręcz przeciwnie. Dajemy szerszy wybór.
Pracownia projektująca duże obiekty powinna
używać programu takiego jak Allplan, bardziej
zaawansowanego i posiadającego większe
możliwości. Mamy w ofercie kilka programów
o różnej ﬁlozoﬁi działania, dzięki temu klient
przychodzący do nas z zapytaniem zyskuje
obiektywne doradztwo. Program to narzędzie. Jeśli architekt zdeﬁniuje, czego oczekuje
od programu i jakimi projektami się zajmuje
– możemy zaproponować konkretne narzędzia. Program podstawowy i zestaw dodatków, np. nakładki automatyzujące niektóre
specyﬁczne działania, gotowe biblioteki elementów itd. Jedno jest pewne: nie oferujemy
jednego programu, więc nie musimy podkreślać wyłącznie wybranych zalet.

Brzmi to trochę jak wolontariat.
> Ale to szczerość. Zwykle jest tak, że architekt zaczyna pracę w ArConie. Robi koncepcję,
projekt wstępny, wizualizuje to i pokazuje klientowi. Inwestor mówi OK, tak jest dobrze. Trzeba więc teraz przygotować rysunki techniczne.
I z tym ArCon może już sobie nie radzić, ponieważ operuje bryłami. Jeżeli robimy projekt
1:100, to pojawią się pewne problemy, np.
z rysunkiem detali architektonicznych. To nie
jest program do rozrysowywania szczegółów.
Z drugiej strony – w Allplanie trzeba się sporo
namęczyć, by osiągnąć to, co w ArConie można zrobić w 3 sekundy.
Dlatego nigdy nie powiem, że któryś z programów jest lepszy. Każdy jest dobry w czymś
innym. Rzecz w tym, że niewiele jest osób, które mają obiektywne porównanie, bo pracują
na jednym, drugim i trzecim. Musiałyby mieć
w biurze taki komplet i używać jednocześnie
wszystkich. Ale takich ﬁrm jest mało. Zresztą
nie o to chodzi. Architekt powinien projektować, zamykać projekty i mieć też czas na odpoczynek.
Wobec tego czym się kierować?
> Podejmując decyzję, mamy do dyspozycji:
opinie kolegów – subiektywne, opinie sprzedających pojedyncze programy – fachowe,
lecz też skażone subiektywną oceną, opinie
niezależnych ﬁrm – no, tu jest szansa. Mamy
jeszcze Internet – ale to również informacje
autorskie. Z kolei fora dyskusyjne rodzą pytanie: kto pracujący zawodowo ma na tyle
wolnego czasu, by dyskutować i dzielić się
doświadczeniami? W przypadku INTERsoft
kupujący jest w bardzo wygodnej sytuacji.
Z uwagi na szerokie spektrum oferowanego
oprogramowania może liczyć na obiektywną
poradę handlowca.
Podejmowanie decyzji to stały dylemat. Publikujemy w tym numerze Z:A tekst o kryteriach
wyboru oprogramowania, więc jeśli Pan się
zgodzi, to umówimy się na kolejną dyskusję
i rozwiniemy ten temat?
> Nie widzę problemu.
Rozmawiał Sebastian Osowski
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Negocjacje to gra partnerska
Bartłomiej Posmyk

Zbyt wymagający inwestorzy czy zbyt słabi architekci?
Pytanie to łączy w sobie kwestie realizowania wizji twórcy
z biznesową stroną działalności architekta. Poddajmy analizie
powody negocjacyjnych porażek biur projektowych.

Często wymienianą przeszkodą do uzyskania
spójności wizji przestrzennej przewidzianą
przez architekta stają się ograniczenia ﬁnansowe i sprzeczne żądania, które stawia inwestor. Czy możliwa jest zatem kompromisowa
sytuacja – z jednej strony utrzymująca reżim
budżetu inwestycyjnego, a z drugiej strony zachowująca wyraz, jaki inwestycji nadaje wizja
architekta? Czy dla osiągnięcia tego kompromisu możemy znaleźć kryteria, dzięki którym
architekt może skutecznie negocjować i egzekwować wobec inwestora swój udział w inwestycji jako równoprawny partner i doradca?
Zanim spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania, na początek warto przyjrzeć
się rozbieżnym oczekiwaniom, jakie wywołuje
rola architekta. Architekt, rozmawiając z nowym klientem, podkreśla swoją wyobraźnię
przestrzenną, kreatywność, budując zaufanie
klienta do swoich kompetencji. Efektem tego,
w oczekiwaniach architekta, jest uzyskanie
zamówienia na projekt, który będzie wyrazem powyżej przedstawionych atutów. Czego
i kogo natomiast oczekuje klient? Przerysowując trochę proporcje: klient często oczekuje
specjalisty, który dla zdobycia zamówienia
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zrobi prawie wszystko – np. przygotuje analizy
przedprojektowe i sam projekt budowlany…
za darmo. Klient może też oczekiwać dużego
zaangażowania pretendentów do kontraktu
projektowego, przejawiającego się różnymi
formami darmowych konsultacji, mając nadzieję zaskarbić sobie w ten sposób uwagę
i przychylność inwestora. Okazuje się zatem,
że oczekiwania co do roli architekta już na
samym początku – zanim zaczniemy analizować proces negocjacyjny – mogą uplasować
architekta w gorszej, służebnej pozycji.
Czy ta nierównowaga jest nieodwołalnie
wpisana w proﬁl pracy architekta? Przypatrzmy
się stwierdzeniom przykładowych inwestorów:
„architekt musi przecież udowodnić mi swoją
przydatność”, „talent i zacięcie artystyczne
to jedno, a moje oczekiwania i moja wizja są
ważniejsze”, „przecież po to pan jest, żeby mi
narysował, co ja mu podyktuję”. Tego typu
stwierdzenia i powyższa obserwacja dotycząca bezpłatnego konsultingu mogą prowadzić
do konkluzji, że architekt jest postrzegany
jako wyrobnik. Z jednej strony wystawiony na
zmylenia klienta co do kryteriów oceny i decyzji inwestorskich przyjętych przez potencjal-

nego klienta w toczących się negocjacjach,
a z drugiej skazany na dostarczanie bezpłatnego konsultingu w celu przypodobania się

PRZERYSOWUJĄC TROCHĘ
PROPORCJE: KLIENT CZĘSTO
OCZEKUJE SPECJALIST Y,
K TÓRY DLA ZDOBYCIA ZAMÓWIENIA
ZROBI PR AWIE WSZYSTKO.
Z A DARMO.
klientowi i pokazania swojej przydatności
w nadziei na wybór jego rozwiązań.
Czy te zmylenia klienta i oczekiwania bezpłatnego konsultingu są złem koniecznym?
W wielu relacjach handlowych można zaobserwować dużą umiejętność klientów do zmylania
oferentów/sprzedawców co do swoich intencji.
W końcu wszyscy inwestorzy chcą podejmować
decyzje na swoich warunkach, w momencie,
w którym poczują się do tego gotowi, kiedy nie
żywią podejrzeń, że oferent chce ich omotać,
zmanipulować bądź wcisnąć coś, czego tak
naprawdę nie chcą. Czy możemy potraktować
tę obserwację, zaczerpniętą z rynku sprzedaży
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usług konsultingowych, jako analogię do analizy
negocjacji na linii architekt – inwestor?
Sprawdźmy to na przykładzie metafory
gry w karty. Atuty, które mogą znajdować
się w talii architekta, to wizja, oryginalność,
kompetencje i doświadczenie. Karty, którymi gra klient – szczególnie inwestor komercyjny – to plan realizacji swojego pomysłu,
chęć osiągnięcia najwyższych zysków z planowanej inwestycji, podbudowa swojego
prestiżu i uzyskanie efektu marketingowego
oraz dysponowanie wyjątkową funkcjonalnością skończonej realizacji. Które karty silniejsze? Gdybyśmy mieli je oceniać w wartościach

STOPIEŃ Z A ANGA ŻOWANIA SIĘ
INWESTORA W PROBLEM
UZ YSK ANIA OBIEK TU
ATRAKCYJNEGO EKONOMICZNIE
I WIZERUNKOWO
POMAGA OCENIĆ SY TUACJĘ.
JEŻELI JEST NISKI, TO
CHĘĆ ZMYLANIA ARCHITEK TA
WE WSZ YSTKICH STADIACH
WSPÓŁPRACY BĘDZIE BARDZO
W YSOK A.
bezwzględnych, to doszłoby do absurdalnej
licytacji: ważniejszy jest talent architekta czy
zmysł przedsiębiorczości inwestora? Nie mogąc w sposób obiektywny znaleźć zwycięzcy,
właściwszym sposobem jest przyjrzenie się
sposobowi wykorzystania atutów przez graczy
w trakcie rozgrywki negocjacyjnej i ocena skuteczności zastosowania posiadanych kart.
Zaczyna inwestor, żądając na wejściu
spełnienia swoich warunków wstępnych,
czyli np. wykonania prac przedprojektowych
za darmo. Architekt wchodzi do gry, akceptując podany warunek i wykonując żądaną
usługę. Inwestor zaprasza do kolejnej tury,
gdzie tym razem żądaniem jest wykonanie
projektu, który ma wygrać w konkursie ofert
czy w przetargu. Jednocześnie inwestor ma
świadomość ukrytego asa w rękawie, nie
przedstawiając klarownie kryteriów dokonywanego wyboru. Architekt wykonuje ocze-

Bartłomiej Posmyk
sandler@sandler.pl
Autor jest konsultantem
i regionalnym koordynatorem
Sandler Sales Institute®.

16

zawód:architekt

kiwaną usługę. Inwestor wydaje wstępną
deklarację swojego stosunku do otrzymanego projektu, zawierającą się w słowach
„tak, ale…” i uzupełnioną litanią poprawek do wprowadzenia. Architekt wykonuje
usługę polegającą na modyﬁkacji projektu
i przedkłada ją do kolejnej rundy zatwierdzeń. Otrzymuje kolejną ocenę warunkową
i siada do kolejnych modyﬁkacji. Wymęczony w ten sposób projekt traﬁa do realizacji.
Jak grali gracze? Inwestor używał przez
cały czas swoich kart, wskazując na konieczność podporządkowania projektu wymogom
budżetowym (często nie do końca sprecyzowanym), przebijając karty/argumenty architekta kryterium (znowu trudnym do kontestacji) atrakcyjności obiektu dla konsumentów
i zgodności ze swoją wizją inwestycji. Architekt oczywiście zgłasza w trakcie całego procesu swoje „votum separatum”, korzystając
z karty doświadczenia i niespójności z jego
zamysłem projektowym, ale – konfrontowany
z ostrym pytaniem „to chce pan to robić, czy
nie?” – może czuć się zapędzony w kąt, gdzie
dostępny wybór ogranicza się do kategorii zero-jedynkowych, i decyduje się nie oponować.
Inwestor wygrywa, często nawet dysponując
kartami/argumentami dużo słabszymi, ale narzucając grę, w której przez uzurpację zapewnia sobie prymat i natychmiastową przewagę,
jako pierwszy określając reguły gry.
Dopiero teraz możemy powrócić do problematyki postawionej na początku artykułu
i zastanowić się nad możliwością uzyskania
partnerstwa w dialogu architekt – inwestor
i w rozwiązaniu dylematu wizja – budżet. Przyjrzyjmy się najbardziej jaskrawym przykładom
dysproporcji i zastanówmy się, czy ustalenie
na początku rozmów twardych i jasnych warunków współpracy może zrazić czy usatysfakcjonować inwestora? Czy ustalenie taksy za
dokonywane modyﬁkacje projektu będzie odbierane jako wyciąganie pieniędzy, czy też jako
czynnik dyscyplinujący klienta do czytelnego
formułowania swoich oczekiwań co do efektu
prac architekta? Czy ustalenie harmonogramu
decyzji cząstkowych stanowiących momenty
krytyczne współpracy może odstraszyć inwestora, czy też przekonać go do profesjonalnej
relacji proponowanej przez architekta?
Można wyobrazić sobie każdą odpowiedź
na powyższe pytania. Czynnikiem w największym stopniu wpływającym na rodzaj
udzielanych odpowiedzi klienta będzie stopień zaangażowania się inwestora w problem uzyskania atrakcyjnego ekonomicznie
i wizerunkowo obiektu. Jeżeli ten stopień zaangażowania jest niski, to chęć zmylania oso-

by architekta we wszystkich stadiach współpracy będzie bardzo wysoka. Jeżeli natomiast
poziom zaangażowania inwestora w uzyskanie obiektu zgodnego z założeniami i dającego mu wymierne korzyści będzie wysoki, to

Z PUNK TU WIDZENIA
PARY TETU SIŁ W NEGOCJACJACH,
NAJWAŻNIEJSZE ZADANIE
TO PRZEŁOŻENIE PROJEK TU
NA JĘZ YK KORZ YŚCI I ATUTÓW
DL A INWESTORA
TAKI Z ABIEG TO PODSTAWA
BUDOWANIA WIZERUNKU
EKSPERTA I DORADCY.
w cenie będzie współpraca z partnerem, który dysponuje silnymi kartami doświadczenia
i kompetencji. Krytyczną zatem umiejętnością,
z punktu widzenia uzyskania partnerskich negocjacji, będzie możliwość wpłynięcia przez
architekta na poziom zaangażowania klienta,
a następnie pokierowanie tym zaangażowaniem, przeprowadzając inwestora przez kolejne etapy prac i negocjując kolejne swoje
usługi, od studium programowo-przestrzennego, przez wykonanie projektu budowlanego, koordynację inżynierów projektu, wykonanie projektu wykonawczego i kosztorysu
inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego, aż po przekazanie obiektu do użytku.
W trakcie takiej współpracy dodatkowym
zadaniem architekta będzie wykorzystanie
chęci współtworzenia projektu przez inwestora i wykorzystywanie jego zaangażowania w inwestycję do ustalenia czytelnych ram
współpracy, a także wpływania na egzekucję
ustaleń i płatności. Najważniejsze zadanie
z punktu widzenia uzyskania parytetu sił
w negocjacjach to przełożenie swojego
projektu na język korzyści i atutów dla inwestora. Taki zabieg to podstawa budowania
swojego wizerunku eksperta od optymalizacji kosztów inwestycji i kreowania postawy
doradcy klienta, demonstrowanej zaangażowaniem w zrozumienie całości problematyki zakładanego projektu i wsparciem inwestora w osiągnięciu jego celów biznesowych
(atrakcyjność rynkowa, wizerunek i prestiż
klienta) dla danej inwestycji.
Dopiero takie podejście daje nam szansę uniezależnienia się od nacisku inwestora,
a jednocześnie zaangażowanie się na równych
warunkach we współpracę i uzyskanie skutecznego wpływu swojej wizji projektu na ostateczny
kształt realizacji.
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Przedmiot umowy
o prace projektowe
Waldemar Jasiewicz

Określenie przedmiotu umowy jest chyba najważniejszą częścią
umowy o prace zlecane architektowi. To właśnie z powodu wadliwie spisanej tej części umowy dochodzi do największej liczby
sporów sądowych pomiędzy stronami.

Na wstępie bardzo istotna sprawa – określamy przedmiot umowy, a nie przedmiot zamówienia! Umowa o architektoniczne prace
projektowe jest umową o zobowiązaniach
wzajemnych, a zatem zawężenie przedmiotu do zakresu zamówienia byłoby błędne.
Przedmiot umowy jest pojęciem znacznie
szerszym i odnosi się nie tylko do zakresu
prac, które architekt ma do wykonania, ale
do wszystkich zapisów umowy łącznie!
W „A...Symetrii Umowy” scharakteryzowałem najczęściej podpisywane z architektem
typy umów. Już sam wykaz potencjalnych
czynności jest imponujący (autor wymienił
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w książce 12 różnych typów umowy – przyp.
red.). A to tylko wierzchołek góry lodowej.
Opisane zostały też, w skrótowej formie, zakresy prac architekta oznaczone jako:
świadczenia podstawowe;
świadczenia dodatkowe;
świadczenia wydzielone.
Pisząc umowę, bezwzględnie należy połączyć te elementy. I tu rodzi się pytanie: jak
tę skomplikowaną materię złączyć logicznie
pod względem formalnym? Okazuje się, że
nie jest to takie proste, nawet w przypadku
oddzielnego podpisywania z architektem

Od redakcji
Wiosną ubiegłego roku Izba Architektów opublikowała
druk „Umowa o wykonanie projektu architektonicznego”,
zawierający rekomendowany przez IA wzór uniwersalnej,
blankietowej umowy architektonicznej. Kilka miesięcy później, jesienią, prywatnym już nakładem ukazała się książka
„A...Symetria Umowy”, przedstawiająca interesujące spojrzenie na problem relacji klient – architekt w kontekście
negocjacji ﬁnalizowanej podpisanym kontraktem. Książka
tym samym stała się autorskim komentarzem Waldemara
Jasiewicza do oﬁcjalnego, rekomendowanego dokumentu
Izby, z mnogością odniesień do realiów polskiego rynku
inwestycyjnego. Za zgodą autora przedstawiamy wybrane
fragmenty tej prekursorskiej publikacji. Decyzję, czy warto
po nią sięgnąć, by uporządkować stosowane przez siebie
umowy i bardziej świadomie negocjować z klientami, pozostawiamy Czytelnikom.

umów na poszczególne etapy prac przygotowawczych, projektowych czy w końcu
o charakterze uzupełniającym. Jeżeli jeszcze dodamy, że takie oddzielne umowy są
bardzo niewygodne dla obu stron (co ma
również swoje odbicie w dodatkowym czasie, niezbędnym na właściwe wynegocjowanie warunków), to wniosek nasuwa się
sam. Istnieje potrzeba stworzenia algorytmu
o charakterze uniwersalnym.
Dla zilustrowania problemów związanych
z przedmiotem zamówienia niech posłuży poniższy przykład: klient zwraca się do architekta
o zaprojektowanie... domu jednorodzinnego.

zawód:architekt
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Zatem, teoretycznie, klasyczny przykład
w skali światowej. W 99% przypadków treść
przedmiotu umowy brzmi następująco: Architekt zobowiązuje się do wykonania projektu
architektonicznego domu jednorodzinnego
w miejscowości X na działce nr Y przy ul. Z.
Czy to wystarczy? Być może wystarczało
jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w. We
współczesnym świecie, zdominowanym przez
ogólnoświatową presję wszelkich możliwych
instytucji prawnych, przez globalną i coraz
bardziej zdemoralizowaną biurokrację, podpisanie umowy na tak oznaczony przedmiot
umowy jest bardzo ryzykowne.
Zjawisko wykorzystywania przez inwestorów wszelkich niuansów prawnych nie
jest jeszcze dzisiaj często spotykane (szczególnie przy inwestycjach typu dom jednorodzinny). Ale do czasu. W przypadku zamó-

NIE MA ZŁYCH ZLECEŃ I NIE MA
ZŁYCH KLIENTÓW.
SĄ T YLKO ZŁE UMOW Y
I… BRAK TALENTU.
RESZ TA TO CZ YNNIK LUDZKI.
wień o większej skali i wtedy, gdy klientem
architekta jest inwestor instytucjonalny,
o takiej więzi nie może być mowy. Z założenia jest to czysty biznes. Przykład projektu domu jednorodzinnego będzie prosty
w przedstawieniu mechanizmów, którymi
rządzą się inwestycje w większej skali.
Cóż zatem z tak zapisanego przedmiotu umowy można odczytać? Projekt domu.
Oczywiście. Tylko jakiego domu, o jakim programie funkcjonalno-przestrzennym, w zakresie jakich branż specjalistycznych, czy
z pracami wstępnymi i przygotowaniem podkładów geodezyjnych, badaniem technicznym podłoża gruntowego (badaniami geologicznymi), czy z kosztorysem czy bez, czy
z wystąpieniem o pozwolenie na budowę,
czy z pełnieniem powiernictwa inwestycyjnego, czy z prowadzeniem nadzoru autorskiego i w jakim zakresie?
Te pytania można mnożyć. Ci architekci,
którzy już doświadczyli konsekwencji z tytułu zbyt lakonicznego określenia przedmiotu
umowy, w zasadzie domyślają się, co nastąpi
dalej. Im bardziej lakonicznie przedstawiony
jest przedmiot zamówienia, tym łatwiej architekta „złapać” w pułapkę prawną i wykorzystać lege artis moc instytucji, jaką jest sąd.
Architekt w tej sytuacji nie otrzyma należnego mu honorarium, a w ogóle powinien
czuć się szczęśliwy, jeżeli nie będzie zmuszo-
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ny zapłacić zamawiającemu odszkodowania
za straty. Jakie? Nieważne. Za jakiekolwiek.
Adwokaci klienta już o to zadbają.
Zapewne coraz większa rzesza architektów
zaczyna rozumieć występujący tu mechanizm.
Żaden inwestor nie lubi wydawać pieniędzy
i każdy pretekst jest dobry, aby móc je jak najszybciej odzyskać. A że stanie się to akurat
kosztem architekta – nie ma to żadnego znaczenia. Dzisiaj architekt, jutro ktoś inny. Wilcze
prawa współczesnego rynku.
O jakim typie manipulacji mówimy? Otóż
oskarża się architekta na przykład, że ten nie
wykonał właściwie swojej usługi. Projekt nie
miał w komplecie np. technologii kotłowni
i projektu instalacji centralnego ogrzewania.
Klient sam musiał załatwiać mapę geodezyjną, a myślał, że zrobi to architekt. Czuje się
przezeń oszukany i narażony na dodatkowe
koszty. Ponadto pozwolenie na budowę inwestor załatwiał we własnym zakresie, chociaż
od znajomego wie, że zwykle to sprawa architekta. I na koniec – architekt nie chciał być codziennie na budowie, przez co były poniesione kolejne koszty, związane z zatrudnieniem
do prowadzenia budowy niezależnego inżyniera. Mimo że brzmi to wesoło, zaznaczyć
należy, iż architektowi w tej sytuacji wesoło
bynajmniej nie jest. Chyba nie ma architekta,
który chociaż raz nie usłyszałby zdania: a ja
myślałem, że to będzie zrobione. Hm...

w głównym tekście pod konkretnym numerem
paragrafu lub w specjalnie dodanym załączniku. I chociaż teoretycy prawa twierdzą, że
„załącznik” jest złem koniecznym, to w przypadku zleceń na projekty architektoniczne
ma byt w pełni uzasadniony. Jeżeli na przykład przedmiotem umowy jest prosty, o przeciętnych parametrach użytkowych, mały dom
jednorodzinny, to tworzenie załącznika mija się
z celem. Jeżeli jednak powyżej opisane zlecenie ma być rozszerzone ponadstandardowo np. o elementy wnętrz lub projekt zieleni,
lub lokalną oczyszczalnię ścieków połączoną
z energią odnawialną, wówczas warto wszystko szczegółowo opisać w załączniku precyzującym opis i program użytkowy zamówienia
oraz szczególne wymagania zamawiającego.
Należy pamiętać, że im bardziej przyszła inwestycja będzie miała skomplikowany charakter
i im bardziej w strukturze całości zamówienia
przenikać się będą różne rodzaje funkcji, tym
dla czytelności wzajemnych relacji warto cały
zakres szczegółowo scharakteryzować. Ponadto świadczenia mogą być znacznie szersze aniżeli sam projekt. Załącznik opisujący
przedmiot zamówienia będzie tym bardziej
rozbudowany, im życzenia zamawiającego
będą większe.
Zalecić należy zatem (dla pełnej czytelności) rozdzielenie przedmiotu umowy na części. Metoda ta pomoże stronom „panować”

DO CZEGO DĄŻĄ STRONY UMOWY PRZY OKREŚLANIU JEJ PRZEDMIOTU?
Zamawiający
•

będzie dążył do maksymalnie lakonicznego
określenia przedmiotu zamówienia. Brak
szczegółowego opisu daje mu możliwość
wygrania każdego sporu poprzez wykazanie,
że architekt – przyjmując zlecenie – powinien
wiedzieć, że wykonanie pewnych elementów
zamówienia (nie mylić z projektem) powinno
być przez niego zagwarantowane (oczywiście
z należytą starannością);

•

lub odwrotnie, będzie dążył do absurdalnego
rozpisania: w jakiej skali powinny być wykonane poszczególne rysunki, lub do określenia
koloru okładek oprawy dokumentacji.

Mając zatem zaprezentowany pakiet niebezpieczeństw związany z określeniem przedmiotu umowy, trzeba znaleźć formułę na rozwiązanie problemu.
W tej części umowy należy dokładnie określić, co będzie przedmiotem umowy. Przedmiot umowy można szczegółowo opisać

Architekt
•

powinien dążyć do maksymalnie precyzyjnego określenia przedmiotu umowy, szczególnie w przypadku jego złożoności i znacznego
stopnia skomplikowania. Zamawiający
mogą być jednak pewni, że szczegółowość
proponowana przez architekta będzie
w pełni uzasadniona technicznie. To, co
architekt zaproponuje w umowie, będzie
wykazem czynności do wykonania. Wykaz
ten pozwoli również architektowi precyzyjnie określić wartość honorarium umownego
oraz zapewni czystość formalną przyjętej
do wykonania pracy.

nad istotą treści umowy. Są kraje, w których
w wytycznych do wzorców umów zaleca się
detaliczne wręcz rozpisanie przedmiotu zamówienia. Przykładowo określa się: jakie rysunki, w jakiej skali należy na danym etapie
wykonać i jaki ma być sposób ich uszczegółowienia. Takie wytyczne można nazwać
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„przedobrzeniem”. Pomijając fakt, że zbytnia drobiazgowość powoduje zamazanie
czytelności umowy, to w dodatku łatwe jest
przekroczenie granicy śmieszności. To, na
co należy zwrócić uwagę, formułując przedmiot umowy, to wyszczególnienie – co należy
wykonać, a nie w jaki sposób. Rozpisywanie
w umowie, w jaki sposób architekt ma podchodzić do problemu, jest wyrazem braku
zaufania wobec niego i mija się z celem.
W każdym państwie techniczne kwestie zakresu i formy opracowania są szczegółowo
regulowane przez przepisy prawa.
Poza tym tego typu regulacje posiadają organizacje architektoniczne, dysponujące dokumentami standardów wykonywania zawodu
architekta. Nie ma zatem żadnej uzasadnionej przyczyny wprowadzania do treści umów
(w części dotyczącej określenia przedmiotu
umowy) postanowień regulujących te kwestie.
Sprawa ta jest szerzej scharakteryzowana
w części książki poświęconej „Zobowiązaniom architekta”.
Określanie przedmiotu umowy jest pierwszą „próbą sił” pomiędzy stronami. Warto zapoznać się zatem z tym, do czego obie umawiające się strony będą dążyć (patrz ramka na
stronie obok).
A zatem formułując zapis umowny określający przedmiot umowy, strony powinny ustalić go zgodnie ze zdroworozsądkową zasadą.
Jest oczywiste, że w przypadku prostych
obiektów – o czytelnym i jasnym programie
funkcjonalno-przestrzennym – szczegółowe
opisywanie kolejnych czynności architekta
mija się z celem. Tego typu zamówienia nie
są połączone z wykonywaniem specjalistycznych ekspertyz, operatów czy analiz.
Jednak nawet w przypadku „prostych” zamówień należy zachować ostrożność. Uwaga
ta dotyczy obu stron umowy. Podstawowym
dokumentem określającym, z jakimi problemami natury formalnoprawnej obie strony
będą miały do czynienia, jest lokalna decyzja
administracyjna (w polskich realiach prawnych
– decyzja o warunkach zabudowy). Akt ten
nakłada na zamawiającego kilka warunków,
od spełnienia których zależeć może właściwe
i terminowe wywiązanie się architekta z umowy. Decyzja ta może również nałożyć dodatkowe warunki na przyszłego projektanta,
jak np. dokonywanie uzgodnień projektu
z instytucjami, z którymi zwykle takich uzgodnień się nie czyni. Może wystąpić warunek
uzgodnienia koncepcji projektowej z właściwym organem administracji samorządowej.
Zatem przed ustaleniem przedmiotu umowy
należy zapoznać się z treścią decyzji.
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W przypadku czytelnych sygnałów o próbach działań nieuczciwych, podejmowanych
przez którąkolwiek ze stron, oraz w przypadku
braku porozumienia na etapie ustalania przedmiotu umowy w interesie stron leży zaniechanie kontynuowania dalszej współpracy.
W praktyce architektonicznej zdarzają się
sytuacje, gdy zamawiający zawiera z architektem osobną umowę o nadzór autorski. Najczęściej jednak kwestie związane z tą usługą
rozstrzygane są w umowie zasadniczej, szczególnie w przypadkach bardzo czytelnych parametrów programowo-przestrzennych zamówienia. Gdy w przedmiocie umowy uwzględnia
się pełnienie nadzoru autorskiego, wskazane
jest stworzenie oddzielnego rozdziału (modułu) umowy regulującego te kwestie.
W dziale tym, we właściwych miejscach,
należy dokonać przekierowania do innych
części umowy, które mogą być załącznikami.
Na przykład do:
harmonogramu prac projektowych i płatności;
harmonogramu pełnienia nadzoru autorskiego i płatności;
kalkulacji honorarium.
Na uwagę zasługuje fakt, że gdyby zapisy
tych załączników znalazły się w tekście zasadniczym umowy, ze względu na ich obszerny w treści charakter, mogłyby spowodować
zaciemnienie czytelności tekstu umowy. Bez
względu na zakres trudności zamówienia
szczegółowe opisanie powyższych załączników będzie występować we wszystkich typach umów architektonicznych.
Osobnego wyjaśnienia wymaga kwestia
związana z wynagrodzeniem architekta. To
jeden z najważniejszych elementów negocjacyjnych i celowe wydaje się opisanie specyﬁki warunków ﬁnansowych występujących
przy projektowaniu architektonicznym.
Tym samym należy wyjaśnić, dlaczego
sprawa związana z honorarium, będąca
osobnym istotnym elementem umowy, poruszana jest w tym miejscu. Otóż z jednej
strony w rozdziale Przedmiot Umowy opisuje
się, co architekt ma wykonać. Jednocześnie,
szczególnie przy wieloetapowym podziale
prac, powinno się określić, ile każdy etap
kosztuje. Zwykle umowa zawiera oddzielne
części, dotyczące przedmiotu zamówienia
oraz honorarium. Ten model jest uzasadniony w małych zleceniach architektonicznych
o jednoetapowym charakterze. W przypadku większych zleceń należy dopilnować,
aby poszczególne etapy opracowania elementów projektowych, poza opisem prac
do wykonania, miały wpisaną wartość ho-

norarium. Taka konstrukcja umowy pozwala
na osiągnięcie pełnej przejrzystości, ułatwia
spisanie harmonogramu prac i płatności.
Zaś tą oddzielną częścią umowy, dotyczącą honorarium architekta, będzie zestawienie zbiorcze wynagrodzeń poszczególnych
składowych części przedmiotu zamówienia.
Szczegóły dotyczące form płatności i zasad

UMOWA NIGDY NIE BĘDZIE
DOBRA, JEŻELI ZOSTANĄ
NARUSZONE ZASADY SYMETRII
UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON.
NARUSZENIE TEJ REGUŁY
Z Z AŁOŻENIA „KŁ ADZIE” K A ŻDE
POROZUMIENIE UMOWNE.
ustalania honorarium są już elementem będącym oddzielną częścią umowy i znajdują
swoje miejsce w innych modułach warunków
ogólnych dokumentu.
W jednym z rozdziałów „A...Symetrii Umowy” postawiłem tezę, że obowiązek opracowania projektów architektoniczno-budowlanych, narzucony przez prawo budowlane,
powoduje u zamawiającego po raz pierwszy
usługę projektową nastawienie agresywne
wobec architekta. W momencie rozpoczęcia dyskusji na temat honorarium agresja ta
ulega spotęgowaniu. Architekt powinien wykazać się w tym momencie dużym talentem
dyplomatycznym oraz, co tu ukrywać, trzymanymi na wodzy nerwami. Trzeba przygotować rzeczowe argumenty, które w pełni uzasadnią klientowi wystąpienie takiej, a nie innej
podstawy ustalenia wysokości honorarium.
„Przedmiot Umowy” jest podstawą do budowania całej pozostałej treści dokumentu.
Od wielkości zadania zależeć będą pozostałe postanowienia umowy. Sprawy związane
z harmonogramem prac projektowych, podziałem zadań, wynikających z nałożonych
na architekta świadczeń, będą generować
dalsze negocjacje i ewentualną szczegółowość zapisów. Skoro zakres prac zostanie
już ustalony, warto, aby architekt zadbał
o swoje prawa autorskie. To już jednak kolejny punkt Umowy.

Waldemar Jasiewicz
architekt
wj@asymetriaumowy.pl
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Czy praca biurowa
jest chorobą?
Dagmara Szwaj

Współczesna praca biurowa jest coraz szybsza, wydajniejsza,
ale też bardziej eksploatująca organizmy. Coraz więcej osób
uskarża się na różnorodne, często poważne dolegliwości.
Czy wobec tego „spokojna” praca za biurkiem stała się chorobą?

20

zawód:architekt

Tytułowe zdanie brzmi dziwnie i wiele osób
w pierwszej chwili się z tym nie zgodzi. Rzeczywiście, to skrót myślowy, bo o ile sama
praca biurowa nie jest jeszcze chorobą, to
jej wykonywanie może powodować różnego
rodzaju dolegliwości, schorzenia, choroby.
Zadajmy sobie pytanie: dlaczego?
Na początek przyjrzyjmy się samej pracy
biurowej, przez którą rozumiemy długotrwałe przebywanie w wymuszonej pozycji siedzącej w trakcie korzystania z komputera.
Należy zauważyć, że pozycja siedząca nie
jest naturalną pozycją człowieka, do której
przygotowała nas ewolucja. Nie oznacza to
oczywiście, że siedzenie zawsze jest złe,
mówimy bowiem o długotrwałym przyjmowaniu tej pozycji.
Ciało człowieka przez całe tysiąclecia
ewolucji rozwijało się w kierunku sprawnego działania i ruchu w postawie stojącej.
Nasze mięśnie powinny pracować, a obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego jest
znacznie mniejsze w pozycji stojącej niż siedzącej. To kilkadziesiąt ostatnich lat sprawiło,
że zostaliśmy „przykuci” do biurka, przy którym pracujemy. Niewiele osób zdaje sobie
sprawę z tego, że w życiu zawodowym ponad
80 000 godzin siedzimy.
Dla architektów ta wiedza ma znaczenie
podwójne. Pracując nad projektem dla klienta,
po pierwsze – sami zwykle siedzimy przy biurku wpatrzeni w monitor, po drugie – podejmując decyzje projektowe, pomagamy klientowi
w podejmowaniu decyzji o wyposażeniu jego
miejsca pracy. Posiadając więcej argumentów
i informacji, możemy mu więc służyć lepszym
i szerszym doradztwem.
Nienaturalne środowisko
Praca biurowa to również przebywanie
w sztucznym środowisku, gdzie zarówno
wentylacja, jak i oświetlenie (sztuczne światło plus ekran monitora) są dla człowieka nienaturalne. Z czasem – jeżeli nie są spełnione
minimalne wymagania ergonomii – powoduje to degradację naszego zdrowia.
Oponent naszego rozumowania stwierdzi, że jeżeli jest to istotne, to państwo (społeczeństwo) powinno zauważyć ten aspekt
i stworzyć odpowiednie regulacje prawne,
po których spełnieniu pracodawca powinien
przygotować w odpowiedni sposób warunki pracy. Lecz przecież w pewnej mierze już
tak się dzieje! Powołane do tego instytucje
opracowały przepisy, które m.in. przez wypełnienie warunków kodeksu pracy nakazują
pracodawcy spełnienie minimalnych wymogów bhp przy organizacji stanowiska pracy.
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Wiele osób skorzystało z tych przepisów
w bardzo wąskim zakresie, otrzymując dopłatę do okularów korekcyjnych przy pracy
z monitorem komputerowym. Jednak o wielu
dodatkowych elementach zapomniano, czego dowodem były wyniki badań Ergotestu
przeprowadzonego na próbie prawie 3200
internautów pod egidą m.in. Instytutu Medycyny Pracy oraz Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.
Wyniki testu (dostępne na www.zdrowebiuro.pl)
były przerażające: ponad 57% stanowisk pracy łamie w sposób rażący minimalne wymagania ergonomii. Dowiadujemy się również,
że zdecydowana większość osób, bo aż 91%,
skarży się na bóle pleców i karku, 62% cierpi
na bóle nadgarstków, 20% uskarża się na notoryczne mrowienie w stopach, drętwienie łydek
i opuchlizny nóg, a ponad 41% – na dolegliwości narządu wzroku. Dodajmy, że wiele chorób
zostało już uznanych za zawodowe dla grupy
pracowników biurowych, m.in.: zespół cieśni
nadgarstka, związany z używaniem myszy i klawiatury komputerowej, nazywany często ogólnie
Mouse Arm Syndrome (np. RSI – Repetitive Strain Injury lub CTS – Carpal Tunnel Syndrome).
Biuro to nie skansen
Można zadać kolejne pytanie: czy kiedyś, tzn.
20-25 lat temu, ten problem nie istniał? Odpowiedź nie jest prosta, gdyż w tamtym okresie
praca biurowa w naszym kraju wyglądała inaczej niż na Zachodzie: nie używano powszechnie komputerów, nie patrzono na efektywność
i wydajność pracy. Z tego okresu pozostał nam
obraz urzędnika, który przychodzi do pracy, pije
kawę, herbatę, porozmawia, poprzekłada dokumenty i idzie do domu. Po zmianach gospodarczych w 1989 roku takich „skansenów” mamy
coraz mniej. Przeprowadzony test uświadamia
nam, że zaczynamy płacić jako społeczeństwo
za niską jakość warunków pracy dla grupy pracowników biurowych. Warunki i standard odbiegają nie tylko od unormowań prawnych, ale również pozostają daleko w tyle za rozwiązaniami
w krajach wysokorozwiniętych.
Niski poziom ergonomii
Kto liczy, ile kosztuje dodatkowa ochrona zdrowia,
leczenie i rehabilitacja wspomnianych schorzeń?
Ile pracodawcy tracą na zwolnieniach lekarskich,
z których co drugie spowodowane jest niskim
poziomem ergonomii stanowiska pracy, nie mówiąc już o mniejszej wydajności i konkurencyjności pracowników? Istotność tych kosztów niech
uświadomią nam straty pracodawców z tego tytułu na rynku amerykańskim, które szacuje się na
134 miliardy dolarów rocznie! Przykładem różnicy
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ZDROWE BIURO jest Społecznym Programem Edukacyjnym,
którego celem jest podnoszenie świadomości rynku
w zakresie przepisów prawa, ergonomii, proﬁlaktyki, dolegliwości
i schorzeń związanych z pracą biurową.
Osoby zainteresowane tematyką znajdą na stronach programu
www.zdrowebiuro.pl wiele ciekawych i przydatnych informacji.

w stosowaniu ergonomicznych rozwiązań niech
będzie fakt, że w Skandynawii od kilkunastu
lat stosuje się biurka do pracy siedzącej i stojącej z elektryczną (dawniej mechaniczną) regulacją wysokości i już ponad 1/3 kupowanych
biurek wyposażonych jest w ten mechanizm.
W Polsce nadal zdziwienie budzi regulacja wysokości biurka i dopasowanie go do wzrostu użytkownika (chociaż powinna być łatwo dostępna
i powszechnie stosowana jako standard).
Źródła schorzeń
Podczas pracy biurowej degradacja zdrowia
jest powolna, często niezauważalna na co
dzień (przyzwyczajamy się do pewnych dolegliwości). Kiedy je zauważamy, najczęściej
schorzenia mają już charakter zmian zwyrodnieniowych i powrót do zdrowia jest długotrwały i kosztowny – o ile w ogóle możliwy.
Niestety, obecnie to praca jest naszym drugim
domem, albo wręcz środowiskiem, gdzie spędzamy ponad połowę naszego aktywnego
życia. Przyznajmy się jednak szczerze, że bardziej dbamy o chwile aktywności po pracy niż
o standard pracy w biurze.
Ludzie to kapitał
Temat ten powinien być istotny również dla pracodawców. Po pierwsze, łamanie przepisów
bhp naraża pracodawców na sankcje ﬁnansowe ze strony instytucji kontrolnych (PIP) oraz
konsekwencje prawne w przypadku sprawy sądowej o odszkodowanie związane z degradacją
zdrowia pracownika, który – mając stanowisko
pracy niezgodne z obowiązującymi przepisami – wykaże, że jego dolegliwości, schorzenia
i choroby mają bezpośredni związek z warunkami, w których pracował. Po drugie – ﬁrmy,
które zwyciężają i są liderami na rynku, wiedzą,
że cały czas muszą utrzymywać przewagę nad
konkurencją. Najważniejszym kapitałem są ludzie, którzy w ﬁrmie pracują. Od ich zaangażowania, pomysłowości zależą jej losy.

Historia pokazuje wiele przykładów, jak
duże i stabilne organizacje zarządzane jednoosobowo znikały z rynku, a inne – prężnie
działające jako cały zespół, jeden organizm
– stawały się liderami branży na wiele lat. Mając na uwadze środowisko pracy, które projektujemy, powinniśmy wyjaśniać inwestorowi,
że świadczy ono nie tylko o jego szacunku
i dbałości o pracowników, ale przede wszystkim buduje podstawę sukcesu ﬁrmy.
Ponad połowa aktywnego życia pracowników jest związana z ich pracą. W związku z tym
warunki – w których będą przebywać i pracować
– będą wpływać na ich aktywność, efektywność,
zaangażowanie i przywiązanie do ﬁrmy. To,
o czym piszemy, już dawno zostało odkryte
przez najlepsze ﬁrmy na rynku, które gwarantują
swoim pracownikom odpowiednią wentylację
z ﬁltrami ograniczającymi alergię w pomieszczeniach biurowych, inwestują w oświetlenie i wysoki standard mebli biurowych. Z drugiej strony
– wielu pracodawców jest gotowych do zapewnienia takich warunków, jeżeli dla pracowników
te wartości będą istotne. Im można powiedzieć,
że nie warto z tym dłużej czekać.
***
Należy zwrócić uwagę, że w biurach powinny
być spełnione nie tylko przepisy bhp, ale powinniśmy mieć również wyższą świadomość
i szerszą wiedzę w tej dziedzinie. Architekci
mogą tu zrobić dużo dobrego. Są przecież
i pracownikami, i pracodawcami. Ale przede
wszystkim – projektantami.

Dagmara Szwaj
info@zdrowebiuro.pl
Autorka jest koordynatorem
Programu „Zdrowe Biuro”
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Bez hałasu
Anna Baczkowska

Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 89/106/ EWG
z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów
wykonawczych państw członkowskich dotyczących wyrobów
budowlanych określa w swojej treści wymagania dla stawianych
na terenie UE obiektów budowlanych. Obiekty budowlane na
terenie Unii muszą być projektowane i wykonane w sposób,
który nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, zwierząt i mienia.
Wśród podstawowych wymagań znajduje się między innymi

Fot. archiwum Armstrong

ochrona przed hałasem.

Zgodnie z prawem
Unijny wymóg stanowi: „obiekty budowlane
powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby hałas, na który narażeni są mieszkańcy lub ludzie znajdujący się w pobliżu,
nie przekraczał poziomu stanowiącego
zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał
im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach”. Należyta ochrona
przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań użytkowych stawianych
obiektom budowlanym *.
W Polsce przepisy unijne znajdują odbicie w Prawie budowlanym, które w art. 5 ust. 1
określa, że obiekty budowlane powinny
być projektowane, budowane, użytkowane
i utrzymywane zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania,
odpowiednich warunków higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności
cieplnej przegród.
Stosunkowo łatwo jest ukształtować warunki akustyczne w pomieszczeniach nowego
obiektu. Gorzej, gdy decyzje o ostatecznym
przeznaczeniu pomieszczeń nowego budynku lub w obiektach już istniejących zapadają późno (może decydować o tym dopiero
najemca) i mogą ulegać zmianie w trakcie
eksploatacji.
W biurze – jak w domu
Biura stają się miejscem zatrudnienia coraz
większej liczby osób. Potrzebą pracodawcy
jest znalezienie pracowników z umiejętnością
kreatywnego myślenia, skupionych, efektywnych. W takiej sytuacji zapewnienie odpowiednich warunków pracy osobom wykorzystującym w niej swój potencjał intelektualny
jest absolutnie niezbędne.

* Wymagania dyrektywy rozszerzone są w „Dokumencie Interpretacyjnym do Dyrektywy Europejskiej 89/106/EEC. Wymagania podstawowe
nr 5 – „Ochrona przed hałasem” (praca zbiorowa, Wyd. ITB, Warszawa,
1996); Ustawa Prawo Budowlane; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozdział IX – Ochrona
przed hałasem i drganiami; PN-B-02151-03:1999 „Akustyka budowlana.
Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród
w budynkach oraz izolacyjność akustyczna przegród budowlanych”;
PN-87/B-02151.02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A
w pomieszczeniach”
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Akustyczna jakość pomieszczenia i budynku jest efektem przyjęcia założeń projektowych
określających poziom zrozumiałości mowy,
redukcji hałasu i dźwiękoizolacyjności. Aby
osiągnąć pożądane właściwości, czas pogłosu w pomieszczeniu nie może być ani zbyt
długi, ani za krótki. Jeśli jest zbyt długi, sylaby
„zlewają” się ze sobą i stają się niewyraźne.
Gdy pogłos jest zbyt krótki, pomieszczenie
wydaje się „martwe”.
O komforcie akustycznym biura decyduje
znaczna liczba czynników. Oprócz podstawowych – jak zastosowane na suﬁcie, ścianach
i podłogach materiały – wpływają na niego
również: wystrój wnętrza, ustawienie biurek,
wyposażenie techniczne (liczba komputerów,
drukarek, telefonów). Bardzo ważny jest też
typ pomieszczenia biurowego – jego wielkość
i liczba pracujących w nim osób. Inaczej będzie to wyglądało w pomieszczeniach indywidualnych, inaczej – w jednoprzestrzennych
„open space’ach” dla wielu osób. Ze względu
na zwyczaje wewnętrzne ﬁrmy, narzucone
warunki lokalowe czy wymaganą w przedsiębiorstwie formę obsługi klienta – konieczne
jest zastosowanie specjalistycznych rozwiązań dla zapewnienia komfortu akustycznego.
W sposób wyraźny i zrozumiały
Tworzenie komfortu akustycznego w projektowanym biurze powinno skupiać się na dwóch
elementach:
osiągnięciu jak największej zrozumiałości
wypowiedzi,
optymalnym „ustawieniu” czasu pogłosu.

Neeva Tegular
Ultima Planks

Podpis pod obrazek

Słuchacz odbiera dźwięk zakłócony, trudny do rozpoznania i interpretacji. Ten sam
dźwięk dociera z różnych stron, w dodatku
opóźniony w czasie, przez co słyszymy go kilkakrotnie. Im silniejsze źródło dźwięku w warunkach pogłosowych, tym większe generuje
zakłócenie.
Mimo różnych sposobów kształtowania
komfortu akustycznego biura nadal podstawowym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniego materiału na ścianach i suﬁcie.
Najpopularniejszym i najłatwiejszym sposobem jest akustyczny suﬁt podwieszany. Możliwe są różne jego wersje: od rastrowych suﬁtów podwieszanych, poprzez suﬁty mineralne
twarde (na bazie perlitu), po płyty z miękkiej
wełny mineralnej.
Jaki suﬁt?
Przed wyborem suﬁtu podwieszanego konieczne jest oszacowanie wpływu na akustykę pomieszczenia wszystkich materiałów
wykończeniowych, które zostaną w nim użyte.
Pomocne mogą okazać się programy komputerowe, jak np. Estimate ﬁrmy Armstrong, który
pomoże oszacować czas pogłosu (z uwzględnieniem materiałów na ścianach, podłodze,
otworów drzwiowych i okiennych) i dobrać najlepszy do przeznaczenia pomieszczenia suﬁt
podwieszany.
Dostępna gama suﬁtów podwieszanych
umożliwia wybór suﬁtu zapewniającego parametry akustyczne (pochłanianie dźwięku i izolacyjność wzdłużną) wymagane w zależności
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Kontakt słowny i ustna wymiana informacji nadal są kluczowymi elementami obsługi klienta
oraz kontaktów handlowych. Hałasem będzie
każdy rodzaj dźwięku, który w danej przestrzeni i w danej chwili jest niepożądany.
Podstawowym sposobem zapewnienia
komfortu akustycznego jest ograniczenie rozprzestrzeniania dźwięku odbitego od ścian
i elementów wyposażenia wnętrz, czyli wzrostu hałasu pogłosowego. Pogłos jest szczególnym rodzajem hałasu. Powstaje w każdej
przestrzeni ograniczonej przegrodami i wywoływany jest przez użytkowników tejże przestrzeni (w odróżnieniu od hałasu przenikającego z zewnątrz lub z sąsiednich pomieszczeń).
Fala dźwiękowa w powietrzu, napotykając na
swojej drodze gładkie i twarde płaszczyzny
(ściana, suﬁt, podłoga, meble), ulega odbiciu
i dalej podąża do kolejnej płaszczyzny jako
fala odbita. Fale odbite dodają się do dźwięku
pierwotnego wygenerowanego przez źródło
i powodują jego zniekształcenie.
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od przeznaczenia pomieszczenia. Na rynku
znajdują się suﬁty o właściwościach płyt dostosowanych do każdego rodzaju pomieszczeń:
izolujące – „zatrzymują” dźwięk, który może
przedostać się przez suﬁt ponad ścianką
działową; odpowiednie do sal konferencyjnych, pomieszczeń do rozmów, pojedynczych pokoi biurowych, korytarzy, toalet
(jeżeli są wydzielone ściankami działowymi
z większego pomieszczenia),
pochłaniające – likwidują pogłos, uniemożliwiając odbicie się fali dźwiękowej; odpowiednie do sal szpitalnych, biur jednoprzestrzennych, restauracji, kawiarni, sal komputerowych,
sal kinowych i tzw. call centers,
izolujące i pochłaniające – odpowiednie do
pomieszczeń o wielorakim przeznaczeniu.
Suﬁty podwieszane z miękkiej wełny mineralnej słabo izolują dźwięk przez nie przechodzący. Rozmowa prowadzona w biurze głosem
o normalnym natężeniu jest dobrze słyszana
w sąsiednim pomieszczeniu (biura wydzielone
ściankami z większego pomieszczenia), głos
przechodzący przez suﬁt podwieszany można
zdecydowanie wyodrębnić z tła akustycznego.
Po zastosowaniu dodatkowych izolatorów
dźwięk nie przeniknie przez nie z pomieszczenia do pomieszczenia ponad ścianką działową.
Poziom izolacyjności akustycznej wzdłużnej,
który można uzyskać dzięki zamontowaniu np.
suﬁtu Armstrong Ultima, odpowiada typowym
oczekiwaniom ludzi pracujących w pokojach
oddzielonych ściankami działowymi.
Natężenie dźwięku będącego efektem
rozmów prowadzonych w sąsiednim pokoju pozostaje na poziomie tła akustycznego.
Jeżeli wymagany jest wyższy poziom izolacyjności akustycznej wzdłużnej, można go osiągnąć,
montując w newralgicznych miejscach na suﬁcie
Ultima dodatkowe płyty izolujące o podwyższonej gęstości – Ultima dB. W takim przypadku
rozmowy z sąsiedniego pokoju nie będą wcale słyszane, gdyż ich natężenie nie przekroczy
poziomu tła akustycznego. Zapewnia to wysoki
poziom izolacyjności akustycznej wzdłużnej pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami i ochronę
przed hałasem powodowanym przez urządzenia
znajdujące się w przestrzeni ponad suﬁtem.
W przypadku dużych biur jednoprzestrzennych idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie
suﬁtu Ultima OP. Dzięki nowej technologii suﬁt zapewnia najwyższy poziom pochłaniania dźwięku,
a równocześnie zapewnia dobry poziom dźwiękoizolacyjności akustycznej wzdłużnej. Dodatkowy efekt pochłaniania dźwięku, a przy tym oryginalny design zapewni zastosowanie wygiętych
płyt suﬁtowych typu Ultima Canopy.
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SŁOWNIK POJĘĆ
Pogłos – dźwięk wybrzmiewający
w zamkniętym pomieszczeniu po ustaniu
emisji pierwotnego źródła dźwięku, na
skutek wielokrotnych odbić fal dźwiękowych
od powierzchni (ścian, suﬁtu, podłogi itd.).
Pogłos ma istotny wpływ na jakość i poziom
dźwięku w zamkniętym pomieszczeniu.
Czas pogłosu – czas mierzony
w sekundach, w którym poziom natężenia
dźwięku podlegającego odbiciom w zamkniętym pomieszczeniu spadnie do jednej
milionowej swojej początkowej wartości
(o 60 dB od momentu wyłączenia źródła).
Dźwiękoizolacyjność – ogólne pojęcie
odnoszące się do odseparowania dźwięku
rozchodzącego się w powietrzu przez barierę
dzielącą przestrzeń na dwie części.
Ultima Canopy
Ultima Canopy

Pochłanianie dźwięku – zmiana energii
fal dźwiękowych w cieplną (w wyniku tarcia)
podczas przechodzenia przez lub zderzenia
się z ośrodkiem, albo w wyniku wprawienia
powietrza w rezonans.
Wskaźnik pochłaniania dźwięku α w
– wyrażony za pomocą jednej liczby wskaźnik opisujący pochłanianie fal dźwiękowych
padających na powierzchnię w sposób
przypadkowy, zdeﬁniowany przez normę
EN ISO 11654. W metodzie tej z wartości
zmierzonych zgodnie z normą ISO20354 dla
częstotliwości tercjowych oblicza się dla
pasma szerokości oktawy 250, 500, 1000,
2000 i 4000 Hz praktyczny współczynnik
pochłaniania dźwięku α p jako średnią arytmetyczną z pasm tercjowych i zapisuje
w postaci wykresu. Na wykres zostaje
następnie naniesiona krzywa wzorcowa,
która jest stopniowo przybliżana do krzywej
wynikającej z pomiarów. Gdy suma odchyleń
krzywej rzeczywistej od wzorcowej będzie
mniejsza lub równa 0,1 – na osi pionowej
odczytuje się wartość α w dla częstotliwości
500 Hz i podaje ją z dokładnością do 0,05.
Wartość ta zawiera się w przedziale
od 0,00 do 1,00.

Anna Baczkowska
abaczkowska@armstrong.com
Autorka jest regionalnym
menedżerem sprzedaży
w ﬁrmie Armstrong

Izolacyjność akustyczna wzdłużna
– termin używany w odniesieniu do przenoszenia dźwięku pomiędzy pomieszczeniami
znajdującymi się pod wspólnym suﬁtem
podwieszanym.
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Okienne standardy na dziś
Jacek Jakubiak, Krzysztof Kalita

Konsekwentną tendencją branży okiennej jest dążenie do oferowania
okien i drzwi o coraz wyższej izolacyjności termicznej i akustycznej.
Nawet jeśli uznać, że chodzi tu o chwyt marketingowy wobec
inwestora, to architekci i tak otrzymują coraz szersze pole wyboru:
kolorów, form, materiałów, przeszkleń i funkcji.
Parametry izolacyjne okien drewnianych zapewnione są przez naturalne właściwości
drewna, a w przypadku okien aluminiowych
i PVC – przez odpowiednią konstrukcję proﬁlu, zwiększającą liczbę komór. W ramach
okien aluminiowych stosowane są przekładki termiczne i dodatkowe komory. W przypadku okien PVC proﬁl podzielony jest na
kilka wewnętrznych komór – jeszcze kilka lat
temu standardem były proﬁle trzykomorowe,
w ubiegłym roku już pięciokomorowe i nadal
dąży się do zwiększenia liczby komór.
Więcej komór nie bez konsekwencji
Należy jednak zwrócić uwagę, że nadmierne
dodawanie liczby komór bez zwiększania głębokości (szerokości) proﬁlu nie ma uzasadnienia, a wręcz może się okazać niekorzystne.
Nowe komory mogą osłabiać sztywność okna,
ponieważ ich wzmocnienia muszą mieć wówczas mniejszy przekrój. Przypomnijmy w tym
miejscu, że okna PVC ze względów konstrukcyjnych wymagają stosowania stalowych wzmocnień, które zabezpieczają okno przed wypaczeniem i niepożądaną zmianą wymiarów.
Typowe proﬁle trzykomorowe mieściły się
do niedawna w ramie o szerokości (głębokości) 60 mm. Dziś standardem jest 70-73 mm
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(w zależności od producenta), a w lepszych
wyrobach nawet np. 76 mm. Generalnie im
większa głębokość proﬁlu, tym lepsza izolacyjność cieplna i miejsce na dodanie kolejnych komór.
Szklenie energooszczędne
Przeszklenie jest największą częścią powierzchni okna (70-85%), dlatego ma największy wpływ na jego izolacyjność termiczną.
Obecnie standardem są zestawy szybowe
o współczynniku przenikania US=1,1 Wm2K
(zestaw jednokomorowy 4/16/4 z wypełnieniem argonem: szyba 4 mm, przerwa 16 mm,
szyba 4 mm, dodatkowo co najmniej jedna
z szyb pokryta jest zwykle powłoką niskoemisyjną).
Lepsze wartości współczynnika US osiągają szklenia z trzema szybami (dwie zewnętrzne szyby mogą być wówczas niskoemisyjne). W ten sposób powstają zestawy
dwukomorowe, w których przestrzenie między szybami wypełnione są gazami o niskiej
przewodności i dużej gęstości – coraz częściej kryptonem lub ksenonem. Osiągają one
US poniżej 0,8 Wm2K (nawet do 0,5 Wm2K),
co pozwala wyprodukować okno o wartości
U poniżej 1,0 Wm 2K. A jeśli zastosowane

zostaną proﬁle wypełnione pianką poliuretanową lub zewnętrzne nakładki izolacyjne, nawet do ok. 0,8 Wm 2K. Wraz z obniżaniem U
rośnie oczywiście cena okien. Dlatego np.
proﬁle energooszczędne z pianką wewnątrz
są już na naszym rynku dostępne, lecz ze
względu na wysoką cenę nie zdobyły jeszcze popularności.
Najsłabszym termicznie miejscem okna
jest połączenie szyby z ramą skrzydła – mogą
się tu tworzyć mostki cieplne. Dlatego coraz
bardziej zyskują na popularności szyby dwukomorowe z tzw. ciepłą ramką (ramka z tworzywa
sztucznego lub stalowa powleczona plastikiem)
zamiast tradycyjnej ramki z aluminium.
Izolacyjność akustyczna
Najbardziej typowe okno z zestawem szybowym 4/16/4 ma izolacyjność na poziomie
32 dB, ale wyprodukować można dziś okna
mające izolacyjność do ok. 50 dB. Poprawę
akustyki osiąga się trzema podstawowymi
metodami:
zróżnicowanie grubości szyb w zestawie
(zmniejszenie rezonansu),
użycie trzeciej szyby, a więc zestawu dwukomorowego,
wypełnienie przestrzeni między szybami
ciężkim gazem, najczęściej SF6.
Dodatkowo używane są specjalne folie oraz
odpowiedniego rodzaju uszczelki. Stosując
kombinacje tych rozwiązań, osiąga się różne, zgodne z oczekiwaniami wartości izolacyjności akustycznej.
Użycie szyb o różnej grubości poprawia
tłumienie nawet w zestawie jednokomorowym
(np. 4 mm i 6 mm), ponieważ ogranicza rezonans. Jest to chyba najprostsze i najtańsze
rozwiązanie, przy czym różnica grubości szyb
powinna wynosić co najmniej 30%.
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Okucia, czyli co okno potraﬁ naprawdę
Standardem są dziś okucia obwiedniowe,
zamykające okno po całym jego obwodzie,
a nie – jak dawniej – na klamkę i rygiel. Współczesne okucia pozwalają oknu zachować zaprojektowany kształt i nie ulec wypaczeniu (zachować szczelność) podczas użytkowania.
Zamawiając okna, warto zwrócić uwagę na
okucia – to dzięki nim zyskujemy „ponad standard” w zakresie wygody i bezpieczeństwa.
Oprócz otwierania, zamykania i uchylania
okna możemy przewidzieć np.:
stopniowanie uchyłu,
„podnośnik skrzydła” – urządzenie ułatwiające domykanie zwłaszcza okien o dużych
skrzydłach,
mikrowentylację.
Dla poprawy bezpieczeństwa możemy zażądać okuć antywłamaniowych (nie można ich
wyważyć, mają dodatkowe zabezpieczenia
przed przewierceniem). Prostym rozwiązaniem jest także kluczyk w klamce, który uniemożliwia otwarcie okna nawet przez wybitą
szybę. Jeśli połączymy takie okucie z bezpieczną antywłamaniową szybą, otrzymamy
okno, które będzie trudniejsze do sforsowania niż okiennice.
Technika montażu
Nie wystarczy wstawienie okna w otwór w ścianie, przykręcenie śrubami i spryskanie otworów

Jacek Jakubiak
jacek.jakubiak@deceuninck.com

Krzysztof Kalita
krzysztof.kalita@deceuninck.com
Autorzy są koordynatorami ds. produktów
w ﬁrmie Deceuninck N.V.
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pianką. Niesolidny montaż powoduje powstanie mostka termicznego pomiędzy oknem
a ścianą, który zniweczy jakość (i koszt zakupu)
nawet najlepszego okna. Skutkiem będzie kondensacja pary wodnej na ościeżach i charakterystyczne czarne kropki pleśni. Z czasem nastąpi także obniżenie parametrów zawilgacanej
izolacji termicznej. Dlatego należy sprawdzać
doświadczenie ekipy montażowej.
Profesjonalny montaż powinien być wykonany z użyciem systemów taśm uszczelniających i rozprężnych, które stworzą układ warstw
zachowujący zasadę „szczelniej wewnątrz niż
na zewnątrz”. Warstwa wewnętrzna musi być
szczelna, by nie dopuścić wilgotnego powietrza z pomieszczenia, które po ochłodzeniu,
jako woda kondensacyjna, spowoduje osłabienie lub nawet zniszczenie warstwy izolacji
termicznej. Natomiast warstwa zewnętrzna
musi zabezpieczać przed opadami deszczu,
lecz wypuszczać na zewnątrz parę wodną.
Gotowe, systemowe uszczelnienia do montażu okien, w których poszczególne elementy są
dobierane w zależności od konstrukcji ściany,
oferuje kilka specjalistycznych ﬁrm.
Kolory – coraz więcej do wyboru
Kolorystyka okien drewnianych obejmuje
wszelkie odcienie brązów i oczywiście wersję naturalną z pozostawianiem widocznego
rysunku słojów. Wśród okien z PVC dominują
proﬁle białe, ostatnio jednak występuje wyraźny trend wzrostu udziału proﬁli kolorowych.
Sprzyja temu bogata oferta producentów proﬁli, które mogą być okleinowane lub malowane. Okleiny dostępne są w wielu kolorach, jako
jednolite lub drewnopodobne. Produkuje je
jedna ﬁrma, stąd u każdego producenta proﬁli
kolorystyka jest podobna. Różnice polegają
na zakresie standardowej oferty – zwykle od
kilkunastu do kilkudziesięciu kolorów. Malowa-

nie proﬁli z PVC stosują tylko niektórzy producenci. Najmniej popularny sposób nadawania
oknom koloru to aluminiowa nakładka, pasująca do zewnętrznych części okna. Nakładki występują na oknach z PVC, jak i drewnianych.
Dla oka architekta: formy i dodatki
Kilka lat temu dostępne były okna wyłącznie
„kanciaste”. Z czasem proﬁle okienne coraz
częściej pojawiały się w wersjach „softline”
(z zaokrąglonymi krawędziami), podobające
się zarówno użytkownikom, jak i architektom.
Formy i wymiary okien – oprócz propozycji katalogowych – mogą powstawać na indywidualne zamówienie niemal bez ograniczeń, oczywiście w ramach możliwości budżetu inwestora.
Pojawiła się także tendencja dodawania
elementów ozdobnych, np. rowków, listew
przyszybowych itp. Wokół okien pojawiają się
również detale – kolumienki, gzymsiki, bonie
i inne elementy imitujące ozdoby ze starych
kamienic, np. secesyjnych. Ozdoby tego typu
wykonywane są ze sztywnych pianek (np.
XPS, Veroﬁll) najczęściej przez producentów
chemii budowlanej, lecz producenci okien
chętnie z nich korzystają i włączają do swojej oferty. Takie elementy wykończeniowe są
szczególnie przydatne przy wymianie okien
podczas renowacji i modernizacji budynków.
Okna na rynku
Okna w publicznym obrocie muszą być obowiązkowo oznakowane specjalnymi nalepkami (okna sprzedawane indywidualnym inwestorom nie zawsze je posiadają) ze znakiem B
oraz z podstawowymi informacjami o oknie
i jego producencie, a także o dokumentach,
na podstawie których okno zostało dopuszczone do obrotu: numer aprobaty technicznej,
adres producenta, deklarowany współczynnik
przenikania ciepła U.
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Tynki akustyczne
Wiesław Fiebig, Sebastian Osowski

Parametry akustyczne wnętrz poprawiamy najczęściej za pomocą systemów suﬁtów podwieszanych i okładzin ściennych.
Są jednak sytuacje, gdy musimy poszukać innych rozwiązań.
Natryskowe tynki akustyczne pozwalają poprawić parametry
akustyczne powierzchni o dowolnym kształcie i formie.

Fot. archiwum Sto-ispo

T

Tynki akustyczne (ze względu na funkcję nazywane też dźwiękochłonnymi) nanoszone są
bezpośrednio na powierzchnie ścian lub suﬁtów. Dlatego mogą być stosowane wszędzie
tam, gdzie z przyczyn architektonicznych lub
konstrukcyjnych nie ma warunków do użycia
innych elementów dźwiękochłonnych. Mogą to
być miejsca, gdzie nie ma możliwości zainstalowania wieszaków lub rusztu, gdy wykonywane są powierzchnie łukowe o małym promieniu krzywizny (np. podczas renowacji starych
sklepień), czy też w obiektach znajdujących się
pod nadzorem konserwatorów zabytków.
Zadaniem tynków akustycznych jest pochłanianie fal dźwiękowych i redukcja pogło-
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su, szczególnie w zakresie średnich i wysokich
częstotliwości, charakterystycznych dla mowy
ludzkiej (500-4000 Hz). Tworzą one bezspoinowe, grubowarstwowe, „miękkie” akustycznie wyprawy, które pochłaniają fale dźwiękowe
dzięki przemianie energii dźwiękowej w ciepło.
Przemiana ta odbywa się (podobnie jak w innych materiałach porowatych) na drodze tarcia
cząstek wewnątrz materiału. W celu uzyskania
wymaganej porowatości tynki dźwiękochłonne muszą być nanoszone wielowarstwowo.
Grubość wykonanego tynku ma bezpośredni wpływ na jego skuteczność akustyczną, opisywaną przez wartość pochłaniania dźwięku αs
(różną dla różnych częstotliwości) lub – w prakty-

ce częściej – tzw. średni stopień absorpcji NRC
(Noise Reduction Coefﬁcient). Dlatego przy
wyborze tynku i projektowaniu jego grubości
konieczne jest dokładne określenie wymagań
projektowych dotyczących tłumienia dźwięków.
Należy również pamiętać, że powłoki dekoracyjne nakładane wykończeniowo na tynki
akustyczne muszą być przepuszczalne pod
względem akustycznym (nie mogą powodować odbicia), bowiem dźwięk musi przedostać
się do warstwy absorbującej, aby tam został
pochłonięty.
Korzyści z zastosowania
Dzięki systemom tynków akustycznych można uzyskać stopień absorpcji dźwięku do ok.
60%. Oznacza to, że dla różnych częstotliwości energia fali dźwiękowej zostanie zaabsorbowana przez masę tynku akustycznego
(podobnie jak w przypadku suﬁtowych płyt
perforowanych) i tylko nieznaczna jej część
ulegnie odbiciu. Fala dźwiękowa uspokaja się,
czas pogłosu i zakłócenia zostają zredukowane, a w pomieszczeniu powstaje ciągły i czysty obraz dźwięku.
Porowate, chłonne tynki akustyczne nie
mają wytrzymałości tynków o powierzchniach
zamkniętych, dlatego mogą być stosowane
wyłącznie we wnętrzach, na powierzchniach
ścian i suﬁtów. W przypadku niektórych produktów podawane jest zastrzeżenie, że mogą
być one układane wyłącznie w strefach nienarażonych na obciążenia mechaniczne – na
suﬁtach i ścianach powyżej 2,5 m wysokości.
Tynki akustyczne są jednocześnie materiałami
ognioodpornymi.
Dostępność na rynku
Na rynkach zachodnich tynki akustyczne zyskały sobie już znaczną popularność i różnego rodzaju rozwiązania w tym zakresie oferuje
coraz więcej ﬁrm (m.in. Caparol, GMT, Hasit,
ICC, Scherff, Sto). W Polsce oferowanych jest
jednak niewiele z takich systemów. Niektórzy
producenci zwracają uwagę, że na wprowa-
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dzenie ich do polskiej oferty jest jeszcze za
wcześnie – inwestorów nie stać jeszcze na luksus takich rozwiązań.
Faktycznie – tynki akustyczne nie są wyrobem do powszechnego stosowania, dlatego
znane są głównie w pracowniach architektonicznych i ﬁrmach wykonawczych specjalizujących się w projektowaniu i realizacji sal kinowych czy teatralnych. Trzeba jednak dodać,
że aplikowano je już także jednostkowo w studiach nagrań i salach sportowych, a potencjalnie mogą być również użyte w budynkach
biurowych, centrach handlowych czy lokalach
gastronomicznych.
W dalszej części artykułu przedstawiamy
dwa systemy tynków akustycznych oferowanych w Polsce. Co warte podkreślenia – dokonamy w ten sposób przeglądu dwóch różnych
technologii zarówno w zakresie stosowanych
spoiw, jak i technik wykonawczych.
Mineralne tynki akustyczne
ﬁrmy Sto-ispo
Firma Sto-ispo proponuje dwa rodzaje tynków
akustycznych, różniące się między sobą strukturą i techniką aplikacji:
Sto-Akustikputz – o delikatnej strukturze,
przeznaczony do aplikacji ręcznej,
Sto-Akustik-Spritzputz – o grubszej strukturze, przeznaczony do obróbki mechanicznej
(zalecany na większych powierzchniach).
Sto-Akustikputz jest tynkiem na bazie mineralnej z porowatego kruszywa silikatowego,
nanoszonym warstwowo aż do uzyskania całkowitej grubości 25 mm. Ze względu na swój
podstawowy składnik ma barwę białą. Na jego
powierzchnię za pomocą pistoletu lejkowego
natryskiwany jest tynk cienkowarstwowy StoSilent Fein. W ten sposób powstaje przezroczysta akustycznie (niezamykająca porów tynku,
istotnych dla jego skuteczności akustycznej),
cienka powłoka wierzchnia, mogąca być barwiona według karty kolorystycznej StoColor
w odcieniach pastelowych.
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TABELA 1
WARTOŚCI POCHŁANIANIA DŹWIĘKU αS I NRC DLA TYNKÓW AKUSTYCZNYCH STO
Rodzaj
tynku

Metoda wykonania

Tynk Sto-Akustikputz

Przy bezpośrednim nakładaniu
tynku – grubość ok. 25 mm

Tynk
Sto-Akustik-Spritzputz

Wartość αS dla częstotliwości [Hz]

NRC

125

250

500

1000 2000

4000

0,08

0,24

0,62

0,89

0,88

0,83

0,66

Przy bezpośrednim natrysku
pistoletem lejowym – grubość
ok. 15 mm

0,10

0,21

0,47

0,68

0,67

0,74

0,51

Za pomocą pompy ślimakowej
i urządzenia natryskowego
– grubość ok. 15 mm

0,11

0,14

0,32

0,42

0,53

0,63

0,35

Układ warstw systemu Sto-Akustikputz:
strop w stanie surowym lub suﬁt podwieszony,
listwy tynkarskie przyklejone lub zamocowane za pomocą nierdzewnych, mechanicznych elementów mocujących,
środek zwiększający przyczepność StoSilent Quarz,
tynk Sto-Akustikputz: 2 warstwy o grubości
10 mm każda (2 x 10 mm),
tynk Sto-Akustikputz: cienka warstwa o grubości od 3 do 5 mm,
dekoracyjna, akustyczna powłoka końcowa
StoSilent Fein.
W zależności od uwarunkowań wynikających
z ﬁzyki budowli należy zaplanować w układzie
warstw zastosowanie paroizolacji.
Sto-Akustik-Spritzputz to jednoskładnikowy
tynk mineralny dający powierzchnie o strukturze od średniej do grubej, zróżnicowane zależnie od sposobu natrysku. Oferuje kolorystykę
zgodną z systemem StoColor. Dwie ostatnie
warstwy tynku natryskowego barwione są za
pomocą pigmentu lub koncentratem StoTint
Aqua. Jednorodny odcień kolorystyczny uzyskiwany jest poprzez dodatkowy delikatny natrysk we wzajemnie prostopadłych kierunkach
za pomocą farby akustycznej StoSilent Color.

Układ warstw systemu Sto-Akustik-Spritzputz:
strop w stanie surowym, szpachlowany lub
pokryty tynkiem wyrównawczym,
albo odpowiedni typ suﬁtu z zagęszczonym
rusztem montażowym,
środek zwiększający przyczepność StoSilent Quarz,
tynk natryskowy Sto-Akustik-Spritzputz nakładany w min. 5 warstwach (łącznie 15 mm).
Uwarunkowania są podobne jak w przypadku tynku Sto-Akustikputz – należy sprawdzić
ewentualną potrzebę zastosowania paroizolacji. Sto-Akustik-Spritzputz może być stosowany
na suﬁtach i w górnych partiach ścian – poza
strefą narażoną na obciążenia mechaniczne.
Celulozowe tynki dźwiękochłonne
SonaSpray ﬁrmy ICC
SonaSpray jest bezspoinowym lekkim tynkiem dźwiękochłonnym przeznaczonym do
pokrywania suﬁtów i ścian, produkowanym
przez amerykański koncern ICC – International Cellulose Corporation. W skład tynku
SonaSpray wchodzą włókna celulozowe,
które w czasie wykonywania natrysku są mieszane z klejem, dzięki czemu uzyskuje się
przyczepność, ognioodporność i odporność
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TABELA 2
WARTOŚCI POCHŁANIANIA DŹWIĘKU αS I NRC DLA TYNKÓW SONASPRAY
Rodzaj
tynku
SonaSpray
K-13fc

Wartość αS dla częstotliwości [Hz]

Metoda wykonania

NRC

125

250

500

1000

2000

4000

grubość 13 mm

0,06

0,16

0,46

0,87

1,07

1,12

0,65

grubość 25 mm

0,12

0,39

0,88

1,16

1,15

1,15

0,90

0,26

0,38

0,74

0,99

0,99

0,99

0,75

0,58

0,91

0,99

0,87

0,84

0,80

Natrysk na twardym podłożu

Natrysk na płycie g-k
grubość 19 mm

Natrysk na powierzchni metalowej
grubość 19 mm
SonaSpray
K-13

0,17

Natrysk na twardym podłożu
grubość 16 mm

0,05

0,16

0,44

0,79

0,90

0,91

0,55

grubość 25 mm

0,08

0,29

0,75

0,98

0,93

0,96

0,75

grubość 76 mm

0,57

0,99

1,04

1,03

1,00

1,00

1,00

Natrysk na powierzchni metalowej użebrowanej
grubość 38 mm

0,36

0,89

1,26

1,07

1,01

1,00

1,05

grubość 76 mm

0,97

1,04

1,13

0,99

0,95

0,88

1,05

Natrysk na powierzchni z blachy trapezowej
grubość 38 mm

0,55

0,92

1,11

1,02

0,95

0,99

1,00

grubość 70 mm

0,69

0,98

1,17

1,03

0,97

1,04

1,05

Uwaga: możliwe jest wykonanie warstw natryskowych o innych grubościach, dane akustyczne dostępne
są w dokumentach producenta

na wilgoć. Kształt powierzchni nie odgrywa
istotnej roli. Produkt końcowy stanowi trwała warstwa o określonej grubości. Gęstość
materiału celulozowego z klejem wynosi po
wyschnięciu 60-70 kg/m3. Materiał oferowany
jest w dwóch odmianach:
SonaSpray K-13fc – ma drobniejsze włókna
celulozowe i zapewnia uzyskanie dokładniejszej powierzchni; przy pojedynczym
natrysku grubość warstwy może wynosić
od 6 do 25 mm.
SonaSpray K-13 – ma grubszą strukturę,
powala uzyskać grubość od 10 do 80 mm
bez mechanicznych konstrukcji nośnych.
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SonaSpray K-13fc – przeznaczony jest do
takich pomieszczeń, jak: biura, sale konferencyjne, restauracje, hotele, pomieszczenia sakralne, szkoły, sale wykładowe, studia
nagrań, teatry itp. Występuje w standardzie
w kolorze białym i arktycznie białym, można
również zamówić każdy wybrany kolor. Tynk
może być też malowany natryskowo farbami
lateksowymi lub akrylowymi na bazie wody
bez znaczącego uszczerbku dla wartości
współczynnika NRC.
SonaSpray K-13 – przeznaczony jest do
stosowania w halach sportowych, przemysłowych, basenach, studiach telewizyjnych,

dworcach, lotniskach, lodowiskach, garażach podziemnych itp. W wersjach standard i special występuje w kolorach: białym,
jasnoszarym, beżowym, ciemnobrązowym
i czarnym. Jest również dostępny, na życzenie, w dowolnym kolorze palety RAL.
Tynki SonaSpray cechują się bardzo wysokimi wartościami współczynnika pochłaniania dźwięku. Ich parametry akustyczne są
uzależnione od rodzaju powierzchni, na jakiej
będą aplikowane. Porównanie najbardziej
popularnych przykładów zostało zestawione
w tabeli 2.
Specjalny, opatentowany klej pozwala
nakładać te izolacje praktycznie na wszystkie materiały budowlane, jak: drewno, metal,
beton, płyty gipsowe, styropian, szkło itp.
Tylko niektóre podłoża muszą być zagruntowane przed natryskiwaniem. Powierzchnia
tynku SonaSpray jest odporna na uderzenia
np. piłką. W miejscach, gdzie konieczne jest
uzyskanie większej odporności na ścieranie,
może być zastosowany tynk K-13fc Dura-k.
Produkt ten ma większą twardość na powierzchni, nie tracąc przy tym swoich właściwości pochłaniania dźwięku.
Tynk SonaSpray jest dostępny na polskim
rynku od 7 lat. W tym czasie zastał zastosowany w wielu obiektach użyteczności publicznej oraz w przemysłowych dla eliminacji
hałasu pogłosowego. Jest materiałem niezapalnym, posiada Aprobatę Techniczną ITB
i atesty higieniczne PZH.

Wiesław Fiebig
wﬁebig@osw.pl
Autor jest przedstawicielem
generalnym ICC w Polsce
i właścicielem ﬁrmy Wibro-Akustyka WAF

Współpraca: Piotr Krupa, doradca techniczny Sto-ispo
Wykorzystano materiały ﬁrm: Sto-ispo, ICC
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Od redakcji
Temat opracowania ogólnego schematu wyboru oprogramowania podjąłem kilka lat temu. Do współpracy przy tej
próbie udało mi się przekonać ﬁrmę Penta, zajmującą się
wówczas tworzeniem software’u dla budownictwa. Powstał
tekst opublikowany w piśmie, w którym miałem wówczas
przyjemność pracować. Minęło kilka lat i przy okazji redakcyjnych dyskusji nad premierowym wydaniem Z:A
postanowiłem wrócić do tamtego pomysłu. Wydawało
się, że konieczne będzie znaczące zaktualizowanie materiału, do jego analizy zaprosiłem więc nie tylko Pentę,
ale także kilka innych osób zaangażowanych w tworzenie
i sprzedaż programów. Co się okazało? 99 procent tamtych
tez wciąż pozostaje aktualne! Model schematu okazał się
traﬁony – po 5 latach wciąż „działa”. Redakcyjna część
tekstu pozostała więc w zasadzie niezmieniona, dodaliśmy
za to świeże odpowiedzi na postawione w artykule pytania.
Do zadanych kryteriów odnoszą się dwa programy stricte
architektoniczne.
Sebastian Osowski

Kryteria wyboru oprogramowania
Radosław Nowak, Sebastian Osowski

Wybierając program komputerowy, można brać pod uwagę wiele czynników: jakość,
cenę, szybkość pracy, wygodę użytkowania, możliwości, sprawność serwisu itp.
Jednak tak naprawdę w większości przypadków decyzję podejmujemy głównie pod wpływem
popularności produktu: najlepszy – to program powszechnie znany, a jeszcze lepiej,
gdy użytkowany jest już przez kogoś ze znajomych.

Spróbujemy w niniejszym artykule dokonać
rzeczy trudnych: po pierwsze – zachęcić do
głębszego zaangażowania przy doborze komputerowych narzędzi pracy i po drugie (aby
ułatwić osiągnięcie pierwszego celu) – zaproponować pewien standard ułatwiający dokonywanie wyboru. Być może dla niektórych
takie podejście będzie wiązało się z koniecznością zmiany dotychczasowych upodobań
i przyzwyczajeń, pozwalających jednak uniknąć sytuacji, gdy zamiast dostosować oprogramowanie do naszych potrzeb, zmuszeni
zostaniemy dopasować się do niego.
Warto pamiętać, że dobry program musi
kosztować niemałą sumę, więc w sytuacji,
gdy ów „najlepszy i najpopularniejszy” okaże się nie taki dobry, jakby wynikało z folderów reklamowych (opisów sprzedawców,
„dobrych” rad kolegów itp.), nasze samopo-
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czucie jako użytkownika może okazać się
nie najlepsze. Problem jest mniejszy, jeśli źle
dobrany software to przeglądarka obrazków,
menedżer plików czy też rzadko wykorzystywany edytor tekstu. Co innego, gdy chodzi
o program, który trzeba używać na co dzień,
ponieważ stanowi podstawowe narzędzie
pracy (niekiedy wręcz dokonuje się zakupu
komputera specjalnie do wymagań oprogramowania).
Polacy nie są, niestety, zbyt krytycznymi
użytkownikami komputerów. Podczas gdy
w innych krajach nabywcy często dokonują
samodzielnego wyboru oprogramowania,
w Polsce nadal obowiązuje zasada z poprzedniej epoki – jeden produkt dla wszystkich. W naszym kraju marginalnie korzysta
się z innych przeglądarek internetowych niż
Explorer, prawie wszyscy używają jednej

przeglądarki do obrazków, jednego „ﬁlemanagera” (Total Commander), jednego pakietu biurowego (Microsoft Ofﬁce) itp. Albo
więc wszyscy jednomyślnie ocenili te programy jako zdecydowanie lepsze od wyrobów
konkurencji (co jest oczywiście nonsensem
– czasy 99,9% frekwencji i 400% normy skończyły się dość dawno temu), albo po prostu
zamiast wybierać najlepszy, wybrali pierwszy
program, który im podsunięto.
Poniżej przedstawiamy 9 kryteriów, które
mogą pomóc zmienić te przyzwyczajenia.
Oczywiście wszystkie je można sprowadzić
do jednego – jakości, ale analizując punkt po
punkcie, łatwiej będzie podejmować decyzje,
tak by wybrany software stawał się skutecznym narzędziem pracy przez lata (pomijając,
rzecz jasna, sprawę uaktualnień i nowszych
wersji tego samego programu).
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Jak patrzeć na program komputerowy
Przede wszystkim wyraźna jest tendencja, że
specjalistyczne oprogramowanie nie może
służyć do wszystkiego. Dla przykładu: w dwuwymiarowych programach graﬁcznych innych
funkcji oczekuje i potrzebuje architekt, innych
konstruktor, a jeszcze innych instalator. Inne
muszą być biblioteki elementów, inne palety
narzędzi itp. Coraz rzadziej spotykamy więc
programy uniwersalne. Z drugiej jednak strony
pewne wyspecjalizowane narzędzia (często
decydujące o cenie programu) nie muszą być
wszystkim niezbędne. Swoje potrzeby każdy
musi zdeﬁniować samodzielnie. Dopiero wówczas można przystąpić do podejmowania konkretnych decyzji. O co więc pytać przed zakupem? Przejdźmy do obiecanych 9 punktów.
1. Oryginalność. Poprzez oryginalny należy
rozumieć w tym przypadku program niepodpatrujący rozwiązań konkurencji. Po pierwsze,
nie powiela on dzięki temu starych błędów, po
drugie – odmienna koncepcja twórców daje
inne możliwości użytkownikowi. Warto sprawdzić, kim są pomysłodawcy programu: informatykami, czy raczej specjalistami w dziedzinie, dla której przeznaczony jest program.
W tym drugim przypadku można spodziewać
się, że mieli oni nie tylko dostosowaną do specyﬁki branży ideę, ale też sami dokładnie przetestowali funkcjonowanie programu.
2. Łatwość obsługi. Duża liczba opcji, różnorodność narzędzi i znaczne rozbudowanie pomimo
potencjalnych możliwości potraﬁą utrudnić poruszanie się w programie. Tymczasem szybkość
pracy w równym stopniu zależy od możliwości
stworzonych przez programistów algorytmów
co do tzw. intuicyjności interfejsu, czyli przejrzystości obsługi. Dużo zależy od odpowiedniego
rozmieszczenia poleceń, pomocne są tutaj ikony graﬁczne, podręczne menu, systemy pomocy, a także interaktywne podpowiedzi udzielane
użytkownikowi w określonych sytuacjach.
3. Możliwości. To zdecydowanie najszerszy
z omawianych punktów i jednocześnie najtrudniejszy do ogólnego zdeﬁniowania bez odniesienia do specyﬁki (branży) programu. Spróbujmy
na kilku przykładach uwypuklić to, co wydaje się
najistotniejsze. Możliwości tkwiące w programie
kosztorysowym to przede wszystkim:
aktualność i zakres uwzględnionych norm
do kosztorysowania,
wykonanie korekt i wydruków na dowolnym
etapie pracy,
dostępność bibliotek katalogów normatywnych i baz cenowych.
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ArCADia-IntelliCAD 2008
Oryginalność
Program ArCADia-IntelliCAD łamie monopol
ﬁrmy Autodesk na rynku programów CAD,
odchodzi od nieuzasadnionego zawyżania
cen i udowadnia, że program o najwyższej
jakości i funkcjonalności może być dostępny
za cenę odpowiadającą możliwościom
każdego projektanta. Jest to ﬁlozoﬁa działania zgodna z założeniami ﬁrmy INTERsoft.
Możliwości rozwoju programu są bardzo
szerokie i dostosowane do potrzeb i sugestii
użytkowników. Wykwaliﬁkowani programiści
i inżynierowie pracują nad rozwojem programu, rozbudowując go o kolejne narzędzia.
ArCADia-IntelliCAD to rozbudowana
wersja programu IntelliCAD przeznaczona
dla branży budowlanej. W stosunku do standardowego IntelliCADa program rozszerzony
jest o inteligentne obiekty architektoniczne
typu ściany, okna i drzwi. Do programu
wprowadzono także rozbudowane opcje do
tworzenia rysunków architektonicznych.
Każdy element architektoniczny ma swoją
bazę informacji, która może być później
wykorzystana przez inne branże. Na przykład
raz zdeﬁniowana ściana warstwowa może
być wykorzystana w innym programie ﬁrmy
INTERsoft przez instalatora do obliczeń związanych z doborem grzejników, a w programie
do kosztorysowania mamy możliwość
dokonania analizy całego budynku.
Łatwość obsługi
Największą zaletą programu jest łatwość
obsługi, dostosowanie jego wyglądu
i komunikacji do przyzwyczajeń i potrzeb
użytkownika. Zmiany w układzie graﬁcznym
interfejsu, przemieszczenie pasków narzędziowych, zdeﬁniowanie własnych skrótów
klawiszowych lub zdecydowanie o rodzaju
komunikacji z programem – to bardzo duże
udogodnienia. Dodatkowo analogia pracy
z innymi programami typu CAD zapewnia szybkość opanowania programu bez
konieczności wielodniowych szkoleń.
Możliwości
ArCADia-IntelliCAD to wielodokumentowy
program graﬁczny umożliwiający tworzenie
rysunków 2D i 3D na podstawie podstawowych elementów rysunkowych (linii,
polilinii, okręgów, wielokątów itp.), skomplikowanych brył, także ACIS i operacji
Booleana oraz wszelkich modyﬁkacji. Praca

w skali 1:1 z możliwością kreowania dowolnej liczby arkuszy wydruku, ich zapisania ze
wszystkimi ustawieniami, rysunki podzielone na warstwy, dostępne w czytelnym
Eksploratorze IntelliCADa, dają komfort
pracy i umożliwiają przejrzyste tworzenie
projektów. Program pozwala na tworzenie
bloków, wprowadzanie tekstów SHX i True
Type, dowolnego kreskowania, rozszerzanie
liczby i rodzajów linii i wymiarowania, opartego na własnych stylach (ustawieniach).
Dodatkowe ułatwienia programu w postaci
siatki, granic, punktów zaczepienia (ESNAP),

uchwytów, funkcji ORTO itp. pomagają
w rysowaniu, czyniąc je szybszym, bardziej
intuicyjnym i precyzyjnym. Zaawansowani
użytkownicy mogą pisać własne skrypty SCR
lub wprowadzać napisane w AutoLISPie,
rozszerzając możliwości programu.
ArCADia-IntelliCAD ma także podstawowe
elementy architektoniczne: ściany jednoi wielowarstwowe, okna i drzwi wprowadzane
w sposób parametryczny i możliwości edycji
tych elementów. Na podstawie rzutów, automatycznie tworzone są pomieszczenia, liczona ich powierzchnia i tworzone zestawienia
stolarki i pomieszczeń modyﬁkowane wraz
ze zmianami w projekcie. Rzuty mogą zostać
uszczegółowione za pomocą symboli-schematów dostępnych z biblioteki.
Pomoc techniczna
Programy ﬁrmy INTERsoft posiadają nieograniczoną czasowo usługę serwisową, polegającą na bezpłatnej pomocy technicznej
dostępnej przez telefon i e-mail. Wszystkie
zapytania dotyczące obsługi i możliwości
programu są wyjaśniane na bieżąco.
Istnieje także możliwość skorzystania
z forum użytkowników, w którym można
podzielić się własnymi dokonaniami
i uzyskać dodatkowe informacje od osób
stale pracujących w programie.
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Dokumentacja
W programie zamieszczona jest obszerna
instrukcja (Pomoc). Istnieje także możliwość
zaopatrzenia się w autorski podręcznik opisujący funkcje programu. Jest on dostępny
w ﬁrmie INTERsoft oraz w specjalistycznych
księgarniach. Na rynku są także ćwiczenia
wprowadzające, tzw. krok po kroku.
Aktualizacje
Aktualizacje programu (update) dostępne są
przede wszystkim przez stronę internetową.
Nowe wersje (upgrade) dla stałych użytkowników są do nabycia za ok. 5-10% ceny nowego programu. Na nowe wersje składają się
sugestie użytkowników, dodawanie nowych
opcji i funkcji rozwijających możliwości
programu i ciągła praca nad przyspieszaniem działania (czyli wydajnością), tak aby
jak najobszerniej korzystać z szybkiego
rozwoju sprzętu komputerowego.
Kompatybilność
ArCADia-IntelliCAD obsługuje format DWG
bez jakiejkolwiek konwersji, co oznacza,

że rysunki wykonane np. w AutoCADzie są
odczytywane i zapisywane bez jakichkolwiek
zniekształceń. Program obsługuje rysunki:
zapis i odczyt DWG i DXF w wersjach od 2.5
do 2007, zapis i odczyt DWT i DWF, eksport
formatów: WMF, EMF, SVG, PDF i BMP,
import plików MBA.
Program oczywiście ma własny format zachowujący obiektowość elementów projektu.
Wersja testowa
Wersja testowa dostępna jest bezpłatnie na
nośniku CD bądź poprzez stronę internetową.
Wersja ta ma wszystkie funkcje programu
z wyjątkiem zapisu i drukowania projektu.
Wymagania sprzętowe
procesor Pentium III (lub szybszy),
• 256 MB RAM (zalecane 512 MB),
• napęd CD-ROM,
• 100 MB wolnego miejsca na dysku
• system Windows 2000/XP, Windows
VISTA 32/64-bit
•

opracowanie: INTERsoft

ArchiCAD 11 PL
Oryginalność
Oryginalna koncepcja Wirtualnego Budynku,
w oparciu o którą działa ArchiCAD, pozwala
na wydajną pracę twórczą bez absorbowania
nadmiernej uwagi technicznymi aspektami
projektowania. Praca z programem jest
konstruowaniem komputerowej makiety,
z którą powiązane są wszelkie informacje
dotyczące projektu. ArchiCAD pozwala swobodnie projektować najbardziej
skomplikowane obiekty o nietypowych,
organicznych formach. Program rozwijany
jest od lat według jasno sprecyzowanej
idei, w oparciu o doświadczenia tysięcy
użytkowników. Jest prekursorem idei BIM
(ang. Building Information Modeling
– Modelowanie Informacji o Budynku).
Łatwość obsługi
ArchiCAD jest programem opracowanym od podstaw z myślą o architekturze. Uważany jest za najłatwiejszą do
opanowania aplikację w swej kategorii
(CAD dla architektów). Logiczna struktura
intuicyjnie zrozumiałych poleceń i funkcji
pozwala efektywnie korzystać z programu
bez długotrwałych szkoleń.
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Możliwości
Wirtualna makieta ArchiCADa służy nie tylko
prezentacji projektu. Okno 3D (aksonometrie, perspektywy) jest jednym z okien
roboczych, podobnie jak okna nawiązujące
do tradycyjnych rzutów, przekrojów
i elewacji. Program tworzy zintegrowany
zbiór danych, opisujący całość projektowanego obiektu (zwany Wirtualnym
Budynkiem). Dane te służą do tworzenia
rysunków, zestawień (w tym zestawień
stolarki), zliczania powierzchni i kubatur.
Wzajemne powiązania sprawiają, że dane
i rysunki aktualizowane są samoczynnie.
Zmiany mogą być wprowadzane bez obawy
utraty spójności dokumentacji. W strukturze
projektu umieszczać można pliki opracowywane w innych aplikacjach.
Wraz z ArchiCADem dostarczanych jest ok.
1200 obiektów, stanowiących standardową
bibliotekę programu. Parametry obiektów
mogą być zmieniane. Dotyczy to nie tylko wymiarów, ale też cech i właściwości, sposobu
wykończenia, wariantów funkcjonalnych itd.
Tysiące obiektów dostępne są bezpłatnie
w Internecie. Liczni producenci publikują

W przypadku programu graﬁcznego dla architektów będą to:
jednoczesna praca na modelu dwu- i trójwymiarowym,
automatyzacja wykonania dokumentacji 2D
z modelu trójwymiarowego,
biblioteki gotowych elementów.
Natomiast od programu do harmonogramowania należałoby oczekiwać:
elastyczności przetwarzania i przeglądania
informacji,
możliwości prowadzenia wielowymiarowych
analiz,
narzędzi pozwalających identyﬁkować wszelkie odchylenia od planu oraz oceniać ich konsekwencje.
4. Pomoc techniczna. To bardzo ważna kwestia, wiążąca się z praktyczną funkcjonalnością narzędzia. Są sytuacje, w których
użytkownik nie może poradzić sobie samodzielnie z rozwiązaniem problemu. Niekiedy
wynika to z awarii sprzętu, niekiedy z błędu
w programie, braku znajomości pewnych
funkcji itp. Ważne jest, aby problemy mogły
być rozwiązane szybko, sprawnie i – co ważne – bezpłatnie. Standardem powinna być
pomoc telefoniczna oraz pomoc internetowa
dostępna dla zarejestrowanych użytkowników przez 24 godziny na dobę.
5. Pełna dokumentacja. Instrukcje do programów powinny być dostępne w języku polskim.
Poza wydaniami książkowymi zdarza się już
rozpowszechnianie dokumentacji w wersjach
elektronicznych, co jest wygodne ze względu
na szybkość wyszukiwania informacji. Większość programów wyposażona jest także we
wbudowane systemy pomocy, tzw. helpy. Do
drukowanej instrukcji warto zajrzeć jeszcze
przed zakupem. Już wtedy stwierdzić można, na ile fachowo i przejrzyście wyjaśnione
są jego funkcje.
6. Aktualizacje. W przypadku częstych aktualizacji można się zastanawiać, czy oznaczają one poprawianie błędów, czy jedynie
uwzględnianie sugestii użytkowników i rozbudowę programu o nowe funkcje. W każdym razie są one sygnałem, że ﬁrma cały
czas pracuje nad rozbudową produktu i dba
o jego użytkowników. Warto o tym pamiętać,
wybierając program. Ten, kto jedynie sprzedaje produkt i rozstaje się z klientem, nie
umożliwiając mu aktualizacji programu, nie
powinien być brany pod uwagę przy dokonywaniu tak istotnego zakupu.
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7. Import-eksport, czyli kompatybilność. Przenoszenie danych między aplikacjami to duża
zaleta programu. Działanie tych funkcji powinniśmy jednak sprawdzić w praktyce (np.
w wersji demo). Spotkać można bowiem sytuacje, gdy zaimportowane lub wyeksportowane
pliki nie są w pełni zgodne z oryginałem.
8. Wersje testowe. Dobrą praktyką jest udostępnianie demonstracyjnych wersji programów, zwykle do instalacji kilkudniowej lub np.
bez możliwości zapisywania programu. Wersje demo są coraz częściej ogólnodostępne,
zwykle można je zamówić lub pobrać z witryny
internetowej producenta. Niektórzy dostawcy
wprowadzają również gwarancję zadowolenia,
tzw. money back, dającą możliwość zwrotu
programu w określonym terminie od daty zakupu. Takie rozwiązanie pozwala na dokładniejsze zapoznanie się z pełną wersją programu.
9. Wymagania sprzętowe. Wygórowane wymagania sprzętowe są często „zasługą” programistów, którzy nie potraﬁą (lub też nie mają
ochoty) optymalizować procedur użytych
w swoich dziełach. Dlatego też kolejne wersje
wielu popularnych programów działają znacznie wolniej od swoich poprzedników i tylko
dzięki ciągłemu zwiększaniu wydajności procesorów nadają się w dalszym ciągu do pracy.
Jeżeli program wymaga najszybszego z dostępnych w danym momencie na rynku procesorów, zapytajmy przynajmniej – dlaczego?
***
Co do innych cech software’u, wszystko
oczywiście jest kwestią gustu. Dla jednych
wadą może być zbyt duża wielkość przycisków, dla drugich przyciski mogą wydawać
się zbyt małe, jeszcze inni woleliby większą
atrakcyjność wizualną programu. Są wreszcie tacy, dla których ważne jest, aby wyglądał
on przejrzyście i nie życzyliby sobie żadnych
upiększeń. Na zakończenie pozostawiamy
Czytelnikom informacje w zamieszczonych
obok ramkach. Na postawione w naszym artykule pytania odpowiadają dwaj dostawcy
programów dedykowanych architektom.

Radosław Nowak
radoslaw.nowak@penta.com.pl
Autor jest dyrektorem
zarządzającym w ﬁrmie Penta
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specjalizowane biblioteki (np. mebli biurowych, wyposażenia czy stolarki). Użytkownicy
mogą tworzyć też własne obiekty biblioteczne.
ArchiCAD tworzy wizualizacje na każdym
etapie projektowania (w tym realistyczne
renderingi LightWorks i obrazy naśladujące
odręczne szkice). Można też korzystać z zewnętrznych aplikacji, jak Artlantis, Piranesi,
3D Studio czy Maxwell Render. ArchiCAD
wspiera pracę w zespole. Dostęp do pliku
projektu jest możliwy z wielu stanowisk. Szef
projektu nadzoruje pracę kolegów. Wymiana
danych jest możliwa również z projektantami
innych branż. Użytkownicy mogą korzystać
z wielu dodatkowych programów przygotowanych przez niezależnych producentów:
zarówno specjalistycznych rozszerzeń
działających wewnątrz programu ArchiCADa,
jak i niezależnych aplikacji.
Pomoc techniczna
Pomoc techniczna oferowana jest bezpłatnie
użytkownikom komercyjnej wersji ArchiCADa.
Szkolenia prowadzone są przez sprzedawców, a także przez niezależne ﬁrmy i szereg
uczelni. Intensywnie działa polskie forum
ArchiCADa (www.archiclub.pl). Ponad
półtora tysiąca zarejestrowanych użytkowników dzieli się tam swoimi doświadczeniami,
dyskutuje i udziela porad nowicjuszom.
Dokumentacja
Wraz z ArchiCADem dostarczana jest polskojęzyczna dokumentacja, opisująca tajniki
pracy z programem. Jest ona udostępniana
też bezpłatnie w formacie PDF. ArchiCAD
posiada wbudowany system pomocy (Help).
Na rynku są również książki niezależnych
autorów, opisujące pracę z programem.
Aktualizacje
ArchiCAD jest intensywnie rozwijany.
Aktualizacje pojawiają się w odstępach
rocznych, ich cena to zwykle 15% ceny
programu. Nie stosuje się obowiązkowych
umów serwisowych. Użytkownicy zachęcani
są do zakupu aktualizacji nowymi możliwościami programu. Nowości w kolejnych
wersjach to zwykle przełomowe technologie, wyznaczające nowe kierunki w rozwoju
oprogramowania. Przykład sprzed kilku lat
to procedury TeamWork (praca w zespole).
W najnowszej wersji ArchiCADa taką
nowością jest Wirtualny Podrys. Drobne
uaktualnienia dostarczane są bezpłatnie.

Kompatybilność
ArchiCAD zapewnia łatwą wymianę danych
ze wszystkimi popularnymi aplikacjami CAD,
a także z szeregiem specjalistycznych programów z innych branż. Wymiana plików może
odbywać się m.in. w formatach DWG/DXF
(wersje od 2000 do 2007). Warto zwrócić
uwagę na zaawansowaną obsługę formatu
PDF i PDF 3D – zapis wielostronicowych
dokumentów, a także wczytywanie plików PDF
do projektu. Pojedynczym dokumentem PDF
może być cała dokumentacja.
Najważniejsze obsługiwane formaty plików

to: DWG, DXF (wraz z plikami Xrefs), 3DS,
IFC, DGN, 3DS, OBJ, Artlantis, Electrimage,
VRML, DWF, HPGL, WMF, PICT, PDF, TXT,
RTF, XLS, GDL, PSD, JPG, TIF, GIF, WMF,
AVI, QuickTime VR (animacje, panoramy
i sceny). ArchiCAD posiada też rozbudowane łącza m.in. z: Google Earth, Google 3D
Warehouse, Maxwell Render, Cinema 4D,
SketchUp, Piranesi i MaxonForm.
Wersja testowa
ArchiCAD ma trzy wersje pozwalające
poznać program: demo (bez zapisu danych),
edukacyjną (działającą przez rok) oraz testową
(działającą przez miesiąc). Są one dostępne
bezpłatnie. Wersje testową i edukacyjną
można pobrać poprzez Internet po zarejestrowaniu się. Ich funkcjonalność nie jest
ograniczana, zabronione jest wykorzystanie
w celach zarobkowych. Wersja demo służyć
może jako bezpłatna przeglądarka projektów
i plików programu, z możliwością wydruku.
Wymagania sprzętowe
Intel Pentium IV lub kompatybilny,
• 1 GB pamięci RAM lub więcej,
• Karta graﬁki z min. 64 MB pamięci
i obsługą akceleracji OpenGL,
• system Windows XP/VISTA 32/64–bit
lub Apple MacOS X.
•

opracowanie: WSC
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Detale elewacji murowanych
czyli co, gdzie i dlaczego
Sylwester Trześniewski

Na pierwszy rzut oka w murowanej elewacji widoczne są tylko
cegły i spoiny. W „środku” ukrytych jest jednak wiele elementów, zapewniających jej prawidłową pracę. Co z tego wynika
dla architekta? Pełna swoboda kształtowania elewacji.

Współczesne elewacje murowane nie są już,
jak w budynkach sprzed lat, zewnętrzną częścią grubego, jednowarstwowego muru pełniącego rolę ściany nośnej. Dzisiaj murowane
są jako zewnętrzna warstwa murów trójwarstwowych, pod którą znajduje się izolacja
cieplna, a często także szczelina powietrzna. Zapewnienie wytrzymałości kilkucentymetrowej ścianki elewacyjnej i przeniesienie
obciążeń z niej na ścianę nośną wymaga
stosowania odpowiednich akcesoriów: zakotwień, zbrojeń i dylatacji. Ważne jest także
zapewnienie prawidłowej wentylacji izolacji
cieplnej i samego muru za pomocą otworów
wentylacyjnych.
Aby ułatwić przegląd tych akcesoriów i zasad ich rozmieszczenia, zestawiliśmy je na
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schematach przykładowego, specjalnie wybranego budynku. Mamy nadzieję, że ułatwi
to pamiętanie o istotnych miejscach elewacji
i technikach ich wykonania.
Kotwienie elewacji, czyli kotwy
ze stali kwasoodpornej
Elewacja ceglana – murowana z klinkieru, silikatów lub ozdobnych bloczków betonowych – to
wiotka, kilkucentymetrowej grubości ścianka.
Dla jej stabilności niezbędne są kotwy, które
przeniosą na ścianę nośną siły poziome od
parcia i ssania wiatru. Przy ich wyborze powinniśmy zwrócić uwagę, by miały jak najmniejszą średnicę, dzięki czemu nie tworzą mostków termicznych (dla dobrej stali wystarczy
Φ 4 mm), i były elastyczne, co umożliwi prawi-

dłową pracę elewacji. Najlepsze są specjalne
kotwy ze stali kwasoodpornej. W ofertach
producentów znajdziemy 4 rodzaje kotew dostosowanych do rodzaju muru: do cegły na
zaprawie tradycyjnej (typ „L”), do bloczków
na cienką spoinę (typ „PK”) oraz do muru
istniejącego, np. remontowanego, tzw. kotwy
do późniejszego montażu (wbijane WB lub
wkręcane WK).
Liczba kotew na 1 m2 elewacji zależy od parcia i ssania wiatru w danej streﬁe klimatycznej,
odległości elewacji od ściany nośnej, powierzchni ściany, nasłonecznienia oraz innych
czynników i powinna być każdorazowo przeliczona przez konstruktora. W 99 przypadkach
na 100 sprawdza się liczba 5 szt./m2, przy
czym przy krawędziach otworów i dylatacji
konieczne jest zagęszczenie kotew – typowe
ich rozmieszczenie i miejsca wzmacniane
przedstawia rys. 1A.
Stały wymiar szczeliny powietrznej,
czyli krążki dociskowe
Utrzymanie odpowiedniej szerokości pustki
powietrznej między ścianą nośną a elewacją
ułatwiają specjalne krążki dociskowe, zakładane na kotwy łączące mur elewacyjny ze
ścianą nośną. Krążki, dzięki odpowiedniej
budowie, nie tylko przytrzymują warstwę
ocieplenia, ale „ustalają” wymiar szczeliny
powietrznej na całej powierzchni elewacji.
Najlepsze są krążki posiadające tzw. kapinos, który odprowadza skropliny pary wodnej daleko od izolacji cieplnej.
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Zbrojenie, czyli kratowniczki
w spoinach
Jednym z rodzajów specjalistycznego zbrojenia przeznaczonego do murów elewacyjnych są płaskie kratowniczki (często nazywane „typu Murfor”), składające się z dwóch
podłużnych równoległych stalowych prętów
połączonych trzecim, wygiętym sinusoidalnie. To właśnie ten unikalny kształt powoduje
zwiększenie wytrzymałości muru.
Kratowniczki umieszcza się w poziomych
spoinach elewacji w miejscach koncentracji
naprężeń. Uzyskujemy w ten sposób jednorodny mur o znacznie lepszej odporności na
ścinanie i naprężenia rozciągające. Jest to
tzw. zbrojenie strukturalne.
Murowana elewacja ma co najmniej kilka
newralgicznych miejsc, które warto przezbroić:
1. nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi,
2. strefy koncentracji naprężeń pod otworami,
3. długie odcinki pomiędzy dylatacjami,
4. miejsca zmian w wysokościach lub kształcie elewacji,
5. duże płaszczyzny wystawione na parcie
i ssanie wiatru.
Miejsca 1 i 2 występują w każdej elewacji
murowanej – dlatego poświęcimy im poniżej
osobne rozdziały, natomiast 3, 4 i 5 – w sytuacjach zależnych od kształtu elewacji. Podkreślić należy, że właściwe zastosowanie
zbrojenia gwarantuje, że elewacja nie będzie
ulegała zarysowaniom. Dla inwestora (klienta!)
ważny jest fakt, że jego elewacja będzie stale
chroniona przed widocznymi uszkodzeniami.
Z kolei wykonawca oszczędza koszty związane
z ewentualnymi reklamacjami i naprawami.
Zbrojenie elewacji (a także murów nośnych)
ma szczególne znacznie, gdy budynek narażony jest na drgania i nierównomierne osiadanie
podłoża – w rejonach występowania słabych
gruntów, szkód górniczych, powodzi, bliskości
linii kolejowych, tramwajowych itp. W takich
sytuacjach warto rozważyć rozmieszczenie
zbrojenia na całej elewacji, co kilka rzędów
cegieł, w celu ujednorodnienia całej struktury muru (rys. 1C). Podobnie postępuje się
w przypadku elewacji o dużych rozpiętościach
i wysokościach.
Określenie miejsc wymagających zbrojenia oraz liczby i rozstawu kratowniczek warto
powierzyć konstruktorowi, który mocowanie
zaprojektuje optymalnie pod względem konstrukcyjnym i ekonomicznym. Konstruktorzy
z ﬁrm specjalizujących się w zbrojeniu elewacji
i murów wstępnych konsultacji i porad często
udzielają bezpłatnie.
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O jakości samej kratowniczki świadczy
wykorzystana do jej produkcji stal. Powinna
to być stal o wytrzymałości na rozciąganie
550 N/mm2 i granicy plastyczności 500 N/mm2,
zabezpieczona powierzchniowo przez ocynkowanie ogniowe. Przy takiej jakości stali średnica prętów głównych wynosi tylko 4-5 mm,
a sinusoida jest zgrzewana dokładnie w płaszczyźnie prętów głównych (a nie „od góry”).
W ten sposób kratowniczka zachowuje płaski
kształt i może być umieszczona w zaprawie
z zachowaniem odpowiedniej otuliny.
Należy unikać stosowania zwykłych prętów zbrojeniowych, które mogą rdzewieć nie
tylko z powodu jakości stali, ale także z braku
odpowiedniego otulenia zaprawą. Rdzawe
wykwity zostaną szybko zauważone na elewacji i będą trudne do usunięcia. Nie warto
także próbować stosowania prętów pojedynczych lub par prętów niepowiązanych ze
sobą, ponieważ nie zapewnią one właściwej
pracy muru.
Decydując o wyborze kratowniczek, należy
pamiętać, by stosować tylko i wyłącznie zbrojenie dopuszczone normą PN-EN 845-3. Dodatkowym atutem producenta będą certyﬁkaty potwierdzające stałe parametry techniczne
zbrojenia, np. znak CE.
Nadproża w elewacjach
W przeszłości nadproża ceglane wykonywano jako sklepione (łukowe lub płaskie) oraz
typu Kleina, zbrojone tzw. bednarką. Techniki
te nakładały jednak ograniczenia – niewielką
rozpiętość otworów, dużą pracochłonność
i wysokie kwaliﬁkacje murarza, a zakres ich
stosowania dotyczył pełnych, grubych murów.
Współcześnie, w elewacjach o grubościach
rzędu 9-12 cm, stosowane są zwykle dwa typy
rozwiązań nadproży elewacyjnych:
nadproża gotowe: prefabrykowane,
nadproża wykonywane na budowie: zbrojone kratowniczkami i strzemionami.
Nas interesuje tym razem tylko to drugie rozwiązanie – jako element strukturalnego zbrojenia elewacji. Jego największą zaletą jest bardzo estetyczny sposób wykonania nadproża:
1. całość zbrojenia jest ukryta w zaprawie,
na zewnątrz widać tylko cegłę elewacyjną
i spoiny,
2. zależnie od wizji estetycznej cegły w nadprożu można układać pionowo lub płasko
(płaskie ułożenie cegieł zapewnia całkowite
ukrycie nadproża w rytmie elewacji),
3. nadproża murujemy z tej samej cegły co
całą elewację, zapewniając jednolitość kolorystyczną.

Kotwa z krążkiem dociskowym

Kratowniczka zbrojeniowa

Wieszaki do nadproży

Puszka wentylacyjno-odwadniająca

Dylatacja wypełniona taśmą
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Przykładowa elewacja murowana
Celowo wybraliśmy interesującą,
rozczłonkowaną w formie elewację,
by pokazać jej newralgiczne miejsca

3

2

1

RYS. 1A
Schemat rozmieszczenia kotew
a) na całej elewacji typowy, najczęściej spotykany
rozstaw: 50 cm w poziomie, 40-45 cm w pionie,
b) strefy wzmacniane:
1 przy dylatacjach
2 wokół otworów okiennych i drzwiowych
3 przy krawędziach, np. balkonów
kotwy zagęszczone – w rozstawie co 30 cm,
w odległości 15 cm od krawędzi

3

1

(dylatacja pionowa)

min. 50 cm

3

RYS. 1B
Schemat zbrojenia nadproży i miejsc
newralgicznych
1 nadproże nad typowym oknem: strefa
rozciągana = 2 rzędy zbrojenia Murfor
+ strzemiona;
strefa ściskana = 1 rząd zbrojenia
2 zbrojenie pod otworem okiennym
3 konsole – użyte do wykonania podwieszeń
elewacji (wykusze)
kolorem żółtym zaznaczono strefy
„newralgiczne”, narażone na pęknięcia
pod wpływem sił ścinających (45 st.)

3

1

2

min. 50 cm

3

kra townicz ka co ok. 40 cm

3

2

1
3-5 warstw

Musimy pamiętać, że nadproże pracuje jak
belka zginana, w związku z tym występują
tutaj 2 strefy: rozciągana (bezpośrednio ponad otworem) oraz ściskana (4-6 rzędów
powyżej otworu). Z tego względu nadproże nie może być zbyt niskie w stosunku
do rozpiętości, ponieważ w obu strefach
musimy umieścić zbrojenie (szczegóły wykonania – patrz ramka na kolejnej stronie).
Takie rozwiązanie zastępuje belkę prefabrykowaną i pozwala przesklepiać otwory
o rozpiętości do kilku metrów (rys. 1B).
Uwaga: jeżeli nadproże jest zbyt niskie, nie-
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RYS. 1C
Schemat rozmieszczenia zbrojenia elewacji
W przypadkach konieczności ujednorodnienia
struktury całej elewacji zalecane jest zbrojenie
kratowniczkami:
1 u dołu elewacji od 3 do 5 warstw
2 powyżej w rozstawie co ok. 40 cm
3 po „starcie” elewacji nad konsolami
3 warstwy

typowe, narożne – do mocowania kratowniczek stosowane są dodatkowe wieszaki,
kątowniki lub konsole.
Strefa podokienna
Każdy z nas zdaje sobie sprawę z konieczności wykonania nadproży ponad otworem, ale
nie każdy pamięta o koncentracji naprężeń
i możliwości wystąpienia spękań pod oknem.
Tymczasem naprężenia na styku obciążonych ﬁlarków z „martwą” strefą podokienną
mogą wywołać ścięcie muru (pękanie spoin) pod kątem ok. 45 stopni, co przypomi-

Podstawowe zasady budowy
nadproża elewacyjnego*
• nadproże nie może być zbyt niskie
w stosunku do rozpiętości, chyba
że użyjemy dodatkowo odpowiednich
wsporników lub konsol,
• w streﬁe rozciąganej (1. i 2. spoina
nad otworem) umieszczamy 2 kratowniczki
i strzemiona, natomiast w streﬁe ściskanej
(w 4.-6. spoinie nad otworem) umieszczamy
1 kratowniczkę,
• minimalne oparcie kratowniczki na
ﬁlarku powinno wynosić 25 cm,
• zaleca się przezbrojenie dwóch
warstw pod otworem w celu eliminacji
naprężeń na styku ﬁlarków z nieobciążoną
strefą podokienną,
• w przypadku nadproży dłuższych
niż 2,5 m kratowniczki łączy się
na zakładkę ok. 25 cm, połączenia
muszą wypadać między 1/3 a 1/4
rozpiętości otworu,
• strzemiona umieszczamy zawsze
w pierwszej warstwie cegieł nadproża,
w spoinach pionowych,
• strzemiona wkładamy co 25 cm, czyli:
a) w każdej spoinie pionowej – w przypadku
cegieł na płask (na podstawie)
i b) w co trzeciej spoinie – w przypadku
cegieł układanych na sztorc (na główce),
• zależnie od sposobu ułożenia cegieł
(pion/poziom) używamy strzemion krótkich
lub długich,
• strzemiona muszą być zawsze umieszczone w skrajnych spoinach nadproża.

* Informacje podane na podstawie katalogu
technicznego ﬁrmy Habe, wyłącznego dystrybutora
systemu Murfor w Polsce.

na znany mechanizm zarysowania na styku
słupa i stopy fundamentowej. Zabezpieczeniem przed takim niebezpieczeństwem jest
zastosowanie pod otworem okiennym minimum dwóch warstw zbrojenia kratowniczkami typu Murfor lub wykonanie odpowiedniej
dylatacji.
Wentylacja i odwodnienie
szczeliny powietrznej
Ściana trójwarstwowowa wymaga skutecznego przewietrzania zarówno warstwy klinkieru,
jak i wełny mineralnej, najczęściej stosowanej
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Projektując mur warstwowy,
należy pamiętać o:
1. zastosowaniu odpowiednich kotew
i krążków dociskowych,
2. wykonaniu i zapewnieniu przewietrzania
pustki powietrznej,
3. przeanalizowaniu miejsc wrażliwych
na koncentrację naprężeń i zastosowaniu
odpowiedniego zbrojenia,
4. możliwości „ukrycia” nadproży elewacyjnych, dzięki wymurowaniu ich na budowie
z użyciem kratowniczek typu Murfor
ze strzemionami oraz wieszaków i konsol,
5. przeanalizowaniu rozmieszczenia
i wykonaniu dylatacji,
6. koniczeności podparcia (podwieszenia)
za pomocą konsol elewacji w miejscach bez
fundamentu (np. na podcieniach), a także
elewacji o wysokości przekraczającej 8 m
(stosuje się wówczas rząd konsol, od którego
„startuje” kolejny fragment elewacji).

do ocieplenia tego typu muru. Dlaczego jest
to konieczne? Mówiąc najprościej: para wodna, którą użytkownicy produkują wewnątrz
pomieszczeń (oddychając, piorąc, gotując,
itd.), przenika przez kolejne warstwy ściany
i na końcu natraﬁa na szczelną przegrodę
z klinkieru. Nie może przez nią przejść, więc
przedostaje się na zewnątrz poprzez fugi
– a wówczas na elewacji mogą powstawać
szpecące i trudne do usunięcia wykwity.
Z kolei wełna powinna być wietrzona z powodu możliwości obniżenia jej izolacyjności
termicznej w stanie zawilgoconym.
Dla skutecznej cyrkulacji powietrza w murze
nie wystarczy pozostawienie samej tylko tzw.
szczeliny powietrznej, czyli 2-3-centymetrowego
odstępu między płytą ocieplenia a cegłami elewacyjnymi. U dołu i u góry elewacji oraz nad
i pod oknami powinniśmy pozostawić otwory
wentylacyjne w postaci pustych spoin pionowych
między cegłami. Tylko w taki sposób zapewnimy
cyrkulację powietrza i sprawną wentylację muru.
Warto też pomyśleć o odwodnieniu szczeliny, ponieważ para wodna może się skraplać i potrzebować ujścia na zewnątrz muru. Zgodnie z Polską Normą, aby prawidłowo odprowadzić wodę
u spodu warstwy elewacji, należy wykonać fartuch z papy bitumicznej lub podobnego materiału
wodochronnego, na podkładzie cementowym,
a w warstwie elewacji pozostawić otwory osiatkowane lub osłonięte kratką, którymi woda może
spływać z fartucha na zewnątrz.
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RYS. 1D
Schemat rozmieszczenia
puszek wentylacyjno-odwadniających
dla optymalnej wentylacji muru zaleca się
umieszczanie puszek w rozstawie co 1 m:
1 w dolnej części elewacji
2 w górnej części elewacji
3 nad i pod oknami
a także nad i pod płytami balkonowymi i jeżeli
elewacja jest wyższa niż 6 m – dodatkowo
rząd puszek w połowie wysokości elewacji

2
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1

3

RYS. 1E
Schemat rozmieszczenia dylatacji
12-14 m

dla elewacji północnej

8-9 m

dla elewacji południowej

10-12 m

dla elewacji wschodniej

7-8 m

dla elewacji zachodniej

do 12 m

przy pełnym podparciu elewacji

6-8 m

przy niepełnym podparciu elewacji

a
b

b
a

a

a

W ostatnich latach coraz częściej rekomendowanym rozwiązaniem jest zabezpieczanie otworów wentylacyjnych specjalnymi
puszkami „wentylacyjno-odwadniającymi” Są
to puszki wykonane z tworzywa sztucznego,
które dzięki odpowiedniej konstrukcji (dobry
producent!) i prawidłowemu rozmieszczeniu
(rys. 1D) zapewniają utrzymanie optymalnej
wilgotności warstwy ocieplenia i zmniejszają
ryzyko powstania wykwitów na elewacji. Dodatkowo zabezpieczają mur przed gryzoniami
i większymi owadami (kratka w zewnętrznej
części) oraz wodami opadowymi (specjalne
wyproﬁlowanie wewnątrz puszki odprowadza
krople wody na zewnątrz).
Czym się kierować, wybierając puszkę?
Powinniśmy zwrócić uwagę na rodzaj tworzywa (powinno być twarde, sztywne), wielkość
otworów siatki czołowej (niezbyt duże), wypustki mocujące i oznakowanie korpusu (ułatwiają montaż w odpowiednim kierunku) oraz
wyproﬁlowanie wewnątrz (odprowadza wodę).
Na markowych produktach powinniśmy znaleźć oznakowania producenta.
Dylatacje
Optymalna praca muru elewacyjnego wymaga
podziału budynku siatką dylatacji poziomych
i pionowych. Dylatacje na ogół wykonuje się
(patrz rys. 1E):
w narożnikach budynku,
w długich lub wysokich ścianach,

w przypadku zmian w wysokościach posadowienia,
w miejscach uskoków (bądź zmiany wysokości) na elewacji,
w miejscach zdylatowania konstrukcji budynku.
Odległości pomiędzy dylatacjami uzależnione są od nasłonecznienia elewacji (strony
świata), materiału elewacyjnego oraz stopnia
i sposobu zbrojenia elewacji. W tabeli obok
rys. 1E przedstawiono zalecane wymiary podziału dla elewacji ceramicznych o grubości
9-12 cm. Podane wartości i miejsca zdylatowania mogą ulec zmianie (a czasem wyeliminowaniu), np. dzięki odpowiedniemu zastosowaniu zbrojenia kratowniczkami).
Dylatacje wykonuje się przez pozostawienie pustej fugi i zamaskowanie jej taśmą dylatacyjną w kolorze zaprawy. Dylatacje pionowe
można wykonać jako dylatację prostą (cegły
docinane, taśma w linii prostej) lub zębatą (cegły niedocinane, taśma ułożona „zygzakiem”
zgodnie z układem spoin).

Sylwester Trześniewski
sylwester@habe.pl
Autor jest dyrektorem
technicznym ﬁrmy Habe
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Komentarz DOIA do rozporządzenia
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego*

arch. Piotr Fokczyński
wiceprzewodniczący Rady DOIA

* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
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PRAWO BUDOWLANE art. 34, ust. 2
Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane
do specyﬁki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania
robót budowlanych.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, stanowiącego podstawę do wydania decyzji
o pozwoleniu na budowę, nie ograniczając zakresu opracowań
projektowych w stadiach poprzedzających opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych równocześnie, w szczególności projektu technologicznego oraz na potrzeby związane
z wykonywaniem robót budowlanych.
Komentarz: Wynika z tego zapisu, że oprócz projektu budowlanego mogą istnieć inne opracowania przedprojektowe (koncepcja)
i poprojektowe (projekt wykonawczy, realizacyjny, kosztorysy).
Warto zatem pamiętać o celu, jakiemu ma służyć to opracowanie,
i jak ograniczony jest obecnie zakres jego oceny przez organy
administracji architektoniczno-budowlanej. Umiejętność dopasowania zawartości projektu do specyﬁki obiektu jest elementem
subiektywnym i wymagającym ciągłego doskonalenia.
Rozdział 2
Wymagania dotyczące formy projektu budowlanego

S T R O N A T Y T U ŁO WA

Wprowadzenie
Prezentowany komentarz Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów
jest analizą jednego z najczęściej stosowanych przez projektantów
rozporządzenia. Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 listopada 2003 r.
jest aktem, który opisuje dosyć szczegółowo wszystkie zasadnicze
elementy projektu budowlanego. Jednak okazuje się, że mimo to
w procesie zatwierdzania projektów w urzędach dochodzi do bardzo
różnego interpretowania tych zapisów, co w rezultacie prowadzi do
opóźnienia w wydaniu decyzji. Taki stan w niekorzystnym świetle stawia architektów, jako najczęściej odpowiedzialnych za właściwą formę projektu i jego zakres. Sprecyzowanie najczęściej powtarzających
się wątpliwości jest głównym celem tego komentarza.
Stosuje się generalną zasadę zawartą w § 1 rozporządzenia.
Projekt budowlany jest opracowaniem służącym tylko do uzyskania pozwolenia na budowę i stąd powtarzająca się intencja minimalnego zakresu dla celu, jakiemu ma służyć.
Niewątpliwie zdeﬁniowany w ustawie Prawo zamówień publicznych projekt wykonawczy ułatwia tego typu interpretację i powinien
stanowić odrębne późniejsze opracowanie. Bardzo ważną cechą
projektu powinno być jednoznaczne opisanie obiektu i wszystkich
najistotniejszych jego elementów. Dzięki temu wiemy, że pozwolenie
zostało wydane na taki, a nie inny kształt elewacji, przeznaczenie,
usytuowanie itp. Najkrócej rzecz ujmując: w projekcie jest opisana
jego architektura i najważniejsze elementy budowlane.
Umiejętność dopasowania zawartości do specyﬁki obiektu jest
elementem subiektywnym i wymagającym ciągłego doskonalenia.
Komentarz zawiera cytaty poszczególnych paragrafów. Ponieważ
zawartość projektu i jego zakres kompleksowo opisane są w rozporządzeniu i w prawie budowlanym, umieszczono także odnoszące się
odpowiednie zapisy art. 34 Prawa budowlanego.
Prezentowany na stronach 49-53, opracowany przez DOIA i zalecany do stosowania projekt modelowy – „Standard projektu” – będzie
najlepszym wyjaśnieniem wszystkich wątpliwości. Taki projekt daje
szansę ujednolicenia opracowań i ma ułatwić etap zatwierdzania w
organach administracji architektoniczno-budowlanej. Zachęcam do
lektury obydwu opracowań przygotowanych przez Radę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów.
Mam nadzieję, że przyczynią się one do usprawnienia prowadzonej praktyki administracyjnej, a projektantom ułatwią przygotowywanie projektu budowlanego.

§3
1. W projekcie budowlanym należy na stronie tytułowej zamieścić:
1) nazwę, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne
działek, na których obiekt jest usytuowany;
2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
3) nazwę i adres jednostki projektowania;
4) imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie
części projektu budowlanego wraz z określeniem zakresu ich
opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień
budowlanych, oraz datę opracowania i podpisy;
5) spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi
uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz,
stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34, ust. 3 pkt 3.
2. Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie (stronach) tytułowej należy zamieścić imiona
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z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia.

i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez
każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy.

§4
1. Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą:
1) nazwę i adres obiektu budowlanego;
2) tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku;
3) imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność
i numer uprawnień budowlanych, datę i podpis.
2. W projekcie architektoniczno-budowlanym, objętym obowiązkiem sprawdzenia, należy umieścić w metryce, o której mowa
w ust. 1, imię i nazwisko osoby sprawdzającej rysunek, specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę
i odpis potwierdzający sprawdzenie.
3. Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania rozporządzenia,
może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie
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Komentarz: Metryka projektu, jej forma, wielkość i rozmieszczenie potrzebnych informacji określonych w ust. 1 są indywidualną sprawą jednostki projektowania. Informacje dotyczące
projektantów, podobnie jak na stronie tytułowej, powinny być
na wszystkich rysunkach i ze wszystkimi podpisami, tj. projektanta prowadzącego i pozostałych współprojektantów. Daje to
gwarancję, że zawartość rysunków jest spójna i skoordynowana. Zalecane jest, o ile jest to możliwe, umieszczanie metryki
w prawym dolnym rogu rysunku.
Ustęp 3 odnosi się do projektów wielokrotnego zastosowania. Wynika z niego, że przejmując taki projekt od inwestora,
projektant przejmuje całą odpowiedzialność za ten projekt
i wszystkie jego części (będzie wymieniony w pozwoleniu
na budowę). Powinien zapewnić udział osób posiadających
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalności (PB art. 20, ust. 1 pkt 1a). Jeżeli są to osoby wymienione w projekcie powtarzalnym, to trzeba zapewnić ich
podpisy na metryce projektu.
§5
Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być opatrzone numeracją.
Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego
projektu.
Komentarz: Numeracja poszczególnych stron projektu jest sprawą indywidualną jednostki projektowania. Ważne jest, by przyjęty
sposób numeracji miał swoje odzwierciedlenie w spisie zawartości
projektu budowlanego i żeby był to jeden spis dla całego projektu.
Trzeba pamiętać, że projekt jest załącznikiem do decyzji administracyjnej i nie może być wątpliwości co do jego kompletności.

T E C H N I K A G R A F I C Z N A , O P R AWA

METRYK A

Komentarz: Oczywiste jest, że ze względu na ilość danych koniecznych do umieszczenia na stronie tytułowej może ona być
rozbudowana do kolejnych kilku stron.
Kolejność danych nie jest kategorycznie wymagana, jednak warto ją zachować, ponieważ ułatwia to sprawdzenie
przez urząd. Nazwa i adres jednostki projektowania często zawiera się w nagłówku razem z logo ﬁrmy. Ważne jest, żeby nie
było wątpliwości. że to właśnie jest jednostka projektowania.
Powtórzenie tej informacji wg ppkt 3 na pewno jednoznacznie
to określa.
Inną ważną informacją jest, kto jest projektantem prowadzącym lub głównym, ponieważ to on zostanie wymieniony
w treści decyzji. Niestety, nie ma spójności pomiędzy tym
nazewnictwem a Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji
o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127), ponieważ
mowa jest tam o autorze projektu.
Jako treść dodatkową strony tytułowej można również dopuścić oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 4 Prawa
budowlanego. Taka forma jest jak najbardziej dopuszczalna
i nie ma potrzeby wprowadzania oddzielnego dokumentu.
Spis zawartości (ppkt 5) dla czytelności umieszczany jest
na kolejnej następnej stronie projektu.

§6
1. Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graﬁcznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.
2. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 34, ust. 3 pkt 3;
2) projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34, ust. 3 pkt 4.
Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden
obiekt budowlany można stosować oprawę wielotomową.
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Komentarz: Zostały tutaj wymienione najważniejsze cechy obiektu
budowlanego, ale jednak w dostosowaniu do charakteru i specyﬁki (art. 34, ust. 2). Należy w takiej sytuacji uznać wybór autora
projektu za przyjęty zakres i zawartość. Ze względu na ponoszoną
przez niego odpowiedzialność i znajomość specyﬁki ograniczanie
proponowanego zakresu powinno być dokładnie uzasadnione.

3. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim,
stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graﬁ czne
i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione
w legendzie.
4. Projekt budowlany sporządza się w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do archiwum właściwego organu nadzoru
budowlanego, 1 egzemplarza dla organu wydającego pozwolenie
na budowę i 2 egzemplarzy dla inwestora.

FORMA PROJEK TU

Komentarz: Należy zwrócić uwagę na czytelną technikę
graﬁ czną. Dobrze jest stosować oznaczenia na rysunkach
zgodne z PN-EN ISO-11091, PN-B-01027. Na projekcie zagospodarowania szczególnie należy zwrócić uwagę na istotne
z punktu widzenia zatwierdzenia informacje (oznaczenia budynków, linie wymiarowe).
Za wystarczający sposób uniemożliwiający dekompletację
projektu uważamy spięcie jego stron skoroszytem i przeszycie
przynajmniej jednym zszywaczem.
Tomy projektu są to najczęściej:
a) projekt zagospodarowania działki + oświadczenia (media, zarządca drogi)
b) projekt architektoniczno-budowlany
Liczba egzemplarzy opracowanego projektu budowlanego
wskazuje, że właściwy organ nie może zażądać więcej niż
4 egzemplarze projektu budowlanego. Są to załączniki do
pozwolenia na budowę, które po opieczętowaniu stanowią
integralną część decyzji.
Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego nie jest opisane w rozporządzeniu, a jedynie w Prawie budowlanym. Można zatem uznać, że prawidłowe jest dołączenie
zaświadczenia poza projektem jako załącznika do wniosku.
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§7
1. Wymagania rozporządzenia dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego
należy spełnić z zachowaniem przepisu art. 34, ust. 2, uwzględniając w szczególności cechy danego obiektu budowlanego, takie
jak przeznaczenie, sposób użytkowania, usytuowanie, rozmiary,
sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złożoność rozwiązań
technicznych, oraz rodzaj i specyﬁkę obiektu budowlanego. (...)

zawód:architekt

PRAWO BUDOWLANE art. 34, ust. 3
Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na
aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu,
usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów
budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub
oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej
zabudowy terenów sąsiednich; (...)

C Z Ę Ś Ć O P I S O WA

PRAWO BUDOWLANE art. 33, ust. 2
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami
szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa
w art. 12, ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; (...)

Rozdział 3
Projekt zagospodarowania działki lub terenu

§8
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową sporządzoną na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograﬁcznego, z zastrzeżeniem § 10.
2. Część opisowa, o której mowa w ust. 1, sporządzona z uwzględnieniem § 7, powinna określać:
1) przedmiot inwestycji, (...);
2) istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem (...);
3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, (...);
4) zestawienie powierzchni (...);
5) dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków (...);
6) dane określające wpływ eksploatacji górniczej (...);
7) informację i dane o charakterze i cechach istniejących
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;
8) inne konieczne dane wynikające ze specyﬁki, (...).
Komentarz: Ponieważ rozporządzenie dopuszcza tworzenie tomów
i nie nakazuje oddzielnego opracowania tego projektu, to analogicznie dopuszcza się łączenie części opisowej i rysunkowej z odpowiednią częścią projektu architektonicznego-budowlanego.

z : a _ 01 _ 2007

prawo

§ 8 (...)
3. Część rysunkowa, o której mowa w ust. 1, sporządzona na mapie zgodnie z § 7, powinna określać:
1) orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;
2) granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys
i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w
tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem
wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych
rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg
uciążliwości, zasięg obszaru ograniczonego użytkowania, układ
komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ
dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów,
placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz proﬁle elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary;
3) ukształtowanie terenu, (...);
4) ukształtowanie zieleni, (...);
5) urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, (...);
6) układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu, przedstawiony
z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, (...);
7) układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych
(...);
8) w razie potrzeby rezerwę i podział terenu wynikający z programu całego zamierzenia (...);
(...)
Komentarz: Na szczególną uwagę zasługuje zamówiona przez
projektanta kopia mapy i informacje w niej zawarte (§ 8 ust. 1).
Trzeba mieć świadomość o zapisach i wymaganiach Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograﬁcznych
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz.U. Nr 25, poz. 133). Wynika z niego, że projektant może
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zamówić mapę ze wszystkimi istotnymi dla niego informacjami,
w tym ustaleniami miejscowego planu, co czasami ma decydujące znaczenie przy rozstrzyganiu (np. linia zabudowy).
W części rysunkowej szczególnej uwagi wymaga ust. 3 pkt 2.
Należy zwrócić uwagę na obrys istniejących i projektowanych
projektów budowlanych. Wynika to z wymaganej czytelnej
techniki opracowania i zdecydowanie ułatwia najważniejszą
część analizy zatwierdzanego projektu.
Wymiary dotyczące tego projektu jako charakterystyczne
powinny w minimalnym zakresie określać odniesienia do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
Warunków technicznych, a w szczególności Działu II „ Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej”.
W punkcie 6 mowa jest o układzie sieci, co ważne – z podaniem niezbędnych proﬁli, spadków, wymiarów i odległości. Trzeba zwrócić uwagę, że obowiązek przedstawienia tego układu
wraz z przyłączami nie jest spójny z art. 29 Prawa budowlanego,
gdzie przyłącza zaliczane są do robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Z tego powodu rysunek pokazujący takie przyłącza może być zalecany, ponieważ pokazuje
kompleksowo wszystkie elementy potrzebne dla funkcjonowania obiektu, ale na pewno nie może być obowiązkowy.
Rozdział 4
Projekt architektoniczno-budowlany

PRAWO BUDOWLANE art. 34, ust. 3 pkt 2
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę
i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i
ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne,
a także materiałowe, ukazujące zasady nawiązania do otoczenia,
a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5, ust. 1
pkt 4 – również opis dostępności dla osób niepełnosprawnych; (...)

C Z Ę Ś Ć O P I S O WA

C Z Ę Ś Ć R Y S U N KO WA

Czyli można przyjąć wykonanie jednej części opisowej dla projektu zagospodarowania i architektoniczno-budowlanego oraz
połączonego kompletu rysunków.
Sposób zatwierdzania projektu budowlanego wskazuje
jednak, jako korzystniejsze i zalecane, opracowanie rozdzielające te projekty.
W części opisowej szczególnym i jednym z ważniejszych
punktów dla zatwierdzenia projektu jest ust. 2 pkt 4, czyli jednoznaczne zbilansowanie powierzchni. Ma to zasadnicze znaczenie dla oceny zgodności projektu z planem miejscowym lub
decyzją o warunkach zabudowy.

§ 11
1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część
rysunkową.
2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony
z uwzględnieniem § 7, powinien określać:
1) przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego
oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie
powierzchni, wysokość i długość;
2) formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób
jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz
sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5, ust. 1;
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3) układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do
obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych – wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych
elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną
obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia
oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej,
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą,
w uzasadnionych wypadkach, także ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;
4) w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku
mieszkalnego wielorodzinnego – sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach
inwalidzkich;
5) w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub
technicznego – podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;
6) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego – rozwiązania
budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków
terenu występujących wzdłuż jego trasy, (...);
7) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności
instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń
instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych;
8) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych
urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych
i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową,
decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry
instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na
architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;
9) charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20, ust. 3 pkt 2, określającą
w zależności od potrzeb:

46

zawód:architekt

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających
inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem obiektu,
b) w stosunku do budynku wyposażonego w instalacje
grzewcze lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót,
a także przegród przezroczystych i innych,
c) parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej i innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę cieplną obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych,
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektonicznobudowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają
wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;
10) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące
wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania,
w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego
i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan,
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe
i podziemne,
oraz wykazać, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrębnymi przepisami;
11) warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych
przepisach.
Komentarz: Ważne miejsce w opisie zajmuje przeznaczenie
i program użytkowy. Na szczególną uwagę zasługują także
ustalenia dotyczące części konstrukcyjnej, technologicznej,
korzystania dla osób niepełnosprawnych, wpływ obiektu budowlanego na środowisko, ochrony przeciwpożarowej.
Dla czytelności zaleca się wyodrębnienie części opisu odpowiadających branżom, a w przypadkach obiektów bardziej
skomplikowanych wręcz dzielenie opisu na oddzielne rozdziały.
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Zalecana kolejność rozdziałów:
1. część architektoniczna,
2. część konstrukcyjna,
3. część instalacyjna,
4. część technologiczna,
5. rozwiązania ppoż. i ochrony środowiska.
W części opisowej powinno się także zamieścić dodatkowe informacje wynikające z Prawa budowlanego, dlatego proponuje się:
6. informacje dodatkowe.
§ 12
1. Część rysunkowa, o której mowa w § 11 ust. 1, sporządzona
z uwzględnieniem § 7, powinna przedstawiać:
1) elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem graﬁcznym lub opisowym na rysunku wykończeniowych materiałów
budowlanych i kolorystyki elewacji;
2) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu
budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego – przekroje normalne i podłużne (proﬁle), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, konieczne do przedstawienia:
a) układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego,
b) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami
budowlanymi,
c) położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń technologicznych, związanych lub
mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania,
d) budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną
całość techniczno-użytkową, jak komin, zbiornik, kolumna raﬁneryjna, niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych
w rzucie poziomym i pionowym,
z nawiązaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnętrznych
obiektu budowlanego, w szczególności pomieszczeń, rodzaju
konstrukcji, przekrojów jego elementów, a także instalacji oraz
gabarytów (obrysu) urządzeń technologicznych, o których
mowa w lit. c,
3) w stosunku do budynku ogrzewanego – rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi
szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości
cieplne i szczelność przegród, jeżeli ich odwzorowanie nie było
wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2;
4) podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych
i technologicznych lub ich części, jeżeli ich odwzorowanie nie
było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2;
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5) zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
a) instalacje oraz urządzenia budowlane: sanitarne, grzewcze,
wentylacyjne i gazowe,
b) instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną,
c) instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych, wraz ze sposobem
powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio
z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami
zewnętrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na
rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co
najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub
przedstawione na odrębnych rysunkach.
(...)
Komentarz: Ponieważ minimalny zakres rysunków instalacyjnych
to pokazane na rzutach i przekrojach odpowiednio opisane
schematy, warto rysować je razem z elementami budowlanymi
w zbiorczej formie. Rysunki dodatkowe powinny być wprowadzane przy skomplikowanych obiektach.
Rozporządzenie nie narzuca kolejności zamieszczanych
rysunków i jest to indywidualna sprawa jednostki projektowania.
Trzeba jednak zauważyć, że kolejność z elewacjami umieszczonymi na drugim miejscu za projektem zagospodarowania grupuje dwa najważniejsze rysunki mające wpływ na zatwierdzanie
projektu przez administrację architektoniczno-budowlaną.
Nadrzędną zasadą jest czytelność i dostosowanie do specyﬁki obiektu.
Zakres podany w rozporządzeniu jest zakresem minimalnym, należy jednak pamiętać, że za projekt odpowiada projektant. Wobec tego, jeśli uzna on, że poszczególne rysunki są
konieczne do przedstawienia np. rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi (§ 12 ust. 1 pkt 2b), to wątpliwe
jest żądanie od inwestora usunięcia rysunków. Pamiętajmy
o art. 34, ust. 2 Prawa budowlanego.
§ 13
1. Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
powinna być, z zastrzeżeniem ust. 2, sporządzona w skali
dostosowanej do specyﬁki i charakteru obiektu budowlanego
oraz stopnia dokładności oznaczeń graﬁcznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niż:
1) 1:200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach;
2) 1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i wydzielonych
części obiektów wymienionych w pkt 1;
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3) 1:50 dla wydzielonych części obiektów budowlanych podlegających przebudowie lub rozbudowie oraz części obiektów
skomplikowanych i o małych rozmiarach.
2. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego należy dobierać
skale rysunków dostosowane do długości obiektu i umożliwiające
odwzorowanie obiektu z dokładnością zapewniającą czytelność
projektu budowlanego.
Komentarz: W § 13 nie określono jednoznacznie, co to są
obiekty o dużych rozmiarach. Praktyka pokazuje, że obiekty
o powierzchni całkowitej powyżej 2000 m2 można zaliczać do
dużych. Jednocześnie należy mieć świadomość, że nowoczesne techniki graﬁczne i komputerowe umożliwiają bardzo
precyzyjny rysunek. Wynika z tego, że stosując zasadę wydzielania fragmentów projektu i przedstawiania ich w dokładniejszej skali, zostanie spełniony warunek dostosowania skali
do specyﬁki projektu budowlanego.

Informacje wymagane wg Prawa budowlanego
nieopisane w rozporządzeniu
Rozporządzenie nie precyzuje, w jakiej formie powinny znaleźć się
w projekcie budowlanym informacje wynikające z art. 35 i 36a
Prawa budowlanego. Dotyczą one informacji BIOZ oraz odstępstw
od projektu. Nie ulega wątpliwości, że projektant powinien umieścić je przynajmniej w części opisowej.

PRAWO BUDOWLANE art. 20, art. 35, ust. 1 pkt 3
Art. 20
1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
(...)
1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia ze względu na specyﬁkę projektowanego
obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia; (...)
Art. 35
1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:
(...)
3) kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której
mowa w art. 20, ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym
mowa w art. 12, ust. 7;
(...)
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinna
być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) jako wytyczna do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. To jest etap
późniejszy wynikający z obowiązków projektanta, ale niemający
swojego miejsca w projekcie budowlanym. W projekcie budowlanym informacja powinna się pojawić jedynie w formie krótkiej, kwaliﬁkującej inwestycję na podstawie art. 21a Prawa budowlanego.
Pozwoli to nałożyć odpowiedni obowiązek na inwestora (kierownika budowy) w decyzji o pozwoleniu na budowę.

PRAWO BUDOWLANE art. 36a
1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
(...)
5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego
lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania
decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile
nie dotyczy:
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury,
powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby
kondygnacji,
3) (uchylony),
4) (uchylony),
5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepełnosprawne,
6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części,
7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych
dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
6. Projektant dokonuje kwaliﬁkacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym
odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia,
o którym mowa w ust. 5.

Z zapisu ust. 5 wynika, że każda zmiana projektu budowlanego obejmująca zakresem punkty 1-7 wymaga decyzji o zmianie pozwolenia
na budowę. Konieczność ta zachodzi nawet przy zmianach w minimalnym zakresie. Trzeba pamiętać o konsekwencjach wynikających
z tego przepisu w razie stwierdzenia odstępstw. Architekt-projektant,
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....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Nr uprawnień
/ specjalność
Podpis

* jeśli jest wymagany wg art. 20, ust. 3 PB
** jeśli stosujemy podział projektu na tomy
S TA N D A R D P R O J E K T U – S T R O N A 1

Dokumenty dołączone oddzielnie (niewymagane w zawartości projektu):
• Decyzja o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana)
• Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
• Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: ...........................................................................................................

sprawdził*

instalacje sanit.
projektant

sprawdził*

instalacje elektr.
projektant

sprawdził*

konstrukcja
projektant

Imię i Nazwisko

chcąc spełnić nałożony w ust. 6 obowiązek, powinien dołączyć do
projektu informację dotyczącą odstąpień. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak ta informacja ma wyglądać. Najpewniejsze
wydają się dwa sposoby podejścia do tego zagadnienia:
elastyczny, dopuszczający odstąpienia wg kwaliﬁkacji projektanta
w formie odpowiednio sformułowanych tolerancji,
kategoryczny, niedopuszczający żadnych odstępstw.

sprawdził*

architektura
projektant

PROJEKTANCI:

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. (art. 20, ust. 4 PB)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ADRES:
OBIEKT:
ADRES:
DZIAŁKA NR:
INWESTOR:
ADRES:

TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**
TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**

LOGO

prawo

BARDZO WA ŻNĄ CECHĄ PROJEK TU POWINNO BYĆ
JEDNOZNACZNE OPISANIE OBIEK TU I WSZ YSTKICH
JEGO NAJISTOTNIEJSZ YCH PARAMETRÓW.
W PROJEKCIE JEST OPISANA ARCHITEK TURA,
SPOSÓB UŻ Y TKOWANIA I NAJWA ŻNIEJSZE
ELEMENT Y BUDOWL ANE.

Pierwszy sposób zabezpieczy inwestora przed konsekwencjami
opisanymi powyżej, oczywiście w ramach dopuszczonych przez
autora projektu. Drugi z pewnością będzie wymagał bardzo intensywnej współpracy między inwestorem i projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

Standard opracowania projektu budowlanego

Opracowany wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
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np. uzgodnienie przez zarządcę drogi układu komunikacyjnego, zgoda na usytuowanie obiektu przy drodze
w odległości mniejszej, niż określają przepisy, uzgodnienia organizacji ruchu, protokół ZUDP uzgadniający
usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia.

Zapewnienie dostaw energii oraz warunki przyłączenia
Zapewnienie dostaw gazu oraz warunki przyłączenia
Zapewnienie dostaw wody oraz warunki przyłączenia
Zapewnienie odbioru ścieków oraz warunki przyłączenia
Warunki przyłączenia obiektu do dróg lądowych
Uzgodnienia:

nr strony lub nr rysunku

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

S TA N D A R D P R O J E K T U – S T R O N A 2

* jeśli stosujemy podział projektu na tomy, spis zawartości powinien się pojawić w każdym tomie

(art. 34, ust. 2 PB)

+ ew. inne rysunki wynikające ze specyﬁki i charakteru obiektu budowlanego

1. Elewacje
2. Przekroje
3. Rzut fundamentów
4. Rzut parteru
5. Rzut piętra
6. Rzut dachu

nr strony lub nr rysunku

CZĘŚĆ RYSUNKOWA (2 warianty kolejności rysunków)

1. Rzut fundamentów
2. Rzut parteru
3. Rzut piętra
4. Rzut dachu
5. Przekroje
6. Elewacje

nr strony

CZĘŚĆ OPISOWA

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM II*

1. Projekt zagospodarowania terenu + ew. inne rysunki (§ 9)

nr strony

CZĘŚĆ OPISOWA

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli jest wymagana), zezwolenie konserwatorskie (obiekty
wpisane do rejestru zabytków), decyzja zarządcy drogi zezwalająca na wjazd, zezwolenie na wycinkę drzew,
pozwolenie wodno-prawne, ew. odstępstwa od warunków technicznych.

7. Pozwolenia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8. Inne

7. Ochrona środowiska

6. Wpływ eksploatacji górniczej (jeśli jest wymagane)

5. Wpis do rejestru zabytków

Inne powierzchnie zabudowane łącznie

8

Powierzchnia zieleni

6
Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia placów i chodników

7

Powierzchnia parkingów

5

Powierzchnia dróg

3
4

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia działki

2

1

4. Zestawienie powierzchni

3. Projektowane zagospodarowanie

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

1. Przedmiot inwestycji
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0000,0 m

CZĘŚĆ OPISOWA

TOM I*

I. OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOŚCI

prawo
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5) Urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkość źródeł, usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów straży pożarnej oraz charakterystyczne rzędne i wymiary;

4) Ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby
charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu;

3) Ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu;

2) Granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących
i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi
związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych
i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej
zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg uciążliwości, zasięg obszaru ograniczonego użytkowania, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg
wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników,
w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne
rzędne i wymiary;

1) Orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron
świata;

Część rysunkowa (…) powinna zawierać:

Na podst. § 8 ust. 3

(wytłuszczono najistotniejsze elementy rysunku)

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

METRYKA PROJEKTU (wg § 4)
SKALA RYSUNKU 1:500, 1:1000
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RZECZOZNAWCY (uzgodnienia stosownie do potrzeb)

9) Granice obszaru terenu zamkniętego i zewnętrznych stref ochronnych, na którym znajdują się obiekty budowlane służące obronności i bezpieczeństwu państwa.

8) W razie potrzeby rezerwę i podział terenu wynikający z programu całego zamierzenia
budowlanego oraz przewidywanej rozbudowy;

7) Układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych
z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi,
z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych
i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów
pomiarowych, symboli i wymiarów;

6) Układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych
lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów
oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych;

prawo
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Powierzchnia całkowita

Powierzchnia użytkowa

Kubatura

2

3

4

6. Sposób posadowienia

5. Kategoria geotechniczna obiektu
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4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych (jeśli jest wymagana) (§ 11 ust. 2 pkt 4)

3. Opis formy budynku (§ 11 ust. 2 pkt 2)

RAZEM

2. PIĘTRO – zestawienie pomieszczeń

RAZEM

1. PIĘTRO – zestawienie pomieszczeń

RAZEM

PARTER – zestawienie pomieszczeń

Powierzchnia działki

1

2. Charakterystyczne parametry (§ 11 ust. 2 pkt 1)

1. Przeznaczenie obiektu (§ 11 ust. 2 pkt 1)

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAMETRY

Część architektoniczno-budowlana

(w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy)

Ocena techniczna

CZĘŚĆ OPISOWA

III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

19. Instalacje elektryczne
• bilans mocy urządzeń elektrycznych (na podst. § 11 ust. 2 pkt 9a)

18. Instalacje gazowe

17. Instalacje wentylacji

16. Instalacja wod.-kan., c.o.
• zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób
odprowadzania ścieków (na podst. § 11 ust. 2 pkt 10a)

Część instalacyjna (na podst. § 11 ust. 2 pkt 7)

15. Wyniki obliczeń

14. Założenia przyjęte do obliczeń

13. Schematy konstrukcyjne

Część konstrukcyjna (na podst. § 11 ust. 2 pkt 3)

12. Dach

11. Stropy

10. Podłogi

9. Ściany wewnętrzne
• opis konstrukcji ściany
• opis warstw wykończeniowych i okładzin

S TA N D A R D P R O J E K T U – S T R O N A 7

• wymagania dotyczące oszczędności energii (na podst. § 11 ust. 2 pkt 9d)

(właściwości cieplne przegród, na podst. § 11 ust. 2 pkt 9b)

8. Ściany zewnętrzne
• opis warstw
• obliczone współczynniki przenikania ciepła

7. Fundamenty, ściany fundamentowe

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE (na podst. § 11 ust. 2 pkt 3)

prawo
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2) Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym
widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego – przekroje normalne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu
budowlanego, koniecznie do przedstawienia:
a) Układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego,
b) Rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powiązania
z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi
c) Położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń
technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego , funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania,

1) Elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z określeniem
graficznym lub opisowym na rysunku wykończeniowych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji.

1. Część rysunkowa (…) powinna zawierać:

Na podst. § 12

(wytłuszczono najistotniejsze elementy rysunku)

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Informacja dotycząca odstępstw od projektu (na podst. art. 36a, ust. 6 PB)

Informacja dotycząca BIOZ (na podst. art. 35, ust. 3 pkt 3 PB)

21. Ochrona przeciwpożarowa (na podst. § 11 ust. 2 pkt 11)

• zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków
• emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
• rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

20. Wpływ obiektu na środowisko (na podst. § 11 ust. 2 pkt 10a, b, c, d)

Ochrona środowiska, ochrona ppoż.

(w stosunku do bud. usługowego, produkcyjnego lub technicznego)

Technologia

S TA N D A R D P R O J E K T U – S T R O N A 9

METRYKA PROJEKTU (wg § 4)
SKALA RYSUNKU 1:200, 1:100, 1:50

RZECZOZNAWCY

2. Część rysunkowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zaopatrzona w niezbędne
oznaczenie graﬁczne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego.
3. Opracowanie części rysunkowej projektu budowlanego obiektu liniowego należy
dostosować odpowiednio do charakteru i specyﬁki funkcjonalnej i technicznej
obiektu
4. Część rysunkowa projektu przebudowy obiektu budowlanego powinna wyróżniać graﬁcznie stan istniejący.

wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowanym terenie oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na
rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach.

5) Zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem,
w tym:
a) instalacje oraz urządzenia budowlane: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe
b) instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację
piorunochronną,
c) instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone
w przepisach odrębnych,

4) Podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części,
jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2;

3) W stosunku do budynku ogrzewanego – rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi
wpływ na właściwości cieplne i szczelność przegród, jeżeli ich odwzorowanie nie było
wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2;

z nawiązaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnętrznych obiektu budowlanego,
w szczególności pomieszczeń, rodzaju konstrukcji, przekrojów jego elementów, a także
instalacji oraz gabarytów (obrysu) urządzeń technologicznych, o których mowa w lit. c,

d) Budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną całość techniczno-użytkową, jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna, niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie poziomym i pionowym,

prawo
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Marek na lodowcu Kaunertal Fot. Jacek Ciszak

Zająłem się carvingiem jako narciarz, dałem
się urzec tej ﬁlozoﬁi, dostrzegając w niej
ogromne możliwości pracy z ciałem. Stopniowo odkrywałem carving w innych dziedzinach
aktywności ﬁzycznej – nie tylko w sporcie, ale
też w tak pierwotnych działaniach, jak cięcie
piłą albo kopanie łopatą. Nie myślałem nad
etymologią tej nazwy, nie kojarzyłem oczywistego „carve” (ang. rzeźbić, ciąć) ukrytego
w słowie, które w ostatnich latach na dobre
zagościło na stokach. Przecież nikt na stoku
nie myśli o słowach… Nikt na stoku nie myśli
o rzeźbiarstwie… Nikt na stoku nie tworzy
sztuki… A może jednak?
W narciarstwie carving pojawił się niedawno. Jest dzieckiem przemian zachodzących
w sporcie i rekreacji, efektem poszukiwań bardziej przyjaznych metod i technik. Dla mnie
jest sztuką balansu. Jadąc na nartach, też
rzeźbimy. Śnieg jest bryłą. Narty to narzędzia.
Narciarz nie musi, ale może być artystą. Artystą ruchu, wyczucia własnego ciała, mistrzem
świadomym możliwości tkwiących w narzędziach i bryle. Carving w narciarstwie, podobnie jak w sztuce, pozwala na twórczą inspirację, wymaga skupienia i wyobraźni, zakłada
dążenie do doskonałości. Pozwala ze zwykłej
aktywności czynić arcydzieło.

Carving is cool
Marek Ogorzałek

Narty z wciętą talią
Technika carvingowa powstała dzięki wprowadzeniu nart nowej generacji, ale narty carvingowe to nie tylko rozpoznawalna na pierwszy
rzut oka „głęboka talia”. To także nowoczesne
rozwiązania konstrukcyjne, zastosowanie nowych, trwalszych materiałów i perfekcyjna obróbka materiałów dotychczas stosowanych.
Wszystko to pozwoliło na konstruowanie nart
o dowolnej sztywności i długości, co doprowadziło do zaprojektowania narty krótkiej
(lecz o sztywności narty długiej) oraz geometrii bocznej krzywizny zbliżonej do promienia
wykonywanych przez narciarza skrętów
(o promieniach rzędu 8-14 metrów).

Narty carvingowe ułatwiły, uprzyjemniły i uatrakcyjniły
narciarstwo. Początkującym pozwalają szybko zarazić się
białym szaleństwem, a zaawansowanym – nauczyć się wielu
nowych umiejętności. Przejęły większą część pracy narciarza.
Oduczamy się zbędnych ruchów, dopracowujemy technikę,
rozluźniamy ciało. Do naszej głowy dopływa więcej kontrolowanych
informacji. Więcej widzimy, więcej czujemy, mamy po prostu
większą przyjemność z jazdy.
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Od redakcji
Marek Ogorzałek jest jednym z prekursorów narciarstwa
carvingowego w Polsce. Twórcą własnej szkoły i autorskiej
koncepcji, której podstawą jest „kompensacja” – technika, dzięki której możemy jeździć niemal bez użycia siły.
Początki tej nieprawdopodobnej zabawy są w dodatku
łatwiejsze niż tradycyjne szusowanie „ręka-kijek-obrót”.
Co najciekawsze, Marek nie skupia się na samych nartach.
Dla niego „carving to technika balansu między tym, co
dochodzi do nas z zewnątrz, i tym, co czujemy od środka.
To praca nad ciałem, nad czuciem ciała i tworzeniem świadomej techniki”. Więcej o jego fascynujących metodach
można dowiedzieć się z książki „Carving nie tylko dla narciarzy” lub spotykając się z Markiem na stoku.

z : a _ 01 _ 2007
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Marek na Julianach w Szczyrku Fot. Jacek Rojkowski

Carving
to technika balansu
między tym, co dochodzi
do nas z zewnątrz,
i tym, co czujemy
od środka.
To praca nad ciałem,
nad czuciem ciała
i tworzeniem
świadomej techniki.

Nowa konstrukcja i geometria nart radykalnie zmieniła możliwości narciarza, przyniosła
nowe techniki i zwiększyła przyjemność z jazdy. Z góry jednak mówię – jedna technika jazdy
nie istnieje. To tak, jakby była jedna religia albo
jeden ustrój polityczny. To po prostu fanatyzm.
Każdy niech jeździ, jak chce, byle miał z tego
przyjemność i nie przeszkadzał innym.
Carving po raz pierwszy
W carvingu ważne jest to, że nowy kształt
narty przejmuje większość obowiązków, które
miał narciarz do wykonania. Narty skręcają
same, ale trzeba je tego nauczyć.
Zapewniam: nauka dla wszystkich jest
bardzo szybka. Jako pierwsi dostrzegli to Japończycy. W Japonii hitem jest sprzedaż trzydniowych szkoleń narciarskich. W pierwszym
dniu umiesz jeździć na nartach. W drugim jeździsz już pewnie i masz z jazdy przyjemność.
W trzecim możesz startować w zawodach. Kolejne trzy dni z rocznego urlopu można spędzić, opalając się nad morzem.
Samosterowność nart najlepiej wykorzystują dzieci. Nauczenie dziecka skręcania
na prostych nartach czasami graniczyło
z cudem. Dziecko czteroletnie nie rozumie,
gdzie jest góra, gdzie dół, gdzie prawo, lewo,
dlaczego jedzie, dlaczego stoi. Jak je zachęcić do odciążenia, rotacji nart? Oczywiście
zabawą i naśladowaniem. Trzeba do tego
mieć złote ręce i nieograniczoną cierpliwość.
W carvingu, jeżeli narta ma 5-metrowy promień, szkrab ustawia się na nartach, robi
misia lub pajacyka i, pochylając się nad
nartą, skręca automatycznie. Dzieci od razu

z : a _ 01 _ 2007

czują krawędzie w nartach i ich samoprowadzenie. Wyczuwają, kiedy się rozpędzają
i wyhamowują. Narty nie ponoszą ich, od razu
skręcają i mogą kontrolować jazdę. Momentalnie zaczyna się zabawa w policjanta i złodziei, do końca dnia nie można się od dzieci
uwolnić.
Tak samo jest z początkującymi: – Po godzinie jazdy na nartach samodzielnie będę
jeździć? Pan chyba żartuje?!
A jednak. Narty carvingowe upraszczają
i skracają proces uczenia. Osoby początkujące już po pierwszej godzinie bezpiecznie poruszają się po łatwym stoku, a po kilku dniach
swobodnie jeżdżą w urozmaiconym terenie.
Przejście z techniki tradycyjnej
Narciarze „tradycyjni” wbrew pozorom mają...
trudniej. Technika carvingowa jest nową
techniką jazdy i wymaga nowych umiejętności. Oznacza też eliminowanie zbędnych
ruchów i wszelkich „przy-ruchów”. Narciarze
tradycyjni muszą więc wymazać większość
z poznanych i opanowanych dotychczas
umiejętności. Pierwszą rzeczą, którą powinni zrobić, to zapomnieć o tym, że potraﬁ ą
jeździć na nartach. Z pewnością dla wielu
to słowa brutalne, ale takie podejście do
poznawania nowej techniki bardzo pomaga – musimy przestawić sposób myślenia
i prowadzenia nart. Nauczymy się wycinania
pełnych skrętów. Jeżeli potraktujemy temat
poważnie i od początku zapomnimy o odciążeniach, rotacjach i innych „tradycyjnych”
odruchach, wówczas szybko przestawimy
technikę jazdy.

Tradycja a carving – główne różnice
Tradycyjna technika jazdy to technika
odciążeń i rotacji. Taką jazdę wymuszają na
nas narty o prostym, tradycyjnym kształcie.
Żeby na prostych nartach skręcić, musimy je
obrócić. Na początku skrętu wyjściem
w górę odciążamy narty i rotacją stóp wprowadzamy je w skręt.
Pierwszą część skrętu, fazę dojścia do linii
spadku stoku, „przelatujemy” w powietrzu.
Ponownie wracamy na narty dopiero po
obróceniu ich w przeciwną stronę. Tradycyjna technika jazdy to technika hamowania.
Obrót nart i hamowanie. Oporowanie nartami
raz z jednej, raz z drugiej strony stoku. Śmig
hamujący jest tego ewidentnym przykładem.
W technice tradycyjnej zawsze jesteśmy
nad nartami. Jeździmy tylko na górnych
krawędziach nart. Znalezienie się pod
nartami wiąże się ze złapaniem górnej narty
i upadkiem.
Inaczej jest z nartami taliowanymi. Jadąc
w ślizgu wzdłuż krawędzi, narty prowadzą
nas w skręcie i wprowadzają w wyrzucającą
ze skrętu siłę. Siła ta pomaga nam w utrzymaniu równowagi podczas całego skrętu,
również podczas najazdu na skręt, który
wykonujemy na dolnych (!) krawędziach nart.

zawód:architekt
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Technika barkowa
Barkami i ramionami
kładziemy się
niżej niż biodrami,
zmniejszając dryfowanie
i ześlizgiwanie się
z toru wycinanego skrętu.
Stosowana w slalomach
carvingowych.

Szukanie jazdy na krawędziach
Jazda carvingowa to jazda po wycinanych
przez narty okręgach, zależnych od nachylenia stoku, pracy nart i narciarza. Podczas
jazdy narty cały czas przylegają do śniegu
i dopasowują się do wycinanych skrętów. Jest
prosta teoria opisująca jazdę nart w skręcie
– skręt wycinany przez narty, zależy od:
R – promienia nart (inaczej mówiąc: od głębokości talii),
kąta ustawienia nart w stosunku do śniegu,
siły docisku nart do śniegu,
twardości i ugięcia się nart.
Na przykład jeżeli narty o promieniu R=10 m
ustawimy pod kątem 45 o do śniegu, to prowadząc je wzdłuż wbijającej się w śnieg
krawędzi, wytniemy skręt o promieniu zbliżonym do 10 m. Zmieniając kąt ustawienia
nart i siłę ich docisku do śniegu, wpływamy
na promień wycinanych przez narty skrętów.
Tyle teoria.
W praktyce pierwsze ćwiczenie wygląda
tak: ustawiamy się w szerokiej pozycji, przechylamy kolano, opieramy zewnętrzną nartę
na krawędzi i... już zaczynamy jechać po łuku.
Dość szerokim, to prawda, ale wykonując ko-

Więcej informacji:

www.szkolacarvingu.pl
Książka dostępna w księgarni:

www.dlaszkoly.pl
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CARVINGOWA TECHNIKA JAZDY, KTÓREJ DOCELOWĄ FORMĄ JEST KOMPENSACJA,
ODWRACA WIĘKSZOŚĆ TRADYCYJNYCH ELEMENTÓW TECHNIKI JAZDY
Carving z kompensacją

Technika tradycyjna

•

rozpoczęcie skrętu w niskiej pozycji

•

rozpoczęcie skrętu w wysokiej pozycji

•

bezrotacyjne wprowadzenie nart w skręt

•

rotacyjne wprowadzenie nart w skręt

•

obniżanie pozycji w skręcie

• prostowanie

się w skręcie

•

dociążanie nart

•

odciążanie i przeciążanie nart

•

równa jazda na obu nartach

•

jazda na zewnętrznej narcie

•

frontalne ustawienie w kierunku jazdy

•

kontrrotacyjne ustawienie w skręcie

lejne ćwiczenia, szybko zaczniemy zacieśniać
skręty i wkrótce przejdziemy do jazdy na krawędziach obu nart. To pierwszy radosny moment – widzimy na śniegu dwa równoległe,
równo wycięte po łuku ślady. To właśnie skręt
carvingowy.
Kolejnym krokiem jest nauka przejścia
z jednego skrętu w drugi. To najtrudniejsza
chwila, zwłaszcza dla „klasyków”. Nie ma
wyjścia w górę, nie ma odciążenia, nie ma
rotacji. Balansujemy jedynie ciałem. Przechylając się ze strony prawej na lewą, przechodzimy z jazdy na górnych krawędziach nart
do jazdy na dolnych. Tu mały szok – przecież
w ten sposób narty nagle znajdują się na stoku wyżej niż my. Jak można się tak pochylić
w dół stoku? Jak można przełożyć ciało „pod”
narty? Mówiąc w uproszczeniu: utrzymuje
nas siła odśrodkowa.
Oczywiście wymaga to przełamania oporu
psychicznego, ale po pierwsze wcale się nie
przewracamy, a po drugie zaczynamy czuć,

co znaczy jazda w skręcie na krawędziach.
Przed nami otwarta droga do kompensacji
i fun carvingu.
Kompensacja, początek dobrej zabawy
Skręt kompensacyjny jest kwintesencją carvingu. Pozwala na równe dociążanie nart podczas
całego skrętu, dzięki czemu pewnie i swobodnie operujemy ciałem w stosunku do nart i sił
działających w skręcie. O teorii i technice wykonania skrętu kompensacyjnego nie będziemy tutaj szczegółowo pisać (to temat na pół
książki). Wypunktowane krótko różnice między
carvingiem z kompensacją a techniką tradycyjną zestawione zostały w ramce powyżej.
Bardziej zainteresowanym powiemy tylko,
że to właśnie kompensacja daje podstawy do
technik funcarvingowych, przy których dynamiczne prostowanie się w skręcie pozwala na
chwilowe „latanie” – szczególnie w początkowej części skrętu – dając nam tym samym trochę upragnionej wolności.
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Kuba w Andalo Fot. Wiesiek Kamecki

Na nartach carvingowych zjedziemy wszędzie,
ale nie wszędzie w carvingowy sposób.
Carvingowo jeździmy tylko tam, gdzie szerokość stoku, jego ukształtowanie
i wolna do jazdy przestrzeń pozwalają na wycinanie pełnych skrętów.
W sytuacji, kiedy teren nie pozwala na jazdę carvingową, stosujemy
tradycyjną technikę odciążeniowo-rotacyjną

Fun carving
Fun carving to zabawa dla wszystkich szukających w narciarstwie maksimum przyjemności
i wolności. Każdy sam może kształtować swój
styl i sposób poruszania się na nartach. Nie
trzeba „fantastycznie” dopasowywać się do
wydumanych przez kogoś skrętów. Jedziemy
tak, jak sobie jedziemy, i wyglądamy tak, jak
sobie wyglądamy.
Dysponując pewnym i stabilnym „zaczepieniem” krawędziami nart w śniegu, możemy
wchodzić w ostre skręty zwiększające działanie siły odśrodkowej na nasze ciało, a jednocześnie przeciwdziałać temu działaniu, pogłębiając wychylenie się do wnętrza skrętu. Daje
to możliwość dotykania śniegu dłonią, ręką,
biodrem i wreszcie całym ciałem. Dotykanie
ręką śniegu stabilizuje przejazd i podkreśla
efektowność wykonywanej ewolucji. Co więcej, pozwala na sterowanie promieniem wykonywanego skrętu.
Oczywiście kije w takich sytuacjach są zbyteczne. Nie ma zasad: wąsko, szeroko, nisko,
wysoko, rotować, nie rotować. Każdy powinien
podczas ćwiczeń poznać pełny zakres swoich
ruchów, zachowań i układów, rozważnie bądź
z fantazją i zuchwalstwem stosować je w ślizgu na krawędzi.
Bawić się w fun carving może każdy.
Skręty równoważne i z podporem otwierają przed nami świat zupełnie nowego narciarstwa. Możliwość odkrywania nowych
wrażeń z tego, co przecież już znamy, powinna zaciekawić każdego ambitnego i kreatywnego narciarza. Skręty równoważne,
paluszki czy skręt ślizgowy może wykonać
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każdy. Dosięg, łokieć – to już coś trudniejszego. Cztery łapki lub body carving to doznania dla najsprawniejszych i najbardziej
wytrwałych narciarzy.
No to jazda...
Wyjeżdżamy ze skrętu, podjeżdżamy pod
górkę. Uginamy się pod ciężarem naszego
ciała i w końcu puszczamy, rozluźniamy się.
Pozwalamy sobie na krótki lot, krótkie noszenie. W locie przelatujemy nad nartami.
Jak tylko łapiemy ląd po drugiej stronie, za-

czynamy działać: rozglądamy się, oceniamy,
jakie mamy szanse, jakie są warunki, jaki
jest teren, gdzie są inni...
Najeżdżamy na skręt. Jesteśmy na górze
huśtawki. Zaczynamy lecieć w dół. Chcemy się
bardziej rozpędzić, naciskamy na narty. Czujemy ich trzymanie, prostujemy się. Wpychamy
narty w skręt. Czujemy noszenie. Jedziemy
ręką po śniegu. Mamy wolną przestrzeń. Dodajemy gazu, przytulamy się do śniegu i…
Nie możemy się zapomnieć. Trzeba pozbierać
się do następnego skrętu.

CARVING W PRAKTYCE
Zalety:
•

nowe uczucie przyjemności – skręt z nowym
ułożeniem ciała,

•

tak jak w snowboardzie – możliwość maksymalnego wychylenia się do wewnątrz skrętu,

•

•

Wady:
•

ułatwienie pracy narty w skręcie – daje lepsze
jej czucie,

na mocno nachylonych stokach, w końcowej
części skrętu, zbytnio podjeżdżają pod
stok, powodując u początkujących narciarzy
zachwianie równowagi i możliwość utraty
kontroli nad nartami,

•

przy łatwiejszym prowadzeniu nart – odczucie
większej przyjemności z ich pracy,

narty szybko reagują na utratę pozycji
w skręcie,

•

większe siły działające w skręcie – każdy błąd
ustawienia ciała w czasie skrętu okupiony
jest większą pracą i ryzykownym w skutkach
upadkiem,

•

jazda na nartach w ekstremalnych pozycjach
jest kosztowna energetycznie,

•

nie lubią jeździć na wprost (myszkują),

•

narty nie zawsze pasują do uchwytów
bagażników samochodowych i w wagonikach
narciarskich.

•

łatwość wchodzenia w skręt bez aktywnego
obrotowego impulsu skrętnego,

•

jazda na nartach śladem ciętym,

•

kontrolowane skręty na dużych prędkościach

•

skręty o średnim i dużym promieniu stają się
dziecinną zabawą,

•

łatwiej skręca się w ciężkim śniegu,

•

dają nowe możliwości rekreacyjnej jazdy.
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Hotel Sheraton w Krakowie

Bezspoinowy system akustyczny Sto dla ścian i suﬁtów: płyta StoSilent Panel (jej odmiany: Robust, Alu i Cool),
tynki akustyczne, powłoki końcowe dla systemu, dźwiękochłonne tapety ścienne i suﬁtowe, farba o właściwościach
akustycznych. Możliwość uzyskania bezspoinowej struktury suﬁtowej lub ściennej o powierzchni do 200 metrów kw.
bez konieczności stosowania przerw dylatacyjnych.

Pełna oferta Sto-ispo na www.sto.pl

pierwszy numer w wersji elektronicznej dostępny bezpłatnie także w internecie
www.zawod-architekt.pl

