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ROCKFON FUSION ®

ZWYCIĘSKI DESIGN
O UNIKALNEJ TOŻSAMOŚCI
ROCKFON Fusion to biały, designerski sufit opracowany z myślą
o połączeniu estetyki z funkcjonalnością.
ROCKFON Fusion charakteryzuje się wysublimowanym,
minimalistycznym stylem dzięki zastosowaniu wąskiego,
anodowanego, aluminiowego profilu, który daje efekt przecięcia
czystej, białej powierzchni sufitu. Sufit uzyskuje unikalną tożsamość.
Wygląda spokojnie i spójnie, a jednocześnie dynamicznie dzięki
podkreślającej kierunek, charakterystycznej długiej linii.
Więcej na www.rockfon.pl

ROCKFON Fusion otrzymał nagrodę
Danish Design Award

Redakcja
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Patrząc z daleka i z bliska
I pomyśleć, że jeszcze całkiem niedawno replikanci mogli pojawić się co
najwyżej jako szalona fantazja w „Łowcy androidów” czy serialu „Humans”...
Byli traktowani jak mrzonka, wymysł i marzenie od lat pielęgnowane
w literaturze i kinie spod znaku science fiction. Tymczasem druk
spersonalizowanych implantów, protez czy modeli serca stał się faktem,
a wydrukowanie żywych tkanek biologicznych jest podobno już tylko kwestią
czasu. Kolejny krok, jakim rzeczywistość dogania fikcję, został wykonany.
Jak owo doganianie wygląda zupełnie blisko zawodu architekta, zobaczyć
można odwiedzając nowoczesną fabrykę druku 3D pod Wrocławiem – w tym
numerze Z:A opowiada o niej autor budynku, który oko w oko spotkał się
z przemysłem 4.0 oraz z wyższym stopniem inwestorskiej świadomości.
Warto przeczytać również wywiad z Nathalie de Vries współzałożycielką
pracowni MVRDV. To biuro można określić mianem firmy globalnej, działającej
w najdalszych rejonach świata. Ale ostatnio również całkiem blisko, bo
w Poznaniu, gdzie niedawno we współpracy z polskimi architektami
zakończyli swoją pierwszą u nas realizację.
No właśnie, nawet globalna pracownia potrzebuje „lokalnych” ko-architektów.
I choć nikt nie wie, czy przyszli twórcy replikantów będą musieli zapoznawać
się z wchodzącymi lada moment w życie zmianami w Warunkach Technicznych
– to architekci IARP z pewnością pochylą się nad ich najnowszą nowelizacją.
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Spojrzenie z bliska pozwala dostrzec również dużą aktywność w izbowych
Okręgach – gale, wystawy, nagrody, konferencje. W materiałach z Krakowa
i Lublina dużo jest do przeczytania i oglądania. W bliskiej perspektywie
pojawia się także termin kolejnych targów Budma w Poznaniu, na których
jak zwykle czeka architektów sporo atrakcji. Z wykładem przedstawicielki
z „dalekiego” biura MVRDV włącznie.
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A zatem – z daleka i z bliska zapraszamy do kontaktu (drukowanego
i cyfrowego, jeśli ktoś lubi) z nowym numerem Z:A.
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Budma z propozycjami
dla architektów

się, że jest ich o 40% więcej niż rok

„Szkice architektoniczne”. Cieka-

ekspozycji. Na wystawie znajdą się

temu na tym samym etapie.

wym novum wśród budmowych

też punkty konsultacyjne, które

Coraz bliżej do kolejnej edycji

W tej edycji status „architektonicz-

propozycji będzie wystawa

stworzą możliwość rozmowy z po-

Międzynarodowych Targów Bu-

nej gwiazdy Budmy 2018” objęła

1m/ARCH. W pawilonie 3A na antre-

tencjalnymi inwestorami, osobami

downictwa i Architektury Budma.

arch. Fokke Moerel z holenderskiej

soli każdy zainteresowany architekt

szukającymi niestandardowych

Odbędą się w dniach od 30 stycznia

pracowni MVRDV. Z wykładem

IARP będzie mógł zaprezentować

rozwiązań architektonicznych oraz

do 2 lutego 2018 roku w Poznaniu.

wystąpi też hiszpański architekt

swoje najlepsze propozycje i reali-

z producentami i dystrybutorami

Organizatorzy podsumowali liczbę

Aryanour Djalali z biura DNA

zacje projektowe. Do dyspozycji wy-

materiałów budowlanych. Udział

wystawców po upłynięciu pierw-

Barcelona. Tradycyjnie poznamy

stawcy przeznaczony zostanie 1 m

w wystawie jest bezpłatny.

szego terminu zgłoszeń i okazało

laureatów konkursu studenckiego

(bieżący, kwadratowy, sześcienny)

> www.budma.pl

W księgarniach

• Budownictwo zrównoważone.

• Księżyc z peweksu. O luksusie

• Lego Architecture. Ilustrowany

• Wykłady o współczesnej

Wybrane zagadnienia z fizyki

w PRL Aleksandry Boćkowskiej

przewodnik to książka o celach

urbanistyce Sławomira Gzella to

budowli Agnieszki Kaliszuk-

to ciekawy reportaż, utkany z roz-

komercyjnych, ale potrafiąca

napisane na podstawie wykładów

-Wieteckiej to książka, która w jed-

mów, lektur i podróży po całej

zainteresować dzieci architekturą.

autora na Politechnice Warszaw-

nym miejscu zbiera wiele przydat-

Polsce, o tym, o czym większość

Już od jakiegoś czasu duński kon-

skiej kompendium oferujące

nej wiedzy dotyczącej tytułowego

Polaków mogła kiedyś tylko

cern tworzy zestawy inspirowane

czytelnikowi nie tylko niemałą

zagadnienia. Czytelnicy znajdą

pomarzyć. Bohaterami książki są

słynnymi budynkami – są wśród

porcję elementarnej wiedzy

w niej informacje na temat definicji

marynarze i ich rodziny, dyrekto-

nich zarówno typowe turystyczne

na temat współczesnych teorii

i metod zapewnienia komfortu

rzy i bywalcy hoteli, prywaciarze,

atrakcje, jak wieża Eiffla, jak też

urbanistycznych, ale również sporo

cieplnego, właściwości cieplno-

sekretarze partii, słowem, ludzie

obiekty mniej znane szerokiej

własnych obserwacji i komentarzy

-wilgotnościowych materiałów

którzy za komuny jeśli nie mieli,

publiczności – Villa Savoye Le

sytuujących owe teorie w szerszym

budowlanych, ruchu ciepła przez

to przynajmniej mogli więcej.

Corbusiera czy willa Fallingwater

kontekście procesów cywilizacyj-

przegrody budowlane oraz wilgoci.

Powstała fascynująca histo-

Franka Lloyda Wrighta. W środku

nych. Książka Gzella posiada atrak-

Autorka ciekawie pisze też o kie-

ria bardzo ważnej części życia

znajdziemy schematy budowania

cyjną formę literacką i odnoszące

runkach rozwoju i tendencjach

Polaków przed ’89 rokiem. Są też

z klocków, ale też teksty o orygi-

się do tekstu ilustracje.

w budownictwie zrównoważonym.

wątki architektoniczne.

nalnych budowlach i ich fotografie.

> 35 zł / www.wydawnictwopw.pl

> 59 zł / www.ksiegarnia.pwn.pl

> 44,90 zł / www.czarne.com.pl

> 89,99 zł / www.ameet.pl
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kwestia czasu

piątek, 15:30...

scenariusz: bartosz wokan

ŚRODA, 8:00

piątek, 15:31...

www.grupaarchislawa.pl

poniedziałek, 12:00

RYSUJE: WOJCIECH MALART

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

PARTNERZY:
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w przypadku wyższej wersji,

Ogród wewnątrz
budynku

Stand Up R to biurko z opatento-

co zapewnia komfort pracy osobom

Zapewnia światło, ciepło, ochronę

wanym przez firmę Mikomax Smart

o różnym wzroście.

przed warunkami atmosferycznymi

Dostosuje się
do użytkownika

Office mechanizmem regulacji

wynosi 670-1150 mm i 670-1250 mm

W projekcie koncepcyjnym ujęte

i doskonałe miejsce do uprawy ro-

wysokości blatu, który umożliwia

są dwie możliwości wykończenia

ślin. Ogród zimowy to dobry sposób

pracę w trybie sit & stand. Model

stelaża – metalowy lub drewno lite

na powiększenie przestrzeni miesz-

zaprojektowany przez Tomasza

dębowe. Konstrukcja szkieletowa

kalnej i podwyższenie standardu

Augustyniaka, nagrodzony tytułem

umożliwia zestawienie otwartego

nieruchomości. Cechą wyróżniającą

Best of the Best w konkursie Red Dot

boku, zasłonięcie słupka nakładką

ogrody zimowe jest duża liczba prze-

Award, łączy funkcjonalność i ergo-

tapicerowaną lub całkowite wypeł-

szkleń, dlatego do ich realizacji warto

nomię z uniwersalną formą.

nienie blendą tapicerowaną. Kolor

wybrać materiały, które zapewnią

tkaniny można dopasowywać do

stabilność konstrukcji oraz odpo-

jest możliwość płynnej zmiany

kolorystyki otoczenia.

wiednią temperaturę we wnętrzu.

wysokości blatu. Zakres regulacji

> www.mikomaxsmartoffice.pl

Wyróżniającą cechą Stand Up R

Firma Awilux stosuje innowacyjne rozwiązanie polegające na
połączeniu elementów nośnych
w technologii PVC lub aluminium
z aluminiowo-poliwęglanową
konstrukcją zadaszenia. System
gwarantuje dobrą izolacyjność
termiczną oraz szczelność na
przenikanie wody opadowej i wiatru.
Konstrukcja dostępna jest w wielu
wersjach kolorystycznych, co umoż-

możliwości skutecznego zacienie-

liwia dobór wykończenia pasującego

nia pomieszczenia w upalny dzień.

do stylistyki budynku.

Co więcej, osłony pomagają też

Warto zapoznać się także z sze-

chronić wnętrze przed złymi warun-

roką ofertą żaluzji i rolet. Bowiem

kami pogodowymi.

ważnym aspektem jest zapewnienie

> www.awilux.pl
(m.in. gresem polerowanym czy wy-

Pokazowe posadzki

wzorów. W salach konferencyjnych

Peran PGF w jednolitym, szarym

Firma Flowcrete otworzyła nowe

zastosowano dekoracyjne posadzki

odcieniu, ale o ciekawej strukturze,

kładzinami dywanowymi), a na kory-

biuro w Warszawie przy ulicy Mary-

Peran Rustik Glamourstone „typu

która tworzy tło dla wielobarwnego

tarzach zaaranżowano wystawę zdjęć

wilskiej i wykorzystała tam posadzki

kamienne dywany”, które powstają

wyposażenia. W pomieszczeniach

z realizacji w Polsce i na świecie.

żywiczne własnej produkcji. W stre-

ze specjalnie sortowanych kamyków

pomocniczych natomiast znajdują

fie wejściowej, recepcji i poczekalni

marmurowych otoczonych i sklejo-

się posadzki epoksydowo-kwarcowe

pełni funkcję showroomu, w któ-

dla gości położono bezspoinową po-

nych bezbarwną żywicą epoksydową.

– Peran STB, w spokojnych tonacjach

rym architekci, projektanci, inwe-

sadzkę Mondéco Classic (typu szlifo-

Największą salę wyłożono posadzką

szarości.

storzy i wykonawcy mogą zapoznać

wane terazzo) w eleganckim, białym

z szarymi kamykami marmurowymi,

kolorze, o delikatnym połysku, z ak-

a mniejszy pokój spotkań – z czar-

biurze Flowcrete Polska zostały

żywicznych.

centami w postaci geometrycznych

nymi. W kuchni wykonano posadzkę

połączone z innymi materiałami

> www.flowcrete.com.pl

się z szeroką ofertą posadzek

fot. Flowcrete – materiały prasowe

Posadzki żywiczne w nowym

Biuro o powierzchni ok. 600 m2
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słoi i fakturą: nowa ST38 Feelwood

Struktury Feelwood firmy Egger

Pinegrain, nowa ST37 Feelwood

to wykończenia powierzchni do-

Rift (na zdjęciu jako wykończenie

skonale odzwierciedlające wygląd

dekoru H1180 Dąb Halifax), ST33

i fakturę drewna. Materiał jest

Feelwood Crafted, ST29 Feelwood

wykorzystywany po obu stronach

Ambiance, ST28 Feelwood Nature

płyty nośnej i cechuje go trwałość,

oraz ST36 Feelwood Brushed.

niewielki ciężar (w porównaniu

Autentyczny wygląd drewna litego

do prawdziwego drewna) oraz

podkreślają też dopasowane obrze-

łatwość pielęgnacji. Struktury

ża – z efektem rdzenia drewna

dostępne są w sześciu wersjach

lub trójwarstwowe.

różniących się kolorem, kształtem

> www.egger.com/shop/pl_PL

Meble wielu możliwości

krzesła i fotele Ultra z kolekcji MDD

Fotel o kubełkowym kształcie

Seating, które powstały według

i krzesło o prostej, minimali-

projektu Krystiana Kowalskiego.

stycznej formie. Do tego dbałość

Dopełnieniem ciekawej formy me-

o detale wpływające na komfort

bli jest szeroki wachlarz rodzajów

i wygodę użytkownika, jak np.

i kolorów tkanin, które można wy-

podłokietniki odciążające ręce

korzystać na obicie. Meble nadają

w trakcie pracy, czy poduszka mo-

się do biur i stref użyteczności

cowana do oparcia, która „dopaso-

publicznej, ale dobrze pasują też

wuje” je do anatomicznej budowy

do pomieszczeń domowych.

pleców. Tak w skrócie można opisać

> www.mdd.pl
rekl ama
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Sufit dopasowany
do inwestora

wać przyjazną akustykę m.in. dzięki

w formie, z uporządkowanymi ele-

towano sufit nieciągły w formie

perforacji i wkładom akustycz-

mentami serwisowymi i z pełnym

dużych elementów wyspowych

W warszawskiej siedzibie firmy

nym. Za projekt budynku i wnętrz

dostępem do przestrzeni ponadsufi-

wykończonych specjalnie zapro-

Trumpf, światowego lidera w prze-

odpowiadają wspólnie niemiecka

towej. Wykorzystany został system

jektowanymi listwami o szerokości

twarzaniu metalu i jego obróbce

pracownia architektoniczna Barkow

prostokątnych płyt Metal R-Clip

100 mm z płytami kwadratowymi

laserowej, zastosowano... metalowe

Leibinger oraz warszawskie biuro

z płytami o różnych wymiarach.

i prostokątnymi w systemie Clip-In

sufity. To rozwiązanie trwałe,

Artchitecture. Architekci zapro-

Co ciekawe, by przełamać spokojną,

w kolorze RAL9006.

estetyczne i pozwalające kształto-

ponowali sufit metalowy, prosty

białą kolorystykę wnętrza, zamon-

> www.armstrongsufity.pl

Wyliczenia
z keramzytem

zielonego), materiałowy (oblicza
ilość materiałów potrzebnych do

Na stronie www firmy Leca w za-

budowy na podstawie uproszczo-

kładce „Dla projektanta” można

nych planów budynku uzupełnio-

znaleźć nowy dział „Kalkulatory”.

nych odpowiednimi informacjami),

Zamieszczone tam bezpłatne,

cieplno-wilgotnościowy (upraszcza

multimedialne narzędzia ułatwią

proces projektowania przegród

projektowanie obiektów i rozwiązań

budowlanych), izolacji instalacji

z zastosowaniem Leca® Keramzytu

w gruncie (do wyliczania grubości

lub elementów produkowanych na

izolacji niezbędnej do skutecznego

jego bazie. Zainteresowani znajdą

zabezpieczenia przed zamarzaniem

tam następujące kalkulatory do-

rurociągów w gruncie) i „znajdź

na uszkodzenia mechaniczne

stępne online: geotechniczny (przy

swoje rozwiązanie” (330 goto-

i niekorzystne działanie czynników

projektowaniu inwestycji drogowych

wych rozwiązań z zakresu izolacji,

Omnia Plus LED firmy GTV to opra-

zewnętrznych. Zintegrowane źródło

na gruntach o małej nośności),

drenaży, geotechniki, ogrodnictwa,

wa oświetleniowa, która sprawdza

światła, w zależności od wybranego

dachy zielone (pomocnicze narzędzie

ekologii).

się w trudnych warunkach pracy.

modelu (30 W, 60 W lub 70 W) emi-

do zaprojektowania warstw dachu

> www.leca.pl

Dobrze oświetla obiekty, w których

tuje strumień świetlny o wartości

występuje duże prawdopodobień-

3000 lm, 6000 lm lub 7000 lm

stwo wystąpienia wilgoci, oddziały-

o neutralnie białej barwie (4000 K).

wania podwyższonych temperatur

Oprawa jest też łatwa w montażu

czy silnego zapylenia powietrza,

– do ściany lub sufitu przytwierdza

czyli pomieszczenia przemysłowe,

się ją za pomocą zatrzaskowych

Oświetlenie
do zadań specjalnych

techniczne i magazynowe, ale też

uchwytów mocujących (zapewniają-

warsztaty, piwnice, garaże i kotłow-

cych ok. 20 mm regulację wzdłużną)

nie. Wykonana z wytrzymałego

lub na zawiesiach.

poliwęglanu oprawa jest odporna

> www.gtv.com.pl
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płytki nie brudzą się zarówno pod

W linii gresów szkliwionych Marmo-

wpływem środków normowych (zie-

Design firmy Ceramika Nowa Gala

leń chromowa, jod, oliwa z oliwek),

wykonanych w technologii campo

jak i domowego użytku (czerwone

pieno pojawiło się sześć nowych

wino, kawa, herbata, fugi cemento-

kolekcji: Aquamarina, Frost White,

we i epoksydowe w kontrastowych

Golden Beige, Silver Grey, Imperial

kolorach czy środki chemiczne, takie

Graphite, Magic Black. Produkty te

jak żel do WC, odplamiacz do ubrań

wyróżnia duża odporność na plamie-

czy odkamieniacz). Atutem linii

nie oraz niespotykane i bardzo efek-

MarmoDesign jest również bogaty

towne wybłyszczenie powierzchni.

wybór dekoracji i mozaik.

Podczas testów sprawdzono, że

> www.nowa-gala.com.pl

Trzy w jednych

w hotelach i blokach mieszkalnych.

MultiSecure – tak nazywają się

Solidna, odporna na uszkodzenia

pierwsze stalowe drzwi płaszczowe

konstrukcja gwarantuje ich spraw-

marki Wiśniowski. Łączą one w sobie

ność przez długi czas użytkowania.

trzy najważniejsze aspekty bez-

W wersji standardowej drzwi

pieczeństwa: antywłamaniowość,

MultiSecure posiadają ognioodpor-

ochronę ppoż. oraz dymoszczelność.

ność w klasie EI30 i antywłamanio-

Dzięki temu mogą być stosowane nie

wość w klasie RC2 lub RC3. Przy czym

tylko w prywatnych domach i miesz-

można je wzbogacić o dodatkowe

kaniach, lecz także w budynkach

funkcje, w tym dymoszczelność.

użyteczności publicznej, jak również

> www.wisniowski.pl

Archetype.
Siedle Classic.
www.siedle.pl

rekl ama
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Szklane inspiracje
dla architektów

BIM z różnych
perspektyw

z wielu zagadnień, które zostaną
poruszone. Tegoroczne spotkanie

zdjęciami i szczegółowym opisem
zastosowanych w nich przeszkleń

Uruchomiony niedawno nowy portal

(na zdjęciu poniżej: La Seine Musi-

Guardian Inspiration to internetowe

cale w Paryżu, architektura – Jean

portfolio europejskich projektów

de Gastines Architectes / Shigeru

wykorzystujących szkło firmy

Ban Architects Europe). Budynki

Guardian Glass. Baza obiektów będzie

wybrać można, klikając w poszcze-

systematycznie rozbudowywana. Li-

gólne lokalizacje na mapie lub

sta referencyjna ma na celu dzielenie

wyszukując je ze względu na region

się wiedzą na temat różnorodnych

lub kolor czy właściwości zastoso-

możliwości zastosowania szkła w ar-

wanego szkła.

chitekturze oraz inspirowanie archi-

Platforma pozwala użyt-

tektów poszukujących pomysłów na

kownikom na tworzenie własych

kreatywne włączenie tego materiału

„tablic tematycznych” lub „tablic

do własnych projektów.

inspiracji” z najciekawszymi

Na stronie znaleźć można listę
zrealizowanych obiektów wraz ze

projektami.

Autodesk po raz drugi organizuje

to bowiem blisko 20 merytorycz-

BIM Day 2017 – jedną z najwięk-

nych sesji prowadzonych przez

szych branżowych konferencji

ekspertów z kraju i zagranicy, którzy

poświęconych tematyce BIM. Ha-

wykorzystują BIM w codziennej

słem przewodnim spotkania, które

pracy. To także 4 ścieżki tematycz-

odbędzie się 30 listopada w War-

ne do wyboru: legislacja i standardy,

szawie, będzie „Budowa XXI wie-

BIM dla inwestorów i wykonawców,

ku”. Szczególny nacisk zostanie

BIM w infrastrukturze oraz BIM

położony na wartość BIM w całym

dla architektów, konstruktorów,

cyklu życia obiektu. Prelegenci

instalatorów. Ważnym punktem

spróbują zmierzyć się z powszechną

programu będzie też debata na

opinią o tym, że najwięcej w BIM

temat relacji architekt – wykonawca

inwestują architekci, a najwięcej zy-

– inwestor.

skują inwestorzy. To zaledwie jedno

> www.bimday.pl

Wnętrze z klimatem

Jego atmosferę podkreślają m.in.

Klub Stara Przepompownia w Ostro-

zabytkowe witraże przedstawia-

2016 roku, na miejscu działa też

staurowany zabytkowy obiekt oraz

wie Wielkopolskim to doskonały

jące charakterystyczne dla miasta

restauracja. Za projekt wnętrz

architekt wnętrz.

przykład miejsca, które dzięki

budynki związane z gospodarką

odpowiada Projekt Kamiron – autor-

staraniom pasjonatów odzyskało

komunalną. Wyjątkowy klimat two-

skie studio projektowe Mirosława

realizacji z wykorzystaniem dębo-

dawny blask. Obiekt mieści się w od-

rzą także dębowe podłogi Chapel

Chudalewskiego. Realizacja zdobyła

wych podłóg Chapel Parket. Galeria

restaurowanym, secesyjnym bu-

Parket, w tym postarzane elementy

m.in. nagrodę „Mister Budownic-

pozostałych obiektów:

dynku przepompowni z 1909 roku.

z serii Chapel Cathedral.

twa” Wielkopolski Południowej

> www.ChapelParket.pl

za rok 2015, w kategoriach odre-

To jedna z wielu komercyjnych

Fot. Klub Stara Przepompownia

Klub został otwarty w czerwcu

> www.guardian-inspiration.com
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Drzwi wielu możliwości

Powierzchnia przypomina w dotyku

Wszystkie drewniane drzwi

satynę o wyjątkowym stopniu

wewnętrzne firmy Hörmann mają

matowości. To pierwsza na rynku

wyjątkowo stabilną i wytrzyma-

okleina, na której, dzięki zastoso-

łą konstrukcję oraz rozwiązania

waniu technologii AntiFingerPrint,

ułatwiające montaż. Drzwi z serii

nie zostają odciski palców ani inne

ConceptLine posiadają dodatkowo

zabrudzenia. Jest ona także bardzo

szerokie możliwości aranżacyjne

odporna na wszelkie uszkodzenia

– a to dzięki łączeniu doskonałej

mechaniczne. Dodatkowo krawędzie

jakości powierzchni ultramato-

skrzydła zostały zabezpieczone

wej, błyszczącej lub strukturalnej

technologią laserowego oklejania

z kolorami białym, jasnoszarym

4Protect, co sprawia, że są odporne

lub antracytowym. Te z powierzch-

na uderzenia, ścieranie i zarysowania,

nią Duradecor Ultramat w kolorze

a na ich gładkiej powierzchni nie

antracytowym mogą stać się

widać żadnych łączeń okleiny.

np. tablicą kredową w pokoju dziecka.

> www.hormann.pl

Izolacja akustyczna
klatek schodowych
Schöck Tronsole to system izolacji
akustycznej klatek schodowych
budynków wielorodzinnych oraz
użyteczności publicznej. Składa się
z sześciu elementów mocowanych
bezpośrednio do schodów. Umożliwiają one niwelację ewentualnych błędów montażowych oraz
mostków akustycznych i skutecznie chronią przed dźwiękami
uderzeniowymi generowanymi na
klatkach schodowych. Elementy
Schöck Tronsole izolują akustycznie
schody prefabrykowane i monolityczne, schody proste i zabiegowe oraz spoczniki. Wszystkie
elementy systemu wzbogacone są
o podporę elastomerową Schöck
Elodur, która otrzymała aprobatę
AT-15-6961/2015 przyznaną przez
Zakład Akustyki ITB. Ponadto
każdy z elementów Schöck Tronsole
spełnia wymagania klasy odporności ogniowej R90/R120.

rekl ama
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Nowe sufity
dźwiękochłonne

Blanka® Bas. To rozwiązanie idealne

odbicia światła (87%) i jego roz-

na wiele lat. Rockfon Blanka® Bas

do sal lekcyjnych i pomieszczeń

proszenia (>99%) zapewnia realną

mają malowane krawędzie i tworzą

Rodzina idealnie białych i gładkich

konferencyjnych. Sprawdzą się na

oszczędność energii i tworzy jasny,

jednolite powierzchnie ze wszyst-

akustycznych płyt sufitowych

wszystkich powierzchniach, od któ-

komfortowy klimat do pracy i nauki.

kimi płytami Blanka. Dostępne są

Rockfon Blanka® powiększyła

rych wymaga się odbijania dźwięku,

Ponadto płyty są wyjątkowo

w długości od 600 do 1200 mm oraz

się. Do cenionych przez architek-

tak by jeszcze lepiej docierał do

odporne na zabrudzenia i zużycie,

szerokości 600 mm.

tów rozwiązań dołączyły płyty

odbiorców. Wysoki współczynnik

dzięki czemu stanowią rozwiązanie

> www.rockfon.pl

Czerwona jak Classic
Cegła klinkierowa Classic to produkt
firmy LHL Klinkier łączący stylową
barwę z wyjątkowymi właściwościami technicznymi. Czerwony kolor
z charakterystycznymi metalicznymi
przypaleniami i odcieniami dobrze
komponuje się zarówno w klasycznych zestawieniach z drewnem czy
kamieniem, jak z bardziej nowoczesnymi materiałami, takimi jak szkło
czy aluminium. Barwa cegły Classic

Do naturalnego
budowania

w symboliczny sposób zwraca także
niemieckiej firmy Claytec, m.in. maty

uwagę na metodę produkcji materia-

oraz płyty z trzciny i gliny. Materiały

łu, który „rodzi się w ogniu”. Warto

Tynki i farby gliniane oraz bloczki

zapewniają właściwą izolację ter-

też przypomnieć, że klinkier to suro-

i płyty z ziemi to produkty ofero-

miczną i akustyczną pomieszczeń,

wiec całkowicie ekologiczny, powsta-

wane przez firmę BTM Jurkiewicz.

są odporne na ogień oraz naturalnie

jący jedynie z odpowiednio dobranej

Materiały stanowią atrakcyjną

wchłaniają i wyparowują wilgoć.

mieszanki gliny i piasku. Dzięki temu

alternatywę dla zwykle stosowanych

Natomiast tynki i farby marki

jest odporny na korozję chemicz-

w budownictwie. Oprócz tego, że

Claytec z oferty BTM (m.in. Yosima

ną i biologiczną, a także grzyby,

są ekologiczne, charakteryzują się

i Clayfix) powstały z połączenia gliny,

glony i mchy mogące wywoływać

dobrymi właściwościami techniczny-

iłu, piasków oraz szlachetnych wy-

alergie. Jako element zewnętrznej

mi. W ofercie są bloczek 2df, bloczek

pełniaczy naturalnego pochodzenia.

ściany trójwarstwowej zapewnia też

3df i cegła prasowana niewypalana,

Obszerny katalog i informacje

wnętrzom dobry mikroklimat latem

które firma produkuje w Polsce,

o produktach dostępne są na stronie:

i komfort cieplny zimą.

ale też szeroka gama produktów

> www.btmjurkiewicz.pl

> www.klinkier.pl
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Przestrzeń
dla inspiracji

Zapała i Sebastian Wiśniewski,

Grupa Nowy Styl stworzyła w Krako-

projektanci Grupy Nowy Styl. Domi-

wie Office Inspiration Centre – miej-

nującym stylem wnętrz uczyniono

sce spotkań, inspirujących dyskusji

biophilic design, którego znakiem

z ekspertami oraz ekspozycji najno-

rozpoznawczym są liczne rośliny zie-

wocześniejszych rozwiązań meblo-

lone rozstawione w donicach i umo-

wych w atrakcyjnych aranżacjach.

cowane w ogrodach wertykalnych,
a także przeszklenia zapewniające

czasowość i prostotę bryły z aktual-

dostęp do światła dziennego. Zasto-

nymi trendami wnętrzarskim.

sowano również oprawy ze zmienną

Architekci Marek Dunikowski i Jaro-

temperaturą barwową światła.

sław Kutniowski z krakowskiej pra-

Grupa Nowy Styl zaprasza do od-

cowni DDJM postanowili wykorzystać

wiedzin w nowym obiekcie architek-

potencjał miejsca, którego walorem

tów, projektantów wnętrz, jak rówież

jest otaczająca zieleń, a zwłaszcza

przedsiębiorców i wszystkich, którzy

piękne stare drzewa będące fragmen-

chcą zaczerpnąć wiedzy na temat

tem dawnego zespołu parkowo-

urządzania wnętrz biurowych.

-dworskiego Fischerów-Benisów.

> www.oic-pl.nowystylgroup.com

Okna z napędem

rodzajach stolarki okiennej. Na każ-

VCD 203/250-Set to napęd łańcucho-

dym oknie można zsynchronizować

wy przeznaczony do naturalnej wenty-

maksymalnie do dwóch napędów.

lacji, czyli umożliwiający zautomaty-

VCD 203/250-Set charakteryzuje się

zowane otwieranie i zamykanie okien

też niewielkim poborem prądu,

w budynku. Stosuje się go zarówno

bardzo cichą pracą oraz funkcją

w oknach fasadowych, jak i połacio-

czynnego i biernego zabezpieczenia

wych oraz w klapach przewietrzają-

krawędzi podczas zamykania.

cych. Długość wysuwu łańcucha może

Siłowniki D+H można lakierować

być dostosowana do potrzeb danego

na dowolny kolor, również spoza

obiektu, podobnie jak funkcje samego

palety RAL. Oznacza to, że napęd

napędu, np. otwieranie i zamykanie

może mieć zarówno jednolity kolor,

okien w zależności od sygnałów

np. czarny, jak i odwzorowujący

wysyłanych przez czujkę wiatru/desz-

strukturę wybranego gatunku drew-

czu. Urządzenie jest kompatybilne

na, idealnie dopasowany do okien

z popularnymi systemami okiennymi

drewnianych.

– nadaje się do montażu w oknach

Nowy produkt firmy D+H

aluminiowych, PVC i drewnianych.

dostępny jest obecnie w atrakcyjnej

Szeroka gama konsol mocujących

cenie i z 5-letnią gwarancją.

ułatwia instalację napędu w różnych

> www.dhpolska.pl/vcd
rekl ama

Projekt budynku połączył ponad-

Wnętrza zaprojektowali Joanna

fot. Marcin Jóźwicki

IZBA
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Fotografie przedstawiają wydarzenia podczas
międzynarodowych targów Budma 2017.
W szczególności wydarzenia organizowane
i współorganizowane przez Izbę Architektów RP

Budma 2018 powita
nie tylko architektów…
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, pełnomocnik KR IARP ds. Targów Budma

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej po raz siódmy patronuje największym branżowym
targom w Polsce, współorganizując – znane już oraz nowe – wydarzenia i pozycje w targowym
harmonogramie. Co w 2018 roku czeka nas na Budmie?

N

Najbliższe kolejne Międzynarodowe Targi
Budownictwa i Architektury „Budma” odbędą
się w dniach od 30 stycznia do 2 lutego 2018 r.
Poznańskie wydarzenie utrzymuje pozycję
lidera wśród największych tego typu targów
w Europie Środkowo-Wschodniej, będąc
miejscem prezentacji najnowszej oferty
ponad 800 wystawców dla ponad 50 tysięcy
zwiedzających. Dzięki efektywnej współpracy
z Izbą Architektów RP program wydarzeń
towarzyszących targom jest coraz bogatszy
i przyciąga zwiedzających, w tym wielu architektów, projektantów i studentów.
Bieżąco aktualizowane informacje na
temat programu Budmy, jak zawsze, znajdują
się w serwisie internetowym organizatora
(www.budma.pl). Poniżej opisujemy wybór
tych, które szczególnie polecamy architektom.

1 m/ARCH – nowość 2018!
Podczas poznańskiej imprezy, spacerując
ścieżką ArchiStrada, na antresoli pawilonu 3A
zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć wystawę, na której zaprezentują się architekci
i pracownie z całego kraju. Dzięki uprzejmości
MTP każdy z uprzednio zgłoszonych będzie
miał możliwość nieodpłatnego wykorzystania 1 metra (bieżącego, kwadratowego,
sześciennego), by pokazać swoje osiągnięcia, projekty i realizacje, stworzyć punkt
konsultacyjny i porozmawiać z potencjalnymi
inwestorami. Celem wystawy jest promocja
zawodu architekta.

Debata architektoniczna
Organizowana przez Izbę Architektów debata
ma już stałe miejsce w budmowym kalendarzu wydarzeń dla architektów. Tym razem
odbędzie się we środę 31 stycznia 2018 r.,
a przebiegać będzie pod hasłem „Opowiadanie Przestrzeni”.
Spotkanie z udziałem twórców zajmujących się m.in. opisywaniem i popularyzacją
wiedzy o architekturze i urbanistyce będzie
próbą odpowiedzi na pytania:
•W
 jaki sposób powinniśmy opowiadać o przestrzeni, jakim językiem, w których mediach
i miejscach oraz do kogo adresowanych?
• Jaka jest rola mediów, a jaka muzeów lub
galerii?
• J ak powinna wyglądać edukacja dla laików,
a jakim językiem należy dyskutować przebywając w gronie specjalistów?
• Jaki jest stan wiedzy o architekturze u przeciętnego polskiego odbiorcy?
• Czy o architekturze powinni opowiadać
jej twórcy, czy raczej niezależni krytycy
i badacze?
Debatę po raz kolejny poprowadzi dziennikarz
i krytyk architektury Jakub Głaz.

Gwiazda z Holandii
Status „architektonicznej gwiazdy Budmy
2018” objęła arch. Fokke Moerel, partner
w słynnej holenderskiej pracowni MVRDV,
o której głośniej zrobiło się w Polsce dzięki

realizacji projektu niedawno oddanego do
użytku biurowca Bałtyk w Poznaniu (czytaj
na stronie 026).
Fokke Moerel, dzięki zaproszeniu przez
Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Izbę
Architektów RP, w drugim dniu targów wygłosi otwarty wykład specjalny i będzie odpowiadać na pytania słuchaczy zgromadzonych
w największej sali konferencyjnej MTP, czyli
Sali Ziemi mieszczącej się w Pawilonie 15.
Przypomnijmy: MVRDV to holenderskie biuro założone w 1993 roku w Rotterdamie przez
Winy'ego Maasa, Jacoba van Rijsa i Nathalie de
Vries. Działa przede wszystkim w Europie (Holandia, Francja) i w Azji (Chiny, Indie). Znane jest
zarówno z niekonwencjonalnych realizacji, jak
i wielu opublikowanych, lecz niezrealizowanych
projektów, stanowiących rodzaj ćwiczeń intelektualnych. Manifest pracowni pt. „Farmax”
ukazał się w 1998 roku. Ich najbardziej znane
obiekty to m.in. Villa Vpro (siedziba państwowej
telewizji) w Hilversum i pawilon holenderski na
wystawie Expo 2000 w Hannoverze.
Poznański biurowiec zaprojektowany
przez Holendrów stanął bardzo blisko Dworca
Głównego i terenów MTP. Po wykładzie przewidywana jest także możliwość zwiedzania
jego wnętrz.

Studenci rysują
We czwartek 1 lutego ogłoszone zostaną wyniki konkursu „Szkice architektoniczne”, którego motywem przewodnim jest tym razem
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hasło „Człowiek w przestrzeni”. Tradycyjnie
celem rywalizacji i będącej jej następstwem
wystawy jest zaprezentowanie umiejętności
warsztatowych studentów architektury, wykorzystujących technikę rysunku odręcznego.
Zwycięzców wybierze jury w składzie:
	arch. Ryszard Gruda (prezes IARP),
	Przemysław Trawa (prezes MTP),
	art. malarz Katarzyna Zygadlewicz,
	art. malarz Andrzej Wielgosz,
	art. malarz Paweł Napierała
(prezes ZPAP Okręg Poznań),
	art. malarz Tadeusz Sobkowiak,
	arch. Izabela Klimaszewska (sekretarz
organizacyjny konkursu).
Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody, które
wręczą prezes MTP i prezes IARP. Prace konkursowe – rysunki odręczne w formacie A2
wykonane techniką tradycyjną (ołówkiem,
rapidografem, piórem, markerem czy kredką)
z wykorzystaniem dowolnej liczby kolorów
– można składać do 20 grudnia 2017 r. na
adres Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP Kancelaria, ul. Głogowska 10,
60-734 Poznań, z dopiskiem „Konkurs Szkice
architektoniczne”).
MTP i IARP zapraszają także internautów
do przyznania nagrody publiczności. Swój głos
na wybraną spośród nominowanych prac studenckich będzie można oddać od 10 stycznia
2018 r. na dedykowanej konkursowi stronie:
www.budma.pl/pl/konkurs_szkice_architektoniczne.

Wykład architekta z Barcelony
Tuż po wręczeniu nagród w konkursie studenckim, w ramach szeroko pojętej edukacji
architektonicznej i budowlanej, przed słuchaczami wystąpi hiszpański architekt Aryanour
Djalali.
Założyciel i prezes biura DNA Barcelona
Architects ukończył Uniwersytet Technologiczny Katalonii w Barcelonie oraz Politechnikę w Delft (Holandia). Prowadzona przez
niego pracownia zajmuje się projektowaniem
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architektury, ale też krajobrazu, wnętrz,
luksusowych domów i wzornictwem przemysłowym. Ich projekty charakteryzują się
wykorzystywaniem innowacyjnych rozwiązań. Realizacje, przede wszystkim budynki
mieszkaniowe i hotelowe, zlokalizowane są
m.in. w Hiszpanii, Afryce Północnej i Środkowej, na Bliskim Wschodzie, w Azji Południowej i w Ameryce Środkowej.
Djalali mówi o sobie, że jest architektem,
który tłumaczy pomysły na projekty, a jego
sekret tkwi we właściwym zrozumieniu
i interpretacji tych pomysłów. Uważa też, że
na architekta i jego kreatywność ma wpływ
miejsce, w którym żyje – otoczenie, rodzina,
wykształcenie.

Design 4 Senses – nowość 2018!
Specjalnie zaaranżowana przez zarząd
targów przestrzeń Design 4 Senses wprowadzi targowych gości w niecodzienny świat
pełen zmysłowych doznań. Strefa znajdzie
się w centralnej części terenu targów Budma.
To właśnie w jej obszarze będziemy mieli
możliwość poznania niezwykłych właściwości prezentowanych produktów, zaawansowanej technologii, ale także doskonałej formy i nieszablonowego dizajnu, które spełnią
najwyższe wymagania każdego projektanta.
***
Dokąd zawitać, co zobaczyć, czego posłuchać
to coroczny dylemat gości Budmy. Na Targi
zapraszamy zarówno architektów, jak też
studentów architektury oraz tych wszystkich, którzy cenią dobrą jakość otaczającej
przestrzeni. Warto wybrać się na kilka dni do
Poznania.
Do zobaczenia!

Izabela Klimaszewska
architekt IARP, pełnomocnik
KR IARP ds. Targów BUDMA
> klimaszewska@izbaarchitektow.pl

KALENDARIUM

wtorek, 30.01.2018 r.
11.00-12.30

13.00-16.00

Uroczyste Otwarcie Targów Budma 2018
Pawilon 11 (Iglica)
• Wystąpienie prezesa IARP
IZBA ARCHITEKTÓW
arch. Ryszarda Grudy
II Forum Gospodarcze
Budownictwa i Architektury,
• Eksport – debata
Pawilon 11 (Iglica)

środa, 31.01.2018 r.
10.00-12.00

12.00-15.30

15.30-16.40

Debata Architektoniczna
„Opowiadanie Przestrzeni”
moderator: Jakub Głaz – krytyk
architektury, dziennikarz
Pawilon 5, Scena Inspiracje IZBA ARCHITEKTÓW
II Forum Gospodarcze
Budownictwa i Architektury,
Dni Inżyniera Budownictwa,
Pawilon 3, Sala Zielona
Wykład gościa specjalnego:
arch. Fokke Moerel, współzałożycielka
słynnej holenderskiej pracowni MVRDV
IZBA ARCHITEKTÓW
Pawilon 15, Sala Ziemi

czwartek, 1.02.2018 r.
10.30-12.00

12.00-16.00

Ogłoszenie wyników IV edycji konkursu
„Szkice architektoniczne”
Pawilon 5, Scena Inspiracje IZBA ARCHITEKTÓW
• Architekt na Budmie:
arch. Aryanour Djalali,
wykład założyciela pracowni
DNA Barcelona Architects
Pawilon 5, Scena Inspiracje IZBA ARCHITEKTÓW
II Forum Gospodarcze
Budownictwa i Architektury,
Dni Inżyniera Budownictwa,
Pawilon 3, Sala Zielona

wtorek – piątek, 30.01.2018 do 2.02.2018 r.
Stoisko Izby Architektów RP
i magazynu Zawód:Architekt
IZBA ARCHITEKTÓW
Pawilon 3A
Wystawa 1m/ARCH
prezentacje architektów i pracowni
IZBA ARCHITEKTÓW
Pawilon 3A, Antresola
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Koniec budowy
to dopiero połowa sukcesu
Z Nathalie de Vries spotkaliśmy się w Poznaniu przy okazji otwarcia biurowca Bałtyk.
Współzałożycielkę słynnej holenderskiej pracowni MVRDV pytamy nie tylko o pracę nad
poznańskim projektem i współpracę z polskimi architektami, ale też o organizację prawie
dwustuosobowego biura i o to, co jest dla niej najważniejsze w zawodzie.
rozmawia: Sylwia Makowska-Rzatkiewicz, tłumaczenie: Łukasz Kotyński

B

Bałtyk to pierwsza polska realizacja
według projektu MVRDV. Dlaczego
zdecydowaliście się podjąć pracę nad
obiektem budowanym w naszym kraju?

> Z propozycją współpracy zgłosił się do
nas inwestor. Firma Garvest chciała stworzyć obiekt unikalny w wyjątkowym miejscu
w Poznaniu. Po zapoznaniu się z naszymi
wcześniejszymi projektami, doszli do wniosku, że będziemy w stanie zrobić coś specjalnego. Myślę, że wybrano naszą pracownię,
ponieważ zawsze projektujemy z myślą
o konkretnej lokalizacji. Tak rozpoczęły się
nasze rozmowy…
Od czego zaczęliście prace
nad tym projektem?

> Początkiem, tak jak przy każdym projekcie
zagranicznym realizowanym poza Holandią,
było znalezienie miejscowych współpracowników, lokalnego zespołu architektów i konsultantów. Jednocześnie od razu zatrudniliśmy
też kilku młodych architektów z Polski
do pracy bezpośrednio w naszym biurze
w Holandii. Dzięki temu łatwiej nam unikać
nieporozumień, rozbieżności między tym,
co robimy, a tym, czego oczekuje inwestor.
Polscy architekci doskonale się sprawdzili,
dlatego kilkoro z nich pozostało w naszym
biurze i dziś pracują także przy projektach
realizowanych w innych krajach.
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Jak zwykle wygląda podział obowiązków
pomiędzy MVRDV a lokalnych architektów?

> W początkowej fazie projektu służą nam oni
jako konsultanci, przeglądają wszystkie nasze
rysunki, również pod kątem zgodności z przepisami w danym kraju. Rysunki wykonujemy
w naszej pracowni, a w momencie, kiedy należy
złożyć dokumenty do pozwolenia na budowę,
wszystko przejmują lokalni architekci, bo wymaga to znajomości języka i lokalnego prawa.
I podobnie przebiegała współpraca
z co-architektami w Polsce?

> W przypadku Bałtyku opracowywaliśmy
koncepcję, detale i szczegóły techniczne,
a następnie były one analizowane przez
polskich architektów. W fazie budowy to
oni pełnili nadzór techniczny, natomiast my
– nadzór estetyczny.
Dodajmy, że przygotowywaliśmy kompleksowy projekt obiektu, w tym projekt wnętrz.
Opracowaliśmy również koncepcję przestrzeni
publicznej między Bałtykiem a budynkiem
Concordia Design. Polscy architekci uczestniczyli we wszystkich tych pracach (skład zespołów podano na stronie obok – przyp. red.).
Nasz model pracy za granicą, szczególnie w Europie, zwykle właśnie tak wygląda.
Czasami ciężar współpracy jest przechylony
bardziej w jedną lub drugą stronę w zależności
od tego, kto jest naszym współarchitektem.

Nathalie de Vries,
holenderska architekt
i urbanista, współzałożycielka
i współwłaścicielka
działającej na całym świecie
pracowni MVRDV, którą od
1993 r. prowadzi wspólnie
z Winym Maasem i Jacobem
van Rijsem. Pełni funkcję
prezesa Branchevereniging
Nederlandse
Architectenbureaus
(BNA, Królewski Instytut
Architektów Holenderskich).
Jest profesorem architektury
na Kunstakademie
w Düsseldorfie, wykładała
również m.in. w Cambridge,
Chicago, Rotterdamie, Delft,
Arnhem i Berlinie.
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Bałtyk w Poznaniu
Architektura:
• MVRDV
/ projektanci: Winy Maas,
Jacob van Rijs, Nathalie de Vries
/ zespół: Nathalie de Vries, Fokke
Moerel, Roy Sieljes, Anton Wubben,
Jaap Baselmans, Doris Goldstein,
Maciej Grelewicz, Brygida Zawadzka,
Irena Nowacka
Współpraca:
• Ultra Architecs – w fazie
przygotowawczej inwestycji, w tym
m.in. przy opracowywaniu dokumentacji do pozwoleń na budowę,
• Natkaniec Olechnicki
Architekci – kooperacja w zakresie
opracowania dokumentacji przetargowej, wykonawczej oraz zamiennych
pozwoleń na budowę, uczestnictwo
w negocjacjach przy wyłanianiu generalnego wykonawcy oraz pełnienie
nadzorów autorskich (wspólnie
z MVRDV) podczas trwania budowy,
/ projektanci: Karol Olechnicki
i Paweł Natkaniec
/ współpraca: Anna Piętocha,
Karol Zdanuczyk, Maciej Faber,
Michał Zbytniewski
INWESTOR: Garvest Real
Estate Cooperatief UA oraz
Energia Active Sp. z o.o. Sp. k.
Początek projektowania:
koniec roku 2009
Początek budowy:
koniec roku 2014
Zakończenie budowy:
czerwiec 2017
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W Polsce podobało
mi się, że etap
Jak ocenia pani pracę nad projektem i jego
realizacją w Polsce? Czy różniła się od
tego, do czego jesteście przyzwyczajeni
w Holandii i co znacie z innych krajów?
Było coś, co was zaskoczyło?

> Myślę, że polscy architekci w dużej mierze
sprawują funkcję nadzorczą. Jest ona u was
chyba nieco silniejsza niż na innych rynkach,
co oczywiście wiąże się też z dużą odpowiedzialnością. Moim zdaniem w Polsce architekt
ma mocniejszą pozycję niż np. u nas w Holandii. Może powinniśmy jakoś skorzystać z tych
doświadczeń...
W Holandii wygląda to inaczej?

> Mamy system generalnego wykonawcy, co
oznacza, że każda decyzja – detale, materiały,
budżet – wszystko musi być ustalone zanim
zacznie się budowa. Potem generalny wykonawca przejmuje kontrolę i architektowi jest już
bardzo trudno wprowadzić jakiekolwiek zmiany.
W Polsce przy projekcie Bałtyku zauważyliśmy, że wiele elementów i detali było ustalanych w trakcie realizacji, co sprawia, że pozycja
architekta jest bardziej interesująca. Nawet
po rozpoczęciu budowy można kontynuować
rozmowy i negocjacje, coś dopowiedzieć
i wprowadzić zmiany… Podobało mi się, że
etap budowy cały czas jest jeszcze procesem
projektowania. Oczywiście architekt musi
znacznie bardziej uważać, ponieważ w trakcie
budowy dzieje się jednocześnie wiele rzeczy
i wszystko trzeba mieć pod kontrolą. Zdaję sobie sprawę, że może to być miecz obosieczny.
Wydaje mi się też, że w Polsce wykonawca
jest bardziej otwarty na współpracę z architektem. Nie jest tak, że przejmuje dokumentację i odcina się od projektanta.
Jak duży zespół pracował nad projektem
Bałtyku i jaki był czas opracowania
projektu?

> Skład zespołu projektowego zmieniał się
w różnych fazach prac. Było to od trzech do
sześciu osób. Projektowanie zajęło 4,5 roku.
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budowy cały czas jest
jeszcze procesem
projektowania.
Oczywiście architekt
musi znacznie bardziej
uważać, ponieważ
w trakcie budowy
dzieje się jednocześnie
wiele rzeczy i wszystko
trzeba mieć pod
kontrolą. Zdaję sobie
sprawę, że może to być
miecz obosieczny.

na spotkanie i okazało się, że jednak musimy
trzymać się ustalonych ram. Chodziło głównie o połączenie ze stojącym obok hotelem
Sheraton. Taki był wymóg konserwatora
i władz miasta. Z jednej strony chcieliśmy,
aby był to obiekt niezależny, ale z drugiej
musieliśmy spełnić oczekiwania magistratu,
dlatego finalnie ukośną linię pomiędzy wysoką częścią budynku a połączeniem z Sheratonem zamieniliśmy w tarasy, z których będą
mogli korzystać najemcy.
Długo szukaliśmy właściwej formy tego
budynku, wykonując szereg modeli koncepcyjnych. Projektując Bałtyk, rozważaliśmy wiele
różnych możliwości – od bardzo prostych brył
po skomplikowane, rozczłonkowane, które
ostatecznie odrzuciliśmy. Kiedy wszystko
zaczęło się nazbyt komplikować, postanowiliśmy zrobić krok w tył. Zaczęliśmy od początku
i skoncentrowaliśmy się na prostym kształcie piramidalnym. Zależało nam jednak na
tym, aby budynek bronił się z każdej strony.
W efekcie powstał obiekt, który wygląda odmiennie z różnych perspektyw. To był trudny,
ale ekscytujący proces.
Co było najbardziej problematyczne?

Koncepcja poznańskiego biurowca
zmieniała się kilka razy. Czy w waszej
pracowni często mają miejsce sytuacje,
w których odrzucacie zaawansowany
pomysł i zaczynacie od początku?

> Takie sytuacje czasami się zdarzają. W tym
przypadku było tak, że urzędnicy mieli
już pewną wizję tego miejsca. Wcześniej,
zanim inwestor zgłosił się do nas, odbył się
konkurs, jednak postanowiono nie realizować zwycięskiego projektu. Nie chcieliśmy
kopiować zaproponowanych w nim rozwiązań. Postanowiliśmy spróbować przekonać
miasto do innego pomysłu na zagospodarowanie tego miejsca. Próbowaliśmy znaleźć
wyjście z postawionych wcześniej ograniczeń.
Podjęliśmy ryzyko i zaprojektowaliśmy budynek jako wolnostojący. Zostaliśmy wezwani

> O poszukiwaniu odpowiedniej formy
budynku już mówiłam. Wyzwanie stanowiła
również konstrukcja, właśnie ze względu na
niezwykły kształt budynku, ale dobra współpraca z klientem, partnerami i wszystkimi
członkami zespołu projektowego zapewniła
pomyślny wynik.
Jak zorganizowana jest praca w MVRDV?
Czy istnieje jakaś wyraźna struktura,
podział na działy, stałe zespoły?

> Jeśli chodzi o pracę nad projektem, zawsze
najpierw robimy research. Potem przygotowujemy modele, rozmawiamy o nich,
próbujemy, zmieniamy, jeździmy na miejsce,
w którym ma powstać budynek. Ten proces
w przypadku Bałtyku trwał dwa lata. W trakcie budowy zatrudniamy też architekta

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

fot. Juliusz Sokołowski
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Projektowanie jest
bardzo ważne, ale jest
specjalizującego się w kwestiach technicznych, który sprawuje nadzór nad projektem
z naszej strony.
Kiedy zaczynaliśmy w 1993 r., nasze biuro
było znacznie mniejsze, jednak cały czas się
rozbudowuje, więc jego struktura też ulega
zmianom. Obecnie zatrudniamy 185 osób
i rzeczywiście trzeba było dokonać pewnej
systematyzacji. Podzieleni jesteśmy głównie
ze względu na regiony, ale też ze względu na
specyfikę projektów. Każda grupa ma swojego
lidera, który jest partnerem w naszym biurze
lub wyznaczonym kierownikiem projektu.
Kadra pracowni składa się wyłącznie
z architektów, czy może zatrudniacie także
branżystów, konstruktorów itp.? I czy w tak
dużym zespole ludzie biorą udział w całym
procesie czy raczej mają określone
specjalizacje?

> Około 20 osób to administracja zajmująca
się finansami, sekretariatem itp. Pozostałe
osoby to projektanci. Mamy architektów bardziej zorientowanych na kwestie techniczne,
urbanistykę albo wnętrza.
Zatrudniamy ludzi z 25 różnych krajów.
Duże grupy przypisane są na przykład do rynków azjatyckich. Pracujemy tam nad projektami wielkoskalowymi, obiektami publicznymi,
handlowymi, nie tylko budynkami, ale całymi
założeniami urbanistycznymi.
Mamy też dużą grupę „francuską”, ponieważ robimy sporo projektów w tym kraju,
a tam bardzo istotna jest znajomość języka.
W niektórych krajach, jak Francja czy Holandia, sami realizujemy kompleksową usługę
od początku do końca, w innych natomiast,
jak tutaj w Polsce, robimy to do pewnego momentu, a w pewnej części, np. podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę, obowiązki
przejmują miejscowi architekci. We Francji
bierzemy pełną odpowiedzialność, również
za kwestie inżynierskie czy nadzór nad realizacją. Jednak branżyści czy konstruktorzy nie
są naszymi pracownikami, zatrudniamy ich
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to pewna droga, na
końcu której powinien
być budynek.
Można mieć różne
pomysły, startować
w konkursach oraz
dokonywać analiz,
które pomagają
w procesie twórczym.
Pracuję ze studentami,
uczę. Mogę dużo
mówić, dużo rysować,
ale to jeszcze nie jest
budynek. Wszystkie te
elementy są istotne, ale
ostatecznym dowodem
sukcesu architekta jest
zrealizowany, gotowy
budynek.
z zewnątrz. Inżynier-konstruktor w Holandii
to osobna profesja i konstrukcji nie robi się
„wewnątrz” biura architektonicznego.
Ważne jest to, że teraz dużo projektów
realizujemy w BIM-ie, więc prawie wszystkie osoby w biurze potrafią pracować w ten

sposób. Widzimy, że obecnie jest to istotne
na rynku. Zauważyliśmy, że w Polsce architekci też zaczynają stosować takie systemy.
Niektórzy polscy architekci trochę
obawiają się BIM-u...

> Tak samo było w Holandii 10 lat temu.
Ale myślę, że teraz większość osób tak
pracuje. Są kraje, gdzie jest to obligatoryjne, jak np. Holandia, Wielka Brytania,
Dania. Rządy tych krajów w inwestycjach
publicznych wymagają od architektów
pracy w tym systemie. Oczywiście wiązało
się to z koniecznością wdrożenia pracowników, dlatego tak duże znacznie w naszym
biurze przykładamy do szkoleń, wysyłamy
ludzi na kursy.
Ostatnie pytanie to mały quiz o zawodzie...
Co powinno być ważniejsze dla architekta:
budowanie czy projektowanie? Zapisy
w umowie czy zaufanie? Oczekiwania
klienta czy ambicje projektanta?

> Sądzę, że to nie musi, a nawet nie powinien
być wybór między jednym a drugim. Pomiędzy
tymi słowami nie powinno stać „czy” ale „i”.
Oczywiście projektowanie jest bardzo ważne,
ale jest to pewna droga, na końcu której
powinien być budynek. To właśnie on jest
celem. Czasami można mieć różne pomysły,
startować w konkursach oraz dokonywać
analiz, które pomagają w procesie twórczym.
Pracuję też ze studentami, uczę. Mogę dużo
mówić, dużo rysować, ale to jeszcze nie jest
budynek. Wszystkie te elementy są istotne,
ale ostatecznym dowodem sukcesu architekta
jest zrealizowany, gotowy budynek.
Tu w Poznaniu mamy już budynek skończony, ale moim zdaniem to dopiero połowa
sukcesu. Myślę, że powinniśmy spotkać się
za rok, dwa, kiedy będzie on już w pełni użytkowany, wówczas dopiero będę mogła powiedzieć, że się przyjął, odniósł sukces w tym
miejscu. Właśnie to w naszym zawodzie jest
dla mnie najważniejsze. 
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FOT. KUBA PAJEWSKI

FELIETON

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

Muza wśród
oksymoronów

K

Kiedy kilka tygodni po powrocie z ostatnich
wakacji wszedłem rano do pracowni, Muza
swoim zwyczajem unosiła się nad komputerem. Muza jak to Muza – wiadomo – smukła,
długowłosa, długonoga, odrobinę eteryczna. Niestety tego dnia zastałem ją w stanie
wyjątkowo depresyjnym i chodziło nie tylko
o pluchę za oknem...
Jak ogólnie wiadomo należy dbać o Muzę,
więc i ja swoją chciałem jakoś pocieszyć.
Rozmowę postanowiłem zacząć niebanalnie, zagaiłem więc z humorem: „To może
pójdziemy dzisiaj w jakieś miejsce, gdzie jest
pięknie, a ludzie są mili i szczęśliwi?”. Muza
nieoczekiwanie i bez namysłu rzuciła mi się
na szyję, pytając z nadzieją: „Zabierzesz mnie
za granicę?”.
Zaskoczony taką reakcją (zwykle Muza
była bardziej powściągliwa) spojrzałem na
Nią bacznie. Przyznam się, że najpierw nawet
nastroszyłem odruchowo moje husarskie
skrzydła... Że niby co? Że u NAS nie jest ładnie?! Hmm... Sekundę później uzmysłowiłem
sobie, że nawet podświadomość instynktownie wyparła mi słowo „pięknie” i zastąpiła je
bardziej lajtową wersją – „ładnie”. Co gorsza,
zrozumiałem, że nie jestem w stanie zestawić
słów „Polak” i „miły” ani „Polak” i „szczęśliwy”, tak jakby – nie wiedzieć kiedy – stały się
oksymoronami współczesnego języka. I to
nie tylko u nas, ale jako znany już w Europie
standard.
A może Muza żartowała? – pomyślałem z nadzieją (bo poczucie humoru Muza
posiada). Jednak wgląd w jej smutne,
szaroniebieskie oczy uświadomił mi, że
jednak nie. Infantylna też nie jest. Wszakże
skończyła dwa zagraniczne uniwersytety,
zna siedem języków w mowie oraz piśmie
(łącznie z chińskim), a IQ ma w granicach
195. Należało więc założyć, że wypowiada
się w sposób przemyślany, poważny oraz
inteligentny.
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Zaskoczony taką reakcją
(zwykle Muza była
bardziej powściągliwa)
spojrzałem na Nią
bacznie. Przyznam
się, że najpierw
nawet nastroszyłem
odruchowo moje
husarskie skrzydła...
Że niby co? Że u NAS
nie jest ładnie?!

Na trop naprowadził mnie fakt, że to właśnie z Muzą byłem podczas ostatnich wakacji
w kilku miejscach, gdzie niewątpliwie jest
pięknie: zamki nad Loarą, południe Francji,
Jezioro Genewskie i takie tam różne. Cóż...
faktycznie ciekawe, że wszyscy tam sprawiali
wrażenie osób przynajmniej zadowolonych
(a może i nawet szczęśliwych) oraz byli
niewątpliwie mili, co się objawiało m.in. tym,
że używali (również zadziwiająco wszyscy)
zgodnie, w odpowiednich oraz przewidzianych etykietą momentach, prostych słów:
„dzień dobry”, „do widzenia”, „dziękuję”,
„proszę” oraz „przepraszam”. Jednocześnie – co ważne – uśmiechali się przy tym
przyjaźnie.
Zakup każdej bagietki, za każdym razem
oraz w każdym mieście, trwał zwykle przynajmniej 5 minut. Oprócz sakramentalnego ça va,

musiałem wyjaśnić pochodzenie mojego
akcentu, omówić rokowania pogody i usłyszeć
szereg sympatycznych życzeń odnośnie mojego urlopu. Co ciekawe, nikt mi nie wypominał
tego, co na temat Emmanuela Macrona oraz
Édouarda Philippe'a mówiły wtedy publicznie
ich polskie odpowiedniki. Natomiast kiedy,
już wracając do naszej umęczonej Ojczyzny,
zawędrowałem do miasteczka Bad Hofgastein (zachodnia Austria) było jeszcze „gorzej”.
Tam dokładnie wszyscy nieznajomi (nie tylko
ci w sklepach, ale też na ulicy i na górskich
szlakach) pozdrawiali mnie, miło i z uśmiechem, zwyczajowym Grüß Gott!
Oczywiście nikt mnie nigdzie nie zaczepiał,
aby usiłować przekonywać, że Alexander Van
der Bellen miał akurat rację w sprawie burek,
albo że jej nie miał. Nikt mnie też nie przepraszał, że to akurat w Austrii (jakieś 150 km na
północ, w Braunau) urodził się ten, przez którego ta ostatnia wojna światowa... Nie muszę
dodawać, że Bad Hofgastein jest szczególnie
piękne. Z miasteczka widać lodowiec na pobliskich szczytach... cóż, tylko marzyć.
Wracając z powrotem na ziemię, pomyślałem, że może Muza odkryła prostą zależność,
że kiedy otoczenie jest piękne, to ludzie są
szczęśliwi (a przez to mili), a kiedy są szczęśliwi
(i mili), to wtedy jest pięknie – a fakt, że są mili,
to tylko zewnętrzny skutek uboczny ich szczęścia oraz osobistej kultury – niestety coraz mniej
popularnej w kraju nad Wisłą. Takie sprzężenie
zwrotne wpływające na rzeczywistość.
My architekci też przecież tworzymy
rzeczywistość. Warunki zaś, w jakich ją
tworzymy, oraz narzędzia, z jakich korzystamy, wpływają na nas i na odwrót. O wpływie
narzędzia na materię tworzenia przekonał się
już kiedyś sam Friedrich Nietzsche. Kiedy pod
koniec 1881 roku zaczął tracić wzrok, wpadł na
pomysł, aby kupić wynalezioną właśnie przez
Mallinga-Hansena „kulę piszącą” i nauczył się
pisać na niej bez udziału wzroku. Po jakimś
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fot. ©istock.com/Veronika Demenko

Po lekturze felietonu kolegi arch. Piotra Glegoły
można skopiować poniższy rysunek, powiększyć i wykorzystać
jako tzw. antystresową kolorowankę dla dorosłych

czasie Heinrich Köselitz, przyjaciel Nietzschego, zauważył, że formowanie myśli za pomocą
„kuli”, zmieniło styl i treść wypowiedzi filozofa. W tym momencie Moja Muza wtrąciła się,
z wrodzoną sobie delikatnością, zauważając,
że tam, gdzie jest pięknie, architekci tworzą
prawdopodobnie takimi samymi komputerami
i programami. Hmm... Czyli nie chodzi jednak
o narzędzia, którymi „rysuje się” miejsca
piękne, ale – z tego wynika – o mózg, który
te wizje tworzy?!
Bo czym wytłumaczyć, że „taki mamy klimat”, jeśli nawet w sklepie czy na osiedlowej
poczcie powtarza się scena, w której wchodzę
z uśmiechem i pogodnym „dzień dobry”,
obecni w środku zaś odwracają się leniwie,
spoglądają na mnie jakoś dziwnie, a przy
tym ponuro i tępo, po czym obojętnie oraz
bez słowa wracają do przeglądania swoich
smartfonów? Powiecie, że może „ci oni, tam
gdzie jest pięknie” wiedzieli po akcencie, że
jestem obcokrajowcem i tylko dlatego byli
grzeczni i mili?
Fakt, pamiętam jeszcze czasy, gdy w Polsce też panowała mania, by obcokrajowców
traktować ze szczególną atencją i gościnnością. Kiedy jednak tą metodą postanowiłem
zmieniać rzeczywistość i z uprzejmym,
radosnym uśmiechem do pierwszego z brzegu
przechodnia powiedziałem „dzień dobry”
z francuskim akcentem – ten rzucił tylko
ponuro i spode łba krótkie oraz rzeczowe:
„sp***j pedale”.
Próba bycia miłym w podobny sposób, lecz
z akcentem niemieckim, skończyła się o wiele
gorzej... Ze szpitala już wyszedłem, a szwy
zdejmą mi za tydzień. Może uczestnicy Marszu Niepodległości, których wtedy zagaiłem,
nie rozróżniali akcentów? Cóż... wynika z tego,
że chyba zmierzamy w przeciwnym kierunku
niż kiedyś i Muzie – optymistycznie patrząc
– jeszcze przez kilka pokoleń, będzie trudno
wyleczyć depresję.
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Architekci w fabrykach
/ rzemiosło i science fiction
rozmowa i tekst: arch. Beata Stobiecka

Czy architektura przemysłowa jest coraz mniej czy coraz bardziej
ciekawą dziedziną projektowania? I czym jest dla architekta
– wyzwaniem twórczym, łamigłówką matematyczną, obudową
technologii, a może skokiem w innowacyjność? Do rozmowy
zaprosiliśmy architektów z dwóch różnych pracowni:
Marcina Majora i Pawła Horna, projektujących współczesne
zakłady wytwórcze, hale przemysłowe i magazynowe.

M

Może warto zacząć od pytania: czy w ogóle
powstają w tej chwili obiekty, do których
jesteśmy przyzwyczajeni z czasów, kiedy
rozwój globalnej gospodarki był oparty na
przemyśle? Raczej nie – zupełnie inne zadania stoją teraz przed sektorem przemysłowym. To, co jest dziś produkowane, powstaje
w inny sposób, często z innych, nowych
materiałów, w innym otoczeniu i dla nowego
typu odbiorców. Wszechobecna automatyzacja, oprogramowanie i zdalne sterowanie
zastąpiły ludzkie ręce.
Dzisiejsza fabryka to coraz częściej
innowacyjny zakład wytwórczo-naukowodoświadczalny z zupełnie innym wyposażeniem niż nawet 10 lat temu, a co dopiero
100 czy 200. Jedno jest więc pewne – to
w fabrykach, cokolwiek by rozumieć pod tą
nazwą, widać najlepiej galopujący postęp
techniczny, rzeczywistość kojarzoną z literatury i filmów science fiction.
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Kiedyś tak odbierano maszyny parowe,
potem elektryczne, jeszcze później cyfryzację, automatyzację i wreszcie robotykę.
Zaskakująca nowoczesnością technologia
wymaga równie innowacyjnego podejścia
do rozwiązań funkcjonalnych .
A co z formą? Stare, tradycyjne dziewiętnasto- i dwudziestowieczne fabryki – wielkie murowane hale z wysokimi kominami,
maszynowniami, ogromnymi generatorami,
walcowniami itd. – odbierane są dzisiaj
bardzo emocjonalnie. I choć są najczęściej,
w zależności od potraktowania, albo jedną
wielką ruiną, albo zabytkami pełniącymi
nowe funkcje, budzą nasz zachwyt nad
formą. A przecież kiedy powstawały, były
kwintesencją architektury racjonalnej, często
pozbawionej wszelkich ambicji stylowych,
wręcz czysto użytkowym budownictwem.
Jaka jest wobec tego dzisiejsza architektura przemysłowa?

arch. Marcin Major
architekt IARP, właściciel
pracowni Major Architekci

dr inż. arch. Paweł Horn
architekt IARP, właściciel
pracowni Horn Architekci

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

fot. Materialise – materiały prasowe
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fot. KRZYSZTOF Smyk

Wnętrze hali drukarek w fabryce druku 3D firmy Materialise,
architektura: Horn Architekci

Wnętrze przebudowanej zabytkowej hali W7 w kompleksie WPT,
architektura: Major Architekci
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Hala produkcyjno-magazynowa
w Biskupicach Podgórnych
(gmina Kobierzyce),
architektura: Major Architekci

1/ Obudowa technologii

– To nie musi wyglądać ładnie, to musi działać – tak zaczyna naszą rozmowę o przemysłówce arch. Marcin Major. Razem z zespołem
Major Architekci zrealizował w ciągu ostatnich
siedmiu lat 3 duże obiekty przemysłowe,
które porównuje pod względem priorytetów
i wyzwań projektowych.
– Na tych trzech budynkach widać, że
każdy ma inne cechy, które są jego wartością
nadrzędną – mówi architekt.
Pierwszy z nich był halą produkcyjną
spółki Chung Hong Electronics Poland,
która projektuje i realizuje komponenty dla
przemysłu elektronicznego i rtv. Konkretny
inwestor i sprecyzowane wymagania. Fabryka została zlokalizowana w parku biznesu
w gminie Kobierzyce pod Wrocławiem, czyli
w miejscu przeznaczonym dla tego typu
obiektów, w typowo przemysłowym kontekście. Odczucia estetyczne oczywiście brano
pod uwagę, ale w sumie była to tylko obudowa dostarczonej w pakiecie od inwestora
technologii w jak najprostszej, nierzucającej
się w oczy formie.
– Przy projektowaniu tej hali nawet przez
myśl mi nie przeszło, by „wyskakiwać” z kolorami czy jakimiś detalami zdobiącymi np.
wejście – tłumaczy projektant. – To z reguły
żałośnie wygląda, a przegadana forma może
zahaczać o kicz, co jest bardzo niebezpieczne.

Kontekst i estetyka
Drugi projekt był adaptacją zabytkowej hali
przemysłowej tzw. Hali W7 o olbrzymiej
wartości historycznej i architektonicznej.
Reanimacja tego znakomitego modernistycz-
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nego obiektu zbudowanego w 1940 r. dla firmy
Linke-Hofmann-Werke oparta została na
pomyśle utworzenia bryły w bryle. Wewnątrz
długiej na 200 m hali zainstalowano niezależną strukturę z poliwęglanu, dzięki czemu
zapewniono właściwe parametry termiczne,
nie naruszając ścian zewnętrznych.
– To nie było typowe projektowanie,
ale uważne komponowanie, polegające na
dobrym wyczuciu proporcji, by zachować walory starej, zabytkowej hali, a jednocześnie
sprostać wymaganiom nowych technologii,
które tam się zapewne pojawią – wspomina
Marcin Major. – Projektowania nie ułatwiał
fakt, że obiekt przeznaczony był dla około
dwunastu nieznanych użytkowników. Trzeba
było przygotować całą infrastrukturę na tyle
elastycznie, by powierzchnia mogła być wynajęta dowolnemu producentowi. Zupełnie
inne zadanie, dużo trudniejsze, ale i bardzo
ciekawe.
Trzeci projektowany temat to baza
transportowo-logistyczna wraz z centrum
operacyjnym zakładu produkcji wody dla
MPWiK Wrocław (współpraca autorska:
pracownia Dziewoński Łukaszewicz Architekci). Kompleks przemysłowo-biurowy powstał
przy nadrzecznym bulwarze, który łączy centrum miasta oraz główny kampus Politechniki
Wrocławskiej z terenami rekreacyjnymi we
wschodnich dzielnicach. Jednocześnie działka
przylega do istniejących zabudowań przemysłowych należących do MPWiK.
– W tym przypadku ważny był zarówno kontekst, jak i estetyka. Sąsiedztwo
stanowiła tkanka niemiecka na najwyższym
poziomie i trasa spacerowo-rowerowa,

bardzo popularna wśród Wrocławian – mówi
projektant. – Opracowywaliśmy obiekt
w całości, łącznie z technologią, której nie
dostałem od inwestora, ale byłem zmuszony ją zaprojektować. To było fantastyczne,
musiałem przypomnieć sobie całą wiedzę na
ten temat, zajrzeć do literatury, przeanalizować wszystko.
W rezultacie powstał obiekt naturalnie
wtopiony w otoczenie i to zarówno z punktu
widzenia kompozycji, jak i ze względu na rozwiązanie funkcjonalne. Dzięki temu stworzono optymalne warunki do pracy, nie zakłócając przy tym rekreacyjnej funkcji bulwaru
spacerowego nad rzeką Oławą.

Odpoczynek od architektury
Na pytanie, czy projektowanie obiektów przemysłowych ma jakąś wyjątkową specyfikę,
Marcin Major odpowiada, że jest to trochę jak
matematyczna łamigłówka, w której często
estetyka nie jest, tak jak w innych tematach,
istotna i ogranicza się np. do kolorów w szatni. Czy jest to zatem margines architektury,
czy jej podstawa?
– To kwintesencja rzemiosła, cała architektura jest rzemiosłem, ale przemysłowa
znajduje się na jego szczycie. Oczywiście
trzeba cały czas pamiętać o pracującym tam
człowieku i przepisach, które nad nim czuwają. Jest to trudne, ale mamy określony zakres,
linię technologiczną, strefy z odpowiednią
ilością powietrza, temperaturą itd. W sumie
w dużej mierze projekt bazuje na opracowaniach branżowych. Dla mnie projektowanie
przemysłówki to jest jakby odpoczynek od
architektury – podsumowuje rozmowę.
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fot. major architekci

Wielofunkcyjna hala produkcyjno-magazynowa WPT we Wrocławiu (przebudowa historycznego obiektu),
architektura: Major Architekci

Baza transportowo-logistyczna
MPWiK we Wrocławiu,
architektura: Major Architekci
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Fabryka druku 3D w Bielanach Wrocławskich (gmina Kobierzyce).
Na pierwszym planie biurowiec, na drugim – połączona z nim część produkcyjna
architektura: Horn Architekci

2/ Ludzie i maszyny

W innej sytuacji był arch. Paweł Horn, projektant niedawno oddanej do użytku fabryki
druku 3D. Największy i najnowocześniejszy
tego typu obiekt w Europie powstał we
wspomnianym już parku przemysłowym na
terenie gminy Kobierzyce. Zatem kontekst
nie był sprawą najważniejszą, liczyło się
przede wszystkim to, co będzie się działo
w środku.
Ale zanim zapytam, co było wyjątkowego
w projektowaniu Centrum Kompetencji Technologii Druku 3D firmy Materialise, zastanawiamy się nad tym, czy rozwój architektury
przemysłowej zależy przede wszystkim od
rozwoju technologii.
– Ten rozwój nie jest jednokierunkowy – mówi Paweł Horn. – Znaczenie mają
zarówno zmiany w przemyśle i technologii,
jak i w środowisku oraz ekonomii pracy.
Niewątpliwie pojawienie się przemysłu IT
wysokiej technologii spowodowało, że w tym
segmencie produkcja jest oparta nie tylko
na pracy maszyn, ale i ludzi opracowujących
nowe rozwiązania. Te fabryki zaczynają
działać na granicy korporacji, biurowców
i zakładów przemysłowych. Zatem jeśli IT
jest innowacyjne, to i pracownicy muszą innowacyjnie myśleć, pracować, spędzać czas
w przerwach pracy. Projektowana przestrzeń
musi więc różnić się od zwykłego opakowania, w którym można postawić maszynę
i wytwarzać jakąś „normę” produktów. Coraz
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częściej mamy więc do czynienia z połączeniem funkcji technologicznej z informatyczno-biurową nowej generacji.

Architektura + technologia
Zaprojektowana przez Horn Architekci
fabryka jest nietypowa nie tylko dlatego, że
aspekt technologiczny zdominował sposób
organizacji przestrzeni i formę obiektu. Dużą
niedogodnością było to, że choć działka znajduje się na przedmieściach miasta, wszystko
rozgrywało się w szczerym polu, a w promieniu kilometra nie było żadnej drogi ani
żadnej sieci. W takiej sytuacji doprowadzenie
komunikacji i infrastruktury z dopełnieniem
wszystkich procedur formalno-prawnych sprawiało pewne trudności. Poza tym architekci
nie dostali gotowego projektu technologicznego i jedyne na co mogli liczyć, to obejrzenie
podobnej fabryki w Belgii.
– Pojechaliśmy tam z branżystami
i dostaliśmy opisane w różnych językach
karty technologiczne maszyn. Musieliśmy to
przetłumaczyć, zrozumieć, rozgryźć i ułożyć
w nowy, innowacyjny sposób – wspomina projektant. – Dzięki temu, że sami wymyśliliśmy
ścieżkę technologiczną, dobrze zrozumieliśmy
cały proces produkcyjny i nie byliśmy jedynie
odtwórcami według narzuconego szablonu,
ale projektantami od A do Z.
– Bardzo intensywnie „przeżyliśmy” tę
fabrykę – dodaje. – Dużym sukcesem jest
zamknięcie tak skomplikowanej funkcji w pro-

stym rzucie. Chciałem, żeby projekt był prosty,
czysty, ale żeby miał jakąś zasadniczą ideę,
która jest widoczna, czytelna w architekturze.
Lubimy myśleć ideowo, więc staraliśmy się
stworzyć trochę odrealnione, ideowe wnętrze
i zewnętrze.

Science fiction z białym proszkiem
Wewnątrz jest dużo bieli, gra muzyka, wszyscy chodzą w białych kitlach, jest to bardziej
przestrzeń badawcza niż produkcyjna. Kilkudziesięciu informatyków modeluje, programuje i skanuje, polecenia przesyłane są z serwerów do maszyn, a dominującym elementem
jest biały proszek poliamidowy, spiekany
mikronowymi warstwami przez lasery aż do
uzyskania realnego obiektu 3D.
Drukowane może być niemal wszystko
– od rzeczy prostych do elementów bardzo
skomplikowanych. Wyobraźmy sobie np. sto
tysięcy oprawek do okularów albo pojedyncze
stare, połamane okulary, z których skanery
„biorą” model i drukują na nowo. Zeskanować
można obraz konkretnego biodra i na wymiar
wydrukować endoprotezę lub model narządu,
który pomoże chirurgom przygotować się do
operacji. Wszystko zależy od tego, co będzie
surowcem dla drukarki: sproszkowany tytan,
pył drzewny, poliamid, itd. Dla przemysłu
lotniczego drukowane są elementy silników,
dla motoryzacyjnego elementy wyposażenia
samochodów, NASA zabiera drukarki 3D na orbitę, żeby tam drukować potrzebne elementy.
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fot. Materialise – materiały prasowe

u góry:
Elewacja frontowa
części biurowej.
Poziome żaluzje
swoją strukturą
nawiązują do procesu
laserowego spiekania
warstw proszku
poliamidowego,
stosowanego
w fabryce

obok:
Hala drukarek.
Wysoki laboratoryjny
komfort obsługi
zapewniony jest
przez łatwy dostęp
do podłączeń
instalacyjnych oraz
oświetlenie hal
światłem dziennym
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Fabryka druku 3D
firmy Materialise.
Łącznik między
częścią biurową
i produkcyjną

fot. HORN ARCHITEKCI
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– Szkoda przy takim projekcie iść na skróty
i jedynie opakować tę ścieżkę technologiczną,
trzeba dodać coś więcej – tłumaczy Paweł
Horn. – Wprowadziliśmy indywidualnie projektowane meble, kolory na szybach, przez co
pracownicy oglądają tęczę na białych posadzkach w pomieszczeniach. W białym holu stoi
duże drzewo z owocami, które zostało wydrukowane na miejscu. Wszyscy zrozumieli,
że jest to przestrzeń niezwykła. Zauważyli to
też belgijscy inwestorzy, docenili i spodobało
im się takie nietypowe, lepsze miejsce pracy.
To, co widać na zewnątrz, jest pochodną wnętrza. Nie starałem się, by opakowanie było
jakoś wyjątkowo interesujące, ale żeby było
spójne z całością oraz miało takie same cechy
wizualnej i funkcjonalnej atrakcyjności.

Fabryka XXI wieku
Przy projektowaniu tej nowoczesnej fabryki
druku zastosowane zostały bardzo duże restrykcje środowiskowe. Obiekt nie zanieczyszcza powietrza i nie hałasuje. Osiąga poziom
całkowitego zrównoważenia energetycznego,
ciepło pobierane jest z drukarek i laserów,
więc można w ogóle nie włączać ogrzewania.
Czy taki powinien być zakład przemysłowy
XXI wieku?
– W literaturze mówi się o przemyśle
generacji 4.0. Określenie to zawiera w sobie
aspekty m.in. zrównoważenia energetycznego i psychologii pracy – odpowiada autor
projektu. – Do tego dołączono masę ideologii,
ale faktem jest, że to zupełnie nowa jakość.
Zaprojektowana przez nas fabryka druku
3D jest przykładem na razie nieśmiałego
wejścia w etap sztucznej inteligencji i maszyn
zastępujących człowieka. Jest też dowodem
na poszukiwania nowych metod pracy i jej
nowych parametrów. Obrazuje to również
struktura pracowników – liczba informatyków
zarządzających procesami i opracowywaniem
wirtualnych modeli przewyższa liczbę pracowników na etapie postprocessingu.
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Przemysłowe wrota do przyszłości
Na pytanie, co było najważniejsze w logistyce
tak zaawansowanego procesu projektowego,
Paweł Horn mówi, że podstawę stanowiła,
oczywiście, współpraca z branżystami. Skomplikowana musiała być też konstrukcja obiektu,
która ze względu na zły grunt wymagała
zaawansowanej analizy. Duże przestrzenie
wolne do przegród zostały osiągnięte dzięki
strunobetonowym stropom. Bardzo istotne
było wyposażenie instalacyjne i cała struktura
systemów informatycznych. Na architektach
spoczywała sprawna koordynacja i uzgadnianie
dokumentacji, które odbywało się systemem
obiegu dokumentów elektronicznych. Stworzony został bardzo solidnie zbudowany hierarchiczny system wymiany informacji, co było
skomplikowane logistycznie, ale i najważniejsze dla osiągniecia końcowego efektu.
Najtrudniejsze dla projektanta okazało
się precyzyjne rozmieszczenie elementów
wyposażenia technologicznego, tak aby przy
ogromnym zagęszczeniu pasów transmisyjnych, kanałów sprężonego powietrza, gazów,

systemów wentylacyjnych itd. wszystko było
na swoim miejscu i w czasie realizacji nic nie
uległo choćby najmniejszemu przesunięciu.
Architekt dodaje, że dobremu efektowi sprzyjała atmosfera współpracy z inwestorem.
Belgowie, choć są bardzo pragmatyczni i zanim podejmą konkretną decyzję skrupulatnie
kalkulują budżet, byli elastyczni i skłonni do
dyskusji.
– To jest wyższy stopień inwestorskiej świadomości, idący w parze z klasą
projektowanego obiektu – podsumowuje
Paweł Horn. – Projekt ten otworzył przed
nami również pole do przemyśleń filozoficzno-socjologicznych. Jak będzie wkrótce
wyglądać świat? Jak będą pracować ludzie?
Co będzie nas otaczać? Architektura
przemysłowa stawia dzisiaj architektom
najwyższe wyzwania, a zazwyczaj jest tak,
że im coś trudniejsze, tym lepiej wychodzi,
bo poświęca się temu więcej myśli i energii.
Dla mnie to jest architektura przyszłości,
która będzie coraz bardziej pragmatyczna
i nastawiona na człowieka.
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Poznań przetestował
konkurs „open call”
/ errata
W 57 numerze magazynu Zawód:Architekt
w tekście „Poznań przetestował konkurs
open call” błędnie podałem nazwę zdobywcy
trzeciego miejsca w konkursie na zagospodarowanie Rynku Łazarskiego w Poznaniu. Trzecią nagrodę przyznano zespołowi projektowemu pracowni Macieja Siudy i Marty Tomasiak,
a nie Biuru Projektów Lewicki Łatak.
Za tę fatalną i trudną do wytłumaczenia
pomyłkę w wielokrotnie sprawdzanym tekście
gorąco przepraszam zainteresowanych Projektantów, Czytelników oraz redakcję Z:A.
Jakub Głaz

Głównym celem publikacji artykułu „Poznań
przetestował konkurs open call” na łamach
Z:A było przedstawienie oraz skomentowanie
przez uczestników, przestawicieli inwestora
i członków jury zastosowanej przez poznański
magistrat dwuetapowej procedury konkursowej, odmiennej od formuły typowych konkursów architektonicznych.
Niemniej chcieliśmy dodatkowo zaprezentować Czytelnikom efekty całego procesu
i pokazać nie tylko projekt zwycięski, ale także
prace zdobywców miejsca drugiego i trzeciego.
Niestety potwierdziła się prawda przysłowia
„lepsze jest wrogiem dobrego”.
W opaciu o informacje podane przez autora
artykuł zilustrowaliśmy w nieprawidłowy
sposób. Niniejsza errata prezentuje pracę
zdobywców trzeciego miejsca w konkursie na
na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego
w Poznaniu. Gratulujemy i przepraszamy.
Sebastian Osowski
redaktor naczelny Z:A
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miejsce 3.
projekt: maciej siuda
pracownia projektowa,
pracownia architektury
krajobrazu marta tomasiak
Zespół projektowy:
maciej siuda, marta tomasiak
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Prawo Zamówień Publicznych
a zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (w praktyce)
Robert Popielarz

W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. modyfikującej prawo zamówień
publicznych, zmianie uległo wiele wymogów dotyczących planowania, przygotowania,
udzielenia, a także wykonania zamówienia. W efekcie nowelizacji w odmienny
sposób zostały uregulowane niektóre kwestie związane z zabezpieczeniem
należytego wykonania umowy, służącym pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.
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Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami aktualnie zabezpieczenie musi wynosić co najmniej
10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
To istotna zmiana, ponieważ wcześniej poziom
zabezpieczenia wynosił jedynie 2%.

Zacznijmy od podstaw
Dla porządku, na wstępie przypomnijmy wymogi zdefiniowane w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Są tam wymienione
wszelkie parametry dotyczące udziału w postępowaniu przetargowym, w tym:
	opis przedmiotu zamówienia,
	termin wykonania,
	opis warunków udziału w postępowaniu,
	wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie
mają być dołączone do oferty,
	opis kryteriów, którymi będzie kierował się
zamawiający,
	wzór umowy.
Podpisanie umowy na realizację to podstawa dla każdej pracowni architektonicznej.
Jasne i precyzyjne określenie już na samym
początku obowiązków między inwestorem
a wykonawcą, zapewnią stabilność i spokój,
tak ważne w realizacji każdej inwestycji.
Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić
na wzór umowy. To bardzo cenne źródło
wiedzy, do czego zobowiązuje się wykonawca w momencie podpisania umowy, a tak
naprawdę – do czego będzie zobowiązany
w momencie złożenia oferty i gdy zostanie
ona wybrana jako najkorzystniejsza dla
zamawiającego. W zdecydowanej większości
przypadków po wygraniu przetargu nie ma
już mowy o negocjacji warunków wykonania
przedmiotu umowy, dotyczy to naturalnie
także ceny.
Szczególnie dokładnie należy zapoznać się
z punktami dotyczącymi zabezpieczenia należytego wykonania oraz wymaganej polisy OC
pracowni architektonicznej lub projektowej

biznes

(częściej spotykanym nazewnictwem będzie
OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co czasami wprowadza w błąd
zainteresowanych, gdyż taka polisa OC działalności gospodarczej – ogólna swoim zakresem,
nie obejmuje odpowiedzialności za skutki
błędów projektowych).
Wśród założeń pojawia się także zapis wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Warto przypomnieć,
jak to jest zdefiniowane w prawie zamówień
publicznych (patrz ramka poniżej).

Podsumowując i porządkując zapisy
prawne, można wyodrębnić cztery podstawowe grupy zabezpieczeń:
1. zabezpieczenie w pieniądzu (zamrożenie
gotówki na okres udzielonej gwarancji),
2. zastawy rejestrowe i majątkowe
(np. posiadana nieruchomość),
3. poręczenia (w przypadkach wymienionych w art.148. ust. 1. pkt 5) Ustawy
Prawo zamówień Publicznych),
4. g warancje bankowe lub ubezpieczeniowe.

ZABEZPIECZENIA UMOWY WG USTAWY PZP
Art. 148. zamówień publicznych.
Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie może być wnoszone
według wyboru wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze
zobowiązaniem pieniężnym;
3) g warancjach bankowych;
4) g warancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc
finansowa udzielana przez Agencję,
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych

przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych
w przepisach o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium
w pieniądzu wykonawca może wyrazić
zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono
w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca
zabezpieczenie wniesione w pieniądzu
z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy
wykonawcy.
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Wymagania w zakresie
zabezpieczeń
należytego wykonania
umowy oraz polisy
OC pracowni to
Wszystko o gwarancjach
Przy zabezpieczeniu kontraktu zamawiający
najczęściej dopuszczają (oczywiście poza
zabezpieczeniem gotówkowym – najbardziej
pożądaną formą zabezpieczenia) gwarancje
ubezpieczeniowe. Zamawiający najczęściej
wymaga 10% kwoty zabezpieczenia, a następnie jest ona podzielona procentowo na dwie
gwarancje:
1. g warancja należytego wykonania umowy
zobowiązania – jest to 70% wartości całej
kwoty zabezpieczenia,
2. g warancja usunięcia wad i usterek
– 30% wartości tej kwoty.
Warto zwrócić uwagę, że o ile gwarancja
należytego wykonania będzie obowiązywać
od momentu podpisania kontraktu do momentu wykonania zobowiązania (czyli np. wykonania dokumentacji projektowej), to gwarancja usunięcia wad i usterek obowiązuje od
momentu odebrania dokumentacji do upływu
okresu 36 miesięcy (zapisy standardowe).
Koniecznie trzeba sprawdzić okres w umowie żądany przez zamawiającego, który może
wynosić 48 miesięcy, 60 miesięcy lub więcej.
Ma to istotne znaczenie dla wykonawcy
co najmniej z dwóch powodów:
po pierwsze: koszt gwarancji – im dłuższa,
tym droższa,
	po drugie: „zablokowanie” możliwości
ubiegania się o kolejne gwarancje ubezpieczeniowe potrzebne do udziału w nowych
przetargach.
Należy tu uwzględnić fakt, że każdy ubezpieczyciel, który wydaje gwarancje (występuje
jako gwarant), analizuje ryzyko wykonawcy
i jego wypłacalności, przyjmując pewne formy
zabezpieczenia. Standardowym zabezpieczeniem każdej gwarancji jest weksel własny
in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiany przez wykonawcę.
Może okazać się, że w wyniku analizy
ryzyka ubezpieczyciel udzieli pewnego limitu
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jedne z ważniejszych
punktów wzoru
umowy załączanej
do SIWZ. Warto
przy tym pamiętać,
że zabezpieczenie
w pieniądzu oznacza
zamrożenie środków
własnych na okres
udzielonej gwarancji,
natomiast zamawiający
dopuszczają zwykle
zabezpieczenie
w formie gwarancji
ubezpieczeniowych.

wysokości kwoty gwarancji w określonym czasie1. W sytuacji, w której wykonawca będzie
obciążony zobowiązaniami na wiele miesięcy,
może dojść do ograniczenia zdolności udzielenia gwarancji. A to z kolei może mieć wpływ
na zablokowanie działalności przedsiębiorcy
na rynku usług projektowych.
Warto zwrócić uwagę, że jednym z kluczowych parametrów punktacji przydzielanej przez
zamawiającego jest deklaracja oferenta okresu
udzielenia gwarancji i rękojmi. W tej chwili oferenci wręcz prześcigają się w wydłużaniu tych

okresów, a jest to prosty przepis na porażkę
w biznesie usług projektowych przy zamówieniach publicznych. Z powodu braku możliwości
złożenia zabezpieczenia, czy to w formie
gotówki (zablokowane własne środki finansowe
na okres udzielonej gwarancji) czy też gwarancji
ubezpieczeniowych (których żaden ubezpieczyciel nie wyda ponad przyznany limit).
Warto także pamiętać, że uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowych czy też bankowych
(procedury są niemalże identyczne) nie jest
proste. W pierwszej kolejności należy przygotować komplet dokumentów, bez których
żaden ubezpieczyciel czy bank nie rozpatrzy
wniosku o udzielenie gwarancji.
Lista jest dość długa:
	dokumenty rejestrowe firmy (NIP, Regon,
wpis do ewidencji lub KRS dla spółek prawa handlowego),
	dokumenty finansowe za ostatnie trzy lata
prowadzonej działalności (PIT-y lub bilans
zysków i strat F-01),
	zaświadczenia, oświadczenia i opinie z ZUS
i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu,
	opinia banku prowadzącego rachunek
firmowy,
	posiadane referencje największych
zrealizowanych kontraktów z podanymi
wartościami,
	oświadczenia majątkowe, a w przypadku
osób fizycznych również oświadczenia
majątkowe współmałżonków,
	SIWZ, projekt umowy oraz potwierdzenie
wyboru najkorzystniejszej oferty.
Dopiero na tej podstawie ubezpieczyciel czy
bank, po przeprowadzeniu analizy ryzyka,
udzieli informacji o warunkach i kosztach
wydania gwarancji. W praktyce łatwiej jest
uzyskać gwarancje w banku niż w towarzystwie ubezpieczeniowym, ale za to gwarancje
ubezpieczeniowe są tańsze. Orientacyjny
koszt gwarancji ubezpieczeniowej wynosi
od 2,5% do 3,5% w agregacie rocznym, licząc
od wysokości sumy gwarancji.
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W tym miejscu warto dodać, iż zainteresowane osoby mogą wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego nie tylko o wydanie
pojedynczej gwarancji, ale również o zawarcie
umowy generalnej na tzw. limity gwarancyjne 1. To rozwiązanie jest niezwykle korzystne,
ponieważ ubezpieczyciel po ocenie ryzyka
zaproponuje poziomy limitów na najbardziej
popularne gwarancje – zapłaty wadium, należytego wykonania czy usunięcia wad i usterek.
Przedsiębiorca wtedy z góry wie, że
otrzyma gwarancje w ramach limitu, a więc
ma pewność, że po wygraniu przetargu
będzie mógł złożyć takie zabezpieczenie.
Ponadto z góry zna koszt gwarancji, co może
uwzględnić w składanej ofercie dla zamawiającego i co równie ważne: procedura wydania
gwarancji jest uproszczona i trwa najwyżej
2-3 dni. Standardowo na rynku na rozpatrzenie wniosku o gwarancje czeka się do dwóch
tygodni. Warto wspomnieć, że jedyny koszt
to składka za wydanie konkretnej gwarancji,
a nie za przyznanie limitu gwarancyjnego.
Koszt gwarancji i możliwość jej uzyskania
to jednak nie jedyny problem dla oferenta.

OC pracowni: to nie musi być drogie
Przy składaniu ofert w przetargu warto, aby
architekt przeanalizował wcześniej również
koszty w związku z przedstawieniem polisy
OC pracowni architektonicznej lub biura projektowego – popularnie OC z tytułu prowadzonej działalności w zakresie szeroko rozumianego projektowania budowlanego. Pozwoli to
uniknąć niespodzianki związanej z kosztami...
Podstawowy parametr, który należy
zweryfikować, to żądanie zamawiającego
dotyczące wysokości sumy gwarancyjnej.
Wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, gdzie
żądana wysokość sumy gwarancyjnej była
nieadekwatna do ryzyka i przedmiotu zamówienia. Co oczywiste jednym z podstawowych
czynników, który ma wpływ na wysokość
składki za ubezpieczenie, jest wysokość sumy
gwarancyjnej.
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Niestety zamawiający, w odpowiedzi na
wątpliwości zgłaszane przez oferentów,
często zasłaniają się argumentem, że wysoka
suma gwarancyjna, którą posiada przedsiębiorca, daje zamawiającemu możliwość
weryfikacji kondycji finansowej, a tym samym
jest „gwarancją” należytego i terminowego
wykonania usługi.
Należy tu podkreślić, że w przypadku, gdy
przedmiotem zamówienia będzie wielobranżowa dokumentacja projektowa, zamawiający
odrzuci oferty, w których zostanie przedstawiona jedynie polisa OC zawodowej architekta. Nie spełnia ona warunków zakresu ochrony
z uwagi na brak odpowiedzialności za podwykonawców (branżystów).

Na jaki okres trzeba zawrzeć polisę?
Kolejny element, na który należy zwrócić
uwagę, to okres, w którym zamawiający zobowiązuje oferenta do utrzymania polisy. Często
zamawiający mylą zakres i czas trwania odpowiedzialności projektanta, biura projektowego
z wykonawcą robót budowlanych.
Okres posiadania czy to polisy dedykowanej pod kontrakt, czy „ogólnej”, obejmującej
wszystkie realizowane kontrakty w okresie
ubezpieczenia, powinien pokrywać się z czasem wykonania przedmiotu zobowiązania!
Dla opracowań wielobranżowych okres
ten należy liczyć od momentu podpisania
umowy z zamawiającym do ukończenia prac,
a więc np. koncepcje, projekt budowlany,
projekt wykonawczy i nadzór autorski. Przy
pełnieniu nadzoru polisa powinna zakończyć się w momencie odbioru obiektu do
użytkowania.
Istnieje wiele zmiennych, które wpływają na okres ubezpieczenia, np. data
rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, brak
deklaracji ze strony zamawiającego, kiedy
ruszy inwestycja realizowana na podstawie
wykonanej dokumentacji przez oferenta,
a tym bardziej brak harmonogramu robót budowlanych. Wynika to z faktu, że pierwotne

harmonogramy często nie są dotrzymywane
choćby ze względu na okoliczności braku finansowania inwestycji lub z innych przyczyn
niezależnych od inwestora, a tym bardziej od
oferenta. Dlatego coraz częściej preferuje się
polisy dedykowane w agregatach rocznych
z możliwością kontynuacji do zakończenia zobowiązania wynikającego z umowy
kontraktu. Pozwala to na bieżące monitorowanie kosztów w związku z zawartym
ubezpieczeniem.

Warto sprawdzić u specjalisty
Ostatnim ważnym elementem, który ma
wpływ na wysokość składki, jest ustalenie,
czy zamawiający żąda adekwatnego zakresu
ubezpieczenia względem zleconych prac.
Tu niestety wymaga to oceny specjalistów.
Zasada, że im większy zakres tym lepiej,
nie do końca się sprawdza, zwłaszcza ze
względu na rosnące w takim modelu koszty.
Dlatego w każdym czasie można wystąpić do doradców z firmy iExpert, jako
podmiotu odpowiedzialnego za obsługę
umowy generalnej PZU i IARP, z zapytaniem
o zakres ubezpieczenia adekwatny do realizacji kontraktu. Dotyczy to także wyceny
takiego ubezpieczenia na potrzeby spełnienia wymogów zamawiającego. Co najważniejsze, rozwiązania rekomendowane przez
IARP stanowią skuteczne zabezpieczenie
architekta w przypadku wyrządzenia szkody
zamawiającemu.
1_limit gwarancyjny – łączna maksymalna wartość udzielanych
gwarancji na podstawie oceny ryzyka i analizy kondycji finansowej
przedsiębiorcy. Na przykład: na gwarancje wadialne – 100 000 zł,
na gwarancje należytego wykonania 500 000 zł i na gwarancje
usunięcia wad i usterek 300 000 zł

Robert Popielarz
główny specjalista
ds. ubezpieczeń iExpert.pl SA
gsm 608 006 160
> robert.popielarz@iexpert.pl

IZBA ARCHITEKTÓW

Z:A

ŁÓDŹ, 16-17 września 2017 r.

Konwent Przewodniczących
z muzyką w tle
arch. Wojciech Buczyński, architekt IARP

W dniach 16-17 września 2017 roku w siedzibie Łódzkiej Okręgowej IARP w Łodzi odbyło się
spotkanie władz Izby Architektów RP. Łódź po raz kolejny gościła zamiejscowe posiedzenie
Krajowej Rady IARP i Konwentu Przewodniczących Izb Okręgowych.

W

W obliczu nadchodzących zmian w aktach
prawnych bezpośrednio dotyczących nas,
architektów, to dwudniowe spotkanie zostało
poświęcone w głównej mierze sprawom legislacji, kondycji naszego zawodu i warunkom,
w jakich najprawdopodobniej przyjdzie nam go
w najbliższej przyszłości wykonywać.
Nasz samorząd zawodowy reprezentowany przez Prezydium KRIA i Komisję Legislacji
przy KRIA brał bezpośredni udział we wszystkich etapach tworzenia i kształtowania projektów ustaw. Mimo ograniczonych funduszy,
wpływów i możliwości, byliśmy liczącym się
partnerem dla ustawodawcy, inspirowaliśmy
wiele istotnych zapisów legislacyjnych, stanowczo interweniowaliśmy, gdy proponowane
zapisy były wbrew naszym zawodowym lub
samorządowym interesom.
Co najważniejsze, jako samorząd zawodowy byliśmy obecni i zajmowaliśmy
konsekwentne stanowisko w trakcie zarówno
publicznych, jak i roboczych konsultacji.
W trakcie odbywających się w Łodzi posiedzeń omówiono i przedyskutowano kierunki,
postęp i ewentualne następstwa prac nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym i ustawą
o architektach, inżynierach budownictwa oraz
urbanistach. W ramach konsultacji środowiskowych każda z izb okręgowych została zobligowana do przedstawienia swoich uwag do
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projektów ustaw, aby po analizie, uporządkowaniu i redakcji przez Krajową Radę i Komisję
Legislacji jednolite stanowisko IARP mogło
zostać przekazane Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa.

Wizyta w dawnej elektrowni
Po piątkowych obradach wszyscy uczestnicy
mieli możliwość zwiedzenia powstałego na
początku XX w., a obecnie zrewitalizowanego zespołu budynków pierwszej w Łodzi
i drugiej co do wielkości w Królestwie Polskim
elektrowni EC-1. W obiekcie mieści się obecnie
planetarium, wytwórnia filmowa Se-ma-for
i Muzeum Bajki. EC-1 stoi na terenie tzw. Nowego Centrum Łodzi, dla którego koncepcję przekształcenia wykonał 10 lat temu
arch. Rob Krier. W tym to obszarze miasta,
oprócz zrealizowanych już budynku EC-1
i dworca Łódź-Fabryczna, mają stanąć także:
centrum festiwalowo-kongresowe, obiekty
wystawiennicze, handlowe i biurowe.

Muzyka, wystawa, samochody
Sobotnie przedpołudnie poświęciliśmy
na kontynuację obrad (w tym dniu w formule
Konwentu Przewodniczących), a następnie
w ramach obchodów 15. rocznicy powstania
samorządu zawodowego architektów mieliśmy okazję do wzięcia udziału w kolejnej

edycji Festiwalu „Przystanek Muzyka”.
Tym razem spotkanie muzykujących architektów dla architektów odbyło się pod hasłem „Na przystanku z Markiem Grechutą”.
Organizatorem był (we współpracy z Łódzką
Okręgową Izbą Architektów RP) zespół
Archimotto, czyli koledzyarchitekci Konrad
Karmański i Michał Borowski. Obaj wykazali
się przedsiębiorczością, zdolnością do improwizacji (nie tylko muzycznej) oraz pokładami
niespożytej (oby „odnawialnej”) energii.
Na scenie w Parku Śledzia zagrało
10 zespołów (ok. 50 muzyków). Gwiazdą
koncertu był zespół Guhs/Tranda Acoustic
Blues Session. Mimo niezbyt sprzyjającej
aury wszyscy obecni na imprezie bawili
się znakomicie. Tym bardziej, że (nie tylko
w chwilach przerwy) uwagę przyciągały dwie
wystawy: komiksu poświęconego naszemu
koledze Archisławowi (to z okazji 10. urodzin
magazynu Zawód:Architekt) oraz zabytkowych samochodów z udziałem arch. Dariusza
Gadomskiego. Uczestnicy koncertu mogli też
skosztować pysznych dań kuchni chińskiej.
Sobotnia impreza nie wydarzyłaby się
w takim kształcie, gdyby nie patronat Pani
Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej,
wsparcie Krajowej Rady Izby Architektów RP,
partnerstwo Centrum Dialogu im. Marka
Edelmana oraz hojność sponsorów. 
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Piętnaście obiektów Lublina
/ wystawa z okazji
jubileuszu 700-lecia miasta
Autor: Kazimierz Kraczoń

Przypadający na rok 2017 jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi sprzyja
spojrzeniu na przeszłość i dziedzictwo, jakie to miasto przez ten czas zgromadziło i jaką wartość
stanowi obecnie zarówno dla mieszkańców, jak i osób je odwiedzających. Rok jubileuszowy
zrodził szereg inicjatyw upamiętniających istnienie miasta. Jedną z nich była wystawa
pt. Konkursowe realizacje architektoniczne Lublina – od historii do współczesności.
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1_Plansze wywoływały żywe reakcje zwiedzających
2_Autor i kurator wystawy Kazimierz Kraczoń i wicedyrektor biblioteki Grzegorz Figiel
3_Goście oglądający wystawę

W

Wystawa zorganizowana została w ramach
projektu Sezon Lublin, realizowanego przez
Urząd Miasta Lublin, a przygotowała ją Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP. Ekspozycja wpisała się także w obchody 15-lecia
istnienia Izby Architektów RP. Prezentowana
była w Galerii Hol w gmachu Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Kuratorem i autorem
tekstów do wystawy był autor niniejszego
artykułu, a merytorycznie współpracowali
z nim architekci IARP: Maria Balawejder-Kantor, Jadwiga Jamiołkowska, Halina Landecka,
Bożena Szeliga oraz pracownicy biura LBOIA:
Elżbieta Bielecka i Marzena Domaradzka.

Kryterium konkursowe
Organizatorom zależało na pokazaniu przede
wszystkim architektury najnowszej, choć początkowo pojawiały się pomysły, aby ukazać
ją przekrojowo w odniesieniu do całej historii
miasta. W kontekście obchodzonego jubileuszu byłoby to jak najbardziej uzasadnione.
Jednak aby zawęzić nieco obszar poszukiwań,
postanowiono zaprezentować architekturę
miasta poprzez budynki, które powstały
w wyniku konkursów architektonicznych
i urbanistycznych. Trzeba dodać, że architektoniczne tradycje konkursowe Lublina sięgają

XIX wieku. Klucz ten pozwolił zatem pokazać
de facto obiekty powstałe na przestrzeni
trzech ostatnich stuleci, ale też stał się pretekstem do przedstawienia szerszemu gronu
oglądających, jakie znaczenie ma konkurs
architektoniczny – forma, będąca najlepszym
sposobem wyłaniania architektury interesującej, atrakcyjnej, funkcjonalnej i wychodzącej
naprzeciw użytkownikowi.
Po dyskusjach i kwerendach archiwalnych
wybrano piętnaście obiektów architektonicznych, które przedstawiono w formie fotogramów w porządku chronologicznym wraz
z krótkim opisem każdej prezentowanej realizacji. Ich dobór nie był łatwy i miał charakter
subiektywny, jednak pozwolił kuratorowi
wystawy na nakreślenie „pokonkursowej”
sylwetki Lublina przede wszystkim w ujęciu
historycznym, ale też uwzględniającym ważne
i charakterystyczne obiekty, będące dowodem
rozwoju miasta.
Wszystkie fotografie prezentowanych na
planszach obiektów wykonał Rafał Chojnacki
– młody architekt, zajmujący się fotografowaniem architektury. Okiem obiektywu
w nowoczesny i subtelny sposób ukazał
budynki, przedstawiając je niejednokrotnie
w zaskakujący sposób, wydobywając te
walory, które na co dzień pozostają niemal

niezauważalne. Niejednokrotnie na wystawie sami lublinianie zatrzymywali się przy
fotogramach, nie mogąc nadziwić się, że tak
właśnie prezentują się na zdjęciach budynki,
które niemal codziennie mijają, nie zwracając
na nie szczególnej uwagi.
Dopełnieniem ekspozycji były prelekcje
pogłębiające wiedzę o prezentowanych obiektach wygłoszone przez kuratora wystawy,
w których nie zabrakło ciekawostek i anegdot
związanych z prezentowanymi budynkami. Niejednokrotnie przybierały one formę
ożywionej dyskusji na temat – jak się okazuje
– bliski nie tylko architektom, ale również
wszystkim tym, dla których architektura
miasta nie jest obojętna. Wykłady udowodniły, że Lublin oprócz pięknych zabytków ma do
pokazania interesujące obiekty architektury
XIX i XX wieku, a także zupełnie współczesne.
O dobrym odbiorze wystawy świadczy
fakt, że była ona prezentowana dłużej niż
zakładano, a następnie pokazano ją na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej i wciąż pojawiają się kolejne
propozycje.
Poznajmy zatem piętnaście lubelskich
obiektów, które niewątpliwie miały wpływ
na obecny kształt miasta,a wiele z nich stało
się jego charakterystycznymi elementami.

Z:A _#58 09/11_2017

053

Z:A

IZBA ARCHITEKTÓW

1/ Teatr
im. Juliusza
Osterwy
autor:
Karol Kozłowski
projekt: 1882
realizacja: 1884–1886

1/ Jedną z pierwszych lubelskich reali-

zacji konkursowych był Teatr im. Juliusza
Osterwy. Został on zbudowany jako piąty
w kraju (po lubelskim Teatrze Starym
z 1822 roku i teatrach w Krakowie, Warszawie i Poznaniu). Na jego deskach występowali tacy aktorzy, jak Juliusz Osterwa,
Hanka Ordonówna czy Stefan Jaracz.
Budynek zaprojektowany przez warszawskiego architekta Krzysztofa Kozłowskiego, autora m.in. Filharmonii Warszawskiej,
znajduje się u zbiegu trzech ulic, jednak to
elewacja od strony ulicy Narutowicza pełni
funkcję reprezentacyjną.
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Teatr wzniesiono w stylu nawiązującym
do włosko-francuskiego renesansu. Pięcioosiowa fasada, ze skrajnymi osiami wysuniętymi i zwieńczonymi attykami jest w całości
bogato zdobiona i boniowana.Odnajdujemy
tu elementy antyczne, takie jak pilastry
korynckie czy kolumny doryckie i jońskie.
Zwieńczenia drzwi, wielkość i wykończenie okien, półkoliste zakończenia w formie
archiwolty z wyraźnie zaznaczonym kluczem
lub też obramienia otworów tworzące aediculę
są bezpośrednim odniesieniem do renesansu. Podobne jak pozostałe zdobienia, w tym
konsole oraz rozbudowany gzyms wieńczący

z modylionami i kasetonami, a także gzyms
międzypiętrowy z fryzem z tryglifami.
Wewnątrz znajduje się obszerny hol
z marmurową posadzką i kopulastym sufitem.
Na widownię, która mieści ponad 380 widzów,
prowadzą z holu dwa symetryczne skrzydła.
Ozdobna sala ma kolisty sufit podzielony na
pola z wymalowanymi ornamentami oraz
figurami i godłami w medalionach.
Teatr do dziś gromadzi na spektaklach
komplet publiczności, choć paradoksem jest
jednocześnie, że jedna z sal – scena Reduta
– jest nieużytkowana z powodu braku funduszy na remont.
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2/ Jeszywas
Chachmej Lublin
(Lubelska
Szkoła
Mędrców)
autor:
Agenor Smoluchowski
projekt: 1924
realizacja: 1924–1930

2/

Kolejnym prezentowanym budynkiem
był Jeszywas Chachmej Lublin – Lubelska
Szkoła Mędrców. Inicjatorem jej budowy
był Rabin Majer Szapira, a autorem znany
w okresie międzywojennym lubelski architekt
– Agenor Smoluchowski.
Do uczelni prowadzi stylowa brama, za
którą znajduje się rozległy zadrzewiony plac
z kwietnikami, będący ogrodem spacerowym
dla wykładowców i studentów. W budynku,
oprócz sal wykładowych, auli i biblioteki, znajdował się także internat i synagoga.
Szkoła Mędrców to monumentalny, założony na planie prostokąta, pięciokondygna-

cyjny gmach przekryty pulpitowym dachem
zakończonym od frontu attyką. Budynek
jest symetryczny z osiowo umieszczonym
portykiem. Podziały elewacji wykonane są za
pomocą lizen i pólkolumn toskańskich, a na
trzecim piętrze, pomiędzy oknami pojawia się
dekoracja w stylu art deco. Wejście główne
na osi elewacji frontowej zaakcentowano
balkonem. Nad portykiem, w attyce widnieje
napis w języku hebrajskim: Pójdźcie synowie, słuchajcie się mnie! Nauczę was bojaźni
Bożej! (Ps 34:12) będący mottem szkoły. Na
bocznych fasadach, według kalendarza żydowskiego, umieszczono dwie daty upamięt-

niające wmurowanie kamienia węgielnego
oraz otwarcie uczelni. Jesziwa słynęła też ze
znajdującej się wewnątrz makiety świątyni
jerozolimskiej oraz bogatego księgozbioru
judaistycznego.
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3/ Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna
im. Hieronima
Łopacińskiego
autor:
Stanisław
Łukaszewicz
projekt: 1934
realizacja: 1935–1938

3/ W okresie międzywojennym powstał

także projekt gmachu biblioteki autorstwa
Stanisława Łukasiewicza. Historia zbiorów
bibliotecznych Lublina wiąże się z kilkoma
miejscami, w tym z gmachem podominikańskim na Starym Mieście oraz Trybunałem Koronnym, gdzie gromadzono zbiory
bibliofila i badacza regionu – Hieronima
Łopacińskiego, inicjatora powstania biblioteki. W miejscu obecnym biblioteka działa
od 1939 roku, a na jej otwarciu gościł m. in.
marszałek Edward Rydz-Śmigły.
Dwa budynki dawnych oficyn popijarskich, wzniesionych w XVII wieku w stylu
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barokowym, przebudowanych w 1830 roku,
usytuowanych szczytami do ulicy, zostały
połączone gmachem, który powstał na
tyłach oficyn, na parceli należącej do
Towarzystwa Muzeum Lubelskie. Gmach
miał stać się Domem Pracy Kulturalnej.
W swoim charakterze monumentalny, ze
skromnym modernistycznym detalem,
półkoliście zakończonymi salami czytelni od strony wschodniej, z rytmicznym
układem wielopodziałowych okien i terakotowej dekoracji międzyokiennej służy
nieprzerwanie jako miejsce dla bogatego
księgozbioru miasta.

Niedawno biblioteka została rozbudowana o skrzydło zachodnie, powstałe również w wyniku już współcześnie zrealizowanego konkursu architektonicznego.

Z:A
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4/ Gimnazjum nr 1
im. Stanisława
Konarskiego
(dawny Budynek
dla szkoły
bliźniaczej
nr 1 i 14)
autor:
Tadeusz Witkowski
projekt: 1934
realizacja: 1935–1939)

4/

Ostatnim powstałym jeszcze przed
II wojną światową wśród budynków prezentowanych na wystawie, był gmach szkoły
bliźniaczej – obecnie Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego. Powstał w dzielnicy Dziesiąta będącej miastem-ogrodem
międzywojennego Lublina z czytelnymi nawiązaniami do założeń Ebenezera Howarda.
Starania o wybudowanie szkoły w tej części
miasta podejmowano wielokrotne. Rozpisany konkurs wyłonił wreszcie architekta
– Tadeusza Witkowskiego, będącego chyba
najbardziej znanym lubelskim architektem
tamtego okresu.
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Budynek szkoły bliźniaczej to przykład
modernistycznej architektury okresu międzywojennego wraz z jego charakterystycznymi
elementami – płaskimi dachami, tarasami,
poziomymi pasami okien, wertykalną dekoracją elewacji. Szkołę otacza rozległy plac obsadzony zielenią i ogrodzony niskim murkiem ze
stalową balustradą.
Budowę przerwała wojna, jednak po jej
zakończeniu obiekt ukończono i zgodnie z projektem został otynkowany oraz wyłożony
w ryzalitach i pasach międzyokiennych brązowymi płytkami klinkierowymi. W okresie
późniejszym charakterystyczne płytki z części

elewacji usunięto, pozostawiając je jedynie
w pasach międzyokiennych.
Do niefortunnych zmian zniekształcających pierwotną formę przyczyniła się
termomodernizacja z przypadkowo dobranym
materiałem oraz kolorem wykończenia ścian.
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5/ Kampus
Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej
autorzy:
Czesław Gawdzik
i Tadeusz Witkowski
– urbanistyka,
Krystyna Różyska,
Anna Górska – ACK
Chatka Żaka i zespół
akademików;
Stanisław Fijałkowski
– Rektorat
projekty: 1948–1949,
1960, 1968
realizacje: 1949–1954,
1962–1965, 1974–1978

5/ Pierwszą konkursową realizacją powo-

jennego Lublina był Kampus Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej realizowany według
projektu urbanistyki Czesława Gawdzika
i Tadeusza Witkowskiego. Dzielnica uniwersytecka ukształtowana została na początku
lat pięćdziesiątych i jest przykładem kampusu
konsekwentnie zrealizowanego przy dużym
zaangażowaniu ówczesnych władz uniwersyteckich. Stworzono interesujący przestrzennie
i logiczny programowo oraz funkcjonalnie
kompleks nowego wówczas uniwersytetu.
Budynki wydziałów wraz z biblioteką
uniwersytecką otaczają centralny plac

zespołu dydaktycznego z pomnikiem
patronki autorstwa Mariana Koniecznego.
Wraz z rejonem akademickiego ośrodka
kulturalnego – Chatka Żaka, z centralnym
skwerem i parkiem akademickim, a dalej
z zespołem akademików tworzą czytelną
całość.
Pierwsze gmachy wydziałów, w tym
wydziału chemii i fizyki, oraz pierwsze
akademiki noszą cechy masywnej architektury socrealistycznej. Obiekty późniejsze,
jak górujący nad całością 17-kondygnacyjny
budynek rektoratu, posiadają cechy architektury późnomodernistycznej z czytelnymi

nawiązaniami do architektury Oscara Niemeyera i Miesa van der Rohe.
Charakterystycznym elementem urbanistyki miasteczka jest również, zrealizowany
w okresie późniejszym, system wielopoziomowej struktury komunikacyjnej w postaci
kładek, przejść i schodów, towarzyszących
naturalnemu ukształtowaniu terenu. Niestety
ze względów ekonomicznych, ale też i funkcjonalnych jedna z kładek została ostatnio
rozebrana, zaś ryzykownie podejmowana
termomodernizacja oraz inne zabiegi architektoniczne bezpowrotnie zatracają pierwotny
charakter założenia.

Z:A _#58 09/11_2017

059

Z:A

IZBA ARCHITEKTÓW

6/ Pomnik Walki
i Męczeństwa
na Majdanku
autorzy:
Wiktor Tołkin
i Janusz Dembek
projekt: 1967
realizacja: 1969

6/

Na wystawie znalazł się także Pomnik
Walki i Męczeństwa zlokalizowany na terenie
byłego hitlerowskiego obozu zagłady na Majdanku, jedyny prezentowany obiekt nie będący budynkiem, ale rozległą formą rzeźbiarską.
Zrealizowano go w 1969 roku według projektu
Wiktora Tołkina i Janusza Dembka.
Założenie składa się z dwóch głównych
elementów – Bramy i Mauzoleum połączonych ze sobą Drogą Hołdu i Pamięci. Usytuowana blisko ulicy Brama swoją symboliką
nawiązuje do Bramy Piekieł oddzielającej
świat żywych od świata zmarłych. W tym
miejscu jest ona także wymowną granicą
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między światem wolności a światem męczeństwa i śmierci. Zamykające założenie
Mauzoleum to forma wzorowana na słowiańskiej urnie grobowej – naczyniu z prochami
przykrytym pokrywą. To betonowa misa
przekryta kopułą ze świetlikiem wspartą
na trzech filarach. Misę kopuły wypełnia,
przeniesiona z usypanego w 1947 roku kopca,
ziemia z prochami więźniów. Na otoku kopuły
nad głównymi schodami znajduje się fragment wiersza „Żałoba” Franciszka Fenikowskiego: Los nasz dla was przestrogą.
Droga Hołdu i Pamięci łącząca Bramę
z Mauzoleum wiedzie zejściem do wąwozu

ze ścianami z kamiennych głazów, następnie
stromymi schodami i dalej asfaltową drogą
prowadzącą przez całe założenie aż do Mauzoleum.
Ciekawostką związaną z konkursem jest
fakt, że zwyciężył w nim inny projekt autorstwa Stanisława Strzyżyńskiego i Juliusza
Kłeczka, jednak z niewiadomych powodów
nie został on skierowany do realizacji. Ostatecznie wybrano pracę Tołkina i Dembka,
która zajęła III miejsce, a jeden z autorów
wspominał po latach, że wybór właśnie ich
pracy był wyłącznie arbitralną decyzją urzędnika ministerstwa kultury.
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7/ Kościół
pw. św. Józefa
autor:
Stanisław Fijałkowski
projekt: 1982
realizacja: 1983–1991

7/ Na ekspozycji znalazły się dwa obiekty

sakralne budowane w latach osiemdziesiątych XX wieku. Pierwszy z nich, kościół
pw. Św. Józefa autorstwa Stanisława Fijałkowskiego, powstał w jednej z pierwszych,
i w tamtym czasie jednej z największych,
dzielnic mieszkaniowych miasta – Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Parafię,
po wielu latach starań o działkę, erygowano
w 1981 roku na małym wzgórzu u zbiegu
czterech osiedli: Mickiewicza, Piastowskiego,
Prusa i Konopnickiej.
Świątynia to jednoczęściowa bryła przekryta stromym, dwuspadowym, schodkowo

zniżającym się dachem z wciętymi w niego
dużymi, trójkątnymi doświetleniami w formie witraży, zakończona w strefie prezbiterium wysoką, żelbetową wieżą w kształcie
schodzących się ku sobie i zwężających
płaszczyzn. Dzięki takiej formie kościół
stał się charakterystyczną dominantą w tej
części miasta.
Konstrukcja dachu wykonana jest z dużych
wiązarów z drewna klejonego, co ma niebagatelny wpływ na przestrzeń nawy, w której
wiązary te dominują. Obiekt jest podzielony
na kościół górny (większy) i dolny przeznaczony do mniejszych spotkań liturgicznych.

Świątyni towarzyszy obszerne zaplecze duszpasterskie, wybudowane na planie prostokąta
z kameralnym dziedzińcem wewnętrznym,
obejmujące sale spotkań, salę konferencyjną
i część mieszkalną księży.
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8/ Kościół
pw. Świętej
Rodziny
autorzy:
Zbigniew Szeliga,
Bożena Szeliga,
Jacek Bieńkowski
projekt: 1982
realizacja: 1987–1992

8/ Drugi prezentowany kościół pw. Świętej
Rodziny znajduje się w dzielnicy mieszkaniowej Czuby. Decyzję o utworzeniu parafii i budowie świątyni podjęto 15 grudnia 1981 roku
(w trzecim dniu stanu wojennego).
Był to trudny okres zarówno dla architektów, jak i inwestorów. Niemniej jednak w lutym 1982 roku został ogłoszony konkurs pod
patronatem lubelskiego SARP-u i lubelskiej
Kurii Biskupiej. Zwycięski obiekt, autorstwa
Zbigniewa Szeligi, Bożeny Szeligi i Jacka
Bieńkowskiego, realizowano w przestrzeni,
która nie była zabudowana w taki sposób jak
obecnie. Konieczne było dokonanie zmian
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usytuowania osi kościoła tak, aby ułatwić
dojście wiernym z planowanych osiedli mieszkaniowych. Ostatecznie świątyni nadano plan
foremnej hali z osią główną prostopadłą do
ulicy. Strzelistość bryły podkreślają regularne
załamania ścian, decydujące o sztywności
całej konstrukcji halowej.
Inspiracją dla projektu były świątynie
budowane w czasach gotyku i renesansu, lecz
przetworzone na formy współczesne zarówno
pod względem estetycznym, jak i technologicznym.
Świątynię w czasie budowy poświęcił
papież Jan Paweł II w 1987 roku podczas

swojej wizyty w Lublinie. Pamiątki po wizycie
papieża pozostały do dziś, a jedną z nich
jest stalowy krzyż, który w czasie papieskiej
pielgrzymki był elementem dekoracji ołtarza
papieskiego i nawiązywał swoją formą do
odbywającego się wówczas Kongresu Eucharystycznego. Jego realizacja była również
efektem konkursu architektoniczno-plastycznego, którego zwycięzcami zostali Dobrosław
Bagiński i Stanisław Machnik.
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9/ Lubelskie
Hospicjum
dla Dzieci
im. Małego
Księcia
autor:
Magdalena Staniszkis
współpraca:
Marta Malewska,
Piotr Borzęcki,
Monika Cykier,
Katarzyna Szoplik
projekt: 2006–2007
realizacja: 2009

9/

Wśród wybranych realizacji znalazło się
także Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia autorstwa Magdaleny Staniszkis.
Siedziba hospicjum to kameralne założenie
mieszczące centrum rehabilitacji dla chorych
dzieci wraz z hotelem dla rodziców oraz centrum terapii dla rodzin w żałobie. Bryła budynku powstała na zwartym planie trapezu i jest
w swojej formie rozczłonkowana, jednak zamknięta przestrzennie od zewnątrz, a otwarta
na przestrzenie wewnętrzne: dziedziniec pełen
zieleni, placyki i przejścia wewnątrz budynku.
Budynek jest częściowo dwu-, a częściowo
trzykondygnacyjny, z kondygnacją wyższą

cofniętą względem przyziemia, krytą dwuspadowym dachem z przerwaniami tworzącymi
szczeliny w bryle. Obiekt jest zrealizowany
w powściągliwej, stonowanej kolorystyce szarości i brązu z wykorzystaniem naturalnych
materiałów elewacyjnych, które na parterze
porastają pnącza.
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10/ Gmach
Instytutu
Informatyki
Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej
autorzy:
Mariusz Plewa,
Tomasz Michalak,
Karolina Plewa
współpraca:
Michał Wilkoławski,
Kinga Jońca,
Marta Plewa,
Edyta Antolik-Guz
projekt: 2007
realizacja: 2010–2012

10/

Na wystawie znalazło się aż pięć
inwestycji zrealizowanych w ostatniej dekadzie, co świadczy o intensywnym rozwoju
miasta. Pierwszą z nich jest Gmach Instytutu
Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej autorstwa Mariusza Plewy i jego
zespołu zlokalizowany we wschodniej części
kampusu przy ulicy Akademickiej. Budynek
tworzy pierzeję na umownej granicy między
dwiema strefami – miejską i uniwersytecką.
Obiekt składa się z dwóch części: głównej, sześciokondygnacyjnej bryły na planie
trójkąta oraz trzypoziomowego prostokątnego łącznika wyniesionego ponad teren
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kampusu. Nowa bryła i przekrycie patio
stworzyły trzy nowe dziedzińce uzupełniające przestrzeń placu UMCS. Uwagę
przykuwa szklana fasada budynku mieniąca
się kolorami diod LED. Za kurtynową ścianą
wykonaną z tafli szkła strukturalnego
znajduje się ażurowa przesłona z pionowych
strun światłowodów. Jest to nawiązanie do
jednego z najważniejszych osiągnięć lubelskich fizyków.
Budynek ma żelbetową konstrukcję słupowo-płytową, ekonomiczną i pozwalającą na
łatwe wprowadzanie zmian w układzie wewnętrznym. Przekrycie dziedzińca wykonane

jest z lekkiej stalowej konstrukcji niosącej
szkło o wysokich walorach termoizolacyjnych.
Rozwiązanie to pozwala na maksymalne
doświetlenie wnętrza. Dach nad powstałymi
pomieszczeniami i doświetlającymi je minidziedzińcami został przekryty warstwą szkła
fotooptycznego.
Choć obiekt wpisał się już w krajobraz
miasteczka uniwersyteckiego i ma dobre
opinie wśród użytkowników i mieszkańców,
to zdaniem niektórych krytyków sztuki i architektury, nadal pozostaje kontrowersyjny i zbyt
ingerujący w istniejącą, zamkniętą formę
kampusu.

Obrzeża akcentujące:
Szczegóły mają znaczenie.
Kolekcja materiałów dekoracyjnych Egger ����–����

Nadaj swoim projektom niepowtarzalny charakter. Dzięki uniwersalnej ofercie
obrzeży akcentujących firmy EGGER możesz za pomocą modnych połączeń elementów
dekoracyjnych i materiałów uzyskać fascynujący efekt. Ozdobne detale sprawiają, że
nawet zwykły mebel może się wyróżniać eleganckim wykończeniem.
Na zdjęciu: H���� ST��, Akcent trójwarstwowy biało-szary.

� Dowiedz się więcej na stronie

www.egger.com/edging
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11/ Zespół krytych
pływalni Aqua
Lublin
autor: Paweł Tiepłow
projekt: 2007
realizacja: 2009–2015

11/ Drugą współczesną realizacją kon-

kursową jest Aqua Lublin. To zespół krytych
pływalni wykonany w standardzie umożliwiającym organizowanie zawodów na najwyższym poziomie. Autorem założenia jest
architekt Paweł Tiepłow. Głównym elementem kompleksu jest basen olimpijski. Obok
powstała część rekreacyjna z zespołem saun,
basenów rekreacyjnych, zjeżdżalni i wodnych
placów zabaw.
Zespół pływalni podzielony jest na trzy
części. Część pierwsza to wielofunkcyjny
basen rekreacyjny z atrakcjami, w jego sąsiedztwie znajdują się dodatkowo zjeżdżalnie
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wodne o długości 76 i 116 metrów. Część druga
obejmuje pięćdziesięciometrowy basen sportowy, basen rekreacyjny z gejzerem powietrznym, wodospadem, masażem ściennym,
ścianką wspinaczkową, basen jacuzzi, basen
dla dzieci oraz basen zewnętrzny połączony
rękawem wodnym z halą basenów krytych, co
pozwala użytkować go przez cały rok. Część
trzecią zajmują zespoły towarzyszące.
Konstrukcję budynku wykonano z łukowych wiązarów z drewna klejonego o dużej
rozpiętości, co dobrze koresponduje z bryłami
już istniejących obok obiektów sportowych
z lat sześćdziesiątych XX wieku.
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12/ Lubelskie
Centrum
Konferencyjne
oraz siedziba
Urzędu
Marszałkowskiego
autorzy:
Adam Wagner,
Dariusz Bodzioch,
Paweł Strug
współpraca:
Bartosz Popławski,
Alicja Górecka,
Urszula Bereś,
Marta Burska,
Hubert Wójcicki,
Wojciech
Lewandowski
projekt: 2009
realizacja: 2011–2015

12/

Obiektem ważnym dla miasta
i znajdującym się w ścisłym centrum jest
Urząd Marszałkowski i Centrum Konferencyjne autorstwa Adama Wagnera, Dariusza
Bodziocha i Pawła Struga. Myślą przewodnią projektu było stworzenie klasycznej
w proporcjach i jednocześnie nowoczesnej
bryły Centrum Konferencyjnego, a także
odrębnej w formie, poważnej, ale i przyjaznej bryły budynku Urzędu. Pomimo
odrębności budynków istotne w myśli
projektowej jest czytelne ich połączenie
komunikacyjne, dyskretnie spinające formę
i funkcję.

Fasada Centrum Konferencyjnego została
miękko zaokrąglona po linii zabudowy, a szósta kondygnacja wycofana. Narożny fragment
budynku jest wyniesiony ponad tę kondygnację i koresponduje z budynkiem sąsiednim,
w nawiązaniu do którego zaprojektowano też
patio wewnętrzne z ogrodem oraz umieszczonymi obok przeszklonymi windami. Budynek
Centrum poprzez zastosowanie maksymalnej
ilości przeszkleń w poziomie parteru otwiera
się na sąsiedztwo Ogrodu Saskiego i Placu
Teatralnego. W narożnym szklanym holu
umieszczono bryłę w formie tuby podwieszoną do stalowej konstrukcji mieszczącą

salę konferencyjną. Pozwoliło to wytworzyć
wrażenie przestrzenności pomiędzy holem
a patio wewnętrznym. Stalowe kładki i windy
stanowią osie komunikacyjne budynku.
Forma Urzędu Marszałkowskiego jest
tradycyjna, z symetrycznie zaprojektowaną
strukturą fasady i schematem rzutu. Fasada
zdominowana jest przez betonowe słupy,
metalowo-szklane balkony i kamienne okładziny. Po obu stronach osi wejścia znajdują się
wewnętrzne zielone patia. Prostopadle do osi
wejścia zaprojektowano kładki komunikacyjne łączące patia. Oba budynki są połączone
przejściami na każdej kondygnacji.
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13/ Centrum
Ecotech-Complex
autor:
Jacek Buszkiewicz,
filip buszkiewicz,
piotr ostrowski
projekt: 2009
realizacja: 2010–2015

13/ Nowoczesne centrum naukowe

Ecotech-Complex jest kolejnym lubelskim
budynkiem wyłonionym w konkursie i zrealizowanym w ostatnim czasie. Został zaprojektowany przez nieżyjącego już architekta Jacka
Buszkiewicza z zespołem. Obiekt położony
w sąsiedztwie kampusu UMCS podkreśla symbiozę nauk wielu uczelni i użytkowany jest
przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lubelski
Instytut Agrofizyki PAN, Uniwersytet Rzeszowski i Politechnikę Rzeszowską.
Gmach Ecotech-Complex został podzielony
na cztery segmenty, z których każdy poświę-
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cony jest innej sferze tematycznej. W ten
sposób centrum posiada cztery skrzydła
o nazwach: bio, food, agro i eco. Choć każdy
z segmentów jest wydzielony, wszystkie
części placówki mają ze sobą ściśle współpracować, prowadząc do symbiozy badań nad
ekologią środowiska, żywnością, rolnictwem
i zdrowiem człowieka.
W budynku znajduje się m.in. aula na 180
osób, z której można prowadzić wideokonferencje z całym światem, laboratoria, do
których w celu rozładunku można wjechać
ciężarówką. Na korytarzach są przeszklenia,
w których będą rosły rośliny laboratoryjne.

Budynek posiada inteligentny system instalacji, sprzężony ze sobą i sterowany komputerowo. Ciekawym rozwiązaniem jest też
przestrzenna elewacja wykonana z aluminium
i płyt włóknowo-cementowych.
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14/ Centrum
Spotkania
Kultur
autor:
Bolesław Stelmach
współpraca
autorska:
Marek Zarzeczny,
Rafał Szmigielski,
Zbigniew Wypych
współpraca:
Sławomir Kłos,
Konrad Opasała,
Jarosław Kowalski,
Tomasz Szot,
Jarosław Sosnowski,
Agnieszka Sokół,
Michał Rakowski
projekt: 2009
realizacja: 2012–2015

14/ W sąsiedztwie Urzędu Marszałkow-

skiego i Centrum Konferencyjnego znajduje
się kolejny obiekt konkursowy – Centrum Spotkania Kultur autorstwa architekta Bolesława
Stelmacha z zespołem.
Historia CSK sięga roku 1974, kiedy to rozpoczęto budowę teatru i filharmonii, które miały mieścić w pokaźnym obiekcie docelowo trzy
sale widowiskowe o łącznej liczbie około 2300
miejsc, centrum telewizyjno-teatralne, operę
i pomieszczenia dla instytucji kulturalnych.
Inwestycję jednak przerwano i przez szereg lat
w centrum miasta stał niedokończony obiekt
nazwany potocznie „teatrem w budowie”.

Projekt Centrum łączy tę ideę niedokończenia z ideą nowej, ważnej przestrzeni
spotkań kultur (globalna sieć/internet) i ideą
projektowania ekologicznego. Frontowa
elewacja CSK jest wielkim Ekranem Spotkania Kultur. Pozostałe elewacje powstały
z pionowych prefabrykatów z białego betonu
oraz ceramiki. Przed budynkiem znajduje się
rozległy plac. Jego pochyłości, wypiętrzenia
i załomy są obrazem napięć, jakie towarzyszą
byciu w każdej wspólnocie, w której stykają
się i ścierają ze sobą różne kultury i religie, co
wiąże się z trudem współistnienia i koniecznością dialogu.

Budynek dostosowano do nowych funkcji
z wydzieleniem poszczególnych części: Sali
Operowej, Kameralnej, Baletowej, Mediateki, Galerii, Filharmonii, Teatru Muzycznego
i wreszcie integrującej je czytelnej przestrzeni
komunikacyjno-ekspozycyjnej – Alei Kultur
oraz dwupoziomowych Podniebnych Ogrodów
na dachach obiektu, zespalających budynek
z naturą i krajobrazem.

Z:A _#58 09/11_2017
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15/ Budynek
Centrum
Innowacji
i Zaawansowanych
Technologii
Politechniki
Lubelskiej
autor:
Andrzej M.
Chołdzyński
współpraca
autorska:
Artur Chołdzyński
współpraca:
tech. arch.
Radosław Gawryś,
arch. Andrzej
Kazulak
projekt: 2009–2012
realizacja: 2014–2016

15/

Ekspozycję zamyka zaprojektowany
przez arch. Andrzeja Chołdzyńskiego Budynek
Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii, zlokalizowany przy wschodniej granicy kampusu Politechniki Lubelskiej. Obiekt
zaprojektowano, jak opisuje autor, na wzór
hotel industriel okresu oświecenia i rewolucji
przemysłowej, jako budynek pięciokondygnacyjny na umiarowym, dwukwadratowym
planie prostokąta.
Bryła porządkuje istniejące założenie
parkowo-pejzażowe doliny Bystrzycy. Fasadę
budynku stanowi żelbetowa rama wypełniona
oknami i okładziną z cortenu wraz z syste-
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mem żaluzji, które w zależności od funkcji
pomieszczeń, wymogów technologii i doświetlenia światłem słonecznym, wypełniane są
pakietami ze szkła przeziernego, zmatowionego lub płytami poliwęglanowymi. Wykonane
w budynku stropy sprężone dwóch podłużnych
traktów skrajnych mają rozpiętości ponad 16
metrów. Takie rozwiązanie zostało wykonane
po raz pierwszy w Polsce. W budynku zaprojektowano układ przestrzenny, który może
być przekształcany w trakcie eksploatacji bez
naruszania podstawowych elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych odpowiadających
za sprawne jego funkcjonowanie.

arch. Kazimierz Kraczoń
architekt IARP, członek SARP
> artkk@op.pl
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Galeria dobrych pomysłów
/ Architekci Małopolski 2017
Wystawa w muzeum Manggha

tekst: Katarzyna Bąk-Chuchacz, Maciej Nitka, fotografie: Małgorzata Serafin-Kozyra

Jesień w Krakowie obfitowała w ważne dla architektów wydarzenia. Wśród nich znalazły się,
zorganizowane przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP: wystawa pod nazwą „Architekci
Małopolski 2017” (opisana poniżej), konferencja „Przestrzeń i ekonomia” w Krynicy-Zdroju (strona 086)
oraz gala „Architektoniczno-Budowlany Wieczór w Operze" połączona z wręczeniem nagród
w plebiscycie Salon Architektury (czytaj na stronach 074-085).

W

Wystawa „Architekci Małopolski 2017”
zgromadziła ogromną publiczność zarówno
z kraju, jak i z zagranicy. Zbiegła się bowiem
w czasie z Międzynarodowym Biennale
Architektury (12-13.10), które Małopolska
Okręgowa IARP objęła honorowym patronatem.
Wernisaż wystawy odbył się wieczorem
12 października 2017 r. w Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha. Przestrzeń
muzeum zapełniła się niemal 120 planszami, na których zaprezentowano dorobek
członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP z lat 2011–2017. Przedstawiono
projekty objęte pozwoleniami na budowę
oraz projekty będące w trakcie realizacji.
Licznie przybyłych gości witali kurator
wystawy arch. Witold Zieliński oraz prze-
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wodniczący Rady MPOIA RP arch. Marek
Tarko. W wydarzeniu udział wzięli goście
i uczestnicy MBA Kraków 2017 oraz oczywiście autorzy prezentowanych projektów
wraz z rodzinami i przyjaciółmi.
Wystawa stworzyła okazję do wymiany
doświadczeń i dyskusji o kondycji architektury i zawodu architekta w ostatnich
latach. Warto przy tej okazji wspomnieć,
że uczestnicy zgodnie podkreślali wysoką
jakość prezentowanej twórczości.
Wyjątkowe wnętrza i otoczenie muzeum
Manggha oraz niezwykle pogodny i ciepły,
jak na tę porę roku wieczór, stworzyły
niezapomniany klimat i atrakcyjną oprawę.
Ekspozycja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że organizatorzy postanowili
przedłużyć czas jej trwania. 

ZAWARTOŚĆ WYSTAWY
• K ategoria K – przebudowa, konserwacja,
rewaloryzacje: 10 projektów
• K ategoria M – małe obiekty
budowlane: 22 projekty
• K ategoria P – obiekty przemysłowe:
5 projektów
• K ategoria U – budynki użyteczności
publicznej: 55 projektów
• K ategoria W – budynki mieszkalne
wielorodzinne: 20 obiektów
• K ategoria Z – przestrzeń publiczna,
urbanistyka: 5 projektów

Obejrzyj katalog wystawy online
www.zawod-architekt.pl/mpoia/wystawa_am2017
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Gala w Operze
i Salon Architektury 2017
tekst: Maria Janik, Katarzyna Bąk-Chuchacz, fotografie: Małgorzata Serafin-Kozyra

Pod koniec września zorganizowana została czwarta już edycja małopolskiego plebiscytu Salon
Architektury. W tym roku do konkursu zgłoszono 29 obiektów, na które architekci Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów RP oddali łącznie 235 głosów. Laureatów ogłoszono i nagrody
zwycięzcom wręczono podczas gali „Architektoniczno-Budowlany Wieczór w Operze”, która odbyła
się 14 października w gmachu Opery Krakowskiej.

C

Coroczne spotkania i wspólne świętowanie
członków Izby Architektów i Izby Inżynierów Budownictwa stały się już małopolską
tradycją. Gospodarzami wieczoru zgodnie
z obyczajem byli szefowie dwóch Okręgowych Izb samorządów zawodowych:
dr inż. Stanisław Karczmarczyk, przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa oraz arch. Marek
Tarko, przewodniczący Rady Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów.
Wieczór uświetnili m.in. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk
i zastępca prezydenta miasta Krakowa
arch. Elżbieta Koterba. Podczas uroczystej
gali arch. Witold Zieliński odebrał z rąk pani
wiceprezydent odznaczenie Honoris Gratia

przyznawane przez Prezydenta Miasta osobom zasłużonym dla Krakowa.
Nagrodzonymi gromkimi oklaskami
laureatami pierwszego miejsca w Salonie
Architektury A.D. 2017 za „Dom w Tarnowie”
okazali się architekci: Jan Karpiel „Bułecka”
junior i Marcin Steindel prowadzący pracownię Karpiel i Steindel Architekci.
Wszystkich triumfatorów plebiscytu
zaproszono na scenę, gdzie pamiątkowe
statuetki wręczyli im przedstawiciele Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.
Laureaci pierwszego miejsca otrzymali też
eleganckie wieczne pióro marki Porsche.
W tym roku operowy wieczór uatrakcyjnił
balet „Kopciuszek” w choreografii słynnego
Giorgia Madii.

1
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1_Minister budownictwa i infrastruktury
Andrzej Adamczyk oraz Marek Tarko,
przewodniczący Rady Małopolskiej
Okręgowej Izby Architektów RP
i Stanisław Karczmarczyk,
przewodniczący Rady Małopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
2_ Arch. Witold Zieliński odebrał z rąk
pani wiceprezydent Elżbiety Koterby
odznaczenie Honoris Gratia przyznawane
przez Prezydenta Miasta osobom
zasłużonym dla Krakowa

2
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Laureaci plebiscytu
Salon Architektury 2017

I miejsce

II miejsce ex aequo

II miejsce ex aequo

iiI miejsce

Dom w Tarnowie

Dolna 4A
w Krakowie

Zespół
szkolno-przedszkolny
we Wrocławiu

Zespół mieszkalny
Nowa Huta – Puchatki
w Krakowie

architekci:
Jan Karpiel „Bułecka”
junior i Marcin Steindel
(Karpiel i Steindel
Architekci)

architekci:
Piotr Kita i Tomasz Koral
(Kita Koral Architekci)

architekci:
Adam Derlatka,
Agnieszka Gozdek,
Joanna Migut
i Paweł Migut
(DGM Architekci)

architekci:
Tadeusz Lemański,
Marta Morzyńska,
Piotr Kozłecki,
Wojciech Lemański
i Tomasz Sapeta
(Architekt.Lemański)
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Laureaci plebiscytu
Salon Architektury 2017
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I miejsce
Dom w Tarnowie
architekci:
Jan Karpiel „Bułecka” junior
i Marcin Steindel
(Karpiel i Steindel Architekci)
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Laureaci plebiscytu
Salon Architektury 2017

I miejsce
Dom w Tarnowie
autorzy: arch. arch.
Jan Karpiel „Bułecka” junior,
Marcin Steindel
(Karpiel i Steindel Architekci)
konstrukcja:
Galistra-Konstrukcje,
mgr inż. Mariusz Stanisz
instalacje elektryczne:
„Mikel” Firma Elektryczna
Projektowo-Wykonawcza,
inż. Piotr Mikołajek
instalacje sanitarne:
System Inżynierii Sanitarnej,
mgr inż. Maciej Kozakiewicz

Z pozoru nowoczesny budynek jednorodzinny jakich wiele – prosta bryła z widocznymi
odwołaniami do archetypicznej formy domu z dwuspadowym dachem. Przy bliższym
spojrzeniu widać jednak, że obiekt wyróżnia się w sposobie kształtowania bryły oraz
zastosowanymi materiałami. Na odbiór budynku w dużej mierze wpływa również jego
kontekst, w którym dominują domy katalogowe.
Dom o powierzchn 300 m2 otwiera się na ogród
i sąsiadujące z nim stawy. Całość zaprojektowano
tak, aby zapewnić mieszkańcom zarówno
intymność, jak i otwartą przestrzeń umożliwiającą
kontakt z naturą. Elewacje wykonano
z barwionego na biało betonu architektonicznego.
Za sprawą skali i wykończenia płyt, bryła budynku
nabrała nowoczesnego wyrazu i szlachetności.
Patrząc jak połyskują w słońcu, można odnieść
wrażenie, że dom licowany jest aluminiowymi
panelami. Dodatkowym walorem jest kontrast,
który biała elewacja tworzy z modrzewiowym
drewnem zastosowanym jako podbitka okapów,
oraz naturalnym, wapiennym łupkiem.
Charakteru i dynamiki nadało budynkowi
nadwieszenie nad strefą wejścia. To ono sprawia,
że ta na wskroś prosta bryła nabiera ekspresji.
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Laureaci plebiscytu
Salon Architektury 2017

II miejsce ex aequo
Dolna 4A
Kraków, ul. Dolna 4A
autorzy: arch. arch.
Piotr Kita, Tomasz Koral
(Kita Koral Architekci)
konstrukcja:
Marcin Pałka
instalacje sanitarne:
Biuro Projektowe Wiewiórscy
instalacje elektryczne:
Wojciech Lisek
branża drogowa:
Marcin Faron
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Dolna 4A to kameralny budynek wielorodzinny z sześcioma mieszkaniami.
Założenia projektowe były podyktowane i uwarunkowane przede wszystkim małą,
trzyarową działką, oraz zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które
wprowadziły dodatkowe ograniczenia.
Budynek zaprojektowano z dbałością o szczegóły. Charakteryzuje się zwartą, prostą
i elegancką bryłą. Wyróżniają go bardzo duże przeszklenia, zapewniające widok
na otaczające tereny zielone. Do wykończenia elewacji użyto płytki klinkierowej
w odcieniach szarości, która kontrastuje z ciemnoszarą stolarką okienną dużych
przeszkleń. Szklane balustrady balkonów dodają bryle lekkości i minimalistycznego
charakteru. Dobór wysokiej jakości materiałów, prosta forma budynku, przełamana
układem przesuniętych balkonów, czyni budynek nieszablonowym.
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Salon Architektury 2017

II miejsce ex aequo
Zespół szkolno-przedszkolny
Wrocław
autorzy: arch. arch.
Adam Derlatka, Agnieszka Gozdek,
Joanna Migut, Paweł Migut
(DGM Architekci)
współpraca:
arch. Tadeusz Derlatka
konstrukcja:
Proinkobud, Maciej Krauzowicz
instalacje hvac:
Termoprojekt, Tomasz Makar
instalacje wod.-kan.:
Asprojekt, Katarzyna Wojtulewicz
instalacje elektryczne:
Elsa Projekt, Marcin Urbanik
architektura krajobrazu:
Evergreen, Monika Ziemiańska
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Zespół szkolno-przedszkolny wpisuje się w nurt współczesnej architektury edukacji
i sportu oraz jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby jego użytkowników.
Środkiem ciężkości założenia jest wewnętrzny dziedziniec, który stanowi centrum życia
szkolnego, a także jest miejscem integracji i zabawy. Przyjęty układ funkcjonalny części
szkolnej nawiązuje do kształtu odwróconej litery U, dzięki czemu zachowana została
łatwa dostępność do wszystkich pomieszczeń dydaktycznych, wzbogaconych holami
rekreacyjnymi o różnym charakterze.
Charakterystycznym elementem jest fasada. Górna część bryły odcięta jest od dołu
– sale lekcyjne oderwane są od ziemi i funkcji towarzyszących, a posiadając duże
przeszklenia odsłaniają widoki m.in. na dziedziniec i szkolne boiska, co sprawia, że
przestrzeń do nauki jest wyjątkowa. Budynek został zaprojektowany dla 750 uczniów
i 200 przedszkolaków. Posiada własne zaplecze kuchenne, stołówki, świetlice, pracownie,
sale gimnastyczne, bibliotekę oraz halę sportową z zespołem boisk i placami zabaw.
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III miejsce
Nowa Huta – Puchatki
Kraków, os. Bohaterów Września
autorzy: arch. arch.
Tadeusz Lemański,
Marta Morzyńska, Piotr Kozłecki,
Wojciech Lemański, Tomasz Sapeta,
(Architekt.Lemański)
konstrukcja:
inż. Wojciech Mruk
instalacje:
Avenco, mgr inż. Tomasz Mrozek
inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik
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Głównym założeniem, wypracowanym z inwestorem, było stworzenie projektu, który
będzie przeciwwagą dla klasycznej oferty deweloperskiej. Nie wykorzystano maksymalnych
wskaźników zabudowy, maksymalnej wysokości i nie ograniczono miejsc postojowych,
a samych budynków nie odcięto ogrodzeniem od reszty osiedla.
Pomysł na dwie bryły, a nie jeden duży blok, to nawiązanie do otaczającej zabudowy z lat 70.
XX wieku. Jednoklatkowe bloki osiedla Bohaterów Września o maksymalnie 4 kondygnacjach,
tzw. „puchatki”, traktowane były jak apartamenty klasy premium - zapewniały intymność
w gronie zaledwie kilku sąsiadów i różnorodność położenia mieszkań względem stron
świata, dzięki narożnym lokalizacjom. Idea ta została powtórzona w prostej, minimalistycznej
bryle nowych Puchatków, których modelowanie oparto na obróceniu kalenicy dachu
względem osi budynku oraz kolorystyce wnęk okiennych. Świadomie zrezygnowano
z balkonów, jako elementu niedającego żadnej intymności. W zamian powstały loggie
z przeciwsłonecznymi, ruchomymi żaluzjami, które w przyszłości można zaadaptować
i powiększyć mieszkania. Każdy lokal otrzymał także swój mały, intymny ogród.
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KRYNICA-ZDRÓJ, 27-28 PAŹDZIERNIK 2017 r.

Przestrzeń i ekonomia
/ konferencja i dyskusje
w Krynicy-Zdroju
tekst: Maciej Nitka, fotografie: Andrzej Kłodnicki

Konferencja „Przestrzeń i ekonomia” organizowana przez Małopolską Okręgową
Izbę Architektów RP odbyła się w Krynicy-Zdroju w dniach 27-28 października 2017 r.
Przez dwa intensywne dni, przy obecności przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa oraz Urzędu Zamówień Publicznych, dyskutowano o powiązaniach pomiędzy
działaniami w przestrzeni a ekonomią i wzrostem gospodarczym państwa.

T

Toczące się rozmowy dotyczyły koniecznych
zmian zarówno w regulacjach prawnych dotyczących ustawy o zamówieniach publicznych,
jak też zmian w przepisach dotyczących
przygotowania i realizacji inwestycji. W konferencji uczestniczyli m.in. Tomasz Żuchowski,
wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa, Bogdan Artymowicz, dyrektor
Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień
Publicznych oraz arch. Ryszard Gruda, prezes
Krajowej Rady Izby Architektów RP.
Z inicjatywy i na wniosek Rady MPOIA RP,
w uznaniu zaangażowania w pracy na rzecz
środowiska zawodowego architektów, grupa
członków Małopolskiej Okręgowej Izby
Architektów została uhonorowana odznakami „Za zasługi dla budownictwa”, nadanymi
przez ministra infrastruktury i budownictwa
Andrzeja Adamczyka. Otrzymali je architekci:
Anna Serafin, Maria Modzelewska, Bożena
Nieroda, Wojciech Dobrzański, Jacek Bruzda,
Grzegorz Lechowicz oraz Krzysztof Bojanowski. Uroczystego wręczenia odznak honorowych dokonał minister Tomasz Żuchowski,
w asyście przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej IARP Marka Tarko.
Scenariusz konferencji przewidywał
4 panele z przygotowanymi prezentacjami
prelegentów oraz dwa panele dyskusyjne.
	Panel I. Przestrzeń i ekonomia – poświęcony przestrzeni,
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	Panel II. Przestrzeń, ekonomia i konkurencja – podczas którego poruszano problemy
zamówień publicznych w budownictwie
oraz konkursów architektonicznych,
	Panel dyskusyjny „Jak wygrać konkurs
i przetrwać” – tytuł mówi sam za siebie,
	Panel III. Przestrzeń, ekonomia i prawo – dotyczący procedur legislacyjnych
i planów ministerstwa związanych
z wprowadzaniem nowelizacji tzw. ustaw
inwestycyjnych,
	Panel dyskusyjny poświęcony nowelizacji
i legislacji,
	Panel IV. Przestrzeń, ekonomia i BIM
– poświęcony analizie zagrożeń i ułatwień
wobec nadchodzącego nowego narzędzia
do projektowania.
Drugi dzień konferencji rozpoczęły dwa
wystąpienia: ministra Tomasza Żuchowskiego
oraz wiceprezesa KRIA Piotra Gadomskiego
– obydwa pod tym samym tytułem: „Świadomy inwestor – kryteria wyboru wykonawcy
– zrównoważony budżet – unormowania prawne
– profesjonalizacja działań. Zakres koniecznych
zmian w regulacjach prawnych oraz realizowanych procedurach”.
Następnie dyrektor Bogdan Artymowicz
z UZP przedstawił prace Ministerstwa Rozwoju nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień
publicznych. Wspomniał m.in. o planowanym

uproszczeniu zasad postępowania poniżej
progów unijnych.
Mocnym akcentem konferencji okazała się
debata „Jak wygrać konkurs i przetrwać”. Relacje znanych, wybitnych architektów, których
projekty zostały wybrane do realizacji w konkursach architektonicznych, były poruszające.
W czasie konferencji prezentowana była
także wystawa Architekci Małopolski 2017
(czytaj na stronie 072), a wieczór pierwszego
dnia zakończyły posiady góralskie z udziałem
kapeli pod wodzą arch. Jana Karpiela „Bułecki”.
Trzeba zaznaczyć, że jej skład tworzy trzech
architektów i jeden inżynier budownictwa.
PS
1. Więcej informacji na temat konferencji
ukaże się w szerszej relacji w jednym z kolejnych numerów Z:A.
2. Za zgodą ministra Tomasza Żuchowskiego
na stronie internetowej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP udostępnione
zostały prezentacje: „Przestrzeń, ekonomia
i prawo – zakres koniecznych zmian” oraz
„Polska na mapie BIM”. 

Wygodne linki:
www.zawod-architekt.pl/mpoia/prezentacje_mib
www.zawod-architekt.pl/mpoia/wystawa_am2017
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Uroczystość wręczenia odznak honorowych
„Za zasługi dla budownictwa”

Debata „Jak wygrać konkurs i przetrwać”
od lewej: arch. arch. Piotr Chuchacz, Rafał Zawisza, Jacek Ewý, Stanisław Deńko,
Krzysztof Frąckowiak oraz prowadząca debatę arch. Małgorzata Pilinkiewicz
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KOMENTARZ NIEPOLITYCZNY

arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Wyciskanie
odpowiedzialności

K

Kiedyś, w zamierzchłych dla wielu
z nas czasach, olimpijska dyscyplina
podnoszenia ciężarów składała się
z trzech subdyscyplin: rwania, wyciskania i podrzutu. Ze względu na liczne
urazy kręgosłupa u sportowców startujących w tym swoistym ciężarowym
trójboju, z elementu wyciskania – jako
zbyt ryzykownego dla zdrowia – zrezygnowano. Formalnie, jako dyscyplinę
podnoszenia ciężarów, wyciskanie wyeliminowano w roku 1973 na wniosek
m.in. Polskiego Związku Podnoszenia
Ciężarów (PZPC).

Wrocław, 20.10.2017

Ta krótka sportowa reminiscencja
historyczna przychodzi mi na myśl
w sytuacji, kiedy jako architekci stajemy
w szranki bicia rekordów w podnoszeniu ciężarów obecnego budownictwa
mieszkaniowego w Polsce. Nie ulega
wątpliwości, że w tym zakresie pewnie
jeszcze daleko nam do rekordów chińskich – to raczej inna liga... ekstraklasa,
przyjmując nomenklaturę sportową.
Mam jednak nieodparte wrażenie, że
w wydaniu polskim wyciskanie staje się
w dyscyplinie budownictwa mieszkaniowego najważniejszym elementem sukcesu – podnoszenia ciężaru architektury
w jej ujęciu ekonomiczno-gospodarczym
i prawnym. To dyscyplina królewska
w rozumieniu tych, którzy rankingi
sprzedaży lokali mieszkalnych śrubują
z roku na rok, wyciskając z kręgosłupa
działki budowlanej ostatnie krople potu
(powierzchni użytkowej mieszkalnej)
na granicy nieodwracalnego urazu
przeciążenia.
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W anonsowanej
przez ministerstwo
nowelizacji
warunków
technicznych
jedynym zapisanym
normatywnie dla
lokalu mieszkalnego
parametrem ma być
minimalna
powierzchnia
mieszkania: 25 m2.
Cudowne pole do
wyciśnięcia kolejnych
rekordów.

Obecna sytuacja budownictwa mieszkaniowego w Polsce to istne kuriozum
dopingowe. Z jednej strony mamy
bowiem możliwości finansowe społeczeństwa na tzw. dorobku. Z drugiej
natomiast – niskopunktowy kredyt
mieszkaniowy, będący ciągle lepszą
inwestycją niż oprocentowanie lokat
bankowych czy zawsze ryzykowna gra
na funduszach. Zwłaszcza, że w zakresie
tego ostatniego produktu finansowego –
chcąc pomnażać kapitał, trzeba uzbroić
się w niesamowitą odporność psychiczną

lub stawiać co chwilę wszystko na jedna
kartę, dysponując jednocześnie „swobodną” (także do stracenia) kwotą.
Lokal mieszkalny staje się więc w tej sytuacji, poza swoimi aspektami bytowymi,
najbardziej intratną lokatą finansową
dla przeciętnego mieszkańca kraju nad
Wisłą, na którą banki chętnie dają kredyt.
Jest popyt, więc jest i podaż... Aczkolwiek, przy świadomości określonej
statystycznie zasobności kieszeni kredytobiorcy, wszyscy analitycy ekonomiki
zysku zastanawiają się nad jednym: jakie
są jeszcze rezerwy i gdzie ich szukać
oraz czy z tego, co już mamy, da się coś
jeszcze wycisnąć?
Ceny gruntów w dobrych lokalizacjach,
czyli w strefie śródmiejskiej, to czysta
spekulacja, ale też swoiste wyciskanie
– z każdego słowa tekstu interpretacyjnie i nieprecyzyjnie pisanych planów lub
decyzji o warunkach zabudowy – każdego możliwego wybiegu, żeby było więcej
„kochanej” powierzchni do sprzedaży.
„CCC, cena czyni cuda” – powiedział
jeden z deweloperów, zbijając w ciągu 15 minut wartość kontraktu na
projekt o 20 tysięcy złotych polskich,
z genialnym komentarzem: „pokaż mi
kogoś, kto zarabia w takim tempie i tak
skutecznie”. Być może nie powinienem
już tego pisać, ale kończąc te nierówne
negocjacje, dodał: „Oj, przecież cenę
kontraktu można szybko odrobić, wystarczy wycisnąć z tej lokalizacji jeszcze
250 metrów PUM-u”...
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– jedyne kryterium zawodowej atrakcyjności. Cena, która będzie do przyjęcia
pod warunkiem dostarczenia ostatecznej
prawomocnej decyzji.
Oczami wyobraźni widzę już obligatoryjność zasad wynagradzania kancelarii
prawnych, które większość swojego
honorarium uzależniają wyłącznie od
pozytywnego dla ich klienta wyroku sądu
we wszystkich instancjach.
Piszę o tym wszystkim w związku
z nowym pomysłem wyciskania naszej
twórczej inwencji i kreatywności w odniesieniu do jedynego parametru zapisanego
normatywnie dla lokalu mieszkalnego
– jakim ma być minimalna powierzchnia
mieszkania: 25 m 2 – w anonsowanej przez
ministerstwo nowelizacji warunków
technicznych.

Dylematy moralne przy takich argumentach dyskusji pozostają więc co najwyżej
tematem dla filozoficznych esejów w rodzaju „mieć czy być” – dobrych dla krytyków architektury zajmujących się teoriami
z działu „bajki z mchu i paproci”. Jak jednak
widać, rozdział „pomiędzy twórczością
a życiem” pisze się trochę inaczej...
Taka innowacyjność w podejściu do tematu
budownictwa mieszkaniowego to paradoksalnie najprawdziwsze wyciskanie rekordów naszej architektoniczno-warsztatowej
skuteczności interpretowania warunków
technicznych, możliwych odstępstw,

kosmicznie zapisanych obszarów oddziaływania obiektu, coraz bardziej zawiłych
przepisów pożarowych, w gąszczu niekończących się postępowań administracyjnych, odwołań stron, postanowień...
z umową kontraktową jak samozaciskającą się obrożą z kolcami do wewnątrz.
Te kolce to prawa autorskie obchodzone
sprytnymi zapisami paragrafów, prawa
majątkowe do przekazania bezpłatnie,
gwarancje na każdy możliwy przypadek,
bezterminowe rękojmie, zabezpieczenia kapitałowe na poziomie wartości
inwestycji i na koniec cena naszej pracy

Obeznani w branży doskonale wiedzą,
że wartość najmniejszych mieszkań
w dobrych lokalizacjach osiąga najwyższe
ceny w relacji do kosztów realizacji oraz
że jest jednocześnie najbardziej dostępna
z punktu widzenia kwoty kredytowej.
Jest to więc pole do wyciśnięcia kolejnych
rekordów statystycznych i sprzedaży,
a jednocześnie wyciśnięcia rekordów
naszej odpowiedzialności zawodowej
za standard życia na takiej powierzchni.
Oczywiście, że będziemy wyciskać.
Bo w tej dziedzinie jesteśmy niekoronowanymi królami pomysłowości w innowacyjnym patrzeniu spod przymrużonych oczu, które są coraz bardziej jakby
skośne... 
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KURS ZAAWANSOWANY
SEZON 1, ODCINEK 4
KURS ZAAWANSOWANY
SEZON 1, ODCINEK 4

KURS ZAAWANSOWANY
SEZON 1, ODCINEK 4

KURS ZAAWANSOWANY
SEZON 1, ODCINEK 4

Revit / Dokumentacja
i prezentacja projektu
Krzysztof Adach

W kolejnym artykule z serii poświęconej Revitowi* zajmiemy się narzędziami umożliwiającymi
opracowanie dokumentacji oraz atrakcyjną prezentację projektu. W pewnym sensie pełnią one
funkcje sprzedażowe – pomagają „sprzedać” intencję architekta oraz w finale wystawić fakturę.
Są więc kluczowe dla każdej pracowni projektowej. Wszystko, co opracujemy i wygenerujemy
z programu, powinno być czytelne i dobrze wyglądać.

D

Dokumentacja jest pochodną modelu 3D
i bez względu na to, z jakim rodzajem widoku
mamy do czynienia (rzuty, elewacje, przekroje, widoki 3D, zestawienia, rendery itd.),
zawsze obserwujemy i prezentujemy ten sam
model. To powoduje, że zmiana wprowadzona
w jednym z widoków ma wpływ na pozostałe i daje gwarancję aktualności wszystkich
dokumentów.
Przygotowanie widoków/rysunków do
wydruku/publikacji wymaga ich opracowania:
zwymiarowania, opisania, ustawienia stylów
graficznych (grubości linii, style linii, wzory
linii i wypełnień). Wszystkie te ustawienia
mogą być zapisane jako szablony, dzięki czemu będzie je można wykorzystać w przyszłości, w kolejnych projektach.

Zarządzanie dokumentacją
Ponieważ widoków może być bardzo dużo,
są one segregowane w oknie dialogowym
zwanym Przeglądarką Projektu (według
określonych kryteriów). Zestaw maksymalnie
pięciu kryteriów tworzy tzw. schemat organizacji Przeglądarki Projektu.
Producent oprogramowania opracował pięć domyślnych schematów, jednak
każdy użytkownik może zdefiniować swój,
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wykorzystując parametry widoków jako
kryteria. Do dyspozycji są m.in. skala, poziom, typ, dziedzina i wiele innych, a także
parametry użytkownika, których lista jest
otwarta. Możemy więc wprowadzić do
projektu dowolny parametr, który posłuży
jako kryterium sortowania/grupowania
widoków (patrz rys. 1). Poszczególne widoki
wyświetlamy w oknie pracy, klikając dwukrotnie w ich nazwę.
Oprócz widoków czysto revitowych
Przeglądarka Projektu może przechowywać
również odnośniki zewnętrzne w obcych
formatach (np. dwg), które będą stanowiły
integralną część dokumentacji z możliwością wydruku. Wszystko po to, aby ułatwić
zarządzanie całą dokumentacją z poziomu
jednego pliku i aby dostęp do widoków był jak
najszybszy.

Definiowanie ustawień widoków
Z poprzednich artykułów wiemy już, że
wszystkie obiekty w projekcie revitowym
podzielone są na kategorie. Jednym z obszarów, na który ten podział ma wpływ,
jest graficzna prezentacja elementów. Każda kategoria może mieć osobno zdefiniowane ustawienia, które będą odpowiadały

za przedstawianie obiektów w widokach
oraz na wydruku.
Mamy do dyspozycji takie ustawienia
jak: grubości i style linii przekrojowych
i widokowych, kolory linii na ekranie i wydruku, a także style wypełnień powiązane
z materiałami przypisanymi do obiektów.
Wszystkie te ustawienia mogą mieć charakter zarówno globalny i być stosowane
w całym projekcie, jak i bardziej lokalny,
pozostawiając projektantowi możliwość
podjęcia działania w kierunku modyfikacji
ustawień w obrębie jednego wybranego
widoku czy nawet elementu.

Style wizualne projektu/modelu/idei
Bardzo ważną rolę w zakresie prezentacji
projektu (wyglądu dokumentacji) pełnią
również tzw. style wizualne, którymi zarządza
się z poziomu Paska Sterowania Widokiem
znajdującego się pod oknem pracy. Mamy do
dyspozycji sześć stylów:
	Model krawędziowy,
	Ukryte linie,
	Cieniowany,
	Spójne kolory,
	Realistyczny,
	Śledzenie promieni.

fot. ©istock.com/goir
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1 Definiowanie kryteriów nowego schematu organizacji Przeglądarki Projektu

Każdy z wymienionych stylów może być przypisany zarówno do widoków 3D, jak i widoków
pozornie płaskich, czyli rzutów, elewacji lub
przekrojów. Pozwala to na uzyskanie bardzo
ciekawych efektów graficznych, których przykłady można prześledzić na ilustracji nr 2.
Pomimo że ogólny charakter stylów wizualnych jest predefiniowany przez producenta,
istnieje szereg ustawień dodatkowych, jak
np.: natężenie światła i cieni, przezroczystość powierzchni, wygładzanie krawędzi,
możliwość ustawienia tła czy też efekt szkicu
odręcznego, które dodatkowo podniosą
atrakcyjność widoku.
Wprawdzie style nie zastąpią typowych,
fotorealistycznych renderingów, jednak Realistyczny i Śledzenie promieni mogą stanowić dla
nich interesującą alternatywę, co dostrzega
coraz większa liczba architektów.

Spięcie ustawień widoków w szablony

2 Model przedstawiony za pomocą różnych stylów wizualnych

Wszystkie ustawienia, o których była mowa
do tej pory, można uwzględnić w tzw. Szablonach widoku, które raz zdefiniowane, mogą
być przypisane do dowolnej liczby widoków,
w dowolnej liczbie projektów, oszczędzając
tym samym bardzo dużą ilość czasu. Jest to
na tyle istotne, że warto prześledzić proces
tworzenia szablonu widoku krok po kroku:
1. W wybranym widoku definiujemy wszystkie niezbędne ustawienia graficzne.
2. Klikamy prawym przyciskiem myszy na
nazwę tego widoku w Przeglądarce Projektu i wybieramy opcję: Utwórz szablon
z widoku.
3. Wpisujemy nazwę szablonu zgodnie z konwencją nazewnictwa określoną w standardzie pracowni.
4. W oknie dialogowym Szablony widoków
decydujemy, które ustawienia mają być
uwzględnione w szablonie.
5. Zatwierdzamy przyciskiem OK.
Po opracowaniu szablonu możemy go przypisywać do widoków pojedynczo lub jednocześnie do większej ich liczby.
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3 P
 rzykładowe renderingi tej samej sceny, wykonane za pomocą chmury.
Po prawej stronie symulacja natężenia światła

4 Weryfikacja modelu w usłudze A360

Rendering w Revicie lub w chmurze
Revit, jak większość aplikacji projektowych,
posiada wbudowany silnik renderujący
o nazwie Autodesk Raytracer. Pozwala on na
wykonanie renderingów obrazów lub animacji
bezpośrednio w programie. Jest to oczywiście osobna funkcjonalność o wiele bardziej
zaawansowana niż style wizualne.
W przypadku renderingów dużych rozmiarów i o wysokiej jakości czas wykonania może
być jednak dosyć długi, a komputer w tym
czasie będzie niedostępny. Ciekawą alternatywą może być zatem rendering w chmurze
w usłudze Autodesk A360. Oprócz statycznych zdjęć chmura może dla nas wykonać
m.in. interaktywne panoramy 360 czy też
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analizy natężenia światła, których przykłady
można zobaczyć na ilustracji nr 3.

Publikacja widoków: dokumentacja
Ostatnim etapem dokumentowania projektu
jest wydruk poszczególnych widoków lub
ich publikacja w chmurze tak, aby wszyscy
uczestnicy procesu projektowo-wykonawczego mieli do nich dostęp.
O ile wydruk jest czynnością dosyć standardową, o tyle publikacja dokumentacji w usłudze A360 nie jest powszechnie znana, dlatego
poświęcę temu zagadnieniu więcej miejsca.
Aby mieć taką możliwość, należy założyć
konto Autodesk (np. na stronie: https://accounts.autodesk.com), co może zrobić każdy bez

konieczności posiadania licencji na oprogramowanie. Darmowa wersja konta daje nam
5 GB przestrzeni do przechowywania plików,
co nie jest może wyjątkowo dużą ilością, ale
jeżeli zajdzie taka potrzeba, zawsze można ją
rozszerzyć na zasadach komercyjnych.
Po zalogowaniu do usługi A360, mamy
możliwość wczytania plików lub całych folderów zawierających dokumenty w różnorodnych formatach. Są one grupowane w zbiory
zwane Projektami, do których administrator
konta zaprasza uczestników, przydzielając
im jednocześnie odpowiednie uprawnienia
dostępowe. Od momentu przydzielenia
uprawnień uczestnicy projektu mają możliwość przeglądania dokumentacji, nanoszenia
uwag, sugestii czy też komentarzy. Wszystko
to dzieje się w przeglądarce usługi A360, która
obsługuje ponad 50 różnych formatów plików
i co najważniejsze nie wymaga instalowania
żadnego oprogramowania. Jest to więc bardzo
przydatne narzędzie do komunikacji m.in. z inwestorem, zwłaszcza że przechowuje historię
tejże komunikacji wraz z kolejnymi wersjami
dokumentów (patrz rys. 4).
***
Jak łatwo zauważyć, możliwości Revita
w zakresie tworzenia dokumentacji oraz
prezentacji projektu są bardzo rozbudowane
i nie sposób ich opisać w jednym artykule.
Dlatego gorąco zachęcam do traktowania
tego opracowania jako inspiracji do dalszych
poszukiwań.
Skutecznego revitowania!
Pisaliśmy o tym w Z:A
> Revit. Zestawienia / arkusz kalkulacyjny 3D, Z:A_#55, s. 096
> Revit. Warianty projektu / świadome decyzje projektowe, Z:A_#56, s. 096
> Revit. Etapy / walka z czasem, Z:A_#57, s. 106

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

Krzysztof Adach
trener i konsultant Revit/BIM
> krzadach@cadach.pl
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Szkice o wentylacji

Zabezpieczanie przed ogniem
przewodów wentylacyjnych
Marcin Gasiński

Zbyt cienka przegroda wewnętrzna to utrudnienie w przypadku konieczności przeprowadzenia
przez nią przewodu wentylacyjnego. Przewód stanowi bowiem przerwę w ochronie pożarowej
przegrody, która musi zostać należycie zabezpieczona. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem
w takich sytuacjach są przeciwpożarowe klapy odcinające. Należy jednak uważać na klasyfikację
ogniową przegrody.

O

Obowiązujące w Polsce wymagania ochrony
przeciwpożarowej, sformułowane w rozporządzeniu Warunki techniczne, sprawiają, że coraz
większej liczbie przegród wewnętrznych stawia
się wymagania odnośnie odporności ogniowej.
Mnogość dostępnych materiałów budowlanych
sprawia, że skonstruowanie przegrody o odporności ogniowej 60, 120 czy nawet 240 minut nie
stanowi dziś problemu. Dzięki coraz lepszym
właściwościom technicznym materiałów konstrukcyjnych udaje się osiągnąć wysoką odporność przy coraz mniejszej grubości przegrody.
Cieńsza przegroda to jednocześnie większa
dostępna kubatura oraz potencjalne ułatwienie w aranżacji pomieszczeń. Taka przegroda
może jednak okazać się problematyczna, jeśli
zachodzi potrzeba przeprowadzenia przez nią
przewodu wentylacyjnego. Stanowi on bowiem
przerwę w ochronie pożarowej, a miejsce jego
instalacji musi zostać odpowiednio zabezpieczone. Dobrym rozwiązaniem są w takim
przypadku przeciwpożarowe klapy odcinające
do wentylacji ogólnej.

Klapy w normach
Klapy są wyrobem budowlanym wprowadzanym do obrotu z oznaczeniem CE, dla których
specyfikację techniczną stanowi norma zharmonizowana EN 15650:2010, normę badawczą – EN 1366-2:2015, a normę klasyfikacyjną
– EN 13501-3:2007+A1:2010.
Właściwości użytkowe klapy ustala się po
przeprowadzeniu badań polegających na zamontowaniu wyrobu w przegrodzie o ustalonej
konstrukcji i poddaniu jej badaniom ogniowym.
Przy czym klasyfikacja ogniowa przypisana do
danego wyrobu obejmuje klapę zamontowaną
w określonej pozycji i w określonej odległości
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od sąsiadujących przegród i klap, w konkretnym typie przegrody i z wykorzystaniem
konkretnych materiałów uszczelniających.
Zabezpieczenie ogniowe przepustu ściennego
dotyczy więc zawsze całej zabudowy otworu,
nigdy pojedynczego wyrobu jakim jest klapa.
Wielość rozwiązań konstrukcyjnych
ścian i stropów sprawia, że nie sposób jest
przebadać klapy we wszystkich istniejących
konstrukcjach. Przegrody, w których zamontowane są klapy, albo przez które przechodzą
przewody wentylacyjne, wybierane są więc
do badań z pewnego standardowego zbioru:
najczęściej są to ściany i stropy masywne
z betonu lub gazobetonu oraz ściany lekkie
z gipso-kartonu.
Problem powstaje, gdy chcemy odnieść
wyniki uzyskane dla przegrody badanej do
rzeczywistej konstrukcji występującej w projektowanym obiekcie. W takich przypadkach
pomocna okazuje się norma EN 1366-2:2015,
która określa sposób przeniesienia wyników
otrzymanych w czasie badań do warunków
rzeczywistych. Poniższe przykłady pokażą,
w jaki sposób przenosić deklaracje producenta
do zastosowań projektowych.

b) w przypadku badania klap w ścianach
o konstrukcji lekkiej wyniki mogą być
odniesione do ścian o konstrukcji ciężkiej
o grubości i odporności ogniowej równej
bądź większej od grubości i odporności
ogniowej ściany badanej pod warunkiem
zastosowania tego samego uszczelnienia.
W przypadku a) oznacza to, że przykładowa
klapa XYZ, według deklaracji producenta
przeznaczona do montażu w ścianach z betonu komórkowego (patrz tabela 1), może zostać
zamontowana także w ścianach:
	z żelbetu lub z cegły pełnej,
	z elementów wapienno-piaskowych
(silikatowych),
	z betonu lekkiego kruszywowego,
	z elementów gipsowych,
	w ścianach z pustaków (przy czym otwory
w pustakach przed montażem przewodu
wentylacyjnego powinny zostać wypełnione zaprawą),

Sytuacja 1

pod warunkiem, że przegrody te będą miały
grubość min. 100 mm i odporność ogniową
min. EI 60, a przewód wentylacyjny przechodzący przez przegrodę zostanie uszczelniony
zaprawą.

Klapa montowana wewnątrz konstrukcji
ściany, wbudowana w przewód wentylacyjny
przechodzący przez ścianę.
Norma EN 1366-2:2015 określa, że w takich
sytuacjach wyniki mogą być odniesione do:
a) konstrukcji tego samego typu oraz do konstrukcji przegród wykonanych z bloczków
betonu komórkowego czy pustaków oraz
z płyt jeśli ich odporność ogniowa jest
równa lub większa od konstrukcji badanej,

Z kolei w przypadku b) oznacza to, że przykładowa klapa YYY przeznaczona do montażu
w ścianach z płyt g-k (patrz tabela 1) może
zostać zamontowana także w ścianach:
	z żelbetu lub z cegły pełnej,
	z elementów wapienno-piaskowych
(silikatowych),
	z betonu lekkiego kruszywowego,
	z elementów gipsowych,
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pod warunkiem, że przegrody te będą miały
grubość min. 100 mm i odporność ogniową
min. EI 120, a przewód wentylacyjny przechodzący przez przegrodę zostanie uszczelniony
wełną mineralną oraz nakładkami.

Sytuacja 2
Klapa montowana w oddaleniu od ściany,
wbudowana w przewód wentylacyjny
przechodzący przez ścianę.
Norma EN 1366-2:2015 przewiduje, że w takich przypadkach wyniki badań:
a) dla przewodu przechodzącego przez
standardową konstrukcję mocującą – mogą
być odniesione do konstrukcji mocującej
o odporności ogniowej równej lub większej
od odporności konstrukcji badanej (grubsza, większa gęstość, więcej warstw płyt,
w zależności od sytuacji),
b) dla przewodu przechodzącego przez
podatną (lekką) konstrukcję mocującą
– mogą być stosowane do konstrukcji
sztywnej (ciężkiej/masywnej) o grubości
większej lub równej od grubości konstrukcji badanej oraz o odporności ogniowej
większej lub równej od odporności konstrukcji badanej.

Oznacza to, że przykładowa klapa ZZZ,
według deklaracji producenta przeznaczona do montażu w oddaleniu od ściany
z gazobetonu (patrz tabela 2), może
zostać zamontowana w odległości maksymalnej od powierzchni ściany, wynikającej
z badań (powinno być to podane w dokumentacji technicznej, na pewno informację tę można znaleźć w raporcie klasyfikacyjnym wyrobu), przy czym przewód może
przechodzić przez ścianę:
	z żelbetu lub z cegły pełnej,
	z elementów silikatowych,
	z betonu lekkiego kruszywowego,
	z elementów gipsowych,
pod warunkiem, że przegrody te będą
miały grubość min. 100 mm i odporność
ogniową min. EI 90, a jednocześnie
otwór w ścianie uszczelniony zostanie
dwiema warstwami płyt ogniochronnych o grubości min. 50 mm, natomiast
przewód stalowy ocynkowany będzie
miał średnicę nie większą niż średnica
nominalna klapy i zostanie osłonięty
dwiema warstwami płyt ogniochronnych
o grubości min. 50 mm.

Tabela 1. Klapa montowana wewnątrz konstrukcji ściany, wbudowana
w przewód wentylacyjny przechodzący przez ścianę. Deklaracja producenta:
Typ klapy

Typ konstrukcji

Rodzaj konstrukcji

Grubość

Uszczelnienie

Klasyfikacja

XYZ
Ø 100-125-160200 mm

Ściana sztywna
(ciężka/masywna)

Ściana murowana
z bloczków betonu
komórkowego

≥ 100 mm

Zaprawa

EI 60 (ve o ↔ i)
S - (300 Pa)

YYY
Ø 100-125-160200 mm

Ściana podatna
lekka

Ściana z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym, typ F wg
EN 520

≥ 100 mm

Wełna mineralna
+ nakładki

EI 120 (ve o ↔ i)
S - (300 Pa)

Tabela 2. Klapa montowana w oddaleniu od ściany, wbudowana w przewód
wentylacyjny przechodzący przez ścianę. Deklaracja producenta:
Typ klapy

Typ konstrukcji

Rodzaj konstrukcji

Grubość

Uszczelnienie

Klasyfikacja

ZZZ Ø 100-125150-160-180-200250-300-315 mm

Ściana sztywna
(ciężka/masywna)

Ściana
z gazobetonu

≥ 100 mm

Przewód
ocynkowany +
płyty ogniochronne
2 x 50 mm

EI 90 (ve o ↔ i)
S - (300 Pa)

Sytuacja 3
Klapa montowana na powierzchni ściany,
wbudowana w przewód wentylacyjny
przechodzący przez ścianę (patrz tabela 3).
W takich sytuacjach norma EN 1366-2:2015
przewiduje, że wyniki badań:
a) dla standardowych konstrukcji mocujących mogą być odniesione do konstrukcji
tego samego typu o odporności ogniowej
równej lub większej od konstrukcji badanej
(najczęstsze przypadki: ściana/strop
o większej grubości lub gęstości czy więcej
warstw płyt, zależnie od przypadku),
b) mogą być odniesione także do konstrukcji
przegród wykonanych z bloczków betonu
komórkowego czy pustaków oraz z płyt
o odporności ogniowej równej lub większej
niż odporność wymagana do montażu
klapy przeciwpożarowej.
Oznacza to, że przykładowa klapa RRR przeznaczona do montażu w ścianach z betonu
komórkowego (patrz tabela 3) może zostać
zamontowana także w ścianach:
	z żelbetu lub z cegły pełnej,
	z elementów silikatowych,
	z betonu lekkiego kruszywowego,
	z elementów gipsowych,
	z pustaków (przy czym otwory w pustakach przed montażem przewodu wentylacyjnego powinny zostać wypełnione
zaprawą),
pod warunkiem, że przegrody te będą miały
grubość min. 100 mm i odporność ogniową
min. EI 90, a miejsce styku klapy z przegrodą
zostanie uszczelnione zaprawą.
***
Problem ze zbyt cienką przegrodą (o grubości
mniejszej niż przegrody wykorzystane do
badań) sprowadza się do tego, że wbudowana w nią klapa nie pozwoli na utrzymanie
deklarowanej klasyfikacji ogniowej. Sugerowanym rozwiązaniem może być miejscowe
powiększenie grubości przegrody (w pobliżu
przejścia przewodu wentylacyjnego), tak by
osiągnąć minimalną wymaganą grubość. Tylko
wtedy zostanie zagwarantowana poprawność
techniczna przejścia instalacyjnego.

Tabela 3. Klapa montowana na powierzchni ściany, wbudowana w przewód
wentylacyjny przechodzący przez ścianę. Deklaracja producenta:
Typ klapy

Typ konstrukcji

Rodzaj konstrukcji

Grubość

Uszczelnienie

Klasyfikacja

RRR Ø 100-125150-160-180-200250-300-315 mm

Ściana sztywna
(ciężka/masywna)

Ściana z gazobetonu

≥ 100 mm

Zaprawa

EI 90 (ve o ↔ i)
S - (300 Pa)

Klapa montowana na powierzchni przegrody, 0o/180o

Marcin Gasiński
specjalista ds. wymagań
technicznych i energetycznych
Aereco Wentylacja Sp. z o.o.
> gasinski@aereco.com.pl
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TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

1

Płytowa elegancja
we wnętrzu
Lakierowane płyty MDF o wysokim połysku oraz matowe to obecnie bardzo popularny
materiał wykorzystywany przy aranżacji pomieszczeń. Cechuje go trwałość i atrakcyjny,
nowoczesny wygląd. Przykładem może być salon optyczny w Bielsku-Białej i zastosowane
tam płyty PerfectSense Gloss i Matt z oferty firmy Egger.
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4

1_Wnętrze salonu Rosiewicz Optyka w Bielsku-Białej,
projekt: Łukasz Brandys (pracownia Brand’ys Design)
2_Na ścianie biała płyta PerfectSense Gloss
(dekor W1000 Biały Premium)
3_Okulary wyeksponowane na tle płyty w drewnianej
okładzinie (dekor Dąb Halifax naturalny H1180)
4_W yraziste kontrasty uzyskano dzięki czarnym
płytom o wysokim połysku PerefectSense Gloss
(dekor U999 Czarny)

P

PerfectSense Gloss to płyta o wysokim połysku, której zastosowanie daje efekt podobny
do szkła lub akrylu. Rozjaśnia i optycznie
powiększa pomieszczenia. Natomiast PerfectSense Matt jest płytą matową o ciepłej,
aksamitnej powierzchni, która nadaje wnętrzom ekskluzywny wygląd. Wyposażono ją
też w powłokę Anti-Fingerprint zapobiegającą
powstawaniu odcisków palców. Oferowany
format płyt 2800 x 2070 mm jest odpowiedni do docinania, co obniża straty materiału
i zmniejsza koszty, w efekcie czego projekty
są bardziej ekonomiczne.

Dodatki i kolory
Asortyment płyt lakierowanych MDF został
wzbogacony o laminaty PerfectSense Matt.
Właśnie dzięki dopasowaniu płyt i laminatów uzyskujemy możliwość wykończenia
powierzchni pionowych i poziomych mebli.
Dopasowane obrzeża ABS (z kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego) oraz PMMA
(z materiału termoplastycznego) dostępne są
zarówno w wersjji Matt, jak i Gloss, zapewniając jednolity wystrój.
W ofercie firmy Egger znaleźć można
dekory odzwierciedlające najbardziej aktualne

trendy wnętrzarskie. Płyty PerfectSense
Gloss dostępne są w kolorach: czerwień chili,
biały premium, biały alpejski, alabaster, szary
perłowy i czarny. Oferta płyt PerfectSense
Matt obejmuje natomiast następujące możliwości: kaszmir, szary jasny, szary przykurzony,
beż kremowy, szary kamienny, biały premium,
biały alpejski i czarny.

Nagradzana jakość
W procesie produkcji płyty PerfectSense najpierw są wielokrotnie piaskowane, a następnie
pokrywane lakierem. Specjalna technologia
UV zapewnia im wyjątkową wytrzymałość
i odporność na zadrapania, dzięki czemu
użytkownicy mogą cieszyć się powierzchnią
wysokiej jakości przez długi czas. Potwierdzają ją także przyznane nagrody – specjalne
wyróżnienie na German Design Award 2016,
tytuły „Najlepszy z najlepszych” na Iconic
Award 2016 oraz „Wysoka jakość produktu”
na Interzum Award 2017.

Salon pełen optyki
Łukasz Brandys z pracowni Brand’ys Design,
który zaprojektował wnętrze salonu Rosiewicz Optyka w Bielsku-Białej, zdecydował się

na wykorzystanie płyt PerfectSense Gloss.
Zostały z nich wykonane szafki, półki i lady,
przy których obsługuje się klientów. Efekt
wysokiego połysku miał podkreślić w aranżacji znaczenie zmysłu wzroku. Dzięki dwóm
dekorom – czarnemu U999 oraz białemu
premium W1000, które zastosowano na
blatach i frontach – został osiągnięty efekt
dodatkowego odbijania. Wizualne efekty
powstające na powierzchni płyt współgrają
z tymi uzyskanymi dzięki lustrom i szkłu oraz
stanowią doskonałe tło dla prezentowanych
okularów. Minimalistyczne wnętrze ocieplono
dodatkowo drewnem, marmurem i kafelkami.
W rezultacie powstało miejsce eleganckie,
a jednocześnie podkreślające wystrojem swoje
przeznaczenie.
Więcej informacji na temat płyt
PerfectSense można znaleźć na stronie
www.egger.com/perfectsense.

Egger Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
www.egger.com
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fot. Hörmann – materiały prasowe

advertorial

Brama jak lustro
Nowoczesna architektura wykorzystuje duże
przeszklone powierzchnie jako element nadający budynkom lekkości, przejrzystości i prestiżu.
Dlatego w ogrzewanych reprezentacyjnych obiektach znakomicie sprawdzają się wielkogabarytowe przeszklone bramy o świetnej izolacyjności
cieplnej. Hörmann oferuje szeroki wachlarz takich
rozwiązań.
Design na medal
Aluminiowa brama segmentowa ALR Vitraplan z przeszkleniem
tworzącym jednolitą powierzchnię (bez widocznych profili) to niezwykle elegancki element architektoniczny. Profil ramy pozostaje
zakryty, a przeszklony front stanowi harmonijną, zamkniętą całość.
Zarówno konstrukcyjnie, jak i estetycznie, brama wydaje się być
monolitem. To rozwiązanie zostało nagrodzone w konkursie Red
Dot Design Award.
Pełna integracja
Dodatkowym walorem bramy są dwa kolory przeszkleń: brązowy
lub szary, które wraz z profilem ramy w dopasowanym odcieniu
umożliwiają pełną integrację z elewacją budynku. Praktyczne zastosowanie znajduje też łączenie przez tę ekskluzywną bramę ciekawego efektu lustrzanego odbicia i przejrzystości: jasna przestrzeń
magazynowa i logistyczna może być dobrze doświetlona naturalnym światłem słonecznym, ale wgląd do wnętrza hali jest znacznie
utrudniony. Stąd brama ta stanowić może atrakcyjne zamknięcie garażu i wykończenie elewacji również w prywatnych rezydencjach.
Nie do zdarcia
Bramy ALR Vitraplan produkowane w wymiarach do 6,0 metrów
szerokości i 7,5 metra wysokości, w zakresie wodoszczelności
i odporności na obciążenia wiatrowe spełniają wymagania 3 klasy.

Firma Hörmann standardowo oferuje je z bardzo odpornym na zarysowania przeszkleniem Duratec z tworzywa sztucznego, które
długo pozwala utrzymać ich dobrą przejrzystość. Trwałą ochronę
przed zarysowaniami i śladami czyszczenia stanowi specjalna powierzchnia zewnętrzna szyby – taka sama jaką stosuje się w reflektorach samochodowych. Zapewniając wysoką izolacyjność cieplną, przeszklenie Duratec powoduje, że światło dzienne niemal bez
ograniczeń dociera do wnętrza hali.
Termoizolacja i energooszczędność
Aluminiowa brama ALR Vitraplan to przykład ekologicznego i funkcjonalnego produktu o ciekawym wzornictwie. Duże przeszklone
powierzchnie z jednej strony nadają budynkom estetycznej finezji, z drugiej zapewniają swobodny dostęp światła słonecznego,
co pozwala ograniczyć zużycie energii elektrycznej. Co więcej,
stratom ciepła zapobiega specjalna konstrukcja bramy. Jej profile
Thermo o grubości 42 mm mają przegrodę termiczną, a brama,
która standardowo dostarczana jest z podwójną szybą, opcjonalnie może mieć 3-szybowe przeszklenie.
Tam jednak, gdzie przy zachowaniu maksymalnej przejrzystości
wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej są szczególnie wysokie, Hörmann proponuje bramy z profilami Thermo 67 mm z systemem 3-komorowym i 3-szybowym przeszkleniem w standardzie
– ALR 67 Thermo Glazing, idealne np. do ogrzewanych salonów
sprzedaży.
Oszczędności ciepła mogą być jeszcze większe, jeśli zlikwidujemy
mostki termiczne, jakie powstają między ościeżnicą a ścianą budynku. W tym celu producent zaleca, aby wraz z bramą montować
specjalny zestaw ThermoFrame, który może poprawić jej termoizolacyjność nawet o 21%.

www.hormann.pl
infolinia: 801 500 100
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Nowy BIM w Siniat!
Nasze najnowsze rozwiązanie posiada funkcję automatycznego zliczania wszystkich zastosowanych w projekcie składowych systemów Siniat – płyt w m2, proﬁli stalowych w m.b., mieszanek gipsowych w kg oraz wszelkiego rodzaju akcesoriów – wkrętów, łączników, wieszaków, itp.
Dzięki temu już dziś możesz w bardzo prosty i szybki sposób wyliczyć przybliżony koszt
materiałów w wybranej przez Ciebie konﬁguracji. Oszczędzasz czas a projektowanie
jest dla Ciebie łatwe i przyjemne!
Funkcjonalność bibliotek pozwala również na swobodne konﬁgurowanie ściany czy suﬁtu
podwieszanego, wykonanie niezbędnych połączeń lub otworowania, bez konieczności
manualnej edycji rozstawu proﬁli czy projektowania dodatkowych podkonstrukcji.
Nowe detale wykonają to wszystko za Ciebie!

Pobierz nasze nowe obiekty ze strony www.siniat.pl oraz www.bimobject.com

fot. aluprof

advertorial

Kolejne budynki w USA
w systemach Aluprof
Zespół budynków
apartamentowych
Sky View Parc przy 40-26
College Point Boulevard
w Nowym Jorku,
architektura:
architectsAlliance

advertorial

Firma Aluprof dostarczy swoje systemy aluminiowe do
kolejnych realizacji na terenie Stanów Zjednoczonych.
Tym razem będą to budynki: 125 Greenwich Street oraz
Halletts Point przy 26-02 1st Street w Nowym Jorku.
Wysoka jakość rodzimych produktów i konkurencyjne ceny wpływają na stałe wzrosty sprzedażowe polskich firm, które mogą pochwalić się coraz większą renomą również na rynkach zagranicznych. Wiele z nich prężnie działa
na ogromnych rynkach zbytu, takich jak Stany Zjednoczone. Przykładem jest
firma Aluprof, która już kilka lat temu utworzyła z partnerem amerykańskim
spółkę Aluprof USA z siedzibą w Nowym Jorku, zajmującą się dystrybucją
systemów aluminiowych stolarki okiennej w dużych miastach wschodniego
wybrzeża USA.
Co nowego za oceanem?
W portfolio Aluprof istnieje już kilka realizacji w Stanach Zjednoczonych,
w których zastosowano systemy fasadowe
firmy.a Aktualnie
budowadrzwi
Witryny sklepowe
4 metrów,
szerokośćtrwa
skrzydeł
Halletts Point przy wynosi
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centymetrów. W który
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Takie i pogają wysokość maksymalną do około
łatwej reorganizacji pomieszczeń
rozwiązanie gwarantuje również znacznie wyższą jakość produktu finalnego.

Prawdziwy potentat
Terytorium Nowego Jorku to niezwykle potężny rynek zbytu, liczący niemal
8 mln mieszkańców. To miasto nieustannego rozwoju, gdzie w miejscu starych budynków wciąż wyrastają nowe. Ogromna różnorodność tego rynku
wpływa na to, że wiele firm może odkryć tam niszę pasującą do jej profilu.
– Chcielibyśmy to wykorzystać i zrealizować z amerykańskim partnerem wiele
nowych projektów. Jesteśmy w pełni gotowi na następne wyzwania po pomyślnie zakończonym procesie certyfikacji i badań w tutejszych laboratoriach
– mówi Bożena Ryszka, Marketing Manager w Aluprof S.A.
Przebywając w Nowym Jorku, bez trudu zauważymy obiekty powstałe
z wykorzystaniem systemów aluminiowych Aluprof. Do tej pory w jej portfolio znaleźć można budowle takie jak: 47 East 34th Street, 56 Fulton Street,
LIC Marriott, 325 Lex (325 Lexington Avenue), Sky View Parc zlokalizowane
w Nowym Jorku. Firma już dawno osiągnęła światowe standardy produkcji,
a jej bogate doświadczenie i dbałość o najmniejszy szczegół produkcji sprawiły, że stała się specjalistą w dostarczaniu systemów dla nawet najbardziej
wymagających rynków, jak ten w USA.

działu powierzchni wnętrza w nowy
sposób. W efekcie możliwe będzie
wykonanie konstrukcji ścianek stałych,
całoszklanych drzwi rozwieranych i wahadłowych, jak również segmentów
drzwi parkowanych i składanych, które znajdą swoje zastosowanie w skleWieżowiec 125 Greewich Street w Nowym Jorku,
pach, galeriach
handlowych, centrach
architektura:
Rafael Viñoly Architects
targowych oraz pomieszczeniach biurowych.
Ściany działowe są nieodzownym elementem każdego współczesnego budynku biurowego czy galerii handlowej.
Nierzadko przez pryzmat ich estetyki
postrzegana jest renoma �rmy. Dlatego też przedsiębiorstwa powinny stosować produkty, które zagwarantują
im odpowiednią jakość wykonania, esApartamentowiec Halletts Point przy 26-02 1st Street
tetykę,
a architektura:
także wysoki
funkcjow Nowym
Jorku,
Studio Vpoziom
Architecture
nalności. Produkty Aluprof zapewniają
wszystkie te cechy, jak również dają
mnóstwo możliwości ich adaptacji do
różnych wymagań i potrzeb �rm.

www.aluprof.eu
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Zmiany w Warunkach
Technicznych budynków
/ lektura obowiązkowa
Magdalena Wółkowska, prawnik, specjalista ds. legislacji IARP

1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Prace nad nowelizacją warunków technicznych
trwały długo (pierwsza wersja projektu opublikowana na stronach Rządowego Centrum
Legislacji pochodzi z 11 maja 2016 r., kolejne z 31 października 2016 r., 6 marca 2017 r.,
12 kwietnia 2017 r. oraz 7 lipca 2017 r.). Procedura legislacyjna wydłużyła się dodatkowo
w związku z obowiązkiem poddania projektu procedurze notyfikacji1.

1_Notyfikacja polega na przekazaniu Komisji Europejskiej projektu aktu prawnego zawierającego przepisy
techniczne. Proces notyfikacji trwa zazwyczaj trzy miesiące (jeśli do notyfikowanego aktu nie zostaną
zgłoszone uwagi). W przypadku nowelizacji rozporządzenia WT nie zgłoszono żadnych uwag.
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W toku konsultacji społecznych, którym
poddana została pierwsza wersja projektu,
zgłoszono około 290 uwag. Swoje stanowiska
wielokrotnie przedstawiała również Krajowa
Rada Izby Architektów RP (pisma z 16 oraz
17 czerwca 2016 r., 24 sierpnia 2016 r., 30 marca 2017 r., 24 maja 2017 r.).
Liczba uwag przekazanych do projektu
nie dziwi, biorąc pod uwagę zakres zmian
wprowadzonych do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej
rozporządzenie WT). Najważniejsze z nich
dotyczą: definicji legalnych (m.in. zabudowy
śródmiejskiej, parkingu i aneksu kuchennego),
sytuowania budynków, stanowisk postojowych (również w garażach), miejsc gromadzenia odpadów stałych, wyposażenia mieszkań
w urządzenia, powierzchni użytkowej mieszkania oraz wymagań ppoż. dla garaży.
Na ostatnim etapie prac legislacyjnych
(już po notyfikacji rozporządzenia) zrezygnowano z pewnych istotnych zmian, takich jak
wprowadzenie możliwości warunkowego zrealizowania inwestycji w sposób inny niż przewidują przepisy rozporządzenia bez względu na
kubaturę obiektu, zmiany sposobu wyznaczania ramion kąta 60° przy określaniu związanej
z przesłanianiem odległości budynku od innego
budynku czy zastosowania czasu strefowego
w przepisach dotyczących nasłonecznienia.
Niniejszy artykuł dotyczy tekstu rozporządzenia podpisanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 14 listopada 2017 r.
(został oddany do druku w Z:A przed publikacją
aktu w Dzienniku Ustaw). Ze względu na zakres
wprowadzanych zmian opisano tu tylko część
z nich, te które, jak się wydaje, odnoszą się do
najszerszej grupy projektów i projektantów.
Pełny zakres zmian wraz z uzasadnieniem
ustawodawcy został przesłany członkom Izby
jako załącznik do newslettera legislacyjnego
Archilegis#43 i jest dostępny na stronie
www.warsztatarchitekta.pl.

Wejście w życie
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia
2018 r. W sprawach wszczętych przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia obowiązywać

PRAWO

będą przepisy dotychczasowe. Osobne,
12-miesięczne vacatio legis otrzymały
przepisy dotyczące stanowisk postojowych
w garażach. Przepisy przejściowe wskazane
zostały na końcu artykułu.

Zmiany w definicjach legalnych
W znowelizowanym rozporządzeniu część
pojęć uległa zmianie, opracowano również
nowe. Zmiany dotyczą definicji zabudowy
śródmiejskiej, kondygnacji, kondygnacji podziemnej oraz terenu biologicznie
czynnego. Zabudowę śródmiejską stanowić
będzie zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (w przypadku braku planu
miejscowego).
Warto dodać, że z treści rozporządzenia usunięto pojęcia, które budziły do tej
pory sporo wątpliwości interpretacyjnych:
śródmiejską zabudowę uzupełniającą oraz
zwartą zabudowę śródmiejską (pojęcia te
zastąpiono każdorazowo zabudową śródmiejską).
Wyjaśniono jak rozumieć należy pojęcie
działki budowlanej (definicja spójna z tą zawartą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Dodatkowo wskazano,
że działka budowlana musi spełniać wymogi
realizacji obiektów budowlanych przewidziane
w rozporządzeniu WT.
Warto również zwrócić uwagę na definicję parkingu, który – zgodnie z nowelizacją
– oznaczać będzie wydzieloną powierzchnię
terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się nie tylko ze
stanowisk postojowych, ale również z dojazdów łączących te stanowiska (oczywiście
w przypadku, kiedy występują).
Używane do tej pory w rozporządzeniu
WT pojęcie wnęki kuchennej zastąpiono
aneksem kuchennym. Oznaczać on będzie
część pomieszczenia mieszkalnego służącą
do przygotowywania posiłków (pozostałe zmiany dotyczące aneksu kuchennego
opisane zostały na stronie 110).
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Zasady sytuowania budynków
Wśród najważniejszych zmian dotyczących
sytuowania budynków wskazać należy
modyfikację sposobu pomiaru odległości.
Od 1 stycznia 2018 r. odległości budynków liczyć się będzie od granicy działki, na której realizowana będzie inwestycja, a nie (jak do tej
pory) od granicy sąsiedniej działki budowlanej.
Dotychczas w rozporządzeniu WT dopuszczano możliwość sytuowania obiektów
w odległości 1,5 m od granicy lub też bezpośrednio przy granicy (w przypadku budynku
zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę
tej granicy), jeśli wynikało to z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu (dalej decyzja
WZiZT). Zgodnie ze zmianami, wyjątek ten
dotyczyć będzie jedynie sytuacji, w której
plan miejscowy przewiduje taką możliwość.
Nie będzie już możliwości (oprócz sytuacji
przewidzianej w przepisach przejściowych)
skorzystania z możliwości takiego sytuowania na podstawie decyzji WZiZT. Zmiana
ta wynika z charakteru sui generis decyzji
administracyjnej, jaką jest decyzja WZiZT.
W drodze decyzji administracyjnej nie można,
bez odpowiedniej delegacji ustawowej, czynić
odstępstw od przepisów powszechnie obowiązujących. W odniesieniu do decyzji WZiZT
takich delegacji nie ma.
Przepis ten w brzmieniu dotychczasowym,
stosować będzie można na wniosek inwestora, jeśli decyzja WZiZT została wydana przed
dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia
14 listopada 2017 r. oraz jeśli przed dniem
1 stycznia 2020 r.:
a) inwestor złoży wniosek o pozwolenie
na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie
projektu budowlanego, wniosek o zmianę
pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego lub
b) inwestor dokona zgłoszenia budowy
lub wykonania robót budowlanych (w przypadku kiedy nie jest wymagane pozwolenie na
budowę) lub
c) wydana zostanie decyzja o pozwoleniu
na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
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SYTUOWANIE BUDYNKÓW

PARAGRAF 12 ZNOWELIZOWANEGO ROZPORZĄDZENIA WT

§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych
określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają
inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej
działki w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej
granicy;
2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.
2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się
w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy
przewiduje taką możliwość.
3. Dopuszcza się, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40,
60 i 271-273, sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej,
jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej
działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem
miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Sposobem na uzupełnianie zabudowy
miejskiej, pierzejowej ma być rozszerzenie
zakresu stosowania przepisu dopuszczającego sytuowanie budynku w granicy działki na
styku z innymi budynkami w każdego rodzaju
zabudowie. Sytuowanie takie możliwe będzie,
jeśli budynek będzie przylegał swoją ścianą
do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej
działce oraz jego wysokość będzie zgodna
z obowiązującym na danym terenie planem
miejscowym lub decyzją WZiZT (sytuowanie
takie musi również uwzględniać m.in. przepisy
dotyczące bezpieczeństwa pożarowego).
Do tej pory przepis ten odnosił się wyłącznie
do sytuowania w zabudowie jednorodzinnej.
W całym tekście rozporządzenia słowa
„otwór okienny” oraz „otwór drzwiowy”
zastąpiono słowami „okna” i „drzwi”. Zmiana
ta pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych (np. przy projektowaniu ścian
osłonowych) oraz dostosować przepisy do
normy PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle.
Terminologia. Część 1: Terminy ogólne, w której
znalazły się definicje tych pojęć.
Dopuszczono możliwość sytuowania budynku gospodarczego lub garażu o długości nie
większej niż 6,5 m (aktualnie mniej niż 5,5 m)
i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio
przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien
i drzwi nie tylko w zabudowie jednorodzinnej
jak dotychczas, ale również zagrodowej.
Zlikwidowano wymóg odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną w przypadku
pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Odległości wskazanych w § 12
nie trzeba zachowywać, gdy sąsiednia działka
jest działką drogową (wyciąg z przepisów:
patrz ramka 1 ).
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4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz
przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273, dopuszcza się:
1) b
 udowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki
budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie
mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej;
2) n
 adbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż
określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną
kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości
mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi;
3) budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m
i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.
5. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2-4,
powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu w rozumieniu
art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
6. Odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
1) 1 ,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu,
daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni
– z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
2) 4 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, dopuszcza się zmniejszenie odległości
okapu zwróconego w stronę granicy działki budowlanej do 1 m.
8. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne
oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, nie może być sytuowany ścianą z oknami lub
drzwiami w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej
działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub
budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3.
9. Odległości podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej
funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego
terenu, od granicy działki budowlanej, nie ustala się.
10. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1-9, nie jest wymagane
w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.
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 YTUOWANIE BUDYNKÓW: ODLEGŁOŚĆ OD LASU

PARAGRAF 271 UST. 8a ZNOWELIZOWANEGO ROZPORZĄDZENIA WT

8a. Najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213 wykonanych z elementów
nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych
wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana
zgodnie z § 212 od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na:
1) sąsiedniej działce – wynosi 4 m,
2) działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się
– jeżeli teren, na którym znajduje się znajduje się granica (kontur) lasu, przeznaczony jest
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną
z produkcją leśną, a w przypadku braku planu miejscowego – grunty leśne są objęte
zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie
art.1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2001 poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1703).
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STANOWISKA

POSTOJOWE: ODLEGŁOŚCI OD OKIEN

PARAGRAF 19 ust. 1 ZNOWELIZOWANEGO ROZPORZĄDZENIA WT

1. Odległość stanowisk postojowych wydzielonych miejsc postojowych, w tym
również zadaszonych, lub oraz otwartegoych garażuy wielopoziomowegoych dla
samochodów osobowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży,
okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym,
budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej,
w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania
zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu
wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, a także od placu zabaw
i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż:
1) d la samochodów osobowych:
a) 1) 7 m – w przypadku parkingu do 4 10 stanowisk postojowych włącznie;
b) 2) 10 m – w przypadku parkingu od 5 do 60 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie;
c) 3) 20 m – w przypadku parkingu większej liczby stanowisk, z uwzględnieniem
§ 276 ust. 1. powyżej 60 stanowisk postojowych;
2) d la samochodów innych niż samochody osobowe:
a) 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
b) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

4

STANOWISKA

POSTOJOWE: ODLEGŁOŚCI OD GRANICY

PARAGRAF 19 ust. 2 ZNOWELIZOWANEGO ROZPORZĄDZENIA WT

2. Odległość wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego
dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej nie może być Stanowiska
postojowe, w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy
sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszaej niż:
1) d la samochodów osobowych:
a) 1) 3 m – w przypadku parkingu do 10 4 stanowisk postojowych włącznie;
b) 2) 6 m – w przypadku parkingu od 5-60 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie;
c) 3) 16 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych; większej
liczby stanowisk.
2) d la samochodów innych niż samochody osobowe:
a) 6 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
b) 16 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

Sytuowanie przy granicy lasu
W nowelizacji zdefiniowano pojęcie granicy
(konturu) lasu, którą należy rozumieć jako
granicę gruntu leśnego (Ls) określonego na
mapie ewidencyjnej lub terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny. Przewidziano
ponadto możliwość zmniejszenia odległości
od granicy lasu w przypadku wybranych
budynków nierozprzestrzeniających ognia,
bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem,
posiadających klasę odporności wyższą niż
wskazana w § 212 rozporządzenia WT oraz
godności z przepisami dotyczącymi ochrony
gruntów leśnych (wyciąg z przepisu: patrz
ramka 2 ).

Parkingi i garaże
Do rozporządzenia wprowadzono zastrzeżenie, że liczbę stanowisk postojowych i sposób
urządzenia parkingów ustalać należy w oparciu o wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji WZiZT
(do tej pory tylko decyzji WZiZT). W uzasadnieniu do rozporządzenia podkreślono, że to
przede wszystkim plany miejscowe powinny
regulować kwestie parkingów i stanowisk
postojowych. Oczywiście na terenach, gdzie
nie ma planów, podstawę będzie stanowić
decyzja WZiZT.
Przede wszystkim zmianie uległy
maksymalne liczby stanowisk postojowych
możliwych do zaprojektowania przy konkretnych odległościach (zmiany wprowadzone
w aktualnej wersji rozporządzenia względem
dotychczasowych przepisów przedstawiono
w ramkach 3 i 4 ). Odległości oraz liczbę
miejsc ustalono również dla samochodów
innych niż osobowe.
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Od zachowania wskazanych w rozporządzeniu odległości odstąpić można w sytuacji
parkingów (do dwóch stanowisk postojowych)
zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (wyciąg z przepisów:
patrz ramka 5 ).
Zrezygnowano z określania odległości
od okien budynków w przypadku stanowisk
postojowych dla samochodów osobowych,
z których korzystać będą osoby niepełnosprawne. Oczywiście miejsca takie powinny
być odpowiednio oznakowane.
Zmianie uległa szerokości stanowisk
postojowych dla samochodów osobowych.
Od 1 stycznia 2018 r. stanowiska postojowe
dla samochodów osobowych powinny mieć
co najmniej 2,5 m szerokości (dotychczas
2,3 m) oraz 5 m długości (pozostałe szerokości miejsc postojowych oraz wymiary
w sytuacji sytuowania wzdłuż jezdni podano
w ramce 6 ).
Zmiany objęły również warunki sytuowania stanowisk postojowych w garażu (jeszcze
raz zwróćmy uwagę, że vacatio legis wyniesie
w tym przypadku 12 miesięcy od dnia ogłoszenia aktu). I tak wymagania co do szerokości dojazdu (drogi manewrowej) do stanowisk
postojowych w garażu jednoprzestrzennym
(bez ścian wewnętrznych) przy sytuowaniu
prostopadłym zostały zmodyfikowane.
Po zmianach szerokość takiej drogi wynosić
będzie musiała co najmniej 5,0 m (a nie jak do
tej pory 5,7 m). Ponadto odległość od słupów
lub ściany mierzona będzie od dłuższej
krawędzi stanowiska postojowego. Odległość
między ścianą a stanowiskiem postojowym powinna wynosić co najmniej 0,3 m,
natomiast między słupem a stanowiskiem
0,1 m (jeśli zapewniona będzie możliwość
swobodnego otwarcia drzwi samochodu).
Obowiązujący do tej pory sposób pomiaru od
„boku samochodu” rodził wątpliwości choćby
z tego powodu, że nie każdy samochód ma
taką samą szerokość.
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STAN. POSTOJOWE: NIEZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI

PARAGRAF 19 ust. 5 i 6 ZNOWELIZOWANEGO ROZPORZĄDZENIA WT

5. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane
w przypadku parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch
stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal
mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym
budynku.
6. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane
w przypadku niezadaszonych parkingów składających się z jednego albo dwóch
stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej
oraz w zabudowie zagrodowej, jeżeli stykają się one z niezadaszonymi parkingami
dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce.

6

STANOWISKA POSTOJOWE: SZEROKOŚCI

PARAGRAF 21 ust. 1 i 2 ZNOWELIZOWANEGO ROZPORZĄDZENIA WT

1. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co
najmniej:
1) s zerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;
2) s zerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych
użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
3) szerokość 3,5 m i długość 8 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
4) szerokość 4 m i długość 10 m – w przypadku autobusów.
2. W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla samochodów
powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
1) s zerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m – w przypadku zapewnienia
możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego,
i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych;
2) s zerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych
użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
3) szerokość 3 m i długość 15 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
4) szerokość 3 m i długość 19 m – w przypadku autobusów.
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Miejsca gromadzenia odpadów stałych

Powierzchnia mieszkania

Ustępy ogólnodostępne

Pomieszczenia służące jako miejsca na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych muszą być – jak do tej pory – wyposażone
w wentylację. Zrezygnowano jednak z określania jej rodzaju (aktualnie musi to być wentylacja grawitacyjna). Taka zmiana umożliwia
zastosowanie w tych pomieszczeniach również
wentylacji mechanicznej lub hybrydowej.
Jako miejsca gromadzenia odpadów od
nowego roku będą służyć mogły również
utwardzone place z nadziemnymi otworami
wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo
podziemnymi kontenerami. Dodatkowo
wskazano również odległość miejsc do gromadzenia odpadów od placów zabaw oraz miejsc
rekreacji itd. – nie może być ona mniejsza niż
10 m. Zrezygnowano również ze wskazywania
odległości tych miejsc od granicy działki oraz
okien i drzwi w przypadku zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej (do tej pory odpowiednio 2 i 3 m).

Od 1 stycznia 2018 r. nie będą już obowiązywać
wymagania co do szerokości oraz powierzchni
poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniu.
Wymagania te zastąpi jeden przepis stanowiący, że powierzchnia użytkowa mieszkania nie
może być mniejsza niż 25 m2. Uwagi do tego
zapisu wielokrotnie zgłaszała Krajowa Rada
Izby Architektów. Negatywnie oceniły ją również Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz
Polska Rada Architektury (wspólne stanowisko
dotyczące minimalnej powierzchni przekazane zostało Ministerstwu Infrastruktury
i Budownictwa 24 maja 2017 r.). Wskazywano
w nim, że przepisy te są niezwykle istotne ze
społecznego punktu widzenia, gdyż stanowią
gwarancję właściwej struktury funkcjonalnej
mieszkania oraz standardu sanitarno-higienicznego. Wyeliminowanie tych gwarancji
prowadzić będzie m.in. do dzielenia małych
powierzchni na wielopokojowe mieszkania – nie
ma tu żadnego limitu liczby pokoi odpowiednio
do powierzchni mieszkania. W świetle nowego
przepisu dopuszczalne będzie więc np. mieszkanie trzypokojowe na powierzchni 30 m2.

Zrezygnowano z obowiązku sytuowania ustępów ogólnodostępnych w budynku obsługi
bankowej, handlu lub usług, o powierzchni
użytkowej do 100 m² włącznie.

Aneks kuchenny
W znowelizowanym rozporządzeniu pojęcie
wnęki kuchennej zastąpiono aneksem kuchennym. Usunięto przepis, w którym wskazywano obowiązkowe wyposażenie kuchni.
Zniesiono wymóg zapewnienia miejsca do
zainstalowania pralki automatycznej oraz
usytuowania pojemnika na brudną bieliznę
w łazience. Dzięki tej zmianie będzie można
zaprojektować pralkę np. w kuchni lub innym
pomieszczeniu.
Od 1 stycznia 2018 roku aneks kuchenny
będzie można połączyć z pokojem lub przedpokojem w mieszkaniu jednopokojowym, jak
również zaprojektować go w pokoju na pobyt
dzienny w mieszkaniu wielopokojowym.
Stosując aneks kuchenny wyposażyć go trzeba
będzie w odpowiedni rodzaj wentylacji oraz
trzonu kuchennego (wymagania określono
w przepisach cytowanych w ramce 7 ).
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Miejsca przeznaczone do karmienia
i przewijania dzieci
Zgodnie z nowelizacją, w budynkach gastronomii, handlu lub usług o powierzchni
użytkowej powyżej 1000 m2 oraz w budynkach stacji paliw o powierzchni użytkowej
powyżej 100 m2, powinno znajdować się
wydzielone pomieszczenie dostosowane do
karmienia i przewijania dzieci. Wskazano
również jak wyposażone powinny zostać te
pomieszczenia. Przepis nie ma zastosowanie do stacji paliw na terenach zamkniętych.

Wymagania przeciwpożarowe
dla garaży
Co do wielokond ygnacyjnego garażu
podziemnego wprowadzono obowiązek
stosowania stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego. Z wymagania

ANEKS KUCHENNY

PARAGRAF 93 ust. 2, 3 i 4 ZNOWELIZOWANEGO ROZPORZĄDZENIA WT

2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie kuchni bez okien lub
aneksu kuchennego połączonego z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co
najmniej wentylacji:
1) grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej,
2) mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni gazowej.
3. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego
połączonego z pokojem, pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji
i kuchni elektrycznej.
4. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju
przeznaczonym na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji.
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Przepisy

przejściowe

WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA MIB ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WT*

1. Dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie
projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek
o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych
w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja
o zatwierdzeniu projektu budowlanego
– stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz dla którego przed dniem 1 stycznia 2020 r.:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie
projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek
o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych
w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja
o zatwierdzeniu projektu budowlanego
– na wniosek inwestora stosuje się paragraf § 12 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.
3. W przypadku budynku innego niż budynek mieszkalny wielorodzinny dla którego
została wydana decyzja pozwolenia na budowę przed dniem 1 kwietnia 1995 r.
i dla którego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dokonano
zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny dopuszcza się
stosowanie § 55 ust. 4 w brzmieniu dotychczasowym.
4. Przepisu § 94 rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem
nie stosuje się do przebudowy mieszkań o powierzchni użytkowej mniejszej niż 25 m 2:
1) powstałych w ramach zamierzenia budowlanego o którym mowa w ust 1;
2) k tóre w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia spełniają warunki
o których mowa w art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o własności lokali.
5. W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 1 stycznia 2021 r.:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie
projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek
o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych
w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) z ostała wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja
o zatwierdzeniu projektu budowlanego
– można stosować Polskie Normy wymienione w pozycji 49 załącznika nr 1
w brzmieniu dotychczasowym.
* § 2 ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

tego zwolniona została strefa pożarowa
garażu, która posiada bezpośredni wjazd
lub wyjazd z budynku. Skorygowano przepis
dotyczący wyjść ewakuacyjnych z garażu.
Wymóg zapewnienia co najmniej dwóch wyjść
ewakuacyjnych odnosić się będzie m.in. do
powierzchni strefy pożarowej garażu, nie zaś
do powierzchni całkowitej.

Zmiany w załącznikach
W drodze rozporządzenia nowelizującego
uaktualniony został załącznik nr 1 stanowiący Wykaz Polskich Norm. Zmianom
uległ również załącznik nr 2 dotyczący
wymagań izolacyjności cieplnej oraz innych
wymagań związanych z oszczędnością energii, jak również załącznik nr 3 odnoszący się
do określeń dotyczących palności i rozprzestrzeniania ognia.

Przepisy przejściowe
Bardzo istotne – szczególnie z punktu widzenia już rozpoczętych realizacji – są przepisy
przejściowe (wyciąg z przepisu podano w ramce 8 ). Przede wszystkim wskazać należy,
że w przypadku zamierzeń budowlanych, co
do których złożono wniosek o pozwolenie
na budowę, zgłoszenie lub wydano decyzję
o pozwoleniu na budowę, realizować je można
według dotychczasowych przepisów. Przepisy
przejściowe dotyczą również stosowania
paragrafów: § 12 ust. 2, § 55 ust. 4 oraz § 94
rozporządzenia, a także pozycji 49 załącznika
nr 1 do rozporządzenia. 

Magdalena Wółkowska
specjalista ds. legislacji
Izba Architektów RP
> wolkowska@izbaarchitektow.pl
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Trójkąt do siedzenia

Brutalistyczne naszyjniki

Projektant Ryan Kahen z nowojorskiego
biura Kahen Design tworzy betonową
Dzienna sofa z trójkątnym oparciem i dwoma niezależnymi miejscami do siedzenia to projekt pracowni

biżuterię inspirowaną architekturą. Dizajner

Blakk Design stworzony dla marki Rair Exterior. Mebel został wykonany z wodoodpornej skóropodobnej

łączy w pracy metody cyfrowe i analogowe:

plecionki i obity miękkim białym materiałem. Drewniane elementy po bokach siedziska dopełniają

wykorzystuje zarówno oprogramowanie

całości. Ekskluzywna sofa nadaje się zarówno do pomieszczeń, jak i do użytku zewnętrznego

do drukowania i modelowania 3D, jak

na tarasach czy w ogrodach.

i tradycyjne techniki odlewania.

www.rairexterior.com

www.kahendesign.com

Swobodne meble
Diabla to nowa marka minimalistycznych
mebli zewnętrznych renomowanej
włoskiej firmy Gandia Blasco. Kolekcja
jest bardzo różnorodna – znaleźć można
w niej outdoorowe fotele, kanapy
i leżanki. To meble kojarzące się ze
słońcem i letnią energią, o lekkich,
biomorficznych kształtach. We wrześniu
2017 roku można je było oglądać na
targach w Walencji.
www.diablaoutdoor.com

Kuliste parzenie kawy

Nowa odsłona kultowej kawiarki Alessi Pulcina.
Autor projektu Michele De Lucchi dostosował naczynie
do kuchenek indukcyjnych i wyposażył w dwa filtry
– do espresso i do kawy „po amerykańsku”. Nazwa Pulcina
Siedzisko Mickey zaprojektowane dla firmy Profim przez niemieckie studio ITO Design

odnosi się do wewnętrznego zbiornika wody, którego

to mebel-gadżet przeznaczony do nowoczesnych miejsc pracy, zgodnych z koncepcją Activity

kształt jest kulisty i delikatnie zwęża się ku górze.

Based Workplace. Jest obrotowy i odchyla się na boki, posiada też możliwość regulowania

Taka budowa sprawia, że filtrowana kawa nie zmienia

wysokości – od niskiego pufa, poprzez siedzisko do biurka, aż po podparcie podczas pracy

swojej struktury molekularnej, dzięki czemu jej smak

na stojąco. Łatwo je przestawiać w biurze dzięki specjalnemu uchwytowi, który jednocześnie

pozostaje czysty i intensywny.

aktywuje funkcję regulacji wysokości stołka.

Cena: 431 zł

www.profim.pl

> www.czerwonamaszyna.pl
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Gadżet do siedzenia

www.archicad.pl

Zawartość płyty:
Płyta zawiera program ARCHICAD 21
w polskiej wersji językowej wraz
z dodatkami dostarczanymi zwykle
przy zakupie, przygotowany do
zainstalowania na komputerze
wyposażonym w system operacyjny
Windows lub macOS.
Szczegóły dotyczące zalecanej
konﬁguracji komputera można znaleźć
na stronach: www.archicad.pl

Program można
zainstalować:
wersji demo bez jakichkolwiek
• Wformalności
(niektóre funkcje
programu będą jednak niedostępne).

BAC_C21_POL-SD5208
POLISH VERSION (build 3011)

wersji próbnej pozwalającej
• Wkorzystać
ze wszystkich funkcji
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www.archicad.pl
Program może być
uruchomiony w trybie
demonstracyjnym,
a także aktywowany
jako bezpłatna wersja
próbna lub wersja
edukacyjna po
zarejestrowaniu się
na stronie:
myarchicad.com
Microsoft® Windows
Mac® OS X

programu przez 30 dni.
Wymagana jest bezpłatna rejestracja
i wypełnienie krótkiego formularza
dostępnego na stronie:

www.myarchicad.com
wersji edukacyjnej pozwalającej
• Wkorzystać
ze wszystkich funkcji
programu przez 30 dni, z możliwością
przedłużenia tego okresu o kolejnych
12 miesięcy. Wymagana jest bezpłatna
rejestracja i wypełnienie krótkiego
formularza dostępnego na stronie:

www.myarchicad.com

Ograniczenia:
Oprogramowanie zawarte na dołączonej
płycie nie może być wykorzystywane
do celów komercyjnych!
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Polska architektura
w najlepszym wydaniu
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