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LAUREACI DRUGIEJ EDYCJI KONKURSU OBIEKT ROKU ALUPROF 2016

Ro�al Wilanów
Przed nami III edycja konkursu. Dla przypomnienia prezentujemy obiekt Royal Wilanów, który
zdobył I miejsce w poprzedniej, II edycji konkursu.
Royal Wilanów to najwyższej klasy elegancki budynek biurowo-usługowy, zaprojektowany
przez renomowaną pracownię JEMS Architekci. Nieregularny kształt szklanej bryły
w połączeniu ze stonowaną kolorystyką i szlachetnymi materiałami stanowi właściwe tło
zarówno dla pobliskiej historycznej zabudowy, jak i współczesnych apartamentów „Miasteczka
Wilanów”. Budynek zlokalizowany jest w prestiżowej i dynamicznej dzielnicy Wilanów.
To 5- kondygnacyjny gmach biurowy klasy A+, dysponujący starannie zaplanowaną strefą
handlowo-usługową. Doskonała ekspozycja oraz nowoczesny design zdecydowały o tym, że
Royal Wilanów, w zaledwie rok po otwarciu, stał się jednym z najznakomitszych adresów na
biurowej mapie Warszawy. Z racji bliskiego sąsiedztwa rezerwatu przyrody, budynek wydaje
się być spowity zielenią.
WYJĄTKOWA, NAGRODZONA ARCHITEKTURA
Budynek ma kształt nieregularnej szklanej bryły przypominającej trapez z dwoma
wewnętrznymi dziedzińcami. Jego fasada wygina się łukowato, stając się tłem dla placu
przed budynkiem. Konstrukcja fasady składa się przede wszystkim ze szkła i elementów
kamiennych z szarego piaskowca. Taka zróżnicowana i mieniąca się faktura sprawia, że
krzywizny w narożnikach błyszczą rozmaitymi refleksami i odcieniami. Pełna przeszkleń
elewacja biurowca gwarantuje nieograniczony dostęp do światła naturalnego, które znacznie
podnosi komfort pracy.
W ZMOWIE Z EKOLOGIĄ
Royal Wilanów zaprojektowano z myślą o wygodnym funkcjonowaniu najemców, z daleka od
typowych zagłębi biurowych. Budynek certyﬁkowanym jest w systemie BREEAM International,
Europe Commercial 2009. Już na etapie projektowania otrzymał ocenę bardzo dobrą.
Kluczowe rozwiązania przyjęte w projekcie to: odpowiedni dobór materiałów i zarządzanie
środowiskiem wewnętrznym, zapewnienie komfortowych warunków pracy dla przyszłych
użytkowników, kontrola zużycia wody i energii oraz zachowanie ekologicznej wartości działki
i zminimalizowanie długoterminowego wpływu na bioróżnorodność.
W realizacji obiektu Royal Wilanów wykorzystano systemy Aluprof: MB-78EI, MB-70HI,
MB-SR50N, MB-SR50N HI+, MB-SR50N IW.

KONKURS

OBIEKT ROKU

W SYSTEMACH ALUPROF

Zgłoś obiekt do

0�.07.20�8
(obiekty zrealizowane
od 0�.0�.20�6 do 30.06.20�8)

Konkurs „Obiekt Roku w systemach Aluprof” skierowany jest do pracowni
architektonicznych i architektów, których projekty zostały zrealizowane
przy wykorzystaniu systemów ﬁrmy Aluprof, w okresie
od 0� stycznia 20�6 roku do 30 czerwca 20�8 roku
(oraz wcześniejszych, które nie zostały zgłoszone w poprzedniej
edycji konkursu).
Ideą konkursu jest wyłonienie najciekawszych brył takich budynków,
a tym samym – promowanie współczesnej architektury oraz stworzenie
forum do dyskusji na temat najnowszych projektów
i realizacji architektonicznych.

� miejsce: nagroda w wysokości 50 000 zł
� miejsce: nagroda w wysokości 30 000 zł
� miejsce: nagroda w wysokości �5 000 zł
Regulamin konkursu: www.konkurs.aluprof.eu
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Polityka prywatności
25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119, s.1),
znane powszechnie jako RODO.
Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Izby Okręgowe występują
w stosunku do danych swoich członków w roli administratora danych osobowych.
Wiąże się to z szeregiem nowych obowiązków – w tym z obowiązkiem
przekazania architektom IARP kilku istotnych informacji dotyczących podstaw
prawnych, sposobu oraz celu przetwarzania powierzonych Izbie Architektów RP
informacji. Zostały one zgromadzone w formie przygotowanej Polityki
prywatności. Znajdziecie w niej Państwo między innymi informacje, jakie dane
przetwarza IARP, w jakim celu, w jaki sposób oraz jakie przysługują Państwu
w związku z tym przetwarzaniem uprawnienia.
Treść Polityki została opublikowana na stronie obok.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.
W razie potrzeby, Polityka prywatności dostępna będzie również z poziomu
stron internetowych Izby Architektów RP (www.izbaarchitektow.pl). Na stronach
internetowych IARP znajdują się także dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych (IOD), z którym możecie się Państwo kontaktować na wypadek pytań lub
wątpliwości.
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I oczywiście polecamy także całą zawartość numeru, w którym tematem
przewodnim jest DOM: domy, osiedla, mieszkania.
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***
Temat RODO poruszamy na łamach bieżącego wydania Z:A także z perspektywy
mikrofirmy, czyli takiej w jakiej funkcjonuje większość prowadzonych pracowni
architektonicznych. Zachęcamy do sięgnięcia na strony 100-113.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny

Z:A

IZBA ARCHITEKTÓW .

Załącznik Nr 2 do Uchwały Krajowej Rady Izby Architektów RP Nr O-012-IV-2018 z dnia 23 maja 2018

Polityka prywatności IARP

/ Informacja dla członków i kandydatów na członków
Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2A,
NIP: 5252228219 (dalej: IARP). Współadministratorem zbioru danych
jest właściwa dla Państwa terytorialnie Okręgowa Izba Architektów
(dalej: Izba Okręgowa). Wykaz danych adresowych i kontaktowych Izb
Okręgowych opublikowany został na stronie internetowej Izby Krajowej:
http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=33.
2) Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione dobrowolnie w związku z członkostwem lub ubieganiem się
o członkostwo w IARP. Zakres przetwarzanych danych wynika z treści
Statutu Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa. Między innymi przetwarzamy następujące
Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, numer
PESEL, numer dowodu tożsamości, zdjęcie, dane adresowe, informacje
o wykształceniu, oraz informacje o przebiegu wykonywania zawodu.
3) Możliwe jest przetwarzanie przez IARP oraz właściwą Izbę Okręgową Państwa danych szczególnych kategorii: danych o stanie zdrowia,
podanych przez Państwa dobrowolnie w związku z ubieganiem się
o skorzystanie z którejś z form wsparcia oferowanej przez IARP lub Izbę
Okręgową, jak również informacji o wyrokach karnych – przekazane nam
bezpośrednio przez sąd powszechny (np. informację o prawomocnym
zakazie wykonywania zawodu architekta).
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) r ealizacji obowiązków ustawowych oraz statutowych przez IARP
oraz Izbę Okręgową;
b) przekazywania Państwu informacji na temat aktywności
i funkcjonowania samorządu;
c) w ydawania czasopism Izbowych oraz innych publikacji, w tym
pisma „Zawód:Architekt” oraz newsletterów;
d) t worzenia statystyk, zestawień, podsumowań, jak i w celach
historycznych i archiwalnych.
5) Odbiorcami Państwa danych mogą być urzędy państwowe i organy
administracji publicznej (np. GUNB, sądy), poczta polska oraz firmy
kurierskie – na potrzeby wysyłki korespondencji, jak również inne
instytucje lub firmy realizujące z naszego upoważnienia zadania
wymagające dostępu do niektórych z Państwa danych osobowych.
6) IARP w związku z realizacją ustawowego obowiązku prowadzenia
rejestru architektów i nadzoru nad wykonywaniem zawodu zaufania
publicznego wymagającego możliwości weryfikacji uprawnień architektów, w interesie publicznym prowadzi i upublicznia na swoich stronach
internetowych rejestr wszystkich osób, posiadających uprawnienia

RODO

architekta. W rejestrze ujawniane i upubliczniane są następujące
dane: imię i nazwisko architekta, numer wpisu, nazwa Izby Okręgowej,
do której przynależy architekt. Rejestr dostępny jest na stronie IARP:
https://extranet.iarp.pl/lista/, jak również na stronach Izb Okręgowych
w zakresie ich właściwości terytorialnej.
7) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja
obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
W określeniu do danych podanych przez Państwa dobrowolnie w związku z bieżącą działalnością Izby (np. publikacji prasowych, udziału
w Organach IARP lub Izb Okręgowych, korzystania z różnych form
wsparcia) podstawą przetwarzania jest Państwa dobrowolna zgoda.
8) W ramach naszych działań jako administratora Państwa danych
możliwe jest przekazanie niektórych z tych danych za granicę – w tym
poza terytorium Unii Europejskiej. Takie działanie podejmowane jest
z Państwa inicjatywy i na Państwa wniosek i wiąże się z procesem
potwierdzania uprawnień do wykonywania zawodu architekta.
9) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez
IARP wieczyście. Wiąże się to z koniecznością zachowania danych dla celów historycznych, statystycznych oraz umożliwienia Państwu możliwości
ewentualnego kontynuowania członkostwa w IARP i zachowania ciągłości
historii wykonywania zawodu, co wiąże się z realizacją ustawowego
obowiązku pełnienia nadzoru nad wykonywaniem zawodu architekta.
10) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia
danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciwu
w zakresie przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dyspozycja taka
nie będzie skuteczna wobec danych, które jesteśmy zobowiązani
przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w ramach
realizacji prawnie uzasadnionego interesu IARP albo Izby Okręgowej.
11) Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznacie Państwo, iż
przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
12) Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne
do ubiegania się o członkostwo w IARP.
13) Ani IARP, ani Izba Okręgowa, ani żaden podmiot, któremu
zostaną powierzone Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania
w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji
opartych na profilowaniu.
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fot. pozbruk, projekt: atj architekci

Nawierzchnie
na dużą skalę
Kolekcja Presstone firmy Pozbruk
to wielkoformatowe płyty posadzkowe, które sprawdzą się na różnego typu nawierzchniach i schodach
zewnętrznych. Są one tworzone
metodą wibroprasowania i składają
się z dwóch warstw: dolnej z betonu
o wysokiej szczelności i wytrzymałości, oraz górnej – z betonu architektonicznego na bazie szlachetnych kruszyw. Do wyboru są płyty
gładkie, piaskowane i szczotkowane, a także strukturalne, inspirowane wyglądem naturalnych łupków.
Presstone to nie tylko szereg
produktów katalogowych, ale
przede wszystkim elementy szyte
na miarę, których wybarwienie,
kształt czy sposób obróbki można
indywidualnie wypracować razem
z działem projektowym i laboratorium producenta.
Płyty Presstone znalazły już
zastosowanie na wielu placach
i deptakach. Wykorzystano je m.in.
przy budowie kompleksu poznańskich Term Maltańskich.
> www.pozbruk.pl

W księgarniach

• Jak czytać zamki Malcolma

• Polska polityka architekto-

• Przyszłość do zbudowania.

• Kazik mieszka w mieście Joanny

Hislopa to kolejny miniprzewodnik

niczna to zbiór tekstów na temat

Futurologia i architektura

Rzezak to z jednej strony klasyczna

o architekturze z wydawnictwa

jakości polskiego krajobra-

w PRL Emilii Kiecko to pierwsze

książka aktywnościowa, w której

Arkady, tym razem dotyczący cha-

zu. Autorami są członkowie

tak obszerne studium polskiej

dziecko musi kolorować, dopisy-

rakterystycznych budowli obron-

Polskiej Rady Architektury

architektury i urbanistyki „jutra”,

wać, odpowiadać i rozwiązywać.

nych. W środku dużo informacji

od lat zaangażowani w działania

w którym zaprezentowane zostały

Z drugiej strony pozycja zawiera

o fortyfikacjach na całym świecie,

na rzecz poprawy polskiego

projekty z lat 60. i 70. XX wieku.

dużo konkretnej wiedzy przeważ-

od walijskiego motte-and-bailey

krajobrazu zurbanizowanego.

Wyjątkowe materiały archiwalne

nie niedostępnej dla najmłod-

do japońskiego hirajiro. Książka

Tematy poruszane na łamach

pokazują szeroki wybór znanych

szych. A można dowiedzieć się

jest źródłem wiadomości o archi-

publikacji to m.in.: cele i zasady

i zupełnie zapomnianych projek-

np. co należy do zadań architekta

tekturze obronnej i znakomitym

gospodarowania krajobrazem,

tów, takich jak „miasta wstęgowe”

i urbanisty, poznać architekto-

przewodnikiem dla zwiedzają-

polityka przestrzenna gminy

Włodzimierza Gruszczyńskiego,

niczne style (i to z naciskiem na te

cych. Dostarcza podstawowych

i jej znaczenie dla rozwoju, rola

futurologiczne jednostki miesz-

współczesne!), dowiedzieć się jak

wiadomości o typach zamków,

architekta w kształtowaniu oto-

kalne Jana Głuszaka „Dagaramy”,

działa miasto i co to jest prze-

stylach i wykorzystywanych ma-

czenia czy powszechna edukacja

czy „zespoły wieżowo-mostowe”

strzeń wspólna. Koniecznie!

teriałach budowlanych.

architektoniczna.

Wiesława Nowaka.

> 19,90 zł / www.nk.com.pl

> 39 zł / www.arkady.info

> www.nck.pl

> 89 zł / www.sklep.beczmiana.pl
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archiKOMIKS

G R U P A

A R C H I S Ł A W A

PIERWSZY POLSKI KOMIKS ARCHITEKTONICZNY / WWW.GRUPAARCHISLAWA.PL / WWW.FACEBOOK/GRUPAARCHISLAWA / scenariusz: BARTOSZ WOKAN / RYSUJE: WOJCIECH MALART

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

Archisław
prowadzący,
główny, szef,
właściciel

ZohaH
młoda,
zdolna,
uprawniona

Zachary
świeżo
upieczony,
asystent

WZORZEC SUKCESU

Odbiera, odbiera.
Ale po wygranej w ostatnim
konkursie – już tylko
nagrody i wyróżnienia...

scenariusz: bartosz wokan, INSPIRACJA: WOJCIECH GWIZDAK

www.grupaarchislawa.pl

Poszaleli z tym
dzwonieniem na stacjonarny...
Czemu szef nie odbiera,
mimo że jest w gabinecie?

RYSUJE: WOJCIECH MALART

Więcej przygód naszych dzielnych architektów na stronie www.grupaarchislawa.pl
Śledź profil Grupy na www.facebook.com/GrupaArchislawa

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:
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Gdy nadchodzą
gorące dni

Działa automatycznie w zależ-

ochronę przed owadami i insektami.

eksploatacji. Co więcej, rozwinięta

ności od stopnia nasłonecznienia.

Zapewnia osiem razy skuteczniejszą

markiza w ciągu chłodnych nocy

Markiza Solar skutecznie chroni

Przy dużej ilości słońca samoczyn-

ochronę przed nadmiernym nagrze-

chroni wnętrze przed stratami

pomieszczenia przed nadmiernym

nie się rozwija, a gdy jest pochmurno

waniem w porównaniu z zasłonami

ciepła, obniżając rachunki za ogrze-

nagrzewaniem, zapewniając jedno-

– zwija się. Markiza pełni również

wewnętrznymi. Możemy więc

wanie. Może poprawić współczynnik

cześnie dopływ naturalnego światła

funkcję moskitiery. Wystarczy ją

ograniczyć używanie klimatyzacji,

przenikania ciepła okna aż do 16%.

i kontakt wzrokowy z otoczeniem.

rozsunąć, a profile i siatka tworzą

która generuje wysokie koszty

> www.fakro.pl

Szczeliny dobrze
zaprojektowane
Szczeliny dylatacyjne to nierzadko problematyczny, ale również
niezbędny element konstrukcji
budynku. Firma Schöck udostępnia
program obliczeniowy oraz szczegółowe informacje techniczne,
które umożliwiają precyzyjne zaprojektowanie szczelin dylatacyjnych z użyciem nowego trzpienia
typu LD.
Trzpień LD pozwala stwo-

Program obliczeniowy dedyko-

rzyć szczeliny dylatacyjne bez

wany trzpieniom Schöck LD umożli-

konieczności wykorzystania

wia dokonanie obliczeń dla różnych

dodatkowych konstrukcji

przypadków zastosowania, np. po-

wspierających. Wykonany jest ze

łączeń płyta-płyta, płyta-podciąg

stali ocynkowanej lub nierdzewnej

czy płyta-ściana. Pozwoli również

Idealnie dopasowane

spośród specjalnie stworzonych

o wysokiej wytrzymałości. Nowe

wskazać optymalne rozwiązanie

Kolekcja Home Inclusive 2.0 to nowa

zestawów, mając pewność, że będą

rozwiązanie przeznaczone jest

spełniające konkretne wymagania.

generacja znanej od 2014 roku ko-

do siebie idealnie dopasowane.

do użytku wewnątrz budynku

Po wprowadzeniu wymaganych

lekcji bram, drzwi i ogrodzeń o spój-

Ważną zaletą tej kolekcji jest kolo-

oraz – w wersji nierdzewnej – na

danych, automatycznie ustala liczbę

nym wyglądzie. Nowoczesne podej-

rystyka. Stworzono paletę nowych

zewnątrz. Wykorzystanie stali

i odległości trzpieni. Wynik przed-

ście do projektowania zaowocowało

16 barw strukturalnych, które dzięki

nierdzewnej pozwoliło zwiększyć

stawiany jest dodatkowo w formie

interesującym dizajnem i perfek-

efektowi trójwymiarowości, nadają

nośność trzpienia o ponad 150%

graficznej i może być w prosty spo-

cyjnym połączeniem stylistycznym

wykończeniu wyjątkową głębię.

w porównaniu z poprzednimi

sób przeniesiony do formatu dxf.

tych produktów. Wybierać można

> www.wisniowski.pl

rozwiązaniami firmy.

> www.schock.pl
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ki temu jest łatwa do utrzymania
w czystości. Posiada wysoką odpor-

Wysokiej jakości farba lateksowa

ność na działanie wodorozcieńczal-

Akrylatex W to nowość z oferty

nych środków myjących i czyszczą-

firmy Kabe Polska. Służy do wyko-

cych. Akrylatex W dostępny jest

nywania ochronno-dekoracyjnych

w szerokiej palecie kolorów. Dobrze

powłok malarskich wewnątrz budyn-

sprawdza się na podłożach mineral-

ków. Szczególnie polecana jest do

nych i pokrytych powłoką, wyprawą

malowania ścian w pomieszczeniach

na bazie tworzyw sztucznych lub

„mokrych” i o dużym natężeniu ru-

tapetami z włókien szklanych. Na

chu. Farba tworzy elastyczną i trwa-

zdjęciu przykład realizacji z użyciem

łą powłokę o delikatnym połysku,

nowej farby – wnętrza hotelu Ibis we

wysokiej odporności na przenikanie

Wrocławiu.

wilgoci i szorowanie na mokro – dzię-

> www.farbykabe.pl

Przeszklenia
na balkonie

miarch 2600 x 750 mm podwieszane

MZ-30 firmy Morad to nowocze-

są przez profil pośredni i rolki jezdne

sny system zabudowy balkonów

do profilu nośnego zamocowanego

i tarasów, bazujący na profilach

do sufitu. Dolna krawędź prowa-

z aluminium. Wypełnienie stanowi

dzona jest w profilu o szerokości

szkło hartowane lub hartowane

zaledwie 40 mm, co pozwala na

laminowane. Rozwiązanie to

umieszczenie zabudowy nawet na

umożliwia tworzenie zabudowy od

wąskiej poręczy. Panele mogą być

sufitu do posadzki lub do balustrady

prowadzone w linii prostej lub prze-

balkonu. W sposób systemowy tafle

jeżdżać przez naroża, dzięki czemu

szklane można też łączyć ze spe-

można je wykorzystywać także na

cjalnie zaprojektowaną do tego celu

balkonach w kształcie litery L lub C.

balustradą z oferty producenta.

> www.morad.pl

Skrzydła o maksymalnych wy-

rekl ama

Do ekstremalnego
malowania

Z:A
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Dom dobrze chroniony

wewnętrzna uszczelka, zapewnia

W systemie okiennym Ideal 8000

lepszą szczelność całej konstruk-

duży nacisk położono na redukcję

cji, poprawia właściwości cieplne

parametrów cieplnych. Osiągnięto to

i akustyczne, jak również utrudnia

dzięki zwiększeniu głębokości zabu-

wyważenie skrzydła.

dowy profili do 85 mm, sześcioko-

Ideal 8000 to bowiem także

morowej budowie kształtowników

lepsza ochrona przed włamaniem

oraz systemowi trzech uszczelek.

dzięki dwóm technologiom: bonding

Współczynnik przenikalności ciepl-

inside oraz safetec inside. Techno-

nej profili Uf = 1,0 W/m2K sytuuje

logia wklejanej szyby zabezpiecza

go w gronie rozwiązań atrak-

pakiet szybowy przed wepchnię-

cyjnych dla inwestorów zain-

ciem do wewnątrz pomieszczenia,

teresowanych budownictwem

a wspomniana ekstrudowana

energooszczędnym. Specjalna

przylga środkowa utrudnia dostęp

ekstrudowana przylga środkowa,

do okuć z zewnątrz.

do której mocno przylega trzecia,

> www.aluplast.com.pl

Dostęp pod kontrolą
Firma Hörmann poszerzyła paletę
swoich produktów. Dzięki nabyciu
większościowego pakietu udziałów
włoskiej spółki Pilomat oferuje
teraz także słupki parkingowe, zapory, szlabany i kolczatki drogowe.
Seria Security Line obejmuje
słupki kontroli dostępu do obiektów
prywatnych i użyteczności publicznej, takich jak strefy ruchu pieszego,
parkingi i tereny przyzakładowe.
Składają się na nią automatyczne,
półautomatyczne, stałe i przenośne
słupki parkingowe.
Produkty z serii High Security
Line służą do zabezpieczania budynków rządowych, lotnisk, terenów
imprez masowych itp. Są to wzmocnione słupki, zapory drogowe do
przejazdów o szer. do 6 m, szlabany
do zabezpieczania przejazdów o szer.
do 10 m oraz kolczatki drogowe,
umożliwiające przejazd samochodów
w jednym kierunku i blokujące ruch
w kierunku przeciwnym.
> www.hormann.pl
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Tynk dla wiekowych
budynków

na zewnętrznych systemach ociepleń wykonanych ze styropianu

Szlachetny tynk cyklinowany KPS

oraz z wełny mineralnej. Oznacza

to nowość produktowa zaprezento-

to możliwość ocieplenia kamienicy

wana przez firmę quick-mix podczas

pochodzącej z okresu międzywojen-

XVII Europejskiego Kongresu

nego, a następnie otynkowania jej

Informacji Renowacyjnej. Impreza

szlachetnym tynkiem mineralnym

odbyła się w dniach 19-20 marca

o uziarnieniu, fakturze oraz kolorze

w Krakowie. Nowy tynk ma struktu-

zgodnymi z tynkiem oryginalnym.

rę cyklinowaną i może być pigmen-

Zastosowanie tynku KPS omówione

towany w zakładach producenta.

zostało przez Macieja Noconia,

Idealnie nadaje się do tynkowania

product managera quick-mix,

budynków pochodzących z początku

na przykładzie remontu elewacji

XX wieku oraz z okresu między-

Archikatedry Chrystusa Króla

wojennego. Wyjątkową cechą

w Katowicach.

materiału jest możliwość aplikacji

> www.quick-mix.pl
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Podłoga z wyjątkową
fakturą
Podłogi wykonane z naturalnego
drewna mają przyjemną w do-

jeszcze potęguje ten efekt wizualny

poddawane działaniu piły, która po-

tego typu elementy układano w ha-

poprzez heblowanie drewna, co

zostawia na powierzchni poprzeczne

lach fabrycznych, a nawet stajniach,

akcentuje jego najlepsze cechy.

nacięcia. Taka podłoga ma surowy,

gdyż ułożone na sztorc drewno jest

a przy tym dynamiczny charakter.

bardzo wytrzymałe, a przy tym

Inwestorzy zainteresowani

tyku, ciepłą o każdej porze roku

mocniejszymi rezultatami mogą na-

W tym wypadku produkty dostępne

(w przeciwieństwie do kamienia)

powierzchnię. Określa się je jako

tomiast wybrać elementy, których

są w niemal 40 odcieniach do wyboru.

przyjemnie ciepłe nawet zimą.

„ciepłe” również z uwagi na fakt,

faktura jest wzbogacona o specjalne

że ich wygląd dodaje wnętrzom

wykończenie. W portofolio Chapel

podłogi sztorcowe, przypominające

11 propozycji.

przytulności. Marka Chapel Parket

Parket dostępne są np. deski i klepki

drewnianą kostkę brukową. Niegdyś

> www.ChapelParket.pl

z konstrukcją

Biblioteka pełna okuć

materiałów i kosztorys. Dodatkowo

widoczną bądź

GTV to międzynarodowy dystrybutor

po przeciągnięciu modelu 3D do

częściowo

akcesoriów meblowych i oświetlenia.

złożenia, automatycznie wykonywa-

ukrytą. Jej

Firma nawiązała współpracę z DPS

ne są wszystkie niezbędne operacje

wygląd do-

Software, dzięki czemu opracowana

technologiczne korpusów mebla

pasowano do po-

została biblioteka okuć meblowych

(wiercenia i frezowania).

wierzchni płyt. Wysoki

GTV w 3D. Projektanci mogą używać

Darmową bibliotekę okuć meblo-

połysk charakterystyczny

jej za darmo, korzystając z programu

wych można pobrać za pomocą linka:

dla standardowych konstrukcji

Swood Design. Każdy komponent

www.swood.pl/biblioteka-gtv.html.

metalowych z powłoką malarską

3D zawiera właściwości katalogowe

Więcej informacji o produktach GTV

był przeszkodą w stworzeniu jedno-

takie jak opis, koszt, numer katalo-

na stronie:

litego, białego sufitu modularnego.

gowy, co pozwala wygenerować listę

> www.gtv.com.pl/pl

Szach Mat(t)

Równie duże wrażenie robią

Paleta kolorystyczna obejmuje

Nowa konstrukcja charaktery-

Współczesna architektura lubi

zuje się wyjątkowo niską jednostką

prostotę i monolityczne formy.

połysku 2 (zarówno pod kątem 60o,

Nowość od Rockfon – konstrukcja

jak i 85o) oraz współczynnikiem bieli

nośna Matt White 11 – doskonale

L 93. Cechuje ją również najlepsza

wpisuje się w ten trend. Dzięki temu

klasa reakcji na ogień (A1) oraz

unikatowemu rozwiązaniu można

standardowa odporność na korozję

uzyskać elegancki, biały i matowy

(klasa B). Jest kompatybilna ze

sufit, zbliżony wyglądem do sufitów

wszystkimi płytami Rockfon.

monolitycznych.

> www.rockfon.pl

Konstrukcja
Matt White 11
została
stworzona
do sufitów
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DOM

Architekt w perspektywie
mniejszego miasta
/ 2007-2018: co się zmieniło plus ludowe mądrości
W 2007 roku na łamach Z:A ukazał się wywiad z arch. Danielem Olszewskim. Miał wówczas
33 lata i prowadził pracownię w mieście liczącym 35 tysięcy mieszkańców, do którego zdecydował
się przenieść praktykę i życie. Projektował głównie domy jednorodzinne i wnętrza, zatrudniał
asystentów, dużo myślał o rozwoju. Rozmawialiśmy wówczas o klientach, kluczowych decyzjach,
filozofii działania i perspektywach... Dziesięć lat później spotykamy się po raz drugi.

P

Poznaliśmy się, kiedy w jednym
z pierwszych wydań Z:A zaproponowałem
rozmowę na temat prowadzenia biura
architektonicznego „na prowincji”.
Pamięta pan?

> Prawdę mówiąc, kiedy czasami czytałem
tamten wywiad, myślałem, że może za bardzo
naiwna była ta moja wizja przyszłości. I zbyt
ten wywiad był szczery. Ale z drugiej strony
– tekst pojawił się gdzieś w internecie, trafiłem na niego przypadkowo i przeczytałem komentarze napisane przez architektów z miast
podobnych do Dzierżoniowa. Typu: hej, kolega
mówi tak, jak ja bym mówił. I wtedy pomyślałem, że ten wywiad się komuś przydał. Komuś
kto spotyka się z podobnymi, małomiasteczkowymi problemami... Więc może to była
dobra robota.
Ja uważam, że była, ale każdy może sam
się przekonać – wystarczy sięgnąć do
internetowego archiwum Z:A*. Po dekadzie
naturalne wydają się pytania: Gdzie pan
jest dzisiaj? Co się udało? Co zmieniło?
Co pozostało bez zmian?

> Dziesięć lat minęło, zmieniło się wszystko... Zmieniło się moje spojrzenie na
architekturę, na uprawianie zawodu. Jestem
mądrzejszy o doświadczenia życiowe. Zmieniła się sytuacja w kraju – bo może nie jesteśmy
jeszcze drugą Irlandią – ale jesteśmy jednak
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*

Wywiad pt. „Klienci mają różne światopoglądy” ukazał się na łamach Z:A_02/2007/#02.
Pełny tekst rozmowy dostępny jest online na stronie: www.zawod-architekt.pl/za0702_klienci
Cytaty oznaczone 2007 / 01 do 09 pochodzą z tego wywiadu.

zamożniejsi. Widzę to po tym, jak bardzo
rozwinął się – nawet tu u nas, na prowincji
(zaznaczam, że nie mam kompleksu, choć
wiem, że czasami „prowincja” może brzmieć
negatywnie) – rynek projektowania wnętrz.
Kiedyś to była rzecz nie do zrobienia, nikt
tego nie zamawiał, to była fanaberia „dla
bogatych”. Dzisiaj lokalne pracownie projektowania wnętrz, śmiem powiedzieć, rozwijają się lepiej niż wiele pracowni ogólnych,
„kubaturowych”. A ceny usług są nawet
wyższe, i to mnie cieszy (choć wnętrzami
już się nie zajmuję), bo oznacza, że wzrosła
świadomość społeczeństwa. Jeśli wydajemy
pieniądze na projekty wnętrz, to z czasem
przyjdą też pieniądze na coraz bardziej
ambitne projekty kubaturowe, na większą
liczbę indywidualnie projektowanych domów
itd. I to jest pozytywne. To się zmieniło
na plus.
A na minus?

> Na minus – brak rąk do pracy. Mimo że
płaciłem stawki wyższe niż pracownie wrocławskie – to nie jestem w stanie przyciągnąć
tu nikogo. To się wiąże z zamieszkaniem
w Dzierżoniowie, a mieszkanie w Dzierżoniowie dla młodych ludzi nie jest atrakcyjne. Nie
ma modnych pubów, teatrów, kin, klubów...
Choć oczywiście tylko pozornie nie jest atrakcyjne, bo jeśli ktoś chciałby poszukać czy coś
przewartościować... Na przykład mamy nieodległe góry, idealne dla lubiących turystykę...
Wszędzie jest blisko... Natomiast rozumiem,
młodzi są ambitni, też taki byłem (śmiech).

2007 / 01: Udało mi się zrobić kilka większych
zleceń. Na pewno nie ustawiły mnie do końca
życia, ale pozwoliły zainwestować w sprzęt i firmę.
Właściwie wszystkie pieniądze na początku
inwestowane były właśnie w firmę, ku rozpaczy
mojej drugiej połowy…
2007 / 02: Stwierdziliśmy: otwieram biuro
w Dzierżoniowie. Dziś trochę żałuję, przyznam się
szczerze, bo tutaj jednak nie ma szerokiego rynku.
Natomiast stało się i trzeba sobie radzić…
głem projektować, a dodatkowo jako szef
nie byłem w stanie wszystkiego dopilnować.
Zwiększało się więc ryzyko błędów.
Dzisiaj z kolei – projektować mogę dużo,
ale muszę też sam pójść na pocztę i sam
poskładać dokumentację. Też popełniam
błędy, ale jakby innego kalibru i z większą
szansą ich szybkiego wychwycenia. A zdarzało się na przykład, że asystent źle „złapał”
wymiar, więc parapet w kuchni wyszedł za
nisko, i pomyłka wyłapana została dopiero
po osadzeniu okna...
Akurat dzisiaj koryguję projekty po asystencie. Niby drobiazgi, ale błędy.
W czasie naszej rozmowy w 2007 roku
mieliśmy boom inwestycyjny...

> I dzisiaj też mamy boom inwestycyjny. Efekty są takie, że trudno o ludzi do pracy, trudno
o wykonawców, trudno jest znaleźć kogokolwiek do pracy na budowach. Wrocław, który
jest miastem centrotwórczym, „wysysa”
zarówno młodych inżynierów, jak i wykonawców – kafelkarzy, murarzy, tynkarzy...
Wszyscy stąd dojeżdżają tam?

Właśnie… w czasie tamtego wywiadu miał
pan asystentów i myślał o rozwoju firmy.
Jaka jest aktualnie wielkość zespołu?

> Dzisiaj prowadzę pracownię jednooosobowo. Ale nie tylko z powodu braku rąk do
pracy. W szczycie miałem 4 asystentów. Pół
dnia potrafiło zająć wytłumaczenie każdemu
z nich co ma robić. Albo sprawdzanie efektów
ich pracy. Więc sam niemal w ogóle nie mo-

> Dużo osób dojeżdża. Ale nie tylko to. Ostatnio usłyszałem o wymaganiach tynkarza
z Ukrainy: 5000 zł na rękę plus mieszkanie
we Wrocławiu... W pracowniach, jakie znam,
pracując na etacie żaden architekt, nawet
z uprawnieniami, tyle nie zarabia. Mamy
boom inwestycyjny, ale wykorzystują go
głównie robotnicy na budowach, zadziałał
rynek pracownika.

O KLIENTACH
Projektuje pan więcej mieszkań czy domów?

> Cóż, to jest w ludziach... Tylko nieliczni wolą
mieszkanie, więc więcej domów. Większość
chce mieć dom, bo myślą kategoriami „dom
to jest wartość, kawałek swojej ziemi, ogród,
niezależność, intymność”... Ale przecież jak
oglądamy osiedla, w których dom od domu
jest o 8 metrów, to jaka „intymność”? Albo
szeregówki, w których można przejść z balkonu na balkon...
W dużym mieście szala przechyla się
na stronę mieszkania, w dobrej lokalizacji,
blisko komunikacji miejskiej, blisko węzła
komunikacyjnego, blisko centrum. W małych
miejscowościach – większość chce mieszkać
w domkach. Oczami wyobraźni widzę te ciasno
zabudowane działki i staram się uświadamiać
to klientom. Ale ogólnie sytuacja, że buduje się
dużo, mnie jako architekta cieszy.
A budynki wielorodzinne, osiedla?

> Przez kilkanaście lat pracy w Dzierżoniowie
zaprojektowałem tu tylko dwa budynki wielorodzinne. Słabo się sprzedają, w spółdzielniach
mieszkaniowych owszem, natomiast deweloperom niezbyt. Ludzie nie mają tutaj zaufania
do deweloperów, bardzo powoli się to zmienia...
Natomiast domków zaprojektowałem
naprawdę dużo. Jak ktoś już ma pieniądze,
to raczej woli dom. Taka tu jest zasada.
Ale chyba nie wszyscy mają aż takie
możliwości? Każdego, kto przychodzi
do architekta, stać na dom?
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> Rzeczywiście, miałem paru klientów...
To często niestety działa w ten sposób – ktoś
otrzymuje działkę od rodziny, ma odłożone
trochę gotówki, powiedzmy 200 tysięcy,
i chce zbudować dom. Przychodzi więc do
mnie po projekt.
I tutaj – może błędnie, ale prowadziłem
kiedyś filozofię edukowania klientów. Trochę
się z tego wyleczyłem, bo ludzie nie chcą być
edukowani. Każdy chce iść przez życie swoją
ścieżką i sam się uczyć na swoich błędach.
Ale swego czasu często tłumaczyłem,
że nie da się wybudować domu za 200 tysięcy... Że dom nie może mieć 65 metrów kwadratowych... Naprawdę miałem takiego „zainteresowanego”! Wyjaśniałem, że to nie będzie
dom, lecz altanka, że okaże się niewygodny,
że nie będzie w nim szczęśliwy. Nie zmienił
zdania, a ja nie przyjąłem tego zlecenia.
Albo inna sytuacja – młody człowiek i plan
na dom o powierzchni 100 m2. Przekonywałem, że najmniejszy, w którym da się
wygodnie żyć, to 130-140 metrów. Nie zgodził
się ze mną, poszedł do konkurencji czy kupił
„katalogówkę” i wybudował dom 110 m2.
Po dwóch, trzech latach przyszedł w innej
sprawie i przyznał: „miał pan rację, niewygodny jest taki dom, z niczym nie można się
zmieścić”.
Kogoś jednak pan przekonał i uchronił
od niekorzystnej inwestycji?

> Pamiętam klienta, który oszczędzał z żoną
przez kilka lat, nie jeździli na wakacje i przyszli,
chcąc koniecznie domek, taki 100-metrowy.
Jego akurat przekonałem. Choć nie było łatwo
– człowiek przychodzi ze swoim wyobrażeniem, które ma ugruntowane w głowie...
Zaprojektowałem im malutką parterówkę
z poddaszem, 140 m2. Dzisiaj jest przeszczęśliwy, kiedykolwiek mnie nie widzi, a jesteśmy
po imieniu, mówi: „słuchaj, miałeś rację, teraz
widzę, w mniejszym nie mielibyśmy jak się
pomieścić”. Zwłaszcza, że w międzyczasie
urodziło im się dziecko...
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2007 / 03: Jesteśmy krajem biednym i rzecz się
o to rozbija. Na prowincji widać to szczególnie.
Generalnie inwestorzy nie mają pieniędzy,
oszczędzają już na projekcie, dlatego wszystko jest
takie siermiężne. Ale to się zmienia. (...) Myślę,
że to jest kwestia do 10 lat...
2007 / 04: Większość klientów chce mieć właśnie
dworek, gargamela albo „dom tradycyjny”. Boją się
nowoczesności i martwią, co powie szwagier czy
sąsiad, jak zobaczy. Poza tym w większości nie mają
wyczucia, smaku, wyrobienia estetycznego.
To widać też w projektach wnętrz…
Tak więc są ludzie, którzy słuchają i tacy,
którzy nigdy nie będą słuchać. I takim najczęściej dziękuję, aczkolwiek – różnie bywa,
niestety.

Nie rozumiem tych mikromieszkań zupełnie. Przecież dajmy na to Dom Kereta to tylko
zabawa architektoniczna, tam się na dłuższą
metę nie da mieszkać (śmiech).

A jeśli mówimy o mieszkaniach dla
młodszych klientów? O powierzchni
18 (jak chcieli deweloperzy)
czy 25 m2 (jak skończyło się
w znowelizowanych WT)?

Budżet inwestora jest ważny dla
architekta? Budowanie kosztuje,
a budowanie atrakcyjne architektonicznie
kosztuje z reguły jeszcze więcej...

> Cóż… To nie jest pomysł ludzi. To pomysł
deweloperów. Jako architekt uważam, że
bardzo zły. Wyprodukujemy sobie dzielnice
faweli, bo nie da się mieszkać w mieszkaniu, które ma 25 m 2. Ja się w swoim życiu
przeprowadzałem 9 albo 10 razy, mieszkałem w różnych mieszkaniach. I wiem, że nie
będąc singlem, nie da się mieszkać w kawalerce. Jeśli jest to para, to gdy jedno chce
popracować wieczorem, kończy się obkładaniem komputera kartonami czy poduszkami,
żeby nie hałasował i nie świecił temu, kto
chce spać…
Z jednej strony ludzie bardzo pragną
własnego lokum, nikt nie chce się tułać po
teściach czy wynajmach. A z drugiej strony
– ktoś kto zdecyduje się nabyć taki metraż
na wysoki kredyt na wiele lat, zwiąże sobie
ręce. Przecież takiego mieszkania za 10,
15 lat nikomu się nie sprzeda. Ludzie się
przecież zorientują, że tam się nie da żyć.
No chyba, że myśli się o wynajmowaniu
lokalu studentom...

> Pamiętajmy – historycznie architektura
zawsze wiązała się z budżetem, z pieniędzmi. Nie ma chyba lub jest bardzo niewiele
wybitnych dzieł architektonicznych, które nie
były drogie. Ostatnio usłyszałem o realizacji domu jednorodzinnego za 100 milionów
złotych. To się może zdarzać, ale ja przez 15
lat prowadzę firmę i nie projektowałem ani
jednej inwestycji z takim budżetem.
Uczono mnie na studiach, że architektura
to są trzy filary: forma, funkcja i konstrukcja.
A ja dodaję do tego czwarty filar: ekonomia,
czyli pieniądze. To jest może banał, ale niestety bez tego nie ma architektury.
Taki przykład... jeden z moich klientów wymarzył sobie, by elewację domu
obłożyć płytami włóknowo-cementowymi. Sprawdziłem ceny u dostawców
i koszt wynosił 500-1500 zł za 1 m2 takiej
elewacji. Dużo. A że jestem bezpośredni,
zapytałem wprost – proszę pani, kto to
zamawia? I wymieniła mi serię topowych
inwestycji publicznych...

O ARCHITEKTURZE

Z:A

Chce pan powiedzieć, że... ?

> Chcę powiedzieć, że współczesna architektura to głównie materiał. A dobre, nowoczesne materiały, innowacyjne rozwiązania
i technologie są drogie. Ale z drugiej strony
– nie sztuką jest zrobić dobrą architekturę,
jeśli się ma ogromne pieniądze. Sztuką
jest zrobić dobrą architekturę, gdy tych
pieniędzy się nie ma. I tutaj jest właśnie
„zagwozdka”. Cały czas się nad tym zastanawiam i czy mi to wyjdzie kiedykolwiek...
tego nie wiem.
Weźmy na przykład stolarkę. Duże przeszklenia pięknie pasują do współczesnego
domu, podobają się chyba każdemu. Ale to
są ogromne pieniądze. Koszty podnoszą
przepisy dotyczące energooszędności. Jeśli
ktoś buduje dom i nowoczesna stolarka ma
kosztować 100 tysięcy złotych, to będzie
szukał tańszych rozwiązań, nierzadko
zmieniając architekturę.. Pewnie są wyjątki,
ale trudno jest zrobić dobrą architekturę bez
dużych pieniędzy.
Pieniądze inwestorów to jedno. Ale są
też oczekiwania i gusty... Dziesięć lat
temu mówił pan, że ludzie boją się
nowoczesnych projektów, za to lubią
dworki, kolumny...

> I to się zmieniło na plus. Co prawda do
końca nie wiem, czy to dlatego, że przez
te 10 lat doszło nowe pokolenie majętnych
klientów, czy może dlatego, że ludzie
zobaczyli trochę innych rzeczy na świecie. W każdym razie zmieniły się gusta,
zmieniły się mody, zmieniły się trendy.
I zmieniła się zamożność. A przecież „byt
kształtuje świadomość”. Zmierza więc
w dobrą stronę.
I bardzo się z tego cieszę, bo zaczynam
projektować coraz więcej tego, co ja chcę
projektować – czyli nowoczesnej formy.
Nie ukrywam, że robiłem projekty, z których
dzisiaj nie jestem zbyt dumny. Pewnie każdy
ma takie na swoim koncie...

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

2007 / 05: Najtrudniejsza do przyjęcia cecha
inwestora? Zupełna nieświadomość tego, czym jest
zawód architekta, na czym polega nasza usługa.
(...) Klienci w ogóle nie chcą skorzystać z wiedzy,
którą może im dać architekt.
2007 / 06: Nie spodobał mu się projekt, więc
namawiał inwestora na zmiany. Inwestor przekazał
te „pomysły” projektantowi, a ten zadzwonił do
(krytykującego) wykonawcy i mówi: „Słuchaj pan,
pan buduje, ja projektuję, i niech tak zostanie”.
To świetna maksyma!
To chyba dobry moment na pytanie
o inny wątek wśród dylematów
projektowania. Czy architekt powinien
narzucać inwestorowi swój styl,
czy raczej być tylko poddającym się
narzędziem?

> Tu są dwie odpowiedzi. Architekci twórcy,
wizjonerzy, oczywiście narzucają, ale też
klient wie, do kogo przychodzi. Natomiast
pieniądze wydaje inwestor i to on ma się czuć
dobrze, to jemu ma się ten dom podobać.
Nie mnie.
Popełniłem na przykład dom dla klienta, którego bardzo szanuję i lubię – zresztą
z wzajemnością – dworek polski. Typowy
dworek polski. Wiem, że w środowisku architektów może to wzbudzić uśmiechy, ale
ci klienci są naprawdę szczęśliwi. Minęło
już chyba 12 czy 15 lat i zawsze kiedy ich
spotkam, mówią: „Panie Danielu jak my się
cieszymy, że trafiliśmy na pana – w takim
domu zawsze chcieliśmy mieszkać i taki
mamy”.

O KLIENTACH (2)
Kiedy rozmawialiśmy poprzednio, mówił
pan o lukach w świadomości, że usługa
architektoniczna to jest prowadzenie
inwestora od pomysłu aż do zakończenia
budowy...

> To też się zmienia. Coraz większa jest świadomość, choć nie jest to jeszcze przeważający
procent klientów. Większość nie wie. Trend
jest jednak w dobrą stronę.

Przychodzą po projekt czy po pieczątkę?

> Kiedyś miałem taką kuriozalną sytuację.
Zadzwonił domofon, wpada kobieta i od
progu: „jak to jest, że wy architekci tak ludzi
naciągacie?!”. Nie będę cytował, co jeszcze
mówiła... Okazało się, że kupiła projekt
gotowy od jakiejś pracowni przez internet,
wzięła ten projekt i zaniosła złożyć w urzędzie. Dopiero tam ją poinformowano, że musi
go adaptować, zrobić projekt zagospodarowania terenu, uzyskać określone uzgodnienia,
warunki techniczne przyłączy, które wtedy
jeszcze były wymagane i wiele innych rzeczy...
Nie wiem, kto jej doradził, by przyszła
do mnie, bo ja się „typówkami” nie zajmuję.
W każdym razie przyszła wylać te frustracje.
Musiałem przeprowadzić lekcję, wytłumaczyć,
co musi zrobić, prosić, żeby się uspokoiła. Była
oburzona – „dlaczego wy, jako architekci, którzy
nie robią tych typówek, nikomu tego nie mówicie?”. Ale gdzie mamy mówić, proszę pani?
Wykupić pakiet reklamowy w telewizji?
Z drugiej strony – patrząc na kiepskie
przykłady osiedli czy domów, statystyczny
Kowalski pyta najczęściej: kto na to
pozwolił?

> Wykonałem swego czasu projekt domku
jednorodzinnego w Niemczech. Kiedy przeczytałem przysłany z Drezna plan miejscowy, naprawdę byłem pod wrażeniem. Tam w planie
określa się m.in. współczynnik odbicia słońca
od farby elewacyjnej oraz rośliny, jakie można
posadzić w ogródku. I czy to nie jest bardzo
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mądre? Jeśli dom ma 25 lat i na początku
właściciele posadzili malutkie drzewko, to
ono ma dzisiaj kilkanaście metrów wysokości
i całkowicie zacienia ogródek sąsiada. I nic
nie można z tym zrobić, nie mamy uregulowań
prawnych, można jedynie na drogę cywilną
wystąpić... A w Niemczech to jest. Tylko, że
nam, Polakom się nie podoba, że państwo
administracyjnie coś narzuca. Ale tak trzeba,
bo przestrzeń nie jest własnością prywatną.
Przestrzeń jest dobrem wspólnym.

O DOBRYM CZASIE
Dziesięć lat temu, mając 33 lata, zakładał
pan, że życie architekta zaczyna się
po czterdziestce. Jak dzisiaj wygląda
weryfikacja?

> Potwierdzam, że to prawda (śmiech). A wiąże się z wieloma czynnikami. Po pierwsze
jestem mądrzejszy zawodowo – czyli mam
większą wiedzę merytoryczną, i także życiowo – nie każde zlecenie trzeba przyjąć, nie za
wszelką cenę. Po drugie – mam dzisiaj większy koszyk klientów, i to procentuje – każdy
opowiada kolejnym i tematów przychodzi
więcej.
Mówiąc „przychodzi”, ma pan na myśli,
że te nowe tematy pojawiają się „same”?

> Pewnie pan zauważył– nie mam szyldu.
I nie mam go świadomie, ponieważ nie trafiają
do mnie osoby z przypadku. Klient z ulicy
najczęściej nie jest partnerem, zwykle od progu pyta o cenę i nie interesuje go nic innego.
Ani jakość usługi, ani zakres usługi. Ja już
nie chcę się ścigać na cenę.
Więc szyldu nie mam i funkcjonuję. Pracy
mam naprawdę dużo i nawet odmawiam,
nie jestem w stanie przyjąć więcej zleceń,
bo – jak wspominałem – pracuję sam.
Może to jest dobry moment na podniesienie
cen usług?

> I ja je podniosłem. Nawet znacząco. Jest
rzeczywiście dobry moment, mamy odczu-
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2007 / 07: Na prowincji na ogół robi się domki
jednorodzinne. Żeby się utrzymać, musimy
robić 10-15 rzeczy naraz. Wolę zrobić wnętrze
w Warszawie, bo zarobię dwa razy więcej…
Zwłaszcza, że ponad połowę pieniędzy za domek
muszę oddać branżystom.
2007 / 08: Co najbardziej blokuje rozwój pracowni?
Brak pieniędzy. (…) Zbyt małe zlecenia, na
których zbyt mało się zarabia, żeby można było
zainwestować, zatrudnić ludzi i rozwinąć firmę.
Mam dużo pracy, potrzebuję zatrudnić kogoś, ale
nie potrafię spełnić jego oczekiwań finansowych.
2007 / 09: Więc po co prowadzę tę firmę? Mam
nadzieję, że za jakiś czas będzie lepiej, bo co
jeszcze można zrobić? Wyjechać za granicę?
walny boom inwestycyjny. Natomiast warto
zwrócić uwagę na taki fakt: kiedyś większość klientów się targowała. Ja mówiłem
ile kosztuje projekt, a oni się targowali.
I bywało, że schodziłem mocno, by zapewnić
pracowni płynność. A teraz po usłyszeniu
ceny większość klientów albo się nie targuje
i ją akceptuje, albo dziękuje. To nie tak,
że jest super, ale sytuacja powoli zaczyna
normalnieć.
Każdy architekt powinien więc
cierpliwie wytrzymać do tej legendarnej
„czterdziestki” i liczyć na boom?

> Moim zdaniem architekt ma 10 lat złotych.
I to właśnie zaczyna się po czterdziestce, wtedy pojawiają się pieniądze. Niektórzy oczywiście przedłużą ten okres, ale inni poczują się
zmęczeni fizycznie, wypaleni zawodowo.
Zmęczeni, ponieważ świadczenie usług
to ciągła praca, praca, praca?

> Ktoś kiedyś powiedział, że lepszy jest gram
handlu niż kilogram pracy. Oczywiście, zawsze
są jednostkowe przypadki, wyjątki. Ale zauważmy, że najbogatsi – a przynajmniej moi
klienci – to ludzie, którzy zajmują się szeroko
rozumianym handlem. Zresztą popatrzmy

też na architektów, którzy sprzedają projekty
gotowe, katalogowe... Mam takich kolegów
z roku...
A wracając jeszcze do poprzedniego
wątku – doświadczenie życiowe, to nie
tylko mądrość, że nie łapiemy się za każde
zlecenie, ale również fakt, że człowiek
doświadczony dużo rzeczy sobie upraszcza.
Stara się wykorzystywać pewne sprawdzone elementy, by codziennie nie wyważać
otwartych drzwi.

O ARCHITEKTURZE (2)
Jakąś godzinę temu powiedział pan, że
mieszkał w 9-10 mieszkaniach. A w domu?

> Kiedyś mnie klient zapytał: pan ma dom?
Nie? To co pan wie o funkcjonowaniu w domu?
Bardzo mnie to zakłuło, zabolało. Bo gdzieś
jest w tym jakaś racja.
I właśnie teraz buduję własny dom.
To bardzo ciekawa nauka – projektując go,
zacząłem na każde rozwiązanie projektowe
patrzeć przez pryzmat pieniędzy, i każde rozważać, odchudzać, kombinować, żeby wyszło
jak najtaniej. Wiem, że to, co teraz powiem,
może nie powinno paść z ust architekta, ale
jeśli się projektuje dla kogoś, to łatwiej się
„wydaje” pieniądze.

Z:A

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum

Czyli wracamy do wątku, że trudno
jest zrobić dobrą architekturę, mając
ograniczone środki?

> Uważam się za architekta, który twardo
chodzi po ziemi i wielu rzeczy nie robię, właśnie dlatego że szkoda mi pieniędzy klienta.
Natomiast oczywiście widuję w projektach
u kolegów wiele fajnych rzeczy, rozwiązań,
które mi się bardzo podobają, lecz uważam,
że są niepraktyczne i w perspektywie wielu
lat się nie sprawdzą.
Na swojej skórze człowiek wszystko inaczej
ocenia. Na przykład stwierdziłem, że mój dom
nie może mieć żadnych nadwieszeń – oczywiście ciekawie to wygląda, ale generuje koszty...
Fizyki i statyki się nie oszuka. Jeśli ściana stoi
na ścianie to jest tanio, jeśli nie stoi na ścianie –
to już tanie nie jest.
Gdy to wszystko bierzemy pod uwagę,
architektura zaczyna wyglądać trochę inaczej.
To jest ta czwarta noga, o której powiedziałem wcześniej, a której nas na studiach nie
uczono – ekonomia. I być może, a właściwie
na pewno, moje projekty nigdy nie trafią do
podręczników architektury. Bo są tak zaprojektowane, żeby dało się je łatwo zbudować
(śmiech).
„Łatwo zbudować” wiąże się chyba także
z kwalifikacjami wykonawców?

> To moje kolejne kluczowe założenie.
Gdy projektowałem swój dom – uznałem,
że wybudować go musi lokalna firma.
Co z tego, że zaprojektuję coś „niesamowitego”, jeśli się okaże, że na miejscu nikt
tego nie wykona?
To jest też „kompleks” architektury. Proszę
popatrzeć – historycznie zawsze się tak
działo, że budynki były wznoszone z lokalnych
materiałów przez lokalnych baumajstrów,
rzemieślników. A my teraz wymyślamy domy
o nieprzeciętnej konstrukcji i okazuje się, że
lokalnie nikt tego nie potrafi wybudować.
A potem pojawiają się jeszcze problemy dla
mieszkańców...
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2018 / appendix: Parter miał być zrobiony
w żelbecie – który zawsze był modny, a teraz
jest szczególnie modny jako tzw. beton
architektoniczny. Rzecz wydawała mi się banalna.
Tymczasem zrobić coś w żelbecie jest bardzo
trudno, bo wykonawcy nie są przyzwyczajeni
do tego, że się czegoś nie tynkuje, nie zakrywa
błędów.
Raki, raki, raki! Włosy rwałem z głowy po
rozdeskowaniu – wynająłem drogie szalunki,
a okazało się, że wykonawca źle zawibrował
beton. W dodatku kiedy zobaczył moją minę, chciał
uratować sytuację i zaczął to wypełniać zaprawą
tynkarską...
Dlatego kontekst jest ważny także w tym zakresie:
kto to będzie robił?
O! Proszę powiedzieć, jakiego typu
konstrukcje mogą sprawiać późniejsze
problemy?

> Miałem i mam takiego klienta – zaprojektowałem mu dom i salon otwarty, dwukondygnacyjny. I w ścianie szczytowej okno,
które w najwyższym miejscu od posadzki
ma prawie 7 metrów. Żona tego klienta
zapytała: kto to będzie mył? Zbagatelizowałem tę jej obawę „aaa... przecież nie
pani, będzie pani miała kogoś do sprzątania...”. Po przeprowadzce dostałem zdjęcie:
w salonie rusztowanie warszawskie, pani
domu na szczycie tego rusztowania i myje
to okno.
I proszę sobie obejrzeć projekty czołowych
pracowni, światowych i polskich, zobaczyć
te przeszklenia na wielkich wysokościach
– to wszystko jest piękne, tyle że kompletnie
niefunkcjonalne dla przeciętnego użytkownika. To są domy-rzeźby, w których się nie da
mieszkać.
Ale czy takie realizacje nie są
wizjonerstwem, które „popycha świat
do przodu”? Poszukiwaniem nowych
możliwości, wrażeń, emocji?

> To jest tak jak z pokazami haute couture
na wybiegach w Paryżu – wszyscy biją brawo, są zachwyceni, ale czy widujemy takie
kreacje na ulicach? Jeśli jest jakiś milioner,
miliarder może, który ma już 15 domów na
całym świecie i postawił właśnie szesnasty
– dom-rzeźbę – i się wszyscy nim zachwycają, wszyscy go fotografują. Ale to nie jest
„dom dla Kowalskiego”. To nawet nie jest
dom dla klasy średniej. Bo klasa średnia,
posługując się banalnym przykładem: musi
mieć gdzie trzymać ziemniaki czy karton po
telewizorze.
Kiedy rozmawiam z moimi klientami, tymi
świadomymi, którzy budują drugi czy trzeci
dom, to zawsze pojawia się prośba: „panie
Danielu – duże pomieszczenie gospodarcze.
Bo gdzieś trzeba trzymać to wszystko”.
Dlatego jeśli ktoś mi mówi, że chce
60-metrowy domek czy 110-metrowy domek,
to niestety nie wie, o czym mówi. W takim
domu się nie da mieszkać, bo nie ma przestrzeni na przechowywanie. Ale jednocześnie
dom nie może być zbyt wielki, zbyt skomplikowany i zbyt kosztowny. Takie są właśnie moje
„ludowe mądrości” na temat współczesnej
architektury.
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„Złota Akcja” / czyli gdzie
architekci powinni dodatkowo
zainwestować swoje aktywa
arch. Piotr Gadomski, architekt IARP

W masowym odbiorze trudno dziś wytłumaczyć różnicę pomiędzy budownictwem a architekturą.
Nasze próby wyjaśnienia docierały tylko do nielicznych, znających problematykę odbiorców.
W konsekwencji architekci mówią co prawda do wszystkich, ale rozumiani są wyłącznie przez
architektów. W konkluzji trzeba zatem podnieść, że nasze działania muszą iść dwutorowo
– do wewnątrz środowiska i na zewnątrz.

S

Sytuacja w otoczeniu architektów ciągle się
zmienia. Przemiany polityczne, społeczne, cywilizacyjne, prawne, technologiczne,
powstanie na naszych oczach tofflerowskiej
trzeciej fali społeczeństwa cyfrowego oraz
wzrost poziomu życia wymuszają dostosowywanie się do dynamicznej rzeczywistości. Niestety te szybkie i, miejmy nadzieję,
pozytywne przemiany rozwojowe następują
przy nieustannej degradacji zawodu architekta. Znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy z uwagi
na postępującą profesjonalizację i społeczny
podział zadań wzrasta znaczenie wielu zawodów. Tymczasem, z nie do końca zdefiniowanych do tej pory względów, wzrost znaczenia
profesjonalnej wiedzy nie dotyczy architektów. Od czasów realnego socjalizmu architekci
znajdują się ciągle na krzywej opadającej, choć
to od ich pracy zależy przebieg wielomilionowych inwestycji, a w ramach kierowania wielobranżowymi zespołami, zapewniają pracę
i pieniądze wielu sektorom gospodarki.
Od kilku kadencji naszego samorządu
zawodowego staramy się o przywrócenie
odpowiedniej roli architekta w procesie planowania, projektowania i realizacji inwestycji. Nasze działania mają jednak wyłącznie
jednowymiarowy, legislacyjny charakter.
Bez szybkiego, dodatkowego wsparcia nasze
ewentualne uzyski mogą być ograniczone
i nietrwałe!
Utrata pozycji architekta w procesach
planistycznych, urbanistycznych i inwe-
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stycyjnych nie nastąpiła nagle. Był to
proces stopniowy, związany z pauperyzacją
społeczeństwa w powojennej Polsce, czyli
z działaniem zaplanowanym i świadomym.
Nic w tej materii nie stało się przypadkiem.
Zniszczenie inteligencji podczas wojny
i postawienie na budowę od podstaw nowych
kadr w ramach egalitaryzmu socjalistycznej rzeczywistości dały rezultaty. Nowych
kadr nikt nie kształcił w całościowym,
humanistycznym ujęciu, liczyła się wiedza
cząstkowa. Od całościowych wizji i strategii
była władza państwowa, nie pojedynczy, wykształcony człowiek. Kultura, jako skarbnica
tej całościowej, humanistycznej wiedzy,
została sprofilowana ustrojowo, zanikała
edukacja plastyczna pozwalająca ocenić
zjawiska piękna i estetyki. To jeden z czynników, który musimy brać pod uwagę.
Nałożyły się na to zjawiska cywilizacyjne
w skali europejskiej i światowej. Wiek XIX
i XX to czasy produkcji masowej, typizacji
i standaryzacji, nieodłącznych cech społeczeństwa modernistycznego. Na gruncie
polskim te cywilizacyjne tendencje nabrały
szczególnego wymiaru. Zacierała się różnica
pomiędzy budownictwem a architekturą i do
dzisiaj w masowym odbiorze trudno tę różnicę
wytłumaczyć. Nasze próby wytłumaczenia,
czym jest architektura, docierały tylko do nielicznych, znających problematykę odbiorców.
W konsekwencji architekci mówią co prawda
do wszystkich, ale rozumiani są wyłącznie

przez architektów. Mówimy hermetycznym
językiem sami do siebie. Brakuje po drugiej
stronie wyedukowanego odbiorcy, a nawet
jeśli go znajdujemy to jest on wyjątkiem,
nie regułą.
Witruwiańska definicja mówi, że Architektura stanowi harmonijne połączenie
Piękna, Użyteczności i Trwałości. Warto
zauważyć, że w polskich realiach definicja ta zachowała swoją aktualność aż do
II Wojny Światowej. Jeszcze w Kodeksie
Etyki z 1925 roku stanowiono, że „Architekt
jest artystą tworzącym budowle. Czynnością
jego jest stworzyć i wystudjować kompozycje
danej budowli, oznaczyć proporcję, rozkłady,
wypracować wszelkie szczegóły, kierować
wykonaniem w naturze, sprawdzać rachunki”. Naszą pozycję zniszczyły dopiero
ustawy z 1961, 1974 i 1994 r. sprowadzające
nasz zawód do specjalności w budownictwie.
Ograniczenie naszych umiejętności do cech
wyłącznie budowlanych i inżynieryjnych
postawiło nas wszystkich w sytuacji, kiedy
próbujemy sobie udowodnić, że (nawiązuję
ponownie do Witruwiusza) Architektura
to wyłącznie połączenie Użyteczności
i Trwałości. Z tych to powodów powstało
przyzwolenie na tworzenie architektury
przez przedstawicieli innych zawodów,
którzy w nieuprawniony sposób zaczęli
z architekturą utożsamiać stawianie ścian
z oknami nakrytych dachem! Niestety funkcjonowanie tego typu patologicznego rynku
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Od kilku kadencji
naszego samorządu
zawodowego staramy
się o przywrócenie
odpowiedniej roli
usług projektowych, chociażby w segmencie
budownictwa jednorodzinnego, możliwe
jest tylko w warunkach braku odpowiednio
wyedukowanego odbiorcy. Miejmy nadzieję,
że ten absurd legislacyjny w końcu zostanie
naprawiony, chociażby przy okazji konieczności wykonania przez ustawodawcę wyroku
TK 39/15 z 7 lutego 2018 r.
Dotychczasowe działania IARP w kierunku
zagwarantowania architektom odpowiedniego miejsca w procesie inwestycyjnym miały
w świetle powyższych analiz jednowymiarowy, legislacyjny charakter. To oczywiście
powinien być istotny kierunek działań także
w następnej kadencji, ale poważnym błędem
będzie założenie, że sam zapis ustawowy
gwałtownie naprawi wieloletnie straty pozycji,
wizerunku i znaczenia. Po pierwsze nie od nas
zależy wola ustawodawcy, który przy kolejnych zmianach większości parlamentarnej oraz
rządów zawsze może *poprawić/ *zmienić/
*wykreślić (*– niepotrzebne skreślić) zapisy
prawa, a po drugie dobrej architektury nie da
się zadekretować przepisem, jeśli nie ma na
nią zapotrzebowania i gotowego do jej odbioru
zamawiającego. Zatem warunkiem koniecznym naszej skuteczności są zsynchronizowane
ściśle ze sobą działania na polu powszechnej
edukacji architektonicznej i legislacji. W świetle powyższych analiz trzeba przyjąć, że naszą
najbardziej wartościową inwestycją w zawód
jest Powszechna Edukacja Architektoniczna.
Wyłącznie ona daje gwarancje nieodwracalności odpowiedniej pozycji i znaczenia Architektury w życiu społeczeństw.
W konkluzji trzeba zatem podnieść, że nasze działania muszą iść dwutorowo – do wewnątrz środowiska i na zewnątrz. Prace
do wewnątrz to Standardy, Etyka, Samodoskonalenie oraz eliminacja zjawiska „partaczy” i „podpisywaczy”. Działania na zewnątrz
muszą być nakierowane na Powszechną
Edukację Architektoniczną, gdyż tylko wtedy
wysiłki legislacyjne będą mogły przynieść
trwałe, pozytywne efekty!

architekta w procesie
planowania,
projektowania
i realizacji inwestycji.
Nasze działania mają
jednak wyłącznie
jednowymiarowy,
legislacyjny charakter.
Bez szybkiego,
dodatkowego wsparcia
nasze ewentualne uzyski
mogą być ograniczone
i nietrwałe!

Takie przestawienie akcentów daje z czasem długotrwałe rezultaty na wszystkich
utraconych polach:
	w sposób wyraźny likwiduje presję obcych
zawodów na ograniczone wykonywanie
zawodu, gdyż architektoniczne wykształcone społeczeństwo potrafi świadomie
definiować swoje inwestycyjne cele i rozumie, kto potrafi je realizować,
	w sposób naturalny reguluje się rynek honorariów, uwzględniając zagubiony dzisiaj
element Piękna,
	powszechną zasadą w Zamówieniach
Publicznych na twórcze prace projektowe
staje się konkurs, jako droga uzyskiwania
najlepszych rozwiązań estetycznych, funkcjonalnych i materiałowych.
Ale najważniejszą zdobyczą tak ustawionych
celów strategicznych Izby Architektów jest

poszerzenie grupy interesariuszy, z którymi
muszą liczyć się środowiska polityczne, gdyż
problemy dużych grup społecznych, świadomych swoich celów (ochrona przestrzeni
jako dobra wspólnego!) automatycznie stają
się poważnymi wyzwaniami politycznymi,
niemożliwymi do zignorowania w rządowym
i parlamentarnym procesie legislacyjnym.
Dotychczas w zakresie edukacji architektonicznej zrobiliśmy dobry początek. Przetłumaczenie i upowszechnienie irlandzkiego
podręcznika „Kształtowanie przestrzeni” oraz
opracowanie i wdrożenie pilotażowego programu edukacji architektonicznej dla młodzieży
szkół ponadpodstawowych to inicjatywy warte kontynuowania. W obliczu potrzeb jest to
jednak zdecydowanie zbyt mało, jeśli weźmiemy pod uwagę cele wyznaczone w powyższej
analizie. O skali naszego dotychczasowego
zaangażowania świadczyć może izbowy budżet Edukacji Architektonicznej, który w roku
2018 wynosi zaledwie 22 000 złotych! Wydaje
się konieczne dokonanie szybkich przesunięć
budżetowych, chociażby w trakcie Nadzwyczajnego Zjazdu Programowego, o którego
pilne zwołanie zaraz po Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w czerwcu 2018 powinniśmy
– w mojej opinii – wszyscy wnioskować.
Izbowa inwestycja w program Powszechnej
Edukacji Architektonicznej może przynieść
dość szybko oczekiwane rezultaty. Sprzyja
nam powszechna, trwająca moda na Architekturę, Dizajn i najwyższej jakości Przestrzeń
Publiczną. Zaangażowanie w ten program
środków teraz, w chwili kiedy temat „jest na
topie”, to najlepszy moment na osiągnięcie
pożądanego efektu synergicznego!

Piotr Gadomski

architekt IARP
> pg@izbaarchitektow.pl

Z:A _#61 03/05_2018

029

Z:A

doświadczenia zawodowe

DOM

Domy z głową
/ o nietypowych projektach gotowych domów jednorodzinnych
Jak bardzo negatywny wpływ na polski pejzaż budownictwa jednorodzinnego mają katalogowe
„projekty gotowe”, czy i jak tę sytuację może zmienić architekt, a także kogo na co stać
i czy decyzje o zakupie „katalogowców” mają podłoże tylko finansowe – o tym rozmawiamy
z dr arch. Tomaszem Głowackim, właścicielem pracowni PAG i głównym projektantem
kolekcji 5 projektów gotowych, które sam nazywa gotowymi-nietypowymi.
rozmowa: arch. Beata Stobiecka

> W nomenklaturze – projekt gotowy. Tutaj
chodzi o to, że sprzedaje się gotowy projekt
budowlany, dotyczący kubatury, który następnie trzeba dopasować do działki i terenu.
Nazwa „gotowy” jest więc adekwatna do
stanu kupowanego produktu. Tak, jak są
ubrania gotowe i są szyte na miarę. Nasze
projekty ze zbioru „Domy z Głową” nazywam
gotowymi-nietypowymi.
Nietypowe, bo łamią kanon polskich
typówek z gankiem i kolumnami,
ogromnym stromym dachem i lukarnami?

> Świadomie chciałem konkurować z ofertą,
która jest na rynku, a nawet się jej przeciwstawić.
Czyli mimo opracowania takiej propozycji
jesteś przeciwnikiem projektów gotowych?

> Jestem ich przeciwnikiem, ale zdaję sobie
sprawę, że nie da się ich zupełnie wyeliminować. Można najwyżej walczyć o poprawę
ich jakości.
Dlaczego tak chętnie kupowane są projekty gotowe? Bo są dziesięciokrotnie tańsze
od projektów indywidualnych. To jest cały
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sekret ich popularności, zjawisko społeczne,
które wynika z naszych możliwości finansowych. Trzeba jednak pamiętać, że krawcy
mogą mieć te same pretensje, co architekci,
że dużo rzadziej zamawiamy u nich ubrania
szyte na miarę.

fot. archiwum pag

P

Projekt typowy czy projekt gotowy?

Uważasz to więc za problem społeczny,
ale bardziej finansowy czy estetyczny?

> To jest kwestia pewnych wartości,
hierarchii, która może kiedyś z powrotem się zmieni, ale na razie nic na to
nie wskazuje.
Polak woli wydać pieniądze na wakacje,
na narty w Alpach, na nowy samochód niż
na indywidualny projekt domu, w którym
ma mieszkać. Nawet jeśli jest osobą dobrze
zarabiającą, nie będzie wydawać na takie
„fanaberie”. To jest nie do przeskoczenia
w naszym społeczeństwie.
Na wszystko nakłada się też, oczywiście,
problem poczucia estetyki – domy wybudowane według popularnych projektów
gotowych z reguły się podobają. Po co więc
dodatkowo inwestować? Tylko osoby bardzo
zamożne albo wyjątkowo zmotywowane
zamówią projekt indywidualny.

arch. Tomasz Głowacki
architekt IARP, adiunkt
na WA Politechniki
Wrocławskiej, działacz
SARP, założyciel i główny
projektant PAG. Projektuje
nietypowe obiekty i wnętrza,
często nagradzane
i wyróżniane w konkursach
architektonicznych,
m.in. po wygranej
w konkursie pracownia PAG
zaprojektowała nowy gmach
ASP we Wrocławiu
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fot. Mirosław Łanowiecki, MA
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CENA
Czy wasze projekty są na tyle droższe
od popularnych gotowców, że łamią te złe,
tanie przyzwyczajenia?

> One są droższe, ale złe przyzwyczajenia gotowców łamią w trochę inny sposób
– są inaczej zaprojektowane. W porównaniu
z zamówieniem indywidualnym są wciąż
ok. 10-krotnie tańsze. Jeżeli mniej zamożny
klient chciałaby zamówić u mnie podobny
projekt indywidualnie, to po usłyszeniu ceny,
wycofa się, bo nie zapłaci tyle, ile on jest wart
– wiem to z doświadczenia.
Jaka jest w pracowni PAG cena za projekt
domu jednorodzinnego?

> Indywidualny projekt domu o standardowym metrażu ok. 200 m2 kosztuje
ok. 50 tys. zł. Większość klientów, słysząc
taką cenę, mówi – na co mi to, mogę przecież
za 2,5 tys. zł kupić zwykły projekt, a nie wyrzucać tyle forsy na architekta. Ta niewiedza
istnieje w społeczeństwie niezależnie od grupy społecznej, czy wykształcenia. Za każdym
razem uświadamiamy potencjalnym inwestorom, że na gotowym projekcie domu się
nie kończy, że musi jeszcze co najmniej drugie

tyle zapłacić za projekt zagospodarowania
terenu, przyłącza, badania geologiczne, mapę
do celów projektowych itd.
Z czego więc wynika dziesięciokrotnie
niższa cena projektów „gotowych-nietypowych”? Z powtarzalności?

> Tak, projekt jest raz zrobiony i może być
sprzedany wiele razy. Oczywiście, zawsze lepszym rozwiązaniem jest projekt indywidualny. Ale rzeczywistość jest taka, że społeczeństwa nie stać na usługi architektoniczne, tak
jak nie stać na krawców i szycie wszystkiego
na miarę.
Czy jednak nie tracimy jakości, kiedy
celem jest sprzedawanie „ilościowe”?

> Chodzi o właściwe proporcje zjawiska – jeżeli
produkty pojawiają się w takiej masowej ilości,
to powinny być jednak wciąż dobrej jakości.
A niestety nie są. Nasza oferta próbuje dać
alternatywne rozwiązanie.
Chcesz poprawiać gust przeciętnego
Polaka i oferować mu lepsze, ciekawsze
rozwiązania za wciąż niską, przystępną
dla niego cenę?

> Mam szacunek do każdego klienta.
To nie jest tak, że architekt jest artystą i albo
się sprzeda, albo się nie sprzeda. Architekt
bywa artystą, jak ma dużo szczęścia i jak
sam na to szczęście zapracuje. W nasz
zawód jest wpisana utylitarność i nie chcę
tego wymazywać. Uważam, że to jest bardzo
pozytywny aspekt zawodu, w myśl którego
klient ma prawo marudzić i ja to szanuję.

POPRAWKI DO PROJEKTU
Ale razem ze sprzedażą projektów
gotowych skracasz „marudzenie” klienta
– sprzedajecie mu projekt i on już nie ma
prawa do zmian.

> Projekty zawsze są poprawiane, bo zawsze
ktoś chce albo powiększyć pokój kosztem
holu, czy łazienki, albo odwrotnie, ale wszystko w granicach rzutu.
To znaczy, że jednak nie żegnasz klienta
razem ze sprzedanym projektem?

> Z reguły wykonujemy wszystkie poprawki,
bo chcemy mieć pieczę nad projektem do
końca. Jeżeli więc są jakieś zmiany, to tylko
u nas, a jeśli zmiany są radykalne, to cena
wzrasta do kosztów projektu indywidualnego.
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Drobne zmiany może zrobić inny architekt,
ale my musimy na to każdorazowo wyrazić
zgodę. Z reguły bywa jednak, że inwestorzy
chcą, żebyśmy my poprawiali projekt, nawet
w drobnych kwestiach.

fot. Mirosław Łanowiecki, MA

doświadczenia zawodowe

Czy te 5 projektów cieszy się dużym
zainteresowaniem? Dobrze się sprzedają?
Jak wygląda kontakt z klientem?

Makiety
Domów
z Głową
w Muzeum
Architektury

fot. archiwum pag

> Zainteresowanie jest duże, nieustannie odbieramy zapytania e-mailowe i telefony w tej
sprawie. Ze sprzedażą jest już trochę gorzej.
Najczęściej jest tak: klient dzwoni, ustalamy
cenę i wtedy często zdarza się, że on rezygnuje. Sięga po jeszcze tańszy projekt z katalogu
kupionego w kiosku lub w internecie.
Widzę, jak silne jest oddziaływanie medialne – o jednym z naszych projektów, domu
z tarasami, nakręcony został film w cyklu
„Domy z przyszłością”. Fakt, że film pojawił
się w telewizji i był tam kilkakrotnie pokazywany, dał bardzo duży oddźwięk. Okazuje się,
że taka reklama działa najlepiej, co było dla
mnie szokujące.

ARCHITEKTURA
Jakie idee, funkcjonalne i formalne,
przyświecały powstaniu tych projektów?

Ogród jest przedłużeniem domu,
a dom – ogrodu?

> Tak, rozwiązania przestrzenne umożliwiają
mieszkańcom nawiązanie bezpośrednich
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Dom
z werandą

fot. archiwum pag

> Zastosowaliśmy w nich rozwiązania, które
kiedyś cieszyły się uznaniem w projektach
indywidualnych. Są to więc koncepcje
sprawdzone w poprzednich realizacjach.
Stąd wynika też ich różnorodność – oferują
różne rozwiązania, przygotowane na różne
potrzeby użytkowników. Jednym z pomysłów,
które udało się przeforsować, był brak podpiwniczenia. Wbrew pozorom, bardzo dużo
klientów wciąż chce mieć piwnice-graciarnie,
jako dowód stabilnego, dobrze i solidnie
zbudowanego domu. Udało mi się wielu
z nich przekonać do rezygnacji z kondygnacji
podziemnej.
Niestety, co mnie martwi, potrzeba zamkniętego garażu jest jeszcze wciąż bardzo silna.
Uważam za porażkę wydzielanie z domu o pow.
200 m2 blisko 1/4, czyli ok. 50 m2 na garaż dla
dwóch samochodów. Jednak do inwestorów
nie dociera wizja samochodu zaparkowanego
np. pod wiatą. Zastosowaliśmy za to z powodzeniem duże przeszklenia od południa
i – co chyba najważniejsze – silne zespolenie
wnętrz domów z otoczeniem. To była główna
myśl stworzonych projektów.

Dom
z tarasami

relacji z otoczeniem. Dzieje się tak dzięki
zadaszonym tarasom, wnękom, wyjściom
z każdego pomieszczenia na zewnątrz.

doświadczenia zawodowe

fot. archiwum pag
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Moim zdaniem domy są bardzo
interesujące, ale usłyszałam też
opinie, że są rozrzutne i nie do końca
energooszczędne...

Dom
z podcieniami

fot. archiwum pag

> Projektowanie jest szukaniem kompromisów. Architekt ma coraz więcej elementów,
które musi wziąć pod uwagę. Regulacje
prawne są teraz bardzo skomplikowane,
wymagana jest charakterystyka energetyczna, oszacowanie kosztów utrzymania itd.
Zawsze można dążyć do stworzenia domów
jeszcze bardziej energooszczędnych, wręcz
pasywnych, ale cała rzecz polega na zdrowym
rozsądku i równowadze. Zrównoważony charakter nie może być jedyną wartością obiektu.
Pojęcie „zrównoważenia” w kontekście
domów jednorodzinnych często rozumiane
jest przez ludzi jako niski koszt eksploatacji.
Uważam jednak, że nie wszystko może być
podporządkowane hasłu „to się opłaca”. Budynek musi też dobrze, estetycznie wyglądać.
Wszystkich zainteresowanych uspokajam
– Domy z Głową są przygotowane na 2021 r.,
kiedy będzie wprowadzone nowe prawo dotyczące energooszczędności budynków.
Odczuwasz brak dobrej architektury
jednorodzinnej i sądzisz, że twoje domy
pomogą zmienić polski pejzaż?

fot. archiwum pag

> Przede wszystkim odczuwam brak
elegancji i piękna, które powinny w tradycji
architektonicznej przewodzić. Zauważam
potrzebę budowania domu-struktury, skończonego wyrazu przestrzennego. Zdawałem
sobie sprawę, że to, co zaproponujemy,
nie trafi do przekonania wszystkich, bo jest
skierowane do społeczeństwa o specyficznym poczuciu estetyki i może okazać się
zbyt awangardowe. Domy nie są ani małe,
ani najtańsze, ale jeśli ktoś doceni ich jakość,
to będzie w stanie zapłacić za projekt i go
zrealizować.

Dom
między
skarpami

Według ciebie, w jakim kierunku pójdzie
budownictwo jednorodzinne w Polsce?
Czy zmiany będą zależały od mentalności
społeczeństwa?

Dom za
żaluzjami

> Nie, to będzie przede wszystkim zależało od przepisów, które mogą pozwolić na
tańsze budowanie. Mądrość zarządzających
danym terenem powinna polegać na tym, że
wiedzą, gdzie dać ulgę i tym samym stworzyć
warunki, żeby budownictwo rozwinęło się
w dobrym kierunku. 
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DOM

Debata o pejzażu gotowym
fot. Mirosław Łanowiecki, MA

rozmowa: arch. Beata Stobiecka

W debacie
zorganizowanej
po wystawie
projektów
w Muzeum
Architektury
wzięli udział:
architekci
Marta Mnich
i Tomasz
Głowacki oraz
historycy sztuki
Michał Duda
(moderator)
i Agata Gabiś

Finisażowi wystawy Domy
z Głową zorganizowanej
w lutym 2018 r. we
wrocławskim Muzeum
Architektury towarzyszyła
dyskusja panelowa „Typowo
– z głową czy bez?”. Paneliści
i zaproszeni goście rozmawiali
o szansach i zagrożeniach
związanych ze zjawiskiem
„domu typowego” i wpływie
„katalogowców” na
polski pejzaż oraz poziom
architektonicznej świadomości
klientów.
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Jakie są najważniejsze wnioski
sformułowane w czasie dyskusji?

> Tomasz Głowacki: Podstawowym problemem, zaznaczonym w naszej dyskusji, jest
brak racjonalnej polityki tworzenia życia rodzinnego (poprzez mieszkalnictwo), a jedynie
wykupywanie gruntów rolnych i stawianie
tam osiedli mieszkaniowych. Zdecydowanie
lepszym rozwiązaniem byłoby dogęszczanie
miast (szczególnie w miejscach zniszczeń wojennych) budownictwem wielo- lub jednorodzinnym, ale nie domami wolnostojącymi, lecz
szeregowymi lub atrialnymi.
Jednak większość Polaków chce mieć
własne, osobne domy i to najlepiej przy lesie,
gdzie nie ma drogi dojazdowej, żadnych mediów i infrastruktury, skąd trzeba codziennie
dojeżdżać do miasta. Jest to problem społeczeństwa, ale też architektów i deweloperów,
bo choć wybór należy do inwestora, to nie
powinno się świadomie oferować takich rozwiązań i rozbudzać marzeń o własnym domu
pod lasem.
Jest to też problem władzy, bo zadawane
przez lata pytanie – „jak mieszkać gęściej
za małe pieniądze?” – nie przełożyło się
w żaden sposób na politykę przestrzenną.

To daje brzydotę pejzażu podmiejskiego
w dwóch warstwach: urbanistycznej, gdzie
dominuje chaos i nieuzasadniona różnorodność, oraz architektonicznej, tworzonej
częściej przez inżynierów, a nie architektów,
bez proporcji, wyczucia i podstaw estetyki.
Przeważały więc głosy pesymistyczne?

> Raczej tak. Bardzo ciekawą konkluzję wygłosił obecny na finisażu prof. Zbigniew Bać,
który uważa – z perspektywy blisko 90 lat
swojego życia – że ciągle jesteśmy w tym
samym, o ile nie w gorszym niż kilkadziesiąt
lat temu, punkcie. To, co pozostało dobrego
w budownictwie jednorodzinnym z lat 60.
i 70. ubiegłego wieku, nie było dorobkiem
deweloperów (czyli ściśle inwestycyjnym),
ale spółdzielczości, która powinna odradzać
się, np. na wzór idei coworkingu.
Z kolei arch. Marta Mnich podsumowała dyskusję optymistycznie – obserwuje
powolne, ale widoczne zmiany w wyborach
Polaków, ich rozwoju estetycznym i otwarciu się na nowe rozwiązania funkcjonalne,
formalne i materiałowe. Ja jestem raczej
realistą, niemniej próbuję coś zmienić na
lepsze.

Port Praski / APA Wojciechowski

Browar Lubicz / MOFO Architekci

Cegły, płytki ręcznie formowane
oraz bruki klinkierowe
Vandersanden
Lex van Delden Brug / Dok architecten

Cegły na elewację wszelkiego rodzaju budynków, od domów
jednorodzinnych po biurowce i centra handlowe.
Płytki jako elementy dekoracyjne wszystkich rodzajów i stylów wnętrz.
Bruki jako materiał nawierzchniowy, będący gustownym i eleganckim
dopełnieniem tarasów, podjazdów, chodników, placów, ogrodów
i innych terenów zielonych.
W ofercie znajdują się nowe kolory z fabryk przejętych z koncernu CRH.

www.vandersanden.pl
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

FOT. KUBA PAJEWSKI

FELIETON

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

Sen o króliku
gigancie

C

Czasami wydaje mi się, że z tą naszą pretensją
o brak pozytywnej oceny w wielu przypadkach,
jest jak z niektórymi facetami, którzy od lat
demonstrują permanentne roszczenie, że
choć mają kota i rower, żadna ekstra laska nie
zaczepia ich w spożywczym, proponując wolną
miłość. Oczywiście zapominają przy tym, że
zgodnie z pierwowzorem sytuacji*, musieliby wcześniej wyglądać przynajmniej na tyle
dobrze, aby wzbudzić wizualne zainteresowanie
z dystansu pomiędzy oknami dwóch budynków
(od razu odpowiadam, że nie wiem jak daleko
od siebie stoją te budynki i czy ta odległość
uwzględnia paragrafy 13 i 60 Warunków Technicznych), potem wyczuć moment, aby „stać
przy oknie nieruchomo jak skała” i wreszcie
– już w tym spożywczaku – „patrzeć na nią jak
w jakiś obrazek”. Bo dopiero suma tych zdarzeń,
ma szansę zaowocować zaproszeniem (i też
tylko za pomocą ruchu głowy, a nie wylewnego
zalotnego monologu), na indywidualny pokaz
taneczny jeszcze tego samego wieczoru, jednak
dalej zaznaczam: na odległość.
Czyż nie jest bowiem oczywiste, że – podobnie jak posiadanie kota i roweru, nikogo
nie czyni Casanovą – tak tytuł architekta
i komputer, również nie są wystarczające,
aby dostać Pritzkera. Zarówno jedno i drugie
wymaga predyspozycji, inteligencji, przygotowania, ale głównie i generalnie pracy przed,
w trakcie i potem (też!). Tutaj bym jednak
szybciutko rozdzielił dalsze niebezpieczne
dla sensu tego tekstu skojarzenia, utrzymując
się na ich powierzchni, bo zawód architekta
ma coś, czego właściciel kota i roweru nie ma
(choć przyznaję, że może mieć) – otóż chodzi
mi o potencjalne wsparcie środowiskowe.
Piszę „potencjalne”, ponieważ tutaj jest niestety różnie: nie każdy chce być wspieranym, nie
każdy wie o tym, że można być wspieranym albo
nie każdy chciałby wspierać innych... Wariantów
jest dużo i szkoda czasu, aby je wymieniać. Zasadniczo to śmiało można założyć, że jest tych
wariantów ponad dwanaście tysięcy, bo tyle jest
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Podobnie jak posiadanie
kota i roweru nikogo
nie czyni Casanovą,
tak tytuł architekta
i komputer nie są
wystarczające, aby dostać
Pritzkera. Zarówno
jedno i drugie wymaga
predyspozycji,
inteligencji,
przygotowania, ale
głównie i generalnie
pracy przed, w trakcie
i potem (też!).
zapewne zdań ilu uprawnionych architektów,
a jak pokazuje praktyka, tych zdań może być
nawet więcej. Obawiam się również, że pokutuje
w nas znane z innej dziedziny gospodarki marzenie, aby zamiast przez lata hodować tysiące czy
miliony np. królików, udało się wyhodować jednego ogromnego królika, ważącego 200 ton, po
sprzedaży którego można by kupić nowy dom,
samochód, motocykl, skuter, żonie (albo sobie)
futro z szynszyli i bieliznę La Perla, posłać dzieci
na studia i oczywiście nic już do końca życia nie
robić, tylko korzystać z tego co wyżej, najlepiej
przy jakiejś ładnej, ciepłej plaży.
Bo czego my właściwie byśmy chcieli?
Chcielibyśmy być poważani, doceniani, majętni
i bez problemów w urzędach z uzgadnianiem
dokumentacji?

Więc wyobraźmy sobie, że udało się nam
jakimś cudem (tutaj przenosimy się w czasoprzestrzeni o ileś lat) jako jedynym na
świecie wywalczyć ideał. Wtedy jadąc rankiem do pracowni (metrem albo autobusem,
bo już wszystko zostanie tak zabudowane,
że nie będzie gdzie parkować w centrum),
podsłuchujemy przypadkiem rozmowę
dwóch starszych pań, które wymieniają się
energicznie opiniami. Tyle, że zamiast o pasjonującym dziewięćdziesiątym szóstym
sezonie serialu Avenida Brazil, rozmawiają
tylko o wszechobecnej, jakże potrzebnej jako
pożywka duchowa i cielesna, architekturze:
– A widziałaś kochaniutka ten biurowiec,
co go ci Herzog & de Meuron zaprojektowali
przy Wiśle?
– Złociutka... żartuje pani... to ta pracownia jeszcze działa? Zresztą on jakoś zbyt podobny do innego ramola, tego Hemisferica...
no wiesz złociutka, co go Calatrava kiedyś
projektował... Ale ten coworking (tu pada
nazwisko znanego polskiego architekta,
który w momencie pisania tego felietonu
jeszcze się nie urodził) w stylu Zahy Hadid
to całkiem, całkiem... Wie pani tam przy
Grochowskiej...
– Oj nie kochaniutka, co my w Walencji
mieszkamy? A odnośnie tego coworkingu,
to kto dzisiaj robi coś jak Zaha Hadid, by ci
kochaniutka urząd charakterystyki energetycznej za nic tego nie zatwierdził... To ja
już wolę tę mieszkaniówkę (tu pada kolejne
nazwisko znanego polskiego architekta, który
się jeszcze nie urodził) co tam po wyburzonym
Ursynowie stawiają... No wiesz złociutka...
ta co była publikowana w ostatnim Design
World...
– To nie był Design World tylko Architect
Magazine... wszystko ci się złociutka już
miesza… ...itd.
Niestety nie słuchamy dalej, bo pojazd
właśnie zatrzymał się na naszym przystanku. W pracowni siadamy do markowego
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komputera, który dostarczył nam jego producent (by móc chwalić się, że to właśnie my
łaskawie użytkujemy sprzęt z jego logo), na
którym zainstalowane jest – oczywiście gratisowe – renomowane oprogramowanie CAD,
drobny upominek od sprzedawcy software’u.
Przecież jako architekci jesteśmy z definicji
osobami znanymi, rozpoznawalnymi i poważanymi w naszym mieście.
Ponieważ tradycyjnych Wydziałów
Architektury w urzędach od dawna już
nie ma, więc logujemy się na specjalnym
miejskim portalu internetowym i z menu
wybieramy „chęć uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę” dla naszego właśnie
skończonego projektu. Po chwili zgłasza
się sympatyczny uśmiechnięty wirtualny
urzędnik, który automatycznie ściąga pliki
projektu z biurowego serwera, aby przejrzeć
dokumentację, uzupełnić o ewentualne
braki (linie wymiarowe, domiar śmietnika
od granicy itd.), aby już następnego dnia
przysłać kurierem dokument „Prawomocnej
Decyzji o Pozwoleniu na Budowę”. Potem,
na innym portalu, zgłaszamy wolne moce
przerobowe pracowni, a tam w ciągu kwadransa następuje licytacja, który z kilkunastu zabiegających o nasze umiejętności
klientów da wyższą cenę za potencjalny
projekt i lepsze warunki realizacji umowy...
O to chodzi?
Uśmiechacie się na pewno (mam nadzieję!)
na taką utopię. No właśnie. Wszakże póki co
nigdzie tak nie jest. Może więc czas przestać
obstawiać zakład na jednego super-królika?
Frustracja płynąca z nieosiągalności takiej
wygranej zabija w nas radość z wykonywania
najfajniejszego zawodu świata. Podobno
nieszczęście bierze się nie z braku czegoś,
tylko z porównywania się z innymi. A królików
gigantów raczej i tak nie ma...
* „W domach z betonu nie ma wolnej miłości” (słowa: Andrzej Jakubowicz, muzyka i wykonanie: Martyna Jakubowicz)
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Syndrom natychmiastowej
gratyfikacji
arch. Piotr Średniawa, architekt IARP

W sieciowym i finansowym wyścigu sukces ma następować błyskawicznie. Przestaje być jednak
jednoznaczne, co naprawdę jest sukcesem: liczba kliknięć i lajków czy ukończenie – w wyniku żmudnej
pracy – projektu architektonicznego. I nie jest to bynajmniej pryncypialna krytyka młodych adeptów
zawodu, lecz próba analizy sytuacji, w której bezwiednie się znaleźli(śmy).

D

Dla architektów mojego pokolenia rzeczą
oczywistą jest, że nasz zawód opiera się na
odroczonej gratyfikacji, rozumianej bynajmniej nie w kategoriach finansowych. Sukces
i satysfakcja osiągane są po relatywnie długim
– paroletnim – czasie, wypełnionym procesem
projektowo-realizacyjnym, a na satysfakcję
z ukończenia obiektu, nie mówiąc o pozytywnych opiniach jego użytkowników, trzeba cierpliwie czekać parę lat od pierwszych szkiców
koncepcyjnych. W życiu samych już budynków
ta odroczona gratyfikacja, szczególnie gdy
niektóre z nich oferują niezbywalne wartości
kulturowe, rozciąga się na całe dziesięciolecia,
a czasami na wiele wieków.
Architektura to dziedzina cierpliwej
i uporczywej pracy, a miraż sukcesu przesłonięty jest ogromem przemyśleń, rysunków,
rozmów i dyskusji – nie zawsze przynoszących upragniony pozytywny efekt. Ta prawda
funkcjonowała od wieków, wystarczy wspomnieć muratorów gotyckich katedr, wielu
z nich nie było dane ujrzeć finalną postać
wznoszonej przez nich świątyni ze względu
na długi czas tegoż wznoszenia, a jednak bez
zniechęcenia kontynuowali przed wiekami
wielkie dzieła.

***przyspieszenie
Ten tradycyjny „ewangeliczny” model, tkwiący głęboko w podświadomości społeczeństw
oraz ich elit, nie był nigdy podważany i stanowił o stabilności, trwałości i sile systemu kapitalistycznego – tak w kategoriach
ekonomicznych, jak i kulturowo-umysłowych.
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Według socjologów i ekonomistów tenże
wydawałoby się niepodważalny paradygmat
zaczął ulegać stopniowej erozji od lat 70.
ubiegłego wieku. Postępująca komplikacja
ekonomiczna kapitalizmu jako systemu
i uwolnienie kapitału, a następnie procesy
globalizacyjne, rozwinięcie się na niespotykaną skalę instytucji finansowych wraz z pojawianiem się nowych, nieznanych do tej pory
instrumentów finansowych, przyśpieszyły
procesy ekonomiczne i społeczne, prowadzące do coraz szybszego rozwarstwienia się
społeczeństw.
W efekcie tradycyjny wzorzec odroczonej
satysfakcji z wykonanego zadania przeistoczył się w imperatyw natychmiastowej
gratyfikacji. W „dawnym” kapitaliźmie praca
polegała przede wszystkim na doskonaleniu
nabytej konkretnej umiejętności. Obecnie
wartość posiadają nie tyle umiejętności,
co zdolność ich szybkiej zmiany i nabycie
nowych. Erozja etyki znajduje swój wyraz
również w dziedzinie osobistego, życiowego
planowania długofalowego.
Wcześniejsze pokolenia – zgodnie z paradygmatem odroczonej gratyfikacji – myślały w kategoriach długofalowych korzyści
strategicznych, zaś współczesne pokolenia,
skracając horyzont, myślą zdecydowanie
w kategoriach najbliższej przyszłości. Starsze
pokolenia potrafiły mniej lub bardziej precyzyjnie zdefiniować swoje cele, natomiast
młodsze mają problemy ze znalezieniem
narracji, która pozwoliłby im wyrazić ich
pragnienia. Ponadto pokolenia z lat 50., 60.,

70. i 80. potrafiły zdefiniować kształt oczekiwanych finalnych gratyfikacji, podczas gdy
dzisiejsza młodzież posiada bardziej mgliste
i nieokreślone pragnienia. W efekcie takich
zmian gospodarki zachodnie weszły w epokę
nowego kapitalizmu, a wraz z nim w epokę
nowej kapitalistycznej kultury.

***architektura
Ta zmiana w sposób nieunikniony dotknęła
również architekturę. Architektura wprzęgnięta została w globalny obrót finansowy,
stając się stopniowo instrumentem używanym do szybkiego pomnażania kapitału, spekulacji i szybkiej amortyzacji, w przeciwieństwie do ubiegłego okresu, w którym również
pełniła tę funkcję, lecz w postaci stabilnej,
długotrwałej lokaty kapitału.
Zmiany przyniosły również zmierzch jej stabilnego modernistycznego oblicza trwającego
od lat 20. XX wieku. Od lat 70. obserwować
można stosunkowo szybko następujące po sobie zmiany stylistyk – jak krótkotrwałe okresy
high-tech, postmodernizmu, minimalizmu, dekonstruktywizmu, supermodernizmu, których
trwały wkład w europejską i światową kulturę
jest ze względu na dzisiejszy brak dystansu
czasowego trudny do oceny. Podobny los stopniowo spotyka tzw. star architektów, których
twórczość budzi z roku na rok coraz mniejsze
zainteresowanie. Nawet tak spektakularne
ostatnie realizacje jak opera w Hamburgu duetu Herzog & de Meuron, czy nowa paryska filharmonia w la Villette Jeana Nouvela, bardziej
budzą emocje i prezentowane są w atmosferze
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Dla architektów mojego
pokolenia rzeczą
oczywistą jest, że sukces
i satysfakcja w naszym
zawodzie osiągane są po
relatywnie długim czasie.
Architektura to dziedzina
cierpliwej i uporczywej
pracy, a miraż sukcesu
przesłonięty jest
ogromem przemyśleń,
rysunków, rozmów
i dyskusji. Współcześnie,
coraz szybszy
sieciowy i finansowy
wyścig, wykreował
nowy imperatyw:
natychmiastowej
gratyfikacji.

Nawet najbardziej
spektakularne
realizacje ostatnich
lat prezentowane są
raczej w atmosferze
problemów finansowych
i terminowych (i takie
budzą emocje), niż
w kategorii wydarzeń
architektoniczno
– kulturowych.
To przyspieszenie
i nieustanne
poszukiwanie nowych,
lecz nie nowatorskich,
rozwiązań wpisuje się
coraz bardziej w syndrom
natychmiastowej
gratyfikacji.

Witruwiuszowska
triada obraca się
całkowicie w pył pod
presją imperatywu
natychmiastowej
gratyfikacji. Trwałość
staje się pojęciem
wręcz negatywnym
w konsumpcyjnym
społeczeństwie,
użyteczność zaczęła
oznaczać szybkość
połączeń, wielkości
pamięci i rozdzielczość
ekranu smartfona,
a piękno to słowo
o ile nie wstydliwe,
to w zasadzie nic już
nie oznaczające.
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problemów finansowych i terminowych, niż
w kategorii wydarzeń architektoniczno-kulturowych. To przyspieszenie i nieustanne
poszukiwanie nowych, lecz nie nowatorskich,
rozwiązań wpisuje się coraz bardziej w syndrom natychmiastowej gratyfikacji.

***narracja sieci
Oczywiste przyspieszenia, zarówno procesów
ekonomicznych, jak i intelektualno-mentalnych obejmujących globalizujący się świat,
nie są jednak jedynymi, które mają wpływ
na zachodzące zmiany, również te dotykające
obszaru architektury.
Niezależnie od nich pojawiło się bowiem
nowe narzędzie całkowicie już negujące paradygmat odroczonej gratyfikacji, kreujące wizję
natychmiastowego (lecz krótkotrwałego) sukcesu. Tym narzędziem, wraz z rozwojem technologii informatycznych i internetu, stały się
portale społecznościowe. Ich specyfika wymusza obieg zupełnie innych informacji i inną
narrację, bazującą nie tyle na ich wartości co
atrakcyjności. Stwarza to zupełnie nową hierarchię, w której architektura sprowadzona do
retuszowanych fotek funkcjonuje bardzo źle,
a w zasadzie – ze swoją powagą i dostojnością
– zupełnie się w niej nie mieści.
Informacje o problemach intelektualnych
w trakcie procesu projektowego, trudne relacje
z inwestorem, kłopoty i problemy w trakcie
budowy, to nie są tematy do zamieszczenia na
Facebooku czy YouTube, nie mówiąc już o Twiteerze. Nie sposób prowadzić sensownej konwersacji o architekturze ograniczonej do 140
znaków z wyjątkiem oczywiście prymitywnych
hejtów. Tym samym architektura nie mieszcząca się w tym obiegu, zastępowana jest przez
najczęściej źle rozumianą popkulturę w relatywnie prymitywnym wydaniu. Uśmiechające
się kotki, teledyski z komputerowo generowaną muzyką, śmieszne filmiki z wakacji, przepisy
kulinarne... takie są przeważające elementy
narracji mediów społecznościowych, a o ich
wartości decyduje ilość otwarć i „lajków”.
Informacja, że trzy miesiące poświęciło
się na wykonanie konkursu z negatywnym
skutkiem zupełnie nie mieści się w konwencji i kulturze internetu. Podobnie wręcz na
kpiny zakrawałoby zamieszczenie na swoim

040

Z:A _#61 03/05_2018

profilu semestralnego studenckiego projektu
architektonicznego, wykonywanego parę miesięcy i finalnie ocenionego na 4. Natomiast
informacją popartą selfie jest obecność na
festiwalu z udziałem gwiazd popu, czy wpis
o pobycie w atrakcyjnym miejscu, spełniająca
reklamowy postulat „Brawo Ja!”.
Stwarza to rozdwojenie jaźni, w którym
przestaje być jednoznaczne, co naprawdę jest
sukcesem, liczba kliknięć i lajków czy ukończenie – w wyniku żmudnej pracy – projektu
architektonicznego. Skłania to, już od czasu
studiów, do niejednokrotnie pośpiesznego
stosowania dróg na skróty, powierzchownych chwytów ukrywanych za sztuczkami
komputerowymi, zamiast szukania w miarę
głębokich rozwiązań. Nie jest to bynajmniej
bezsensowna i pryncypialna krytyka młodych
adeptów zawodu, lecz próba analizy sytuacji,
w której bezwiednie się znaleźli.

***pokolenia
Im młodsze pokolenia tym syndrom ten jest
silniejszy. To sklejenie rzeczywistości i wirtualu, iluzja sieciowych społeczności, trudności w zdefiniowaniu długofalowych celów,
powodują bardzo widoczną awersję młodych
architektów do działań w realnej (lecz mało
dla nich atrakcyjnej) rzeczywistości, jaką
są szybko starzejące się nasze organizacje
zawodowe, być może nieuchronnie skazane na
stopniowe „wymarcie”.
Fakt, że starsze pokolenia zawsze z pewnym niepokojem obserwowały zachodzące
w otaczającej rzeczywistości zmiany, był i jest
rzeczą naturalną. Jednak trwająca obecnie
ewolucja, mimo że całkowicie bezkrwawa,
w przeciwieństwie do minionych rewolucji
i wojen, jest być może bardziej radykalna, zamieniając realny świat w wirtualną iluzję czy
też quasi-rzeczywistość. Oznacza to nieuniknioną inwersję wartości. Witruwiuszowska
triada obraca się całkowicie w pył pod presją
imperatywu natychmiastowej gratyfikacji.
Trwałość staje się pojęciem wręcz negatywnym w konsumpcyjnym społeczeństwie,
użyteczność zaczęła oznaczać szybkość połączeń, wielkości pamięci i rozdzielczość ekranu
smartfona, a piękno to słowo o ile nie wstydliwe, to w zasadzie nic już nie oznaczające.

To rozdwojenie jaźni jest dla mnie tak
intrygujące i niepokojące, ponieważ moje
pokolenie też żyło i rozpoczynało drogę zawodową w odmiennej, lecz również podwójnej
rzeczywistości. Dualizm oficjalnej nowomowy
systemu komunistycznego i normalnego
języka, obejmujący całą rzeczywistość
minionej epoki, przeniknął również do świata
architektury. W czasach mojej młodości architektonicznej końca lat 70., pomimo – jak się
wydawało – pewnej odporności na tę dualistyczną rzeczywistość, czasami trudno było
rozróżnić, co w zawodowej działalności było
komunistycznym nonsensem, a co rzeczywistą architektoniczną wartością. Te nieostre
granice stwarzały duży dyskomfort, zaburzając naturalną hierarchię wartości i pozostawiając zdegradowaną przestrzeń kraju. Dzisiaj
to nie system polityczny kreuje podwójną
rzeczywistość, lecz totalna sieć informatyczna oplatająca nową rzeczywistość.

***nieznane
Można postawić pytanie, jak w tym coraz
szybszym sieciowym i finansowym wyścigu
sukcesu i natychmiastowej gratyfikacji, lecz
również natychmiastowego zapomnienia(!),
poradzi sobie architektura. Na podstawie
wielowiekowych doświadczeń można mieć
nadzieję, że ochroni ją jedynie niezbywalność wynikająca z jej użyteczności. Jednak
podobnie jak modernizm był odpowiedzią na
radykalne zmiany rzeczywistości i systemu po
I wojnie światowej, tak nie jest wykluczone, że
w coraz bardziej totalnej epoce informatycznej nastąpią równie radykalne lub ewolucyjne zmiany – zarówno w architekturze, jak
i w zawodzie architekta. Prawdopodobnie
będą to zmiany generowane zarówno nowymi
technologiami, lecz w większym stopniu wynikające ze zmian w mentalności przyszłych
społeczeństw. Czy jednak będą to zmiany na
lepsze, to już zupełnie inne pytanie.

Piotr Średniawa
architekt IARP
> bsp.architekt@gmail.com

Na obiekcie zastosowano
system ociepleń
KABE THERM MW.

www.farbykabe.pl
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Eko-osiedla
dr inż. arch. Monika Trojanowska, architekt IARP

Tworzenie eko-osiedli wykracza daleko poza stosowanie rozwiązań budowlanych o wysokiej
efektywności energetycznej w budynkach. Eko-osiedle, zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju,
jest miejscem, gdzie stworzono zrównoważone otoczenie nie tylko ekologiczne (i to w bardzo szerokim
znaczeniu tego słowa), ale również ekonomiczne oraz społeczne.

W

Współczesne eko-osiedla to miejsca, gdzie
projektanci próbują połączyć najnowsze
koncepcje urbanistyczne i osiągnięcia techniki
w celu oszczędzania naturalnych zasobów
dla przyszłych pokoleń. Jako pierwszy udany
eksperyment wskazuje się osiedle Vauban
w niemieckim Fryburgu (prace projektowe
rozpoczęto w 1993 r., budowę w 1997 r.,
pierwsi mieszkańcy wprowadzili się w 2001 r.).
Potem pojawiły się następne realizacje: Bo01
w Szwecji (kolejne etapy od 2001 r., Malmö),
BedZet w Anglii (2002, Londyn), Eva-Lanxmeer w Holandii (2009, Culemborg), Hammarby
Sjöstad w Szwecji (1995-2015, Sztokholm),
czy wiele osiedli odznaczonych certyfikatem
ÉcoQuartier we Francji (program uruchomiono
w 2013 roku, dotychczas ponad pięćdziesiąt
osiedli otrzymało certyfikat, a ponad sto
kolejnych jest zarejestrowanych i ubiega się
o nadanie tego certyfikatu).
Niewiele jest przykładów takich inicjatyw
sektora prywatnego – samych deweloperów.
Eko-osiedla powstają najczęściej jako efekt
współdziałania sektora publicznego i prywatnego – władz lokalnych i samych mieszkańców z przedstawicielami administracji
rządowej, organizacji ekologicznych, różnych
stowarzyszeń oraz firm projektowych i przedsiębiorstw budowlanych. We Francji budowane są zazwyczaj na gruntach publicznych.
Często są realizowane w formie zbliżonej do
partnerstwa publiczno-prywatnego. Zwykle
takie partnerstwo obejmuje więcej niż jedną
firmę architektoniczną czy deweloperską,
szczególnie w przypadku realizacji większych
inwestycji. Sprzyja to m.in. zróżnicowaniu
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architektonicznemu i pozwala na uniknięcie
monotonii powtarzalnej zabudowy.
We Francji stosuje się zasadę, że nawet
niewielka interwencja w przestrzeń istniejącego osiedla wymaga zrównoważenia potrzeb
obecnych i przyszłych – nowych mieszkańców. Dlatego jako pierwsze realizowane są
zielone przestrzenie publiczne, parki i obiekty
użyteczności publicznej. Dąży się do poprawy
jakości życia obecnych mieszkańców, tak
aby byli zadowoleni z nowej inwestycji, czyli
docelowo dogęszczania zabudowy i wzrostu
liczby mieszkańców. Budowa przestrzeni
publicznych w pierwszej kolejności i zapewnienie realnych korzyści obecnym mieszkańcom
sprzyjają przychylnemu patrzeniu na zmiany
i nowe budownictwo w sąsiedztwie. Jeżeli
mieszkańcy widzą nowy park, usługi i miejsca
pracy, łatwiej akceptują nową inwestycję.
Oczywiście takie podejście jest możliwe
w przypadku, kiedy to sektor publiczny jest
głównym inwestorem, który umawia się
z deweloperami, ustalając szczegóły nowej,
wspólnej inwestycji.
Wspólnymi cechami eko-osiedli są: troska
o naturalne środowisko, uporządkowana
kompozycja urbanistyczna, zielone przestrzenie publiczne, dążenie do rozwoju kapitału
społecznego i otoczenia kulturalnego oraz
przyjazne otoczenie ekonomiczne.

Zielone przestrzenie publiczne
Tereny zieleni w mieście powinny tworzyć sieć
zwartych obszarów połączonych korytarzami.
Zwarte obszary to parki i ogrody, a korytarze
to zielone ulice i ciągi piesze – trasy obsa-

dzone drzewami, u których stóp pozostawia
się skrawki terenu utrzymywane w sposób
naturalny, pasy zielonych muld i niecek małej
retencji wzdłuż pasów ruchu, zielone torowiska dla tramwajów czy zielone korytarze
tworzone przez sąsiadujące ze sobą, tworzące
pasma zielone dachy i ściany. Im bardziej
kompletny jest ten system i czym gęstsza jest
sieć połączeń, tym lepsze warunki dla rozwoju
bioróżnorodności i życia ludzi w mieście.
Współczesne eko-osiedla zawierają
proporcjonalnie większą ilość zielonych
przestrzeni publicznych (we Francji szacuje
się, że nawet o 30% więcej niż wcześniejsze
osiedla o porównywanej powierzchni). Co
ciekawe we Francji nowe inwestycje mieszkaniowe najczęściej tworzone są wraz z nowymi
parkami publicznymi. Takie podejście pozwala
zagwarantować możliwość kontaktu z naturą
wszystkim mieszkańcom. Jednocześnie zielone przestrzenie publiczne stają się miejscem
codziennych interakcji społecznych, dają możliwość rekreacji i rozrywki. Parki spełniają rolę
salonu i „miejsca trzeciego”, tak jak opisywał
je Ray Oldenburg – najważniejszego miejsca
po domu i miejscu pracy, gdzie ludzie spędzają
najwięcej czasu i czynią to dobrowolnie1.
Korzystanie ze spacerów i aktywności w parku
pozwala dłużej cieszyć się pełnią zdrowia,
a nawet przedłuża życie, co potwierdzili
japońscy lekarze2. Zielone tereny publiczne
są miejscem kontaktów społecznych, co jest
1_O ldenburg Ray (1991), The Great Good Place,
New York: Marlowe & Company
2_Takehito Takano z zespołem, 2005
– www.med.or.jp/english/pdf/2005_09/458_461.pdf
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Różnorodność architektoniczna na osiedlu
Vauban we Fryburgu Bryzgowijskim

Zielone torowisko dla tramwajów na osiedlu
Vauban we Fryburgu Bryzgowijskim
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Różnorodność architektoniczna i ulica jako
zielony korytarz na osiedlu Vauban
we Fryburgu Bryzgowijskim
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Biurowiec w paryskiej strefie ZAC Gare de Rungis,
architektura: MVRDV

kluczową cechą miejsc sprzyjających promocji
zdrowia. Wiele problemów zdrowotnych może
być minimalizowanych dzięki aktywności fizycznej czy regeneracji psychicznej na terenie
parku publicznego. Idea, że każde mieszkanie
powinno mieć przynajmniej jedno okno z widokiem na zieleń i drzewa, jest wprowadzana
w życie na terenie wielu eko-osiedli.

Sport i rekreacja: bez względu
na wiek i sprawność
Aktywność fizyczna jest jednym z filarów
promocji zdrowia. Każdy mieszkaniec powinien mieć możliwość aktywności fizycznej
na świeżym powietrzu dla zachowania dobrej
kondycji i zdrowia. Na poziomie projektowym
można zatroszczyć się o atrakcyjne miejsce
do takiej aktywności.
Do potrzeb każdej z grup wiekowych trzeba
odnieść się w sposób indywidualny. Dzieci
oczekują atrakcyjnego placu zabaw i kontaktu
z naturą. Ciekawym rozwiązaniem są strefowane place zabaw, podzielone na miejsca
aktywności atrakcyjne dla różnych grup
wiekowych. Dzieci szkolne potrzebują więcej
wyzwań i miejsca do kreatywnej zabawy.
Nastolatki chcą wydzielonej przestrzeni tylko
dla nich np. w obrębie parku publicznego.
Dla dorosłych można zaproponować boiska
wielofunkcyjne, siłownie na otwartym powietrzu i w pomieszczeniu, ścieżki do biegania,
jazdy na rowerze i piesze. O osoby starsze
i niepełnosprawne trzeba zadbać szczególnie,
dostosowując do ich potrzeb tereny rekreacyjne. Pomocne mogą być np. ogrody wspólnotowe, gdzie można organizować zajęcia na
świeżym powietrzu lub w atelier ogrodniczym.
Powinno się przewidzieć dla nich ławki do
odpoczynku rozmieszczone co około 200 m
wzdłuż ścieżek pieszych, wygodne nawierzch-
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Różnorodność funkcjonalna wewnętrznego pasażu pieszego
w paryskiej strefie ZAC Gare de Rungis

nie antypoślizgowe ścieżek, poręcze i pochwyty w trudniejszych do pokonania miejscach
oraz sanitariaty.
Wszystkie grupy wiekowe mogą korzystać z aktywności w lokalnym centrum
sportowym, które może być częścią kompleksu szkolnego. Na terenie eko-osiedla
można zaproponować basen, sale sportowe
wielofunkcyjne, siłownie i sale treningowe
wielofunkcyjne.

Przyjazne otoczenie. Dążenie
do rozwoju kapitału społecznego
Koncepcja eko-osiedla zakłada współzamieszkiwanie w duchu solidarności społecznej
osób wywodzących się z różnych środowisk,
zróżnicowanych wiekowo, zawodowo, majątkowo, o różnym stopniu sprawności itp. Stworzenie włączającego, dostępnego środowiska,
gdzie każdy czuje się dobrze, sprzyja promocji
zdrowia.
Za najważniejszy czynnik chroniący
w trakcie trudności życiowych uznaje się dzisiaj dobrze rozwinięty kapitał społeczny, zarówno danej jednostki, jak i całej społeczności. Sieć przyjaciół i ludzi życzliwych sprzyja
przejściu przez gorsze okresy i powrotom do
zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Budowa kapitału społecznego i zapewnienie miejsc pracy dla mieszkańców to jedne
z największych problemów współczesnych
miast. Trudność w znalezieniu zatrudnienia jest jednym z najbardziej stresujących
czynników w życiu współczesnego człowieka. Proponowane jak dotąd rozwiązania to
wprowadzanie maksymalnej różnorodności
funkcjonalnej na terenie eko-osiedla, budowanie powierzchni biurowej w jego obrębie
i zapewnienie dostępu do wygodnego transportu publicznego.

Stworzenie miejsc pracy na terenie inwestycji jest bardzo trudne. Wzbogacenie programu
mieszkaniowego o usługi w parterach tworzy
tylko niewielką ich liczbę. We Francji stosuje
się wprowadzanie powierzchni biurowej, licząc,
że pewna część mieszkańców znajdzie tam
zajęcie, i zawsze na terenie eko-osiedla buduje
się przystanki komunikacji zbiorowej, np. linii
metra, kolei podmiejskich, a przynajmniej
autobusowe. W ten sposób ułatwia się dostęp
do miejsc pracy zlokalizowanych poza osiedlem
– nie tylko aby ułatwić życie mieszkańcom, ale
także aby ograniczyć dodatkowe obciążenie
ruchu ulicznego indywidualnym transportem samochodowym. Na terenie inwestycji
pojawiają się też zachęty do tworzenia nowych
miejsc pracy czy przeniesienia już istniejących
na teren inwestycji – np. centra pracy zdalnej.

Różnorodność funkcjonalna
Projektowanie tkanki urbanistycznej zaczyna
się od ustalenia programu funkcjonalnego
dzielnicy. Współczesne eko-osiedla budowane
są zgodnie z zasadami dążenia do samowystarczalności funkcjonalnej dzielnicy. Normą
jest zapewnienie pełnego programu funkcjonalnego. To miejsca, gdzie większość potrzeb
(a nawet prawie wszystkie) mieszkańcy mogą
zaspokoić w zasięgu spaceru pieszo. Zakłada
się, że w optymalnych warunkach będą pracować, uczyć się, zaopatrywać w niezbędne artykuły i odpoczywać na terenie osiedla. Jeżeli
obok znajdują się np. szkoła, park i centrum
handlowe, zasadna wydaje się rewitalizacja
istniejących obiektów, przy jednoczesnym
uzupełnieniu terenu nowej inwestycji o funkcje, których brakuje w danej dzielnicy.
Na terenie eko-osiedli pożądane są też
miejsca, gdzie można zaspokoić najbardziej
elementarne potrzeby duchowe człowieka.
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Park w paryskiej strefie ZAC Gare de Rungis,
na terenie którego znajduje się zbiornik na wodę
deszczową spływającą z okolicznych dachów.
Woda ta jest wykorzystywana m.in. do podlewania

Uniwersalnie dostępny park z pochylniami
pozwalającymi na pokonywanie różnic wysokości
w paryskiej strefie ZAC Gare de Rungis
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Uspokojenie ruchu na uliczce szwedzkiego osiedla
Hammarby Sjöstad

Potrzebna jest świątynia, do której mieszkańcy mogą dotrzeć pieszo niezależnie
od stopnia sprawności. Dobrze, jeżeli trasa
pozwala na przyjemny i bezpieczny spacer. Bryła budynku kościoła może stać się
elementem tworzącym lokalną tożsamość,
a wieża stanowić może dominantę ułatwiającą orientację w przestrzeni.

Bogaty program usługowy:
handel, restauracje, kawiarnie
Usługi najczęściej lokalizowane są w parterach
budynków wielofunkcyjnych, tak aby łatwo
można było do nich wejść z poziomu ulicy.
Czasami powierzchnia handlowa zajmuje też
kondygnację piwniczną. Zróżnicowane obiekty
handlowe mają różną powierzchnię, jednak
ogranicza się obecność wielkopowierzchniowych sklepów, dążąc do rozwoju lokalnego
handlu i przedsiębiorczości. Czasami ochrona
lokalnego rynku pracy wymaga restrykcyjnego
wydawania pozwoleń na handel wielkopowierzchniowy i programowania usług w dzielnicy. Chodzi o sprawowanie nadzoru nad tym,
ile na terenie osiedla jest sklepów z określonym asortymentem i punktów oferujących
określone usługi.

Dostęp do kultury
Stworzenie wygodnego miejsca życia wymaga,
aby dostęp do kultury był w zasięgu spaceru.
W wielu eko-osiedlach tworzy się więc kina
lub filie teatrów czy filharmonii – w zależności
od możliwości i liczby potencjalnych użytkowników. Otwierane są też biblioteki i mediateki,
gdzie oferta kulturalna jest często bardzo bogata. W budynku biblioteki można zaproponować
wielofunkcyjną salę – konferencyjno-widowiskową. Innym rozwiązaniem są lokalne centra,
gdzie mieszkańcy mogą się np. dokształcać
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Ciekawa instalacja do zbierania wody deszczowej
na osiedlu Hammarby Sjöstad w Szwecji

na różnych kursach. Wybór obiektu powinien
być dopasowany do liczby przyszłych mieszkańców dzielnicy i oferty kulturalnej w istniejącej
obok nowego osiedla tkance miejskiej.

Zróżnicowany program mieszkaniowy:
wiek, styl życia, poziom dochodów
mieszkańców
Stworzenie społeczności o zróżnicowanym
pod każdym względem profilu wydaje się
obecnie najlepszym rozwiązaniem problemu wykluczenia społecznego i gettoizacji.
We francuskich eko-osiedlach, obok mieszkań
komercyjnych, przeznaczonych do sprzedaży na wolnym rynku, buduje się mieszkania
socjalne, gminne o różnym poziomie dopłat
do czynszu. Powstają mieszkania chronione
dla osób starszych i niepełnosprawnych,
mieszkania socjalne i luksusowe apartamenty
obok akademików i mieszkań dla doktorantów.

Minimalizacja powierzchni
zabudowanej
Do minimalizacji powierzchni zabudowanej
może przyczynić się lokalizacja wielu różnych
funkcji w pionie. Na przykład na terenie
eko-osiedla ZAC Clichy-Batignolles w Paryżu
mieszkania socjalne i przeznaczone dla doktorantów znajdują się nad piętrami biurowymi
lub nad domem opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych. Żłobek, przedszkole i szkoły
również znajdują się w budynkach wielofunkcyjnych. Często w takich przypadkach projektuje się osobne wejścia i piony komunikacyjne.
Chroni się prywatność wejścia do mieszkań.
Osoby korzystające z różnych funkcji budynku
nie spotykają się w jego wnętrzu, a jedynie
w przestrzeni publicznej.
Innym przykładem jest lokalizacja np.
boisk szkolnych i terenów rekreacyjnych na

dachu budynku szkoły. Na przykład w budynku zeroenergetycznym szkoły w osiedlu ZAC
Docks de Saint Ouen boiska są zlokalizowane
na dachu, a nad nimi umieszczono daszki
z ogniwami fotowoltaicznymi, które produkują energię na potrzeby obiektu.

Minimalizacja powierzchni
zajętej przez drogi
Jednym z celów tworzenia eko-osiedli jest eliminowanie konieczności używania prywatnych
samochodów. Przestrzenie dróg osiedlowych
mogą być współużytkowane przez pieszych,
rowery i samochody – tzw. woonerf (czyli „ulice
do mieszkania”). Pieszy staje się ich uprzywilejowanym głównym użytkownikiem, natomiast
samochody mogą poruszać się z maksymalną
prędkością ograniczoną do np. 15 km/h. Takie
rozwiązania pozwalają na znaczne zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez drogi.
Inną kwestią jest zmniejszenie liczby
samochodów. Liczba miejsc postojowych na
terenach eko-osiedli jest bardzo ograniczana.
Na przykład na terenie eko-osiedla zbudowanego w miejscu dawnej fabryki Renault
pod Paryżem przewidziano tylko 1 miejsce
postojowe na kilka mieszkań. Jeżeli komunikacja publiczna jest łatwo dostępna i godna zaufania, mieszkańcy decydują się na rezygnację
z samochodu. Wskazują na to przykłady ze
zrealizowanych eko-osiedli w różnych państwach (Niemcy, Holandia, Francja).
Alternatywnym dla samochodu rodzajem
transportu może być też rower. Chociaż nie
każdy mieszkaniec będzie na tyle sprawny,
aby pedałować, jednak wygodne ścieżki
rowerowe powinny umożliwiać komfortowe przemieszczanie się wewnątrz osiedla
i dojazd do innych dzielnic. Na eko-osiedlach
stosuje się też rozwiązania prowadzące
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Pierwszeństwo mają piesi, potem jadą rowery
i tramwaj - samochód zaś to tylko awaryjny środek
transportu, osiedle Hammarby Sjöstad w Szwecji

Różnorodność architektoniczna
osiedla Hammarby Sjöstad

Ogród wspólnotowy na osiedlu
Hammarby Sjöstad
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do optymalizacji użytkowania samochodu,
np. car pool – czyli wspólne auto, wykorzystywane przez każdego z sąsiadów w miarę
potrzeb. Minimalizacja uciążliwości środowiskowych związanych z parkowaniem prowadzi w efekcie do ograniczenia nawierzchni
utwardzonych nieprzepuszczalnych.

Transport publiczny. Możliwości
obsługi transportowej dzielnicy
Rozwój transportu publicznego jest jednym
z głównych założeń funkcjonowania eko-osiedli w tkance miasta. Lokalizacja musi być
przemyślana, tak aby możliwe i realne było
zapewnienie dostępu do transportu publicznego. Przystanki powinny być tak zlokalizowane,
aby każdy mieszkaniec mógł łatwo do nich
dotrzeć na piechotę, a trasa ta była bezpieczna
i wygodna. W przypadku inwestycji w Paryżu
ich lokalizacja jest zawsze skorelowana z planami budowy nowej linii i przystanków metra
lub nową linią tramwajową. Jeżeli nie ma innych
możliwości, trzeba rozważyć ekonomiczną zasadność obsługi autobusowej danej lokalizacji.
Przypadki lokalizowania osiedli „w szczerym
polu”, kilka kilometrów od przystanku autobusowego są całkowicie sprzeczne z zasadami
zrównoważonego rozwoju.

Ochrona wody
Na terenach współczesnych eko-osiedli wykorzystuje się zaawansowane technologie ochrony wody pitnej i oczyszczania zanieczyszczonej wody deszczowej. Stosuje się zbieranie
wody deszczowej w podziemnych zbiornikach,
systemy zrównoważonego drenażu, zielone
dachy. W parkach nowej generacji pokazuje się
odwiedzającym, jak działają instalacje oczyszczające wodę za pomocą filtrów roślinnych
w kolejnych basenach. Władze miejskie w Paryżu utrzymują podwójną sieć – wody pitnej
i wody nieuzdatnianej, która jest wykorzystywana do podlewania terenów zielonych, mycia
ulic itp. Jest to dobry przykład oszczędzania
wody pitnej.
Jedną z zasad zrównoważonego rozwoju jest dążenie do zachowania równowagi
przyrodniczej i naturalnego cyklu obiegu wody.
Kropla wody powinna wsiąkać w grunt tam,
gdzie spadła. Na terenach zurbanizowanych
nawierzchnie wielu terenów są utwardzone
i nieprzepuszczalne, co zaburza naturalny
obieg wód. Ważne staje się więc dążenie do
zwiększenia ilości powierzchni przepuszczal-
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nych i chłonnych oraz umożliwienie infiltracji
i retencji wody deszczowej, w czasie której
następuje parowanie (transpiracja). Ten sposób
zagospodarowania wód opadowych nazywa się
w Polsce ZSD – zrównoważonymi systemami
drenażu, małą retencją, lub stosuje się terminy
obcojęzyczne (ang. SUDS – sustainable drainage systems, fr. gestion alternative des eaux pluviales). Zrównoważone systemy drenażu mają
wiele zalet, m.in. naśladują naturalne formy
otoczenia. Mają charakter dynamiczny. Ich wygląd jest zmienny w czasie i zależy od stanu
napełnienia wodą opadową. Są przeciwwagą
dla statycznej architektury, szczególnie gdy
zostaną uzupełnione roślinnością.

Ekologiczne źródło ciepła
Wśród ekologicznych źródeł ciepła wykorzystywanych na terenach eko-osiedli znajdują
się m.in. geotermia i odzyskiwanie ciepła,
np. ze ścieków, z szarych ścieków, z naturalnych cieków wodnych, ze spalania biomasy, ze
spalania śmieci. Ciepło do podgrzewania wody
użytkowej często pochodzi z kolektorów słonecznych umieszczonych na dachach. Szwedzkie eko-osiedle Hammarby Sjöstad jest
ogrzewane ciepłem pochodzącym ze spalarni
śmieci, a francuskie Île Seguin (składające się
z kilku terenów działań rewitalizacji urbanistycznej: ZAC Trapeze, ZAC Pont de Sèvres
i Île Seguin) jest ogrzewane w 35% z ciepła
ze spalarni śmieci i w 30% geotermią. Z kolei
ZAC de Docks de Saint-Ouen (ponad 100 ha)
ogrzewane jest w 60-75% ze źródeł odnawialnych: ciepłem odzyskiwanym z wód Sekwany
(pompy ciepła zasilane wodą) oraz ze spalania
mieszanki energetycznej z udziałem biomasy.

Efektywność energetyczna
poszczególnych budynków
W wielu miejscach na świecie, również w Polsce, powstają budynki pasywne lub nawet
produkujące energię na swoje własne potrzeby – tzw. budynki zeroenergetyczne. Budynek
pasywny nie potrzebuje aktywnego sposobu
ogrzewania, gdyż ogrzewa i wychładza się sam
– czyli w sposób bierny. Jeżeli budynek, dzięki
zastosowaniu rozwiązań minimalizujących straty ciepła i instalacji produkcji własnej energii,
np. paneli fotowoltaicznych, może być całkowicie niezależny energetycznie, nazywa się go
budynkiem zeroenergetycznym. W budynkach
pasywnych wykorzystuje się wszystkie możliwe
sposoby oszczędzenia energii – zarówno do

oświetlenia, jak i ogrzewania. Stosuje się w nich
szczelne przegrody zewnętrzne o polepszonych
parametrach (np. z większą grubością warstw
izolacji termicznej), instalacje wentylacji z odzyskiem ciepła i inne zaawansowane rozwiązania techniczne. Dodatkowa instalacja paneli
fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych
może jeszcze bardziej poprawić efektywność
energetyczną budynku.
***
Koncepcja eko-osiedla oparta jest na postrzeganiu środowiska jako zespołu systemów,
w których konieczne jest zbieranie i ponowne
wykorzystanie odpadków oraz oszczędzanie
energii. Ekologiczne osiedla nie potrzebują
ostentacyjnego luksusu, promują trwałe
i proste rozwiązania. Koncepcja „zero odpadków” zakłada powtórne wykorzystanie rzeczy
i nie wyrzucanie tych, które jeszcze mogą służyć, ale już się znudziły. Dążenie do poprawy
warunków zdrowotnych to również rewitalizacja terenów skażonych lub zanieczyszczonych
poprzednim użytkowaniem.
Eko-osiedla są koncepcją zamieszkiwania zgodną ze zrównoważonym rozwojem.
To miejsca, gdzie mieszkają ludzie troszczący
się o wspólny dom. Troska o naturalne środowisko wymaga wielu wyrzeczeń i odwrócenia
się od życia nastawionego tylko na konsumpcję. Warto podkreślić, że może się to okazać bardzo korzystne dla naszego zdrowia.
Takie przestrzenie są specjalnie projektowane,
aby promować chodzenie na piechotę, jazdę
na rowerze i korzystanie z transportu publicznego. Każdy z tych sposobów przemieszczania, a szczególnie dwa pierwsze, przyczynia
się do poprawy sprawności fizycznej. 

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Zwykły raj na ziemi. O eksperymentalnym osiedlu Vauban,
Z:A_02/2013, s. 68

Wybrane artykuły znajdziesz na www.zawod-architekt.pl/artykuly
Możesz też pobrać e-wydania Z:A_free lub zamówić numery archiwalne

dr inż. arch.
Monika Trojanowska
architekt IARP,
> trojamo@yahoo.com
Autorka artykułu jest adiunktem
na Wydziale Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie
Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
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Wewnętrzny ogród na paryskim osiedlu ZAC
Fréquel-Fontarabie. Widoczna różnorodność
architektoniczna i naturalne materiały budowlane

Wewnętrzny ogród na paryskim osiedlu ZAC
Fréquel-Fontarabie. Widoczna różnorodność
architektoniczna i ruchome przesłony na
elewacjach
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Od redakcji
Inspiracją do napisania
tekstu była debata
promująca książkę
Grzegorza Borosa
„Obowiązek piękna.
Wzorniki i traktaty
architektoniczne w zbiorach
PAN Biblioteki Gdańskiej”
Słowo/obraz/terytoria
2017 r.
Debata odbyła się
15 stycznia 2018 roku
w Europejskim Centrum
Solidarności w Gdańsku.

Obowiązek piękna
arch. Paweł Wład Kowalski, architekt IARP

Wzorniki form i detali, wraz z traktatami o ich stosowaniu w architekturze,
wydawano w Gdańsku już w wiekach XVI i XVII. Zapewne podobnie było
w innych miastach dbających o rozwój z zachowaniem własnej tożsamości.
Przypominając o tym, warto podjąć publiczną dyskusję pod hasłem:
„Czy piękno jest obowiązkiem?”.

O

O pięknie można debatować z różnych punktów widzenia. Rozmowa
o nim przez pryzmat architektury, zwykle prowadzi do wskazania
architektów jako ostatecznie odpowiedzialnych za tworzenie piękna
w przestrzeni miasta. A problem jest bardzo poważny, gdyż piękno
rzeczy trwałych buduje środowisko kulturowe, w którym na przykład
budynków nie da się wyrzucić do śmietnika tak łatwo jak niemodną
sukienkę. Odpowiedzialnością za piękno nie można więc obarczać
wyłącznie jednej grupy zawodowej. Potrzebne jest uporządkowanie podejścia do zagadnienia piękna, do jego rozumienia i projektowania. Szczególnie w architekturze, która oddziałuje
powszechnie i nie można się od niej uwolnić.
Podkreślanie subiektywizmu, kompromisowe uprawnienie do różnorodności podejścia w traktowaniu piękna, rozpatrywanie go w kategorii gustu, o którym
się przecież nie dyskutuje (choć dlaczego?), nie
pomagają w formułowaniu celu i metody jego tworzenia. Grzęźniemy więc
w jałowych sporach. Potrzebny jest
niepodważalny, wspólny mianownik dla odniesienia piękna.
050

Z:A _#61 03/05_2018

Z:A

Precyzowaniem terminu piękna zajmują się
nie tylko filozofowie, artyści i architekci.
Dyskutują o nim teoretycy z wielu dziedzin:
historii i krytyki sztuki, socjologii, psychologii,
antropologii, edukacji... Od czasów starożytnych powstało wiele definicji. Spróbuję podać
swoją, pozwalającą na formułowanie i podejmowanie współcześnie uwarunkowanych
działań związanych z tym pojęciem.
Poruszając temat piękna, intuicyjnie zakładamy, że ono istnieje, tymczasem... w przestrzeni, w ujęciu pozatranscendentalnym,
piękno, jako samoistny byt, moim zdaniem
nie istnieje!
Piękno jest zjawiskiem. Należy do uczuć
i reakcji wyzwalanych w człowieku. Wzruszeń,
emocji pozytywnych. Odbierane zmysłami
określone właściwości rzeczy sprawiają, że
na polu uprawianej przez człowieka wrażliwości, rodzi się odczuwanie piękna i jego
wewnętrzna obecność. Piękno jest zjawiskiem, które pojawia się i znika. Pozostaje
jego pamięć, zakodowanie wyzwalających je
elementów, symboli, skojarzeń. Nie istnieje
bez człowieka, który jest dla piękna podstawowym mianownikiem. Nie istnieje bez odbioru i odczytania określonych proporcji, harmonii
barw i dźwięków, charakteru użyteczności,
stosowności czy innych oddziałujących na
zmysły elementów różnorodnych rzeczy, przyrody, przestrzeni, budynków, ich wyglądu...
Do zaistnienia zjawiska piękna niezbędne
są dwa dopełniające się warunki: człowiek
z intelektem, zmysłami odbioru i umiejętnością rozpoznania tego co wyzwala emocje
piękna, oraz rzecz mająca określone cechy,
komponenty uruchamiające zmysły odbiorcy,
by efekt ten wywołać.

Piękno w naturze
Przyroda kształtuje swe formy w wyniku
ciągłej ich ewolucji, a cel jest podstawowy:
utrzymanie egzystencji i jej rozwój. Konieczne
jest więc komunikowanie się organizmów
– poprzez swój wygląd, obraz, dźwięki, zapachy i inne wysyłane bodźce oraz ich odbiór
i adekwatne reakcje, działanie. Człowiek
również odbiera część z nich. Niektóre budzą
w nas emocje pozytywne, które można uznać
za odczuwanie piękna. Inne wywołują poczucie zagrożenia, ale i te mogą zachwycać w kategoriach estetycznych, lecz dyskusyjne jest
to, czy można uznać, że zachwycają również
w kategoriach piękna.

Czy piękno jest zakodowane w naturze
i istnieje obiektywnie? Jestem przekonany,
że w głębokich pokładach kodu genetycznego
wciąż mamy umiejętność czytania języka
przyrody i sami, na jego bazie, wypracowaliśmy własne kody piękna. Rozumiejąc ten język
wśród innych przekazów płynących z natury,
odczytujemy harmonię oraz bezpieczeństwo,
doznajemy jego uczucia.

Piękno w twórczości człowieka
Wiele form języka przyrody wywołujących
doznawanie piękna ludzie przenieśli do swojej
twórczości i biorą one udział w budowie
cywilizacji. Najstarszy, wydany ponad dwa
tysiące lat temu, zawierający wzorniki piękna
traktat Witruwiusza „O architekturze ksiąg
dziesięć” jest ciągle zaskakująco aktualny.
Od starożytności przenosimy te wzory na wytwory cywilizacyjne, nadając rzeczom, wręcz
odruchowo i naturalnie, określone proporcje,
harmonie i inne cechy wywołujące różnorodne
emocje piękna.
Odczytaliśmy harmonie złotego podziału
z form przyrody. Odczytaliśmy je w budowie
człowieka. Symbolem piękna podkreślającym
jego humanizm jest „człowiek witruwiański”.
Złoty podział nie pochodzi z geometrii. Został
nią opisany, został opisany wzorami matematycznymi. Stał się częścią wzornika architektury już od starożytności. Złoty podział jest
tylko jednym z elementów kodu piękna. Inne
czekają na ich obiektywne opisanie. A może
jest to niemożliwe?
Cywilizacja stopniowo wypiera doświadczanie natury i genetyczną pamięć jej języka
w przekazie bodźców wyzwalających uczucie
piękna. Człowiek stał się twórcą kultury, sfery
nowej formy komunikacji i spoiwa w naszej
egzystencji w naturze i z naturą. Rozwijamy
ją, przekształcamy i dziedziczymy. Budujemy
świat w nowych wymiarach i przestrzeniach.
Piękno, aby zaistnieć, wymaga już nowej
formy, innej od dotychczasowych doświadczeń. Pojawiają się nowe, stworzone przez
człowieka, elementy wyzwalające emocje.
Nowa relacja piękna ze światem wymaga
procesu edukacji…
Gasną nasze intuicje płynące z doświadczania natury. Przenosimy się stopniowo
w inny świat, tworzący się poza naturą, poza
przyrodą, z której pochodzi źródło języka
piękna. Kiedyś język ten był odczytywany
naturalnie, instynktownie, teraz stopniowo
stajemy się jego analfabetami.

Czy tworząc nowe znaki, nowy alfabet,
nowy język pozbywamy się swojej tożsamości
zakorzenionej w naturze? Formowany za ich
pomocą współczesny przekaz budzi wątpliwości: Czy rozwijamy świat, czy tylko wirtualną
rzeczywistość, stworzoną w ludzkim umyśle?
I czy może w niej zaistnieć piękno? A jeśli
tak, to jak powstaje, gdy wchodzimy w świat
wirtualny z innym układem bodźców, innymi
ich receptorami?
Czy zatem zmienia się materia piękna budowanego na podstawie już innych, wytwarzanych kulturowo bodźców? Na pewno.

Nowy świat?
Z edukacji szkolnej usuwamy nauczanie języka
piękna, powszechnej umiejętności jego odczytywania oraz różnorodnego tworzenia w dziedziczonym od pokoleń języku obrazów, symboli, form. Ucząc zwykłego alfabetu, uczymy
go przez ćwiczenie pisania i czytania. Ucząc
piękna, powinniśmy już od dziecka ćwiczyć
tworzenie obrazów, bodźców jego wyzwalania.
Sprawdzać sposób ich czytania i rozumienia.
Budować pole własnej wrażliwości na ich odbiór. Na czym więc polega edukacja wyzwalania piękna w nowej, współczesnej przestrzeni,
kiedy obcowanie zastępowane jest kontaktem
wirtualnym? Zamiast doświadczenia zbudowanej przestrzeni następuje oglądanie jej
wirtualnego obrazu, wizualizacji, fotografii...
Jaki świat budujemy i czy robimy to świadomie? Czy piękno, jako emocja pozytywna
w odbiorze rzeczywistości, nadal będzie
spoiwem humanizmu i ludzkiej egzystencji?
Czy spychając piękno na margines, rozbijając je
usprawiedliwieniem o indywidualności odbioru
i gustu, zabezpieczymy się przed technologią,
która może nas odczłowieczyć? Jaką rolę ma
pełnić architektura w budowie przestrzeni?
Czy język piękna stanowić będzie spoiwo
relacji społecznych, integracji, porządkowania,
utrzymania i kierowania rozwojem człowieka
w przestrzeniach zbudowanych poza naturą?
Czy potrzebny jest nowy wzornik dla architektów i architektury? Takie pytania trzeba
postawić. Szukajmy odpowiedzi.

fot. Kacper Kowalski

Moja definicja
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Paweł Wład Kowalski
architekt
> pawel.wlad.kowalski
@wm.com.pl
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Osiedle Pruitt-Igoe z lotu ptaka (luty 1955)

DOM

Osiedle Pruitt-Igoe:
historia utraconego raju
Beata Chomątowska, fragment książki Betonia, tytuł, śródtytuły i podpisy zdjęć pochodzą od redakcji Z:A

Osiedle, które na archiwalnych zdjęciach lotniczych przypomina urzeczywistnioną wersję Miasta
Promiennego Le Corbusiera – powstaje w 1954 roku jako odpowiedź na najpilniejsze wyzwanie,
z jakim zmaga się St. Louis: utrata mieszkańców w pierwszej powojennej dekadzie. W 1950 roku
(miasto) dostaje rządowe wsparcie na budowę pięciu tysięcy ośmiuset mieszkań komunalnych
(...). Mieszkania dla uboższych mają powstać na „oczyszczonym” obszarze dwudziestu trzech
hektarów w zapuszczonej dotychczas dzielnicy (...). „Wielka nadzieja Ameryki!” – piszą o Pruitt-Igoe
dziennikarze (...). Wystarczy jednak dekada, by liczba mieszkańców Pruitt-Igoe spadła o jedną
trzecią, a przed wyburzeniami wynosiła już tylko niecałe trzydzieści jeden procent.
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„Betonia. Dom dla każdego”, Beata Chomątowska
Wydawca przedstawia tę książkę słowami Marcina Wichy: Beata Chomątowska wędruje
po blokowiskach Europy. Odwiedza słynne budynki i nieznanych ludzi. Po drodze
opowiada o wzlotach i upadkach modernistycznej urbanistyki. O ideach, technologiach
i procesach społecznych. Ta książka tłumaczy, jak XX wiek zaprojektował przestrzeń,
w której wciąż mieszkamy. Betonia to nie miejsce. Betonia to epoka.
Fragment, którego lekturę proponujemy na łamach Z:A nosi tytuł „Dzień, w którym
runął blok”. Opowiada o epizodzie w historii światowej architektury przez wielu
uznawanym za kres modernizmu i idei corbusierowskich: powstaniu i upadku osiedla
Pruitt-Igoe w amerykańskim St. Louis. Zaprojektowane przez arch. Minoru Yamasakiego
zgodnie z ideałami Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej CIAM
i zrealizowane w latach 1952-1955 pod hasłami miejskiej odnowy. W ciągu niespełna
dwudziestu lat zamieniło się w niebezpieczne slumsy. Wyburzone w roku 1972.
Z reportażu autorki dowiadujemy się dlaczego.
Warto wyjaśnić, że tekst zaczyna się opisem filmu „Koyaanisqatsi”, jednego
z najoryginalniejszych dokumentów w historii kina, w którym reżyser umieścił m.in.
kadry z wysadzania osiedla Pruitt-Igoe. Można je obejrzeć korzystając z linku:
www.zawod-architekt.pl/pi01. A jeśli przed lekturą (lub po niej) ktoś chciałby jeszcze
bardziej „wczuć się w klimat”, polecamy trailer innego filmowego dokumentu:
www.zawod-architekt.pl/pi02
* „Betonia” ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne.
Znajdziecie ją w księgarniach i m.in. na stronie www.czarne.com.pl

K

Kraków, ok. 1982
Film nie przypominał niczego, co można było
obejrzeć na co dzień na małym ani na dużym
ekranie. Zamiast akcji obrazy: przemysłowy świat kontrastujący z widokami natury
ustępującej przed stalą i betonem. Zamiast
dialogów dźwięki, wśród których powtarzało
się jedno słowo, recytowane monotonnie,
w zwolnionym tempie, jak mantra dobiegająca
zza grobu: „Koyaanisqatsi…Koyaanisqatsi…”.
W tle rozpadała się Krowodrza Górka. Rozpadał się Ruczaj, a może Bieżanów Nowy. Potężne bloki pękały na pół, zapadały się w sobie,
znikały za obłokami kurzu i pyłu, podobnymi
do tumanów, jakie wznieca wybuch atomowy.
Nastoletni widzowie z krakowskich osiedli,
nadrabiający filmowe zaległości dzięki przegrywanym nielegalnie kasetom wideo, oglądali te sceny niczym ekranizację powieści science
fiction. Przecież ich wspólne domy, galaktyki
świecące z oddali identycznymi kwadratami świateł, z których układu każdy umiał
odczytać położenie własnej gwiazdy: M-2,
M-3 lub M-4, nie mogłyby ot tak podzielić losu
zwyczajnych kamienic, znikających w jednej
chwili pod uderzeniami bomb, jak na zdjęciach
dokumentujących II wojnę światową. Były
wieczne i niezniszczalne.
Film (Koyaanisqatsi, 1982 – przyp. red. Z:A)
krążył na kasetach wideo wśród wtajemni-

czonych, idealnie trafiając w moment, kiedy
dorastający człowiek dostrzega własną odrębność i pragnie udawać przed rówieśnikami
oryginała. Snobujący się na znawców licealiści
zwracali więc przede wszystkim uwagę na
muzykę Philipa Glassa, co zaś do obrazów,
w zupełności wystarczał ich niejasny, metaforyczny charakter.
Mało kto zdawał sobie sprawę, że oto przed
jego oczami przesuwają się kadry dokumentujące upadek idei modernizmu, jak określił to
krytyk Charles Jencks, tak rozentuzjazmowany
swą dosadnie sformułowaną diagnozą, że podał w opisie błędną datę: „Architektura moder‑
nistyczna umarła w St. Louis w stanie Missouri
15 lipca 1972 roku o godzinie 15:32 (mniej więcej),
kiedy to niesławne osiedle Pruitt‑Igoe, a raczej
kilka z jego wielkopłytowych bloków, otrzymało
końcowy coup de grâce za pomocą dynamitu.
Czarni mieszkańcy tych bloków rozwalali, nisz‑
czyli i psuli, co tylko się dało. Nic nie pomagało
pakowanie milionów dolarów w utrzymywanie
(malowanie, wstawianie nowych szyb i napra‑
wianie wind) i w końcu położono kres nieszczę‑
snym budynkom: bum, bum, bum...”1.
W istocie pierwszy z trzydziestu trzech
identycznych jedenastopiętrowych bloków
osiedla Pruitt-Igoe w północnej części miasta
St. Louis w stanie Missouri zapadł się w sobie
na zawsze o trzeciej po południu 16 marca

1972 roku. Drugi – 22 kwietnia, a operację jego
wysadzenia mógł za pośrednictwem publicznej telewizji śledzić na żywo cały amerykański naród. 15 lipca zapisał się dopiero jako
dzień kolejnych, nieplanowanych z początku
wyburzeń. Można by machnąć ręką na brak
kalendarzowej precyzji, lecz wokół Pruitt-Igoe
narosło tyle niejasności, przeinaczeń oraz
mitów, że przynajmniej w tej kwestii warto
trzymać się faktów.

St. Louis, ok. 1950
Osiedle, które na archiwalnych zdjęciach
lotniczych przypomina urzeczywistnioną
wersję Miasta Promiennego Le Corbusiera – prostopadłościany z betonu ustawione
w równiutkich rzędach pośrodku terenu
wykarczowanego specjalnie na ten cel z wcześniejszej zabudowy – powstaje w 1954 roku
jako odpowiedź na najpilniejsze wyzwanie,
z jakim zmaga się St. Louis: utrata mieszkańców w pierwszej powojennej dekadzie. Ten odmieniec na tle innych wielkich miast Ameryki,
które głowią się raczej nad tym, jak sprostać
spodziewanemu przeludnieniu, do tej pory
rósł dzięki przemysłowi. Fabryki, które przyciągały przybyszy z uboższych miejscowości
Południa, radzą sobie jednak coraz gorzej. Gdy
wiele z nich przestaje istnieć, rzesza robotników rusza za pracą gdzie indziej.
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W najgorszym stanie jest nieremontowane od dawna śródmieście. Biali Amerykanie z klasy średniej też rozpoczęli masową
ucieczkę, tyle że do domów jednorodzinnych
na obrzeżach, uznawszy centralne dzielnice za zbyt brudne, niebezpieczne i ciasne
– oraz, a może nawet przede wszystkim, zbyt
czarne. Akurat pod tym względem St. Louis
nie odbiega od reszty kraju owładniętego
szaleństwem nazywanym suburbanizacją,
czyli rozlewaniem się miast na przedmieścia,
skutkującym powstawaniem martwych stref
w centrum.
Władze dochodzą do wniosku, że grunty
w sercu miasta trzeba sprzedać po atrakcyjnych cenach prywatnym deweloperom. Jeśli
zechcą zastąpić dotychczasową, głównie
dziewiętnastowieczną zabudowę nowoczesnymi budynkami, może uda się skłonić do
powrotu lepiej sytuowanych. W ślad za nimi
ma przybyć biznes. Stworzony na bazie tych
założeń plan zagospodarowania St. Louis na
najbliższe ćwierćwiecze zakłada w pierwszej
kolejności przeobrażenie trzech najuboższych
dzielnic, w tym DeSoto-Carr w północnej części śródmieścia, gdzie – zdaniem urbanistów
– najlepiej byłoby urządzić publiczny park
otoczony trzypiętrowymi domami.
W 1949 roku z pomocą przychodzą władze
federalne, które wprowadzają w życie ustawę
o mieszkalnictwie, tak zwany Housing Act,
pozwalającą hojnie angażować państwowe
środki w działania gwarantujące „miejską
odnowę”. Pod tym pozytywnie brzmiącym
hasłem kryją się również inne terminy, jak
potrzeba „oczyszczenia slumsów” – rozumiana jako likwidacja starszych budynków
zamieszkanych przez uboższych, często
czarnoskórych mieszkańców, i przekazanie
terenu pod prywatne inwestycje zapewniające „najszlachetniejsze i najlepsze wykorzystanie” ziemi. Lokatorzy „oczyszczanych
slumsów” muszą się jednak gdzieś podziać,
nie da się ich przepędzić jak szczurów, które
gnieżdżą się w zdewastowanych budynkach.
Satysfakcjonującym rozwiązaniem wydaje się
wzniesienie dla nich za państwowe pieniądze
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W 1950 roku St. Louis
dostaje rządowe wsparcie
na budowę pięciu tysięcy
ośmiuset mieszkań
komunalnych, a rok
później władze stanu
Missouri przyjmują prawo
umożliwiające wyburzanie
slumsów. Mieszkania dla
uboższych mają powstać
na „oczyszczonym”
obszarze dwudziestu trzech
hektarów w zapuszczonej
dotychczas dzielnicy
DeSoto-Carr.
specjalnych osiedli w rejonach, gdzie będą mogli cieszyć się względną wygodą i nie rzucać
w oczy bogatszym.
Entuzjazm spowodowany odkręceniem
kurka ze strumieniem dolarów udziela się
demokracie Josephowi Darstowi, nowemu
burmistrzowi St. Louis. Podczas wizyty
w Nowym Jorku uległ magii tamtejszych
drapaczy chmur. „Dogonimy Manhattan!” –
oznajmia i zmienia dotychczasowy projekt
przebudowy śródmieścia, znosząc ograniczenia w wysokości planowanej zabudowy
i gęstości zaludnienia. W 1950 roku St. Louis
dostaje rządowe wsparcie na budowę pięciu
tysięcy ośmiuset mieszkań komunalnych,
a rok później władze stanu Missouri przyjmują prawo umożliwiające wyburzanie slumsów.
Mieszkania dla uboższych mają powstać na
„oczyszczonym” obszarze dwudziestu trzech
hektarów w zapuszczonej dotychczas dzielnicy DeSoto-Carr.

Architektura kontra administracja
Minoru Yamasaki, potomek japońskich
emigrantów przybyłych przed wojną do
Stanów Zjednoczonych i wschodząca gwiazda
urbanistyki, do którego biura trafia pierwsze
tak znaczące zlecenie, przystępuje do dzieła
z pełnym zaangażowaniem modernisty pragnącego dowieść, że nowoczesna architektura
powstająca z myślą o zapewnieniu obywatelom przyzwoitego dachu nad głową ma
również moc przemiany zachowań społecz-

nych. Mawia, że gdy ludzie trafiają do dobrze
zaprojektowanych domów, zapanowuje spokój
i radość. Wtóruje mu burmistrz Darst: „Dzieci,
które zyskają szansę dorastania w zdrowych
warunkach, wyratowane z nędzy slumsów,
będą mieć większą siłę fizyczną, duchową
i ekonomiczną, pozwalającą im nieść ciężar
demokratycznych tradycji”2.
Jednak wbrew pozorom architekt nie
projektuje bezdusznych, monotonnych brył,
odpowiednich raczej dla zdyscyplinowanych
mieszkańców Tokio czy Osaki. Proponuje
mieszany schemat budynków otoczonych
ogrodami, alejami spacerowymi ze szpalerami
drzew, z placami zabaw i parkiem, o którym była mowa od dawna. To administracja
St. Louis, przerażona wstępną kalkulacją
kosztów przekraczających limity nałożone
przez agencję rządową, upiera się, że znacznie
taniej będzie wznieść grupę jednakowych szaf
mieszkalnych wysokich na jedenaście pięter.
Różnica zdań rozstrzyga się na korzyść miasta
– to ci, którzy mają pieniądze, podejmują
ostateczne decyzje.
Dodatkowe oszczędności wymusza Kongres
w związku z toczącą się akurat wojną w Korei,
więc szafy mieszkalne powstają z najtańszych materiałów, a ich wykończenie jest tak
tandetne, że zaczną się rozsypywać wkrótce po
przyjęciu pierwszych lokatorów. Nie przeszkadza to prasie prześcigać się w zachwytach
nad rezultatem, który „już zaczął zmieniać
podejście do budownictwa socjalnego w innych
miastach Ameryki”3, i wskazywać go jako model
dla kolejnych eksperymentów z osiedlami
mieszkaniowymi o wysokiej zabudowie.

Wielka nadzieja
Osiedle, podobnie jak jego nazwa, składa się
z dwóch części: część ochrzczoną jako Pruitt,
od nazwiska kapitana W. O. Pruitta, bohaterskiego czarnoskórego pilota z II wojny światowej, przeznaczono dla czarnych, zaś część
Igoe, nazwaną na cześć byłego kongresmena
Williama L. Igoe, dla białych. Choć obaj patroni pochodzili z St. Louis, nigdy nie spotkali się
za życia. Podobnie będzie z tym założeniem.
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Fot. Henry T.Mizuki, z arch. Missouri Historical Society Collections

Burmistrz St. Louis
Joseph M. Darst
(pierwszy z lewej)
podczas kontroli
na budowie osiedla
(luty 1953)

Osiedle
Pruitt-Igoe
w roku 1965.
Na pierwszym
planie widoczna
tablica reklamująca
mieszkania do
wynajęcia
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Na krótko przed oddaniem Pruitt-Igoe do
użytku Stany Zjednoczone zniosą segregację
rasową, więc wprowadzony z myślą o niej
podział ma teraz dowodzić czegoś zgoła przeciwnego: możliwości ulokowania na jednym
terenie mieszkańców o różnym kolorze skóry,
choć akurat biali, mimo kuszącej wysokości
czynszów (czterdzieści dolarów za najmniejsze, dwupokojowe mieszkanie), nie kwapią się
do zasiedlania bloków.
„Wielka nadzieja Ameryki!” – piszą o Pruitt-Igoe dziennikarze, jakby lokatorom, wstępującym między tutejsze jedenastopiętrowce
sięgające nieba, które uosabiają pewność
dwudziestowiecznej architektury, udzielała
się ich strzelistość i zwartość; jakby mieli się
natychmiast wyprostować, pozbyć piętna
podopiecznych pomocy społecznej, wkroczyć
w swoje cztery kąty z wiarą w lepsze jutro.
Coś w tym jednak jest: atmosfera nadziei
najwyraźniej udziela się również afroamerykańskim rodzinom, które z niedowierzaniem
dotykają nowiutkich mebli, w jakie wyposażono lokale, i wypróbowują wraz z dziećmi
błyszczące świeżością urządzenia na placu
zabaw. Perspektywa odmiany losu zdaje się
łagodzić szok związany z przeprowadzką, bo
w porównaniu z dotychczasowym widokiem na ceglane ściany innych budynków
przestrzeń rozciągająca się wokół bloków
aż przeraża bezkresem. Istna oaza nowoczesności na pustyni. Trzeba nauczyć się obsługi
wind zatrzymujących się tylko na pierwszym,
czwartym, siódmym i dziesiątym piętrze
(wydłuża to codzienną drogę do domu, ale
ma dać szansę spotkania się na schodach
z którymś z sąsiadów), dowiedzieć, do czego
służą pomieszczenia zaplanowane z myślą
o zebraniach, oraz pobłądzić wiele razy wśród
korytarzowych galerii, aż po wielu nieudanych
próbach każdy nauczy się rozpoznawać drogę
do swojego mieszkania i chociaż trochę oswoi
zupełnie nieznane otoczenie.

Od 90 do 30 procent i gorzej
W 1957 roku zaludnienie Pruitt-Igoe dochodzi
do dziewięćdziesięciu jeden procent. Zdaje się,
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W 1957 roku zaludnienie
Pruitt-Igoe dochodzi do
dziewięćdziesięciu jeden
procent. (...) Wystarczy
jednak dekada, by liczba
mieszkańców Pruitt-Igoe
spadła o jedną trzecią,
a przed wyburzeniami
wynosiła już tylko
niecałe trzydzieści jeden
procent. Już z końcem lat
sześćdziesiątych trzeba
sporej determinacji i hartu
ducha, by mieszkać na
osiedlu, na które nawet
sklepy nie chcą dostarczać
przesyłek.
że przez długą chwilę to miejsce rzeczywiście
jest „szczęśliwym ulem”, jak mawiał Le Corbusier o podobnym eksperymencie własnego
autorstwa – Jednostce Mieszkalnej w Marsylii,
której lokatorzy, połączeni misją zarządzania niecodzienną przestrzenią oddaną do ich
dyspozycji, tworzą coś na kształt „moralnej
administracji”.
Wystarczy jednak dekada, by liczba mieszkańców Pruitt-Igoe spadła o jedną trzecią,
a przed wyburzeniami wynosiła już tylko niecałe trzydzieści jeden procent. Już z końcem
lat sześćdziesiątych trzeba sporej determinacji i hartu ducha, by mieszkać na osiedlu,
na które nawet sklepy nie chcą dostarczać
przesyłek. Jeśli ma się wyjątkowego pecha, to
któregoś dnia po drodze do mieszkania można
tu nawet spotkać własną śmierć. Nieostrożnym w najlepszym wypadku grozi rabunek
w windzie, która służy za publiczną toaletę.
Ustępy mogły powstać na parterze, lecz nigdy
ich nie urządzono, choć aż się o nie prosiło,
biorąc pod uwagę, że dzieciarnia cały dzień
biega między blokami.
Zimą wysiada ogrzewanie, pękają rury
i woda zalewa całe piętra. Latem na wyższych
kondygnacjach nie ma czym oddychać, a w dodatku wszędzie unosi się smród zgnilizny i odchodów. Korytarze, na których można kupić
każdy rodzaj narkotyków, natknąć się na bójkę

członków gangów albo prostytutkę obsługującą klienta, toną w wodzie i śmieciach, wśród
których buszują szczury. Ściany pokrywa
graffiti, między płytami lęgną się karaluchy.
Wybite na przestrzał okna ukazują widok na
klatki schodowe sąsiednich budynków.
Kiedy socjolog Nathan Glazer, zatrudniony do analizy potencjalnych szans naprawy
osiedla, po inspekcji pyta, czy administrator
mógłby wskazać wady projektu, ten bez
wahania odpowiada:
– Zbyt dużo przejść, zbyt dużo wyjść.
Zbyt wiele możliwości ucieczki przed policją.
– Choć policja już od dawna nie odbiera
wezwań z Pruitt-Igoe. Architekt Yamasaki
westchnie w wywiadzie dla „Architectural
Review”: „Nie przypuszczałem, że ludzie okażą
się aż tak skłonni do wandalizmu”4 – i doda, że
żałuje efektu swojej pracy. Plan naprawy zakłada zburzenie dwóch budynków i obniżenie
pozostałych do czterech pięter, a następnie
ich przeróbkę. Nikt jednak nie chce się podjąć
zadania. Cztery lata później w siedemnastu
blokach zostaje już tylko ośmiuset lokatorów.
Nie, żeby pozostawali głusi na argumenty
Miejskiego Departamentu Mieszkalnictwa,
który od dawna zachęca tutejszych mieszkańców do ucieczki. Większość zwyczajnie nie ma
dokąd uciec. W 1976 roku ostatni blok zmienia
się w hałdę gruzu.
Administracja prezydenta Nixona wskazuje unicestwione osiedle jako przykład
spektakularnej porażki koncepcji łożenia na
odnowę miast z publicznej kasy, a pokazowa
transmisja telewizyjna ma unaocznić Amerykanom, że próby odgórnego rozwiązywania
problemów społecznych kończą się jedynie
stratami. Sugestia jest jasna: czarnoskórzy lokatorzy, choćby zaoferowało się im
najlepsze warunki, nie umieją stworzyć więzi
pozwalających zadbać o otoczenie. Gdziekolwiek trafią, kopiują złe wzorce, a modernistyczna architektura tylko wzmacnia w nich
skłonność do destrukcji. Jeśli gdzieś szukać
pierwowzoru dla polskiego słowa „blokowisko” na długo przed jego narodzinami, to
właśnie tam, w Pruitt-Igoe.

Fot. Henry T.Mizuki, z arch. Missouri Historical Society Collections

Fot. Henry T.Mizuki, z arch. Missouri Historical Society Collections
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Osiedle
w maju 1956 roku

Plac zabaw na osiedlu
(maj 1956)
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Sentymenty, przyczyny, mity
Archetyp tego „złego osiedla” powraca po
latach w jeszcze jednym filmie. Tym razem
o swoich doświadczeniach mówią głównie
byli mieszkańcy nakłonieni do zwierzeń
przez dokumentalistę Chada Freidrichsa
(The Pruitt-Igoe Myth, 2011). Nawet jeśli
wziąć poprawkę na siłę nostalgii, która
zmiękcza kontury obrazów z przeszłości
i pokrywa je romantyczną mgiełką, to trudno
nie zauważyć, że żaden z dawnych lokatorów, którzy zresztą nadal spotykają się od
czasu do czasu, by podtrzymać kontakty,
nie ocenia samego osiedla źle. Zwłaszcza
tuż po oddaniu go do użytku. „Dla nas to
było jak Beverly Hills”5 – mówią i rozpływają
się na wspomnienie nowiutkich mieszkań
i sąsiedzkich relacji. Ciągle tkwi w nich uparty
sentyment do życia w budynkach, które
później musieli opuścić.
Słuchając ich opowieści, nietrudno mu
zresztą ulec: początki Pruitt-Igoe jawią się
w nich jak historia jednej wielkiej rodziny, wiejskiej gromady wspólnie wychowującej dzieci
i spotykającej się, by świętować z byle okazji.
Dopiero gdy na osiedle zaczęli sprowadzać się
kolejni przybysze, a przeludnienie i poczucie
odizolowania pośród wielkich brył betonu
zaczęło napędzać frustrację, sprawy poszły
w złym kierunku.
Film (Freidrichsa – przyp. red. Z:A) burzy
też mit Pruitt-Igoe jako ucieleśnienia błędów
w architekturze i polityce mieszkaniowej,
na pierwsze miejsce wybijając inne przyczyny:
niedofinansowanie i efekt krótkowzrocznego
myślenia rządzących. Ogarnięci reformatorskim zapałem, wznieśli osiedle dla uboższych,
ale nie zatroszczyli się o jego utrzymanie,
zakładając optymistycznie, że złożą się na nie
sami lokatorzy. Wpływy z czynszów jednak
topniały, w miarę jak część mieszkańców – ci,
których było na to stać – porzucała bloki,
wiedziona marzeniem o własnym domu na
przedmieściach, a ich miejsce zajęła fala
bezrobotnych przybyszy z Południa, dotąd
biedujących w centrum i przekwaterowanych
do Pruitt-Igoe po tym, jak nad miastem prze-
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Trudno nie zauważyć, że
żaden z dawnych lokatorów,
którzy zresztą nadal
spotykają się od czasu
do czasu, by podtrzymać
kontakty, nie ocenia
samego osiedla źle.
Zwłaszcza tuż po oddaniu
go do użytku. „Dla nas to
było jak Beverly Hills”
– mówią i rozpływają się na
wspomnienie nowiutkich
mieszkań i sąsiedzkich
relacji. Ciągle tkwi w nich
uparty sentyment do życia
w budynkach, które później
musieli opuścić.
toczyło się tornado. Szybko zabrakło więc
środków na zapewnienie bezpieczeństwa,
czystości i doglądanie infrastruktury wciąż
wymagającej napraw, bo wykonanej tanim
kosztem.
Dodatkowo pod koniec lat sześćdziesiątych
Kongres przyjął ustawę, która miała chronić
lokatorów przed podwyżkami, ustalając stawki czynszowe na poziomie maksymalnie trzydziestu procent dochodów. Chęć ulżenia gorzej
sytuowanym z takich miejsc jak Pruitt-Igoe
dała dokładnie odwrotny skutek, zamieniając
ich codzienność w koszmar, a miejsce, które
miało odmienić ich przyszłość – w slumsy,
z jakich uciekli, licząc na obiecane lepsze jutro.
Pieniędzy było coraz mniej.
W lutym 1969 roku Pruitt-Igoe znalazło się
na pierwszych stronach gazet, gdy część lokatorów rozpoczęła strajk i odmówiła płacenia
czynszu, jeśli władze nie zadbają o bloki i ich
otoczenie. Brak szybkiej reakcji urzędników
zakończył niespełna dwudziestoletnią historię osiedla. Władze uznały, że mieszkańcy
sami są sobie winni i nie zasłużyli, by łożyć
na ich utrzymanie.
Porażką nie była więc sama koncepcja,
wyszydzana przez republikańskich polityków
jako „testowanie realnego socjalizmu”, lecz
błędne i niekompletne wprowadzenie jej w życie – takie przesłanie zdaje się płynąć z filmu

(The Pruitt-Igoe Myth – przyp. red. Z:A),
przecząc rozpowszechnionej w latach upadku
osiedla tezie, że był on skutkiem braku
zaangażowania, jakie wymusić może tylko
prywatna własność.
Niektórzy komentatorzy wskazują też,
że za przeprowadzeniem pokazowego eksperymentu mieszkaniowego akurat w tej części
miasta nie przemawiały żadne przesłanki.
Statystyki, wyciągane po latach z segregatorów i analizowane bezlitośnie przez krytyków
ówczesnego podejścia do planowania miast,
nie potwierdzają bowiem zupełnie tezy o nadmiernym zagęszczeniu lokatorów centralnych
dzielnic St. Louis. Nie było więc podstaw
do przesiedleń i tworzenia społeczno-architektonicznego getta.
Są też tacy, którym do wyjaśnienia historii
utraconego raju z betonu wystarcza metafizyka, czyli przekonanie o klątwie prześladującej
jego twórcę. To przecież on zaprojektował
później Twin Towers w Nowym Jorku, ten
symbol nadmiernej wiary w techniczny postęp
i moc liberalnej gospodarki, i choć nie dożył
dnia, gdy jego dwie wieże rozsypały się
w pył, widział, jak kilka jego pomniejszych
dzieł spotykał równie marny los: począwszy
od Military Personnel Records Centre w tym
samym St. Louis, gdzie pożar zniszczył gromadzone latami zbiory, poprzez nieistniejący
już terminal A na lotnisku Logan w Bostonie,
aż po budynek Lincoln Elementary School
w Livonii w stanie Michigan, zburzony w latach
osiemdziesiątych.
Większość wytworów Yamasakiego przetrwała jednak do dziś, a on sam zbyt mocno
zapisał się w historii nowoczesnej architektury, by uznać go za pechowca, obciążonego karą
za piekło zgotowane mieszkańcom bloków.
1_Charles Jencks, Architektura postmodernistyczna, przeł. Barbara
Gadomska, Warszawa 1987, s. 9.
2_Bob Hansman, Pruitt-Igoe, Charleston 2017, s. 7.
3_Slum Surgery in St. Louis, „Architectural Forum” 1951, No. 94.
4_James Bailey, The Case History of a Failure [w:] Building the Nation.
Americans Write About Their Architecture, Their Cities, and Their
Landscape, ed. by Steven Conn, Max Page, Philadelphia 2003, s. 350.
5_Randall Roberts, It Was Just Like Beverly Hills, „Riverfront Times”,
1.06.2005.

Fot. Richard Moore, z arch. Missouri Historical Society Collections

Fot. Richard Moore, z arch. Missouri Historical Society Collections
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Błąd poznawczy
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Umysł człowieka to fascynujący mechanizm.
W trakcie poznawania i oceniania rzeczywistości nasz mózg posługuje się schematami
poznawczymi pozwalającymi mu działać
szybciej, sprawniej, poznawać i zapamiętywać
więcej. I wpada niestety przy tym w wiele pułapek poznawczych. Po prostu człowiek błędnie ocenia wiele sytuacji, a przede wszystkim
siebie. Widocznie, mimo tej oczywistej wady,
ludzie mają z niej pożytek. Nie bez przyczyny
ewolucja nie wyeliminowała osobników, których umysły błędnie interpretowały rzeczywistość, wyeliminowała natomiast osobniki
oceniające rzeczywistość prawidłowo...
Psychologowie i socjologowie opisali już
bardzo wiele takich błędów poznawczych.
Jednym z bardziej powszechnych jest na przykład złudzenie ponadprzeciętności. Z ankiet
przeprowadzonych wśród kierowców wynika,
że 80% z nich ocenia swoje umiejętności
w prowadzeniu samochodów jako bardzo
dobre, ale na pytanie, ilu jest bardzo dobrych
kierowców na drogach, ankietowani odpowiadają, że ok. 30%. Przecenianie swoich
możliwości jest powszechne i psychologowie
odnajdują je prawie w każdej dziedzinie:
ocenie poczucia humoru, inteligencji, szczęścia, gry w szachy, szczęścia w miłości czy
umiejętności inwestycyjnych. Jednak wiele
zdolności i umiejętności można obiektywnie
zbadać, co pozwala na porównanie jak się
mają nasze wyobrażenia do rzeczywistości.
Okazuje się, że nie wszyscy zawsze równo
przeceniają swoje umiejętności.
Tu dochodzimy do błędu poznawczego
Krugera-Dunninga. Dwóch badaczy z bardzo
utytułowanego uniwersytetu Cornella – Justin
Kruger i David Dunning – zajęło się zjawiskiem
przeceniania swoich zdolności przez laików
i niedoceniania swoich umiejętności przez
fachowców. Na przykład badania na studentach wykazały, że ci, którzy napisali najgorzej
test, oceniali, że dostaną ocenę powyżej
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faktyczny wynik
samoocena wykonania
samoocena zdolności
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3

4

Kwartyl faktycznego wyniku
Rys. Efekt Krugera-Dunninga

średniej, natomiast najlepsi w teście studenci
spodziewali się wyników poniżej swojego rzeczywistego. Niewiedza prowadzi do brawury,
natomiast bycie ekspertem częściej skłania do
skromności i powściągliwości.
Teraz, kiedy poznaliśmy podstawy mechaniki naszej psychiki, możemy rzucić właściwe
światło na konflikt, jaki ciągle tli się między
Izbą Architektów RP a Polską Izbą Inżynierów
Budownictwa o ograniczone uprawnienia
architektoniczne do projektowania. Jak wiemy,
ta archaiczna zaszłość pozwala na projektowanie w zabudowie zagrodowej budynków do
1000 m3 kubatury. Inżynierowie budownictwa
od lat próbują rozszerzyć swoje ograniczone
uprawnienia architektoniczne, poprzez likwidację ograniczenia wynikającego z „zabudowy
zagrodowej”. Zupełnie nie przeszkadza im
fakt, że na uczelniach architektonicznych zajęć
z projektowania architektonicznego i urbanistycznego jest średnio ok. 2500-3000 godzin,
podczas gdy inżynierowie na wydziałach

budownictwa mają takich zajęć w trakcie
studiów ok. 30 godzin. Śmiało można więc ich
nazwać niewykwalifikowanymi w tej dziedzinie. Teraz możemy chyba łatwo odnaleźć,
w których miejscach wykresu Krugera-Duninga
ulokowani są pod względem umiejętności
i własnej samooceny projektowania architektonicznego – inżynierowie budownictwa,
a gdzie architekci.
Mamy więc do czynienia z przecenianiem
własnych umiejętności i wiedzy architektonicznej przez władze Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Przyczyną sporu nie jest znajomość tematu, lecz tylko przejaw działania
błędu poznawczego. Dlatego myślę, że nasza
izba powinna zbierać materiały o całej tej
sprawie – za parę lat jakiś doktorant psychologii lub socjologii bardzo się ucieszy, mając
ułatwione zadanie przy pisaniu pracy doktorskiej na temat nieracjonalnych sposobów
postrzegania rzeczywistości oraz ich wpływie
na funkcjonowanie społeczeństwa.
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Źródłem tekstu jest wykład prof. Piotra Marciniaka wygłoszony
w panelu pt. „Jakość przestrzeni publicznej”, który odbył się w ramach
II Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury, towarzyszącego
Międzynarodowym Targom Budownictwa i Architektury „Budma” 2018

Czy warto dobrze budować?
/ architektura
w przestrzeni publicznej
prof. Piotr Marciniak, architekt IARP

Do formowania przestrzeni miejskiej nie jest oczywiście konieczny architekt ani urbanista.
Przykłady gwałtownie rozrastających się miast południowoamerykańskich albo azjatyckich są
najlepszym dowodem na to, że zawłaszczanie i dezorganizowanie przestrzeni może odbywać się
bez udziału profesjonalistów. Trzeba jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w takim, często
chaotycznie zagospodarowanym świecie chcemy żyć i mieszkać?

P

Pogarszające się warunki życia w wielkich
metropoliach i znacznej części dużych miast,
zagęszczenie, zanieczyszczenie oraz brak
bezpieczeństwa prowokują pytania o dobrą
przestrzeń i dobrą architekturę. To także
pytania o obszar życia, w którym architektura może znaleźć swoje miejsce i naturalny
kontekst oraz o relacje pomiędzy zorganizowaną przestrzenią a sferą życia. Architektura
w dużym stopniu odnosi się do konkretnych
miejsc, ale odzwierciedla także doświadczenie
całego miasta. Odnosi się również do innych
czasów i historii, miejsc i ekspresji kultur,
także sposobu widzenia świata i naszego
w nim miejsca. Architektura siłą rzeczy musi
odpowiadać na wyzwania swoich czasów
i człowieka, pragnącego odnaleźć w nich miejsce. Poszukiwania i odpowiedź na wyzwania
współczesności są pierwiastkiem innowacyjności wpisanym w zawód architekta.
W reakcji na powiększające się potrzeby
przestrzenne i rosnącą gęstość zaludnienia
architekci od lat poszukiwali nowego modelu
przestrzeni, nie tylko w skali pojedynczego
obiektu, ale również w skali miasta. Histo-
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ryczne doświadczenia średniowiecznych
lokacji, barokowe założenia czy nawet
dziewiętnastowieczne miasto przemysłowe
potwierdzały obraną drogę. Współczesne odpowiedzi, w tym wielkie osiedla mieszkaniowe, budujące zarówno przestrzeń mieszkania,
jak i przestrzeń publiczną, nie zawsze okazywały się dobrym wyborem. Jednocześnie
w coraz większym stopniu narasta zjawisko
aroganckiego zawłaszczania przestrzeni publicznej i krajobrazu oraz destrukcji jej jakości
przez chaotyczną zabudowę oraz agresywną
reklamę.

Czym jest przestrzeń publiczna?
Można powiedzieć, że jest to przestrzeń, do
której dostęp ma każdy człowiek bez konieczności spełniania dodatkowych, zewnętrznie
narzuconych warunków, czyli przestrzeń
która jest po prostu wspólna1. W innym,
socjologicznym ujęciu, jest to przestrzeń,
w której ujawnia się publiczna jawność 2.
Skojarzenie takiego spojrzenia przywodzi
na myśl jej określenie przez środowisko
w „niej” działające. W dokumencie przyjętym

w 2009 r. m.in. przez SARP, TUP i Izbę Architektów RP zatytułowanym „Polska polityka
architektoniczna” znalazło się następujące
zdanie: „Dobra przestrzeń, jako wyraz ludzkich
emocji, ładu społecznego i gospodarczego,
jest niezbędnym warunkiem życia na Ziemi”3.
To wydawałoby się oczywiste stwierdzenie
nie zawsze jednak gwarantuje w praktyce
ostateczny sukces.
W „Karcie Przestrzeni Publicznej”, dokumencie przyjętym w tym samym roku przez
III Kongres Urbanistyki Polskiej obradujący
w Poznaniu zapisano, że „przestrzeń publiczna
jest dobrem i to (…) dobrem i zasobem o strategicznym znaczeniu dla społeczności lokalnych”.
W tym sensie architektura i przestrzeń
publiczna są ze sobą organicznie powiązane. Warto zauważyć, że „nawet najbardziej
dochodowe przedsięwzięcia komercyjne i nawet
najlepsze projekty architektoniczne, nie funkcjonują dobrze bez przestrzeni publicznej”4.
Idąc dalej, można też powiedzieć, że najlepsza
przestrzeń publiczna nie funkcjonuje bez dobrej architektury. Dowodem potwierdzającym
to zdanie są ogromne wysiłki czynione

Fot. Yuan Shuiling – Imaginechina
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Centrum miasta Shenzhen
w południowo-wschodnich Chinach

Fot. irre101 on Foter.com / CC BY-NC-ND

Dlaczego
warto dobrze
budować?

Dla przyszłych
pokoleń

Fawela w Rio de Janeiro
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Fot. Wojciech Radwański
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Międzynarodowe
Centrum
Kongresowe
w Katowicach,
architektura:
JEMS Architekci

przez inwestorów publicznych, rządy i samorządy, mające na celu poprawienie jakości
przestrzeni wspólnej przez najlepszej jakości
dzieła architektoniczne. Jednak nie zawsze
intencje, a i same budynki, przekonują do
wskazanych racji.

Dlaczego warto dobrze budować?
Dla przyszłych pokoleń
Rosnąca liczba ludności, a także kurczenie
się terenów pozwalających na przyjazną dla
ludzi egzystencję wymuszają spoglądanie na
obszary do tej pory niezasiedlane. Kurczące się
zasoby energii, zmiany klimatyczne i gwałtowna urbanizacja muszą zmienić nie tylko
nasze przyzwyczajenia, ale także sposoby
projektowania i budowania. Powstają miejsca,
a nawet całe miasta do życia, realizowane na
terenach o nieprzyjaznym klimacie. Miasta,
takie jak wznoszone od 2009 roku miasto
Masdar w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
przeznaczone dla 50 tys. ludzi, budowane jest
kosztem 20 mld USD, przy zastosowaniu fotowoltaiki, energii geotermalnej, nowoczesnych
systemów solarnych, retencji wody i wychwytywania dwutlenku węgla5. Wszystko po to,
aby skojarzyć potrzeby mieszkania z przyjaznym otoczeniem i zapewnić symbiozę ze
środowiskiem przyrodniczym.
Nie trzeba sięgać jednak tak daleko, aby
dostrzec konieczność szybkich zmian również
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w najbliższym nam otoczeniu. Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii przez Claire Smith
i Geoffreya Levermore’a dotyczące ocieplenia klimatu dowodzą, że negatywne skutki
ocieplenia będą odczuwane najsilniej właśnie
w miastach. Komfort i dobrobyt mieszkańców
miast będą coraz bardziej zagrożone w przyszłych, dziś już nieodległych, scenariuszach6.
W przeciwieństwie do obszarów wiejskich,
środowisko miejskie oferuje niewiele wytchnienia od wysokich temperatur. Efekt
miejskiej wyspy ciepła odpowiada za różnice
temperatur do 7oC, pojawiające się latem
pomiędzy miastami a wsią.
Warto zatem dobrze budować, aby przystosować środowisko do nowych wyzwań,
także klimatycznych.

Dlaczego warto dobrze budować?
Dla polepszenia jakości życia
Już w 1998 roku Gary W. Evans i Janetta
Mitchell McCoy dowiedli, że charakterystyka
otoczenia, w tym budynków i środowiska
zurbanizowanego, ma bezpośredni wpływ
na zdrowie człowieka7. Z kolei ład przestrzenny i same budynki mogą wpływać na
samopoczucie mieszkańców i osobisty odbiór
przestrzeni8. Badania prowadzone w Stanach
Zjednoczonych, a także w Polsce m.in. przez
Barbarę Konecką-Szydłowską9 , wykazały, że
w małych miastach jako najbardziej charakte-

Nie można
konstruować
miast w oparciu
o przekonanie,
że sferę publiczną
i urbanistykę
można rozpatrywać
wyłącznie jako
wypadkową działań
gospodarczych
– oferty gruntów,
polityki planowania
i opłacalności
ekonomicznej
– ponieważ nasze
miasta staną się
wówczas polem
przestrzennego
wandalizmu.

Fot. Roland Halbe
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Budynek One Central Park w Sydney,
architektura: Ateliers Jean Nouvel, współpraca: PTW Architects

Dlaczego
warto dobrze
budować?

Dla lepszej
przyszłości
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Fot. Michel Denancé

La Valletta City Gate.
Piąta Brama Miejska
w Valletcie, stolicy Malty
architektura:
Renzo Piano Building
Workshop we współpracy
z Architecture Project
(La Valletta)

rystyczne i pozytywne składowe przestrzeni
publicznej wymieniano przede wszystkim
obiekty (budynki), place, a także elementy
krajobrazu przyrodniczego.
Zdaniem Richarda Rogersa nadal traktujemy architekturę jako swoisty i marginalizowany „dodatek”, w którym ilość zawsze
będzie przeważać nad jakością, a pieniądze
nad wyobraźnią. Nie można jednak konstruować miast w oparciu o przekonanie, że sferę
publiczną i urbanistykę można rozpatrywać
wyłącznie jako wypadkową działań gospodarczych – oferty gruntów, polityki planowania
i opłacalności ekonomicznej – ponieważ nasze
miasta staną się wówczas polem przestrzennego wandalizmu. W tym sensie architektura
nie jest dodatkiem. Architektura staje się
wyraźnym znakiem w przestrzeni miejskiej,
a także elementem nowoczesnego marketingu i budowania nowej społecznej tożsamości.

Dlaczego warto dobrze budować?
Dlatego, że przestrzeń jest dobrem
coraz trudniej dostępnym
Trzeba zwrócić uwagę, co nie jest zupełnie
oczywiste, że otwarta przestrzeń miejska
może mieć ograniczony dostęp. Coraz większe
obszary przestrzeni publicznej nie znajdują się
wyłącznie w zasobach państwa czy samorządów. Dotyczy to nie tylko wielkich gospodarstw, lasów czy parków technologicznych.
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W Londynie już dzisiaj znaczne fragmenty
przestrzeni miejskiej znajdują się w prywatnym
posiadaniu. Spekulacyjny handel gruntami, inżynieria finansowa wielkich ponadnarodowych
korporacji czy wykupywanie gruntów przez najbogatszych, powodują kurczenie się terenów
przeznaczonych dla wszystkich mieszkańców.
Taki stan niesie za sobą ryzyko ograniczenia, bądź nawet reglamentowania przestrzeni
publicznej. Trzeba zatem zadbać o wysoką
jakość architektury znajdującej się w dostępnej nam przestrzeni.
Warto z kolei zauważyć, że przestrzeń
zamknięta w kubaturze może stać się dostępną dla wielu, jak choćby stadiony, tereny
rekreacyjne czy wielkie sale koncertowe.
W dzisiejszym, bardzo konkurencyjnym świecie, wyróżniająca się architektura zapewnia
nie tylko rozpoznawalną tożsamość, ale także
swoistą prawomocność artystyczną i estetyczną. To uzasadnienie pomaga zmniejszyć
antagonizm w kierunku rozwoju na dużą skalę, takiego jak wysokie budynki, które mogą
zmienić znajomą panoramę miast. Architektura pomaga także organizować środowisko
przestrzenne w odpowiedzi na współczesne
potrzeby coraz bardziej mobilnych mieszkańców miast, szukających nowego sposobu życia
i pracy. Wyścig technologiczny, elektroniczne
media i sposoby komunikacji staną się szansą
na uczestnictwo w dostępnej przestrzeni.

Handel gruntami
przez najbogatszych
i inżynieria finansowa
wielkich korporacji
niosą za sobą ryzyko
ograniczenia, a nawet
reglamentowania
przestrzeni
publicznej. Trzeba
zatem zadbać
o wysoką jakość
architektury
znajdującej się
w dostępnej nam
przestrzeni, na
terenach
przeznaczonych
dla wszystkich
mieszkańców.

Fot. _ Suminch _ on Foter.com / CC BY-NC-ND
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Drewniana konstrukcja Metropol Parasol przy Plaza
de la Encarnación w Sewilli, architektura: Jürgen Mayer H.

Dlaczego
warto dobrze
budować?

Aby dobrze
przeżywać
życie
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Fot. Piotr Krajewski
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Zintegrowany Węzeł
Transportowy
w Solcu Kujawskim,
architektura:
Rysy Architekci

Dlaczego zatem warto dobrze budować?
Aby dobrze przeżywać życie
Jesteśmy w szczególnej sytuacji, w której
nasze warunki życia szybko się zmieniają.
Nie zawsze oznacza to zmianę na gorsze.
Zdaniem tygodnika The Economist warunki
życia w naszej części Europy, także w Polsce,
w ostatnich latach wyraźnie się polepszają. Rozwój techniczny i ekonomiczny, ale
i rosnąca świadomość konsumentów oraz
dobra architektura, są szansą na polepszenie
jakości naszego życia, w tym przestrzeni,
w której żyjemy. Warto przy ocenie potrzeby
projektowania dobrej przestrzeni publicznej
powołać się na słowa wybitnych polskich filozofów: Tadeusza Kotarbińskiego i Romana
Ingardena.
Pierwszego z nich należy wspomnieć
w kontekście ważnego wątku wszelkiej
działalności architektonicznej, jakim jest
sprawność podejmowanych działań. Otóż
w rozwoju myśli prakseologicznej, czyli
nauki o sprawnym działaniu, została przez
Kotarbińskiego upowszechniona definicja
sprawności w formie trzech E: efektywności (czyli skuteczności), ekonomiczności
i etyczności, z podkreśleniem wątku aksjologicznego10. Formułowane przez niego
zasady „Dobrej roboty” ściśle wiązały się
za zasadami praktyki organizacyjnej, której
nie można oderwać od świata wartości.
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Uniwersalność tych zasad powala na odniesienie ich do działalności architektonicznej,
w której obok wątku pragmatycznego, także
moralna odpowiedzialność architekta musi
być brana pod uwagę.
Z kolei Roman Ingarden uważał, że
przeżycie estetyczne rozpoczyna się, gdy na
tle spostrzeżonego (lub tylko wyobrażonego
przedmiotu) pojawia się szczególna jakość,
która nie pozwala podmiotowi przeżywającemu pozostać zimnym i obojętnym, lecz
wprawia go w szczególny stan wzruszenia
i przeżycia estetycznego11. Takie ujęcie przeżycia estetycznego znakomicie współgra
z dobrą architekturą, którą chcemy widzieć
w naszym otoczeniu i z którą chcemy dobrze
się czuć. To znany wszystkim efekt „wow”,
zachwytu i oczarowania, kiedy stajemy
wobec znakomitego budynku czy przestrzeni. Zgodnie z tym scenariuszem architektura
i dizajn mogą i muszą zajmować silniejszą
pozycję w budowaniu przyszłego rozwoju
miast i tworzeniu przyjaznego środowiska
mieszkania, odpoczynku i pracy. Warto
zawsze pamiętać, że nowe wyzwania
mogą powstawać w nieustannym dialogu
z historią.
Dlaczego zatem warto robić dobrą architekturę? Aby dobrze żyć – mieszkać, pracować
i odpoczywać – w zgodzie z wymaganiami
współczesności.

1_Justyna Kowalczyk, Paradygmaty zmian w przestrzeni publicznej
kobiet, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych,
Nr 4 (2009): 18-28
2_E ric Maigret, Socjologia Komunikacji i mediów, Warszawa 2012
3_Polska polityka architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu,
przestrzeni publicznej, architektury, Wydanie II uzupełnione,
Warszawa 2011
4_S łowa Andrzeja Chołdzyńskiego wypowiedziane w czasie debaty
podczas Property Forum w 2014 roku
5_Z a projekt odpowiada biuro architektoniczne Foster and Partners
6_Claire Smith, Geoff Levermore, Designing urban spaces and buildings to improve sustainability and quality of life in a warmer world,
Energy policy, Nr 36.12 (2008): 4558-4562
7_G ary W. Evans, Janetta Mitchell McCoy, When buildings don’t work:
The role of architecture in human health, Journal of Environmental
psychology, Nr 18.1 (1998): 85-94
8_A ugustyn Bańka, Architektura psychologicznej przestrzeni życia:
behawioralne podstawy projektowania, Gemini-Print, 1999
9_B arbara Konecka-Szydłowska,Ocena przestrzeni publicznej małych
miast aglomeracji poznańskiej, Problemy Rozwoju Miast, Nr 3
(2016): 5-12
10_W itold Kieżun, Tadeusz Kotarbiński twórca idei „Dobrej Roboty”,

https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/.../ Prof_ _Kiezun_ref_
Kotarbinski.pdf (12.02.2018) ///
https://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/
Dokumenty/Newsletter_aktualnosci/Prof_ _Kiezun_ref_Kotarbinski.pdf
11_Roman Ingarden, Wybór pism estetycznych, Kraków 2005

prof. Piotr Marciniak
architekt IARP
Wydział Architektury
Politechniki Poznańskiej
> piotr.marciniak@put.poznan.pl
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Fot. Marcin Czechowicz

Plac przed Dworcem Głównym we Wrocławiu,
projekt przebudowy i modernizacji: Grupa 5 Architekci Sp. z o.o.

Dlaczego
warto dobrze
budować?
fot. paweł mazur

Muzeum Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie,
architektura: IQ2 Konsorcjum

Dla polepszenia
jakości życia

IQ2 Konsorcjum:
lider konsorcjum:
nsMoonStudio sp. z o.o.
(Piotr Nawara, Agnieszka Szultk)
generalny projektant:
arch. Sławomir Zieliński
(nsMoonStudio)
konsorcjant: Wizja sp. z o.o.
(arch. Stanisław Deńko)
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Stanowisko IARP ws.
„specustawy mieszkaniowej”
Publikowane poniżej stanowisko dotyczy projektu ustawy z dnia 15 marca 2018 roku
o ułatwieniach w przygotowaniu realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
Zostało wysłane do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w dniu 29 marca 2018 r.

I

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
docenia wagę i znaczenie problemu mieszkaniowego w Polsce i dlatego ze zrozumieniem
przyjmuje intencje projektodawców ustawy
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji
towarzyszących (dalej: ustawy). Mając na uwadze cel ustawy, jakim jest stworzenie efektywnego mechanizmu umożliwiającego redukcję
deficytu mieszkań i doprowadzenie do sytuacji
zrównania dostępności mieszkań do poziomu
rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, Izba
Architektów RP, po wnikliwej analizie projektu
ustawy, przedstawia następujące uwagi.
Dostępność mieszkań nie jest pochodną
wyłącznie stopnia skomplikowania procesów
planistycznych i inwestycyjnych. Składają
się na nią także m.in. dynamika rozwoju
gospodarczego, wynikająca z tego zamożność
społeczeństwa, kwestie organizacyjno-finansowe procesów inwestycyjnych, instrumenty
inżynierii bankowej, inne. Deklarowany przez
projektodawcę cel możliwy jest do osiągnięcia wyłącznie poprzez wielopłaszczyznowe
i wzajemnie zsynchronizowane działania.
W projekcie ustawy podjęto kwestię zwiększenia dostępności gruntów, skrócenie czasu
przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowej, które w oczekiwaniu ustawodawcy,
miałyby wpłynąć również na obniżenie cen
mieszkań.
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Proponowane w projekcie ustawy narzędzia mające ułatwiać i przyspieszać inwestycje mieszkaniowe koncentrują się na skróceniu
terminów administracyjnych oraz zastąpieniu
uzgodnień opiniami. Nie da się stwierdzić, aby
uproszczeniu, uczytelnieniu i skróceniu podlegały same procedury prowadzące do uzyskania pozwolenia na budowę, jak i sam tryb
wydawania pozwolenia. W rezultacie jedynym
instrumentem ułatwienia dostępu do terenów
inwestycyjnych i przyspieszenia procesu
przygotowania inwestycji mieszkaniowych
jest wyłączenie inwestycji mieszkaniowych
spod ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 20 projektu ustawy).
Biorąc pod uwagę, że inwestycje mieszkaniowe stanowią znaczącą część ogółu inwestycji
budowlanych oraz to, że współzależą od
pozostałych rodzajów inwestycji zarówno
w wymiarze ekonomicznym i społecznym, jak
i przestrzenno-funkcjonalnym, wyłączenia
tego nie da się uznać za wyjątek, który nie
wpłynie negatywnie nie tylko na segment
mieszkaniowy, ale na całą sferę inwestycyjną.
Wyłączenie takie można by zaakceptować
tylko jeśli nie byłoby żadnej alternatywy dla
tworzenia mechanizmów przygotowania realizacji inwestycji bez wyłączania ich z systemu
planowania.
W powyższej kwestii Krajowa Rada
Izby Architektów pragnie zwrócić uwagę

na zaproponowane przez IARP narzędzia
dedykowane Obszarom Zorganizowanego
Inwestowania (OZI). Propozycja legislacyjna
OZI sformułowana została w sposób, który
pozwala na:
	realizację programu mieszkaniowego M+,
rewitalizacji, partnerstwa publicznoprywatnego, jak też inwestycji celu
publicznego bez sięgania do spec regulacji,
	systemowe rozwiązanie problemu obecnej
WZ-ki,
	udział i wpływ gminy na inwestycyjną
fazę kształtowania porządku urbanistycznego,
	poprawną metodologicznie relację między
fazą planistyczną a inwestycyjną, co przyczyni się do zmiany jakościowej rozwiązań
planistycznych i projektowych,
	formułowanie rozwiązań projektowych
w powiązaniu z montażem finansowym
inwestycji.
Dodatkowo należy przypomnieć, że w założeniach Narodowego Programu Mieszkaniowego
wskazywano, iż znaczna część tego programu
realizowana będzie poprzez programy rewitalizacji. W związku z tym należy zauważyć,
że projekt ustawy nie odnosi się do procesu
rewitalizacji, tak aby tryb przewidziany w projekcie niniejszej ustawy miał zastosowanie
do inwestycji mieszkaniowych realizowanych
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w ramach rewitalizacji. Tu tryb wyznaczają
przepisy ustawy o rewitalizacji, a instrumentem realizacji programu na gruncie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest miejscowy plan rewitalizacji. Należy
więc mieć świadomość, że niniejszy projekt
ustawy realizowałby jej cele w ograniczonym
zakresie, a beneficjentami ustawy byliby
głównie inwestorzy komercyjni. To zaś nie
przełoży ułatwień ustawy na obniżenie cen
mieszkań.
KRIA RP pragnie zauważyć, że niektóre
z proponowanych przez projektodawcę rozwiązań, są długo oczekiwanymi niezbędnymi
do racjonalizacji procesu przygotowania nie
tylko inwestycji mieszkaniowych. Zaliczyć do
nich należy:
	koncepcję urbanistyczno-architektoniczną;
	wprowadzenie standardów urbanistycznych;
	wymóg wyłaniania koncepcji w drodze
konkursu;
	skrócenie terminów administracyjnych;
	milczącą zgodę organów.
Szczególnej uwagi wymaga koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, która dla fazy
lokalizacji inwestycji pełni rolę kluczową:
	przejmuje rolę planu miejscowego w ustalaniu porządku urbanistycznego w odniesieniu do konkretnego zamiaru inwestycyjnego,

	rozstrzyga o sposobie spełnienia wymagań
i standardów, a więc kryteriów uprawniających do realizacji inwestycji,
	stanowi podstawę do określenia szczegółowych wymagań co do infrastruktury
technicznej i społecznej i wynikających
stąd zobowiązań stron i podmiotów
uczestniczących w realizacji inwestycji.
Jej funkcja i rola musi być wiążąca w toku
postępowania administracyjnego. Ze względu
na skutki koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla porządku urbanistycznego, jak
i realizacji inwestycji konieczne jest zastrzeżenie jej sporządzania do kompetencji uprawnionego architekta.
Z zadowoleniem przyjmujemy zapowiedzi
wprowadzenia standardów urbanistycznych.
Pragniemy zauważyć, że nie da się ich sprowadzić wyłącznie do elementów wskazanych
w projekcie, dlatego też deklarujemy swoją
pomoc w ich opracowaniu.
W świetle powyższych uwag Krajowa Rada
Izby Architektów RP, działając na podstawie
art. 8 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1725, tekst jedn.), zwraca się o dokonanie
ponownej analizy rozwiązań legislacyjnych
mających realizować ułatwienia dla budownictwa mieszkaniowego.

Pragniemy zauważyć, że projekt ustawy o uproszczeniu procesu inwestycyjnego
(tzw. ustawy inwestycyjnej) zawiera szereg
rozwiązań, które zmierzają w kierunku realizacji celów wskazywanych w opiniowanym
projekcie m.in. ograniczenie zakresu dokumentacji projektowej niezbędnej do pozwolenia na budowę do zakresu architektonicznourbanistycznego, co pozwala na skrócenie
czasu wydawania pozwolenia i racjonalizuje
relacje dokumentacja projektowa – realizacja
inwestycji. Biorąc pod uwagę powszechność
stosowania rozwiązań zawartych w ustawie
inwestycyjnej, wnosimy o kontynuowanie prac
legislacyjnych nad tym projektem.
Dostrzegając potrzebę dodatkowych
konsultacji oraz dyskusji Krajowa Rada Izby
Architektów deklaruje swoją merytoryczną
pomoc.

Z poważaniem,
Ryszard Gruda
architekt IARP, Prezes Krajowej Rady
Piotr Gadomski
architekt IARP, Wiceprezes Krajowej Rady
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arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Zawód to... praca

K

Każdemu kto staje przed wyborem
swojej przyszłej profesji zawodowej – należy zadać pytanie z kwestii
Ferdynanda Kiepskiego: „czy w tym
kraju jest praca dla człowieka z moimi
kwalifikacjami?”. Ta filozoficzno-praktyczna myśl pokazuje, że świat albo
będzie Cię potrzebował, albo wykluczy
twoją osobę z kręgu zainteresowania.

Wrocław, 7.05.2018

Gdzie tkwi w takim razie odpowiedź
na pytanie, czy zawód architekta
ma perspektywę dla bycia potrzebnym? Czy są to nowe technologiczne
narzędzia w projektowaniu? Trwałe,
logiczne, zrozumiałe i jednoznaczne
w stosowaniu przepisy prawa – jednakowe dla wszystkich? Wiedza i doświadczenie zawodowe? Dostępność
w połączeniu z interdyscyplinarną
umiejętnością koordynacyjno-menadżerską? Talent i determinacja?...
A może niedoceniona etyka zawodowa? Co będzie tą drogą do szczęścia
zapotrzebowania?
Fakt konstytucyjnego powołania
samorządu zawodowego architektów wskazuje na nierozerwalną rolę
zawodu architekta w działaniu dla
dobra i pożytku wspólnego. Wydaje
się więc, że z punktu widzenia interesu publicznego to etyka zawodowa
w odniesieniu do decyzji zawodowych
architekta jest najistotniejsza dla
suwerena. W licznych wypowiedziach
autorytetów związanych z zagadnieniami deontologii podkreślana
jest idea dochowania wartości ponad
skutkami, w imię dochowania nakazu
etycznego. W ślad za tym idzie wy-
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móg jednoznacznego oddzielenia pojęcia
interesu od etyki. A poprzez pojęciowe
rozdzielenie tych dwóch obszarów,
zdecydowanej redefinicji wymaga opis
interesu: publicznego i zawodowego. Jest
przesądzone, że te dwa zbiory muszą się
jednak skonfrontować, aby kontynuacja
była możliwa na zasadach współistnienia, a nie wzajemnego wykluczania się.

praca
zawód

I w ten oto sposób dwa światy – idei
etycznej i gospodarki rynkowej – zderzają
się na polu warunków wykonywania zawodu architekta. Należy podkreślić, że to
uniwersalne podejście do sprawy wartości
etycznych i interesu publicznego dotyczy
wszystkich zawodów dźwigających na
sobie ciężar odpowiedzialności przed
społeczeństwem.
W obecnym i każdym innym czasie zawód wykonywany, a nie tytularny, zależy
od warunków, w jakich jest on realizowany na obszarze gospodarczym i w istniejących – obowiązujących – regulacjach
gospodarczych. Jednak etyka regulacji
gospodarczych to jak dotychczas poszukiwanie etycznego uzasadnienia dla
teorii zysku w ramach skutecznego działania. To przypadek kliniczny zawarty

w formule bezpiecznego podejmowania
decyzji, także zawodowych, głównie
w konsekwencji uzasadnionych skutków
ekonomicznych – sprowadzonych do
prostego równania pomiędzy zyskiem,
a poniesionymi kosztami. Jednak w ujęciu
cytowanego wielokrotnie rozwoju zrównoważonego, chciwość rynku (z pominięciem racjonalności skutków poniesionych
kosztów) zawsze skończyć się może
katastrofą. Ostrzeżenie przed taką
sytuacją musi więc pochodzić z obszaru
niezależnej etyki, a w naszym wypadku
etyki zawodowej.
Środowisko zawodowe architektów wielokrotnie wskazywało, że pomiędzy warunkami wykonywania zawodu a skutkami
efektów pracy w tym zawodzie występuje
nierozerwalne powiązanie etyczne wynikające z faktu, że zawód architekta nie
funkcjonuje poza rynkiem jego pracy. Tak
wypracowana teza pozwoliła na sformułowanie pozostałych filarów bezpiecznego – zrównoważonego uprawiania zawodu
architekta w rozdziałach standardy,
ubezpieczenia, honoraria.
Jeśli więc przyjąć jako zasadę etyczno-gospodarczą skierowaną do odbiorcy naszej
pracy oraz tych, którzy regulują prawnie
zasady jej gospodarczego funkcjonowania,
argumenty pochodzące z pełnego zbioru
wspomnianych rozdziałów, odpowiedź na
pytanie postawione na wstępie można będzie pominąć... i polecić zawód architekta
naszym dzieciom.
PS
Jeśli wszystko jest na sprzedaż... to każda
inflacja stoi w progach drzwi.
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Tam, gdzie
zaczynają się schody
Im projekt jest prostszy, tym tak naprawdę ładniejszy i bardziej funkcjonalny. To takie schody
jak rysują dzieci w przedszkolu... Inna sprawa, że proste konstrukcje są najtrudniejsze
w realizacji – o tym co da się wykonać ze stali, współpracy z architektami i różnicach między
wizualizacją a projektem wykonawczym opowiadają nam Karol Hostyński i Piotr Adamski.
Wizytą w warsztacie metalowym otwieramy w Z:A cykl „wielkie małe rzemiosło”.
rozmowa: Sebastian Osowski, redakcja Z:A

O

Od jak dawna współpracujecie panowie
z architektami?

> Karol Hostyński: W zasadzie od początku istnienia firmy. Przygotowując się do
otwarcia warsztatu, poszerzaliśmy naszą
wiedzę i umiejętności, co po części wymagało
odtworzenia dawnych zawodów związanych
z pracą w drewnie i metalu, właśnie po to, aby
móc realizować projekty architektów, nawet
te bardzo niestandardowe. Do nas bowiem
należy znalezienie odpowiednich rozwiązań
technicznych, które pozwolą wcielić w życie
pomysły architektów.
Zaczęło się właściwie od tego, że na
którymś wrocławskim Tarbudzie pokazaliśmy
nasze meble. Wzbudziły zainteresowanie
projektantów i do dziś mamy z tamtego okresu
wielu znajomych. Byli zadowoleni, że wreszcie
pojawił się ktoś, kto może zrealizować ich
projekty, które wcześniej, czasami przez wiele
lat, leżały w szufladach.
Udaje się wam wykonać każdy pomysł,
z którym przychodzą projektanci?

> Karol: Z reguły tak. Odmawiamy jednak
w sytuacji, jeśli ktoś pokazuje nam, co widział
w sklepie lub katalogu i chce, żebyśmy to
skopiowali, licząc że u nas „wyjdzie taniej”.
Po pierwsze nie zgadzamy się na kradzież
cudzych pomysłów i wzorów – architektów
namawiam, by sami projektowali, a inwestorów, by korzystali z usług architektów. A po
drugie nasze rzemiosło to jakość i unikatowość przedmiotów.
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> Piotr Adamski: Ważny jest też park maszynowy, którym dysponujemy. Można wymyślać
niesamowite formy, ale trzeba mieć warunki,
żeby je zrealizować. Musimy więc niektóre
projekty korygować pod kątem naszych możliwości wykonawczych. Staramy się zawsze
znaleźć rozwiązanie, pozwalające ostatecznie
osiągnąć zakładany efekt.
Pamiętajmy jednak, że inaczej wytwarza
się rzeczy jednostkowe, które my najczęściej robimy, a inaczej te produkowane
masowo. Ostatnio bardzo popularne stały
się np. balustrady zewnętrzne z gotowych
odlewów. My nie idziemy w tym kierunku,
mimo że wszyscy dążą do tego, żeby było jak
najszybciej i najtaniej. Nasze produkty mają
za to indywidualny rys, coś czego nie mają
inne realizacje.
Czyli wybieracie pracę z indywidualnymi
projektami i jednorazowymi realizacjami?

> Karol: Na pewno nie stawiamy na masówkę. Unikamy też realizacji dla deweloperów.
Owszem kiedyś braliśmy udział w dużych
realizacjach, ale teraz odchodzimy od tego.
A odpuszczamy choćby dlatego, że staramy
się nie podpisywać nieuczciwych umów.
To zwykle nie są partnerskie układy. Jeśli
mamy coś dobrze zrobić, inwestor powinien
nam pomagać, a nie wszystko utrudniać tylko
po to, żeby zarobić na karach umownych. Nie
chcemy też brać udziału w wyścigu, gdzie jedynym kryterium jest cena. Wybieramy raczej
projekty indywidualne, artystyczne.

Jakie było najbardziej zaskakujące pytanie,
które usłyszeliście od projektanta?

> Piotr: Znany architekt przyszedł do nas i powiedział, że potrzebuje balustradę do schodów
i antresoli. Zapytany, jak ma ona wyglądać,
wziął kartkę i jednym ruchem narysował
bardzo nieregularną, zakręconą linię.
> Karol: Skserowaliśmy ten szkic, powiększyliśmy do skali 1:1 i z ciężkiego płaskownika
zrealizowaliśmy dokładnie taką balustradę.
Wyszła rewelacyjna! To był wrocławski architekt Tomek Urbanowicz. Braliśmy też udział
w realizacji zaprojektowanej przez niego rzeźby
„Wielki Wybuch”, która powstała na podstawie koncepcji prof. arch. Marka Budzyńskiego,
autora projektu kampusu Uniwersytetu Białostockiego. Na placu w jego centrum stanęła ta
rzeźba. Zrobiliśmy stelaż ze stali nierdzewnej,
służący do zamocowania „powłok” szklanej
kuli. Składał się z tylu nieregularnie rozmieszczonych prętów, że trudno było zrobić jakiś
bardziej szczegółowy projekt wykonawczy.
Po prostu kształtowaliśmy to „na żywo”.
> Piotr: Niedawno pewien klient przyniósł
ilustracje z projektu ogrodzenia z pierwszej
wojny światowej zachowanego w archiwach
miejskich i zdjęcia ogrodzeń z linii Maginota.
Powstaje muzeum, którego teren otwierać
ma brama nawiązująca do takich konstrukcji
– raczej duża, bo o wysokości ponad 6 metrów.
To jest już nasze zadanie projektowe, żeby
to wszystko rozwiązać, osiągnąć oczekiwany
efekt estetyczny, a jednocześnie, żeby brama
dobrze spełniała swoje funkcje.
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Znany architekt
przyszedł do nas
i powiedział, że
> Karol: Mieliśmy klienta, który przerabiał
stare, amerykańskie samochody na meble.
A także prośbę o łóżko z kajdankami
i podeszliśmy do sprawy zupełnie poważnie. Najbardziej nietypowy projekt? Chyba
maszyna do bicia piany. Pewna firma miała
opatentowaną butelkę, która spieniała
każdy płyn, jaki się w niej znalazł. Potrzebowała na targi urządzenia, które będzie
demonstrowało ten proces. Stworzyliśmy
więc maszynę, która tę butelkę regularnie
naciskała. Szkoda, że nie nagrywałem
tego spotkania (śmiech). Trzech mężczyzn
z tamtej strony i trzech od nas, którzy zupełnie poważnie dyskutowali o biciu piany.
Bo naprawdę trzeba było rozwiązać wiele
kwestii, chociażby gdzie i w jaki sposób tę
pianę odprowadzać…
> Piotr: Ciekawe były schody w galerii
handlowej w Kaliszu. Inwestor chciał, żeby
to było coś nietypowego i wymyślił… schody
w kształcie szkieletu dinozaura. Stopnie
miały być szklane, ale ostatecznie ze szkła
zrezygnowano. Sam szkielet jednak powstał.
To była naprawdę trudna realizacja. Duża
liczba osób, które się po nich poruszają,
wysoka kondygnacja. Do tego były to schody
zabiegowe. A robiliśmy je dawno temu, kiedy
projektowanie komputerowe nie było jeszcze
zaawansowane. Trzeba było wszystko
dokładnie rozrysować. Każdy element był
oddzielnie cięty, spawany.
> Karol: Teraz na warsztacie mamy dosyć
trudną konstrukcję – ponad 8-metrowego
Arlekina według projektu Alessandro Mendiniego, który ma stanąć przed wrocławskim
teatrem Capitol. Patrząc konstrukcyjnie
– zbudowany jest z wielokolorowych płaskopowierzchniowych blach spawanych ze sobą
pod różnymi kątami. Szczególnie trudno będzie, kiedy dojdziemy do etapu malowania….
Czego nie da się zrealizować ze stali?

> Piotr: Zawsze na takie pytanie odpowiadam,
że skoro ludzie polecieli na księżyc i po nim
chodzili, to praktycznie wszystko się da. To jest
tylko kwestia zaangażowania i kosztów…
> Karol: Mamy w tej chwili takie wyzwanie,
jest to daleko posunięty prototyp, musimy
więc uruchomić swoisty „instytut badawczy”.
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Takich zaskakujących projektów
w waszym portfolio nie brakuje…

do schodów i antresoli.
Zapytany, jak ma
ona wyglądać, wziął
kartkę i jednym ruchem
narysował bardzo
nieregularną, zakręconą
linię. Skserowaliśmy ten
szkic, powiększyliśmy
do skali 1:1 i z ciężkiego
płaskownika
zrealizowaliśmy
dokładnie taką
balustradę.

Często okazuje się, że to, co wydawało się
niemożliwe, jest jednak wykonalne. Jest taka
anegdota o grupie uczonych, którzy ogłosili
listę rzeczy niemożliwych. Tyle, że raz na jakiś
czas pojawia się osoba, która listy nie zna
i po prostu te rzeczy robi.
Jednak wspominaliście panowie, że
pojawiają się pomysły, które wymagają
korekty ze względów technologicznych.

> Piotr: Oczywiście. Schody muszą mieć odpowiednią sztywność, wytrzymałość i na to
zawsze musimy zwracać uwagę. W razie
problemów podczas użytkowania, nikt nie
będzie miał pretensji do architekta tylko
do wykonawcy.
Na projektach, z którymi przychodzą
projektanci, musimy więc wprowadzać
korekty, uwagi i uzupełnienia, które wynikają
z naszego doświadczenia. Czasami okazuje
się też, że projekt sam w sobie jest dobry,
ale np. nie ma miejsc, do których można
przymocować taką konstrukcję. I też trzeba
coś zmienić.

O właśnie, co najczęściej bywa
problematyczne?

> Piotr: Z naszymi realizacjami wchodzimy
do budynku pod koniec inwestycji i często to,
co zastajemy, zmusza nas do różnych modyfikacji. Przykładowo: kiedy trzeba postawić
ściankę, budowlańcy zwykle wybierają najszybszą opcję, czyli ściankę g-k. A my mamy
problem, bo nie można się do niej kotwić,
przymocować balustrady itp. I zaczynają się
te przysłowiowe „schody”.
Jeśli dostajemy gotowy projekt schodów, wolę pojechać na budowę i wszystko
osobiście sprawdzić. Ci, którzy przygotowują
projekty, lecz nie wykonują i nie montują
schodów, na pewne rzeczy nie zwracają uwagi. A istotna jest nawet taka wydawałoby się
banalna kwestia, jak możliwość wniesienia
elementów.
Niedawno robiliśmy schody według pomiarów dostarczonych przez klienta, bo była
to realizacja w Niemczech i ze względu na
czas nie zdołaliśmy tam pojechać. Upewnialiśmy się kilka razy, czy wymiary są
właściwe, prosiliśmy o dodatkowe pomiary.
Przyjeżdżamy z gotowymi schodami i okazuje się, że mamy je zamontować na drugim
piętrze, a prowadzi tam bardzo wąska
klatka... Na dodatek ściany w mieszkaniu nie
były proste tylko „w kliny”. I wyszedł jeszcze taki często popełniany błąd, na który
zawsze uczulam. Mianowicie – jeśli początkowe stopnie startują za wcześnie przed
krawędzią otworu stropowego, to o strop
będziemy zawadzali głową. W tym wypadku
inwestorzy stwierdzili, że sobie z tym
poradzą, ale wchodząc i schodząc, będą już
zawsze musieli się schylać.
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Najbardziej
nietypowy projekt?
Pewna firma miała
> Piotr: Każdemu, również mnie, zdarzają
się błędy. A życie, czyli montaż, zawsze je
weryfikuje. Wszystko co składamy wstępnie
na warsztacie do siebie pasuje – płaszczyzny,
kąty, wymiary – wszystko gra. Natomiast
później na budowie okazuje się, że ta sztywna
bryła, którą są schody, nie wchodzi tak łatwo
w drugą sztywną bryłę, czyli pomieszczenie.
Dlatego zawsze posiłkuję się dodatkowymi
pomiarami i staram się przewidzieć, że gdzieś
może zdarzyć się jakiś błąd. Robię łańcuchy
pomiarowe, nigdy nie mierzę tylko z punktu
A do punktu B. Robię dwie bazy pomiarowe, trójkąty, sumuję, bo wtedy sam siebie
sprawdzam. Jeśli różnica wynosi nie więcej
niż 1-2 mm, wiem, że wszystko się zgadza.
I unikam połączeń „na sztywno”, żeby móc
w trakcie montażu przesunąć „się” o 1-2 cm.
Załóżmy, że chcemy zamówić u was
schody – kiedy jest optymalny moment na
pierwszą konsultację?

> Piotr: Oczywiście najlepiej na etapie projektu budynku, ale takich realizacji jest stosunkowo mało. Często mamy do czynienia z budynkami deweloperskimi, a tam pojawiamy
się przy pewnym stanie zaawansowania prac.
Niestety deweloperzy są nastawieni na jak
największy zysk, więc wszystko jest projektowane „na styk”, zwłaszcza schody, otwory
w stropach, przejścia i klatki schodowe.
> Karol: Można powiedzieć, że od jakiegoś
czasu ani budynków mieszkalnych, ani miast
nie projektują architekci tylko deweloperzy.
Nieraz słyszymy, że architekci skarżą się, że
są zmuszani do „wyciskania” jak największej
powierzchni użytkowej. To jest bolączka nie
tylko w skali urbanistycznej, ale też wnętrzarskiej i funkcjonalnej – bo brakuje potem
miejsca na geometrię wygodnych schodów.
W której stali lepiej się czujecie – czarnej
czy nierdzewnej?

> Karol: Chętnie pracujemy i w jednym,
i w drugim materiale. Choć od razu muszę zaznaczyć, że nie zawsze uzasadnione jest używanie stali nierdzewnej. Pochwyt balustrady
powinien być wykonany ze stali nierdzewnej,
bo ona się nie wyciera, ale już w konstrukcji
schodów jest to zbędny wydatek.
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Jak uniknąć takich „schodów” w trakcie
montażu schodów?

która spieniała każdy
płyn, jaki się w niej
znalazł. Potrzebowała
na targi urządzenia,
które będzie
demonstrowało ten
proces. Stworzyliśmy
więc maszynę, która
tę butelkę regularnie
naciskała. Trzeba
było rozwiązać
naprawdę wiele
kwestii, chociażby gdzie
i w jaki sposób tę pianę
odprowadzać…

> Piotr: Realizowaliśmy kiedyś schody zabiegowe oparte na jednej belce centralnej, która
miała przekrój trójkąta. Już samo jej ukształtowanie i wyspawanie ze stali nierdzewnej nie
było łatwe, ale jeszcze bardziej pracochłonne
okazało się wykończenie. Dwóch czy trzech
ludzi szlifowało tę belkę przez trzy tygodnie.
Niedawno robiliśmy też ogrodzenie. Niby
proste: elementy poziome górne i dolne
oraz pionowe, nieregularnie rozmieszczone
szczeble. Ale stal nierdzewna przy długich
elementach odkształca się podczas spawania,
więc doprowadzenie tego do jednej płaszczyzny nie było prostym zadaniem.
Czyli nie tylko skomplikowane, bardzo
rozrzeźbione bryły bywają trudne
w realizacji?

> Piotr: Wbrew pozorom – im prostszy efekt
wizualny, tym może być trudniejszy do osią-

gnięcia. Przy prostych konstrukcjach widać
każdą niedokładność, nic nie da się ukryć.
> Karol: Bardzo trudne w realizacji są minimalistyczne, proste schody, np. dywanowe
drewniane. Kiedy jakiś czas temu architekci i inwestorzy wykazali zainteresowanie tego typu
schodami, postanowiliśmy przyjrzeć się tematowi i ze stolarzem na warsztacie wykonywaliśmy różne próby. Zrobiliśmy też wówczas
rozeznanie na rynku i okazało się, że firmy,
które podawały na swoich stronach internetowych, że wykonują tego typu schody, miały
tylko wizualizacje i tak naprawdę dopiero się
do tego przymierzały. Tajemnica tkwi w takim
zmontowaniu biegów, żeby były samonośne.
Cała konstrukcja kryje się wewnątrz, wyglądają
więc bardzo efektownie. Mamy kilka takich
realizacji, ale przestaliśmy je wykonywać,
ponieważ okazało się, że drewno jest żywym
materiałem i cały czas pracuje. Nie widziałem
jeszcze, żeby ktoś tak dopracował tę konstrukcję, żeby po jakimś czasie nie zaczęła sprawiać
problemów. Odeszliśmy więc od tego.
Zauważacie panowie jakieś mody czy
dominujące trendy? Co teraz cieszy się
największą popularnością jeżeli chodzi
o schody?

> Piotr: Coraz większym zainteresowaniem cieszą się schody dywanowe ze stali.
W ostatnim czasie ludzie trochę uciekają od
drewna. Bardzo modne stało się też szkło,
np. w balustradach zewnętrznych i wewnętrznych. Schody szklane cieszą się już mniejszym
zainteresowaniem, choć mieliśmy też takie
zamówienia, na przykład – od klienta, który
dodatkowo zażyczył sobie, żeby szkło było
czarne, a stopnie podświetlane.
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Wychodzimy
z założenia – im
projekt jest prostszy,
Czasami odwodzimy od użycia szkła
w balustradach, bo ten materiał ma swoje
zalety, ale też dużo wad użytkowych. Jest
trudny do utrzymania w nienagannym stanie.
Bardzo szybko pojawiają się na nim zabrudzenia i zarysowania. Szkło, żeby miało swoją
wytrzymałość, powinno mieć odpowiednią
grubość, a to powoduje, że konstrukcja też
musi być mocna.
Wszystko oczywiście zależy od kontekstu
i umiejscowienia schodów. Jeżeli są wyeksponowane i mają być znaczącym elementem
dekoracyjnym w pomieszczeniu, wówczas
warto zainwestować w coś bardziej spektakularnego, zastosować jakieś nietypowe rozwiązanie. Jeśli natomiast są one np. ukryte
w klatce schodowej, to trzeba się zastanowić, czy efekt wizualny wart jest wysokich
kosztów. Fachowość polega na szukaniu
i znalezieniu kompromisu między walorami
estetycznymi, użytkowymi, a kosztem.
Trzeba tych kilka aspektów ze sobą zgrać
i dopiero wówczas uzyskujemy zadowalający
efekt końcowy.
> Karol: Zauważamy różne chwilowe mody,
ale czasami warto od nich odejść, bo trzeba
pamiętać, że schody mają nam służyć przez
wiele lat. Staramy się więc oferować takie
schody, by pasowały do każdych mebli jakie
postawimy we wnętrzu.
Istnieje przepis na ponadczasowe schody?

> Piotr: Wychodzimy z założenia – im projekt
jest prostszy, tym tak naprawdę ładniejszy
i bardziej funkcjonalny. To takie schody jak
rysują dzieci w przedszkolu (śmiech). Inna
sprawa, że tak jak wspominaliśmy są one
jednymi z trudniejszych w realizacji.
> Karol: Mamy dwie takie konstrukcje, które
przez fachowców zostały określone jako
archetyp schodów. Właśnie te najprostsze.
Architekci dobrze znają stal jako
„tworzywo architektoniczne”?

> Piotr: Nie do końca rozumieją ten materiał, nie znają różnic pomiędzy stalą czarną
a nierdzewną. Trochę na zasadzie mody
powtarza się pewne rozwiązania, co nie
zawsze jest uzasadnione. Oczywiście nie
można generalizować, są różni architekci.
Zauważamy jednak zmianę jeśli chodzi
o projekty, które do nas trafiają. Dawniej
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tym tak naprawdę
ładniejszy i bardziej
funkcjonalny. To takie
schody jak rysują dzieci
w przedszkolu. Inna
sprawa, że są one
jednymi z trudniejszych
w realizacji.
Mamy dwie takie
konstrukcje, które
przez fachowców zostały
określone jako archetyp
schodów. Właśnie te
najprostsze.

dostawaliśmy projekty dość kompletne. Może bez szczegółowych rozwiązań
technicznych, takich jak np. połączenia
śrubowe, ale wszystko było zwymiarowane,
były dołączone odpowiednie rysunki. W tej
chwili niestety coraz częściej jest to tylko
powołanie się na jakieś zdjęcie z gazety,
albo jednoobrazkowa wizualizacja. I od razu
pytanie o wycenę. A gdzie wymiary? Geometria? Rzuty? Przekrój? Nie mówiąc o oparciu
czy kotwieniu...
Obserwujemy, że obecni absolwenci mają
bardzo słabą wiedzę na temat materiałów,
wytrzymałości, połączeń. Często są to rozwiązania bardzo życzeniowe, które nie mają
za wiele wspólnego z możliwością wykonania
bez znaczącego prze– lub doprojektowania.
> Karol: Pamiętam pewien projekt studentki
akademii sztuk pięknych, praca dyplomowa.
Popatrzyłem na niego i powiedziałem, że
o 18.00 jest pociąg do Krakowa, tam przyjmie
ją niejaki Wit Stwosz. Być może jemu się uda
zrealizować jej pomysł. A ona na to: „Ale ja go
nie znam…”.

Stąd pomysł na coroczne spotkania ze
studentami architektury?

> Karol: Rzeczywiście, co roku gościmy
w naszym warsztacie studentów piątego
roku architektury... Przychodzą w ramach
przedmiotu poświęconego projektowaniu
detalu architektonicznego – naszym zdaniem to znakomita inicjatywa. Pokazujemy
im park maszynowy, opowiadamy o charakterystycznych właściwościach stali,
możliwościach i ograniczeniach jej obróbki,
o spawaniu konstrukcji, połączeniach
śrubowych, łączeniu różnych materiałów.
Pokazujemy też nasze projekty i realizacje
zwracając uwagę na fazę ich wykonania.
Odpowiadamy na pytania.
Wydaje się, że rzemiosło przeżywa
obecnie pewien „renesans”.
Obserwujecie takie zwiększone
zainteresowanie swoimi usługami,
większą chęć posiadania przedmiotów
wykonanych ręcznie?

> Karol: Jak ma się odbywać renesans
rzemiosła, skoro brakuje fachowców i szkół,
które by ich przygotowywały? Z ludźmi
do pracy w rzemiośle w każdej branży jest
coraz gorzej.
Ale klientów zainteresowanych takimi
produktami jest chyba coraz więcej?

> Piotr: W tej chwili w dużej mierze cena
decyduje o tym, że wciąż jeszcze wygrywają
produkty masowe. Zdarzają się jednak klienci, którzy chcą mieć coś innego, nietypowego, co by ich wyróżniało. Jeśli dysponują
odpowiednim budżetem, wtedy powstają
naprawdę ciekawe realizacje, bo można „zaszaleć” i zastosować nietypowe rozwiązania
i materiały.
Ale są też i tacy, którzy może nie dysponują bardzo dużym budżetem, lecz mają
taką chęć i decydują się na rozwiązania
indywidualne, choć niekoniecznie z takim
rozmachem.
> Karol: Ludzie często boją się realizować
własne koncepcje. Swoje mieszkania urządzają nie dla siebie tylko dla znajomych. Jeśli
jednak się odważą, wtedy mają prawdziwą
satysfakcję, bo posiadają w domu coś niepowtarzalnego, coś co sobie sami wymyślili.
Albo co ktoś wymyślił tylko dla nich.
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Kruszywo do dachowych
zadań specjalnych
Zielone i użytkowe dachy to konstrukcje coraz częściej pojawiające się w projektach budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej. Ich właściwe wykonanie wymaga jednak położenia
szczelnej izolacji na stropie. Dobrym rozwiązaniem wspomagającym szybkie odprowadzenie
wód deszczowych jest zastosowanie kruszywa Leca® Keramzyt, czego dowodzą obiekty
w Warszawie, Bydgoszczy i Gdańsku.

J

Jeszcze kilkanaście lat temu wykonanie
prawidłowej hydroizolacji dachów zielonych
czy użytkowych nie należało do łatwych.
Dostępnych na rynku materiałów hydroizolacyjnych było bardzo niewiele. Obecnie
problem ochrony stropodachu przed przeciekaniem rozwiązuje wodoszczelny beton lub
fachowo wykonany system hydroizolacji ze
szczelnymi warstwami. Na tak zabezpieczonych powierzchniach łatwiej układać kolejne
warstwy pełniące funkcje: termoizolacji,
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wyrównania poziomów, drenażu, zatrzymywania części wód opadowych, podbudowy pod
nawierzchnie i zabezpieczenia przed przerastaniem korzeni. Dla użytkowników wybudowanego obiektu pozostanie widoczna zieleń
rosnąca na substratach ziemi ogrodniczej lub
nawierzchnie placów i chodników.

Właściwości kruszywa
Materiałem dobrze nadającym się do wykorzystania przy takich konstrukcjach jest Leca® Ke-

ramzyt. To lekkie, ceramiczne kruszywo, które
z powodzeniem może być wykorzystywane
przy realizacji dachów zielonych i użytkowych.
Jest materiałem mrozoodpornym, dzięki czemu zachowuje trwałość przez dziesiątki lat.
Przestrzenie pomiędzy granulkami keramzytu
pozwalają na skuteczne odbieranie i odprowadzanie wód opadowych. To szczególnie
ważne podczas, coraz częściej występujących
w ostatnich latach, deszczów nawałnicowych.
Kruszywo, którego nasiąkliwość osiąga 35%,

Z:A

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Galeria Północna w Warszawie,
architektura: APA Wojciechowski Architekci

Osiedle Platanowy Park w Bydgoszczy,
architektura: CDF Architekci

Zespół budynków mieszkalno-usługowych
Brabank w Gdańsku, architektura: Studio
Architektoniczne Kwadrat

stanowi jednocześnie magazyn wilgoci dla
roślin w okresach suchych. Współczynnik
przewodzenia ciepła dla Leca® Keramzytu
o wilgotności 30% wynosi 0,145 W/mK.
Sprawia to, że nawet mokre kruszywo jest
kilkakrotnie lepszym izolatorem niż urodzajna
ziemia czy piasek (np. dla piasku współczynnik
lambda wynosi 0,40 W/mK). Materiał może
być uwzględniany przy bilansowaniu strat
ciepła, co pozwala na zmniejszenie grubości
warstwy innych materiałów izolacyjnych.
Natomiast jako materiał ceramiczny jest
niepalny i odporny na kwasy humusowe oraz
nawozy. Ciężar nasypowy Leca® Keramzytu budowlanego L o frakcji 10-20 mm lub
8-20 mm to ok. 300 kg/m3. Tak niewielki ciężar
pozwala na układanie tego kruszywa jako
dodatkowego wypełnienia wyrównującego
poziomy innych warstw na dachach.

Pomocny kalkulator
Aby wspomóc architektów przy projektowaniu zielonych dachów, firma Leca Polska
stworzyła przydatny kalkulator, który pomoże
prawidłowo zestawić warstwy dachu zielonego w zależności od jego rodzaju, użytych

materiałów oraz wymagań technicznych
(całkowita grubość, maksymalny ciężar, opór
cieplny, magazynowanie wody). Narzędzie
można znaleźć na stronie www.leca.pl/
dla-projektanta/kalkulatory/.

Trzy przykłady
Leca® Keramzyt znalazł zastosowanie na
wielu dachach w Polsce i na świecie. Warto
wymienić trzy ciekawe, krajowe realizacje.
Jedną z najnowszych jest warszawska Galeria
Północna 1 , 2 , zaprojektowana przez zespół pracowni APA Wojciechowski Architekci.
Leca® Keramzyt 4-10 został zastosowany
na dachu galerii jako lekkie wypełnienie
drenażowe pod warstwy wegetacyjne roślin
oraz jako podłoże pod powierzchnie użytkowe ciągów pieszych. Wykonaniem zielonego
dachu zajęła się firma Werbena Art. sp. z o.o.
Bardzo interesującym przykładem wykorzystania keramzytu jest również bydgoskie
osiedle Platanowy Park autorstwa pracowni
CDF Architekci z Poznania 3 , 4 . Warstwa
Leca® Keramzytu odciąża tam konstrukcję
podziemną nad garażami, izoluje oraz pełni
rolę podbudowy pod nawierzchnię zielonego

1

2

3

4

5

6

dachu. W tym konkretnym przypadku „zielony dach” nad garażami jest między innymi
placem zabaw pomiędzy blokami. Obiektem wartym zauważenia jest także zespół
budynków mieszkalno-usługowych Brabank
w Gdańsku 5 , 6 , który zaprojektowało
Studio Architektoniczne Kwadrat z Gdyni.
Na powierzchni części stropów wykonano
tam zielone dachy wypełnione warstwą
wyrównawczą i drenażową z Leca® Keramzytu. Do układania kruszywa zastosowano
pompę pneumatyczną, w którą wyposażony
był samochód dostarczający keramzyt. Dzięki
temu materiał izolacyjny położyło jedynie
dwóch pracowników. Projektem dachów zielonych, na których wykorzystano 280 m3 Leca®
Keramzytu, zajęła się pracownia RS Architektura Krajobrazu. 

Leca Polska sp. z o.o.
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel.: +48 58 772 24 10 (11)
email: leca@leca.pl
www: leca.pl
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KURS OPEN BIM
SEZON 1, ODCINEK 1
KURS OPEN BIM
SEZON 1, ODCINEK 1

KURS OPEN BIM
SEZON 1, ODCINEK 1

KURS OPEN BIM
SEZON 1, ODCINEK 1

Open BIM / Współpraca
i koordynacja międzybranżowa
arch. Paweł Przybyłowicz

Tematem dotyczącym koordynacji modeli branżowych rozpoczynamy cykl artykułów
poruszających zagadnienia wykorzystywania cyfrowego modelu 3D w projektowaniu
wielobranżowym. Na przykładzie programu ArchiCAD zaprezentujemy techniki i metody
tworzenia zintegrowanego modelu złożeniowego przy wykorzystaniu standardów Open BIM.

B

BIM jest jednym z najgorętszych tematów
ostatnich lat w branży budowlanej. Szczególnie istotnym zagadnieniem jest współpraca podczas projektowania i zapewnienie
wysokiego poziomu koordynacji pomiędzy
projektami branżowymi. Jednym z głównych
powodów rozpoczęcia prac nad modernizacją procesów budowlanych była właśnie chęć
redukcji kosztów związanych z niewykrytymi
na etapie projektowania kolizjami.

Tradycyjny model współpracy
Omawiając temat koordynacji międzybranżowej, z reguły koncentrujemy się na zagadnieniach niedopasowania geometrii elementów
budynku i instalacji. Jest to jednak zagadnienie znacznie szersze, obejmujące również
kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną,
granicami działek, istniejącymi częściami
budynku w przypadku przebudowy lub np.
niezgodność projektu konstrukcji z projektem
architektonicznym.
W tradycyjnym procesie projektowania,
w którym wykorzystywane są techniki CAD,
błędy w koordynacji międzybranżowej powstają w głównej mierze z powodu ograniczonych możliwości kontroli dokumentacji rysunkowej projektu, co wynika z braku narzędzi
pozwalających na ich automatyczną analizę.
Stosowana metoda komunikacji i koordynacji
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wykorzystująca rysunki 2D i grupową kontrolę w czasie spotkań koordynacyjnych jest pracochłonna i zależna od możliwości rozumienia
i znalezienia błędów przez projektantów. BIM
natomiast dostarcza wielu narzędzi umożliwiających skuteczne wyszukiwanie i raportowanie błędów w projektach.

Otwarty format wymiany danych
Jeżeli spojrzymy na zagadnienie koordynacji
branżowej w szerszym ujęciu, to dotyczy ona
wszelkich zagadnień związanych ze współpracą w oparciu o modele BIM, a nie tylko
wyszukiwania kolizji. Na etapie projektowania
poszczególne modele branżowe wykorzystywane są jako modele referencyjne, ułatwiając
bieżącą kontrolę postępu pracy i podejmowanie decyzji projektowych. Ta podstawowa
idea pracy w BIM z powodzeniem może być
zrealizowana w całości w programie ArchiCAD. Dzięki zaimplementowaniu otwartych
standardów Open BIM, modele mogą być
skutecznie łączone i analizowane. Dotyczy to
wszystkich procesów takich jak przeglądanie,
porównywanie, generowanie dokumentacji
i zestawień lub wykorzystanie automatycznych analiz i metod komunikacji 1 .
Pamiętać należy, że w projektowaniu
wielobranżowym wykorzystywane są różne
platformy i narzędzia modelowania. Z myślą

o ułatwieniu międzydyscyplinarnej współpracy w branżach AEC (architekci/inżynierowie/
konstruktorzy) został opracowany otwarty
format wymiany danych – IFC (Industry
Foundation Classes). Umożliwia on wydajny
import i eksport elementów 3D oraz powiązanych danych niegeometrycznych niezależnie
od aplikacji, jaka została użyta do utworzenia
modelu. W projektach wykonanych w środowisku ArchiCAD możliwe jest łączenie modeli
w wybranych formatach natywnych lub zastosowanie formatu IFC. ArchiCAD obsługuje
import i eksport plików IFC zarówno w wersji
IFC2x3, jak i IFC4. Przyjazny dla użytkownika
interfejs i szerokie możliwości konfiguracji
niestandardowej umożliwiają efektywną
komunikację oraz szybkie i łatwe wykrywanie
błędów w czasie pracy nad projektem.

Specyfika wykorzystania formatu IFC
W pracy z modelami IFC geometria i dane
zawarte w modelu podlegają interpretacji
i, zgodnie z ustawieniami translacji IFC, są
zamieniane na elementy budynku. Proces ten
jest uzależniony od sposobu zapisu pliku źródłowego oraz ustawień programu ArchiCAD,
co może mieć wpływ na możliwości analizy
lub wykorzystania elementów z modelu IFC.
Poprawność interpretacji zależna jest od
wielu czynników. Jednym z nich jest prawi-
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1 R
 aport kolizji pomiędzy połączonym modelem konstrukcji
a elementami instalacji wentylacyjnej

dłowa klasyfikacja elementów w modelu IFC.
Ponieważ proces ten uzależniony jest od
ustawień modelu, z którego generowany jest
plik IFC, należy zwrócić uwagę na możliwości
konfiguracyjne wykorzystywanego oprogramowania oraz uzgodnić i przetestować poszczególne sytuacje zanim rozpoczniemy współpracę z projektantami innych branż. Dobrym
rozwiązaniem jest uprzednia kontrola pliku IFC
w ogólnodostępnych przeglądarkach modeli IFC
i wstępne sprawdzenie struktury elementów
budynku zapisanych w modelu przed podłączeniem lub otwarciem w programie ArchiCAD.
W trakcie importu następuje odczytanie odpowiednich elementów z modeli IFC
i konwersja na elementy budynku takie jak
np. ściany czy stropy. W przypadku skomplikowanej geometrii w zależności od ustawień translacji tworzone są obiekty GDL lub
Kształty, którym przypisywana jest odpowiednia klasyfikacja tak, by mogły podlegać
wyszukiwaniu, analizom lub zestawieniom.
Jak zostało wspomniane, modele IFC są wykorzystywane do porównywania i kontroli
modeli branżowych. Użycie plików IFC w programie ArchiCAD może mieć również na celu
ułatwienie pracy poprzez zamianę elementów
modelu IFC na elementy ArchiCAD, co skraca
proces przygotowania modelu i minimalizuje
konieczność powtórnego modelowania.

Łączenie modeli branżowych

2 M
 odele branżowe (wentylacja i konstrukcja) połączone z modelem architektury przy
pomocy modułów Hotlink i zwizualizowane poprzez zastosowanie Wariantu graficznego

3 P
 rzykład wyszukiwania kolizji pomiędzy drzwiami modelu architektury
a połączonym modelem konstrukcji

Skuteczną metodą pozwalającą na łączenie
poszczególnych modeli branżowych jest
zastosowanie modułów połączonych Hotlink.
Umożliwiają one dołączanie do projektu zewnętrznych modeli (lub ich części) w formacie
ArchiCAD, modeli IFC, Rhino3D, a po zainstalowaniu odpowiednich rozszerzeń – modeli
w formacie RVT zamienionych na obiekty 2 .
Moduły Hotlink dostarczają wszystkich
potrzebnych funkcji do zarządzania i aktualizacji wykorzystywanych modeli, które mogą
być dołączane z zachowaniem wysokości
i wzniesienia kondygnacji. W pełni integrują
się z modelem architektury, pozwalając na
generowanie spójnej dokumentacji zestawień
lub analizę kolizji. Moduły Hotlink są szeroko
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stosowaną techniką również w czasie pracy
z projektami, w których używane są tylko pliki
natywne ArchiCAD, do wielokrotnego wykorzystania powtarzających się części modelu,
takich jak np. mieszkania, trzony sanitarne
i komunikacyjne, a nawet całe powtarzalne
kondygnacje.
Model w formacie IFC może być bezpośrednio podłączony do modelu jako Hotlink
lub otwarty w programie ArchiCAD, i zapisany
w formacie natywnym przed podłączeniem.
Ta druga metoda umożliwia zastosowanie
szczególnej techniki porównywania zmian
w kolejnych wersjach modeli IFC. W powtarzającym się procesie wymiany plików referencyjnych IFC do aktualnego modelu importowane
mogą być jedynie elementy utworzone lub
zmodyfikowane oraz informacja o elementach
usuniętych. Upraszcza to komunikację z projektantami branżowymi i przyspiesza analizę bieżących zmian w projekcie.

Koordynacja automatyczna
Podstawowym sposobem współpracy międzybranżowej jest wizualna kontrola stopnia
koordynacji elementów budynku i zmian
w wyniku procesu projektowego. W przeciwieństwie do tradycyjnie wykorzystywanych
rysunków 2D, dzięki zastosowaniu modeli 3D
może być ona wykonywana w wielu różnych
widokach i kontekstach.
Przeglądanie modelu może być wspomagane narzędziami, takimi jak Kombinacje warstw
lub Warianty graficzne, które pozwalają na
zmianę sposobu wyświetlania elementów modelu, co ułatwia dostrzeżenie ewentualnych
rozbieżności. Warianty graficzne wykorzystują
możliwości definiowania reguł, na podstawie
których w wybranych elementach mogą być
zmieniane atrybuty linii, wypełnień i wykończeń powierzchni. Jeżeli w kryteriach reguł
zastosujemy różnorodne cechy i właściwości
elementów budynku, uzyskamy możliwość
półautomatycznej kontroli poprawności modeli np. poprzez oznaczanie na wybrany kolor
drzwi niespełniających założonych wymagań.
Podejście do koordynacji modeli branżowych polegające jedynie na wizualnej
ocenie zgodności modeli jest jednak w wielu
sytuacjach nieefektywne. W programie
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Jeżeli spojrzymy
na zagadnienie
koordynacji branżowej
w szerszym ujęciu, to
dotyczy ona nie tylko
wyszukiwania kolizji
ale wszelkich
zagadnień związanych
ze współpracą
w oparciu o modele
BIM. Dzięki
standardom Open BIM
modele branżowe
mogą być skutecznie
łączone i analizowane,
co ułatwia bieżącą
kontrolę postępu
pracy i podejmowanie
decyzji projektowych.

ArchiCAD wdrożono rozwiązania pozwalające
na automatyzację tego procesu – wykrywanie
kolizji, oznaczanie elementów i komentowanie
poszczególnych sytuacji powodujących kolizje
oraz przekazywanie tych informacji do poszczególnych projektantów.
Dotychczas wykrywanie kolizji możliwe
było jedynie pomiędzy elementami budynku
a instalacjami po zainstalowaniu dodatku
MEP Modeler. Aktualnie procedura wykrywania kolizji umożliwia porównanie dwóch dowolnych zbiorów elementów, co pozwala np.
na wyszukiwanie kolizji pomiędzy drzwiami
z modelu architektonicznego a podłączonym
modelem konstrukcji w formacie IFC 3 .
Efekty analizy kolizji rejestrowane są
automatycznie w palecie Zakreślacz projektu
w postaci notatek zawierających odniesienie
do elementów powodujących kolizje i umoż-

liwiających dodawanie komentarzy. Wpisy
w Zakreślaczu mogą być również wykonywane ręcznie i dotyczyć innych zagadnień
związanych z analizowanymi modelami
IFC, np. informacji o konieczności zmian lub
zapytań o możliwości rozwiązań. Na co dzień
Zakreślacz używany jest do komunikacji
pomiędzy członkami zespołu projektowego,
co jest szczególnie wydajne w pracy przy
wykorzystaniu Serwera BIM, który umożliwia
jednoczesną pracę nad projektem wszystkim
zainteresowanym osobom.
Pozycje Zakreślacza mogą być wymieniane
z innymi programami do tworzenia lub przeglądania modeli IFC. Odbywa się to przy pomocy plików BCF (BIM Collaboration Format),
które wykorzystują otwarty standard zatwierdzony przez buildingSmart i zaimplementowany w wielu programach konstrukcyjnych,
instalacyjnych i sprawdzających modele BIM.
Umożliwia to przesyłanie notatek z komentarzami, informacjami na temat elementów,
których dotyczą, widoku 3D i ewentualnych
płaszczyzn cięcia. Ponieważ w pliku BCF przekazywane są tylko informacje o powiązanych
z notatką elementach modelu (poprzez niepowtarzalny globalny identyfikator IFC), a nie
cały model lub jego części, pozwala to na zachowanie spójności i jednoznaczności w całym
procesie przeglądania modelu IFC na różnych
platformach i w kolejnych wersjach.
***
Zagadnienia opisane w artykule dotyczą sytuacji, w której wszystkie zadania związane
z kontrolą modeli branżowych wykonywane
są w programie ArchiCAD. Jest to sytuacja korzystna z punktu widzenia projektanta, ponieważ umożliwia bieżącą kontrolę poprawności
całego procesu projektowego w środowisku,
które na co dzień wykorzystuje do opracowania projektu architektonicznego. 

arch. Paweł Przybyłowicz
Graphisoft certified
ArchiCAD BIM manager
> pawel@bimteam.pl
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Osłonięte przed deszczem
i hałasem

DOM

Ogrody zimowe oraz zabudowane, przeszklone tarasy i balkony to świetny sposób
na stworzenie miejsc wypoczynku, z których można korzystać nawet przy niesprzyjającej
aurze. Nowoczesne systemy zabudowy pozwalają budować konstrukcje estetyczne,
trwałe i dobrze chroniące przed warunkami zewnętrznymi.

Z

Zadaszenia do ogrodów zimowych

Ogrody zimowe są najczęściej budowane przy
domach jednorodzinnych, ale mogą też wzbogacić obiekty takie jak hotele, restauracje czy
biurowce. System Morad AD-50 umożliwia
wykonywanie konstrukcji o różnych kształtach. Dzięki profilowi zawiasowemu dach
można oprzeć o belkę poziomą okapu. Rozwiązanie to pozwala na pochylenie połaci pod
dowolnym kątem w zakresie 5o-45o. Zarówno
krokwie, jak i belka okapu mogą być wzmocnione standardowymi profilami aluminiowymi
lub stalowymi, co umożliwia zwiększenie
gabarytów konstrukcji. Wypełnienie stanowi
szkło (o grubości od 16 do 56 mm) lub poliwęglan komorowy. System uzupełniają uszczelki
i membrany z EPDM zapewniające odpowiednią wodo- i wiatroszczelność oraz izolatory
z PVC i spienionego PE, które gwarantują
wysoką izolacyjność termiczną. Zadaszenia
AD-50 można łączyć z dowolnym systemem
okienno-drzwiowym firmy Morad, w tym aluminiowo-szklanym, bezramowym systemem
zabudowy MZ-30.

Przeszklone balkony i tarasy
MZ-30 to nowoczesny system zabudowy stosowany zwykle na balkonach oraz tarasach w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych.
Chroni nie tylko przed warunkami atmosferycznymi, ale też przed panującym na zewnątrz
hałasem. Rozwiązanie to pozwala na złożenie
kilku lub wszystkich skrzydeł przeszklenia na
jedną stronę, w momencie gdy chcemy zlikwidować barierę. Zabudowa wyposażona jest
w rygle blokujące panele, które można otworzyć
tylko od wewnętrznej strony, co gwarantuje
ochronę przed włamaniem. Przewidziano też
możliwość mycia szyb bez potrzeby wychylania
się na zewnątrz.

Zabudowa pozbawiona jest ram pionowych, dzięki czemu przeszklenie wygląda
bardzo estetycznie, pozwala bez przeszkód
rozkoszować się widokiem oraz nie ogranicza dostępu światła dziennego. Dodatkowo
zminimalizowana jest ingerencja w wygląd
elewacji.
Profile systemu MZ-30 wykonane są
z aluminium, natomiast akcesoria – z tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej.
Tafle szkła podwieszone są poprzez profil
pośredni i rolki jezdne do profilu nośnego zamocowanego do sufitu. Dolna krawędź szkła
prowadzona jest w profilu zamocowanym
do posadzki lub poręczy balustrady. Panele
przejeżdżają przez naroża, dzięki czemu
zapewniają łatwość montażu oraz nadają
się do wykorzystania w większości budyn-

ków. Wypełnienie stanowi szkło hartowane
lub hartowane laminowane. Maksymalna
wysokość zabudowy to 2600 mm, natomiast
szerokość skrzydła mieści się w przedziale
od 400 do 750 mm.
Powierzchnie kształtowników są zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie
lub pokryte poliestrowymi lakierami proszkowymi. Konstrukcja dostępna jest w pełnej
gamie kolorów RAL, a także metalizowanych
lub drewnopodobnych.

Morad Sp. z o.o.
ul. Kościerska 13, 83-300 Kartuzy
tel. 58 694 91 50
www.morad.pl
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Urok lekkiej fasady
Łukasz Kawała

Interesujące możliwości projektowania fasad dają architektom systemy pokryć budynków
oferowane przez firmę Danpal. Lekkie panele wykonane z poliwęglanu w różnym stopniu
przepuszczają światło, izolują termicznie i nie wymagają tak ciężkich konstrukcji jak szkło.
Potwierdza to rozbudowa hali logistyczno-montażowej w Jasinie pod Poznaniem.

P

Produkowane przez Danpal systemy obudów
budynków z zastosowaniem paneli Danpalon
to alternatywa dla ściennych, dachowych
i wnętrzarskich systemów szklanych. Dystrybucją tego rozwiązania w Polsce zajmuje się
wrocławska firma Lumiterm.

Kasety wielu możliwości
Obudowy elewacyjne dostępne są w postaci
kaset Danpatherm K12, które składają się
z dwóch przezroczystych płyt komorowych
z dystansem 100 mm połączonych profilami
aluminiowymi. Grubość całej kasety wynosi
12 cm, co dzięki zastosowanym w ich wnętrzu
profilom zapewnia systemowi sztywność
umożliwiającą podparcie w pionie co 4,0 m.
Projektanci mają do dyspozycji kasety o szerokości nawet 900 mm i długości do 13,5 metra.
W każdym z systemów obudów produkcji
Danpal można stosować panele o różnych
kolorach i o różnym wykończeniu powierzchni
– błyszczące (o podwyższonej odporności na
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graffiti i zadrapania), opalizujące, perłowe
czy też matowe. Struktura paneli to komórki
o wymiarach 4x4 mm, co nadaje tworzonym
przez nie powierzchniom „szklany wygląd”.
Dodatkowo pomiędzy płyty można wprowadzić półprzezroczystą izolację.
Ciekawym rozwiązaniem są też przezroczyste panele z wewnętrznymi żaluzjami
ControLite, które obracając się, regulują ilość
światła dziennego wpuszczanego do budynku
przez ścianę lub dach.
W zakresie kolorystyki można skorzystać
ponadto z paneli dwukolorowych (Kinetik),
paneli zmieniających wygląd w zależności od
pozycji oglądającego (3DLite) czy kolorowych
ruchomych żaluzji (w wariancie ControLite).

Opcja z wentylacją
Oprócz kaset Danpatherm K12 architekci mogą
wykorzystać systemy obudów wentylowanych
VRS, konkretnie system AirPT, czyli pojedyncze płyty w izolującej termicznie ramie. Zale-

tami tego systemu są: mała waga, długość
paneli do 12 m i możliwość montowania systemowych profili aluminiowych bezpośrednio
do ścian murowanych. Przykładowo tysiące
metrów kwadratowych VRS wykorzystano
do zrewitalizowania osiedla bloków mieszkaniowych w Paryżu. Powstało też wiele nowych obiektów inspirowanych możliwościami
dawanymi przez te okładziny.
Ważną zaletą obu wymienionych systemów obudów jest możliwość wymiany
pojedynczych paneli ze środka ścian bez
konieczności demontowania płyt na większej
powierzchni fasady. W przypadku Danpatherm K12 ewentualna wymiana zewnętrznych paneli nie dezorganizuje funkcjonowania
budynku nawet w zimie – wewnętrzna część
kaset nadal zamyka przestrzeń.

Rozbudowa jako wyzwanie
Polską realizacją, przy której wykorzystano
systemy Danpal, była rozbudowa hali mon-
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OBIEKT: rozbudowa hali montażowo-logistycznej w Jasinie pod Poznaniem
INWESTOR: Blum Polska Sp. z o.o.
Architektura: Tekktura Sp. z o.o., Sp.K.
Główni projektanci: arch. Maciej Tomczak,
arch. Hanna Michalik-Tomczak, arch. Tomasz Strzyżowski
Współpraca: arch. Barbara Lewandowska,
arch. Katarzyna Kozub-Paterczyk, arch. Jakub Chrzanowski

arch. Maciej Tomczak
architekt IARP, członek zarządu
Tekktura Sp. z o.o., Sp.K.
Przystępując do projektowania, kierowaliśmy się oczywiście wysokimi standarfot. łukasz kawała

dami firmy Blum. Chcieliśmy stworzyć
uniwersalną kubaturę pod kątem
kształtowania przestrzeni produkcyjnej
wewnątrz, przyjazną człowiekowi, który
spędza tam 8 godzin dziennie. Oprócz
komfortu cieplnego i sprawnej wentylacji oraz klimatyzacji najważniejszym
czynnikiem jest światło dzienne. Dlatego
uwzględniliśmy układ stron świata
północ-południe kształtując bryły dachu
i elewacji.
System Danpatherm K12 zapewnił
optymalne doświetlenie hali montażowej
w ciągu dnia. Światło przefiltrowane
przez poliwęglan i wypełnienie izolacyjne
nie daje efektu oślepienia przy jedno-

tażowo-logistycznej w siedzibie firmy Blum
w Jasinie pod Poznaniem. Powiększono tam
część produkcyjną i biurową, dobudowano
dwa bezobsługowe magazyny wysokiego
składowania oraz wprowadzono zmiany w zagospodarowaniu terenu. Za projekt odpowiadała poznańska pracownia Tekktura.
Projektując rozbudowę, architekci musieli
spełnić wiele skomplikowanych wymagań
dotyczących izolacyjności, walorów estetycznych czy wytrzymałości mechanicznej
– jednym z nich, mającym wpływ na komfort
i wymogi higieny pracy, było zapewnienie
dostępu światła dziennego do wnętrza.

Doświetlona hala
Siedziba producenta okuć meblowych w Jasinie to duży obiekt o charakterze przemysłowym. Sama długość elewacji dobudowywanej
hali wynosiła blisko 150 m, a wysokość 12 m.
Dla zapewnienia optymalnego doświetlenia poszukiwano technologii pozwalającej
wykonać półprzezroczystą fasadę dającą
wrażenie jednej płaszczyzny, bez widocznych
podziałów oraz o izolacyjności na poziomie
U=0,52 W/m2K. Projektanci uznali, że dobrym
rozwiązaniem będzie wybór jednego z systemów oferowanych przez firmę Danpal.

Na budowę dostarczono kasety Danpatherm K12 o długości 12 m i szerokości
600 mm. Montaż odbywał się w zimie na początku 2015 roku, w sposób podobny jak przy
płytach warstwowych – kasety składały się
„na styk”. Płaszczyzna gotowej fasady ma powierzchnię blisko 1400 m2, a dzięki niej światło
wpadające do środka jest miękkie i rozproszone, co było ważne także dlatego, że fasada
zlokalizowana jest od strony południowej.
Po dwóch latach dynamicznie rozwijająca
się firma wymagała kolejnej dodatkowej powierzchni. Inwestor zlecił więc zaprojektowanie i wzniesienie nowego budynku, w którym
dwie ściany o łącznej powierzchni 600 m2
również wykonano z kaset Danpatherm K12.
Mając jednak doświadczenie z poprzednim
projektem – zdecydowano się w pewnym
zakresie wykorzystać też kasety długości
aż 13 m. Montaż zakończono w 2017 roku.

czesnym maksymalnym doświetleniu
wnętrza. Hala nabiera dużej lekkości.
Oczywiście materiał nie jest powszechnie znany i stosowany w naszym kraju.
Długo trwały analizy otrzymanych modeli
fasady. Robiliśmy różne próby wytrzymałości, badaliśmy przezierności w różnych
warunkach pogodowych. Musieliśmy
przekonać się do tego rozwiązania. Sam
efekt estetyczny, który niewątpliwie jest
bardzo spektakularny, nie wystarczy.
Plusami tego rozwiązania są: transmisja rozproszonego światła do budynku,
brak konieczności stosowania żaluzji
wewnętrznych, estetyka elewacji,
niewidoczne połączenia montażowe
(ogranicza to ilość obróbek do minimum) i długość paneli.
Zastosowanie dla tego systemu widzę
wszędzie, gdzie potrzebne jest rozproszone światło słoneczne, czyli w obiektach
sportowych, budynkach wystawienniczych, muzealnych i halach przemysłowych. Ograniczenia w stosowaniu tego

Łukasz Kawała
doradca ds. projektów Lumiterm
> l.kawala@lumiterm.pl

materiału zaczynają się tam, gdzie kończy
się wyobraźnia architektów...
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Wentylacja garaży
wielostanowiskowych
/ porównanie systemów
Włodzimierz Łącki

Wentylacja w garażach spełnia dwie funkcje – wentylacji pożarowej oraz wentylacji ogólnej. Pierwsza z nich
powinna umożliwić bezpieczną ewakuację w przypadku pożaru, ochronić konstrukcję budynku i wspomóc
pracę ekip ratowniczych. Wentylacja ogólna ma na co dzień usuwać zanieczyszczenia emitowane przez
samochody, zapewniając odpowiednie warunki dla okresowego przebywania ludzi, oraz pełnić funkcję
wentylacji awaryjnej w przypadku przekroczenia stężenia niebezpiecznych gazów CO, LPG i NOx.

W

Wymagania projektowe
Istnieje wiele opracowań dotyczących projektowania systemów wentylacji w garażach.
We wszystkich państwach członkowskich Unii
Europejskiej funkcjonują przepisy regulujące te kwestie w sposób indywidualny dla
każdego kraju. Najczęściej wykorzystywane są
poniższe normy:
	norma brytyjska: BS 7346, część 7 Components for smoke and heat control systems
Part 7: Code of practice on functional
recommendations and calculation methods
for smoke and heat control systems for
covered car parks,
	norma belgijska: NBN S 21-208-2,
	norma holenderska: NEN 6098:2010.
W Polsce dostępne są wydane w 2015 r.
wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej
pt. „Systemy wentylacji pożarowej garaży.
Projektowanie, ocena, odbiór” (493/2015).
To pierwszy dokument tak szeroko omawiający zagadnienia wentylacji pożarowej garaży
w naszym kraju. Istotny jest zaprezentowany
w wytycznych ITB, jasny i klarowny, podział
systemów na wentylację kanałową i strumieniową oraz omówienie wymagań, jakie każdy
z nich powinien spełniać.
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System wentylacji
kanałowej/przewodowej
Wentylacja kanałowa zapewnia usuwanie
dymu z warstwy zgromadzonej pod stropem
i utrzymanie wolnej od dymu przestrzeni,
w której możliwa jest ewakuacja i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych.
Ze względu na sposób działania (warstwa
dolna wolna od dymu) przeznaczona jest
do garaży o wysokości powyżej 2,8 m.
Systemy kanałowe wykorzystują
przewody wentylacyjne z rozmieszczonymi
równomiernie kratkami wywiewnymi, które
w czasie pożaru usuwają dym i ciepło. Kratki wywiewne powinny być zlokalizowane
co 10 m. W wytycznych określono podział
na strefy dymowe w przypadku garaży
większych niż 2600 m2. Jest również wymaganie dotyczące wykonania obliczeń ilości
powietrza oddymiającego oraz są podane
zalecane wartości minimalne.

System wentylacji strumieniowej
oczyszczania z dymu
W wytycznych ITB mówi się o możliwości
stosowania systemów strumieniowych w budynkach, których użytkownicy dobrze znają
obiekt, co ułatwia ewakuację. Takie układy

powinny być projektowane głównie w budynkach mieszkalnych. W wytycznych określono
minimalną wysokość dla garaży, w których
można stosować system wentylacji strumieniowej – 2,9 m. Jednak w praktyce wentylacja
strumieniowa może być projektowana już
w garażach niższych, o wysokości od 2,6 m.

System wentylacji strumieniowej
kontroli dymu i ciepła
System kontroli dymu i ciepła, bardziej rozbu
dowany, jest projektowany w innych budynkach niż mieszkalne. Zasadą jego działania
jest przede wszystkim utrzymanie dymu
w wydzielonej strefie, poprzez zapewnienie
odpowiedniej prędkość powietrza na granicy
strefy, przy jednoczesnym zapewnieniu
możliwości lokalizacji pożaru przez ekipy
ratownicze.

Przykład projektowy: porównanie
dwóch rodzajów instalacji
Dla przykładowego garażu zaprojektowano
dwa typy instalacji wentylacji pożarowej w celu
znalezienia optymalnego rozwiązania – układ
wentylacji kanałowej (rys. 1) oraz strumieniowej w układzie kontroli dymu i ciepła (rys. 2).
Prostokątny garaż ma powierzchnię 3500 m2.
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Do czerpni terenowej

Do czerpni terenowej

120.000 m 3 /h
powierzchnia szachtu 3,5 m2

Szacht wentylacji pożarowej
i bytowej obsługiwany przez
wentylatory oddymiające

STREFA DYMOWA 1
WENTYLACJA BYTOWA
I ODDYMIAJĄCA
KANAŁOWA
W9
W8

W wypadku wentylacji kanałowej zaproponowano podział na dwie strefy dymowe.
W każdej z nich umieszczono szacht o powierzchni 3,5 m2. Ich wydajność wynosi po
120 000 m3/h. Powietrze jest uzupełniane za
pośrednictwem bramy wjazdowej i czerpni
powietrza, które są zlokalizowane na ścianie
garażu.
Z kolei układ kontroli dymu i ciepła
został zaprojektowany z dwoma szachtami
nawiewno-wywiewnymi, o powierzchni 6 m2
każdy, pracującymi w układzie rewersyjnym
(przepływ w dwóch kierunkach). Wydajność
szachtów wynosi po 180 000 m3/h. Na granicy stref znajdują się kurtyny dymowe do
wysokości 2,2 m nad posadzką. Częściowo
strefy zostały wydzielone za pomocą stałych
przegród budowlanych. Powietrze kompensacyjne zapewnione jest przez terenowe
czerpnie powietrza. Dla niektórych scenariuszy pożarowych jest przewidziane otwieranie
bramy wjazdowej.

Stała kurtyna dymowa
od stropu do wysokości 2,2 m
nad posadzką garażu

Stała kurtyna dymowa
od stropu do wysokości 2,2 m
nad posadzką garażu

STREFA DYMOWA 2
WENTYLACJA BYTOWA
I ODDYMIAJĄCA
KANAŁOWA

Szyb windowy
wentylacja grawitacyjna

120.000 m 3 /h
powierzchnia szachtu 3,5 m2
Szacht wentylacji pożarowej
i bytowej obsługiwany przez
wentylatory oddymiające
Wentylator oddymiający o klasie
odporności ogniowej F400120

Rys. 1. Instalacja wentylacji kanałowej z podziałem na dwie strefy dymowe

Do czerpni terenowej

Do czerpni terenowej

Porównanie systemów
na podstawie analizy CFD
Zestawmy ze sobą dwa typy instalacji wentylacji pożarowej. W wypadku kanałowej,
po 5 minutach (jest to w przybliżeniu czas
potrzebny na ewakuację) mimo dużej wydajności systemu, kratki wentylacyjne działają
na tyle nieskutecznie, że dym przedostaje się
do strefy sąsiedniej i dosyć szybko ją wypełnia. Garaż jest całkowicie zadymiony już po
10 minutach, co znacznie utrudnia zlokalizowanie źródła ognia.
Natomiast przy instalacji strumieniowej dym utrzymuje się w strefie. Nawet
gdy wraz z rozwojem pożaru wydostaje się
do sąsiedniej, jest go stosunkowo niewiele
i zostaje zawrócony do strefy objętej pożarem. Należy jednak podkreślić, że w obu
przypadkach zapewniona jest bezpieczna
ewakuacja w wymaganym czasie, czyli
w ciągu 5 minut. Działanie systemu strumieniowego w tym garażu wspomaga też
pracę ekip ratowniczych, które mogą wejść
do środka i szybko zlokalizować miejsce
pożaru.

180.000 m 3 /h
powierzchnia szachtu 6 m2

Szacht wentylacji pożarowej
i bytowej obsługiwany przez
wentylatory oddymiające
Wentylator rewersyjny
o klasie odporności
ogniowej F400120

R
R
N

Wentylator
strumieniowy
rewersyjny

N
R
N
STREFA DYMOWA 1
WENTYLACJA BYTOWA
I ODDYMIAJĄCA
STRUMIENIOWA
Stała kurtyna dymowa
od stropu do wysokości 2,2 m
nad posadzką garażu

STREFA DYMOWA 2
WENTYLACJA BYTOWA
I ODDYMIAJĄCA
STRUMIENIOWA

Stała kurtyna dymowa
od stropu do wysokości 2,2 m
nad posadzką garażu

R

R

R

N

N

N

Wentylator
strumieniowy
rewersyjny

Szyb windowy
wentylacja grawitacyjna

180.000 m 3 /h
powierzchnia szachtu 6 m2
Szacht wentylacji pożarowej
i bytowej obsługiwany przez
wentylatory oddymiające
Wentylator rewersyjny o klasie
odporności ogniowej F400120

Rys. 2. Instalacja wentylacji strumieniowej z podziałem na dwie strefy dymowe

Z:A _#61 03/05_2018

091

Z:A

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

wszystkim z mocy silników zainstalowanych
w obu systemach. W przypadku wentylacji kanałowej rozbudowany układ przewodów stwarza duży opór dla przepływającego powietrza,
co przekłada się na większe zużycie energii.
Projektując wentylację pożarową, trzeba mieć
jednak świadomość, że instalacja wentylacji
strumieniowej wymaga znacznie wyższej
gwarantowanej mocy zamówionej (w opisywanym przykładzie: 146,6 kW wobec 70 kW dla
instalacji wentylacji kanałowej).

Rys. 3. Porównanie ruchu powietrza w instalacji wentylacji
strumieniowej (z lewej) oraz kanałowej (z prawej)

Podsumowanie

Tabela 1. Porównanie zużycia energii elektrycznej
w trybie pracy bytowej
Instalacja wentylacji strumieniowej
Liczba miejsc postojowych

101
20 200 m3/h

Wydajność instalacji wentylacji bytowej
Pobór mocy zastosowanych wentylatorów

Instalacja wentylacji kanałowej

2,8 kW

Czas pracy instalacji

7,5 kW
6:00-22:00 – 16 godzin na dobę

Zużycie energii łącznie

16 352 kWh

43 800 kWh

Koszt zużytej energii

8176 zł

21 900 zł

Porównanie pracy systemów
strumieniowego i kanałowego
w wentylacji ogólnej
Miernikiem skuteczności pracy wentylacji bytowej jest prędkość powietrza w przestrzeni garażu, ponieważ ważne jest skuteczne rozcieńczanie zanieczyszczeń i obniżanie ich stężeń do
poziomu bezpiecznego dla przebywających tam
ludzi. Kolejny krok to usunięcie zanieczyszczeń
poza budynek. Na rysunku 3 widzimy rzuty
analizowanego garażu przedstawiające profile
prędkości w zakresie 0-0,3 m/s na wysokości
0,8 m od poziomu posadzki. Uważa się, że
skuteczna prędkość rozcieńczająca zanieczyszczenia wynosi ok. 0,18–0,20 m/s. Na lewym
rzucie pokazano działanie instalacji wentylacji
strumieniowej. Ruch powietrza jest zapewniony w całej przestrzeni garażu.
Wentylacja kanałowa ze względu na nierównomierne rozłożenie prędkości powietrza
w strudze pracuje nieskutecznie – powstaje
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wiele miejsc, w których ruch powietrza nie jest
zapewniony, tworzą się „martwe” strefy. Wentylacja kanałowa skutecznie miesza powietrze
wyłącznie w pobliżu punktów nawiewnych
i wyciągowych. W pozostałej części strefy
prędkość przepływającego powietrza jest
niewystarczająca.

Porównanie zużycia energii
W obu przypadkach została uwzględniona praca ciągła wentylacji, przyjęto takie same strumienie powietrza, liczbę miejsc postojowych
i samochodów. Przepływ powietrza w instalacji
wynosił 20.200 m3/h przy dobowym czasie
pracy od godziny 6:00 do 22:00. Koszt jednostkowy energii elektrycznej przyjęto w wysokości
0,5 zł za 1 kWh. Obliczenia pokazane w tabeli 1
wyraźnie wskazują, że koszt pracy dobrze
zaprojektowanej instalacji wentylacji strumieniowej może być znacznie niższy w skali roku
niż instalacji kanałowej. Wynika to przede

Instalacja kanałowa jest przeznaczona przede
wszystkim do garaży wyższych, z racji możliwości montażu kanałów, ale też skuteczności
działania. W niskich garażach po pierwsze
brakuje miejsca na instalację, po drugie taka
instalacja będzie działała nieefektywnie.
Instalacja kanałowa może wymagać
niższej wydajności oddymiania, a przez to
mniejszej powierzchni szachtów, jednak z powodu większych oporów dla przepływającego
powietrza praca wentylatorów przy wyższych
sprężach może generować większe koszty
eksploatacji w ciągu roku. Wentylacja kanałowa, w wypadku rozbudowanych sieci kanałów
i ich dużych przekrojów, może być trudna do
skoordynowania z innymi instalacjami. Kanały
ulegają częstym uszkodzeniom (szczególnie
w centrach handlowych) i mogą wymagać
wymiany po kilku latach użytkowania. Takich
problemów nie ma w wypadku wentylacji
strumieniowej, którą można zaprojektować
znacznie łatwiej i elastyczniej.
Należy zwrócić uwagę na to, że instalacja
strumieniowa jest obecnie traktowana jako
instalacja zapewniająca znacznie wyższą
skuteczność wentylacji bytowej, jak również
wentylacji awaryjnej w garażach, w których
jest dopuszczony wjazd samochodów z instalacją LPG. Wentylacja strumieniowa wymaga
wyższej mocy gwarantowanej, natomiast
sumarycznie jest inwestycyjnie tańsza od
kanałowej. 

Włodzimierz Łącki
product manager Aereco
zabezpieczenia ppoż.
> lacki@aereco.com.pl
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Przestrzeń
wielu możliwości
Aranżacja przestrzeni wokół domu powinna powstawać w oparciu o przemyślany projekt
oraz odpowiednio dobrane produkty. Pozwala to na stworzenie otoczenia dopasowanego zarówno
do architektury budynku, jak i upodobań jego właścicieli. Przedstawiamy kilka najnowszych propozycji
wykorzystania w takich miejscach kostek, płyt, palisad i innych rozwiązań z katalogu firmy Libet.

K

Klasycznie
W kolekcji Libet Decco Aspero znajdziemy
kostki Mini Trio cechujące się klasyczną,
prostą formą. W linii znaleźć można 3 smukłe,
prostokątne formaty o specjalnej śrutowano-szczotkowanej powierzchni, dzięki której
kostki nadają się do stosowania w rozmaitych
lokalizacjach.
Funkcjonalne zestawienie kształtu
(tym razem kwadratowego) z ciekawą fakturą
wyróżnia płyty Quadra Maxi z linii Libet
Impressio. To propozycja o znacznie większych
wymiarach (80x80 cm), która doskonale prezentuje się na tarasach, ścieżkach ogrodowych, alejkach, placach, dziedzińcach, nadając
charakter każdemu z tych miejsc.

Geometrycznie
Miłośnicy wyrazistych geometrycznych wzorów mogą zastosować, nawiązujące do wyglądu plastra miodu, kostki Hexo i Hexo Eco.
Atrakcyjny dizajn idzie tu w parze z funkcjonalnością, również w ażurowej wersji eco.
Ogromny potencjał projektowy mają
również kostki Synergio, oferowane w dwóch
uzupełniających się trapezowych formatach

– mniejszym i większym (różni je długość
równoległych boków). Charakterystyczny
kształt umożliwia tworzenie rozbudowanych,
atrakcyjnie wyglądających kompozycji o minimalistycznej kolorystyce.

palisady, stopnie schodowe i cegły. Na eksponowanych bokach produkty te mają nieregularną, jakby wyciosaną fakturę, co wprowadza
do otoczenia efekt naturalności.

Naturalnie

Każdy ze wspomnianych wyżej aranżacyjnych
stylów ma swój niepowtarzalny urok. Jednak
niezależnie od tego, na który się zdecydujemy,
warto pamiętać o detalach, stanowiących
niejednokrotnie niezbędną „kropkę nad i”
wykończenia posesji.
Znakomitym dopełnieniem aranżacji
wokół domu jest oświetlenie z kolekcji Libet
Light by LightPro. Odpowiednio dobrane
i zlokalizowane oprawy świetlne eksponują
architekturę budynku i ogrodu, zapewniając
ciekawe doznania estetyczne, a także komfort
poruszania się i bezpieczeństwo.
Więcej inspirujących propozycji polecamy
na stronach: www.libet.pl i www.light.libet.pl

Popularne w dzisiejszych aranżacjach są też
odniesienia do świata przyrody, co powoduje
pojawianie się coraz ciekawszych, kompleksowych rozwiązań wykończeniowych,
wprowadzających do otoczenia urok drewna
czy kamienia. Przykładowo systemy Madera
(efekt drewna) lub Trawertyn (efekt kamienia)
charakteryzują się jednolitym, naturalnym dizajnem płyt tarasowych, stopni schodowych,
palisad, a od roku 2018 również okrągłych
płyt do ogrodu.
Z kolei w zestawie Piedra znaleźć można
dwa uzupełniające się elementy: płytę i palisadę. Ich kamienna powierzchnia w kolorze
bianco doskonale wygląda zestawiona z ogrodową zielenią.
Wyrazisty efekt łamania (splitowania)
można uzyskać dzięki rozbudowanej linii
Split, do której należą bloczki ogrodzeniowe,

Świetliście

Libet S.A.
ul. Powstanów Śl. 5
53-332 Wrocław
tel. 71 31 51 101
www.libet.pl
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Nowa tożsamość i potencjał
zrównoważonych miast
arch. Beata Stobiecka

Pod koniec kwietnia we Wrocławiu miała miejsce 10. edycja Konferencji PLGBC „Dzień Ziemi z zielonym
budownictwem”, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Temat
konferencji brzmiał „Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast” i był rozwijany podczas
trwających cały dzień spotkań, merytorycznych dyskusji i debat w gronie ekspertów z całej Polski.

N

Na spotkaniu podejmowano wątki m.in. zielonej rewitalizacji miast, działań w oparciu
o zrównoważony rozwój, projektów tworzących
atrakcyjną, funkcjonalną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń, walki ze smogiem itp.
Bardzo interesujące były – szczególnie dla
architektów – dwie dyskusje panelowe: jedna
o charakterze urbanistycznym, druga – architektonicznym.

Panel nr 1:
Nowe koncepcje urbanistyczne
Pierwsza debata zgromadziła rozmówców
reprezentujących różne miasta i formy
aktywności – od przedstawicieli urzędów państwowych, przez pracowników naukowych,
do działaczy organizacji pozarządowych.
Rozmowa toczyła się wokół problemów,
koncepcji i strategii ekologicznych realizowanych (lub nie realizowanych) na terenie całej
Polski i porównywania ich z tym, co dzieje się
w innych rejonach Europy i świata.
Moderujący spotkanie dr inż. arch. Lech
Wojtas (Wydział Architektury Politechniki
Śląskiej w Gliwicach) rozpoczął debatę pytaniem – jak paneliści wyobrażają sobie polskie
miasta za 20 lat?
Duże wrażenie na słuchaczach wywarły słowa Andrzeja Brzozowego (Komitet
Przestrzenny Zagospodarowania Kraju PAN).
Zauważył on, że nasza planeta jest mniej
więcej 2,5 razy za mała na to, by poradzić
sobie z obecnymi globalnymi problemami,
m.in. energetycznym i mieszkaniowym.
Już dziś została zużyta prawie cała energia
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nieodnawialna Ziemi, więc coraz droższe będą
paliwa i, co za tym idzie, ogrzewanie domów
oraz transport. Coraz mniej będzie się opłacało mieszkać w dużych domach, oddalonych
od skupisk miejskich. Coraz więcej mieszkańców będzie migrować z małych ośrodków
do dużych miast, które jako zadłużone będą
wymagać nowych regulacji prawnych. Zatem
w ciągu najbliższych 20 lat czeka nas era reorganizacji urbanistycznej.
Martyna Bartyna-Zielińska (ogrodnik miejski Wrocławia, prezes TUP oddział Wrocław)
stwierdziła, że zbyt trudno dzisiaj ocenić, jak
miasto będzie wyglądało za 20 lat. Realizując
koncepcję SMART, można przewidzieć ich
drogę rozwoju na nie więcej niż najbliższe
5-6 lat i raczej nie będzie to droga pełna
rewolucyjnych zmian.
Doktor inż. arch. Agata Twardoch (Wydział
Architektury Politechniki Śląskiej, TUP oddział
Katowice) wyraziła nadzieję, że za 20 lat
będziemy jeszcze w ogóle mieć jakieś miasta,
a nie korporacje. Prelegentka zauważyła,
że miasta tracą swój obywatelski charakter
poprzez działania czysto inwestycyjne, pozbawione myśli ekologicznej i społecznej.
Czy przekroczyliśmy już granicę możliwości odwrotu? – zapytał dr Wojtas, na co
Agnieszka Kowalewska-Wójcik (p.o. dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi)
powiedziała, że choć bardzo dużo robi się, by
polskie miasta były zielone, to jednak presja
kapitału jest ogromna i trudno będzie jej
nie ulegać. To powoduje, że np. w Warszawie
jest tylko kilka miejsc do siedzenia, na których

można odpocząć za darmo, bez kupienia piwa,
coca-coli, lodów itp. Agata Twardoch dodała,
jak ważna jest w tym procesie świadomość
mieszkańców, którzy przecież mogą wywierać
naciski na władze miasta i poprzez np. referenda, organizowane chociażby w centrach
handlowych, proponować rozwiązania w sprawach przestrzeni publicznej w miastach.
Podsumowując, wszyscy rozmówcy
zgodnie uznali, że edukacja społeczeństwa
ma zasadniczy wpływ na akceptację i współdziałanie w zakresie ekologicznych rozwiązań w miastach. Zaczynać trzeba od rzeczy
małych i mikrodziałań, od wzięcia odpowiedzialności mieszkańców za wybrane wycinki
obszarów miejskich, choć – jak przypomniał
Andrzej Brzozowy – segregacja śmieci jest
najlepszym przykładem bardzo długiego
i powolnego procesu dojrzewania Polaków.
Potwierdziła to Agata Twardoch, pytając, jak
skuteczne mogą być działania organizatorów
konferencji, skoro przed panelistami stoją
plastikowe butelki z wodą mineralną?

Panel nr 2:
Architekt w Wielkim Mieście
W drugiej debacie udział wzięli architekci,
specjaliści od energooszczędnego budownictwa i reprezentanci firm wykonawczych.
Moderatorem ponownie był Lech Wojtas,
który postawił panelistom pytanie, czy architekt jest we współczesnym mieście potrzebny
i w jakim zakresie.
Odpowiedzi projektantów były zgodne.
Zarówno dr hab. arch. Anna Bać (WA Politech-

Z:A

FOT. MATERIAŁY PRASOWE PLGBC

RELACJE

niki Wrocławskiej, biuro projektowe Grupa
Synergia), arch. Krzysztof Pydo (architekt
associate w Kuryłowicz & Associates), jak
i arch. Mateusz Płoszaj-Mazurek (projektant
w Bjerg Arkitektur Polska) powiedzieli, że
architekt przede wszystkim kreuje przestrzeń,
ale również jego powinnością jest szerzenie
zrównoważenia, poprawianie środowiska naturalnego, czuwanie nad życiem w zdrowych
warunkach, egzekwowanie ekologicznych
rozwiązań poprzez projektowanie obiektów
z właściwych materiałów i uzyskiwanie odpowiednich certyfikatów.
Anna Bać zastanawiała się, jak można
zrealizować takie myślenie o swoich powinnościach w kontekście urzędnika, u którego
nie ma szans na „przepchnięcie” np. projektu
zielonego dachu. Architekt Rafał Schurma (prezes PLGBC, współwłaściciel Visio /
Architects and consultants) potwierdził, że
w urzędach zatwierdzających projekty jako
pierwsze „odpadają” z opracowań elementy
zielone i rozwiązania ekologiczne, i że architekci muszą stać na straży takich projektów

– zarówno własnych, jak i tworzonych przez
innych projektantów.
O znaczeniu dobrych opracowań funkcjonalnych i technicznych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej mówił też inż. Jerzy
Żurawski (współwłaściciel Dolnośląskiej
Agencji Energii i Środowiska).
Odmienny wydźwięk miał głos Andrzeja Targowskiego (menadżer w Skanska
Commercial Development Europe), który
oznajmił, że architekt nie jest w procesie
projektowym i realizacyjnym ani ważniejszy
od inwestora czy wykonawcy, ani mądrzejszy. Po prostu jest jednym z uczestników
tego procesu i jego rola polega na słuchaniu
życzeń inwestora, projektowaniu zgodnie
z wiedzą i prawem budowlanym oraz na konsekwentnej współpracy z wykonawcą w celu
uzyskania najlepszego efektu końcowego.
W opinii Andrzeja Targowskiego dobry, czyli
spełniający powyższe warunki architekt
to rzadkość, z reguły bowiem mamy do
czynienia z „artystą”, który chce się kreować
poprzez zaprojektowane przez siebie obiek-

ty, bez zrozumienia miasta i potrzeb jego
mieszkańców.
Wypowiedź ta spotkała się z kulturalnym
protestem pozostałych panelistów, co niestety,
przedstawiciela Skanska chyba nie przekonało.
Podsumowując rozmowę jej uczestnicy
podkreślili wagę kształcenia o zrównoważonym rozwoju na wydziałach architektury,
gdzie studenci może zbyt późno dowiadują
się o konieczności projektowania w tym duchu
nawet przy projektach ideowych i już na etapie wstępnych koncepcji.
W obu bardzo ważnych i ciekawych
debatach, choć zróżnicowanych tematycznie,
wnioski padły podobne, a uczestnicy, z małymi wyjątkami, uzupełniali nawzajem swoje
wypowiedzi i spostrzeżenia.

arch. Beata Stobiecka
architektka, publicystka
> b.stobiecka@zawod-architekt.pl
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Architekci optymistyczniej
patrzą w przyszłość
Sylwia Makowska-Rzatkiewicz, redakcja Z:A

Trzeci rok z rzędu obserwujemy wzrost pozytywnych nastrojów wśród architektów – takie informacje
płyną z najnowszego badania sondażowego przeprowadzonego przez firmę BCMM. Tendencję
wzrostową można zauważyć zarówno wśród osób pracujących w małych, jak i w dużych pracowniach.
I co ważne, projektanci nie tylko dobrze oceniają obecną sytuację rynkową, ale coraz więcej z nich
spodziewa się jej dalszej poprawy w najbliższym czasie.

J

Już po raz dziesiąty 1 firma BCMM – badania
marketingowe sp. z o.o. sprawdziła, jak
architekci postrzegają sytuację na rynku
pracowni projektowych. Wyniki tegorocznego sondażu „Nastroje architektów” oparte
są na wywiadach telefonicznych i ankiecie
internetowej przeprowadzonych w kwietniu 2018 r. w grupie 401 losowo wybranych
architektów2.
Ponad połowa ankietowanych stan obecny
oceniła „raczej dobrze” lub „bardzo dobrze”.
Po kryzysie w latach 2012-2013 (kiedy pozytywne odpowiedzi wskazywała mniej niż
jedna trzecia badanych), ponownie zbliżyliśmy
się do najbardziej optymistycznych wyników
z okresu 2009-2011 (przypomnijmy: 2009 r.
– 56%, 2010 r. – 56%, 2011 r. – 51%). W tym
roku nie tylko powiększyła się grupa optymistów (z 49% w 2017 r. do 55% w 2018 r.),
ale także zmalał odsetek pesymistów. Już
tylko co dziesiąty architekt sądzi, że dzisiejsza sytuacja jest „bardzo zła” lub „raczej
zła” (patrz wykres 1). Pozytywne nastroje
wyraźnie przeważają wśród osób pracujących
w większych pracowniach (blisko 69%), ale
też poprawiły się w biurach o zatrudnieniu
do 3 architektów – z 46% w 2017 r. do 51%
w 2018 r. (patrz wykres 2 i 3).
Poprawę nastrojów potwierdzają również
odpowiedzi na pytania dotyczące przewidywanej przyszłości. Aż 38% architektów
spodziewa się wzrostu popytu na usługi biur
projektowych. To o 7 punktów procentowych
więcej niż w poprzedniej edycji badania. Najwięcej osób (44%) uważa sytuację na rynku za
stabilną i nie przewiduje jej zmian w najbliższym czasie. Jedynie 12% ankietowanych
prognozuje spadek popytu (patrz wykres 4).
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WYKRES 2 Ocena obecnej sytuacji rynkowej: biura o zatrudnieniu do 3 architektów
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WYKRES 3 Ocena obecnej sytuacji rynkowej: biura o zatrudnieniu 4 architektów i więcej

Interesująco wyglądają także odpowiedzi
na pytanie dotyczące cen usług architektonicznych. Coraz więcej architektów sądzi,
że w tym roku ceny za ich usługi wzrosną.
Odsetek ten zwiększył się do 33% (25% przed
rokiem), co jest najwyższym zanotowanym
wynikiem w tej kategorii w historii realizowanych pomiarów. Co drugi projektant wskazuje,
że ceny w 2018 r. nie powinny ulec zmianie
(patrz wykres 5).
Spójrzmy jeszcze na tzw. metryczkę próby
badawczej. Wynika z niej, że niezmiennie
w strukturze form prowadzenia biur architektonicznych w Polsce dominują niewielkie
pracownie. Struktura próby tegorocznego
badania okazała się zbliżona do ubiegłorocznej i wyglądała następująco:
	1 architekt w biurze: 36%
	2-3 architektów w biurze: 40%
	4 architektów i więcej w biurze: 23%.3
W gronie losowo wybranych architektów
znalazło się 150 kobiet i 251 mężczyzn.
Zdecydowana większość (71%) zadeklarowała
przynależność do Izby Architektów RP.

wzrost

taki sam poziom

15,2%

80%

36,9%

33,8%

31,4%

31,3%

Na wykresach prezentujemy wyniki z ostatnich 8 lat.
2_Metodologia badawcza: badanie realizowane w dn. 9-23 kwietnia

trudno powiedzieć

60%

54,6%
34,4%

40,3%

42,0%

18,7%

58,8%

56,5%
44,1%

21,9%

15,8%

17,0%

15,5%

10,3%

9,6%

10,8%

20,9%

16,5%

17,7%

9,8%

8,4%

10,8%

12,2%

0

25,0%

6,7%

9,2%

5,2%

III 2014 III 2015 III 2016 III 2017 IV 2018

WYKRES 4 Przewidywane zmiany popytu
na usługi biur architektonicznych

7,8%

WYKRES 7 Struktura
próby: uprawnienia

1 architekt
w biurze

członek Izby
Architektów RP

2-3 architektów
w biurze

4 architektów
i więcej w biurze

warstwowo-losową, kontrolowaną ze względu na lokalizację
siedziby biura architektonicznego (region geograficzny).
Losowanie firm prowadzono w oparciu o branżowe bazy
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6,0%

WYKRES 6 Struktura próby 2: wielkość biura

mieszkalne i/lub niemieszkalne. Dobór próby prowadzony metodą

odpowiedzi na pytanie dotyczące wielkości biura, w którym pracuje.

11,2%

WYKRES 5 Przewidywane zmiany cen usług
biur architektonicznych

internetowej CAWI na próbie 401 architektów projektujący budynki

teleadresowe posiadane przez BCMM.

50,1%

III 2014 III 2015 III 2016 III 2017 IV 2018

2018 r. techniką wywiadu telefonicznego CATI i ankiety

3_Struktura próby: 1% respondentów odmówiło udzielenia

32,7%

55,2%

42,5%

40%

20%

15,0%

38,4%

1_B adanie sondażowe „Nastroje architektów” realizowane jest
przez BCMM – badania marketingowe sp. z o.o. cyklicznie od 2009 r.

spadek

100%

35,9%

39,4%

23,2%

71%
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Od redakcji
Zaznaczamy, że niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie publicystyczny,
subiektywny i polemiczny oraz powstała w oparciu o informacje zgromadzone
w wyniku pracy dziennikarskiej, na podstawie ogólnodostępnych materiałów,
publikacji, wypowiedzi medialnych i szkoleń.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje w żadnym razie nie stanowią
rekomendacji ani porad prawnych, inwestycyjnych czy biznesowych.
Autor oraz redakcja w imieniu swoim oraz wydawcy informują i zastrzegają,
że nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych decyzji lub czynności
podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej publikacji
lub wynikające bezpośrednio bądź pośrednio z jej treści.

RODO / między obawami
a prostą praktyką
Sebastian Osowski, redakcja Z:A

Rewolucja w ochronie danych osobowych, kary w wysokości 20 milionów euro lub 4%
rocznych obrotów firmy… – czytamy co chwila w reklamach, mailach, newsletterach.
Czy rzeczywiście oszalejemy po 25 maja 2018 roku lub wydamy ileś tysięcy złotych
na „wdrożenie procedur” albo miliony euro na kary i roszczenia?
Najbardziej kontrowersyjna teza tego opracowania mogłaby brzmieć: „RODO nie dotyczy
danych osobowych. RODO dotyczy uporządkowanych zbiorów danych osobowych.” Gdyby
kiedyś dało się ją obronić, stosowanie rozporządzenia w codziennym życiu każdej małej
firmy stałoby się znowu prostsze.
Tymczasem mikro- i małym firmom pozostaje wdrażać RODO małymi krokami na miarę
swojej skali oraz możliwości technicznych i finansowych. A także liczyć, że z czasem
wykształci się nie tylko praktyka, rozwiną interpretacje PUODO oraz orzecznictwo, ale
doczekamy się być może aktualizacji przepisów (w skali europejskiej lub krajowej).
zarówno ze strony administracyjnej, jak i być może zawodowych kodeksów branżowych,
które uwzględnią szczególną sytuację małych firm i specyfikę ich działalności.
RODO dopiero się zaczyna. Warto więc dyskutować.
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Z:A

BIZNES

RODO
ŚMIAŁE PRZEMYŚLENIA
PUBLICYSTY

L

Liczba niuansów wynikających z przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych jest
spora i nie ułatwia (zwłaszcza pierwszego)
poruszania się w tym temacie. W dodatku
rozporządzenie RODO nie wskazuje żadnych
rozwiązań czy szablonów postępowania,
a ocenę ryzyka i zastosowania metod ochrony
– pozostawia każdemu z przedsiębiorców.
Tym samym – szczególnie aktualnie, w początkowej fazie – spotykamy ogromną ilość
i różnorodności interpretacji...
Niektóre z nich spróbujemy tutaj uporządkać, starając się jednocześnie wskazywać te,
które mogą upraszczać zakres zadań jakie
mielibyśmy realizować. Nie wyłączą nas
one spod zaleceń rozporządzenia, jednak
obowiązków byłoby prawdopodobnie mniej
niż wynika to z „reklam” publikacji, szkoleń
i ofert dotyczących wdrożenia RODO.
Niestety nie znajdziemy aktualnie
możliwości całkowitego lub znaczącego
wyłączenia się spod obowiązków RODO.
Taką sugestię – szczególnego traktowania
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
– daje co prawda samo rozporządzenie UE,
jednak pomimo zgłoszenia propozycji przez
Ministerstwo Cyfryzacji, nasz ustawodawca
nie zdecydował się w nowej ustawie o ochronie danych osobowych na tego rodzaju
„wyłączenia” czy „uproszczenia”.
Być może takie prace regulacyjne,
uwzględniające szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz małych firm, zostaną
jeszcze podjęte w przyszłości. Możliwe jest
także, że powstaną branżowe kodeksy postępowania – rozporządzenie zachęca bowiem,
aby „zrzeszenia lub inne organy reprezentujące
kategorie administratorów lub podmiotów
przetwarzających do sporządzania kodeksów
postępowania (...) by ułatwiać skuteczne
stosowanie rozporządzenia, z uwzględnieniem
szczególnych cech przetwarzania prowadzonego w niektórych sektorach i szczególnych
potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw. W takich kodeksach
można w szczególności dopasować obowiązki

administratorów i podmiotów przetwarzających do ryzyka naruszenia praw lub wolności
osób fizycznych, jakie może powodować
przetwarzanie”.
Oczywiście warunkiem będzie nie tylko
wypracowanie takich branżowych kodeksów, ale także uzyskanie dla nich certyfikacji
PUODO.
Na dzisiaj pamiętajmy: przynajmniej
w minimalnym stopniu powinniśmy w swoich
firmach „wdrożyć RODO”. Wychodźmy z założenia, że lepiej będzie świadomie przygotować „jakieś podstawowe” dokumenty i procedury, które mogą mieć pewne braki, niż nie
posiadać ich w ogóle. Małymi krokami można
stopniowo rozwijać, uzupełniać i korygować.
A jednocześnie monitorować kształtujące się
praktyki, interpretacje i orzecznictwo.

Dla kogo jest RODO?
Wraz z czasem poświęconym na wczytywanie
się w treści publikacji, opracowań, reklam
i szkoleń dotyczących wdrożenia RODO,
wyraźnie zauważalne stają się silne kontrasty:
1. ważne, lecz jednocześnie emfatyczne cele
zapisane w rozporządzeniu UE (np. ochrona
praw i wolności osób fizycznych) kontra
praktyka codziennej działalności gospodarczej (np. zgoda na wymianę wizytówek,
archiwizacja poczty elektronicznej i dokumentacji, kontakt na podstawie danych
firmy dostępnych publicznie np. w reklamie
czy na stronie www),
2. k oncerny i firmy z masową liczbą klientów
działające w skali globalnej lub ogólnopolskiej kontra mikro-, małe i średnie firmy,
często działające jako jednoosobowe i w lokalnym zasięgu,
3. fi
 rmy, dla których przetwarzanie danych
osobowych jest podstawowym elementem
działalności (biznesu) kontra firmy, których
działalność nie jest związana z przetwarzaniem danych osobowych, ale np. usługami
projektowymi czy produkcją (czyli celem
działalności nie jest gromadzenie i analizowanie danych osobowych),

RODO nie powstało dla mikroi małych firm. Powstało ze względu na świat globalnych koncernów
informatycznych. Wystarczy przypomnieć choćby dwa hasła: Facebook
i Cambridge Analytica. To świat
cyfrowego biznesu i informatycznych
algorytmów, sztucznej inteligencji,
śledzenia i analizowania danych i automatycznego ich profilowania tak, by
konkretnemu użytkownikowi dostarczyć konkretne treści. I już nie tylko
reklamowe, ale także o charakterze
lobbingu politycznego.
Niestety autorzy rozporządzenia,
chcąc uporządkować te wirtualne
byty, jakby zapomnieli, że świat i gospodarka składają się także z tysięcy
zupełnie innych firm i niewirtualnych
produktów i usług.
Być może ochrona przepisami nie powinna dotyczyć danych osobowych jako
takich, czyli w ich każdej pojedynczej
formie, a tylko dane osobowe gromadzone i porządkowane w dużych zbiorach i przetwarzane na dużą skalę?
Rozporządzenie RODO zakłada, że każda firma wprowadzi środki adekwatne
do indywidualnej oceny zagrożeń
i ryzyk oraz do swoich możliwości
technicznych i finansowych. Trudno
jednak oprzeć się wrażeniu, że wielcy
poradzą sobie łatwiej. Zwłaszcza, że
rozporządzenie nie daje żadnych gotowych rozwiązań czy szablonów.
Spodziewać się można, że w ramach
ochrony swoich tajemnic, know-how
i majątku, tradycyjne firmy wiele
obowiązków z zakresu technicznej
i organizacyjnej ochrony już spełniają.
Powinniśmy tylko jeszcze bardziej
je „uszczelnić” i dopełnić obowiązki
w zakresach formalnych (w szczególności legalności przetwarzania
danych osobowych.
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Skala finansowego absurdu? Maksymalna wysokość
4. fi
 rmy realizujące na posiadanych bazach danych działania automatyczne, podejmujące
zautomatyzowane decyzje oraz wykonujące
procesy profilowania z użyciem algorytmów
informatycznych, np. optymalizacje kampani reklamowych w oparciu o segmentację
użytkowników, ich dane behawioralne,
zwyczaje zakupowe itp. kontra firmy, których właściciele nie mają większego pojęcia
na czym polegają działania wymienione
przed chwilą,
5) astronomiczne kary finansowe za naruszenie przepisów kontra realne możliwości
finansowe statystycznej firmy działającej
w Polsce.
W przypadku firm e-commerce, marketingu
online czy masowo obsługujących konsumentów (np. media społecznościowe, sklepy internetowe, agencje e-marketingowe, operatorzy
programów lojalnościowych, banki, ubezpieczyciele itp.) – dane osób fizycznych gromadzone są automatycznie i elektronicznie (np.
przez specjalne formularze kontaktów lub
zamówień na stronach www), a jeśli gromadzone są ręcznie – i tak zostają wprowadzone
do elektronicznych baz danych. Ponadto firmy
tego typu – ze względu na swoją specyfikę
– korzystają z zaawansowanych systemów
informatycznych służących do gromadzenia,
przetwarzania, analizowania oraz udostępniania zgromadzonych danych np. pracownikom,
analitykom czy księgowości. Posiadanie takich baz danych i operowanie na tych bazach
to podstawa ich działalności.
Firmy tego typu przez cały czas „zarządzają zbiorami posiadanych danych” – nie będą
więc miały większego problemu nie tylko
z zestawieniem w rejestr posiadanych zbiorów
danych osobowych, ale przede wszystkim
ze spełnieniem obowiązków wynikających
z RODO, takich jak np.:
	spełnienie obowiązku informacyjnego nt.
przetwarzania danych (wystarczy wysłać
e-maile na adresy zgromadzone w zbiorze/
bazie danych),
	umożliwienie zaznaczenia lub odznaczenia
zgody na przetwarzanie danych w określonym celu (wystarczy modyfikacja posiadanego formularza na stronie www),
	usunięcie rekordu z bazy (elektronicznej!)
po cofnięciu zgody osoby fizycznej.
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kar podkreślanych we wszystkich „reklamach RODO”
rzeczywiście ma charakter odstraszający.
Lecz czy nie jest kolejną wskazówką, że przepisy
te nie powstały z myślą o mikro-, małych i średnich
firmach? Aby spłacić 20 milionów euro musielibyśmy
na przykład: pracując przez 40 lat spłacać co miesiąc
178 tysięcy złotych, albo spłacając miesięcznie ratę
w kwocie 10 000 zł, płacić przez 715 lat...

W jaki sposób jednak tego typu obowiązki
mają spełnić firmy, które w zakresie swojej
działalności nie tworzą elektronicznych baz
danych i nie gromadzą danych w specjalnych
plikach czy programach? A w szczególności
– jeśli od wszystkich tych osób nigdy nie wymagały obowiązkowego podania adresu poczty e-mail jako podstawowej formy kontaktu
(co robią np. wszystkie sklepy internetowe)?
Choćby „obowiązek informacyjny” – jak
poinformować wszystkie osoby, których dane
mogą być gdzieś w naszych notatnikach,
szafach czy w wielu pojedynczych plikach na
firmowych serwerach? Jeśli nigdy nie mieliśmy
potrzeby zapisywania tych danych w specjalnie do tego celu stworzonych plikach/
zbiorach/bazach – to czy mielibyśmy teraz
nagle przejrzeć wszystkie te dokumenty i archiwa, aby wyłuskać z nich dane kontaktowe
i wysłać e-maile lub (co gorsza!) listy pocztą
tradycyjną z informacją, że gdzieś, w jakimś
notatniku, pliku, archiwalnym projekcie albo
np. w metadanych zdjęcia, mamy czyjeś pojedynczo odnotowane imię i nazwisko?
Podobnie realizacja „prawa do zapomnienia” – jak wyobrazić sobie usuwanie danych
pojedynczej osoby z przechowywanej w archiwum firmy dokumentacji, umów, wydruków
projektów czy nawet – plików zarchiwizowanych przez lata działalności, w tym plików
z korespondencją e-mailową, fotografiami,
czy jakimikolwiek projektami, archiwizowanymi często w różnych wersjach i na różnych
etapach?

Miejmy nadzieję, że w dłuższej perspektywie czasu nie będziemy się wieloma takimi
aspektami codziennej, normalnej pracy
martwić. Ktoś mądry wyjaśni bowiem, jaki
jest naprawdę cel i zakres stosowania rozporządzenia RODO – w szczególności w firmach
o skali mikro- i małych przedsiębiorstw.
Oczywiście moglibyśmy się tym nie
martwić już teraz – gdyby tylko odpowiedni
urząd wydał wiążącą opinię. Niestety takiego „poradnika” na dzisiaj nie znajdujemy,
a oczekiwanie na wykształcenie się orzecznictwa niesie w sobie potencjalne ryzyko
– dla każdego z prowadzących firmę. Ryzyko
zarówno nieokreślonych kar administracyjnych, jak również ryzyko sporów cywilnych
czy roszczeń różnej maści „pomysłowych
biznesmenów”.
Najmniej „śmieszne” jest w tym wszystkim wysokie prawdopodobieństwo, że wiele
firm (lub nawet wszystkie?), które dotychczas nie zajmowały się biznesowo masowym
przetwarzaniem danych – z powodu RODO,
dla ograniczenia wspomnianych ryzyk – właśnie od 25 maja 2018 roku zacznie gromadzić
ogromne zbiory danych: zgód, podstaw przetwarzania, klauzul, podpisów…

Sebastian Osowski
redakcja Z:A
> s.osowski@zawod-architekt.pl
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RODO

Od redakcji
Zaznaczamy, że niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie publicystyczny,
subiektywny i polemiczny oraz powstała w oparciu o informacje zgromadzone
w wyniku pracy dziennikarskiej, na podstawie ogólnodostępnych materiałów,
publikacji, wypowiedzi medialnych i szkoleń.
Zawarte w niniejszej publikacji informacje w żadnym razie nie stanowią
rekomendacji ani porad prawnych, inwestycyjnych czy biznesowych.
Autor oraz redakcja w imieniu swoim oraz wydawcy informują i zastrzegają,
że nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentualnych decyzji lub czynności
podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej publikacji
lub wynikające bezpośrednio bądź pośrednio z jej treści.

RODO / pierwsze kroki
Sebastian Osowski, redakcja Z:A

Staramy się uporządkować podstawowe praktyczne obszary oddziaływania RODO oraz zestawić
przykłady codziennych czynności wykonywanych w tradycyjnych, typowych firmach. Jest to oczywiście
tylko zbiór propozycji i nie należy traktować go jako skończony wzorzec. Mamy jednak nadzieję, że
niniejsze opracowanie ułatwi Czytelnikom Z:A wypracowanie własnych rozwiązań.

A

Analizując przepisy RODO oraz publikacje czy
wypowiedzi na jego temat, warto pamiętać,
że rozporządzenie dotyczy dwóch obszarów:
A > l egalność przetwarzania danych osobowych (podstawy przetwarzania),
B > środki zabezpieczeń (techniczne i organizacyjne) służące ochronie danych.

Ten podział warto mieć cały czas „z tyłu
głowy”, ponieważ mieszanie się jednego obszaru z drugim widać w wielu wypowiedziach
nt. RODO, a nie ułatwia to poukładania sobie
i zrozumienia zasad, które mamy stosować.
Na przykład czym innym jest posiadanie
zbioru adresów e-mailowych, a czym innym
wysłanie oferty handlowej na adresy zgromadzone w tym zbiorze.
W pierwszym zakresie – legalności przetwarzania – z pewnością mamy coś do zrobienia (pozostaje pytanie: jak dużo?). W drugim
– większość środków bezpieczeństwa raczej
(dla własnego dobra) każda firma spełnia od
zawsze (w dobrze pojętym interesie ochrony
swoich tajemnic i know-how). Lecz i tutaj warto wykonać sobie aktualizacyjną check-listę.

Poszukiwanie „wyłączeń”
Pierwszą naturalną reakcją na wprowadzenie nowych, restrykcyjnych przepisów jest
zastanawianie się nad polami potencjalnych
„wyłączeń” spod ich działania. My również zaczęliśmy od analizy treści definicji
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i związanych z nimi wypowiedzi specjalistów.
Niestety na dzisiaj takich wyłączeń nie można potwierdzić. Jedyne „uproszczenia”, jakie
możemy podpowiedzieć, dotyczą kwestii
podstaw i warunków do legalności przetwarzania danych, czyli ostatniego z punktów na
omówionej poniższej liście:
Zawód architekta – mówił o tym szerzej
adw. Piotr Konopka podczas szkolenia zorganizowanego przez Małopolską Okręgową
IARP, niestety nie ma w RODO specjalnego
traktowania dla zawodu architekta,
Wielkość firmy – preambuła RODO (13)
daje wskazówkę, by instytucje państwa,
stosując rozporządzenie, uwzględniały szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw, niestety
w polskiej ustawie (pomimo takiej propozycji
Ministerstwa Cyfryzacji zgłoszonej na etapie
konsultacji projektu ustawy) nie wprowadzono „ulg” czy „ułatwień” ze względu na
wielkość i skalę działania firmy,
Dane osobowe – niestety z samej definicji
danych osobowych trudno wywnioskować, że
jakieś dane można zwolnić spod przepisów
RODO. Jest raczej odwrotnie: wydaje się że wiele danych nie kojarzonych jako osobowe można
„podciągać” pod dane umożliwiające identyfikację osoby (np. numer działki budowlanej czy
księgi wieczystej, o czym również wspominał
adw. Piotr Konopka podczas szkolenia dla
architektów w Małopolskiej Okręgowej IARP),

Przetwarzanie danych – definicja niestety
nie pozwala znaleźć żadnej możliwości ograniczenia obowiązków,
Podstawa przetwarzania danych – podczas lektury rozporządzenia w zakresie podstaw i warunków do legalności przetwarzania
danych osobowych, uwagę zwracają trzy
zapisy, które wskazują na potencjalne dość
ciekawe „uproszczenia”. Zajmujemy się nimi
w dalszej części artykułu. Są to w skrócie:
1. przetwarzanie nieautomatyczne i nieuporządkowany zbiór danych,
2. l egalność przetwarzania na podstawie
umowy, obowiązku prawnego lub uzasadnionego interesu,
3. p
 odstawa przetwarzania w formie działania potwierdzającego.

Dane nieuporządkowane a RODO
Co zastanawiające – wbrew szumowi
informacyjnemu – wydaje się, że przepisy
rozporządzenia RODO możnaby rozumieć jako
wyłącząjące spod swojego zakresu – działania
związane z pojedynczymi danymi osobowymi,
w takim kontekście i zakresie, jakie występują
w firmach „tradycyjnych”. Czyli w sytuacjach
kiedy tych danych nie gromadzimy w elektronicznych bazach, nie przetwarzamy za pomocą specjalistycznego oprogramowania i nie
analizujemy w związku np. z oceną klientów,
profilowaniem czy systemami wyświetlania
reklam internetowych.
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RODO

ZBIORY DANYCH OSOBOWYCH

PLIKI

WYDRUKI

LEGALNOŚĆ PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRZETWARZANIA
(DANYCH ZWYKŁYCH)

OKREŚLONE W ART 6.1
1. ZGODA W OKREŚLONYM CELU
2. REALIZACJA UMOWY
3. OBOWIĄZEK PRAWNY
4. ŻYWOTNY INTERES OSOBY
5. INTERES PUBLICZNY
6. P
 RAWNIE UZASADNIONY
INTERES ADMINISTRATORA

DANE
OSOBOWE

POCZTA

...

ŚRODKI ZABEZPIECZEŃ

TECHNICZNE

SPRZĘT
I OPROGRAMOWANIE
• komputery, laptopy
• system IT
• system operacyjny
• poczta e-mail
• antywirusy, firewalle
• specjalistyczne systemy
zarządzania danymi
osobowymi
• dyski twarde
• serwery wewnętrzne
• serwery zewnętrzne,
chmury
• telefony, smartfony
• tablety

BIURO / LOKAL
I WYPOSAŻENIE
• lokalizacja w budynku
• układ funkcjonalno-przestrzenny (dostęp
klientów, gości) (dostęp
pracowników innych
działów)
• szafy na dokumentację
papierową
• niszczarki dokumentów
• kserokopiarki
• drukarki (np. sieciowe)

ORGANIZACYJNE

PRACOWNICY
I WSPÓŁPRACOWNICY
• odpowiednie umowy,
klauzule i zgody
• ustalone obowiązki
i zakres dostępu
do danych
• szkolenia, e-learning
• porządek na biurkach
• sprzątanie biura

KLIENCI I GOŚCIE
• czy nas odwiedzają?
• czy mamy osobny pokój
spotkań?
• czy mamy „bufor”
po wejściu do biura?
• jak wygląda dostęp
do toalety?
• czy mogą mieć kontakt
z dokumentami?
• czy mogą widzieć
monitory komputerów?

ZGŁOSZENIE
NARUSZENIA: 72 H

Z:A _#61 03/05_2018

105

Z:A

BIZNES

W zacytowanych poniżej fragmentach
z rozporządzenia RODO jest kilka miejsc, które
wydają się warte przeczytania co najmniej
dwa razy (podkreślenia redakcji).
„(15) Ochrona osób fizycznych powinna
mieć zastosowanie do zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych oraz do
przetwarzania ręcznego, jeżeli dane osobowe
znajdują się lub mają się znaleźć w zbiorze
danych. Zbiory lub zestawy zbiorów oraz ich
strony tytułowe, które nie są uporządkowane
według określonych kryteriów nie powinny być
objęte zakresem niniejszego rozporządzenia”,
„Art. 2.1. Niniejsze rozporządzenie ma
zastosowanie do przetwarzania danych
osobowych w sposób całkowicie lub częściowo
zautomatyzowany oraz do przetwarzania
w sposób inny niż zautomatyzowany danych
osobowych stanowiących część zbioru danych
lub mających stanowić część zbioru danych.”
„Art. 4.6) „Zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych
według określonych kryteriów, niezależnie od
tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie
lub geograficznie”.
Czy zatem, opierając się na ich treści można
rozumieć, że RODO służy wyłącznie ochronie
danych osobowych zawartych w uporządkowanych zbiorach danych osobowych oraz
ochronie tych zbiorów?
Pewne jest, że prawnicy będą tu bardzo
ostrożni (polecamy lekturę tekstu adw.
Piotra Konopki pt. RODO / praktyka: automatyczne przetwarzanie i poczta elektroniczna,
str. 112 – przyp. red.), a jednak dziennikarską
ciekawość budzą definicje „uporządkowanych
zbiorów danych” w odróżnieniu od „zbiorów
nieuporządkowanych” – bo czy na przykład
uporządkowanie poczty według dat (które
nie są daną osobową) można uznać za porządkowanie? Albo czy zbiór plików lub listów
elektronicznych, które mogą (ale nie muszą)
zawierać pojedyncze dane osobowe należy
na gruncie RODO uznawać za zbiór danych
osobowych?
Być może warto także zwrócić uwagę, że
sformułowanie „zbiór danych” użyte w polskim tłumaczeniu, w wersji angielskiej brzmi
„filing system” (tłum.: system archiwizacji),
a nie np. „data set”, „database” czy „collection
of personal data”.
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Jeśli zatem RODO miałoby zastosowanie
wyłącznie do przetwarzania danych osobowych znajdujących się w uporządkowanych
zbiorach danych, to nie chroni danych osobowych jako takich. Gdybyśmy mogli w ten
sposób rozumieć przepisy rozporządzenia,
nie musielibyśmy obawiać się na przykład:
	zanotowania danych firmy i/lub jej właściciela lub pracowników podanych publicznie
w materiałach promocyjnych czy reklamie,
	nawiązania kontaktu na podstawie danych
ze strony internetowej firmy,
	skorzystania z danych znajdujących się
w dostępnych publicznie bazach CEIDG
i KRS,
	zanotowania na kartce danych adresowych
np. w czasie rozmowy telefonicznej,
	bieżącego kontaktowania się z pracownikami firm, z którymi podpisaliśmy umowy
o współpracy,
	wykonania telefonu do księgowej firmy,
która zalega nam z płatnościami,
	przyjmowania wizytówek i korzystania
z zawartych na nich danych,
	prowadzenia rozmów o urodzinach pracowników i współpracowników,
	poruszania w rozmowach tematów takich
jak wiek, zdrowie, dieta, imię i nazwisko
czy numer telefonu,
	przechowywania dokumentów lub plików,
w których występują dane osobowe – ale
pojedynczo lub grupowo, a nie w formie
zbiorczej tabeli danych (czyli dokumenty
te nie służą zbieraniu danych, a jedynie
je zawierają – np. faktury, korespondencja
tradycyjna, dokumentacja projektowa),
	itd. itp.
Oczywiście – normalne i naturalne dla
wszystkich jest, że będziemy chronić wszelkie
notatki, dokumenty, archiwa, komputery,
dyski i serwery jako tajemnicę i knowhow firmy. Nikt świadomie nie wyrzuci na
śmietnik faktur. Nikt nie zostawi na ulicy
komputera. I w tym sensie – zabezpieczenia
danych (w tym danych osobowych) i naszego majątku realizowaliśmy i będziemy
realizować. Moglibyśmy jednak ograniczyć
potencjalne obowiązki związane z legalnością przetwarzania danych jeśli będziemy
chcieli skontaktować się z księgową klienta,
wysłać pismo do urzędu czy zatelefonować
lub napisać pojedynczy e-mail do firmy, której

dane zobaczyliśmy w reklamie lub z której
przedstawicielem poznaliśmy się w czasie
szkolenia lub targów.
To, czy będziemy mogli takie dane osobowe zapisać do pliku (zbioru elektronicznego)
i przechowywać na dysku lub serwerze
– stanowi odrębne zagadnienie.

Legalność przetwarzania
na podstawie innej niż zgoda
Interesujące zapisy RODO, na które warto
zwrócić uwagę, zawarte są w artykule 6.1
rozporządzenia, w którym wymienione są
warunki zgodności przetwarzania z prawem.
Okazuje się, że „zgody”, o których obowiązkowym gromadzeniu tak często słyszymy,
nie zawsze są konieczne.
Skorzystajmy w tym miejscu z opracowania dra Pawła Litwińskiego pt. „Przewodnik
po RODO dla małych i średnich przedsiębiorców” (wydanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na początku 2018 r.,
niestety z klauzulą, że nie jest to oficjalna
wykładnia ministerstwa). Doktor Litwiński
przytacza sytuacje, innych niż zgody podstaw
przetwarzania danych:
a) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy – (…) przetwarzanie danych
będzie zgodne z RODO jako niezbędne do
wykonania umowy (sprzedaży),
(6.1.b – przyp. red.),
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze – np. przetwarzanie danych
w celach związanych z prowadzeniem ksiąg
rachunkowych (…), a jego podstawą są
przepisy o rachunkowości,
(6.1.c – przyp. red.),
c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora (…)
(6.1.f – przyp. red.).
Kwestia umów i rachunkowości jest raczej
oczywista. I dobrze, że w takich przypadkach
nie musimy gromadzić dodatkowej dokumentacji w postaci zgód.
Interesujące jest jednak pytanie: jakie
mogą być te wspomniane „uzasadnione interesy”? Autor poradnika daje na to odpowiedź:
„Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora danych jest także
marketing jego produktów i usług.”
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Tabela 1. PRZYKŁADOWY SZABLON: Co powinna zrobić MAŁA firma, by być zgodna z przepisami RODO?
UWAGA: NINIEJSZY SZABLON NIE JEST WZOREM DO BEZPOŚREDNIEGO KOPIOWANIA

1.
Spełnić
obowiązek
informacyjny

2.
Przeprowadzić
inwentaryzację
danych

3.
Określić
podstawy
prawne
dla każdej
posiadanej bazy
lub kategorii
danych
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Do wykonania:
•u
 względnij wszystkie posiadane zbiory danych
osobowych (patrz pkt 2 i 3),
• przygotuj

informację (np. w formie „Polityki
prywatności”) dotyczącą podstaw prawnych, sposobu
oraz celu przetwarzania danych,
• uwzględnij

w „Polityce” wszystkie wymagane przez
RODO informacje i prawa,
• przekaż

informację o „Polityce prywatności” osobom,
których dane przetwarzasz (pocztą elektroniczną lub
tradycyjną),
• rozważ

umieszczenie „Polityki prywatności” na stronie
internetowej firmy...

W praktyce, w celu wypracowania lub skorygowania
prawidłowości zawartości informacji warto przejrzeć
polityki innych firm i porównać je ze strukturą
własnego dokumentu.

Do wykonania:
• zrób

listę (tabelę) swoich zasobów informatycznych
i informacyjnych, w szczególności posiadanych
zbiorów (baz) danych osobowych,
• odnotuj,

jaką mają formę, jakie jest źródło
ich pochodzenia, liczba rekordów/osób, jakie
dane zawierają, w jakim celu i w jaki sposób je
przetwarzasz, gdzie są przechowywane, kto ma do
nich dostęp...

Przykładowe zbiory elektroniczne, które mogą
zawierać dane osobowe:
• pisma

i arkusze kalkulacyjne (np. doc, docx, xls),
• program

księgowy,- poczta elektroniczna, klient
poczty elektronicznej (np. Outlook),
• bazy

danych (np. Access),
• dokumentacja

projektowa, pliki typu DWG itp.,
• listy

referencyjne,
• inna

zawartość komputerów, telefonów, tabletów...

Wydaje się, że wygodną formułą jest opracowanie
treści jednej „Polityki”, uwzględniając w niej
wszystkie posiadane zbiory danych, a następnie
upublicznienie jej na stronie internetowej.
W celu wypełniania obowiązku informacyjnego
w zakresie korzystania z poczty elektronicznej
warto na stałe w stopce nadawcy umieścić krótką
informację o „Polityce prywatności” oraz aktywny link
kierujący do odpowiedniej strony internetowej.

Typowe przykłady firmowych baz danych:

Przykładowe zbiory dokumentacji papierowej:

• aktualni

klienci (np. indywidualni i biznesowi),
• archiwalni

klienci,
• potencjalni

klienci,
• pracownicy,

współpracownicy,
• firmy

podwykonawcze,
• dostawcy

towarów i usług,
• abonenci

newslettera,
• urzędy

administracji,
• organizacje,

stowarzyszenia,
• dokumentacja

z procesów rekrutacji...

• faktury,

umowy, zamówienia,
• wizytówki

klientów,
• dokumentacja

projektowa,
• listy

referencyjne,
• inne

dokumenty firmowe...

Do wykonania:
• o kreśl, jaka jest podstawa przetwarzania danych
osobowych w każdym ze zbiorów,
• z weryfikuj czy możesz udokumentować, że posiadasz
odpowiednią podstawę przetwarzania danych,
pamiętaj, że jest to prawny obowiązek administratora
danych, wynikający z tzw. zasady rozliczalności,
•w
 razie wątpliwości rozważ usunięcie danych
osobowych...

• r ealizacja umowy – gdy przetwarzanie danych

Typowymi podstawy przetwarzania danych
zwykłych według rozporządzenia są:
• z goda – zgoda powinna dotyczyć określonego celu
przetwarzania danych i zostać wyrażona przez osobę
fizyczną na piśmie, w formie wyraźnego działania
potwierdzającego lub ustnie,

jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba fizyczna, lub do podjęcia działań przed
zawarciem umowy,
•o
 bowiązek prawny administratora – na przykład
prowadzenie ksiąg rachunkowych,
• ż ywotny interes osoby – gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ochrony jej żywotnych interesów,
• interes publiczny – dla zadań realizowanych,
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi,
•p
 rawnie uzasadniony interes administratora
(np. przetwarzanie danych dla celów
marketingowych)...
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analizy ryzyka
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Do wykonania:
•u
 stal, jakie dane osobowe i zbiory danych osobowych,
w jakim charakterze, po co i w jakim środowisku
przetwarzasz,
• o kreśl ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
fizycznych związane z takim przetwarzaniem,
•d
 obierz odpowiednie środki zabezpieczenia danych,
uwzględniając swoje możliwości techniczne i własne
możliwości finansowe...
Dobór środków zabezpieczenia powinien być oparty o:

• c harakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania,
• r yzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze
zagrożenia,
• s tan wiedzy technicznej,
• k oszt wdrażania...

Przykładowe porównanie malejącego i rosnącego
ryzyka (wg P. Litwiński, Przewodnik po RODO
dla małych i średnich przedsiębiorców, Ministerstwo
Przedsiębiorczości i Technologii , Warszawa 2018 r):
• z akres danych: wysokie – dokumentacja medyczna
szpitala; maleje, gdy archiwizowane są księgi
rachunkowe księgarni internetowej,
• c ele i okres przetwarzania: ryzyko wzrasta, gdy
dane są przechowywanie przez 50 lat; maleje gdy są
przetwarzane krótko, np. w celu zniszczenia,
• ś rodowisko przetwarzania: ryzyko wzrasta, gdy
dane są przetwarzane na zewnętrznych serwerach,
z którymi komunikacja odbywa się w sposób
nieszyfrowany z wykorzystaniem sieci publicznych;
maleje, gdy dane są przetwarzane na własnych
serwerach...

5.
Sporządzić
rejestr
czynności
przetwarzania
danych

Do wykonania:
•w
 eź pod uwagę, że rejestr powinien być prowadzony
odrębnie dla każdego procesu przetwarzania danych,
•n
 ie musisz prowadzić rejestru dla danego procesu
przetwarzania, jeśli prowadzisz firmę zatrudniającą
mniej niż 250 osób i dany proces:
a) nie narusza praw i wolności osób fizycznych,
b) nie obejmuje tzw. szczególnych kategorii danych,
c) przetwarzanie ma charakter sporadyczny
(np. organizacja jednorazowego spotkania)...

Rejestr przetwarzania może być prowadzony w formie
pisemnej bądź w elektronicznej. Warto też zwrócić
uwagę, że powinien być prowadzony obowiązkowo np.
dla danych kadrowych.

6.
Zaktualizować
umowy

Do wykonania:
•p
 owinieneś zaktualizować umowy powierzenia
przetwarzania danych zawarte ze zleceniodawcami
i podwykonawcami...

Warto zastanowić się, czy zaktualizować umowy lub

Do wykonania:
•w
 przypadku małej firmy procedury tego typu
nie wydają się nadmiernie skompliowane,
prawdopodobnie wystarczy ustalić, że w sytuacjach
kryzysowych należy powiadomić szefa/właściciela lub
ustaloną osobę odpowiedzialną...

Istotne jest, aby urząd ochrony danych osobowych
– PUODO został powiadomiony o „wycieku danych”
w ciagu 72 godzin. Ma to wpływ na wysokość
ewentualnych kar z tytułu zagrożenia dla danych
osobowych.

7.
Wprowadzić
metody
i procedury
zgłoszeń
naruszeń

Rejestry przetwarzania nie muszą być nadmiernie
skomplikowanymi dokumentami. Wzory i przykłady
rejestrów przetwarzania znaleźć można (jak wszystko)
w internecie. W tabeli 3 na stronie 111 prezentujemy
jako przykład dwa rejestry pochodzące ze strony
internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

podpisać odpowiednie zgody z pracownikami (np. jeśli
wykorzystujesz fotografie pracowników dla potrzeb
marketingu firmy).

Zgłosić powinniśmy np. atak hakerski, włamanie do
biura, zaginięcie dokumentów, zgubienie telefonu,
kradzież komputera.
8. Opracować (i wdrożyć) dokumentację i procedury opisujące politykę ochrony danych
9. Wdrożyć zabezpieczenia fizyczne i informatyczne

Dalsze
potencjalne
pozycje listy:

10. Stosować minimalizacje przetwarzanych danych
11. Podjąć decyzję o powołaniu IOD – Inspektora Ochrony Danych
12. Być przygotowanym na nowe uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
13. Przeszkolić personel z ochrony danych i procedur RODO
14. Monitorować i sprawdzać procedury
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Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum

Skąd to wiadomo? Niestety w poradniku
dr Litwiński nie podaje podstawy dla tego
stwierdzenia. Wyjaśnienie można jednak
znaleźć w treści samego RODO. Mówi o tym
fragment punktu (47) preambuły:
„Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie
danych osobowych do celów marketingu
bezpośredniego.”
A skoro tak, to nie musimy uzyskać zgody
na dodanie danych osoby do bazy klientów
– obecnych lub potencjalnych, z którymi
współpracujemy lub z którymi chcielibyśmy
współpracować w przyszłości i w tym celu
zamierzamy kierować do nich komunikaty
marketingowe.
To informacja dobra dla nas jako przedsiębiorców, ale wcale nie gorsza dla nas jako
konsumentów (których dane będzie gromadził
ktoś inny). RODO pozwala bowiem wyłącznie
na gromadzenie i posiadanie takich danych
w zbiorze danych osobowych. Na wysłanie
oferty handlowej e-mailem lub SMS-em zgoda
jest już konieczna, ale wynika to z innych
przepisów: ustawy o świadczeniu usług elektronicznych i ustawy prawo telekomunikacyjne, a nie z RODO.
Warto także zwrócić uwagę, że stwierdzenia dra Litwińskiego na temat „marketingu
usług i produktów” oznaczają, iż zapisy w preambule RODO można uznawać za interpretację intencji autorów rozporządzenia.

Podstawa w formie działania
potwierdzającego
Artykuł 4.11 rozporządzenia RODO mówi,
że zgoda na przetwarzanie danych może być
wyrażona poprzez „wyraźne działanie potwierdzające”.
Na podstawie tego przepisu – spotkać
można np. interpretację, że wysłanie CV
kandydata jest wystarczająco wyraźnym działaniem potwierdzającym wolę udostępnienia
danych do procesu rekrutacji (przy czym uwaga: ogłoszeniodawcy pozostaje do spełnienia
obowiązek informacyjny w ogłoszeniu).
Do postawienia jest więc pytanie: jakie
inne wyraźne działanie można uznać za
zgodę na przetwarzanie danych? Na przykład podpisanie umowy? Wydaje się, że tak
właśnie powinno być (co będzie jednocześnie
w zgodzie z art. 6.1.b), a to oznaczałoby, że
umowa nie musi zawierać klauzul dotyczących
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przetwarzania danych – oczywiście jeśli mówimy wyłącznie o realizacji tej umowy.
Z drugiej jednak strony spotykane są dwie
skrajne interpretacje: pierwsza, że umowa nie
musi zawierać klauzul o zgodzie (ale klauzule
informacyjne już tak! sic?) oraz druga – że
umowa nie tylko musi zawierać klauzule
ale dodatkowo, że powinny one znaleźć się
w osobnym dokumencie, a nie w treści samej
umowy (na wypadek kontroli w zakresie
RODO, aby udostępnić tylko klauzule, bez
treści umowy).
Za inne przykłady działania potwierdzającego można uznać na przykład wysłanie
korespondencji elektronicznej czy wręczenie
wizytówki. Przy czym prawnicy uczulają, aby
w momencie włożenia wizytówki do wizytownika lub zapisania z niej danych w telefonie – wypełnić obowiązek informacyjny…
A czy wyraźnym działaniem potwierdzającym
zgodę nie będzie założenie firmy, co robimy
przecież ze świadomością, że nasze dane
staną się w publicznie dostępnych bazach
CEIDG lub KRS?
Jaka będzie więc przyjęta praktyka? Jakie
działania uznawać za wyraźne potwierdzenie?
Kiedy wysyłać pocztą lub odczytywać przez
telefon klauzule informacyjne? Niestety na
razie każdy musi sam o tym zdecydować.

Zgoda może być wyrażona ustnie
Punkt (32) w preambule RODO mówi, że zgoda
może mieć także formę ustnego oświadczenia.
Wydaje się to bardzo wygodnym rozwiązaniem. Można uznać, że następuje na przykład
podczas wymiany wizytówek (ale z drugiej
strony: spotkać można interpretację, że aby na
podstawie danych z wizytówki wysłać e-mail,
powinniśmy mieć zgodę na piśmie…).
Czy więc korzystać z tego instrumentu?
Istnieją tu dwa potencjalne ryzyka: pierwsze
– jeśli nie jesteśmy firmą nagrywającą każdą
rozmowę i przechowującą takie nagrania,
to w przypadku kontroli możemy mieć kłopot
z potwierdzeniem prawa do przetwarzania
danych.
I drugie – ktoś może odwiedzić Cię w firmie, poprosić o przygotowanie i przesłanie
oferty e-mailem, zostawić wizytówkę – a potem zareagować „oburzeniem”, że otrzymał
ofertę, o którą nie prosił, czym naruszyłeś
przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (przykład z życia, podany przez

uczestniczkę szkolenia nt. RODO zorganizowanego w Małopolskiej Okręgowej IARP
– warto przy tym zwrócić uwagę, że takie
„wkręcenie” przez oszusta naruszać może
nie tyle rozporządzenie RODO, co ustawę
o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Podsumowanie
Przyjmując hipotetyczną interpretację,
że RODO nie dotyczy nieuporządkowanych
zbiorów danych – można byłoby stwierdzić,
że w „tradycyjnych” firmach wiele materiałów, rozmów i codziennych czynności
nie jest objętych RODO. Niestety na dzisiaj
jest to tylko dziennikarskie „włożenie kija
w mrowisko”.
Z całą pewnością czeka nas analiza legalności przetwarzania danych, czyli posiadanych w firmie uporządkowanych zbiorów
danych – zapewne w szczególności plików
elektronicznych, określenie koniecznych
związanych z nimi klauzul informacyjnych,
przygotowanie polityki prywatności oraz…
przemyślenie i uporządkowanie środków
ochrony technicznej, czyli m.in. posiadanego w firmie systemu informatycznego,
sprzętu, pewnych zachowań i sposobów
działania. Z tego nie można się zwolnić,
pocieszające jest jedynie, że w tym zakresie
każda z firm dba o ochronę własnego knowhow itp. Dla ułatwienia takich pierwszych
analiz – proponujemy przykładowe szablony
w tabelach 1, 2 i 3 zamieszczonych na stronach 108, 109 i 111.
I racjonalna podpowiedź na koniec: wszyscy wiemy, jak bardzo brakuje nam czasu.
Polska ustawa o ochronie danych osobowych
również uchwalona została „w ostatniej
chwili”. Zacznijmy więc od wymogów najbardziej widocznych na zewnątrz: klauzule
informacyjne, informacje na www, zapisy
umowach. A potem przyglądajmy się sytuacji
i krok po kroku dopracowujmy rozwiązania.
Miejmy nadzieję, że większość obaw i wątpliwości wyjaśni się z czasem wraz z praktyką
i orzecznictwem...

Sebastian Osowski
redakcja Z:A
> s.osowski@zawod-architekt.pl
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Tabela 2. PRZYKŁADOWY SZABLON DO INWENTARYZACJI ZASOBÓW ORAZ DANYCH I ZBIORÓW DANYCH
UWAGA: NINIEJSZY SZABLON NIE JEST WZOREM DO BEZPOŚREDNIEGO KOPIOWANIA
LEGALNOŚĆ PRZETWARZANIA
RODZAJ

ZAWARTOŚĆ

Zbiory danych
1. osobowych elektroniczne
(uporządkowane)

Inne materiały zawierające
2. nieuporządkowane dane
osobowe
3.
4.

Czynności codzienne
wykonywane w firmie
Środki techniczne: biuro,
sprzęt, urządzenia

5. Inne występujące elementy

PODSTAWA

ZABEZPIECZENIA / OCHRONA

OBOWIĄZKI DO WYKONANIA

Klienci
Urzędy i instytucje
Dostawcy i podwykonawcy
Odbiorcy newslettera
Kontakty w poczcie e-mail
Kontakty telefoniczne
Dane w projektach
Metadane fotografii
Wizytówki
Notatki z rozmów

BAZY ISTENIEJĄCE
PRZED 25.05
np. uzasadniony interes ...
np. obowiązek prawny ...
np. realizacja umowy
...
np. zgoda w celu
...
np. realizacja umowy
...
...
...
np. realizacja umowy
...
...
...
...
...
...
...

BAZY TWORZONE
PO 25.05
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...

...

...

Niszczarka

...

...

...

...

Specyficzne dla firmy

...

...

...

TECHNICZNE

ORGANIZACYJNE

SPRZĘT

DOSTĘP OSÓB

np. serwer firmowy
...
np. telefon C
...
...
...
...

np. handlowcy
np. właściciel
...
np. administrator IT
...
np. pracownik C
...
...
...
...

...

...

...

...

np. pokój B

...

...

...

np. korytarz

np. wszyscy pracownicy

...

...

...

...

...

...

...

...

np. serwer firmowy
np. komputer A
...

Tabela 3. PRZYKŁADOWE REJESTRY PRZETWARZANIA DANYCH*
UWAGA: NINIEJSZY SZABLON NIE JEST WZOREM DO BEZPOŚREDNIEGO KOPIOWANIA
KATEGORIA

Zbiór teleadresowa baza interesantów

Zbiór upoważnień pełnomocnictw

Nazwa zbioru danych osobowych

Teleadresowa baza interesantów

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw MKiDN

Dane administratora danych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie
Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie
Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa

Dane przedstawiciela administratora danych

Brak przedstawiciela

Brak przedstawiciela

Dane podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych
osobowych

Brak takiego podmiotu

Brak takiego podmiotu

Podstawa prawna prowadzenia zbioru danych osobowych

Art. 6 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Kontakt z osobami z którymi prowadzona jest korespondencja,
możliwość ustalenia przebiegu załatwiania danej sprawy

Kategorie osób, których dane w tym zbiorze są przetwarzane

Osoby piszące do MKiDN lub otrzymujące
korespondencję z MKiDN

Osoby, którym udzielono upoważnień, pełnomocnictw

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej

Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania
lub pobytu, PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, wykształcenie,
seria i numer dowodu osobistego

Informacja o sposobie zbierania danych do zbioru

Od osób, których dane dotyczą

Od osób, których dane dotyczą

Oznaczenie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

Brak takich podmiotów

Brak takich podmiotów

Informacje dotyczące ewentualnego przekazywania danych
do państwa trzeciego

Nie przekazuje się

Nie przekazuje się

Data wpisania zbioru do rejestru

18-08-2017

18-08-2017

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych
osobowych oraz innych przepisów szczególnych obowiązujących,
w zakresie zadań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz dyrektora generalnego urzędu
Monitorowanie zakresu udzielonych upoważnień, pełnomocnictw,
realizowanie i usprawnienie realizacji zadań określonych w tych
dokumentach

Data ostatniej modyfikacji
Krótka charakterystyka modyfikacji
Data wykreślenia zbioru z rejestru
Uwagi/komentarze
* źródło: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestr-zbiorow-danych-osobowych.php

Z:A _#61 03/05_2018

111

Z:A

BIZNES

RODO / praktyka:
automatyczne przetwarzanie
i poczta elektroniczna

RODO

adwokat Piotr Konopka

Przedstawiona w tekście red. Osowskiego teza o niestosowaniu RODO w przypadku przetwarzania
danych osobowych poza zbiorami danych budzi wątpliwości. Treść RODO rzeczywiście może w tym
zakresie wywoływać pewne wątpliwości interpretacyjne. Motyw 15 Preambuły do RODO został bowiem
ujęty w sposób, który może sugerować, że umieszczenie danych w zbiorze lub zamiar umieszczenia
danych w zbiorze jest przesłanką stosowania RODO zarówno do przetwarzania zautomatyzowanego,

T

Treść artykułu 2 ust. 1 rozporządzenia RODO,
stanowiącego w tym zakresie właściwy punkt
odniesienia wyraźnie oddziela przetwarzanie
zautomatyzowane lub częściowo zautomatyzowane, od przetwarzania niezautomatyzowanego w ramach zbioru (bądź w ramach
docelowego zbioru). A zatem regulator europejski w treści art. 2 ust. 1 RODO nie wymaga
dokonywania operacji w zbiorze danych, aby
przetwarzanie zautomatyzowane było objęte
zakresem zastosowania RODO.
Klasycznym przykładem zautomatyzowanego przetwarzania danych będzie przetwarzanie dokonywane w ramach programów
pocztowych. Zautomatyzowane przetwarzanie polega w tym wypadku na automatycznym (opartym na algorytmie programu
pocztowego) klasyfikowaniu i grupowaniu danych osobowych wedle daty ich wpłynięcia do
kategorii skrzynki odbiorczej. Dla porównania
– przetwarzanie ręczne poczty przychodzącej
do biura wymaga w analogicznym zakresie
dokonania odpowiedniego grupowania wedle
daty odbioru pisma. Program pocztowy wykonuje te czynności automatycznie.
Czy skoro program pocztowy porządkuje
listy elektroniczne według daty, a data nie jest
daną osobową, to należy uznawać ją za kryterium porządkowania, a zbiór za uporządkowany
w kontekście RODO? Samo kryterium porządkowania nie musi być daną osobową. Istotne
jest, czy dane osobowe były porządkowane
według określonego, przyjętego przez administratora – obiektywnego bądź subiektywnego
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kryterium. Jeżeli porządkowanie zachodzi, to
mamy do czynienia z przetwarzaniem, w tym
wypadku zautomatyzowanym.
Powyższe nie oznacza jednak bynajmniej,
że każdy e-mail znajdujący się na użytkowanej przez nas skrzynce pocztowej stanowić
będzie dane osobowe, albowiem o tym, jaka
informacja stanowi dane osobowe, decyduje
możliwość zidentyfikowania oznaczonej osoby
fizycznej, odniesiona do konkretnego przypadku. O identyfikowalności osoby fizycznej
będzie zatem przesądzać specyfika adresu
e-mail, który ze swej istoty może prowadzić
do identyfikacji danej osoby fizycznej (tak
będzie np. gdy adres mailowy zawiera imię,
nazwisko oraz oznaczenie firmy, w której dana
osoba jest zatrudniona). Pozostaje jedynie
pytanie: w jaki sposób odbiorca może ocenić,
że adres e-mailowy zawiera rzeczywiste imię
i nazwisko danej osoby, czy może jednak jan.
kowalski@serwer.com nie jest adresem żadnego Jana Kowalskiego…
W sytuacjach jednak, gdy sam adres e-mail
nie pozwala na identyfikację (np. gdy adres
mailowy nie zawiera wprost imienia i nazwiska danej osoby), to nie będzie on stanowił
danych osobowych, chyba że osoba dysponująca wiadomością mailową posiada dodatkowe informacje na temat nadawcy, które
pozwalają na jej identyfikację.
Rozwiązuje to, jak się wydaje, w jakimś
stopniu problem tzw. spamerów – w sytuacji
bowiem, kiedy otrzymujemy wiadomość od
osoby, nie posiadając żadnych dodatkowych

FOT. ADRIANNA ROZUMEK

jak i przetwarzania ręcznego. Treść normatywna sformułowana jest jednak inaczej.

adw. Piotr Konopka
wspólnik w Bruzda Konopka
Adwokaci sp.j.
bruzda-konopka.pl

Najistotniejsze
to zacząć stosować RODO
„w miarę możliwości
organizacyjnych” danego
administratora,
co powinno stanowić
dostateczny dowód,
że przetwarzanie
nie narusza ogólnych
zasad RODO.

Z:A

informacji pozwalających na przyporządkowanie adresu mailowego nadawcy z konkretną osobą fizyczną, to informacje takie nie
powinny być traktowane jako dane osobowe
(niezależnie od tego, że przesyłanie tzw. spamu stanowi czyn karalny).
Pojawiająca się w Internecie sugestia,
aby w programie pocztowym ustawiać autorespondera dla całej poczty przychodzącej,
zawierającego klauzulę informacyjną z art. 13
RODO, jest zatem nieuzasadniona.
Jednocześnie sytuacja, w której otrzymujemy wiadomość mailową od możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, winna być traktowana co najmniej jako udzielenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych zawartych
w wiadomości mailowej. Co najmniej w tym
znaczeniu, że korespondencja mailowa może
również mieć swoją inną podstawę prawną
do przetwarzania danych, np. realizowaną pomiędzy stronami umowę. Zasadniczo jednak
otrzymanie wiadomości mailowej upoważnia
nas do przetwarzania danych osobowych
objętych treścią tej wiadomości.

BIZNES

Rzeczą odmienną jest natomiast kwestia
realizacji obowiązku informacyjnego, który
należy spełnić niezależnie od tego, że samo
przetwarzanie danych osobowych jest legalne.
Rozwiązaniem praktycznym, które stanowić może przynajmniej bezpieczne minimum
w zakresie realizacji obowiązków spoczywających na administratorze, jest umieszczenie
w stopce maila (w której zwyczajowo jest
np. umieszczana informacja o poufności wiadomości) klauzuli informacyjnej obejmującej
treści wskazane w art. 13 RODO, które dla celów komunikacji elektronicznej mogą przyjąć
ujednoliconą formę. Pozwoli to na wywiązanie
się z obowiązku informacyjnego w zakresie
wszelkiej korespondencji prowadzonej od
25 maja 2018 roku (co siłą rzeczy w wielu
przypadkach pozwoli na realizację obowiązku
informacyjnego również wobec wielu osób,
z którymi korespondencja ta była prowadzona
już wcześniej).
Czy w stopce e-maila musi znaleźć się cała
klauzula informacyjna, czy wystarczające
będzie jedno zdanie na jej temat oraz aktywny

link do strony www, na której tę klauzulę
można przeczytać w całości? Istotne jest, aby
odmiot danych mógł się zapoznać z informacjami na temat przetwarzania, a sposób
realizacji powinien być dla niego przystępny,
co oczywiście jest spełnione w przypadku
linku do strony www.
Zgadzam się, że RODO jest „zakrojone”
głównie dla dużych firm i dużego obrotu
danymi, jednak nie omija ono mikroprzedsiębiorców. Najistotniejsze to zacząć stosować
RODO „w miarę możliwości organizacyjnych”
danego administratora, co w mojej ocenie stanowi dostateczny dowód na to, że przetwarzanie nie narusza ogólnych zasad RODO.
Nie jest na przykład realne cofnięcie się
do tysięcy archiwalnych e-maili, ważne, by
obowiązek informacyjny spełniać pro futuro.
Cofnięcie się będzie automatyczne, gdy
napiszemy do kogokolwiek, z kim wcześniej
korespondowaliśmy. Decyzja o dalszym przechowywaniu i archiwizacji danych powinna
być zawsze podjęta przez konkretnego administratora, wedle jego celów i zadań.
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Bicykl dla Einsteina

W kosmicznej stylistyce

Kolorowa, psychodeliczna lampa
T.S.S. Luminaire została zaprojektowana
przez Juliette i Diogo Felippelich. Małżeństwo
prowadzi w Los Angeles pracownię Joogii.
Rower o ramie w kształcie liczby pi to dzieło dwóch projektantów: Martijna Koomena i Tadasa

T.S.S. to skrót od Time Space Sound i wskazuje

Maksimovasa. Ten ostatni zobaczył kiedyś rysunek malezyjskiego ilustratora Yaua Hoonga, który

na inspiracje przy tworzeniu przedmiotu

narysował taki właśnie rower i postanowił stworzyć go w „realu”. Po pewnych modyfikacjach

– były to fantastyczna, kosmiczna stylistyka

powstał prototyp z żywicy. Docelowo rama wykonana zostanie z włókna węglowego. Projekt ma być

i podróże w czasie. Lampa wykonana została

finansowany na zasadach crowdfundingu.

z frezowanego akrylu i mlecznego szkła.

www.tadasmaksimovas.com

www.joogiidesign.com

Jeden na długie lata

Perpetual callendar został

Pomocnik przy goleniu

stworzony przez londyńską
projektantkę Yoni Alter.
Wykonała go z jesionowej
sklejki i kolorowych,
plastikowych arkuszy.
Litery i cyfry powstały przy
użyciu czcionki F37-Bella
autorstwa brytyjskiego
projektanta Ricka Banksa.

Plastikowy uchwyt na golarkę w kształcie

To idealne rozwiązanie dla

głowy, który utrzymuje ostrze tam gdzie jego

tych, którzy z początkiem

miejsce – na wąsie. Przedmiot zaprojektowany

każdego roku nie mogą

przez Peleg Design można przykleić do lustra

się zdecydować na wybór

lub kafelków.

kalendarza...

Cena: 13 $

www.yoniishappy.com

www.peleg-design.com

Isola to stolik kawowy
zaprojektowany przez
belgijskiego dizajnera
Pierre-Emmanuela
Vandeputte’a. Mebel został
wykonany ze stalowych rurek
pomalowanych proszkowo
i czarnej lub naturalnej skóry.
Skórę wykorzystaną na blacie
można naciągać i tym samym
brać udział w tworzeniu
mebla.
www.pevdp.com
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Kawa na skórze

