OGÓLNOPOLSKI MAGAZYN IZBY ARCHITEKTÓW RP / NAKŁAD KONTROLOWANY 14 500 EGZ.
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY DLA CZŁONKÓW IARP / ISSN 1898�486X / WWW.ZAWOD�ARCHITEKT.PL

Zawód:Architekt
LIPIEC/SIERPIEŃ_2017

Z:A#57
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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
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Oda do dojrzałości
Młodości! Dodaj mi skrzydła! – pisał swego czasu, lecz jakże ponadczasowo,
Adam Mickiewicz. Pewnie trochę szkoda, że na tych skrzydłach zapału
i młodzieńczego zaangażowania nie da się lecieć przez całe życie...
Wzlatywanie nad martwym światem niesie ze sobą wiele niezaprzeczalnych
plusów i pozytywnych emocji. Jednak zawsze w końcu nadchodzi chwila,
w której trzeba zejść na ziemię i wziąć odpowiedzialność za własną pracę,
karierę, zawód, życie, rodzinę.
Zawód architekta jest tą odpowiedzialnością obarczony szczególnie
i w tekstach z bieżącego numeru Z:A doskonale to widać. Wszak zaufanie
publiczne zobowiązuje...
System kształcenia architektów i koszty tej nauki zarówno na uczelni,
jak i potem w czasie pierwszych lat pracy w biurze (strony 068, 072),
problem bezrefleksyjnego podpisywania projektów (032), pierwsze kroki
w prowadzeniu własnej firmy (060), metody pracy, które mogą doprowadzić
do sukcesu (024), szanse młodych w rywalizacji konkursowej dzięki
formule „open call” (044), wreszcie ważna, chociaż zupełnie pomijana
w środowisku, kwestia psychiki zawodu architekta (054).
Młodość ma swoje prawa, ale ma je także dojrzałość i świadome
wchodzenie w rolę architekta jako twórcy otaczającej nas wszystkich
przestrzeni (065, 086). Dlatego po trochę lżejszym poprzednim numerze,
ten ma większy ciężar gatunkowy i stworzony został do wielu, miejmy
nadzieję przydatnych, refleksji. Nawet tych ostatecznych (122).
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Polecamy uważnej lekturze, aby okres pełni zawodowych umiejętności
i możliwości nigdy nie stał się dla nikogo z nas – ponownie cytując
romantycznego poetę – wiekiem klęski.

Sebastian Osowski
redaktor naczelny
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Podłoga jak w zamku
Seria Chapel Cathedral to idealne
rozwiązanie dla osób poszukujących
podłóg z prawdziwym charakterem.
Kolekcja jest inspirowana zamkami
i katedrami Starego Kontynentu.
Powstaje z nowego drewna dębowego, ale przywodzi na myśl materiał
pochodzący z wiekowych budynków.
Taki rezultat osiąga się m.in. poprzez ręczne struganie powierzchni.
Podłoga nabiera surowego charakteru także dzięki ręcznie docinanym
krawędziom, a dopełnieniem całości
są kolorystyczne efekty płomienia.
Drewno jest zabezpieczone
olejem woskowym wzbogaconym
o związki krzemu. Substancja podnosi odporność podłogi na uszkodzenia związane z jej codziennym
użytkowaniem. Preparat ułatwia
także bieżącą pielęgnację oraz
okresową konserwację, ponieważ
dzięki niemu drewna nie trzeba
cyklinować, wystarczy okresowe
olejowanie. Kolekcja obejmuje deski
i klepki wykonywane w materiale
litym oraz warstwowym. Elementy
są dostępne w 39 kolorach.
> www.chapelparket.pl

W księgarniach

• Leksykon zabytków architektury

• Walka o ulice to plon doświad-

• Zawód-Architekt. O etyce

• POW autorstwa Małgorzaty

Kresów północno-wschodnich

czeń zawodowych pani komisarz

zawodowej i moralności archi-

Omilanowskiej i Katarzyny Ucho-

to fotograficzno-tekstowa podróż

ds. transportu Nowego Jorku.

tektury Konrada Kucza-

wicz to już piąty atlas warszaw-

po najcenniejszych zabytkach

Janette Sadik-Khan w latach

-Kuczyńskiego to drugie, po-

skiej architektury, który ukazał

i polskich pamiątkach znajdu-

2007-2013 przeprowadziła w Big

prawione i uzupełnione wydanie

się nakładem Centrum Architek-

jących się na terenie dawnych

Apple urbanistyczną rewolucję.

książki z 2004 roku stanowiącej

tury. Tym razem dotyczy Powiśla.

Kresów Wschodnich (obecnie

Jej najważniejsze projekty to

próbę opisu profesji architekta

Prezentowane w nim obiekty

w granicach Litwy, Łotwy, Biało-

oddanie pieszym ogromnych prze-

przez pryzmat etyki zawodowej

można znaleźć na obszarze od

rusi i obwodu kaliningradzkiego).

strzeni wcześniej zajmowanych

i „moralności architektury”

Mariensztatu po Trasę Łazien-

Magda Osip-Pokrywka wraz

przez ruch samochodowy, budowa

– nowego, XX-wiecznego pojęcia

kowską i od Skarpy Warszawskiej

z mężem Mirosławem przekazują

setek kilometrów dróg dla rowe-

w etyce i teorii architektury.

po brzeg Wisły. Przedstawia

do rąk czytelnika bogaty materiał.

rów, uruchomienie szybkich linii

Autor omawia podstawowe

52 budynki, założenia architekto-

Oprócz zdjęć i opisów dołączają

autobusowych SBS i roweru pu-

problemy zawodu, m.in.: pojęcie

niczne, mosty, pomniki i dekora-

także plany i rzuty przedstawia-

blicznego. Wartością książki jest

odpowiedzialności, rolę etyki,

cyjne detale znajdujące się na tym

nych obiektów (razem jest ich

pokazanie, jak wprowadzić takie

problemy relacji do klienta

terenie.

tutaj ponad 500!).

zmiany w życie. Koniecznie!

i kolegi-architekta.

> 45 zł / www.sklep.beczmiana.pl

> 109 zł / www.arkady.info

> 44,90 zł / www.wysokizamek.com.pl

> 38 zł / www.wydawnictwopw.pl
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PIERWSZY POLSKI KOMIKS ARCHITEKTONICZNY / WWW.GRUPAARCHISLAWA.PL / WWW.FACEBOOK/GRUPAARCHISLAWA / scenariusz: BARTOSZ WOKAN / RYSUJE: WOJCIECH MALART

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

NIEZNANA HISTORIA ARCHITEKTURY
Imhosławie,
a zatem życzę sobie...
byś zaprojektował
najwspanialsze grobowce
dla mojej rodziny...

www.grupaarchislawa.pl

Podoba mi się!

...o przesłanianiu.
Cóż, Zachariobisie,
musimy zmodyfikować projekt.
Nawet faraon nie uzyskał
odstępstwa od naszych
surowych przepisów…

scenariusz: wojciech Gwizdak

RYSUJE: WOJCIECH MALART

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

PARTNERZY:

MECENAS ODCINKA:
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Garaż bez strat ciepła

garaż w bryle budynku i którym

współczynnik przenikania ciepła

przytrzaśnięciem palców zarówno

Brama garażowa LPU 67 Thermo

zależy na utrzymaniu w nim

U dla pojedynczego segmentu

z zewnątrz, jak i wewnątrz. Ofe-

firmy Hörmann zbudowana

wyższej temperatury. Grubość

wynosi 0,33 W/(m2K), a dla całej

rowana jest w dwóch rodzajach

z segmentów o grubości 67 mm

segmentów została zachowana

bramy o powierzchni 5 x 2,125 m

przetłoczeń – średnich M i szero-

z przegrodą termiczną skutecznie

na całej ich wysokości, a brama

– 1,0 W/(m2K).

kich L – z powierzchnią Silkgrain

ogranicza straty ciepła, do jakich

wyposażona jest w podwójne

dochodzi przez powierzchnię

uszczelki wargowe na łączeniach

mocowania okuć ma potrójne

Decograin – drewnopodobnej oraz

bramy. Została stworzona dla

segmentów oraz w podwójną

wzmocnienie z blachy. Posia-

Titan Metallic CH 703.

inwestorów, którzy posiadają

uszczelkę w progu. Dzięki temu

da też zabezpieczenie przed

> www.hormann.pl

LPU 67 Thermo w obszarach

Harmonijna
nawierzchnia

Meblowy kameleon

oparcie z rozległymi bokami tworzy

Na kolekcję Mesh z oferty MDD

przytulne miejsce do odpoczynku,

składają się sofki i fotele, których

izolujące użytkownika od gwaru

rozmiar i wygląd można dostosować

w otwartej przestrzeni. Niskie opar-

do potrzeb miejsca i pracowników.

cie natomiast sprawdzi się w mniej-

Do wyboru są: wysokość oparcia,

szych pomieszczeniach. Szerokość

kolory ramy oraz pokrywających

sofki idealnie spełnia wymagania

meble tkanin. Projekt jest dziełem

funkcjonalne recepcji. Kolekcję Mesh

Krystiana Kowalskiego. Istotne, że

uzupełnia stolik towarzyszący,

wybór poszczególnych elementów

dostępny w różnych wysokościach

zmienia nie tylko wygląd mebla,

i z różnymi średnicami blatu.

ale też jego funkcję. I tak wysokie

> www.mdd.pl
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w dowolnym kolorze i w okleinie

ści Gdańska, przy alei Zwycięstwa.
Przed budynkiem wykorzystano

Kostka Polbruk Complex o płukanej

kostki w kolorze szarym i grafito-

fakturze została wykorzystana

wym (w ofercie jest jeszcze żółty),

przed budynkiem Opera Office

dzięki czemu uzyskano efekt dosko-

w Gdańsku. Ten nowoczesny,

nale harmonizujący z przeszklenia-

kameralny obiekt biurowy, który

mi i białymi płytami elewacyjnymi.

szczególnie upodobały sobie branże

Taki dobór kolorystyki stworzył też

związane z finansami oraz handlem,

dobre tło dla zielonej roślinności

zlokalizowany został w jednej z naj-

wokół biurowca.

dynamiczniej rozwijających się czę-

>www.polbruk.pl

Ramka do ukrywania

estetyczne i praktyczne wykończenie

System T24 XTM firmy Rockfon to

bez widocznych przerw pomiędzy

specjalna ramka, która zapewnia

obudową instalacji a krawędzią X

montaż zintegrowanych elementów

panelu. Ramka dostępna w rozmiarze

bez konieczności rezygnowania

600 x 600 mm może być zastosowa-

z wyjątkowego dizajnu. Rozwiązanie

na zarówno przed montażem, jak i po

charakteryzuje się lekką konstrukcją

montażu zintegrowanego elementu

kryjącą krawędzie płyty wokół ele-

sufitu, takiego jak oprawa oświetle-

mentów oświetleniowych czy wen-

niowa czy kratka wentylacyjna.

tylacyjnych na suficie. Gwarantuje

> www.rockfon.pl

cześnie. Połączenie funkcji suszenia
i mycia dłoni pozwala uniknąć

Suszarka Dyson Airblade™ Tap to

sytuacji niekorzystnego kapania

połączenie suszarki do rąk i baterii

wody na podłogę, co może stwarzać

umywalkowej w jednym produk-

niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.

cie. Urządzenie posiada cyfrowy,

Według badań NSF International

energooszczędny silnik Dyson Digital

czas suszenia dłoni w modelu Dyson

Motor V4 o mocy 1600 W i filtr

Airblade™ Tap wynosi 12 sekund, co

HEPA13, który usuwa 99,9% bakterii.

sprawia, że jest to prawdopodobnie

Dwa strumienie powietrza wydmu-

najszybsza i najbardziej higieniczna

chiwane są z prędkością 690 km/h,

suszarka do rąk tego typu.

usuwając wodę z obu dłoni jedno-

> www.dysonairblade.pl
rekl ama

Ekspresowo czyste
i suche dłonie

Z:A

Nagroda dla Profesora

autorem (wspólnie z rzeźbiarzem

Honorową Nagrodę SARP w roku

Gustawem Zemłą) projektów dwóch

2017 otrzymał zaprzyjaźniony z na-

znanych pomników – pomnika

szą redakcją

Powstańców Śląskich w Katowicach

profesor

(1965) i pomnika Monte Cassino

architekt

w Warszawie (1999).

Wojciech

Obok pracy architektonicznej

Zabłocki.

bardzo ważnym elementem biogra-

Studia

fii Wojciecha Zabłockiego jest wy-

na Wydziale Architektury AGH ukoń-

czynowe uprawianie sportu – profe-

czył w 1954 roku. Pierwszy obiekt

sor to wybitny szermierz, trzykrotny

– pawilony treningowe warszawskiej

drużynowy medalista olimpijski

AWF – zaprojektował w 1964 roku.

(Melbourne 1956, Rzym 1960, Tokio

W czasie swojej kariery stworzył

1964). Wielokrotnie zdobywał

wiele obiektów i hal sportowych,

medale na mistrzostwach świata

szczególnie w mniejszych miastach

i Polski. Oprócz tego maluje obrazy,

(m.in. w Koninie, Głogowie, Puła-

które pokazuje na wystawach, a nie-

wach, Zgorzelcu, Choszcznie, Lesznie

kiedy wydaje w postaci albumów

i Michałowicach). Wszystkie te reali-

(ostatni miał tytuł „Walki samura-

zacje odznaczają się nowoczesnymi

jów” i ukazał się w 2016 roku). Pisze

konstrukcjami, idealnie dopasowany-

też ciekawe książki o broni białej

mi do potrzeb sportowców. Sam au-

i swoich przeżyciach oraz wspo-

tor nazywa swój styl „dynamicznym

mnieniach sportowca i architekta

konstruktywizmem”. W latach 80.

(m.in. „Piórkiem i szablą”, „Walczę

Wojciech Zabłocki pracował w Syrii

więc jestem”). W swoim aktywnym

– tam zaprojektował m.in. efek-

życiu znajduje niekiedy chwilę, aby

towny kompleks hali widowiskowej

podesłać do Z:A krótki artykuł lub

i basenów olimpijskich w Aleppo oraz

własnoręcznie narysowaną kartkę

duży i bardzo nowoczesny Ośrodek

świąteczną...

Olimpijski w Latakii. Jest także

Gratulujemy Panie Profesorze!

Prostsze docieplanie

do 40%, charakteryzują się efek-

Thermano to płyty termoizola-

tywnością energetyczną wyższą

cyjne zapewniające bardzo niski

od styropianu i wełny. Uniwersal-

współczynnik przewodzenia

ne zastosowanie produktu firmy

ciepła wynoszący λ=0,023 W/mK.

Thermano w zakresie izolacji da-

Stosowanie ich gwarantuje dobre

chu, posadzki, ściany i tarasu, jak

docieplenie każdego budynku przy

również łatwość montażu lekkich

zastosowaniu prawie dwukrot-

płyt to główne przyczyny dużej

nie mniejszej grubości izolacji.

popularności tego rozwiązania

Płyty pozwalają na oszczędności

wśród inwestorów.

kosztów energii cieplnej nawet

> www.thermano.eu
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FOT. ARCHIWUM W. ZABŁOCKIEGO

informacje

Stadion w Latakii, Syria (proj. 1983-1985)

Ośrodek sportowy w Koninie (proj. 1970)

Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach (proj. 1965)

Aranżacje pod ręką

jak produkty mogą prezentować się

Aplikacja Libet Inspiracje to uła-

w ogrodach, na tarasach, podjazdach,

twienie dla posiadaczy tabletów

placach lub w innych urządzanych

i smartfonów, którzy myślą o wy-

przestrzeniach. Po zainstalowaniu

korzystaniu produktów firmy Libet.

aplikacji wystarczy zeskanować

Rozwiązanie zadebiutowało wiosną

kod QR zamieszczony przy wybra-

2017 roku. Zapewnia szybki i łatwy

nym produkcie w katalogu Libet lub

dostęp do bogatej bazy propozycji

w ogrodzie Libet Platinium. Wtedy

aranżacji przestrzeni z wykorzy-

możemy przejrzeć dostępne aranża-

staniem materiałów nawierzchnio-

cje, a najciekawsze zdjęcia przesłać

wych i nie tylko. Jej stosowanie to

od razu na swój adres mailowy.

doskonały sposób na sprawdzenie,

> www.libet.pl

Z:A

informacje

Wielofunkcyjne okno
Okno FSP P1 jest częścią grawitacyjnego systemu oddymiania. Odprowadza z wnętrza budynku dym
i ciepło powstające w trakcie pożaru.
Podczas normalnych warunków
eksploatacji służy do przewietrzania
i doświetlenia pomieszczenia. Okno
posiada dwa siłowniki elektryczne (24 V), które poprzez sygnał
elektryczny podany z systemu sterowania podnoszą skrzydło. Otwarte
skrzydło chroni otwór oddymiający
przed bocznym wiatrem. Maksymalny kąt otwarcia to 75° (w 51 sekund
pod pełnym obciążeniem).
Można je stosować w dachach
o kącie nachylenia od 20o do 60o
wraz ze specjalnymi kołnierzami
uszczelniającymi. Podczas montażu
należy pamiętać, że po otwarciu
żadna z krawędzi skrzydła nie może
znajdować się nad kalenicą dachu.
Okna wykonane są z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo,
dwukrotnie malowanego lakierem
akrylowym. Można je zamontować
także w dachu płaskim za pomocą
systemu płaskich dachów EFS.
> www.fakro.pl

Słupki na parkingu

Dostęp pod kontrolą

ny pękiem kluczy. Rodzice mogą

SmartConnected to system, który

wpuścić dziecko za drzwi, nie ru-

daje możliwość sterowania brama-

szając się z biura lub w kilka sekund

mi i drzwiami z zamkiem elek-

sprawdzić na swoim smartfonie,

trycznym oferowanymi przez firmę

czy brama wjazdowa jest zamknię-

Wiśniowski. Można je obsługiwać

ta. Co więcej, inteligentny dom

z każdego miejsca na świecie za po-

potrafi myśleć za mieszkańców

mocą mobilnej aplikacji Connexoon

o wykonaniu podstawowych czyn-

Access marki Somfy, której dzia-

ności, jak uruchomienie alarmu czy

łanie oparte jest na nowoczesnej

też – dzięki funkcji geolokalizacji

technologii io-homecontrol.

– otwarcie bramy na chwilę przed

Dzięki smartConnected dostęp
do domu nie jest już warunkowa-
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dojazdem do posesji.
> www.wisniowski.pl

Słupki pracują w wielu prestiżo-

Automatyczne słupki parkingo-

wych miejscach w Polsce, m.in. przy

we marki Rise charakteryzują się

siedzibie PZU i osiedlu Port Praski

dużą żywotnością i estetycznym

w Warszawie oraz zrewitalizowanym

wyglądem. Łatwo się je montuje

Dworcu Głównym we Wrocławiu.

i są przystosowane do intensywnej

We wrześniu 2017 roku 35 kolejnych

pracy. W ofercie firmy dostępne są

słupków zostanie zamontowanych

słupki hydrauliczne i elektrome-

na terenie kampusu Uniwersytetu

chaniczne. Rise to włoska firma

Jagiellońskiego w Krakowie i Domu

należąca do Grupy Beninca, której

Studenckiego Uniwersytetu im. Ada-

produkty dostępne są na polskim

ma Mickiewicza w Poznaniu.

rynku od ponad 7 lat.

> www.riseweb.pl

PAŃSTWA
PROJEKT ZREALIZOWANY
PRZEZ NAS

Wnętrze w duecie

– płytki Wood Block Brown połą-

Nowe kolekcje płytek Wood marki

czono z gresowymi heksagonami

Korzilius firmy Tubądzin imitują

z kolekcji Paris Madeleine projektu

naturalne drewno, prezentując

Macieja Zienia. Barwa ciemnego

jego pełne usłojenie. Są przy tym

drewna spotkała się z bielą płytek

bardzo uniwersalne i można je łą-

przełamaną delikatną szarością

czyć z wieloma kolekcjami płytek

tworzącą wzór podobny do mar-

ceramicznych, czego dowodem

muru. Dzięki takiemu „miksowi”

są aranżacje nowych kolekcji.

uzyskano nowoczesne, ale jedno-

Zestawione w niej zostały kształ-

cześnie ciepłe wnętrze.

ty prostokątne i heksagonalne

> www.tubadzin.pl

System okienny –
innowacja i wytrzymałość
heroal W 72
System okienny heroal W 72 łączy maksymalną wydajność
energetyczną i optymalną wydajność kosztową, przez
co stanowi idealny wybór dla wszystkich tych, którzy w
swoich projektach uwzględniają niezawodność systemową.
heroal W 72 oferuje najwyższą elastyczność dostosowaną do
każdego obszaru zastosowań, a dzięki wartości Uf 1,3 W/m²K
stanowi wyjątkowo wytrzymałe rozwiązanie w zakresie

systemów okiennych. Standardowa odporność na włamanie
na poziomie do RC 3 przemawia za zastosowaniem tego
systemu również ze względu na bezpieczeństwo.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.heroal.com

projektantom swobodę kreowania

Podczas izolacji termicznej budyn-

geometrii balkonów przy jedno-

ku często w miejscu połączenia

czesnym zachowaniu najwyższych

balkonu z budynkiem tworzą się

standardów cieplnych, a także

mostki termiczne. Ich efektem

możliwość wykonania wsporni-

może być powstawanie groźnych

kowych i podpartych konstrukcji

grzybów i pleśni oraz utrata ciepła.

balkonowych. Isokorb R przezna-

Element Isokorb R firmy Schöck

czony jest do łączenia konstrukcji

służy do mocowania balkonu

żelbet-żelbet oraz stal-żelbet,

i może być wykorzystywany

dzięki czemu można odizolować

zarówno przy remontach istnie-

połączenia znajdujące się w ciepłej

jących konstrukcji, jak i tworzeniu

i zimnej strefie budynku.

nowych. Rozwiązanie to daje

> www.schock.pl/pl/isokorb-r

heroal – Johann Henkenjohann
GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Germany)
Tel +49 5246 507 - 0
Fax +49 5246 507 - 222
rekl ama

Balkon bez mostków

Rolety | Ochrona przeciwsłoneczna | Bramy rolowane |
Okna | Drzwi | Fasady | Serwis

// komunikat //

ZAWÓD:ARCHITEKT

10 L AT
57 W YDANYCH NUMERÓW

1335 ARTYKUŁÓW
5676 W YDRUKOWANYCH STRON

441 AUTORÓW

2 0 0 7 - 2 0 1 7 . . .

Od 10 lat jesteśmy z Wami.
Dziękujemy.
Ciąg dalszy nastąpi.

redakcja@zawod-architekt.pl

Z:A

fot. Dobrochna Stobiecka

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

JEMS w Muzeum Architektury
od prawej:
Maciej Miłobędzki,
Jerzy Szczepanik Dzikowski,
Marek Moskal,
Paweł Majkusiak

Świat zewnętrzny nas dotyka
tekst i rozmowa: Beata Stobiecka

Wciąż jesteśmy wypytywani o budynki, a my czasem wolimy powiedzieć o tym, co nas
bawi w pracy, jacy są ludzie w pracowni, że jest jakiś proces, nie tylko projektowy i tak
dalej. O tym trochę były (Re)kolekcje... – mówi jeden z partnerów w JEMS Architekci.
I właśnie o tym trochę jest ten wywiad.
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JAK

O

Od 28 kwietnia do 20 sierpnia 2017 r. trwała
we wrocławskim Muzeum Architektury
wystawa JEMS Architekci. (Re)kolekcje. Wystawa niezwykła, bo pokazująca – oprócz
czterech znakomitych obiektów zaprojektowanych przez JEMS, wybudowanych
w ostatnich latach i nagrodzonych wieloma
laurami (Hala Koszyki, Międzynarodowe
Centrum Kongresowe, ASP, Biblioteka
Raczyńskich) – również dziesięć niezrealizowanych projektów pracowni. Wszystkie porywające wyrafinowaną prostotą,
naznaczoną typową dla JEMS stylistyką.
Przedstawione były na odręcznych szkicach, rysunkach, makietach, wizualizacjach
i „opowiedziane” przez autorów słowem pisanym lub mówionym (w filmach prezentowanych na monitorach). Zwiedzający mogli
łatwo zauważyć, że projekty niezrealizowane są równie świetne jak te zwycięskie,
i (gdyby ich nie znać) nie sposób byłoby
zgadnąć, które z nich wygrały, a które
przegrały konkursy. „Te przegrane cenimy
sobie często z perspektywy czasu bardziej
niż wiele spektakularnych, zakończonych publikacją w architektonicznych magazynach,
budynków – napisali projektanci w folderze
towarzyszącym wystawie. – Czasami wracamy do ich całościowej idei, innym razem
do pojedynczego szkicu, konceptu detalu lub
formy prezentacji”.
Zatrzymując się nad efektami pracy
JEMS i ich oryginalną autorską interpretacją,
warto było zapytać bohaterów wystawy, jak
TO robią, czyli o zasady organizacji pracowni, podział zajęć, kompetencji i przywilejów,
relacje z pracownikami itd. Punktem wyjścia
rozmowy były słowa Macieja Miłobędzkiego zapisane w monografii „JEMS” wydanej
w 2013 r. z okazji 25 lat istnienia pracowni:
„JEMS jest w istocie rodzajem warsztatów,
dających szansę wymiany doświadczeń,
również miedzypokoleniowych, jest też raczej
miejscem korporatywnego terminowania niż
korporacyjną firmą. Wpływ poszczególnych
architektów, rozmaitych osobowości i indywidualności sprzyja tworzeniu się, w dość
naturalny sposób, w znacznym stopniu
samoregulującego się organizmu”.

FIRMA
Często podkreślają panowie, że JEMS
nie jest oparte na formalnej strukturze
typowej dla wielu pracowni projektowych,
ale ma „lżejszy” charakter i trochę
inną formułę funkcjonowania. Czy takie
podejście do wspólnego tworzenia
projektów towarzyszyło panom od
początku działania firmy?

> Jerzy Szczepanik-Dzikowski: To wzrastało
razem z nami. Niespecjalnie wiemy, jak to
dokładnie było, jak „szło” i jak ów brak struktury
formalnej wrósł w nasze działania. Na pewno na
tym modelu nie-organizacji zaciążyło to, że od
początku tworzyliśmy grupę ludzi traktujących
się niehierarchicznie, po partnersku. Początkowo także pieniądze dzieliliśmy równo między
siebie, niezależnie od statusu w firmie i od tego,
co kto zrobił. Do dzisiaj ta zasada dotyczy części
z nas. Podobnie dzielimy między siebie splendory. Nigdy nie próbowaliśmy budować na wyrost
żadnej struktury. Jesteśmy pracownią, w której,
jak zawsze mówię, każdy może zostać niekoniecznie współwłaścicielem, ale prowadzącym
projekt – tak. Wystarczy coś umieć i tego chcieć.
Ale pewne ustalenia i organizacja pracy
chyba muszą być, np. kto będzie zajmował
się nowym projektem?

> J. Sz.-D.: Niekoniecznie jest tak, że najpierw
zbiera się zarząd i definitywnie ustala, że
nowy projekt będzie robił X. Zarząd tak mówi,
ale potem okazuje się, że spośród kilku osób,
które zaczynają z X-em pracować przy projekcie, liderem okazuje się Y, chociaż nikt go o to
nie podejrzewał.
> Maciej Miłobędzki: Leciałem niedawno
samolotem z dyrektorem w jednej z ważniejszych europejskich firm headhunterskich
i rozmawialiśmy o naszej pracy. On spytał, jak
funkcjonuje takie duże biuro jak nasze. Odpowiedziałem, że na trochę nieformalnych zasadach i nic nie jest narzucone z góry, a liderzy
wyłaniają się w czasie pracy. Usłyszałem, że
to jest teraz najbardziej trendy i że tak funkcjonują najlepsze kreatywne firmy na świecie.
Więc okazuje się, że jesteśmy niechcący
bardzo modni – i to w oderwaniu od jakichkolwiek teoretycznych podwalin.

To znaczy też, że są panowie bardzo
odporni na warunki zewnętrzne i bez
względu na to, co się dzieje poza firmą,
ona zawsze działa dobrze. Mam na myśli
zmiany ustrojowe, polityczne itd.

> J. Sz.-D.: My rzeczywiście nie jesteśmy zbyt
koniunkturalni, ale nie ma takiej siły, która
uodporniłaby nas na warunki zewnętrzne. One
na nas wszystkich wpływają. Bardzo cierpimy
z powodu warunków zewnętrznych.
To chyba tak, jak większość architektów,
a może jednak mniejszość?

> M. M.: Niektórzy bardzo szybko się do
warunków dostosowują, przyzwyczajają
się do pewnych działań, a swoje relacje
z klientem budują w oparciu o wcześniejsze
doświadczenia. Ale przecież sytuacja naszej
profesji, system współzależnych uwarunkowań zewnętrznych zmieniają się dynamicznie!
Kiedy w latach 90. robiliśmy pierwsze projekty
i mieliśmy np. do czynienia z deweloperem,
który chciał wybudować osiedle mieszkaniowe, to rozmowa na ten temat dotyczyła
najwyżej 5 osób: 1-2 z naszej strony i 2-3 ze
strony dewelopera. Teraz już na etapie wczesnej koncepcji przychodzi na spotkanie co najmniej kilkanaście osób, z czego z naszej strony
są nadal 2, a reszta to konsultanci z różnych
firm doradzających inwestorowi na temat
projektu od strony finansowej, marketingowej, strategicznej itd. Każdy z nich ma coś do
powiedzenia i udowadnia, że jest przydatny,
niezastąpiony i bez niego wszystko się zawali.
To jest proces, który na przestrzeni ostatnich
lat najbardziej rzuca się w oczy.
> J. Sz.-D.: Jest to rozrost uwarunkowań
formalnych, normatywnych, standardów albo
pseudostandardów coraz bardziej detalicznie
uregulowanych lub coraz gorliwiej i głupiej
egzekwowanych.
> M. M.: Jest to też związane z decyzyjnością
i jej nowym rozumieniem...
…przez inwestorów i urzędników?

> J. Sz.-D.: Mamy np. coś takiego, co nazywa
się decyzją o warunkach zabudowy albo
decyzją o pozwoleniu na budowę. I stanowiący prawa dokładają wszelkich starań,
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aby urzędnikowi nie było, broń Boże, pozostawione żadne pole decyzyjne. W myśl tej
samej zasady nasze pole decyzyjne jest także
okrojone. Robi się z tego nieprawdopodobny
problem – począwszy od tego, że nie można
już zaprojektować czegoś, na co nie ma
„papierów”, a skończywszy na tym, że zapisy
formalne w dokumentach, takich jak warunki
zabudowy, pozwolenie na budowę, inne zgody
i zezwolenia, jeśli nie brzmią jednoznacznie
(a często nie brzmią), to stają się źródłem
najdzikszych interpretacji, zrodzonych ze strachu, niekompetencji i wyłączenia myślenia,
niezbędnego przecież w procesie decyzyjnym.
> M. M.: I cała rozmowa zeszła na przepisy
i sprawy urzędowe!
> J. Sz.-D.: Ale to jest odpowiedź na pytanie,
jak nas ten świat zewnętrzny dotyka – a on
nas straszliwie dotyka.
Co panom najbardziej przeszkadzało
– na przestrzeni lat – w procedurze
projektowej? Czy ona się ostatecznie
polepszyła, czy pogorszyła?

> M. M.: W którymś numerze Z:A zostało napisane, że do klasycznej triady Witruwiusza:
trwałość, użyteczność, piękno, należałoby
dopisać sformułowanie – „zgodnie z przepisami budowlanymi”. Jak spotykają się architekci,
to nikt nie mówi o architekturze i jej trzech
witruwiuszowych cechach, ale wszyscy mogą
rozmawiać całymi dniami tylko o przepisach.
> J. Sz.-D.: Akurat warstwa regulacji i przepisów
to nie jest problem tylko architektoniczny, ale
ogólnokulturowy. On dotyka nas tak samo, jak
innych ludzi. Problemem jest, że wszystko musi
być literalnie ujęte i nie wolno mieć własnego
poglądu, bo pogląd to jest nie wiadomo co.

DOBRY KLIENT
Czy wysokość budżetu projektu, do którego
przystępuje pracownia, ma wpływ na
sposób działania?

> M. M.: No oczywiście, ma wpływ!
> J. Sz.-D.: Budżet ma dwa oblicza. Jeżeli człowiek chce zbudować dom i mówi, że musi być
ganek, kolumny, tympanon i coś jeszcze, to na
koniec pyta: ile to będzie kosztowało? I to jest
w porządku. Ale jeżeli ktoś mówi: „Chcę zbudować dom za 2 mln zł”, to na końcu wychodzą
mu trzy kolumny i wejście na tę środkową.
Dzisiaj częstym problemem projektowania jest to, że budżet nie jest określony dla
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O relacjach
z inwestorem...
To, co nas naprawdę
dotyka, to jest
brak zaufania.
Do architekta
przychodzi ktoś nie
po to, żeby dostać
uszyty na jego miarę
dom, tylko jak do
kogoś, kto ma mu
wykonać określone
czynności i kogo
trzeba kontrolować,
sprawdzać i komu
się w gruncie rzeczy
nie ufa.

osiągnięcia dobrego celu. On jest określony
a priori i wiąże się z pytaniem skierowanym
do architektów: co jesteście w ramach tego
gotowi zrobić? Najgorsze jest oczywiście to,
że w zamówieniach publicznych budżet jest
określony na poziomie z góry założonym i często w wyniku innych spekulacji niż te, które
odnoszą się do oczekiwanych standardów
i rynkowych cen.
Jaki jest panów ulubiony sposób
pozyskiwania zleceń i wymarzony klient?

> J. Sz.-D.: Ulubiony jest klient, który wie
czego chce – to nie zawsze się zdarza. Ale jeśli
nie wie, to ten – a chyba mamy w historii biura
takie przypadki – który mówi: zaprojektujcie
mi dom, który będzie miał tyle i tyle metrów
kwadratowych, w nim to, co chcecie, a jeśli
wydacie na wszystko np. 15 mln dolarów, to ja
będę zadowolony.
A czy to nie jest tak, że jeśli na początku
pieniądze nie grają roli, to na końcu zawsze
są kłopoty?

> J. Sz.-D.: Nie, nie zawsze tak jest. Ale za to
w królestwie pieniądza pojawia się coś innego
– jeśli ma być 15 mln dolarów i jest 15 mln dolarów, to klient nagle mówi: gdyby zamiast okien
żelaznych zrobić aluminiowe, to mielibyśmy
14,5 mln, a gdyby zrobić plastikowe, to już byłoby 13 mln – to dlaczego nie robimy plastikowych? To jest wyścig, niekończąca się historia,
w której tylko ograniczony czas budowy może
nas uratować przed ciągłymi dywagacjami, ile
jeszcze można by zaoszczędzić.
> M. M.: Pieniądze liczą się i mają istotny
związek z rzeczywistością u tych klientów,
którzy angażują się osobiście, są w stanie
realizować własne marzenia, idee i do nich
odnosić budżet przeznaczony na realizację.
Wtedy sprawa jest prosta – jeżeli takiemu
inwestorowi coś wydaje się za drogie, to się
o tym z nim dyskutuje.
W sytuacji, kiedy mamy do czynienia
z wielką rozbudowaną strukturą, gdzie nie ma
osoby odpowiedzialnej za projekt, a co więcej
– nie ma osoby, która ma jakikolwiek związek
emocjonalny z projektem, jest już zupełnie
inaczej. Wtedy spotykamy się ze światem
ludzi, którzy wypełniają tabelki. Tabelki są
różne w różnych działach i niekoniecznie
muszą ze sobą korespondować, więc poziom
porozumienia jest dość niski.
> J. Sz.-D.: Ale to są tylko objawy, bo to, co
nas naprawdę dotyka, to jest brak zaufania.
Do architekta przychodzi ktoś nie po to, żeby
dostać uszyty na jego miarę dom, tylko jak do
kogoś, kto ma mu wykonać określone czynności i kogo trzeba kontrolować, sprawdzać
i komu się w gruncie rzeczy nie ufa.
To w JEMS też tak jest?!

> J.Sz.-D.: Też.
Czyli nie ma idealnych klientów?

> M. M., J. Sz.-D.: Są, pewnie gdzieś są!
> M. M.: Nam się też trafiają klienci, którzy do
nas wracają, z którymi udaje się bardzo dobrze
współpracować, a z niektórymi nawet zaprzyjaźnić. Nawet wśród naszych klientów, tzw.
ludzi od biznesu, zdarzają się tacy, którzy mają
pewną wizję i ich sposób widzenia architektury
nie jest, jakby się wydawało, płaski, którzy są
zafascynowani architekturą. Z nimi rozmawia
się inaczej. Łatwiej, bo wiadomo, o co nam
wszystkim chodzi i trudniej, bo oni są często
bardzo świadomi zawodowych realiów.

fot. Dobrochna Stobiecka
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Wystawa JEMS Architekci (Re)kolekcje w Sali Romańskiej Muzeum Architektury
• zrewitalizowana Hala Koszyki w Warszawie wraz z zespołem obiektów biurowych (2016)
• Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (2015)
• zmodernizowany i rozbudowany gmach ASP w Warszawie (2014)
• nowy gmach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu (2013)
• dziesięć innych, ważnych dla pracowni, lecz niezrealizowanych projektów
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> J. Sz.-D.: Czasami nawet są to inwestorzy
z zamówień publicznych, np. dyrektor Biblioteki Raczyńskich – Wojciech Spaleniak – po
prostu kulturalny człowiek.
> M. M.: Pasjonat.
> J. Sz.-D.: To był bardzo dobry klient, któremu te wszystkie przepisy też utrudniały życie,
ale mimo kłopotów potrafił dobrze poprowadzić inwestycję. Rozumiał, że to, jak wygląda
biblioteka jest też dobrem kultury, więc jako
człowiek kultury szanował i cenił to dobro.
Podobnie prezydent Katowic, wprawdzie nie
rozmawiał z nami o architekturze, ale angażował się w realizację Centrum Kongresowego – bo wiedział, po co to robi dla Katowic.
Niestety bardzo często mamy do czynienia
z bezosobowymi klientami, którzy nie wiedzą,
o co im chodzi, którzy tylko trwają, a my jesteśmy dla nich narzędziem, żeby trwać.

DOBRY ARCHITEKT
Jak panowie w tym labiryncie
instytucjonalnym oceniają hasło „dobry
architekt”? Kim trzeba być, żeby być dobrym
architektem? Czy poza byciem dobrym
projektantem, trzeba mieć osobowość, być
dobrym organizatorem, menadżerem?

> J. Sz-D.: Chyba nie ma reguł i zależy z jakiego
punktu widzenia się na to patrzy. Dobrym
architektem jest np. Koolhaas czy Gehry, choć
mało zabawne jest sprzedawanie siebie i architektury jako towaru. W obecnych czasach jest
to dobre podejście, aby odnieść sukces. My wolelibyśmy jednak chyba takiego architekta, który trochę spogląda do tyłu, próbuje zrozumieć,
co jest za plecami i między wierszami.
> M. M.: To jak zdefiniować, co to jest dobra
architektura – im bardziej chce się to określić,
w tym większe wpada się tarapaty. Definicji
jest oczywiście bardzo wiele, formułowanych
z różnych punktów widzenia. Wychowaliśmy
się na definicji architektury jako sztuki bardzo
użytecznej, sztuki kształtowania przestrzeni.
> J. Sz.-D.: Ale teraz coraz bardziej to oscyluje
w stronę „sztuki bezużytecznej”, ale za to
„użytecznego budownictwa”…
Wracając jeszcze do człowieka
i wykonywanego przez niego zawodu
architekta – macie panowie duży zespół
młodych ludzi. Jakie cechy są u nich
wymagane i mile widziane: kreatywność,
punktualność w pracy, odpowiedzialność?

028

Z:A _#57 07/08_2017

O budżecie na
realizację...
U klientów, którzy
angażują się
osobiście, sprawa
jest prosta – jeżeli
takiemu inwestorowi
coś wydaje się za
drogie, to się o tym
z nim dyskutuje.
W sytuacji, kiedy
mamy do czynienia
z wielką strukturą,
gdzie nie ma osoby,
która ma związek
emocjonalny
z projektem, jest
już zupełnie inaczej.
Wtedy spotykamy
się ze światem
ludzi, którzy
wypełniają tabelki.
Tabelki są różne
w różnych działach
i niekoniecznie
muszą ze sobą
korespondować...
> M. M.: Odpowiedzialność jest na pewno
bardzo ważna.
> J. Sz.-D.: Nie chcielibyśmy pracować z ludźmi
nieodpowiedzialnymi, to jasne.
> M. M.: To jest nawet niebezpieczne!
> J. Sz.-D.: Dla mnie ważne jest, żeby taki
młody człowiek chciał umieć wszystko.

A to nie jest niebezpieczne?

> J. Sz.-D.: Nie, bo tego się nie da się osiągnąć. Na pytanie – co jest przez nas wymagane, można odpowiedzieć – to, co się
da uzyskać. Chciałoby się, aby ci ludzie byli
omnipotentni, żeby nie zasłaniali się kimś
innym. A słyszymy zbyt często: „Ja tego
nie rysowałem, to rysował ktoś inny, więc
nie wiem, dlaczego te drzwi są wstawione
w tym miejscu, a to, że ten kanał się nie
mieści, wynika z tego, co obliczył instalator”.
Trzeba chcieć wejść w interakcje i dowiedzieć się, dlaczego ten kanał jest taki
duży i co należałoby zrobić, by go zmniejszyć, poprowadzić w innym miejscu itd.
Chcemy, żeby ta potrzeba wchodzenia
w interakcję wynikała ze zrozumienia
tego, do czego się dąży, czyli – a jest to
w architekturze bardzo ważne – do spojrzenia całościowego.
> M. M.: Nie chcemy największej zmory naszych czasów – wąskiej specjalizacji.
> J. Sz.-D.: Kiedy patrzymy zbyt wąsko na
problem, to nie mamy nic do powiedzenia, bo
problem leży poza „kątem patrzenia”. Kanał
jest za duży i kropka.
Ale na pewno są też w JEMS dobre
przykłady?

> M. M.: Przykładem dobrego architekta jest
Marek Moskal. W czasie pracy nad projektem
Biblioteki Raczyńskich miał on do czynienia
z wielka powierzchnią sufitów w publicznej
przestrzeni czytelni...
> J. Sz.-D.:... i było tam mnóstwo kanałów,
które trzeba było czymś zasłonić. Więc
Marek projektował jakieś drewniane sufity
i męczył się z nimi bardzo, aż przyszedł
któregoś dnia i powiedział – „Nie może tak
być! Już to wszystko przemyślałem, kanały
będą piętro niżej, nie będzie żadnego podwieszanego sufitu, tylko betonowy. Wiem, jak to
wszystko zmienić, tylko mam jeden problem
– czy mamy na to pieniądze?”. A trzeba
dodać, że już były skończone wszystkie
rysunki wykonawcze, mieliśmy zezwolenie
na budowę itd. Wystarczyło tylko zamknąć
oczy i nic już nie robić. Ale on chciał, żeby
było inaczej, lepiej.
> M. M.: I wtedy zainwestowaliśmy mnóstwo
pieniędzy i czasu, żeby to zmienić. Bo dobry
architekt jeszcze na budowie zmienia, jeśli
uzna, że tak trzeba.
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fot. Mirosław Łanowiecki, MA
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Kierowanie tak dużą pracownią to też
problem edukacyjny, panowie dodatkowo
prowadzicie zajęcia na uczelni, więc na
obu frontach przygotowujecie młodych do
zawodu i do bycia dobrymi architektami.
Czy każdy dobry architekt powinien
podejmować trud edukacji młodego
pokolenia?

> M. M.: Jest wielu takich, którzy w ogóle nie
chcą mieć dobrych architektów wśród swoich
pracowników, bo przecież sami muszą być
najlepsi. Ale to jest krótkowzroczna polityka.
Z drugiej strony nie po to szkoli się studentów, żeby mieć skrojonych na własny obraz
i podobieństwo współpracowników. Robi się
to również z innego względu – uczę na PW
od 8 lat i obserwuję, że co 2-3 lata przychodzą na uczelnię zupełnie inni ludzie, z innym
sposobem myślenia i nieważne, czy oceniam
ich dobrze, czy źle – ta edukacja działa w obu
kierunkach. Zatem konieczne jest, żeby
architekci odświeżali swoją pozycję w zawodzie poprzez edukację.
> J. Sz.-D.: Zacznijmy od tego, że szkoła
źle uczy. Pojęcie szkoły wyspecjalizowanej
w uczeniu czegoś jest w ogóle niedobre.
Najlepsza szkoła była i jest taka, w której
rodzice uczą własne dzieci. Potem chodziło
się po naukę do mistrza i nauka ta z czasem
stała się wyspecjalizowana, choć mistrz
z reguły do zbyt wąskiej specjalizacji nie
dopuszczał – inaczej nie byłby mistrzem.
Obecny, najgorszy wariant to szkoła
oderwana od rzeczywistości i żyjąca we
własnym świecie, która właściwie nie wie,
w jakim kierunku przygotowuje adeptów,
bo nie zna realiów, w których oni mają funkcjonować. Tak jest z większością polskich
szkół architektury. One nie istnieją dla
studentów, ale dla pracowników, którym
często przeszkadzają przebywający na
uczelni studenci.

WYSTAWA
Wystawa twórczości w Muzeum
Architektury ma też dużą wartość
edukacyjną. Czy takiej firmie, jak JEMS,
czyli twórcom architektury dużego
formatu, sprawia to satysfakcję?
Czym jest dla panów taka wystawa jak
(Re)kolekcje? Macie ich przecież dużo,
co kilka lat jest w MA wystawa JEMS.
Co to dla Was znaczy?
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> M. M.: Każdy element pobudzenia jest
użyteczny – mam nadzieję dla obu stron.
Również każda próba określenia swojej pozycji
i tego, co się robi, jest na pewno wartościowa
– w tym przypadku dla nas, ale również dla
każdego, kto z tego potrafi, chce i daje radę
zaczerpnąć wiedzę i doświadczenie.
Ta wystawa była trochę nietypowa, bo
nie pokazaliśmy jedynie tych realizacji, które
nam się najbardziej podobały, z których
jesteśmy najbardziej dumni i które są najszerzej omawiane, ale pokazaliśmy także
prace specyficzne, nietypowe i przewijającą
się w naszej twórczości ciągłość myślenia o architekturze, a także warsztat – od
pierwszych kresek, szkiców, poprzez kolejne
wersje projektów, do efektu końcowego.
Pokazaliśmy projekty, które nam się udały
i które nam się nie udały, prace konkursowe,
które przegrały i co z tego całego galimatiasu
wynika, jak on się ciągle odtwarza w procesie
projektowym.
> J. Sz.-D.: Żeby nie było nudno, człowiek
czasem chce się pobawić. Te wszystkie
wystawy, które mieliśmy przyjemność przygotowywać, pokazywały zawsze zaprojektowane przez nas budynki, bardziej poważne
budynki i znowu te same, i jeszcze inne nasze budynki itd. Potem te wszystkie budynki
były jeszcze publikowane we wszystkich
gazetach i w internecie. W końcu nasuwa się
myśl – ile można?
Krótko mówiąc – wciąż jesteśmy wypytywani o budynki, a my czasem wolimy powiedzieć o tym, co nas bawi w pracy, jacy są ludzie
w pracowni, że jest jakiś proces, nie tylko projektowy, itd. O tym trochę były (Re)kolekcje.
Jeżeli więc mamy wystawę we Wrocławiu, jest
to zawsze dla nas przyjemne!
Osiągnęli panowie chyba najwyższy
stopień wolności – w wyborze zleceń
i klientów, w wyrażaniu opinii i własnych
poglądów, również architektonicznych,
a nawet w sposobie prezentacji dorobku.

> J. Sz.-D.: Wolność to nie są te wybory... One
co najwyżej są konsekwencją wolności.
Są też ograniczenia, ale na pewnym
poziomie już jest ich mniej.

> J. Sz.-D.: Jest ich coraz więcej. Ograniczenia
nie muszą oznaczać ograniczenia wolności.
Brak ograniczeń to jest pustka, raczej sytuacja
dyskomfortowa. Wolność może być „od” lub
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O dobrych
architektach...
A trzeba dodać, że
już były skończone
wszystkie rysunki
wykonawcze,
mieliśmy zezwolenie
na budowę itd.
Wystarczyło tylko
zamknąć oczy i nic
już nie robić. Ale
on chciał, żeby było
inaczej, lepiej.
I wtedy
zainwestowaliśmy
mnóstwo pieniędzy
i czasu, żeby to
zmienić. Bo dobry
architekt jeszcze na
budowie zmienia, jeśli
uzna, że tak trzeba...

„do” – od wszystkiego lub do czegoś. Tak naprawdę można mieć tylko wolność do czegoś
i tylko ona daje satysfakcję, i pozwala działać.
W pewnym sensie lepiej przyjąć ograniczenia
i realizować swą wolność poza nimi, niż z nimi
walczyć z poczuciem braku wolności.
Są jednak pracownie projektowe,
które poszły inną droga niż JEMS, po
kilkunastu latach projektowania zajęły
się deweloperką i, jak twierdzą, dało im to
wolność w projektowaniu.

> J. Sz.-D.: Rozmawiałem niedawno z Markiem Budzyńskim, który powiedział, że chyba
popełnił błąd życiowy, że nie zaczął projektować i budować. Sądzę, że to się na dłuższą
metę nie sprawdza. Jeżeli ten sam człowiek

najpierw marzy, a potem sam sobie realizuje
te marzenia, to nazwałbym to rodzajem schizofrenii. Prędzej czy później się pogubi. Musi
być prowadzenie gry pomiędzy tym, który daje
pieniądze, a tym, który kombinuje, co można
za te pieniądze wybudować. Pamiętam czas,
w którym projektant, inwestor i użytkownik
to była ta sama firma i nazywała się Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza. Dla wszystkich uczestników tego procesu cel był jeden...

MARZENIA
Panowie byli chyba już na wszystkich
etapach funkcjonowania zawodowego,
od startu do szczytu. Kiedy było
najprzyjemniej? Czy obecne JEMS to już
jest szczyt marzeń?

> M. M.: Firma, która zatrudnia kilkadziesiąt
osób już jest inna niż ta, którą mieliśmy ponad
15 lat temu. Wtedy była też inna rzeczywistość zewnętrzna. Myśmy też rośli z sytuacją
zewnętrzną i ciężko wyobrazić sobie, co
mogłoby być w firmie inaczej. Gdyby nas było
np. o 1/3 mniej, może bylibyśmy inaczej sprofilowani, rozwijali się w trochę innym kierunku
i szukali zleceń w innej sferze.
Istnieje oczywiście takie niebezpieczeństwo, że firma rozrasta się do rozmiarów,
w których się depersonalizuje, ale ma bardzo
dobre metody produkcji dokumentacji i dzięki
temu cieszy się dużym uznaniem, a szansa
wpadki z tą pracownia jest niewielka. Te największe, które wyrosły z firm poszukujących,
np. Foster & Partners, żywią się już tylko
procedurą, bo mają 500 czy 1000 osób „na
pokładzie” i są maszyną do produkowania.
Ta maszyna zaczyna robić coraz dziwniejsze
i bardziej nieprzewidywalne rzeczy, zupełnie
zdepersonalizowane. W tym nie czuć już ręki
Normana Fostera, który sprzedał udziały
w firmie za setki mln funtów, pozostając jej
szefem. To jest oczywiście coś, o czym można
pomarzyć, ale podejrzewam, że jest to mimo
wszystko nieetyczne. Natomiast firmy, które
robią karierę i zaczynają liczyć się w świecie
krytyki, co się po kilku latach przekłada na
sukces dużo szerszy i bardziej spektakularny,
mają zatrudnionych 10, 15, 20 osób i nie zaliczają się do tych największych.
> J. Sz.-D.: Ostatnia propozycja kupna
JEMS była niepokojąco dawno – w 2002 czy
2001 roku. To była propozycja na poziomie
1 mln funtów, ale nie skorzystaliśmy z niej!
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fot. Mirosław Łanowiecki, MA
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Czy JEMS ma jeszcze marzenia zawodowe
związane z firmą, czy to jest już może etap
całkowitego nasycenia?

> J. Sz.-D.: Marcin Sadowski ostatnio przyjechał wstrząśnięty Kaplicą w Ronchamp.
Widział ją na żywo po raz drugi i powiedział:
„Cholera, mam już pięćdziesiąt parę lat i jeszcze nie zrobiłem nic takiego, i nie wiem, czy mi
się to kiedykolwiek przydarzy”. Pytanie brzmi,
czy w ogóle jeszcze coś takiego może się
przydarzyć? Peterowi Zumthorowi od czasu
do czasu coś takiego się przydarza. Ale to jest
kwestia funkcjonowania w innej strukturze.
Nie chcę przez to powiedzieć, że winna temu
jest struktura – winni jesteśmy my. Zumthor
nie zrobił tego, co myśmy zrobili, żyje w innym
świecie, w innym kraju, ma kilkanaście osób
w zespole i nie chce mieć więcej. Ale prawda
jest też taka, że bliżej do Zumthora i kaplicy
w Ronchamp jest jakiemuś młodemu polskiemu architektowi wolnemu od zobowiązań,
jakie rodzi rynek i które wymagają ciągłej
mediacji i poszukiwania kompromisu.
> M. M.: Ja marzę trochę o normalności
w architekturze, żeby to, co określa jej istotę,
zaczynało też określać jej składowe, które
teraz stanowią potwornie złożony technicznie
i uzależniony od siebie świat. Tymczasem
architektura zawiera w sobie potencjał rozwiązywania problemów w bardzo oczywisty
sposób, całkiem nieskomplikowany. W architekturze, która przeszła różne, czasem
niezbyt fortunne rewolucje, przydałaby się
jakaś doza kontrrewolucji. I to jest moje ciche
marzenie, żeby się gdzieś do tej kontrrewolucji dopisać. Ona już się dzieje, na obrzeżach
architektury – to jest proces coraz głośniejszy,
w jakimś stopniu nonkonformistyczny. Dobrze
byłoby się w tym nurcie znaleźć.
Czy to może znaczyć, że pojawi się u panów
idea, która sprawi, że JEMS przestanie
istnieć albo przeistoczy się w coś, co
zacznie działać na obrzeżu architektury?

> M. M.: Historia się nie kończy, a nawet
zaskakuje nas coraz bardziej. Wcale nie jestem
przekonany, czy za 10, a może nawet 5 lat
nie będziemy funkcjonowali w całkiem innej
rzeczywistości?
> J. Sz.-D.: Nie wiem, czy możemy i czy musimy przekształcać naszą rzeczywistość. Moje
marzenie jest takie, żeby w tej rzeczywistości
jeszcze COŚ zrobić!
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Od redakcji
Przedstawione wypowiedzi są osobistymi opiniami
autorów. Kolejność jest niezamierzona i przypadkowa.

Dzień dobry,
przyszedłem po podpis...
/ ring opinii
Odwiedza Cię koleżanka/kolega architekt bez uprawnień i prosi
o podpisanie projektu, który chce złożyć z wnioskiem o pozwolenie
na budowę. Jak się zachowujesz? Podpisujesz? Sprawdzasz projekt?
Odmawiasz? A jeśli będzie to inżynier budownictwa? Student? Inwestor?
Twój pracownik lub zespół w ramach wyznaczonych obowiązków
w pracowni? Podyskutujmy o podpisywaniu projektów…
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> Jolanta Stefańska-Amerek:
Podpisywania projektów osobom
trzecim – w sensie dosłownym
– nie można uznać za czynność zawodową
i zarobkową architekta. Złożenie podpisu
pod projektem architektoniczno-budowlanym świadczy o autorstwie danego projektu,
a więc i odpowiedzialności projektanta.
Czy można powiedzieć, że jest „podpisywanie dobre” i „podpisywanie złe”? „Podpisywanie złe” – to w moim rozumieniu udawanie,
że jest się autorem projektu, a tak naprawdę
branie zapłaty za taki podpis przy braku znajomości tematu i poczucia odpowiedzialności
za projekt. Z kolei „podpisywanie dobre” to
na przykład rzetelna współpraca z młodszym
kolegą-architektem, który nie ma jeszcze
uprawnień, ale już dużo umie, a np. o zrobienie projektu domu prosi go znajomy czy ktoś
z rodziny. Taki „dobry podpis” oczywiście
wiąże się ze stuprocentową odpowiedzialnością za projekt.

JSA

Skutki „hurtowego” podpisywania projektów mogą być bardzo
poważne, ponieważ nie znając dokumentacji, można podpisać projekt z błędami, które zaowocują
opłakanymi skutkami dla inwestora i dla nas samych. Pamiętajmy:
odpowiedzialność zawodowa!
Znane sobie przypadki architekci powinni
zgłaszać do Izby, między innymi po to jest

PS

arch. Jolanta Stefańska-Amerek

arch. Piotr Sobociński

/ architekt IARP, okręgowy rzecznik

/ architekt IARP, Sobociński Architekci,

odpowiedzialności zawodowej

prezes SARP Oddział Toruń,

w Świętokrzyskiej Okręgowej IARP

sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej IARP

w naszym samorządzie funkcja Okręgowych
Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.
Oczywiście nie jest łatwo udowodnić komuś
złe intencje i nieetyczne postępowanie,
trzeba mieć dowody. Ale powinniśmy reagować. Chyba każdy z nas mógłby, a także być
może nasza Izba powinna (np. na podstawie
informacji z urzędów o liczbie podpisanych
projektów), próbować w jakiś sposób „dotrzeć” do znanych „podpisywaczy”, zapraszać
np. na spotkania Rady Izby i omawiać temat
pod kątem złych praktyk…

w procesie inwestycyjnym, czyli wypełnieniem wszystkich obowiązków architekta.
W tym przypadku architekt uprawniony
może pełnić również rolę mentora, sprawdzającego projekt, wychwytującego niedociągnięcia, pomagającego na trudnej ścieżce
zdobywania doświadczenia, której celem jest
uzyskanie uprawnień.

> Piotr Sobociński:
Prawdopodobnie wszyscy jako
uprawnieni architekci spotkaliśmy się
z podobnym pytaniem. Czasami jest to mały
projekcik, „w zasadzie takie nic”, ot garaż na
przykład. Innym razem jest to coś większego.
Aż się włos jeży na samą myśl, że osoba zamawiająca projekt nie zastanowiła się, zlecając go
projektantowi bez uprawnień lub, co gorsza,
nie ma nawet świadomości tego faktu.
Tymczasem podpisanie projektu jest jednocześnie wzięciem na siebie odpowiedzialności.
Jest również przypisaniem współautorstwa projektu do danej osoby, a wraz z tym wszystkich
tego konsekwencji. To współautorstwo natomiast może być prawdziwe lub tylko pozorne.
Jeśli jest ono prawdziwe, podpisanie
projektu idzie w parze ze świadomym, odpowiedzialnym oraz pełnym wzięciem udziału

PS

Jeśli podpisanie projektu
oznacza jedynie parafkę pod dokumentacją, do której uprawniony architekt nawet nie ma czasu
zajrzeć, współautorstwo jest
tylko pozorne, zakłamujące rzeczywistość. Oprócz doraźnych
korzyści finansowych dla obu
stron nie wnosi nic poza ewentualnymi konsekwencjami.
Niestety, jak to w życiu bywa, podpisanie
projektu nie zawsze jest wzięciem odpowiedzialności za jego sukces, ponieważ cały
splendor w przypadku udanego projektu
spływa i tak na osobę mającą bezpośrednią
styczność z inwestorem. Zawsze natomiast
oznacza to odpowiedzialność za ewentualną
porażkę, za błędy i niedociągnięcia.
Te potencjalne błędy zaś wpływają na
wizerunek całego środowiska uprawnionych
architektów. Jeśli pod projektem widnieje
podpis w polu „projektant”, to nikt winowajcy nie będzie szukał w innych miejscach
tabelki.
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> Daniel Olszewski:
W mojej opinii podpisywanie, czy
jak to się inaczej określa „podbijanie” cudzych projektów jest złą praktyką,
choć wiem, że wielu moich kolegów po fachu
uczyniło z tego źródło dochodów lub dodatek
do pensji. Uważam „podpisywanie” za jeden
z elementów psucia zawodu, jego prestiżu oraz niszczenia rynku zleceń (dumping
uprawiany przez studentów, techników).
Często przyczynia się to do tworzenia przez
quasi-architektów marnej jakości projektów
i architektury, a w konsekwencji do dewastacji przestrzeni publicznej.
Pozostaje jeszcze kwestia autorstwa
i odpowiedzialności z tytułu OC. Ktoś,
kto podpisuje projekt, w myśl prawa staje
się jego autorem i odpowiada za wady!
Dlatego dziwi mnie powszechność tego
procederu. W małych społecznościach jest
to tak częste, że już nikogo nie oburza.
Wręcz przeciwnie, stało się normą jak
łapówki w krajach byłego ZSRR. Nikt tego

DO
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arch. Daniel Olszewski

arch. Bartosz Warzecha

/ architekt IARP, właściciel pracowni

/ architekt IARP, prezes SARP Oddział Koszalin,

APA Daniel Olszewski w Dzierżoniowie

pracownia Warzecha Studio

nie zwalcza, nie piętnuje, a dawanie cichego
przyzwolenia urzędnikom-projektantom na
tzw. fuchy wspiera takie działania.
Nie ma też stosownych narzędzi i instytucji, które mogłyby ten stan zmienić czy
kontrolować. Izba? Organy administracji
architektoniczno-budowlanej? Środowisko?
Koledzy mają donosić na kolegów?

Myślę, że tylko wysokie odszkodowania za błędy w projektach
wypłacane w ramach OC mogą
zniechęcić „podpisywaczy” do
łatwego zarobku i rozwiązać
problem. W „samooczyszczenie”
środowiska raczej nie wierzę.
> Bartosz Warzecha:
Łatwo jest napisać „nie” i już. Na
pewno odrzucam podpisywanie
czyichś projektów jako sposób na zarabianie pieniędzy. Jest to ze wszech miar godne
potępienia i szkodliwe dla naszego zawodu.
Nie wyobrażam sobie również, aby legalizować

BW

Z:A

w ten sposób projekty osób, które nie ukończyły studiów o profilu architektonicznym.
Jednak jest taki etap w życiu architekta,
kiedy ukończył on studia, pracuje już kilka
lat w czyimś biurze, opracował kilkanaście/
kilkadziesiąt projektów i już coś by zaprojektował po swojemu. Ba, ma nawet potencjalne
zlecenie i inwestora (najczęściej znajomego
rodziców lub znajomego znajomych), ale
nie posiada jeszcze uprawnień do projektowania. I wtedy zwykle idzie do swojej koleżanki/
kolegi z roku, którzy mają już uprawnienia
i prosi ich o przysługę. Wymaga to oczywiście
wzajemnego zaufania, „sprawdzenia” projektu
oraz pewnego stopnia bezczelności. Ale czego
człowiek nie robi, jak jest młody?

Zawód architekta to również
sztuka pokonywania przeszkód, które stoją na drodze do
powstania naszego projektu.
Czy taka drobnostka jak „brak
pieczątki” nie jest jednym
z nich?

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Ring:
WG

> Wojciech Gwizdak:
Gdy w 1993 roku Rudy Giuliani został
burmistrzem Nowego Jorku, wcielił
w życie akcję „zero tolerancji”, czym zasłynął
chyba na całym świecie. Zasada nietolerancji
nawet małych, drobnych przestępstw była
realizacją znanej w kryminologii „teorii zbitej
szyby”. W skrócie zakłada ona, że tolerowanie drobnych wykroczeń, brak reakcji na
wybijanie szyb w oknach czy akty wandalizmu
w przestrzeni miejskiej, skutkuje wzrostem
poważniejszych przestępstw w okolicy.
Mam wrażenie, że w przypadku „podpisywaczy” projektów sytuacja jest podobna.

WG

Ponieważ tolerujemy podpisywanie projektów innym kolegom
architektom, zdarzają się „osobniki”, które podpisują wszystko
na prawo i lewo. Oczywiście
kluczowy jest tu brak narzędzi
ze strony Izby do walki z takim
procederem.

Parę lat temu, w ramach działań Świętokrzyskiej Okręgowej Izby, walczyliśmy
z „kolegą” architektem, który, jak wieść
gminna niesie, podpisuje wszystko, a nawet
inni podpisują się za niego. Oczywiście nie
mieliśmy twardych dowodów, ale statystyki,
które mówiły, że kolega robi 17% wszystkich
projektów na terenie gminy Kielce, dawały wiele do myślenia. Ów kolega odmówił
również podpisania oświadczenia, że jest on
autorem wszystkich tych projektów... Okazało
się wówczas, że jesteśmy bezsilni. Izba nie ma
praktycznie żadnych narzędzi do walki z nie-
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arch. Wojciech Gwizdak

arch. Olaf Jasnorzewski

/ architekt IARP, 2G Studio Wojciech Gwizdak,

/ architekt IARP, właściciel Jojo Architektura

członek Rady Legislacyjnej IARP,

w Tarnowie, pracował w biurach

prezes SARP Oddział Kielce

architektonicznych w Polsce i w Irlandii

uczciwymi kolegami, mimo że jest to główny
cel istnienia samorządów.
Samo istnienie Kodeksu Etyki nie wystarczy. Kodeks musi być poparty zapisami
w ustawach i rozporządzeniach, by Izba
miała realne narzędzia karania tych, którzy
nie przestrzegają zasad. Przykład pierwszy
z brzegu: Izba ma zadanie dbania o należyte
wykonywanie zawodu przez swoich członków,
ale nie mamy prawa dostępu do rejestru pozwoleń na budowę prowadzonego przez GUNB
i nie możemy sprawdzić np. ile pozwoleń na
budowę uzyskała dana osoba. Brak takich
narzędzi powoduje, że zbyt często kierowanie
się etyką jest uznawane przez „spryciarzy” za
przejaw „frajerstwa”.
Adept zawodów prawniczych, według
właściwych ustaw, musi być „nieskazitelnego
charakteru” oraz dawać „rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu” i tylko na
podstawie braku takowych można odmówić
dopuszczenia do wykonywania zawodu - radcy
prawnego, adwokata, notariusza i sędziego sądu rejonowego oraz pełnienia funkcji
referendarza sądowego, asystenta sędziego
i ławnika. My takiej możliwości nie mamy.
Aby izba mogła działać nawet w oczywistych
„grubych” przypadkach, niezbędne są narzędzia prawne, bez których osoby nadużywające
swoich uprawnień mogą nam się śmiać prosto
w twarz. A mam wrażenie, że pokolenie, które
będzie wchodzić na rynek, może mieć jeszcze
luźniejszy stosunek do „uprawnień”. Na facebookowym profilu studentów architektury ze
zdziwieniem przeczytałem kiedyś, że znany

mi student oficjalnie oferował swoje usługi
przy wykonywaniu projektów semestralnych...
> Olaf Jasnorzewski:
Według Słownika Języka Polskiego:
„klepacz” – fałszywa, podrabiana
dawniej przez fałszerzy moneta: Za czasów
Jana Kazimierza zjawiają się (…) w wielkiej
ilości prymitywne falsyfikaty, które wyrabiali
najczęściej kuźnicy, osiedli w lasach...
Im dłużej żyję na tym świecie (a właściwie
„w tym kraju” – jak wielu nazywa Polskę),
tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu,
że „klepanie” to nasze narodowe zajęcie.
Wszyscy słyszeli o mechanikach samochodowych, którzy potrafią „wyklepać” nowego
mercedesa ze starej wiaty przystankowej
albo z czterech rozbitych aut, z których żadne
wcześniej mercedesem nie było. Wszyscy nasi
politycy też regularnie „klepią frazesy” przed
kamerami i – obiecując lepsze jutro – klepią się
jowialnie po plecach (a co poniektórzy – także
po brzuchach). Po kilku latach samo-

OJ

dzielnego wykonywania zawodu
zauważyłem z przerażeniem,
że w architekturze także roi się
od „klepaczy” (tu wyjaśniam, że
architektonicznymi „klepaczami”
nazywam tych kolegów z uprawnieniami, którzy widnieją fikcyjnie na dziesiątkach projektów
podsuniętych im do podpisania).
Skutki takiego fałszerstwa są
opłakane z wielu względów. Dzięki

„klepaczom” mamy bowiem:

Z:A
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Podyskutujmy
o tym na Forum Z:A

www.zawod-architekt.pl/forum

arch. Andrzej Depa
/ architekt IARP, przewodniczący Rady
Podkarpackiej Okręgowej IARP,
właściciel pracowni Archi w Rzeszowie

	degradację prestiżu przypisanego dawniej
naszemu zawodowi (bo teraz właściwie
każdy może zrobić projekt, a potem trzeba
tylko znaleźć „gościa od pieczątki”, zwanego architektem, a raczej „klepaczem”,
i wszystko załatwione),
	lekceważący stosunek inwestorów do
autorów projektów i ich dzieł (bo... patrz
punkt powyżej),
	kiepskie stawki za projekty (bo często
wykonują je za półdarmo i „na fuchę” liczni
„kuźnicy” bez uprawnień – niepłacący
składek izbowych, OC, podatków i ZUS-u,
ale mający „klepacza” w kieszeni),
	drastyczne obniżenie jakości merytorycznej i estetycznej projektów (bo wykonują
je ludzie bez polotu, doświadczenia
i odpowiedniej wiedzy, ale za to z garścią
„klepaczy” w zanadrzu).
I tu wracam do słownikowej definicji podanej na wstępie tekstu, a w głowie rodzi
się pytanie – jak długo jeszcze będziemy
przymykać oko na projekty ze sfalsyfikowanym autorstwem oraz na podróbki architektury tworzone przez partaczy i sygnowane
przez „klepaczy” działających w naszym
architektonicznym lesie (który i bez nich
jest już wystarczająco gęsty i nieprzyjazny)? Czy nie czas na zastosowanie jakiejś
kary – dotkliwej i nieuchronnej (choć może
nie tak drastycznej, jak w dawnych wiekach)? W przeciwnym razie – jak za czasów
króla Jana Kazimierza – czeka nas potop
i zgliszcza...

> Andrzej Depa:
Podpisywanie projektu w sposób
naturalny wiąże się z sygnowaniem własnej pracy. Trudno nie zauważyć, że
nie żyjemy w świecie idealnym, nie żyliśmy
i z pewnością nie będziemy. Kwestia podpisywania projektów niewykonanych własnoręcznie nie jest nowością ani domeną zawodu
architekta.
W wieloosobowych biurach projektowych
pracę kilku osób sygnuje projektant z uprawnieniami, często właściciel biura, będący jednocześnie głównym projektantem. Na stronie
tytułowej projektu (budowlanego), zgodnie
z obowiązującym prawem, nie przewidziano
miejsca dla osób niepełniących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
czyli osób bez uprawnień. W tej sytuacji nikt
nie docieka, ile osobistego zaangażowania,
nadzoru lub własnej pracy twórczej wniósł
podpisany architekt. Jest to wzięcie odpowiedzialności, a także praw autorskich, związanych z pracą własnego zespołu działającego
pod szyldem lub nazwiskiem założyciela
biura. Nic w tej kwestii nie zmieniło się
od wielu pokoleń. I nie ma znaczenia, czy
zespół opracowujący jest grupą pracowników
zatrudnionych czy osób współpracujących na
luźnych zasadach.
Zdarza się, że architekci występują jako
sprawdzający w projektach swoich kolegów,
współpracowników na zasadach wzajemności,
gdy mają zaufanie co do kompetencji tychże.
Podpisywanie projektów jest wzięciem
odpowiedzialności zawodowej za utwór,

AD

a także materialnej za skutki z tego wynikające. Sprowadzenie czynności podpisywania do banalnego wykorzystywania
własnych praw nabytych albo czerpania
z tego niewielkich korzyści finansowych
kreuje wyobrażenie, iż praca architekta nie
polega na korzystaniu z wykształcenia (a co
ważniejsze: z doświadczenia), lecz wyłącznie
na postawieniu kilku podpisów. Jest to takie
samo podejście, jak namawianie lekarzy do
wypisywania recept – choć każdy rozumie, że
są farmaceutyki, które nie mogą być dostępne bez recepty.
W każdym zawodzie znajdziemy „podpisywaczy", ale świadomość odpowiedzialności
powinna zdecydowanie zniechęcać do autoryzowania nieznanych projektów.
Jestem przeciwnikiem podpisywania
projektów, w których nie braliśmy czynnego
udziału i trudno jest mi zrozumieć jak można
traktować tę czynność jako źródło dochodu.
Uważam, że jest to postawa zdecydowanie nie zasługująca na pochwałę, nie
rozróżniając, czy projekt przygotował inżynier
budownictwa nie posiadający wystarczających uprawnień, architekt bez uprawnień czy
student. Jest to obniżanie statusu

zawodu, który dla większości
z nas jest pasją. Jest to nieetyczne, a rażące przypadki takiego
zachowania powinny być wyraźnie wskazane i poddane ocenie
przez OROZ.
Galopujący relatywizm w stylu „nie matura,
lecz chęć szczera...” nie jest „moją bajką”.
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10 prostych, lecz być może
ważnych pytań

ZA

arch. Piotr Średniawa, architekt IARP

Jubileusz piętnastolecia naszej izby – Izby Architektów RP to okazja do satysfakcji, szczególnie dla tych
Koleżanek i Kolegów, którzy zakładali nasz samorząd zawodowy, a następnie poświęcili swój czas
i wysiłek dla jego działalności i funkcjonowania. Rocznica to także czas podsumowań – zarówno efektów
pozytywnych, jak i tych negatywnych, tak sukcesów, jak i porażek.

M

Miniony okres był czasem gromadzenia bardzo
wielu doświadczeń, także takich, których nie
przewidywaliśmy w momencie zakładania
Izby. Zyskaliśmy pogłębioną wiedzę o stanie
naszego środowiska i nurtujących je problemach, jak i na temat zewnętrznego otoczenia
i uwarunkowań, w których przyszło nam
funkcjonować. Działalność naszej Izby w skali
ogólnopolskiej ujawniła m.in. oczywisty fakt,
że zupełnie inne są problemy Warszawy i jej
aglomeracji, inne aglomeracji Katowickiej, Trójmiasta czy Poznania, a zupełnie inne małych
miast i wsi na wschodnich i zachodnich obszarach naszego kraju. I, co oczywiste, różne są
problemy architektów w zależności od miejsca
ich zawodowej działalności i aktywności.
Te piętnaście lat to również złożone
doświadczenia funkcjonowania w naszej
odradzającej się demokracji i dojrzewającej
gospodarce wolnorynkowej oraz w ich mało
przyjaznym otoczeniu prawnym.
Jubileusz Izby powininen być także okazją
do refleksji nad przyszłością. Na ostatnim
Okręgowym Zjeździe Śląskiej Okręgowej IARP
w Katowicach, w trakcie dyskusji, jako działający w Izbie od samego jej początku, zobowiązałem się do podjęcia próby zdefiniowania
naszych celów w oparciu o to piętnastoletnie
doświadczenie. Zadanie to – chwytliwe na
poziomie hasłowych deklaracji – na poziomie
konkretnych już rozważań okazuje się bardzo
trudne i skomplikowane. Ponieważ jednak
w pewnym wieku z podjętych zobowiązań
należy się wywiązywać, postanowiłem nieco
inaczej ująć problem. Przyjąłem, że bardziej
sensowna jest próba sformułowania problemów w postaci pytań, niż próba jednoosobo-
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wego i, siłą rzeczy, subiektywnego zmierzenia
się z tymi zagadnieniami.
Funkcjonujemy w coraz bardziej skomplikowanych systemach prawnych, które
uległy i nadal ulegają ogromnej komplikacji
i segmentyzacji. Jednym z tych stosunkowo autonomicznych obszarów, generalnie
obejmujących prawo administracyjne, jest
system praw, ustaw, przepisów i rozporządzeń – o różnej randze i różnym polu regulacji
– dotyczący bardzo szeroko rozumianego
zagospodarowania przestrzennego. W Polsce
ten zakres regulacji musiał być zbudowany po
upadku systemu komunistycznego w zasadzie
od podstaw i nadal jest daleki od finalnej,
stabilnej postaci.
W opiniowaniu poszczególnych elementów tego systemu aktywnie uczestniczyło
nasze środowisko architektoniczne, najpierw
zrzeszone w SARP i TUP, a później również
w Izbie Architektów i Izbie Urbanistów. Zaskakiwani i przytłoczeni ilością nowych regulacji, jak i brakiem ich spójności, przyjęliśmy
– uczestnicząc w opiniowaniu praktycznie gotowych już zewnętrznych projektów – zgodną
niejako z ustawą, reaktywną postawę, bez
uprzedniego wypracowania jednoznacznego,
spójnego, własnego generalnego poglądu na
problemy, regulowane w powstających aktach
prawnych. W związku z tym nasz udział sprowadzał się (i nadal sprowadza) do prób wprowadzania słusznych naszym zdaniem korekt,
jednak nie mają one istotnego wpływu na zasadniczy kształt regulacji. Patrząc z perspektywy piętnastu lat, jesteśmy w stanie dość
precyzyjnie wyartykułować raczej to, czego
jako środowisko nie chcemy i co uznajemy za

szkodliwe, niż to, czego oczekujemy i chcemy.
Prawdopodobnie ulegliśmy również dość charakterystycznemu syndromowi utożsamiania
środków czy też narzędzi, jakimi są regulacje
prawne, z rzeczywistymi celami.
W trakcie piętnastoletniego już funkcjonowania Izby nie udało się, z wielu zarówno
obiektywnych, jak i subiektywnych przyczyn,
sformułować podstawowych poglądów
naszego środowiska na zasadnicze problemy dotyczące zarówno szeroko rozumianej
polityki przestrzennej, jak i również szeroko
rozumianego wykonywania naszego zawodu.
Kwestie te ujawniały się stopniowo w czasie
całych tych kilkunastu lat, jednak koncentracja na bieżących sprawach i zagadnieniach
prawdopodobnie przesłoniła nam wytyczenie
strategicznych kierunków i dążeń. Problem
jest o tyle istotny, że uchwalane i wdrażane
regulacje w tym zakresie (podporządkowane
generalnie neoliberalnej doktrynie i podlegające wpływom różnych grup lobbystycznych)
nie wyznaczają jakiegoś stabilnego horyzontu, lecz są raczej sumą bieżących i doraźnych
interesów różnych grup nacisku.
Po piętnastu latach istnienia naszej Izby
wydaje się, że powinniśmy potrafić sformułować 10 pytań dotyczących fundamentów naszych działań. Pytania te są zbiorem konkluzji
płynących z wielu lat opiniowania różnych
aktów prawnych, przygotowań do konferencji,
dyskusji środowiskowych i nie dotyczą jedynie
teraźniejszego działania Izby. Tak naprawdę są
pytaniami o przyszłość wykonywania zawodu
architekta w naszym kraju oraz o przyszłość
naszego samorządu, a tym samym o przyszły
kształt przestrzeni naszego kraju.

Z:A

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Po piętnastu latach istnienia
naszej Izby wydaje się, że
powinniśmy potrafić sformułować
10 pytań dotyczących
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Pytania te można wstępnie pogrupować
w trzy obszary:
	nasze wewnętrzne regulacje i zależności wpływające na skuteczność działań
samorządu wewnątrz środowiska i w jego
otoczeniu zewnętrznym,
	osiąganie członkostwa w Izbie przez młode pokolenie, czyli w istocie zasadnicze
pytania o przyszłość zawodu,
	przestrzeń i polityka przestrzenna,
w której jesteśmy nie tylko konsumentami
uregulowań zewnętrznych, lecz chcemy
i powinniśmy być również ich kreatorami.

I. SYNERGIA WEWNĘTRZNA
Pytanie 1.
Jak osiągnąć synergię działań pomiędzy Radą
Krajową i Okręgami, wykorzystując ogromne
już doświadczenie organizacyjne Okręgów
i posiadany przez nie potencjał intelektualny?
Kwestie te są o tyle zasadne, że zarówno Ustawa o samorządach (...), jak i nasze wewnętrzne
regulacje nie są w tym zakresie jednoznacznie
precyzyjne. Jakie winny być relacje pomiędzy
Radami Okręgowymi a Radą Krajową? Czy
układ winien być hierarchiczny czy też partnerski? Jak dużą autonomię powinny posiadać
okręgi, tak aby możliwe było wypracowywanie
koniecznego, jednolitego stanowiska Izby jako
całości, przy jednoczesnej dużej aktywności
okręgów celem uzyskania większej efektywności i skuteczności działań?

Pytanie 2.
Jaki powinien być podział zadań pomiędzy Izbą a SARP? Czy podział dokonany na
początku działania samorządu, w którym
Izba Architektów obejmuje problematykę
wykonywania zawodu, a SARP problematykę
twórczości, jest w swojej zasadniczej istocie
sensowny? Czy może związek wykonywania zawodu z twórczością ma charakter tak
integralny, iż rozdzielenie tych obszarów jest
zupełnie sztuczne i afunkcjonalne, a tym samym sprzeczne z filozofią profesji architekta,
a jednocześnie osłabia skuteczność działania
całego naszego środowiska?

Pytanie 3.
Jaki jest nasz stosunek do Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych?
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Patrząc z perspektywy
piętnastu lat, jesteśmy
w stanie dość precyzyjnie
wyartykułować raczej to,
czego jako środowisko nie
chcemy i co uznajemy za
szkodliwe, niż to, czego
oczekujemy i chcemy.
Prawdopodobnie
ulegliśmy również dość
charakterystycznemu
syndromowi utożsamiania
środków czy też narzędzi,
jakimi są regulacje prawne,
z rzeczywistymi celami.

wykonywania zawodu w dwóch kategoriach
uprawnień: ograniczonych i nieograniczonych,
który zawarty został w następnym pytaniu.

Pytanie 5.
Czy uważamy za sensowne funkcjonowanie
uprawnień ograniczonych? Wieloletnie doświadczenia wskazują na bardzo negatywne
skutki takich praktyk, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie – niezgodnie
z obowiązującym prawem – bardzo wiele
większych obiektów projektowanych jest
przez osoby posiadające właśnie uprawnienia
ograniczone. Stara maksyma, iż zły pieniądz
wypiera dobry pieniądz, ma tutaj niemal wzorcowe zastosowanie.

Pytanie 6.
Czy widzimy w niej ulicę o ruchu jednokierunkowym, zabezpieczającą wyłącznie nasze
interesy, czy też instrument zachowujący
dziedzictwo kulturowe? Czy Izba powinna
aktywnie włączyć się w ten obszar wykonywania przez nas zawodu poprzez Rzeczników
Odpowiedzialności i Sądy Dyscyplinarne przyjmujących dotąd stosunkowo ambiwalentną
postawę wobec problemów związanych
z prawem autorskim?

II. KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ
ZAWODOWY
Pytanie 4.
Jaki jest nasz pogląd na dwustopniowy system
nauczania wyższego na uczelniach architektonicznych? Problem leży tu nie tylko w samym
systemie nauczania (aczkolwiek należy
rozważyć problem relacji, w ramach studiów,
przedmiotów teoretycznych i praktyczno-projektowych), lecz w konieczności dokonania oceny, czy sensowne jest trwałe usankcjonowanie
dwóch kategorii architektów. W chwili obecnej
trudno oszacować liczbę absolwentów, którzy
nie podjęli decyzji o kontynuowaniu nauki na
stopniu magisterskim, jednak liczba uczelni architektonicznych nie posiadających akredytacji
umożliwiającej prowadzenie studiów drugiego
stopnia stale się zwiększa, co oznacza, że
w perspektywie kilku lat liczba takich absolwentów niewątpliwie znacznie się powiększy.
Pochodnym tego będzie problem dotyczący

W jaki sposób weryfikować przygotowanie
zawodowe przed udzieleniem uprawnień?
Jak długo powinny trwać praktyki w projektowaniu i na budowie? Pod czyim kierunkiem
winny być odbywane i jaki zakres powinny
obejmować? Czy należy kontynuować obecną
formę egzaminu testowego, czy może wprowadzić system klauzulowy?
Seria tych powiązanych ze sobą pytań jest
o tyle zasadna, że doświadczenia z prowadzonych przez samorząd egzaminów ujawniają poważne problemy z systemowym poszerzaniem
wiedzy przez młodych architektów, którzy do
nabycia samodzielności w zawodzie potrzebują
realnych praktyk odbywanych po studiach.

III. PRZESTRZEŃ I POLITYKA
PRZESTRZENNA
Pytanie 7.
Jaka powinna być przyszłość planowania
przestrzennego w Polsce po likwidacji Izby
Urbanistów oraz planowanym ponownym
przywróceniu regulacji zawodu urbanisty?
Ten obszar działań przestrzennych, rozpoczynający wszelką działalność inwestycyjną,
wobec funkcjonowania Izby Urbanistów pozostawał poza zainteresowaniem i jurysdykcją
Izby Architektów. Czy wobec zmienianej
rzeczywistości nie należałoby włączyć ten
obszar w działalność naszej Izby, tak aby
samorząd architektów obejmował wszystkie
problemy w szeroko rozumianym zagospodarowaniu przestrzennym?
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Pytanie 8.
Jak widzimy system planowania przestrzennego? Jako statyczne dokumenty MPZP
czy jako dynamiczny, permanentny proces?
Czy uważamy, że konieczna jest likwidacja
procedury WZiZT jako zdecydowanie szkodliwej dla regulacji przestrzennych?
Obecny system regulowany ustawą „wtłoczył” planowanie przestrzenne w bardzo silnie
zbiurokratyzowane ramy i reguły, w ogromnym stopniu uniemożliwiające „elastyczne
reagowanie” na zmieniające się uwarunkowania. Nawet bardzo niewielka zmiana planu
obwarowana jest bardzo długą procedurą
administracyjną. Wobec powyższego – w sposób oczywisty spowodowało to wykonywanie
planów w maksymalnym stopniu „otwartych”,
w bardzo niewielkim stopniu budujących ład
przestrzenny. Znaleźliśmy się w dość dziwnym
miejscu, w którym posiadamy planowanie
przestrzenne i architekturę, natomiast gdzieś
porzuciliśmy stopień pośredni, tj. urbanistykę.

Pytanie 9.
Jaka naszym zdaniem wina być rola państwa i organów samorządowych w polityce
przestrzennej? Aktywna z wszelkimi lub
dużymi uprawnieniami, czy też, jak od 25 lat,
całkowicie pasywna i liberalna?
Obecnie funkcjonujący system domyślnie
przyjęty za obowiązujący standard, zasadniczo odbiega od regulacji funkcjonujących
w rozwiniętych państwach europejskich, przez
co sprzyja bardziej spekulacji i chaosowi przestrzennemu niż kreowaniu ładu przestrzennego. Odpowiedź na pytania 8. i 9. ma fundamentalne znaczenie w opiniowaniu przykładowo
Kodeksu budowlanego i Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pytanie 10.
Jak uzyskać optymalną równowagę pomiędzy
naszym grupowym interesem środowiska architektonicznego a dbałością o wysoką jakość
rodzimej przestrzeni? Pytanie pozornie retoryczne, lecz jest w zasadzie pytaniem o możliwości uzyskania przez nasze środowisko
właściwych warunków wykonywania zawodu,
w szczególności przeciwdziałania dumpingowym procesom połączonym z obciążaniem
architektów dodatkowymi obowiązkami.
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Teoretycznie forum
takiej dyskusji winny
być nasze Zjazdy
Krajowe, w szczególności
te o charakterze
programowym. Jednak,
jak wskazuje praktyka,
z powodu ich dynamiki
oraz, siłą rzeczy,
ograniczonego czasu
trwania nie są w stanie
spełnić tej roli.
Być może w takiej
sytuacji odpowiednia
dyskusja winna toczyć
się na poziomie Okręgów,
lokalnych i ogólnopolskich
konferencji, a wnioski
mogłyby być przeniesione
na forum Konwentu
Przewodniczących,
stanowiąc uporządkowany
materiał dla Rady
Krajowej?

Niestety wszelkie organizacje, które można nazwać „korporacją” (niezależnie od ich
rodowodu), nie cieszą się w Polsce zaufaniem władz i nie są postrzegane pozytywnie
w ocenie społecznej. Dlatego tak istotna
jest prezentacja naszej profesji zarówno
jako zawodu zaufania społecznego, lecz
– co ważniejsze – jako środowiska i organizacji społecznie użytecznej. Bez takiego obrazu w zewnętrznych opiniach bardzo trudno
będzie nam osiągnąć nasze cele samorządowe oraz kreować przyszły obraz przestrzeni
naszego kraju.
***
Można stawiać i mnożyć kolejne istotne
pytania, lecz wskazane 10 zagadnień tworzy
wystarczająco już obszerny wolumen. Prawdopodobnie można by również postawić
niepodważalną tezę, że w kwestiach tych

nasza Izba wielokrotnie zabierała głos,
poświęcając gigantyczne wręcz ilości czasu
i energii, i w związku z tym panuje pozorny
pogląd, iż posiadamy wypracowane własne
stanowisko. Niestety w trakcie opiniowania
aktów prawnych zarówno zewnętrznych,
jak i naszych wewnętrznych, izbowych,
napotykamy nadal na tę samą trudność:
a mianowicie brak pewności, jaki jest nasz,
jako Izby, generalny pogląd w powyższych
kwestiach. W efekcie zamiast zajmować
się istotą problemu, zajmujemy się bardzo
często kwestiami detaliczno-stylistycznymi
i niuansami prawnymi, pomijając kwestie
zasadnicze.
Teoretycznie forum takiej dyskusji
winny być nasze Zjazdy Krajowe, w szczególności te o charakterze programowym.
Jednak, jak wskazuje praktyka, z powodu
ich dynamiki oraz, siłą rzeczy, ograniczonego czasu trwania nie są w stanie
spełnić tej roli. Funkcjonowanie naszej
Izby w formule demokratycznej organizacji
obliguje do szerokiej dyskusji i wypracowania zarówno konsensusu, jak i jednolitego
stanowiska. Być może w takiej sytuacji
odpowiednia dyskusja winna toczyć się na
poziomie Okręgów, lokalnych i ogólnopolskich konferencji, a wnioski mogłyby być
przeniesione na forum Konwentu Przewodniczących, stanowiąc uporządkowany
materiał dla Rady Krajowej? Również
nasze izbowe czasopismo Zawód:Architekt
jest znakomitym polem dla podejmowania
takiej dyskusji.
Wydaje się, że rocznica piętnastolecia
funkcjonowania Izby może stanowić okazję
do przynajmniej próby przedyskutowania
i wypracowania jednolitego stanowiska
w kwestiach zasadniczych i wyznaczenia
strategicznych kierunków działania na
przyszłość. Byłby to chyba najlepszy nasz
wspólny prezent na jubileusz naszego samorządu.

Piotr Średniawa
architekt IARP
> bsp.architekt@gmail.com
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Od redakcji
O konkursach w formule „open call” pisaliśmy na łamach Z:A już kilkakrotnie – prezentowaliśmy
doświadczenia flamandzkie, rozmawialiśmy z naczelnym architektem tego belgijskiego regionu z siedzibą
rządu ze stolicą w Brukseli. Cieszymy się, że dzięki tamtym publikacjom mamy właśnie możliwość
przedstawienia pierwszych polskich doświadczeń z tą formułą organizacji konkursu dla architektów.

Poznań przetestował
konkurs „open call”
Jakub Głaz

Procedura dwuetapowego konkursu w formule „otwartego zaproszenia” opracowana w Belgii
została przetestowana w Poznaniu. Droga do finalnego efektu była długa, ale satysfakcjonująca.
Konkurs w nowej formule daje o wiele bardziej precyzyjne rezultaty oraz zapewnia finansowy
komfort uczestnikom – oceniają zaangażowani.

W

W 2014 roku w Poznaniu doszło do politycznej
rewolucji, która pociągnęła za sobą zmiany
w myśleniu o rozwoju miasta. Po szesnastu
latach rządów Ryszarda Grobelnego fotel
prezydenta objął Jacek Jaśkowiak. Poprzedni
gospodarz magistratu pożegnał się ze stanowiskiem m.in. dlatego, że Urząd Miasta pod
jego kierownictwem coraz gorzej radził sobie
z prawidłowym kształtowaniem miejskiej
przestrzeni. Przetwarzano ją często albo pod
dyktando drogowców, albo prywatnych inwestorów. Nie było też prawie konkursów na
przeobrażenie miejskich placów lub ulic. Jeden
z nielicznych, na przebudowę płyty Starego
Rynku, odbył się w 2008 roku i nie dostarczył
interesujących rozwiązań. Kolejny, na przeobrażenie ulicy Taczaka, zainicjowany raczej
przez radnych niż urzędników, rozstrzygnięto
już po zmianie prezydenta.
W nowej kadencji, w krótkim czasie
ogłoszono aż trzy otwarte konkursy na przebudowę kluczowych ulic i placów. Pierwszy,
w 2015 roku, uratował miasto przed mocno
niedoskonałą, drogową koncepcją przebudowy
niegdyś reprezentacyjnej ul. św. Marcin. Postępowanie współorganizowane przez SARP
odbyło się w tradycyjnej otwartej jednoetapowej formule wzbogaconej jednak o publiczną
prezentację i dyskusję jeszcze przed oficjalnym
rozstrzygnięciem. Konkurs objął też sąsiednie
ulice ścisłego centrum, tak by w przyszłości
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przetwarzać je według spójnej koncepcji. Jesienią 2015 roku pierwszą nagrodę otrzymała
poznańska pracownia Studio ADS.
Drugi, ogłoszony w 2016 roku, dotyczył
przebudowy placu Kolegiackiego, uwolnionego
wreszcie od parkingu psującego przestrzeń
przed Urzędem Miasta. Tu organizatorem
było miasto, zastosowano otwartą formułę,
ale wiele pracowni zostało wyeliminowanych
na starcie dzięki specyficznym warunkom
regulaminu, wyśrubowanym przez miejskich
urzędników z Wydziału Zamówień i Obsługi
Urzędu. Wymagano wykazania się odpowiednim dorobkiem w zakresie realizacji przestrzeni
publicznych w ciągu trzech lat poprzedzających konkurs. Starsze realizacje nie wchodziły
w grę. Zawody wygrała pracownia Urbantech,
poznańskiego architekta Krzysztofa Urbaniaka.
Poziom prac nadesłanych na obydwa
wymienione konkursy uznano ogólnie za dość
dyskusyjny. Przyczyn szukano m.in. w sposobie przygotowania zawodów, ich regulaminach, ogólności wymagań oraz obostrzeniach
formalnych. Od 2015 roku miasto przygotowywało więc procedurę w innej, nowatorskiej formule typu „open call”, sprawdzonej
w Belgii. Miała ona wyeliminować podobne
rozczarowania. Efekt? Organizatorzy i finaliści
konkursu na ogół chwalą nowe rozwiązanie
i postulują powtórzenie takiej formy w przypadku niektórych konkursów.

Konkurs na koncepcję rewaloryzacji
Rynku Łazarskiego w Poznaniu
Organizator: Miasto Poznań
Lokalizacja: Poznań, dzielnica Łazarz
Ogłoszenie konkursu: 28.10.2016
Rozstrzygnięcie konkursu: 31.03.2017
Sąd konkursowy:
przewodniczący:
• a rch. Zbigniew Maćków
członkowie:
• a rch. Katarzyna Podlewska
• a rch. Dawid Strębicki
• Izabela Małachowska-Coqui, architekt
krajobrazu
• P iotr Wiśniewski, dyrektor Biura Koordynacji
Projektów i Rewitalizacji Miasta, UM Poznań
• Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski
Konserwator Zabytków, UM Poznań
• Iwona Rafińska, prezes Targowiska sp. z o.o.
• Filip Olszak, przewodniczący Rady Osiedla
Św. Łazarz
sekretarze konkursu (bez prawa głosu):
• Joanna Dulińska, Biuro Koordynacji
Projektów i Rewitalizacji Miasta, UM Poznań
• Dariusz Zych, Biuro Koordynacji Projektów
i Rewitalizacji Miasta, UM Poznań
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WYCIĄG Z ZAŁOŻEŃ KONURSU
WEDŁUG FOLDERU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO
PRZYGOTOWANEGO DLA POTRZEB KONKURSU
PRZEZ MIASTO POZNAŃ
OPIS AMBICJI I OCZEKIWAŃ ZAMAWIAJĄCEGO
Celem konkursu jest podniesienie
atrakcyjności przestrzeni Rynku Łazarskiego
poprzez modernizację infrastruktury
istniejącego targowiska, odnowę nawierzchni,
wprowadzenie nowych funkcji społecznych
i kulturowych oraz wprowadzenie nowych
atrakcyjnych elementów urbanistyczno-architektonicznych pozwalających wykreować
dla tego miejsca wysoką jakość przestrzeni
publicznej. (...)
Rewaloryzacja obejmować ma zagadnienia
urbanistyczne, architektoniczne,
funkcjonalne, estetyczne i techniczne. Rynek
Łazarski ma stanowić lokalne centrum,
integrujące przestrzennie, funkcjonalnie
i kompozycyjnie przestrzeń dzielnicy.
Rozwiązania projektowe mają doprowadzić do
wydobycia i wzmocnienia potencjału handlowo-usługowego (centrotwórczego), społecznego,
kulturowego i rekreacyjnego. Proponowane
rozwiązania uwzględniać mają także powiązania
komunikacyjne i funkcjonalne w odniesieniu do
obszaru dzielnicy.

ZAKŁADANY BUDŻET NA PRACE BUDOWLANE
10 000 000 zł brutto
PROPONOWANE HONORARIUM DLA ZWYCIĘSKIEGO
ZESPOŁU PROJEKTOWEGO ZA DALSZE OPRACOWANIE

STAN ISTNIEJĄCY
WEDŁUG FOLDERU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO
PRZYGOTOWANEGO DLA POTRZEB KONKURSU
PRZEZ MIASTO POZNAŃ

PROJEKTU
6% od budżetu na prace budowlane
maks. wynagrodzenie 600 000 zł brutto
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Złożenie wniosków o dopuszczenie
do udziału w konkursie
Złożenie portfolio (maks. 3 projekty,
maks. 30 stron A4)
ETAP I KONKURSU
Złożenie opisu wizji (maks. 2 strony A4)
Ocena portfolio
ETAP II KONKURSU
Złożenie koncepcji projektu Rynku Łazarskiego
(maks. 25 stron A3 + makieta w skali 1:250)
WYNAGRODZENIE W II ETAPIE KONKURSU
14 000 zł brutto dla każdego z 5 zaproszonych
zespołów projektowych
NAGRODY W II ETAPIE KONKURSU
I nagroda 15 000 zł brutto
II nagroda 10 000 zł brutto
III nagroda 8 000 zł brutto
Zamawiający zaprosi także autora wybranej
pracy konkursowej do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki.
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miejsce 1.
projekt: APA Bułat
Zespół projektowy: Jacek Bułat, Michał
Bułat, Adam Błaszczyk, Cyprian Prusakowski,
Marta Rajpolt

Konkursy
w dotychczasowej
formie angażują
pracownie,
nie płacąc im za
czas i wysiłek. Poza
tym zamawiający,
mimo wielu prac
konkursowych, często
nie dostaje projektu
odpowiedniej jakości.
Dzięki formule
flamandzkiej była
szansa na bardziej
dopracowane
projekty, zgodne
z oczekiwaniami.
PIOTR LIBICKI
pełnomocnik Prezydenta Miasta
Poznania ds. Estetyki Miasta,
PLASTYK MIEJSKI
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Konkurs w wersji flamandzkiej
Pionierskie zawody dotyczyły przebudowy
Rynku Łazarskiego, jednego z centralnych
placów historycznych dzielnic Poznania (każdy
z nich od dekad pełni funkcję targowiska).
Do lat 80. na poznańskich rynkach stragany składano na noc i weekendy, jednak po
ustrojowym przełomie zamontowano większe
wiaty bez możliwości szybkiego demontażu
oraz masywne kontenerowe pawilony. Otwarte przestrzenie zostały na stałe zagracone
i wyrosło całe pokolenie poznaniaków, które
nie widziało pustych placów i rynków.
Placami administruje miejska spółka
Targowiska, która przez lata nie wykazywała
większego talentu w estetyzacji i racjonalizacji powierzonej jej przestrzeni. Kiedy trzy lata
temu zabrała się za remont Rynku Łazarskiego nic jeszcze nie wskazywało, że tym razem
sprawy pójdą innym torem. Plac zamierzano
przekształcić według koncepcji bazującej na
studenckich projektach dla tego niełatwego
miejsca. Łazarski to bowiem spora powierzchnia, znaczące różnice poziomów, nieregularny
kształt i chaotyczny układ komunikacyjny.
Ścierają się tu też interesy wielu grup społecznych i zawodowych.
Ratunek nadszedł w ostatniej chwili.
– W 2015 roku poznańscy architekci Jola Starzak
i Dawid Strębicki zainteresowali mnie swoim
artykułem w „Zawód:Architekt” o konkursach
w formule flamandzkiej. To było to! – mówi
Piotr Libicki, plastyk miejski, zwany oficjalnie

pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Poznania
ds. Estetyki Miasta. Libicki uznał, że warto
zaadaptować nowatorską formułę w przypadku Łazarskiego. – Już wcześniej zacząłem
dostrzegać, że coś jest nie tak z konkursami
w dotychczasowej formie, gdy angażuje się
pracownie, nie płacąc im za czas i wysiłek. Poza
tym zamawiający, mimo wielu prac konkursowych, często nie dostaje projektu odpowiedniej
jakości. Dzięki formule flamandzkiej była szansa na bardziej dopracowane projekty, zgodne
z naszymi oczekiwaniami – tłumaczy.
Na czym polega formuła „otwartego
zaproszenia” w wersji flamandzkiej? Przypomnijmy najważniejsze informacje z artykułu
Starzak i Strębickiego. Co pół roku Naczelny
Architekt Regionu Flandrii ogłasza listę
projektów, których zakres uzgodnił wcześniej
z zamawiającymi władzami samorządowymi.
Pracownie zainteresowane wzięciem udziału
w konkursie przesyłają swoje portfolio oraz
opis koncepcji projektu. Na ich podstawie
wybiera się 10 zespołów, z których klient
wybiera od 3 do 7 pracowni biorących udział
w dalszych pracach. Biura wybiera się tak,
by różniły się stażem, doświadczeniem oraz
podejściem do zagadnień projektowych.
Po spotkaniu się z klientem i dokładnym
poznaniu jego oczekiwań, architekci przystępują do odpłatnych prac nad końcowym
projektem. Finał to publiczna prezentacja
prac przed klientem i Naczelnym Architektem
Flandrii, którzy dokonują wyboru zwycięzcy.
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miejsce 2.
projekt: BASIS Biuro Architektoniczne
Sirojć i Szkółka
Zespół projektowy: Dariusz Sirojć,
Krzysztof Szkółka

Projektantom od samego początku znany jest
budżet przewidziany na realizację.
– Takie rozwiązanie pozwala silniej zaangażować projektantów, którym płaci się za
pracę oraz umożliwia dialog i konsultacje na
poszczególnych etapach konkursu – docenia
rozwiązanie Libicki, który był konsultantem
jury konkursowego. Pokrycie kosztów za pracę
to silnie podkreślany przez projektantów atut,
który odróżnia formułę „open call” od standardowo ogłaszanych zawodów.

Otwarte zaproszenie w Poznaniu
Poznańskie „otwarte zaproszenie” było zmodyfikowaną wersją flamandzkiego rozwiązania.
Dwuetapowy otwarty konkurs poznański Urząd
Miasta ogłosił 28 października 2016 roku.
W pierwszym etapie jury dokonywało wyboru
finalistów na podstawie łącznej oceny jawnego portfolio projektantów i anonimowego
opisu wizji rewaloryzacji Rynku Łazarskiego.
Portfolio, punktowane, choć nieobowiązkowe,
miało zawierać od jednego do trzech projektów
dla przestrzeni publicznej – niekoniecznie zrealizowanych, tak by umożliwić start młodym
pracowniom. Jako element jawny, portfolio
uznano za mniej znaczące (40 proc. oceny).
Upublicznienie ewaluacji portfolio nastąpiło
przed oceną opisów wizji i ich rozkodowaniem.
– Nadesłano ponad 20 zgłoszeń, trzy musieliśmy zdyskwalifikować z powodów formalnych. Z reszty, na podstawie oceny portfolio
i opisów proponowanego podejścia do pro-
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jektu, wybraliśmy pięć zespołów – relacjonuje
arch. Dawid Strębicki, członek sądu konkursowego. Ten etap zakończył się 22 grudnia
2016 roku. Do drugiego etapu zakwalifikowały
się kolejno pracownie: Basis z Wrocławia,
Aleksandry Wasilkowskiej z Warszawy, zespół
projektowy pracowni Macieja Siudy i Marty
Tomasiak, Biuro Projektów Lewicki Łatak oraz
Autorska Pracownia Architektoniczna Jacka
Bułata z Poznania. – Szczęśliwie się złożyło,
że do finału trafiły pracownie z różnych pokoleń: od trzydziestolatków po architektów dwa
razy starszych – komentuje Dawid Strębicki.
W styczniu 2017 r., już w ramach II etapu
odbyły się dwa robocze spotkania (jedno z wizją lokalną w formie spaceru) dla wszystkich
zespołów, w tym konsultacje z radnymi. Dało
to możliwość głębszego zapoznania się z tematem, poznania oczekiwań zamawiającego
oraz zadawania pytań. – To znacznie pomogło
uniknąć nieporozumień lub rozwiązań, które
jury musiałoby odrzucić w ostatnim etapie –
komentuje Weronika Sińska-Mikuła z Biura
Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
poznańskiego magistratu. Anonimowe prace
konkursowe należało opracować w formie
pisemnej i rysunkowej przygotowanej według
szczegółowych wymogów regulaminu. Całość
trzeba było umieścić w booklecie oraz zaprezentować za pomocą makiety w skali 1:250
wykonanej dowolną techniką. Oprócz rozwiązań projektowych, ich opisu i uzasadnienia
autorzy musieli dostarczyć także kosztorys

prac oraz proponowaną wycenę prac projektowych o kwocie nie większej niż 6 proc. wartości inwestycji ustalonej na 10 mln zł (maks.
600 tys. zł). Tak przygotowane prace należało
złożyć do 22 marca 2017 roku. Rozstrzygnięcie
nastąpiło tydzień później.

Dobre rozwiązanie
dla przestrzeni publicznej
W ośmioosobowym jury zasiadło troje architektów, architekt krajobrazu, miejski konserwator zabytków, dyrektor magistrackiego biura
organizującego konkurs, prezes spółki Targowiska i przedstawiciel Rady Osiedla św. Łazarz.
Przewodniczącym został znany architekt Zbigniew Maćków. Prace oceniano na podstawie
trzech głównych kryteriów: jakości koncepcji
(30 proc.), jakości proponowanych rozwiązań
(40 proc.) i realności finansowej (30 proc.).
Zwycięzcą została poznańska pracownia
Autorska Pracownia Architektoniczna Jacka
Bułata (15 tys. zł brutto). Drugie miejsce zajęli
projektanci z wrocławskiej pracowni Basis
(10 tys. zł), a trzecie – Maciej Siuda Pracownia
Projektowa i Pracownia Architektury Krajobrazu Marta Tomasiak (5 tys. zł).
Do samego końca jury wahało się między
nagrodzoną pracą a projektem Aleksandry
Wasilkowskiej, który jednak został zdyskwalifikowany ze względów formalnych: zabrakło
w nim kwoty proponowanego wynagrodzenia. – Niemniej wszyscy uczestnicy dostali
przewidziany regulaminem zwrot kosztów
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miejsce 3.
projekt: maciej siuda
pracownia projektowa,
pracownia architektury
krajobrazu marta tomasiak
Zespół projektowy:
maciej siuda, marta tomasiak

przygotowania prac – informuje Strębicki.
Kwota ta wynosiła 14 tys. zł brutto. Strębicki
dodaje, że wszystkie prace reprezentowały
wysoki poziom. – Była obawa, że, w wyniku
dość daleko idących uściśleń, prace będą do
siebie podobne, ale tak się nie stało – komentuje i dodaje, że konkurs można ocenić jako
sukces i warto powtarzać takie rozwiązanie
nie tylko w przypadku zadań dotyczących
przestrzeni publicznej. Wspomina pozytywne opinie na temat konkursu usłyszane po
rozstrzygnięciu od kilkorga projektantów.
– Bardzo ciekawie rozpisany konkurs – potwierdza zwycięzca Jacek Bułat. – Pierwszy
etap wymagał niewielkiego nakładu pracy,
a drugi, bardziej wymagający został opłacony.
To bardzo ważne, zwłaszcza dla tych pracowni,
których nie stać, by przez miesiąc pracować
za darmo – mówi. Dodaje, że formuła flamandzka wyraźnie nadaje się do konkursów
na przestrzeń publiczną, gdzie potrzebne są
pogłębione konsultacje i zbieranie danych.
Także Zbigniew Maćków uważa, że w przypadku konkursów na przestrzeń publiczną
metoda „open call” wydaje się najlepsza.
– Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla
wszystkich konkursów. W przypadku, gdy mamy
do czynienia z prostą relacją zamawiający – projektant, sprawdza się jeszcze tradycyjna forma
konkursu. Ale kiedy, tak jak w przypadku Rynku
Łazarskiego, w procesie jest więcej uczestników: handlujących, społeczników, artystów, to
formuła flamandzka jest optymalna. Wpisuje
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się w potrzeby kilku lub kilkunastu interesariuszy
i jest metodą kolejnych przybliżeń i uściśleń, które prowadzą do pożądanego efektu. To ucieranie
się poglądów i to po obu stronach: wzajemna
edukacja i korygowanie błędów. Finalnie nie ma
wielkiego rozdźwięku między oczekiwaniami
a rezultatem – mówi. Dodaje, że taka sytuacja
jest prawie niemożliwa w przypadku tradycyjnych konkursów, w których bierze udział
od kilkudziesięciu do kilkuset projektantów.
– Wybór zaczyna być loterią. Tradycyjna metoda,
postawienie na „złoty strzał” to ryzyko. Może
skończyć się marnotrawstwem. I nie chodzi tylko
o środki przeznaczone na konkurs, ale też o zaufanie społeczne, zawiedzenie oczekiwań ludzi.
Nie żyjemy przecież w sytuacji ekonomicznej,
która pozwoli nam wyburzyć nieudaną inwestycję po kilku latach i zastąpić ją czymś lepszym.

Wnioski i refleksje
Droga do sukcesu poznańskiego „open call”
była jednak dość długa i niełatwa. Na jakie
trudności natknęli się organizatorzy konkursu
z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji
Miasta poznańskiego magistratu?
– Problemem było przeforsowanie przez
nas tej nowości wewnątrz urzędu – przyznaje
Weronika Sińska-Mikuła z BKPiR, która koordynowała prace. – Wydziały odpowiedzialne za
zamówienia publiczne sugerowały nam pójście
bezpieczną drogą przetargu, ale przecież wybór
koncepcji architektonicznej to nie zakup długopisów – mówi.

W urzędzie zaczęły się długie dywagacje,
jak osadzić formułę flamandzką w polskich
przepisach. Pojawiały się różne interpretacje
ustawy o zamówieniach publicznych z naciskiem na najbardziej zachowawczy wariant
uniemożliwiający przeprowadzenie innowacji. – Ale nasze biuro się zaparło. Skoro proces
działa w Belgii i to z pozytywnym skutkiem,
to powinien i u nas. Finalnie przygotowanie
regulaminu z pomocą zewnętrznych doradców
prawnych zajęło nam aż 10 miesięcy – relacjonuje Sińska-Mikuła. Dodaje, że kolejne trzy
miesiące zajęło opracowanie szczegółowych
wytycznych. Podkreśla też wsparcie ze strony
pracowników Wydziału Urbanistyki i Architektury, który w Poznaniu jest jednostką niepołączoną z biurem ds. rewitalizacji i podlega
innemu wiceprezydentowi. Sińska informuje
też, że najwięcej obaw budziły dwuetapowość
procedury konkursowej i kwestia anonimowości startujących. – Widząc wszystkie niebezpieczeństwa związane z adaptacją formuły
„open call”, doceniam odwagę miasta, które
zdecydowało się na ten krok – komentuje
z uznaniem Strębicki.
Wielu uczestników procesu podkreśla
zgodnie, że bardzo ważne było wypracowanie
spójnych wytycznych opartych o informacje
i zapotrzebowanie wielu miejskich instytucji:
od Zarządu Dróg Miejskich, przez jednostki
odpowiedzialne za zieleń, nadzór właścicielski, biuro konserwatora zabytków po spółkę
Targowiska. Co ważne, obyło się w tym przy-
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Kiedy, tak jak
w przypadku Rynku
Łazarskiego,
w procesie jest
więcej uczestników:
handlujących,
społeczników,
artystów, to formuła
flamandzka jest
optymalna. Wpisuje
się w potrzeby
kilku lub kilkunastu
interesariuszy
i jest metodą
kolejnych przybliżeń
i uściśleń, które
prowadzą do
pożądanego efektu.
ZBIGNIEW MAĆKÓW
PRZEWODNICZĄCY SĄDU KONKURSOWEGO,
ARCHITEKT IARP
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padku bez krążącej po miejskich instytucjach
korespondencji. – Co tydzień organizowaliśmy
dla wszystkich wspólne spotkania. Każde było
poświęcone innemu zagadnieniu – relacjonuje
Libicki. – A projektanci dostali spójny obraz
oczekiwań i wymogów – podkreśla Strębicki.
Bardzo ważne było kryterium finansowe.
Miastu zależało, by uzyskać projekt, którego
realizacja będzie możliwa bez dodatkowych
kosztów. – Dlatego wykluczyliśmy m.in. budowę podziemnego parkingu, co wynikło zresztą
z przeprowadzonych wcześniej analiz zapotrzebowania na miejsca postojowe – opowiada
Dawid Strębicki. – Wyraźnie zaznaczyliśmy
też, że plac ma nadal pełnić funkcję targowiska, ale bez pawilonu handlowego – informuje Sińska-Mikuła. Wspomina też pewne
nieporozumienia: – Nie wszystkie biura dobrze
rozumiały ideę portfolio. Dostarczały wybór
swoich projektów z różnych dziedzin. A nam
chodziło o realizacje z zakresu jak najbardziej
zbliżonego do tematu przestrzeni publicznej. Portfolio miało udowodnić, że biuro jest
w stanie podołać temu konkretnemu zadaniu
– mówi i dodaje, że w przyszłości warto uściślić materiał i kolor makiety, tak by oceniający
prace jurorzy niefachowcy oraz uczestnicy
dyskusji pokonkursowej nie kierowali się
atrakcyjnością podania projektu.
– Przydałaby się też publiczna prezentacja
i obrona prac przed ostatecznym werdyktem
jury. W podobny, nowatorski sposób postąpiliśmy w przypadku konkursu na przebudowę
targowiska i pawilonów przy ulicy Świt, ale tu
musieliśmy ulec wymogom formalnym wynikającym z ustawy o zamówieniach publicznych
– relacjonuje Libicki.
Jeszcze inne spostrzeżenia mają projektanci: – Zaskoczył nas trochę efekt: wyszła z tego
swego rodzaju książka z obrazkami. Potrzebny był bardzo duży nakład pracy, by napisać
całość i zilustrować ją projektem – dopowiada
Bułat twierdząc, że ilość opisów a także czasu
potrzebnego do przygotowania projektu mogą

zniechęcać architektów do uczestnictwa w podobnych konkursach w przyszłości. Dodaje
jednak, że konkurs odpowiada na potrzeby
czasów, gdy architekt traci rangę artysty,
a staje się jednym z ogniw w czysto biznesowym przedsięwzięciu. – Wybór pracowni
w formule „open call” daje zamawiającemu
pewność, że zwycięska ekipa będzie w stanie
udźwignąć zadanie na dalszych etapach – podsumowuje.
A jak z zewnątrz ocenia tę nową formułę Piotr Kostka, szef poznańskiego SARP?
– To ciekawe rozwiązanie, choć nadal uważam,
że najbardziej transparentne są konkursy SARP-owskie w dotychczasowej formule. Najlepiej
zabezpieczają kwestię praw autorskich – mówi.
Cieszy go jednak fakt, że miasto stara się
podnieść standardy, organizując postępowania konkursowe. – Byłoby jednak lepiej, gdyby
w jury zasiadało więcej architektów – dodaje.
Czy SARP wypróbuje kiedyś formułę „open
call”? – Czemu nie, trzeba próbować różnych
ścieżek. Kiedy szuka się bardzo konkretnych
rozwiązań, a nie idei, jak w konkursie studialnym, taki sposób wydaje się dobry. Zwłaszcza
zwrot pieniędzy za pracę należy uznać za
bardzo uczciwe postawienie sprawy.

Pisaliśmy o tym w Z:A
> O twarte zaproszenie: polityka zamówień publicznych, czyli wybór
architekta inaczej, arch. Jola Starzak, arch. Dawid Strębicki,
Z:A_#03/2013, s. 028
> Wzajemne relacje inwestorów publicznych i architektów,
wywiad z arch. Peterem Swinnenem, Z:A_#40, s. 022
> Polityczna rola „kultury budowania", wywiad z arch. Peterem
Swinnenem, Z:A_#42, s. 014

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

Jakub Głaz
redaktor, krytyk architektury,
absolwent Wydziału Architektury
Politechniki Poznańskiej
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Piotr Lewicki
(Biuro Projektów Lewicki Łatak)

Jako regularni uczestnicy konkursów często utyskujemy (zwłaszcza w przypadku tych otwartych)
nad koniecznością wyprodukowania całej masy rysunków niepotrzebnych z punktu widzenia
trafności – bądź nie – prezentowanej koncepcji. Jeśli w ocenie sądu propozycja projektowa
jest chybiona, to nie ma sensu tracić czasu i energii na jej obrysowywanie w kolejnych
ujęciach. Doceniamy konkursy wieloetapowe, które w początkowej fazie wymagają skróconego
przedstawienia koncepcji, a dopiero w przypadku akceptacji oczekuje się dalszego jej
doprecyzowania. Tak to miało miejsce w omawianym konkursie na rewaloryzację Rynku Łazarskiego
w Poznaniu i formułę tegoż postępowania oceniamy bardzo pozytywnie.

Maciej Siuda
(Maciej Siuda pracownia projektowa)

Oceniam tę formę konkursu bardzo pozytywnie z kilku powodów. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest
dwuetapowość i selekcja finalistów, która nie wymaga wielkiego nakładu zbędnej pracy ze strony
uczestników i pozwala skupić się na meritum projektu. Cenne jest wynagradzanie projektantów
za pracę w drugim etapie oraz otwarte spotkanie, podczas którego można pogłębić wiedzę na
temat potrzeb zamawiającego. Na końcu całego procesu zabrakło jedynie publicznej obrony
pracy przed finalną decyzją jury, co pomogłoby autorom rozwiać wątpliwości lub doprecyzować
szczegóły proponowanych rozwiązań. W porównaniu z precyzyjną formułą flamandzką tradycyjny
jednoetapowy konkurs jawi się jako mało skuteczny archaizm zarówno pod względem sposobu
opracowania tematu, jak i prezentacji pracy.

Aleksandra Wasilkowska
(pracownia architektoniczna Aleksandra Wasilkowska)

Formuła flamandzka to same plusy. Pozwala dostarczyć zamawiającemu projekty zgodne z jego
oczekiwaniami. Nie ma sytuacji, jak w przypadku tradycyjnych konkursów, kiedy większość prac
jest oderwana od kontekstu i nie zaspokaja potrzeb przyszłych użytkowników. Konkurs dwuetapowy
jest uczciwszy – architekci otrzymują zwrot kosztów pracy, organizacyjnie jest bardziej przejrzysty.
Z pewnością można tę formułę wykorzystywać także w przypadku innych tematów, niekoniecznie
związanych z przestrzenią publiczną. Często zresztą w podobny sposób działają prywatni inwestorzy.
Flamandzkie rozwiązanie może być przeszkodą jedynie w przypadku konkursów międzynarodowych.
Odległość i koszty podróży mogą utrudnić udział w spotkaniach i konsultacjach.

Dariusz Sirojć
(BASIS Biuro Architektoniczne Sirojć i Szkółka, Wrocław)

Formuła tego konkursu była zupełną nowością dla naszego zespołu, chociaż startowaliśmy
już w wielu zarówno w polskich, jak i zagranicznych. Byliśmy bardzo zadowoleni, że jako jeden
z pięciu zespołów zostaliśmy zakwalifikowani do drugiego etapu. Największą nowością było
właśnie kwalifikowanie do drugiego etapu na podstawie portfolio i bardzo wstępnie zarysowanych
intencji projektowych przedstawionych w formie opisu. Uważam, że takie rozwiązanie ma znaczną
przewagę nad formułą otwartego jednoetapowego konkursu. Angażuje mniej czasu i środków
w pierwszym etapie oraz daje możliwość o wiele większego zaangażowania po zakwalifikowaniu
się do etapu drugiego. Nie bez znaczenia były też spotkania warsztatowe z przedstawicielami sądu
konkursowego oraz miasta. Prezentacje, wspólne wizje lokalne, zadawane pytania i udzielane
odpowiedzi rzucały dużo światła na problem przestrzeni, z jakim mieliśmy się zmierzyć.
Ogólnie bardzo pozytywnie wspominam pracę nad tym konkursem i współpracę z organizatorem.
Na finiszu zabrakło jedynie prezentacji wszystkich finalistów przed ogłoszeniem wyników.
Z pewnością bliższe poznanie wszystkich prac pozwoliłoby uczestnikom na wyciągnięcie wniosków
i być może wpłynęłoby pozytywnie na doskonalenie własnego warsztatu. Publikacja z wynikami
konkursu byłaby świetnym jego podsumowaniem.
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Psychika zawodu architekta
O niebezpieczeństwach i pułapkach psychicznych, z którymi zmagają się na co dzień architekci, o tym,
co powinni robić, by nie ulec zespołowi wypalenia zawodowego, a także o negatywnych skutkach frustracji

A

Architekci to bardzo skomplikowana
grupa zawodowa, która całe życie musi
walczyć z kimś lub o coś. Najpierw
z konkurencją, by pozyskać zlecenie,
następnie – często z samym sobą
o uzyskanie i utrzymanie zaufania
klienta. Potem z branżystami np.
o dotrzymanie terminów i z urzędnikami
– głównie o zrozumienie, wreszcie
z wykonawcą na budowie o szacunek
dla proponowanych rozwiązań. Do tego
często dochodzi brak satysfakcji
finansowej, gdy ilość wykonanej pracy
nie ma przełożenia na zarobki. Wszystko
to może rodzić frustrację, rezygnację,
czasami wręcz agresję.

I dziś, kiedy zastanawiam się, jaka jest
różnica między zawodem architekta a innymi
wolnymi zawodami, to właśnie tamta scena
przychodzi mi na myśl – trwałość pracy
architekta. Kiedy idę ulicą, przechodzę obok
budynku, który tam stoi – wiem, że jest to
efekt, dzieło architekta. I myślę sobie, że
jest w tym uwiecznieniu i nieodwracalności
pewien rodzaj odpowiedzialności.

U podstaw musi jednak leżeć akceptacja
tego, co się robi. A każda realizacja
architekta to dzieło wystawione na
krytykę publiczną, poddane społecznej
ocenie. To wywołuje stres nie tylko
u początkujących, ale też często
u doświadczonych i utytułowanych.

> W sprawie lęków o własne pomysły mogę
na pociechę powiedzieć, że cenię wątpienie
jako stan umysłu, po prostu wierzę w sens
wątpliwości. Takie wątpliwości psychoterapeuci nazywają myśleniem słabym i uważają,
że dobry terapeuta potrafi kwestionować
własne myśli i dzięki temu potrafi być
zaciekawionym i poszukiwać. Ale zgadzam
się, że o ile może to być twórcze i użyteczne
w dialogu terapeutycznym, o tyle u architekta
myślenie słabe może być niebezpieczne i na
przykład grozić „zawaleniem” obiektu.
Może najlepiej jest oddzielić proces
twórczy – i wtedy być w stanie wątpienia,
niepokoju, niewiedzy, poszukiwań, od fazy
działania – kiedy trzeba z tego jakoś wyjść
i podejmować odpowiedzialne decyzje. Sądzę
jednak, że mimo wszystkich problemów jest
to przepiękny zawód.

Jak pokonać lęk o jakość własnych
pomysłów, projektów, realizacji?

> Bogdan de Barbaro: Bardzo mnie zaciekawiło to, co usłyszałem. O problemach
waszego zawodu mam mgliste wyobrażenie, bo moja wiedza o architektach jest
jednostkowa – znam tylko Staszka Deńkę,
który zaprojektował mi dom jednorodzinny. Zacznę więc może od wspomnienia...
Mam w sobie taki obraz z dzieciństwa
związany z architekturą. Szedłem krakowską ulicą na Błonia grać w piłkę i zobaczyłem na budynku, na który wcześniej
nie zwracałem uwagi, wmurowaną tablicę
z napisem, kto jest autorem-architektem.
Bardzo mi to zaimponowało, bo zobaczyłem, że dzieło architekta może być
uwiecznione. I chyba sobie wtedy pomyślałem: ho, ho, architekt to jest ktoś!
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Niedawno bardzo znana architekt na
pytanie o najważniejszą cechę architekta,
powiedziała: odpowiedzialność,
a najgorsza – brak tej odpowiedzialności.
Na tym rzeczywiście wszystko się skupia
i tym większy może być lęk o jakość tego,
co się zrobiło.

Kiedy architekt, już pewny siebie i z dużą
odpowiedzialnością, zaprojektuje „coś”, co
jest przemyślane, znakomite, wręcz genialne,
ciężko pogodzić mu się z tym, że ktoś zrobił to
jeszcze lepiej i np. wygrał konkurs.

> Na to nie ma zmiłuj. Tak jest chyba w każdym wolnym zawodzie, może nie w rzemiośle,

fot. B. Stobiecka

z psychiatrą i psychoterapeutą prof. Bogdanem de Barbaro rozmawia Beata Stobiecka.

Bogdan de Barbaro
– profesor nauk
medycznych, lekarz
psychiatra i certyfikowany
psychoterapeuta,
absolwent Wydziału
Lekarskiego Akademii
Medycznej w Warszawie
z 1973 roku, profesor
zwyczajny Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
kierownik Katedry
Psychiatrii Collegium
Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego,
superwizor Sekcji
Naukowej Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Autor
wielu publikacji naukowych,
komentator rzeczywistości.

ale tam, gdzie jest miejsce na niejednoznaczność i subiektywność. Bieg na 100 m
wygrywa najlepszy, a wynik można zmierzyć.
Natomiast w obszarze sztuki zawsze jest
niepewność, bo ocena jest bardziej skomplikowana i skazana na subiektywność. Można być
zadowolonym z siebie lub nie, lepiej lub gorzej
się oceniać. I tego chyba nie da się zobiektywizować, ani zważyć, ani zmierzyć.
Ale może być też inna sytuacja – że jest coś
dużo gorsze i wygrywa...

> Może to jest wtedy lekcja pokory?
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W psychoterapii
interesuje mnie nurt
postmodernistyczny.
A gdy chcę
studentom przybliżyć
ponowoczesność, to
pokazuję im zdjęcie
domu Ginger i Fred
w Pradze autorstwa
Franka Gehry'ego:
jakieś zamieszania,
zawirowanie, pozorny
chaos. A jednak
funkcjonalny...
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Inny sławny dziś architekt mówił mi,
że w młodości brał udział w piętnastu
kolejnych konkursach i wszystkie
przegrywał, w końcu wygrał
w szesnastym. I uwierzył, że praca
architekta ma sens.

> W takim razie to nie jest 27:1, ale 15:1. I to
jest coś! Nie wiem, czy przegrywając piętnaście razy, startowałbym po raz szesnasty.
Mam wielki szacunek dla kogoś, kto tyle razy
próbuje. Oprócz pokory potrzebna jest też
więc wytrwałość. Teraz mogę już przyznać
– to jest ciężki zawód!
Kiedy architekt pozyska zlecenie, zaczyna
się walka z klientem. Kiedyś dla klienta
architekt to była marka, z definicji
człowiek z klasą, do którego czuło się
szacunek. Dzisiaj często klient uważa,
że sam wszystko wie, a architekt jest mu
potrzebny tylko po to, żeby narysować
i zatwierdzić w urzędzie. Zauważalny jest
brak zaufania do architekta.

> A nie jest to czasem element ogólnej sytuacji
społecznej? Ja bym traktował tę kwestię jako
jeden z fragmentów choroby szerszej, niestety,
płynącej z góry. Raz byłem klientem – przy
budowie własnego domu. Ujęło mnie wtedy
ze strony architekta, że on godził się na dialog
z przyszłymi mieszkańcami. Pytał, co byśmy
z żoną chcieli mieć w domu i my nie czuliśmy się
lekceważeni w jego procesie twórczym. Nasze
wyobrażenia były wyrażane w języku laików,
a architekt przekuwał to na język, w którym
dom miał się „wydarzyć”. Można powiedzieć,
że te prace przygotowawcze same w sobie miały urok, a poza tym – zaprzyjaźniliśmy się.
Może to się udało dlatego, że razem z żoną
(psychologiem i psychoterapeutą) mamy wpisane w zawód bycie w dialogu. Interesuje nas
rozmowa i chcemy, żeby była ona twórcza,
inspirująca. Ale mogę sobie wyobrazić klienta,
który jest dyrektywny, rygorystyczny, kapryszący – z takim się trudniej rozmawia. Mam
nadzieję, że byliśmy dla naszego projektanta
dialogiczni, a nie histeryczni w oczekiwaniach.
Pewien architekt, znany głównie
z projektów domów jednorodzinnych,
powiedział, że na koncepcję takiego domu
zostawia sobie 3 miesiące, bo to jest czas
na poznanie się z klientem, domówienie
wszystkich szczegółów i pracę wstępną.

> Z naszej rozmowy wyłania mi się obraz
zawodu architekta. W mojej pracy odległość
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W sprawie lęków o własne
pomysły mogę na pociechę
powiedzieć, że cenię
wątpienie jako stan umysłu,
wierzę w sens wątpliwości.
Ale zgadzam się, że
u architekta myślenie słabe
może być niebezpieczne.
Może najlepiej jest
oddzielić proces twórczy
– i wtedy być w stanie
wątpienia, niepokoju,
niewiedzy, poszukiwań,
od fazy działania – kiedy
trzeba z tego jakoś
wyjść i podejmować
odpowiedzialne decyzje.
Sądzę jednak, że mimo
wszystkich problemów jest
to przepiękny zawód.

między wkładem pracy a satysfakcją z jej efektów jest niewielka, np. po 50 min. rozmowy
z pacjentem mam uczucie satysfakcji, że jest
efekt i czuję, że się przydałem. Wprawdzie ten
efekt ostateczny, głęboki możemy zauważyć
niekiedy dopiero po latach pracy, ale jest szansa na tę bezpośrednią satysfakcję po każdej
sesji terapeutycznej. Natomiast między pracą
architekta a gratyfikacją musi upłynąć dużo
czasu. Wyobrażam więc sobie, że to twórcze
napięcie jest u architekta bardziej kosztowne.
Trudne może być utrzymanie tego
pozytywnego napięcia, bo czasami proces
projektowo-realizacyjny jest tak długi,
że w czasie budowy zmieniają się niektóre
rozwiązania, bo już są nieaktualne.

> Zatem architektowi potrzebna jeszcze jest
elastyczność.
Trudne są też stosunki między
architektami, co można zauważyć
w dyskusjach środowiskowych czy
w relacjach rodzinnych. Konieczność
pewności siebie na polu zawodowym
przechodzi na inne strefy życia – domową,
społeczną. Architektowi wydaje się,
jak belfrowi, że ma zawsze rację i kiedy

pojawiają się dwie racje, zamiast dialogu
jest konflikt. Przez to zdarzają się
czasami zupełnie bezsensowne działania
rozbijające środowisko, a także mnóstwo
konfliktów w życiu prywatnym.

> To rzeczywiście jest konflikt: praca – dom
i praca – życie. Psychoterapeuci takim „ambitnym zawodowcom” nieraz pomagają poradzić
sobie z zespołem wypalenia zawodowego.
ZWZ bywa groźny, bo z jednej strony przejawia się brakiem satysfakcji życiowej, a z drugiej – frustracja może być przemieszczana.
Gdy „ambitny” dozna porażki w pracy, to nie
zrobi awantury szefowi czy klientowi, ale odegra się na domownikach. By temu zapobiec,
potrzebny jest przede wszystkim wgląd, czyli
dostrzeżenie tej pułapki i czuwanie nad tym,
żeby nie krzywdzić innych.
To chyba wymaga też stałego rozwoju
pozazawodowego, a architektowi, który
ma średnio prosperującą pracownię,
często brakuje czasu i ochoty na czytanie
literatury, filharmonię, teatr itd. On na
koncercie zasypia albo go to denerwuje, bo
myśli o tysiącu innych problemów.

> To omijanie filharmonii jest właśnie
przejawem zespołu wypalenia zawodowego.
Dbanie o to, żeby się nie wypalić zawodowo,
to osobna dziedzina wiedzy, którą zajmują się
terapeuci. Oprócz pracy warto mieć pasję, czyli zainteresowania pozazawodowe, a w zespole, w którym się pracuje, warto dbać o szczerą
komunikację. Dobrze jest też nie robić ciągle
tego samego i mieć, jakby powiedzieli rolnicy,
wielopolówkę. I, co jest bardzo ważne, to
odróżniać zmienialne od niezmienialnego,
a więc podejmować zadania z realnymi celami.
Bo jedna z najważniejszych przyczyn wypalenia to długotrwałe podejmowanie nierealistycznych wyzwań, czyli – mówiąc trywialnie
– walenie głową w mur.
A co zrobić, kiedy architekt pod wpływem
emocji dopuszcza się rękoczynów?
Na przykład na żonie? Wiem, że takie
sytuacje zdarzają się też w domach
architektów...

> Moim zadaniem – jako terapeuty i lekarza – jest wówczas przypomnienie takiej
żonie, że ma w domu przestępcę. Dobra
wiadomość w tym okropieństwie jest taka,
że świadomość kobiet jest w tym obszarze
coraz większa. To zło – przemoc fizyczna
i seksualna – kiedyś było nieprawdopodobnie

Eksperci nie widzą różnicy

Betonowa płyta tarasowa

Polbruk LIRA
Polbruk Lira łączy w sobie trwałość betonu
i elegancję drewna, zapewniając nowe możliwości
aranżacyjne. To płyty tarasowe o znakomicie
odwzorowanej naturalnej fakturze drewna, dzięki
czemu nawet najwięksi eksperci nie zauważą różnicy.

Polbruk jest zdecydowanie najlepszą marką spełniającą oczekiwania
klientów, co do dostępności oraz jakości oferowanych produktów*
*Według badań Millward Brown, dotyczących siły producentów (marek)
kostki brukowej w Polsce/03-05.2016

www.polbruk.pl
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rozpowszechnione. Teraz dzięki zmianom kulturowym, działaniom stowarzyszeń feministycznych rozumienie problemu jest znacznie
większe. Rośnie świadomość, że kobieta nie
powinna ustawiać się w roli bezradnej ofiary.
Małżonek czy partner, który dokonuje agresji
fizycznej czy seksualnej, jest przestępcą i powinien być za to karany.
Jeśli ten problem pojawia się w trakcie
terapii pary, to psychoterapeuta mówi tak:
albo to było ostatni raz i zobowiązuje się pan,
że tego już nie zrobi, albo pana postępowanie
ma charakter karny, albo wymaga pan leczenia
psychiatrycznego. Faktem jest, że przemocy
fizycznej, seksualnej, psychologicznej czy
ekonomicznej dopuszczają się nie tylko tzw.
ludzie prości, ale też osoby wykształcone,
których byśmy nie podejrzewali o takie zachowania. Okazuje się, że skłonność do zachowań przemocowych nie zależy od poziomu
społecznego i zawodowego.
Bardzo często jest też nieprzyjemnie, kiedy
jedno z małżonków-architektów okazuje
się lepsze od drugiego.

> To ciekawe. A czy w zawodzie architekta
tak łatwo poznać, kto jest lepszy? U lekarzy o jednym się mówi, że jest lepszy,
o drugim, że gorszy. Do pierwszego poszłoby się więc na leczenie, a do drugiego nie.
Ale nie jest to tak wyraźne czy jednoznaczne, jak tabela piłkarska...
Może jest to pewne uproszczenie, bo
rzeczywiście, kiedy się wygra konkurs, czy
zrealizuje dobry projekt, nie zawsze znaczy,
że jest się najlepszym, ale mimo wszystko...

> ...jest to jakiś sukces.
Są też oczywiście tacy architekci,
którzy mało realizują i przegrywając
w konkursach, „produkują do szuflady”,
a równocześnie narasta w nich
przekonanie, że są genialni, tylko nie
rozumiani.

> Ale to i tak jest lepiej, gdy architekt produkuje do szuflady, nie lekarz. Bo przecież lekarz
nic do tej szuflady nie może włożyć!
Są też sytuacje, że architekci np. zaczynają
z frustracji nadużywać alkoholu, co
zresztą nie jest przypisane tylko tej grupie
zawodowej. Psychoz jest chyba coraz więcej.

> Trudno powiedzieć, że psychoz przybywa,
ale coraz częściej ujawniają się problemy
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Bieg na 100 m
wygrywa najlepszy,
a wynik można
zmierzyć. Natomiast
w obszarze
sztuki zawsze jest
niepewność, bo
ocena jest bardziej
skomplikowana
i skazana na
subiektywność.
Można być
zadowolonym
z siebie lub nie,
lepiej lub gorzej
się oceniać. I tego
chyba nie da się
zobiektywizować,
ani zważyć, ani
zmierzyć.

psychiczne. Poza tym jest mniej wsparcia
w rodzinie, w przyjaciołach, „wyścig szczurów” trwa, a przymus sukcesu zawodowego
jest coraz mocniejszy. To może wywoływać
frustrację i pustkę emocjonalną.
Jednym słowem architekci nadają się
na grupę zainteresowaną kontaktami
z psychoterapeutą?

> To jest ważne pytanie też dla terapeutów:
czy terapia jest dobra na wszystko? Niebezpiecznie jest twierdzić, że każdy tego potrzebuje – są ludzie, którzy sobie dobrze radzą
i mają swoje sprawy w swoich rękach. Jak to
pokazuje w swoich filmach – nieco autoironicznie – Woody Allen: damy z Manhattanu
odwiedzające psychoterapeutę to może być
moda wątpliwej jakości.
Ale często ludzie są bezradni wobec swoich
problemów. Na przykład sprawy na styku
zawód – dom, ambicja – frustracja. I wtedy
zgłoszenie się po pomoc psychoterapeutyczną może się przydać. A pamiętajmy, że terapię
w ścisłym tego słowa znaczeniu poprzedza
jedna lub kilka konsultacji, w czasie których
można sprawdzić, czy „to jest to”. Kontakt
z psychoterapeutą, a nawet psychiatrą, dzisiaj
już chyba nie jest taki straszny. A rozmowa

o problemach językiem psychologicznym
daje większą możliwość zrozumienia swojej
bezradności czy swojego cierpienia i otwiera
szansę pokonania osobistego impasu.
Wiele lat temu, kiedy byłem w Stanach
Zjednoczonych, oglądałem w telewizji seriale,
czyli tzw. opery mydlane, których w Polsce
wtedy nie było i byłem zaskoczony, że bohaterowie tych telenowel swobodnie używali języka
psychologicznego do rozumienia swoich konfliktów. Nieomal byli gotowi „mówić Freudem”.
Byłem pod wrażeniem, jak wyższa była ich
samoświadomość w rozumieniu konfliktów.
Czy to było aranżowane celowo?

> To było chyba raczej kulturowe. Aranżowane
były inne sprawy, np. to, że pozytywni bohaterowie byli ciemnoskórzy albo byli przełożonymi białych. „Pod spodem” głównej treści filmów był zawsze bardzo ważny przekaz. U nas
też pojawił się serial, w którym występowało
w pozytywnym kontekście dziecko z zespołem
Downa i to mnie zachwyciło. Wydaje się, że seriale bardzo kształtują image, mogą budować
empatię. Chciałoby się, żeby w telewizji były
filmy, w których pozytywni bohaterowie są
innej wiary, kultury, koloru skóry, orientacji
seksualnej i żeby w ten sposób rozwijać życzliwość, a osłabiać uprzedzenia.
Jak jeszcze architekt może sobie sam pomóc
w trudnych momentach zawodowych?

> Odpowiem przykładem – byłem niedawno
na konferencji, na której doradca Nelsona
Mandeli opowiadał ciekawą historię. Mandela
był, jak wiadomo, przez 27 lat więziony, z czego 17 lat w celi o wymiarach 2 x 2,5 m. W ciągu
tych 17 lat przechodził codziennie wąskim
korytarzem, mając dwóch strażników, jednego
przed, drugiego za sobą. Podczas tych przejść
wymyślił sobie, że będzie szedł niezwykle
powoli. Te kilkanaście sekund codziennego
spaceru dawało mu poczucie, że dwaj strażnicy muszą dostosować się do niego, a nie on
do nich. Dzięki temu, jak potem wspominał,
przetrwał te wszystkie lata z godnością.
To poczucie sprawczości nie dotyczyło
przecież niczego wielkiego, ale dzięki temu
małemu wycinkowi życia Mandela lepiej
znosił cierpienie i nie czuł się ofiarą. Każdy
może sobie znaleźć takie nawet bardzo małe
pole, gdzie będzie miał poczucie sprawczości.
To może być szczególnie ważne dla tych architektów, którzy nie są na topie. To jest ważne
dla każdego z nas.
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Bo Pani się nie kwalifikuje
vel bliźniaczki w architekturze
arch. Paulina Adamczyk, architekt IARP

Jakieś półtora roku temu duński architekt Jesper Gottlieb, który przyjechał wygłosić wykład w ramach
cyklu Mistrzowie Architektury, zapytał mnie: How is that possible that a swiss architect from Poznań

gives me a tour around Silesia? Czasem sama nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale z drugiej strony
– a czemu nie?! I chyba tak można podsumować moje, a właściwie nasze (bo jest nas dwie) kilka lat
na Śląsku i kilkanaście lat w architekturze.

S

Szwajcarią przewrotnie „zaraziłam się” na studiach w Londynie. Moi profesorowie, widząc,
że niespecjalnie interesuje mnie „stararchitektura” stolicy Wielkiej Brytanii, zachęcali, abym
szukała inspiracji gdzie indziej – w górskiej
Szwajcarii, lokalnej architekturze hiszpańskiej
Galicji czy Portugalii. Wszystkie te elementy,
a dodatkowo niepowtarzalny urok małej miejscowości i włoski klimat znalazłam w Akademii Architektury założonej przez Maria Bottę
w przygranicznym szwajcarskim miasteczku
Mendrisio. W pobliskim Lugano odbyłam
obowiązkową roczną praktykę zawodową,
a dyplom, którego promotorami byli Francisco
i Manuel Aires Mateus z Lisbony, obroniłam
w 2012 roku. Byłam pierwszą Polką, która
skończyła tę szkołę! Zostałam szwajcarskim
architektem z prawem do wykonywania zawodu w tym kraju i tylko za sprawą przypadku
i wątków osobistych wróciłam do Polski,
myśląc, że to tylko „na chwilę”.
Chociaż powrót nie był w moich planach,
miałam dużo szczęścia, gdyż dopiero w 2011
roku, w trakcie moich studiów, Szwajcaria
podpisała porozumienie z Unią Europejską
(w tym z Polską) o wzajemnym uznawaniu
kwalifikacji swoich obywateli. Formalnie
oznaczało to, że moje prawo do wykonywania
zawodu uzyskane w Szwajcarii powinno obo-
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wiązywać (poprzez nostryfikację uprawnień)
w ojczyźnie bez zdawania egzaminu.
Samo gromadzenie odpowiednich dokumentów zajęło dwa miesiące, oczekiwanie
na decyzję IARP – 9 miesięcy. Gdy w rozmowie telefonicznej próbowałam uzyskać
informację, co powoduje takie opóźnienia,
usłyszałam: „To wszystko musi iść przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest pani
pierwszym szwajcarskim architektem, który
chce pracować w Polsce i nie wiemy, jak to
zrobić”. Nie znam dokładnych statystyk, ale
na dzień dzisiejszy jest nas chyba tylko dwoje.

Zawierzyć przypadkowi
Już dawno przestałam walczyć z losem, a teraz uważam go za swojego sprzymierzeńca.
Na przykład kiedy po otrzymaniu dyplomu
i uprawnień do wykonywania zawodu aplikowałam do szwajcarskich i włoskich pracowni
projektowych, znajomy architekt „wbił mi
szpilkę”, mówiąc, że co ze mnie za Polka,
skoro nawet jednego portfolio do polskich
architektów nie wysłałam. Zabolało, więc
wybrałam trzy topowe pracownie, tak, żeby
mieć pewność, że mnie nie przyjmą. „I wilk
syty, i owca cała” – myślałam.
Zadzwoniła Ania z KWK Promes z zaproszeniem na rozmowę. Do tej pory nie wiem,

dlaczego byłam pewna, że Robert Konieczny
ma swoją pracownię we Wrocławiu (ignorantka powiedzą niektórzy). Jakie było moje
zdziwienie, gdy na dzień przed umówionym
spotkaniem na stronie pracowni wyskoczył
adres w Katowicach. Szybki telefon do siostry
– „co mam robić?!” Kazała wsiadać w samochód i przyjeżdżać do Krakowa (gdzie wtedy
pracowała) – stamtąd bliżej do Katowic,
a przecież nawet jeśli nie mam zamiaru mieszkać w Katowicach, to na rozmowę i tak pójdę...
Tak w 2013 roku zaczęła się moja przygoda na Śląsku i muszę przyznać, że była to
miłość od pierwszego wejrzenia. Zakochałam
się w szybach kopalnianych, w hutach, we
wszystkich najbardziej „śląskich obrazkach”.
Teraz regularnie jako kurator wykładów zagranicznych architektów zabieram gości pod
szyb Krystyna w Bytomiu, na hałdę w Murckach czy do śląskiej Karczmy pod Młynem
w Dąbrówce Małej.
Wsiąkłam. Na pewno wielki wpływ mieli
napotkani ludzie, którzy nakręcali, motywowali, pomagali. A przede wszystkim zaufali, że
„dam radę”. W ten sposób pojawiały się kolejne wątki: praca architekta dla Medusa group,
wolontariat dla SARP-u czy ostatnia prosta
– tworzenie własnej pracowni projektowej
wspólnie z siostrą bliźniaczką.
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JAK BIU

Pół żartem, pół serio
Nazwę pracowni wymyśliłyśmy w żartach
na długo przed jej założeniem. Wtedy jeszcze
nawet nie podejrzewałyśmy, że za kilka lat
obie zamieszkamy na Śląsku. Zaraz po moim
powrocie do kraju w 2012 r. znajomy architekt
poprosił nas o pomoc przy inwentaryzacji
30 obiektów rozproszonych po zachodniej Polsce. Czas na wykonanie zlecenia był karkołomny – 15 dni roboczych, ale siostra akurat miała
przerwę przed sesją na ASP, więc wsiadłyśmy
w samochód i pojechałyśmy. Zadanie wymagało dobrej logistyki i organizacji pracy. Inwentaryzacje i przejazdy trwały od rana do nocy i tak
od słowa do słowa pojawiła się nazwa ma.pa
(Michalina Adamczyk, Paulina Adamczyk).
Gdy po KWK Promes zaczęłam pracować dla Przema Łukasika i Łukasza Zagały,
zrozumiałam, że Śląska łatwo nie opuszczę
– wspaniali ludzie, morze inspiracji, wsparcie i życzliwość. W lipcu 2015 r. udało mi się
nakłonić siostrę – chociaż w głowach już kwitł
pomysł o naszej pracowni, a ona dopiero co
przeprowadziła się z Krakowa do Bielska-Białej – żeby dołączyła do zespołu Medusy.
I tak kilka miesięcy przepracowałyśmy razem
(a nawet przemieszkałyśmy, bo codzienne
dojazdy siostry z Bielska do Bytomia byłyby
wykańczające). Wiedziałyśmy natomiast,
że przyjdzie ten moment, kiedy trzeba będzie
się rozstać z Medusą. Symbolicznie padło na
styczeń 2016 roku – nasze 30. urodziny. Trzęsące się brody, odwlekanie decyzji, szklane
oczy, ale trudno – „chwyciłyśmy się za ręce”
i odeszłyśmy, zachowując piękne wspomnienia i ogromne doświadczenie.

Mogłyśmy pytać i rozwijać się
Nasza decyzja o rozpoczęciu swojej działalności rodziła się stopniowo, ale w 2015 roku,
kiedy obie „wylądowałyśmy na Śląsku”,
stwierdziłyśmy, że może to mieć więcej sensu
niż kiedykolwiek wcześniej. Na pewno nie
chciałyśmy robić tego na „hura” – najpierw
siostra dostała dofinansowanie na założenie
swojej działalności, potem ja poszłam w jej
ślady (bo tak formalnie są dwie pracownie
ma.pa, chociaż zawsze działamy razem).
Wcześniejsza praca dla innych pracowni
była dla nas niesamowitą możliwością roz-

Paulina Adamczyk,
architekt IARP, dyplom magisterski
na Accademia di Architettura di Mendrisio,
Szwajcaria (2012), licencjat w University of
East London, Londyn (2009)

woju swoich umiejętności, organizacji pracy
czy nawet wyczucia stylu. Miałyśmy dużo
szczęścia do pracodawców i współpracowników – dużo życzliwości, wsparcia, zaufania
– co pomaga w rozwoju. Ale najważniejsze
było to, że miałyśmy prawo pytać, uczyć się
od innych. Znajomi architekci byli i będą dla
nas kopalnią wiedzy i inspiracji – oczywiście
można do wszystkiego dochodzić samemu,
ale ta droga jest zdecydowanie bardziej ryzykowna i obarczona błędami.
Nie każdemu absolwentowi jest to dane
– pracodawcy w Polsce często chcą wykwalifikowanego pracownika, który nie będzie
zadawał pytań. Czasem wydaje mi się wręcz,
że nawet polskie uczelnie kształtują taką
postawę „wszystkowiedzących, nieomylnych
architektów”. A przecież o ile łatwiej i szybciej
można zaprojektować nietypowy mebel czy

Michalina Adamczyk,
mgr sztuki, architekt wnętrz, dyplom
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(2013), licencjat na Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu (2011)

detal dachu, gdy np. skonsultuje się go z wykonawcą/producentem albo kolegą z pracy?
Szkoda, że właśnie od umiejętności zadawania pytań musimy rozpoczynać szkolenie
naszych praktykantów.

Siła dwóch sióstr
Jak się pracuje z siostrą bliźniaczką? Może
zrujnujemy tutaj kilka krążących stereotypów
– ale dla nas praca razem jest bardzo prosta.
Jako „twinsy” mamy ponad 30 lat doświadczenia we „współdziałaniu”, a rzadko która
pracownia może się tym pochwalić na etapie
rozpoczynania działalności. Znamy swoje
silne i słabe strony, czasem nawet nie musimy
się komunikować, żeby wiedzieć, jaki jest podział zadań. Znajomi architekci często śmiali
się, że u nas nawet przygotowywanie śniadania w biurze jest skoordynowane perfekcyjnie.
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Na pewno łączy nas szczególna więź
– płynnie przechodzimy od tematów zawodowych do prywatnych, ale to też działa
na naszą korzyść – we dwie łatwiej nam jest
zorganizować np. opiekę nad synkiem siostry
w trakcie wizyty na budowie. Świadomość,
że możemy sobie pozwolić na „chwilową
niedyspozycyjność”, bo „siostra przejmie
obowiązki”, jest wyjątkowym komfortem przy
prowadzeniu własnej działalności – nie przeraża nas wyjazd na urlop, a czas dla rodzinny
też łatwiej wygospodarować.
Co jeszcze jest atutem prowadzenia
pracowni przez dwie kobiety? Wielozadaniowość i umiejętność negocjacji. Kiedyś
elektryk na budowie, którą prowadziłyśmy,
powiedział, że nigdy nie był zaangażowany
w „tak kulturalny projekt”. I rzeczywiście do
tej pory udało nam się przejść przez projekty
bez większych przepychanek na linii inwestor
– wykonawca – architekt.
Stawiamy na komunikację i koordynację, często miejsca problematyczne wyszukujemy zanim wykonawcy zabrną za daleko
– może dzięki kobiecej intuicji. Nigdy nie tupiemy nogą, że to nasza ostateczna decyzja,
a często odmienne zdania z inwestorem są
dla wszystkich powodem do uśmiechu, bo
„jakimś cudem tę ścianę i tak pomalowano
zgodnie z życzeniem Pań Architekt”.

Układ, który się sprawdza
W kwietniu 2017 r. minął rok od kiedy jesteśmy na swoim, a kilka wspólnych realizacji
powstało już wcześniej. Nie narzekamy
– za nami już pierwszy większy projekt
przestrzeni biurowej w Katowicach. Kilka
miesięcy temu wspólnie z duńską pracownią
Palludan Gottlieb przypadła nam w udziale
II nagroda na rewitalizację dworca w Kielcach.
Powoli powiększamy pracownię o nowych
pracowników, a projekty te małe i te większe
napływają, więc chyba jest dobrze.
Podział ról nastąpił trochę samoistnie
– każda z nas pracuje w odpowiedniej dla
naszych zainteresowań skali: Michalina
– architektura wnętrz, a ja – architektura
i urbanistyka. W tych obszarach czujemy się
dobrze. Natomiast dzięki wcześniejszym doświadczeniom z różnych pracowni potrafimy
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Wcześniejsza praca dla
innych pracowni była
dla nas niesamowitą
możliwością rozwoju swoich
umiejętności, organizacji
pracy czy nawet wyczucia
stylu. Miałyśmy dużo
szczęścia do pracodawców
i współpracowników
– dużo życzliwości,
wsparcia, zaufania
– co pomaga w rozwoju.
Ale najważniejsze było to,
że miałyśmy prawo pytać,
uczyć się od innych. Znajomi
architekci byli i będą dla nas
kopalnią wiedzy i inspiracji
– oczywiście można do
wszystkiego dochodzić
samemu, ale ta droga jest
zdecydowanie bardziej
ryzykowna i obarczona
błędami.
płynnie wymieniać się zadaniami. A czasem
podział obowiązków po prostu wynika z naszych predyspozycji – Michalina zajmuje się
detalem i tworzy wizualizacje, a mi przypadają
w udziale uzgodnienia formalne czy spotkania
z klientami.
Chętnie próbujemy nowych rzeczy – stąd
obszar projektów, w jakie się angażujemy,
jest dość szeroki – od współpracy przy produkcji mebli po obsługę zagranicznych firm,
które chcą przystąpić do konkursów architektonicznych na terenie Polski. We wszystkim upatrujemy szansę na dalszy rozwój
– projekt elewacji przyniósł nam zlecenie wykonania całego osiedla, a „trening szybkości”
w postaci odświeżenia wnętrz restauracji
„à la kuchenne rewolucje” – w propozycję
przekształcenia starej szwalni na budynek
szkoły językowej.

Bo Pani się nie kwalifikuje,
czyli przejście „na swoje”
Byłam już zmęczona mieszkaniem w miejscach, które nie były moje. Znajomi pod-

powiedzieli, że w Katowicach funkcjonuje
program „Mieszkanie za remont” – licytujesz
czynsz, remontujesz po swojemu, a w przyszłości masz prawo pierwokupu – nic tylko brać! Tyle, że pani w urzędzie swoim
„bo pani się nie kwalifikuje” wyjaśniła całą
sytuację. Uprzejmie zapytałam, na co się
w takim razie kwalifikuję – „a niech pani kupi
mieszkanie, a nie tam wynajmuje”. Łatwo
powiedzieć, prawda?
Dwa dni później oglądałyśmy z siostrą
wszystkie lokale mieszkalne sprzedawane
przez miasto. Minął tydzień i uzyskałam
wstępną decyzję kredytową na kupno
100-metrowego lokalu do kapitalnego
remontu. W maju 2017 r. minęły dwa lata
od podpisania umowy kupna.
Efekty widać na zamieszczonych obok
zdjęciach... Długo mogłabym opowiadać
o nieplanowanym burzeniu ścian, gdy okazało się, że 100 lat temu nikt specjalnie nie
przejmował się ani konstrukcją ścian działowych (słoma obita deskami), ani elektryką (która panoszyła się między wspomnianą
już słomą). O szukaniu miejsca na łazienkę,
znalezionym (nawet na dwie) „w prześwitującej szafie”, prysznicu w dawnej komórce
na węgiel na balkonie czy o 3,5 tonach czarnej stali, którą wniesiono na trzecie piętro
starej kamienicy, bo umożliwiła wszystko
– powstało z niej łóżko, stelaż na wieszaki, rama doprowadzająca podłączenia do
komputerów, wielka szafa na środku salonu,
która łączy w sobie funkcję kredensu, garderoby i regału. Nawet łazienki...
Przez dwa lata krok po kroku, decyzja po
decyzji, krzesło po krześle (stołów i lamp
wciąż brakuje), ale jest – własna pracownia
z mieszkaniem, własne miejsce w Katowicach.
***
A tak naprawdę... nie jest, lecz była. Bo
nie boimy się zmian i następują one u nas
bardzo szybko – kilka ostatnich tygodni, tuż
przed oddaniem finalnej wersji tego tekstu
redakcji Z:A, przyniosło decyzję o sprzedaniu
pracowni z mieszkaniem ze zdjęć i zainwestowaniu w kolejną nieruchomość. Możemy
znowu wykazać się w swoim fachu i stworzyć coś od nowa… 
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fot. Maciej Spiess

Mieszkanie z pracownią w Katowicach
Realizacja: 2017
Powierzchnia: 101 m 2
Opis: Mieszkanie w śląskiej kamienicy, w którym wyburzone zostały elementy
działowe i powstała otwarta przestrzeń. Pomieszczenia funkcjonalne znalazły się
w „transparentnej szafie” z poliwęglanu. Zachowano wiele oryginalnych elementów
(odrapane ściany, drzwi, piony instalacyjne) a nowym elementem wspólnym,
z którego wykonano kluczowe meble jest czarna, przemysłowa stal.
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GDAŃSK, 2-3 CZERWCA 2017 r.

XII Sprawozdawczy
Zjazd Izby Architektów RP
XII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów RP odbył się
w dniach 2-3 czerwca 2017 r. w Gdańsku. Delegaci i goście zjazdu
spotkali się w siedzibie Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów
oraz SARP oddział Wybrzeże.

W

W części otwierającej zjazd prezes Krajowej
Rady Ryszard Gruda odczytał nadesłane
do Zjazdu listy: od Tomasza Żuchowskiego, podsekretarza stanu ds. budownictwa
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
(przeczytaj na stronie 066) oraz Krzysztofa
Chwaliboga, przewodniczącego Polskiej Rady
Architektury, a następnie przywitał przybyłych gości: Wiesława Bielawskiego (zastępcę
prezydenta Miasta Gdańska), Małgorzatę
Chmiel (posła na Sejm RP), Zbigniewa Kledyńskiego (wiceprezesa Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa), Pawła Kobylańskiego (wicepre-
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zesa Stowarzyszenia Architektów Polskich),
Andrzeja Zwarę (członka Naczelnej Rady
Adwokackiej) oraz Ryszarda Trykosko (przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa).

Dzień pierwszy
Po wystąpieniach gości w części oficjalnej
XII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby
Architektów RP prezes Ryszard Gruda uhonorował 10 koleżanek i kolegów architektów za
działalność na rzecz samorządu, wręczając im
złote odznaczenia Izby Architektów.

Architekci uhonorowani
Złotą Honorową Odznaką
Izby Architektów RP
• Arkadiusz Bojczuk
• Alina Czyżewska-Saulewicz
• Grzegorz Dżus
• Aleksander Furmanek
• Antoni Karol Wolański
• Regina Kozakiewicz-Opałka
• Marek Krawczyk
• Bohdan Krusiewicz (pośmiertnie)
• Zbigniew Patalas
• Przemysław Sakowski
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Zawód architekta,
w moim
przekonaniu,
jest w głębokim
kryzysie. Został
wyrugowany
z debaty publicznej
o tym, co dzieje
się w Polsce.
Architekci,
szczególnie ci,
którzy aktywnie
ten zawód
wykonują, zupełnie
w tym obszarze
nie funkcjonują.
Mamy do
czynienia z typem
celebrytów, którzy
fantastycznie
opowiadają różne
mity, historie,
bajki, lecz którzy
nigdy nie mieli
do czynienia
z projektowaniem.
Wiesław Bielawski*
ZASTĘPca Prezydenta
Miasta Gdańska ds. polityki
przestrzennej,
ARCHITEKT IARP

IZBA ARCHITEKTÓW .

Wśród naszych
centralnych
decydentów nie ma
dbałości o ład
przestrzenny.
Potrafią z ironią
zapytać: „Co to jest
ład przestrzenny?
Najważniejsze,
żeby gmina
się rozwijała,
żeby budynki
powstawały”.
Oczywiście rozwój
gospodarczy jest
bardzo ważny,
ale pamiętajmy,
że architektura
to sztuka leżąca
między twórczością
a prawem, sztuka
kreowania
przestrzeni.
A przestrzeń
nas wychowuje
– obiekty, które
stoją często przez
całe pokolenia,
wychowują nas,
nasze dzieci.
Nie tylko wizualnie,
lecz także
mentalnie.
Małgorzata Chmiel*
polityk, architekt,
samorządowiec,
posłanka na Sejm
VIII kadencji

Społeczeństwo
obywatelskie
wymaga takiej
przestrzeni i takiej
architektury, która
jest obywatelska.
Tymczasem
w Polsce
obserwujemy rodzaj
postpańszczyźnianej
idei budowy wzdłuż
dróg publicznych.
Nie budujemy
miast, nie budujemy
zintegrowanej
architektury
spójnej z miejscem
i przestrzenią.
Trzeba dokonać
zmiany
paradygmatu
w tej dziedzinie.
Architekci są
zawodem zaufania
publicznego
nie ze względu
na intymną więź
z inwestorami, lecz
ze względu na fakt,
że obywatele mają
prawo do realizacji
idei piękna.
Andrzej Zwara*
adwokat, CZŁONEK
Naczelnej Rady
Adwokackiej
(w latach 2010–2016
prezes NRA)

*
Zredagowano na podstawie zapisu audio zarejestrowanego
w czasie wystąpień gości XII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu IARP
Z:A _#57 07/08_2017
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Następnie zgodnie z porządkiem obrad
dokonano wyboru składu organów zjazdu.
W prezydium zjazdu zasiedli:
	Małgorzata Włodarczyk (Małopolska
Okręgowa IARP) – przewodnicząca zjazdu,
	Jacek Janiec (Łódzka Okręgowa IARP)
– wiceprzewodniczący zjazdu,
	Magdalena Bieńkuńska (Mazowiecka Okręgowa IARP) – sekretarz.
Po dyskusji delegatów nad porządkiem obrad
zmieniono kolejność głosowań w pierwszym
dniu zjazdu, a z porządku drugiego dnia zdjęto
prezentację, dyskusję i głosowanie Regulaminów KSD i OSD, KROZ i OROZ oraz nowelizację
Regulaminu organów.
Po przyjęciu nowego porządku obrad
relacja z prac władz Krajowej Izby została
przedstawiona przez prezesa KRIA Ryszarda
Grudę, sekretarza KRIA Krzysztofa Ozimka,
skarbnika KRIA Leszka Horodyskiego, wiceprezesa KRIA Sławomira Żaka oraz wiceprezesa KRIA Piotra Gadomskiego.
Następnie sprawozdania z działalności organów Izby Krajowej przedstawili:
Małgorzata Włodarczyk (przewodnicząca
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej), Zenon
Nowacki (wiceprzewodniczący Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego) oraz Andrzej Pawlik
(Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej). Zamykając tę część wystąpień,
przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej
Paweł Filipowicz przedstawił sprawozdanie
KKR i zarekomendował Zjazdowi udzielenie
absolutorium Krajowej Radzie IARP za okres
sprawozdawczy.
Po dyskusji, pytaniach i dodatkowych
wyjaśnieniach delegaci większością głosów
przyjęli sprawozdania krajowych organów Izby
oraz udzielili Krajowej Radzie IARP absolutorium za okres sprawozdawczy. Zjazd podjął
8 stosownych uchwał.

Dzień drugi
W drugim dniu zjazdu Urszula Szabłowska, przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawiła 3 wnioski, które przekazała
Krajowej Radzie do wykorzystania, poinformowała o jednym wniosku, który wnioskodawca
wycofał, oraz przekazała zjazdowi jeden
projekt uchwały. W trakcie dyskusji zgłoszono
wniosek o odrzucenie proponowanej uchwały,
a delegaci poparli ten wniosek w głosowaniu.
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W dalszej kolejności odbyła się prezentacja
i dyskusja nad priorytetami i kierunkami legislacyjnymi prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym oraz projektem ustawy o zawodzie architekta. Informacje o KUB przedstawili
Piotr Gadomski (wiceprezes KRIA) oraz Piotr
Andrzejewski (członek KRIA, przewodniczący
Komisji ds. Legislacji). Natomiast projekt ustawy o zawodzie Architekta opracowany przez
KRIA omówili Krzysztof Ozimek (sekretarz
KRIA) i Borys Czarakcziew (członek KRIA).
Następnie odbyła się dyskusja nad zaprezentowanymi dokumentami. Podsumowując
dyskusję, prezes Ryszard Gruda zgłosił propozycję przyjęcia stanowiska o treści:

Krajowy Zjazd zaleca KRIA uwzględnienie
w toku prac legislacyjnych stanowisk delegatów
przedstawionych w trakcie XII Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu w Gdańsku.
Krajowy Zjazd IARP w głosowaniu przyjął
powyższe stanowisko. Po przyjęciu stanowiska przewodnicząca zjazdu Małgorzata Włodarczyk zakończyła obrady, a pełniący rolę
gospodarza Ryszard Comber (przewodniczący
Pomorskiej Okręgowej Izby) oraz Ryszard
Gruda (prezes KRIA) złożyli podziękowania
i pożegnali delegatów.
oprac. na podstawie
protokołu ze zjazdu

Z:A
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Katowice, 21-22 kwietnia 2017 r.

Młodzi
Młodzi
Młodzi
w
architekturze
w
w architekturze
architekturze
Od edukacji do prawa
wykonywania
Od
edukacji do prawa
zawodu architekta.
wykonywania
Od edukacji do prawa
zawodu
architekta.
wykonywania
zawodu architekta.
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XIII Międzynarodowa Konferencja
Izb Architektów Krajów Europy
Środkowej i Wschodniej – spotkanie
robocze architektów Grupy V4

ZA

XIII Konferencja architektów
Grupy Wyszehradzkiej (V4)
W dniach 21-22 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła
się XIII Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Poświęcona została sylwetce absolwenta studiów wyższych na kierunku architektura, a zakres
poruszanej tematyki oddaje jej tytuł: „Młodzi w architekturze. Od edukacji do prawa wykonywania
zawodu”. Zapraszając do lektury relacji z tego wydarzenia (na kolejnych stronach Z:A – przyp. red.),
warto przypomnieć historię tych spotkań, ich charakteru i celu.

S

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Członkowie IARP
Konferencja, zorganizowana w tym roku w Katowicach, jest kontynuacją kilkunastoletniej
tradycji spotkań architektów, jakie w przeszłości odbywały się w Ustroniu, a których organizatorem i gospodarzem jest Śląska Okręgowa
Izba Architektów RP.
Pierwsza konferencja „ustrońska” odbyła
się w roku 2002. Był to rok ważny dla polskiej
architektury i polskich architektów, gdyż,
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 grudnia
2000 roku, w naszym kraju powołano wówczas samorząd zawodowy architektów. Już
wtedy zdawano sobie sprawę z konieczności
wymiany poglądów i doświadczeń z państwami ościennymi w celu lepszego, sprawniejszego funkcjonowania samorządu. Oprócz
wymiaru merytorycznego czas konferencji
miał służyć także rozwojowi kontaktów
pomiędzy przedstawicielami poszczególnych
izb okręgowych z kraju oraz zagranicznych izb
architektów.

Z czasem konferencja zyskała nieformalną nazwę „Konferencji Wyszehradzkiej”,
a to ze względu na skupienie się organizatorów na współpracy w ramach tzw. Grupy
Wyszehradzkiej (V4) i zapraszanie do udziału
przedstawicieli środowiska architektonicznego
reprezentujących Polskę, Czechy, Węgry i Słowację. W obradach konferencji w ubiegłych
latach brali udział także inni zapraszani goście
z kraju (przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich) i z zagranicy (m.in. architekci
z Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Federacji
Rosyjskiej, Ukrainy, Niemiec, Rumunii), przedstawiciele urzędów państwowych (m.in. UZP),
parlamentarzyści (m.in. z Polski i Czech) oraz
zainteresowani członkowie IARP.
Tematy poruszane podczas kolejnych edycji konferencji były zawsze mocno związane
z aktualnymi problemami, z jakimi borykało
się środowisko architektów. Pojawiały się
zagadnienia dotyczące bezpośrednio wykonywania zawodu architekta (cenniki, ubezpieczenia, umowy klient-architekt), legislacji
i otoczenia prawnego towarzyszącego naszej

pracy (m.in. zamówienia publiczne, dyrektywy
unijne dot. uznawania kwalifikacji i wykształcenia w momencie wstępowania Polski do
struktur unijnych), ale także kwestie związane
z bardziej praktyczną stroną naszego zawodu,
jak np. rola i korzystanie z uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w procesie inwestycyjnym.
Z biegiem lat liczba uczestników zwiększała się, a sama konferencja z każdym kolejnym
spotkaniem zyskiwała coraz wyższą rangę,
ciesząc się w środowisku rosnącym zainteresowaniem i uznaniem. Zmianie uległa też
formuła wydarzenia. Od dwóch lat konferencja
przyjęła formę spotkań roboczych grupy V4,
stając się dodatkowym panelem dyskusyjnym,
na którym podejmuje się tematy i omawia
wyzwania stawiane przed architektami przez
współczesną Europę.
Panująca podczas konferencji atmosfera wzajemnej życzliwości, pozytywnego
nastawienia do współuczestników, rzeczowa
debata i oprawa merytoryczno-organizacyjna
sprawiły, że wizyta w Ustroniu wpisała się
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na stałe w kalendarz wydarzeń, w których
należy i warto uczestniczyć.
Tegoroczna konferencja była już 13. edycją
spotkań architektów Grupy Wyszehradzkiej.
Tym razem jej tematyka poświęcona została
sylwetce absolwenta kierunku architektura:
„Młodzi w architekturze. Od edukacji do prawa
wykonywania zawodu”. W Katowicach zgromadziło się więc szerokie grono profesjonalistów zainteresowanych tą problematyką – od
przedstawicieli środowisk akademickich z kraju
i zagranicy, przez członków organów nadających uprawnienia do wykonywania zawodu
architekta oraz praktykujących architektów
– członków IARP, którzy niejednokrotnie
biorą pod swoje skrzydła przyszłych adeptów
zawodu, aż po reprezentantów władz różnego
szczebla ministerialnego i samorządowego.
Jak wspomniano wcześniej, w tym roku
konferencja, nie zmieniając swojego unikatowego charakteru, zmieniła lokalizację. Udało
się tego dokonać w roku jubileuszowym dla
samorządu zawodowego architektów, obchodzącego 15-lecie swojego istnienia i w roku
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prezydencji Izby Architektów RP w pracach
Grupy Wyszehradzkiej. Dzięki temu uzyskała
nową odsłonę i charakter, wykorzystując atuty
miejsca obrad, atrakcji architektonicznych
miasta Katowice oraz przychylność i otwartość
na współpracę władz samorządowych.
Mieliśmy, jako gospodarze, okazję do
zaprezentowania uczestnikom konferencji także samych Katowic – miasta, które
w ostatnich latach przeszło transformację
wizerunkową, stając się przykładem miejsca
pełnego nowoczesnej architektury wpisującej
się jednocześnie w tradycję regionu, w którym
jest tworzona. Cieszymy się, że mogliśmy
pokazać naszym Koleżankom i Kolegom stolicę regionu odmienioną, otwartą i gotową na
nowe wyzwania.
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
dziękuje wszystkim panelistom, moderatorom, uczestnikom konferencji oraz instytucjom udzielającym patronatu honorowego za
wkład włożony w przygotowanie, prowadzenie
i współtworzenie XIII Międzynarodowej Konferencji Izb Architektów Krajów Europy Środ-

kowej i Wschodniej. Pragniemy podziękować
również instytucjom i firmom wspierającym
Konferencję Grupy Wyszehradzkiej w Katowicach, które udzieliły organizatorom wsparcia
rzeczowego i finansowego:
	PTWP Event Center spółka z o.o. oraz
Międzynarodowe Centrum Kongresowe,
	Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego Biuro do spraw Planowania Przestrzennego,
	Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice,
	SARP oddział Katowice,
	Fakro,
	ZM Silesia.
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach.

W imieniu Organizatorów
Małgorzata Pilinkiewicz, architekt IARP
przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej IARP
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HONOROWI PATRONI KONFERENCJI
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
• Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
• Wojewoda Śląski
• Marszałek Województwa Śląskiego
• Prezydent Miasta Katowice
GOŚCIE KONFERENCJI
• Č eská Komora Architektů
• Slovenská Komora Architektov
• Magyar Építész Kamara
• Śląskie Forum Samorządów Zawodów
Zaufania Publicznego
• Śląska Izba Lekarska
• Śląska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
• Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddziały Katowice, Częstochowa,
Bielsko-Biała
• Towarzystwo Urbanistów Polskich
Oddział Katowice
• Biuro Planowania Przestrzennego
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

Henryk Mercik, Marszałek
Województwa Śląskiego
Stanisław Podkański, doradca
Prezydenta Miasta Katowice
ds. architektury

Anita Oleksiak, dyrektor Departamentu
Architektury, Budownictwa i Geodezji
w Ministerstwie Infrastruktury
(aktualnie p.o. Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego)
Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej
Izby Lekarskiej
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ZA
Takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie
jan zamoyski,
akt fundacyjny akademii zamojskiej

Młodzi w architekturze
/ od edukacji do prawa
wykonywania zawodu
W dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
mająca charakter spotkania roboczego architektów Grupy V4. Organizatorem wydarzenia była
Izba Architektów RP: Krajowa Rada IARP oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP.

W

Wszystkie poprzednie międzynarodowe spotkania „Grupy Wyszehradzkiej” organizowane
w ubiegłych latach w Ustroniu poświęcone
były wybranemu zagadnieniu związanemu
z wykonywaniem naszego zawodu. Tegoroczną edycję konferencji, zlokalizowaną tym
razem w Katowicach, organizatorzy postanowili poświęcić edukacji architektonicznej oraz
kolejnym etapom dochodzenia przez młodych
architektów do samodzielności w zawodzie. Jej
tytuł brzmiał więc „Młodzi w architekturze:
od edukacji do prawa wykonywania zawodu”.
Celem konferencji Grupy V4 zawsze była
zarówno wymiana doświadczeń, diagnoza
stanu obecnego, identyfikacja problemów, jak
i kierunkowe wskazanie przyszłych działań.
Tegoroczna tematyka miała jednak znacznie
szerszy wymiar. Odwołując się do klasycznego
cytatu – podjęta problematyka dotyczyła nie
tylko bieżącej sytuacji, lecz postawiła i stawia
zasadnicze pytania o przyszłość naszego zawodu, o przyszły kształt przestrzeni naszych
krajów i, co oczywiste, o przyszłość naszej Izby
w ramach kolejnych zmian pokoleniowych.
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Temat i zakres merytoryczny konferencji znalazły uznanie wyrażone udzieleniem
oficjalnych patronatów honorowych oraz
uczestnictwem zaproszonych reprezentantów
patronujących urzędów, a także przedstawicieli
samorządów zawodowych zawodów zaufania
publicznego, organizacji architektów i urbanistów oraz reprezentantów izb architektów
z Czech, Słowacji i Węgier (patrz: ramka na
stronie 071 – przyp. red.).
W referacie wprowadzającym do konferencji arch. Borysław Czarakcziew – członek
i pełnomocnik ds. zagranicznych Krajowej
Rady IARP, przedstawił sytuację architekta i jego przymioty w ujęciu historycznym
poprzez przytoczenie dawnych reguł dostępu
do zawodu rzemieślnika, który stawał się
członkiem cechu i osobą liczącą się w społeczeństwie. Zestawienie ówczesnych warunków edukacji, praktyki, kwalifikacji i egzaminu
na rzemieślnika z zasadami, wymaganiami,
cechami i umiejętnościami, jakie powinien
reprezentować obecnie architekt jako zawód
zaufania publicznego, pokazało niezwykłą,

daleko idącą zbieżność. Nadal pozostaje
pożądana także relacja mistrz – uczeń jako
najwłaściwsza metoda odbywania praktyki
zawodowej (patrz strona obok).
Przygotowania do konferencji obejmowały
szeroką analizę mającą na celu usystematyzowanie problematyki edukacji i startu zawodowego architektów. W efekcie zdecydowano
o podzieleniu spotkania na 3 panele dyskusyjne:
	Panel I – Dotychczasowe doświadczenia
w procesie nauczania w systemie dwustopniowym na wyższych uczelniach architektonicznych,
	Panel II – Praktyki zawodowe młodych
architektów po ukończeniu architektonicznych studiów wyższych,
	Panel III – Procedury weryfikacji praktyk
zawodowych, egzaminy, nadanie uprawnień i przyjęcie do Izby Architektów.
Do każdego z paneli zaproszono grono osób
reprezentatywne dla podjęcia dyskusji w kluczowych zagadnieniach związanych z tematem wiodącym sesji.

Katowice, 21-22 kwietnia 2017 r.
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RELACJA MISTRZ – UCZEŃ

Gdy uczeń nabył niezbite umiejętności teoretyczne i praktyczne, mógł przystąpić do egzaminu czeladniczego, po zdaniu którego
pobierał dalsze nauki pod okiem mistrza. Na tym etapie nie był jeszcze samodzielnym rzemieślnikiem.
W wyznaczonym terminie wraz ze swym nauczycielem stawał przed starszyzną cechu, by złożyć egzamin praktyczny,
tzn. przedstawić majstersztyk. Majstersztyk, zwany też dziełem mistrzowskim, pracą mistrzowską lub popisem, to przedmiot,
który musiał się odznaczać najwyższą starannością wykonania. Uczeń udowadniał nie tylko znakomitą znajomość techniki,
ale musiał wykazać się także zmysłem artystycznym, kunsztem i precyzją samodzielnie wykonanej pracy.

MISTRZ

Następnie otrzymywał pisemny certyfikat.

PRAKTYKA

Chłopców posyłano na naukę do warsztatów cenionego mistrza, który nie tylko pełnił rolę nauczyciela zawodu, ale był również
wychowawcą. Adepci trenowali w warsztacie kilka lat, wykonując najpierw najprostsze prace, a najważniejszym ich zadaniem było
dokładne obserwowanie starszych kolegów. Musieli wykazać się także pilnością i posłuszeństwem.

NAUKA

Choć od połowy XIX wieku formalnie nie było obowiązku należenia do cechu, to zakładano stowarzyszenia i związki zrzeszające
rzemieślników pokrewnych profesji. Miało to na celu ochronę zawodu i wykluczenie osób bez formalnego wykształcenia, czyli
tzw. partaczy, którzy psuli opinię wykwalifikowanym rzemieślnikom, a także często zaniżali ceny.

Źródło: cytat z katalogu do wystawy „Wśród mistrzów i partaczy” – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
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Andrzej Grzybowski,
dr inż. arch.
rektor WST w Katowicach,
Okręgowa Komisja
Kwalifikacyjna Śląskiej
Okręgowej IARP,
moderator panelu 1

Krzysztof Rostański,
dr hab. inż. arch.
prodziekan ds. Organizacji
WA Politechniki Śląskiej

Cezary Wawrzyniak,
dr inż. arch.
Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Panel I: Edukacja
W panelu „edukacyjnym” prowadzonym przez
dra inż. arch. Andrzeja Grzybowskiego, rektora
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach,
podjęta została problematyka kształcenia na
wyższych uczelniach architektonicznych. Prelegenci oraz paneliści zarówno w przygotowanych
wystąpieniach, jak i w dyskusji przedstawiali
własne opinie i doświadczenia w tym zakresie,
sformułowane w ramach następujących pytań:
	System boloński czy jednolite studia magisterskie?
	Studia akademickie czy zawodowe?
	Ile teorii, ile praktyki, a ile twórczości
na studiach architektonicznych?
	Studia: teoria bez praktyki czy teoria
z praktyką?
	Praktyka zawodowa w ramach studiów
czy już po ich ukończeniu?
W czasie panelu dowiedzieliśmy się, że pomimo zapisów dyrektywy unijnej, w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej stosowane
są różne systemy nauczania: zarówno system
studiów dwustopniowych – w Polsce, Słowacji,
Czechach i na Węgrzech, ale także studia
jednostopniowe – równolegle na Węgrzech.
Co ciekawe, jednolite studia magisterskie na
węgierskich uniwersytetach wciąż cieszą się
większym uznaniem i prestiżem, a ich ukończenie predysponuje do lepszego dostępu do
pracy i pozycji w zawodzie architekta.
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Lenka Burgerova,
ph. dr ing. arch
WA Politechniki Czeskiej
w Pradze

Artur Jasiński,
dr hab. inż. arch., prodziekan
WAiSP Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ile teorii, ile praktyki i ile kreatywności na wyższych
studiach architektonicznych?
	Kreatywność bazująca głównie na powierzchownych odczuciach nie pomaga w tworzeniu
i promowaniu architektury o znaczącej wartości i uznaniu, dogłębna wiedza wymaga
praktyki.
	W XIX wieku, studenci architektury Akademii Wiedeńskiej poza wymogami programu
akademickiego musieli zdać dwie praktyki rzemieślnicze (np. murarz, hydraulik),
które wyostrzały ich wrażliwość na detal zarówno pod względem technicznym,
jak i estetycznym, pozwalając jednocześnie zdobyć wiedzę na temat „jak to jest zrobione”.
	Nie tylko architekci, ale także przedstawiciele administracji państwowej i lokalnej
powinni posiadać wiedzę z zakresu urbanistyki, architektury i kultury budowania – to oni
bowiem współtworzą nasze miasta, wsie i krajobraz. To oni są często decydentami,
a studenci muszą być kształceni w tym, jak prowadzić rozmowy z decydentami, jak
rozumieć procesy, jak pracować w dużej skali.

Źródło: prezentacja konferencyjna, arch. Regina Loukotova, Czeska Izba Architektów

Prelegenci i dyskutanci reprezentujący
uczelnie wyrazili zdanie, iż system dwustopniowej edukacji umożliwia rozdzielenie w czasie dojścia do zawodu, zdobycie
praktycznego doświadczenia oraz weryfikację
dotychczasowych wyborów co do przyszłości
zawodowej przed podjęciem decyzji o kontynuacji kształcenia akademickiego na poziomie
II stopnia. W tym zakresie wskazano też na
różnice w podejściu do decyzji o kształceniu na

poziomie II stopnia, zwracając uwagę, że w poszczególnych krajach to rynek pracy weryfikuje
potrzebę zatrudnienia osób z wykształceniem
licencjackim oraz dostęp do wykształcenia
magisterskiego. Dla przykładu na Węgrzech
przyjęto, że studia magisterskie powinny
być przeznaczone wyłącznie dla szczególnie
uzdolnionych, predysponowanych do tego
osób. Polskie uczelnie wskazały natomiast na
niemal automatyczną kontynuację studiów
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Struktura programu studiów na niektórych uczelniach europejskich

/ wynik badań przeprowadzonych przez European Association for Architectural Education (EAAE) w 2015 roku
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50%
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30%
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10%

50%
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20%
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65%

35%

15%

50%

35%

15%

50%

35%

25%

40%

35%

65%

20%

80%

10%

10%

80%

10%

10%

80%

20%

80%

20%

35%
70%

10%

inne
przedmioty

architektura

30%

konstrukcje

inne
przedmioty

6. rok studiów

konstrukcje

5. rok studiów

architektura

4. rok studiów

inne
przedmioty

3. rok studiów

konstrukcje

FA STU
Bratysława
FA ČVUT
Praga
FA
Budapeszt
UAU
Bukureszt
FA WUT
Warszawa
UA
Antwerpia
ETSAB
Barcelona
TU Delft
Delft
FAPolitechnico
Mediolan
FA UdP
Porto
AHO
Oslo

2. rok studiów

architektura

1. rok studiów

40%

Źródło: prezentacja konferencyjna, arch. Lubica Vitkova, Wydział Architektury, Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie

Porównanie udziału DYSCYPLIN na uczelniach europejskich

/ w tym uczelnie węgierskie po wprowadzeniu zmian legislacyjnych na Węgrzech w 2017 r.
Oulu School of Architecture

ETH Zürich
9,7%

12,7%

7,0%
11,3%
55,7%

3,3%
6,7%

6,3%
58,7%

Number od subjects: 81

11,0%
61,7%

7,0%
5,5%
1,6%

11,7%

6,3%

Number od subjects: 52

SCI-Arc Southern California
Institute of Architecture
6,0%
3,0%
7,3%

11,7%
2,3%
3,9%

3,3%
6,7%
0,3%
6,7%

University of Bath

Number od subjects: 35

65,0%

4,0%
3,7%

Number od subjects: 44

projektowanie architektoniczne
projektowanie urbanistyczne

Universität Stuttgart

12,0%

5,3%

1,3%
8,5%
47,0%

20,0%
4,0% 5,0%
3,0%

Number od subjects: 46

16,0%

12,7%

16,3%

2,0%
7,0%

51,8%

7,3%

Széchenyi István
University 2017

STU Bratislawa

Paris Belleville

5,7%
1,7%
4,3%

10,7%

5,8%
Number od subjects: 90

budownictwo

51,3%

63,0%

Number od subjects: 63

12,0%

teoria architektury
specjalizacja

3,3%

7,3%

8,8%

historia architektury

konstrukcje
inne

1,2%
2,7%
2,7%

Number od subjects: 63

Źródło: prezentacja konferencyjna, arch. András Cseh, Wydział Architektury Uniwersytetu w Győr, Węgierska Izba Architektów, CAN Architects
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Joanna SokołowskaMoskwiak, dr inż. arch.
dyrektor Instytutu Architektury
pwsz w Raciborzu

Lubica Vitkova,
ph.d. ing.arch.
Wydział Architektury,
Politechnika w Bratysławie

II stopnia przez absolwentów wydziałów architektury I stopnia. Niepokojącym zjawiskiem
było jednak wykazanie przez polskie uczelnie
trudności z określeniem zakresu studiów
II stopnia w taki sposób, aby nie powielały
zakresu wykształcenia stopnia niższego i były
dostatecznie interesujące i rozwijające dla
osób kontynuujących kształcenie.
Ważnym zagadnieniem dla wszystkich
przedstawicieli wydziałów architektury było
zapewnienie studentom w trakcie nauki
kontaktu z realnym światem zawodowym architektów. Uczelnie realizują to między innymi
poprzez wykonywanie projektów studialnych
w pracowniach mistrzowskich (niejako akredytowanych przy uczelni), wymianę środowiska studenckiego i naukowego w ramach
programu Erasmus, sprawdzanie umiejętności
akademickich w praktyce poprzez uczestnictwo w budowie małych form przestrzennych,
eventów architektonicznych czy poprzez
międzynarodową wymianę wykładowców.
Znamiennym okazał się fakt, iż żadna
z uczelni nie prowadzi statystyk dotyczących
kariery zawodowej swoich absolwentów,
w tym w szczególności liczby osób, które
kontynuują edukację zarówno akademicką, jak
i praktyczną oraz liczby osób, które pozyskują
prawo wykonywania zawodu.
Panel cieszył się dużym zainteresowaniem
uczestników konferencji, którzy zabierając
głos w dyskusji i zadając pytania panelistom,
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András Cseh,
Wydział Architektury, Győr
(Republika Węgierska)

dzielili się własnym doświadczeniem jako nauczyciele akademiccy na uczelniach polskich
oraz jako architekci, którzy weryfikują wiedzę
akademicką absolwentów uczeni architektonicznych w ramach prowadzonych praktyk
zawodowych lub studenckich.

Panel II: Praktyki zawodowe
W panelu drugim prowadzonym przez
arch. Borysława Czarakcziewa, członka
Krajowej Rady IARP i jej pełnomocnika ds. zagranicznych, poświęconym praktykom zawodowym młodych architektów po ukończeniu
architektonicznych studiów wyższych, podjęto
próbę odpowiedzi na następujące pytania:
	Gdzie i co praktykować?
	Praktyka u mistrza czy produkcja
dokumentacji?
	Architekt po rocznej praktyce zawodowej
rysowania domków jednorodzinnych?
	Ile kosztuje miejsce pracy dla praktyki
zawodowej architekta?
	Architekt po 2 latach praktyk a zawód
zaufania publicznego?
	Ile wiedzy praktycznej po roku pracy
w biurze?
	Ile rzeczywistości w architekturze
praktykanta?
Moderator panelu, wygłaszając swój referat
wprowadzający, ukazał w ujęciu statystycznym liczbę osób, jaka w Polsce corocznie po

Gabor Nemes,
Wydział Architektury,
Budapeszt

ukończeniu edukacji akademickiej rozpoczyna
edukację praktyczną w zawodzie architekta, a następnie przystępuje do weryfikacji
w ramach procedury kwalifikacyjnej w Izbie
Architektów. Na tym tle Borysław Czarakcziew
przedstawił porównawcze zestawienia dotyczące sposobu, okresu oraz zasad uzyskiwania prawa wykonywania zawodu w Europie,
wskazujące, iż w większości krajów uznano za
zasadną weryfikację umiejętności, wiedzy i doświadczenia adeptów do wykonywania zawodu
architekta jako zawodu zaufania publicznego.
Co istotne, autor referatu podkreślał
także, że stawiane w Europie wymagania
wobec kwalifikacji architektów jako edukację
architektoniczną traktują łącznie edukację
akademicką i praktykę zawodową. W tym
kontekście zwrócił uwagę, że dwa lata praktyki zawodowej konieczne dla przekazania
wiedzy i doświadczenia praktycznego absolwentowi wydziału architektury w Polsce
generuje koszty pracodawcy – mistrza-architekta co najmniej porównywalne do kosztów,
jakie ponosi budżet państwa w ramach
zapewnienia wykształcenia akademickiego
dla tego absolwenta. Podsumowując ten
ekonomiczny wątek, przedstawiciel Krajowej
Rady IARP wskazał na konieczność pomocy
państwa w realizacji tej części wymaganego wykształcenia przyszłego architekta.
Powszechna powinna być świadomość, że
honorarium architekta musi ujmować koszty
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100%

wykwalifikowany architekt

80%

doświadczenie zawodowe

20%

Możliwości wykorzystania
stanowiska pracy przez młodego
architekta przychodzącego
do pracowni na praktykę zawodową
20% – operowanie programami
komputerowymi i podstawowa
wiedza w zakresie zagadnień
technicznych
80% – w trakcie praktyki stanowisko
będzie wykorzystane do około 80%,
dopóki dana osoba nie będzie w pełni
samodzielna i nie będzie ponosiła
odpowiedzialności
100% – wykorzystywanie w pełni
stanowiska pracy, samodzielny
uprawniony architekt

kwalifikacje akademickie

Źródło: prezentacja konferencyjna, arch. Borysław Czarakcziew, architekt IARP, członek Krajowej Rady IARP, pełnomocnik ds. zagranicznych
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EDUKACJA OPARTA NA PRAKTYCE: BUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ W Csikvánd
/ projekt zrealizowany w ramach zajęć studentów architektury Uniwersytetu w Győr (2014)

Źródło: prezentacja konferencyjna, arch. András Cseh, Wydział Architektury Uniwersytetu w Győr, Węgierska Izba Architektów, CAN Architects

kształcenia zawodowego młodych adeptów,
gdyż brak rzetelnej praktyki zawodowej
oznacza w konsekwencji przerzucanie jej
kosztów na społeczeństwo przez obciążanie
go skutkami ewentualnych błędów.
Z punktu widzenia uprawnionych architektów-praktyków interesujące było
wystąpienie pani Anity Oleksiak, dyrektor
Departamentu Architektury, Budownictwa
i Geodezji w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa. Zabierając głos w panelu,
potwierdziła zasadność zmiany nazewnictwa
w legislacji dotyczącej zawodu architekta,
z osoby wykonującej czynności w specjalności
architektonicznej na osobę będącą architektem. Przypomniała także, że zawód architekta
wymaga stałego i ustawicznego kształcenia,
nie tylko na poziomie wiedzy akademickiej
i praktycznej przed potwierdzeniem kwalifikacji w formie egzaminu na uprawnienia, lecz
także w trakcie wykonywania zawodu. Z poziomu ministerstwa i legislatora wskazała także
na wątpliwości dotyczące braku standaryzacji
praktyk zawodowych, co może prowadzić do
niepełnego pozyskania wiedzy praktycznej
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zarówno przez architekta, jak i inżyniera
budownictwa. W tym zakresie ministerstwo
oczekuje propozycji ze strony Izby Architektów
umożliwiających wprowadzenie odpowiednich
zapisów prawa w przygotowywanych aktach
legislacyjnych dotyczących zawodu architekta.

Panel III: Kwalifikacja i egzaminy
Trzeci panel konferencji, poświęcony procedurom weryfikacji praktyk zawodowych,
egzaminom i nadaniu uprawnień, przyjęciu do
izby architektów, poprowadzili arch. Wojciech
Podleski (przewodniczący Śląskiej Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej) oraz arch. Witold
Sztorc (przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej). W panelu tym
postawiono następujące pytania:
	Uprawnienia dwustopniowe czy jednostopniowe?
	Po co architektom uprawnienia ograniczone do projektowania?
	Ile samodzielności w pierwszym roku projektowania po dyplomie?
	Ile wiedzy i doświadczenia zawodowego po
jednym roku pracy na budowie?

	Co może i umie samodzielnie zaprojektować absolwent I stopnia architektury?
	Unifikacja pytań egzaminacyjnych czy
problemy z życia architekta?
	Egzamin testowy czy klauzulowy?
Przewodniczący Podleski i Sztorc, opierając
się na swojej wieloletniej pracy w ramach
struktur okręgowych komisji kwalifikacyjnych
Izby Architektów RP, w wystąpieniu wprowadzającym do dyskusji omówili standardy
pracy komisji, zasady weryfikacji, statystyki
procedur egzaminacyjnych oraz przykładowe
odpowiedzi uzyskiwane w ramach egzaminów
na uprawnienia architekta.
Zestawienie danych pozyskanych z uczelni
architektonicznych z obszaru Małopolski
i Śląska wykazało, że znaczący procent
absolwentów studiów architektonicznych nie
dochodzi w wykonywaniu swojego zawodu
do samodzielnych uprawnień i członkostwa
w Izbie Architektów.
Z drugiej strony doświadczenia płynące ze
statystyk dotyczących procesu kwalifikacji
dają podstawę do oceny standardu prowa-
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Kariera zawodowa Architekta – proces nauki przez całe życie
Architektura to proces
uczenia się przez całe życie

inne możliwości zawodowe

3

przed uczelnią wyższą

Zamieszczony obok diagram
przedstawia proces rozwoju
przez całą długość życia studenta
architektury i architekta.
Został opracowany podczas
warsztatów EAAE/ACE
w 2010 roku w Paryżu.

EAAE – European Association
for Architectural Education
				
ACE – Architects' Council of Europe
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5

research

research
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research

research

research

OŚ CZASU – LATA
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wymagane
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wymagane
finansowanie

CPD

CPD
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LATA

CPD – kształcenie ustawiczne (continuous professional development)

Koszty uzyskania kwalifikacji zawodowych
Ponad połowę kosztów
wykształcenia młodego
architekta ponosi środowisko
zawodowe
Uprawnieni architekci (członkowie
IARP) przyjmujący absolwentów
na praktykę zawodową ponoszą
wysokie koszy realizacji tej
praktyki, w szczególności
w stosunku do kosztów
związanych z kształceniem
na uczelniach.

20%

80%

100%

kwalifikacje
akademickie

doświadczenie
zawodowe

wykwalifikowany
architekt

45 000 zł

55 230 zł

110 230 zł

ROZWÓJ PROFESJONALNEGO ARCHITEKTA: OPTYMALIZACJA
Optymalizacja praktyki
zawodowej
Rozwiązaniem problemu może być
maksymalne zbliżenie sylwetki
absolwenta kierunku architektura
do podstawowych kwalifikacji
zawodowych umożliwiających
podjęcie działalności w zawodzie.
W tym celu konieczna jest
optymalizacja praktyki zawodowej
poprzez szczegółowe opisanie
wymagań i oczekiwań.

=
2400 = 2400

SYLWETKA
ABSOLWENTA

ABSOLWENTÓW

PODSTAWOWE
KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARCHITEKTÓW

2400 – liczba osób, które co roku rozpoczynają naukę na kierunku architektura
(dane za opracowaniem arch. Waldemara Jasiewicza)

Źródło: prezentacja konferencyjna, arch. Borysław Czarakcziew, architekt IARP, członek Krajowej Rady IARP, pełnomocnik ds.zagranicznych
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dzonych praktyk zawodowych, jak również
realnych korzyści, wiedzy i doświadczenia,
które pozwalają na pozytywne przejście przez
proces sprawdzenia tych umiejętności w Izbie
Architektów. Obaj przewodniczący komisji
kwalifikacyjnych zwrócili uwagę, że znaczącym problemem sesji egzaminacyjnej jest
brak samodzielności osób przystępujących
do egzaminu w rozwiązywaniu skróconych
zadań projektowych. I to zarówno w formie
rysunkowej, czyli językiem komunikowania się
architekta z inwestorem lub wykonawcą robót
budowlanych, jak również w formie opisowej.
Okazuje się, że brak możliwości korzystania
z komputera i systemowych bibliotek (metodą
kopiuj-wklej) powoduje ogromne trudności w przedstawieniu detali technicznych
i rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych czy
narysowaniu nawet elementarnego układu
funkcjonalnego, jak na przykład WC dla niepełnosprawnych.
W czasie dyskusji toczącej się po wysłuchaniu referatu przedstawiciele samorządów
architektów państw Grupy Wyszehradzkiej
wskazywali również, że konieczność odbywania praktyk zawodowych i zdobywania
doświadczenia zawodowego, czyli weryfikacji
wiedzy akademickiej w praktyce, jest zagadnieniem znaczącym w rozwoju architekta,
ale powinna następować nie wcześniej niż
po zakończeniu pełnego cyklu kształcenia
architektonicznego. Dopiero posiadając „finalny” poziom wiedzy akademickiej możliwe
jest jej sprawdzenie w praktyce poprzez pracę
w biurze architektonicznym, gdzie następuje
stopniowe przechodzenie przez coraz bardziej
odpowiedzialne i zaawansowane zagadnienia
projektowo-wykonawcze.

Wnioski i tezy z wystąpień i dyskusji
Celem Konferencji „Młodzi w architekturze…”, głównie ze względu na ograniczone
ramy czasowe, nie było wypracowanie jednoznacznych stanowisk czy postulatów, jednak
w trakcie wystąpień i dyskusji zarysowały się
dość istotne poglądy. Próba odpowiedzi na
pytania wprowadzające do konferencji i paneli
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pokazała zróżnicowanie opinii, wynikające
bezpośrednio z zakresu uczestnictwa w procesie edukacji akademickiej i praktycznej.

1/

// Pytanie „System boloński czy
jednolite studia magisterskie?” – zdecydowanie podzieliło uczestników konferencji,
w której znaczącą grupę stanowili pracownicy
naukowi wydziałów architektury. Popierając system boloński, podkreślali oni dużą
elastyczność tych studiów, możliwość podjęcia
nauki na kilku uczelniach i stopniowego nabierania doświadczeń. Innego zdania byli praktycy
i zawodowi projektanci, członkowie samorządu architektonicznego (w niektórych przypadkach jednocześnie wykładowcy uczelni). W ich
opinii system dwustopniowy prowadzi do
rozczłonkowania i braku systematyki studiów.
W dyskusji o problematyce kształcenia
architektów podkreślono, że studia muszą łączyć kwestie zawodowe z teorią, a zagadnienia
historii i teorii architektury powinny przenikać
się z nauką praktycznego wykorzystania tej
wiedzy poprzez „pracę z mistrzem”. Zwracano
uwagę, że nie jest możliwe wykształcenie pełnoprawnego architekta bez powiązania kwestii
zawodowych, takich jak detal, materiałoznawstwo, budownictwo ogólne, fizyka budowli,
z teorią architektury. Dopiero po uzyskaniu
wszechstronnego, wielopłaszczyznowego wykształcenia można dokonać wyboru i ukierunkować swoją karierę zawodową na teorię lub
czynne projektowanie.
Paneliści reprezentujący polskie uczelnie
i rynek pracy dla architekta w Polsce, zwrócili
również uwagę na znaczącą liczbę osób
kończących studia na wydziałach architektury, identyfikując ją jako potencjalną
„nadprodukcję” absolwentów, w stosunku
do możliwości zatrudnienia czy realizacji
zamówień i zapotrzebowania na pracę dla
architektów.

2/

// Uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskuje w Polsce tylko 30%
dyplomantów wydziałów architektury. Procent ten świadczy o rzeczywistej sytuacji

na rynku pracy i prawdopodobnie wymaga
analizy w stosunku do kosztu, jaki jest
ponoszony przez państwo w celu wykształcenia absolwenta wydziału architektury.
A pamiętajmy przy tym, że dalsza edukacja
zawodowa absolwenta studiów architektonicznych wymaga stworzenia nowego
stanowiska pracy, nie tylko odpowiednio
wyposażonego, ale spełniającego również
obowiązujące przepisy prawa dotyczące
właściwego ubezpieczenia, wynagrodzenia
itp. Jest to znaczący wysiłek finansowy dla
pracowni projektowych, w których odbywają się praktyki zawodowe. Koszty rocznego
stażu pracy nie równoważą korzyści z pracy
absolwenta-praktykanta dla przyjmującej
go pracowni.

3/

// Dla rozwoju kariery architekta
nie bez znaczenia są zarówno
forma i zakres postępowania kwalifikacyjnego, standardy praktyk zawodowych,
program i zakres edukacji akademickiej,
jak również okres, w jakim dana osoba
nabywa wszystkie wymagane umiejętności na wszystkich etapach dochodzenia do
prawa wykonywania zawodu. Dlatego rolą
samorządu zawodowego, dbającego m.in.
o jakość przestrzeni publicznej w Polsce
oraz gwarantowanie należytego wykonywania zawodu, powinno być współuczestniczenie w procesie edukacji akademickiej
i praktycznej osób, które mają decydować
o kształtowaniu tej przestrzeni. Rolą
samorządu zawodowego winno być monitorowanie zarówno programów nauczania,
jak i funkcjonowania na rynku absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.

4/

// W czasie konferencji wskazano również, że istotnym problemem jest brak
ustalenia standardów jakościowych i zakresu
rzeczowego praktyk zawodowych, co utrudnia
przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu. Skutkiem czego koszty (w tym
koszty błędów i niedociągnięć) będą pokrywane przez przyszłych inwestorów i współ-
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Koszt UTRZYMANIA STANOWISKA PRACY – 2 LATA
160 000 zł

107 832 zł

120 000 zł

koszt utrzymania stanowiska
pracy = 4493 zł/m-c
80 000 zł

40 000 zł

styczeń rok 1

0

styczeń rok 2

Koszt UTRZYMANIA praktykanta (20%-80%) – 2 LATA
5000 zł

4000 zł

koszt stanowiska pracy
wykorzystanie stanowiska pracy

80%
doświadczenie
zawodowe
2000 zł

20%
kwalifikacje
akademickie

styczeń rok 1

1000 zł

0

styczeń rok 2

Łączny koszt wykształcenia architekta

	koszt studiów: 45 000 zł
	koszt ponoszony przez prowadzącego praktykę z tytułu „dopłaty”
do utrzymania stanowiska pracy w okresie praktyki: 55 230 zł

ŁĄCZNY KOSZT WYKSZTAŁCENIA PROFESJONALNEGO ARCHITEKTA
wynosi 110 230,00 zł
i finansowany jest:
• w 41% z budżetu państwa (studia)
• w 59% z kosztów utrzymania pracowni prowadzącego praktykę
architekta – członka IARP

60 000 zł
55 230 zł

45 000 zł

30 000 zł

45 000 zł

41%
budżet państwa
(5 lat studiów)
59%
członkowie IARP
(2 lata praktyki
zawodowej)

15 000 zł

0 zł

Źródło: prezentacja konferencyjna, arch. Borysław Czarakcziew, architekt IARP, członek Krajowej Rady IARP, pełnomocnik ds.zagranicznych
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koszt utrzymania

sumaryczny koszt (zł) przez
2 lata praktyki zawodowej
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Statystyka zdawalności egzaminu na uprawnienia
Rok

Liczba przystępujących do egzaminu

2014

94 osoby

49 osób (projektowanie bez ograniczeń)

52,1%

99 osób

43 osoby (projektowanie bez ograniczeń)
3 osoby (projektowanie w ograniczonym zakresie)
8 osób (łączone bez ograniczeń)
1 osoba (łączone w ograniczonym zakresie)
5 osób (kierowanie robotami bez ograniczeń)

60,6%

125 osób

60 osób (projektowanie bez ograniczeń)
1 osoba (projektowanie w ograniczonym zakresie)
16 osób (łączone bez ograniczeń)
2 osoby (kierowanie bez ograniczeń)

63,2%

2015

2016

Liczba osób, które zdały egzamin

Procent zdających

Źródło: prezentacja arch. Wojciech Podleski, przewodniczący OKK Śląska Okręgowa IARP

pracowników takich słabo przygotowanych
osób. Zadaniem samorządu zawodowego
powinno być ustalenie brzegowych zasad
oraz minimalnych elementów, realnego doświadczenia, jakie należy zdobywać w trakcie
praktyk zawodowych w relacji mistrz – uczeń,
przy czym ich bazą powinna być wiedza
z pełnej edukacji akademickiej na wydziałach
architektury. Koszty praktycznej edukacji
zawodowej powinny być wspomagane przez
państwo, w którego interesie powinno leżeć
jak najlepsze wykształcenie osób pretendujących do wykonywania zawodu zaufania
publicznego.

5/

// Generalnym podsumowaniem
i przesłaniem dla dalszej pracy samorządu zawodowego w ramach podnoszenia
jakości i standardu pracy świadczonej przez
architektów może być refleksja, iż wszyscy
młodzi ludzie, którzy decydują się na drogę
zawodową związaną z architekturą, winni
podjąć wyzwanie ustawicznego kształcenia
i pogłębiania wiedzy oraz umiejętności, które
są weryfikowane na każdym etapie życia zawodowego przez inwestorów, współpracowników, wykonawców, samorząd zawodowy,
a przede wszystkim przez społeczeństwo.

Appendix: wartości dodane
Konferencji towarzyszyły formalne i nieformalne spotkania architektów oraz dwie
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obszerne ekspozycje: wystawa realizacji
architektonicznych z terenu województwa
śląskiego pt. „Śląski Przegląd Architektury
Województwa” (organizowany co 3 lata przez
SARP Oddział Katowice przy współudziale
Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP) oraz
wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych
w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Województwa Śląskiego” (organizowany
corocznie przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego oraz SARP Oddział Katowice).
W przeddzień konferencji odbyło się spotkanie Konwentu Przewodniczących okręgowych izb architektów zorganizowane w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów
RP w Katowicach. Jako że intencją Konferencji
Wyszehradzkiej było wszechstronne przedstawienie i omówienie problemów, spotkanie Konwentu stanowiło wstęp do dyskusji o głównych
problemach i zagadnieniach poruszanych
w dniu konferencji – miało też pomóc w wypracowaniu wstępnego, ramowego stanowiska
naszej Izby w przedmiotowym zakresie, mogące stanowić podstawę dalszych działań, w tym
również inicjatyw legislacyjnych.
Organizatorzy i gospodarze konferencji
przygotowali również prezentację miasta,
tak aby Koleżanki i Koledzy z innych regionów
Polski oraz goście zagraniczni mogli zobaczyć
nie tylko tradycyjne, historyczne, ale i nowe
oblicze Katowic – stolicy Śląska. W ostatnich
latach miasto przeszło niezwykłą trans-

formację od ośrodka przemysłu ciężkiego
i górnictwa kojarzonego z regionem Górnego
Śląska do miasta nowoczesnego, ze światową
architekturą, dbającego jednocześnie o swoje
dziedzictwo i tradycje. Niemal symboliczną
klamrą spinającą historię ze współczesnością
była wycieczka do Nikiszowca, kultowego
już osiedla robotniczego z przełomu wieków,
a następnie zwiedzanie wielokrotnie nagradzanej nowej siedziby Muzeum Śląskiego zlokalizowanej na terenie byłej kopalni Katowice.
Jako gospodarze Konferencji wyrażamy
nadzieję, że warto było w niej uczestniczyć,
a spotkania architektów państw Grupy V4 wpiszą się na stałe nie tylko w kalendarz wydarzeń
organizowanych przez Izbę Architektów RP
właśnie tu, w Katowicach, ale także w harmonogram imprez promowanych i wspieranych
przez miasto i władze Katowic. 

Małgorzata
Pilinkiewicz

architekt IARP, przewodnicząca
Rady Śląskiej Okręgowej IARP
> m.pilinkiewicz@izbaarchitektow.pl

Piotr Średniawa
architekt IARP,
zastępca przewodniczącej Rady
Śląskiej Okręgowej IARP
> bsp.architekt@gmail.com
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Kiedy byłem... na posiadach
architektów, hej
Katarzyna Bąk-Chuchacz

Małopolski Piknik Architektoniczny odbył się w sobotę pierwszego dnia lipca. Na imprezie
zorganizowanej przez Małopolską Okręgową IARP architekci mogli spotkać się w swobodnej atmosferze,
porozmawiać z dawno niewidzianymi znajomymi, posłuchać muzyki i potańczyć. Dodatkowym
„smaczkiem” wydarzenia był fakt, że wszystko działo się w Światowy Dzień Architektury.

P

Pogoda dopisała tylko częściowo, ale i tak
wsród architektów gromadzących się na terenie stadionu KS Korona w Krakowie-Podgórzu
szybko zagościł piknikowo-muzyczny nastrój.
Uczestników spotkania powitał przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej IARP
arch. Marek Tarko wraz z Katarzyną
Bąk-Chuchacz, koordynatorem zespołu
ds. mediów przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP. Imprezę poprowadził Waldemar
Domański, pomysłodawca krakowskiej Lekcji
Śpiewania, dyrektor i pomysłodawca Biblioteki
Polskiej Piosenki, szef Pogromców Bazgrołów
oraz Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka.

W piknikowym klimacie
Na plenerowe spotkanie małopolscy architekci
przybyli ze swoimi rodzinami i znajomymi.
Wielu z nich spotkało tu długo niewidzianych
kolegów ze studiów i dawnych współpracowników. Mieliśmy również przyjemność gościć
przedstawicieli krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich z prezesem
arch. Bohdanem Lisowskim oraz przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa z przewodniczącym Rady
dr. inż. Stanisławem Karczmarczykiem.
Niczego nie zabrakło. Panowała przyjemna atmosfera, był gwar rozmów, piknikowy
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klimat, a nawet przelotny deszczyk, na który
uczestnicy zareagowali z humorem. Wypędzili
go, śpiewając znaną piosenkę „Nie lej dyscu,
nie lej”, co zapoczątkowało dowcipną i pouczającą rozmowę o historii powstania owej
piosnki. W dyskusji prym wiódł Jan Karpiel
„Bułecka”, architekt oraz znakomity muzykant i gawędziarz góralski.

Muzyka łączy ludzi
Oprawę muzyczną imprezy zapewniły dwa
zespoły, w których muzykami są również
architekci: Uwaga wózek z Łodzi oraz Kapela
Jana Karpiela „Bułecki” z Podhala. Szczególne
oklaski zebrało wspólne wykonanie przez obie
grupy utworu Tadeusza Nalepy „Kiedy byłem
małym chłopcem”. Po zakończonych występach scena zamieniła się w taneczny parkiet.
Zabawa na stadionie trwała do późnych
godzin wieczornych.
Projekt integracji architektów poprzez
muzykę zrodził się w Łodzi, gdzie powstał
pomysł organizowania festiwali dla muzykujących architektów pod nazwą „Przystanek
Muzyka”. O planach związanych z „Przystankiem” opowiedział jego organizator
arch. Konrad Karmański. Rada Małopolskiej
Okręgowej IARP bardzo kibicuje tej ciekawej
inicjatywie.

Coś dla dużych i małych
Oprócz koncertów i spotkań integracyjnych
na uczestników czekały stoiska partnerów
pikniku, a także specjały kuchni polowej.
Były także zabawy dla najmłodszych, o które
zadbała Świetlica Architekta zajmująca się
edukacją architektoniczną oraz organizacją
warsztatów i wydarzeń o tematyce związanej
z przestrzenią, architekturą i dizajnem.
Pragniemy podziękować naszym partnerom, dzięki którym piknikowe spotkanie
architektów było możliwe. 

1_P iknikowe „posiady” architektów
2_Od lewej: Bohdan Lisowski, prezes SARP
o. Kraków, Marek Tarko, przewodniczący
Rady Małopolskiej Okręgowej IARP,
Stanisław Karczmarczyk,
przewodniczący Rady Małopolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
3, 4_Świetlica Architekta i zajęcia dla dzieci
5_K apela Jana Karpiela „Bułecki"
6_Zespół Uwaga wózek z Łodzi i gościnnie
Jan Karpiel „Bułecka”

fot. Małgorzata Serafin-Kozyra

fot. Małgorzata Serafin-Kozyra

fot. Małgorzata Serafin-Kozyra

fot. Małgorzata Serafin-Kozyra

fot. Jerzy Najder

fot. Małgorzata Serafin-Kozyra
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KOMENTARZ NIEPOLITYCZNY

arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Zawód Architekt
/ wolna droga

Z

Zdjęcie stolika z czasopismami – zrobione
w kancelarii Prezydenta RP przez kol.
arch. Borysa Czarakcziewa – skłoniło
mnie do napisania (być może nostalgicznej) refleksji wywołanej tzw. przypadkiem. Jednym, krótkim, uchwyconym
w foto-aparacie „komórki” momentem,
który nie powraca, a jednak pozostawia
ślad, stanowiąc znakomitą puentę naszego statusu wolności zawodowej w każdej
przestrzeni i w każdym czasie.
Wolność to pojęcie nieprawdopodobnie
pojemne, a jednocześnie bardzo ograniczone. W tym sensie samoograniczenie
stanowi bowiem o swobodzie w wolności
innych: ludzi, zwierząt, roślin, żywiołów
– każdego istnienia. Pewnie tego zbudowanego także. A może to ostatnie jest
cichym marzeniem jedynie architektów...?

Wrocław, 24.08.2017

Zawód Architekta jest zawodem wolnym.
To poniekąd, według demiurgów architektonicznych dokonań, oznaka twórczego syndromu ducha tego zawodu.
Gdzie więc przebiega nieprzekraczalna
granica tej wolności? W ramach wolności
i zaufania tych wszystkich „innych istnień” wymienionych powyżej oraz casusu
nieskrępowanej twórczości powinna ze
wszech miar... przebiegać w nas.
Jacy zatem jesteśmy – My Architekci?
Po co jesteśmy i komu czujemy się potrzebni?
Nasz Kolega Stefan Müller – architekt
wrocławski – w momencie, gdy został
wybrany prezesem SARP oddział Wro-
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cław – postanowił na elewacji kamienicy
w Rynku, w której mieściła się siedziba
naszego oddziału, wywiesić transparent
o treści „głupi jak architekt” – tak to
zapamiętałem anegdotycznie jeszcze
jako student architektury. Zabrzmiało
prowokacyjnie. Ale też jako przestroga
– dla wolności, którą trzeba uzbroić w niesamowitą wiedzę interdyscyplinarną.
Może dla wielu komentatorów tego swoistego „happeningu” mogło to stanowić
zaskoczenie – mówienie o sobie w sposób
tak niekonwencjonalny. Uczymy się jednak razem z naszymi klientami, z pewnością musimy uczyć się cały czas... a sama
twórcza inwencja tego nie zastąpi.
Fotografia dzieci w wieku szkolnym, pod
tytułem „Wolna droga” na (leżącym obok

naszego Z:A) czasopiśmie kolejarzy, byłoby potwierdzeniem tezy, że wolność rodzi
się także z wiedzy, którą trzeba posiąść,
aby ją zastosować i być w konsekwencji
potrzebnym.
Rodzi się także z możliwości wyboru według kryteriów, które niestety nie zawsze
są naszym wyborem. Są jednak wyborem
naszych klientów lub wyborem ukonstytuowanej spośród nich większości. I taką
wolność wyboru należy, ze względu na
status wolności zawodu architekta, uszanować – niekoniecznie się z nią zgadzając,
lecz zawsze dążąc do podnoszenia swoich
zawodowych argumentów.
Droga do wolności może bowiem oznaczać również wykluczenie. A to stanowi
o wolności tej drogi... końcu.

OFERTA SPECJALNA

Oferta obowiązuje od 18.09.2017 r. do 30.11.2017 r.

POZWÓL SOBIE NA
KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Steruj zdalnie bramami i drzwiami
Korzystaj z możliwości geolokalizacji
Zostań w kontakcie ze swoim domem

RAZEM RATUJMY
MAŁE SERDUSZKA

KUPUJĄC BRAMY, DRZWI I OGRODZENIA MARKI WIŚNIOWSKI
POMAGASZ RATOWAĆ MAŁE SERDUSZKA!
Firma WIŚNIOWSKI wraz ze swoimi Partnerami Handlowymi przekazuje środki na wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Kliniki
Kardiochirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, umożliwiając tym samym uratowanie zdrowia kolejnym dzieciom.
Aby przyłączyć się do akcji wystarczy kupić produkty marki WIŚNIOWSKI w okresie od 18.09.2017 r. do 30.11.2017 r. lub zasilić konto fundacji
Schola Cordis, działającej na rzecz oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie:

KRS: 0000321331

Nr rachunku: 18 1060 0076 0000 3200 0133 8787
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Patroni medialni akcji Razem Ratujmy Małe Serduszka:
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Osiedle Nikiszowiec
/ sto lat historii i architektury
Joanna Tofilska

Osiedle niczym małe miasteczko. Unikatowa architektura, kompletny układ urbanistyczny,
przyjazna skala. W efekcie specyficzny klimat przyciągający ludzi z zewnątrz i sprzyjający
integracji lokalnej społeczności... Po stu latach istnienia osiedle Nikiszowiec jest znane jak nigdy
dotąd i ponownie staje się dogodnym miejscem do życia. Oto jego historia.

I

Intensywny rozwój przemysłu na Górnym
Śląsku w XIX i na początku XX w. wiązał się
z koniecznością zatrudniania coraz większej
liczby pracowników, a w związku z tym z nieustannym napływem ludzi, czasem z dość
odległych terenów, do powstających hut
i kopalń. Jednym z podstawowych problemów,
wynikających z tego faktu, była kwestia
zakwaterowania robotników i ich rodzin w pobliżu miejsca pracy. Tym bardziej, że zakłady
przemysłowe powstawały często w dotąd
niewielkich, utrzymujących się głównie z rolnictwa, miejscowościach.
Najbardziej popularnym sposobem rozwiązania tego problemu stało się budownictwo patronackie, czyli budowa mieszkań
przeznaczonych wyłącznie dla pracowników
zakładów przemysłowych podejmowana
przez właścicieli tychże zakładów. Pracownik i jego rodzina zyskiwali zatem dach nad
głową najczęściej w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pracy, natomiast pracodawca
zapewniał sobie siłę roboczą mocno związaną z zakładem. Porzucenie pracy skutkowało
bowiem eksmisją.
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Wybudowane w ten sposób domy tworzyły
kolonie lub osiedla patronackie. Kolonie składały się wyłącznie z zabudowy mieszkalnej,
natomiast osiedla to większe zespoły urbanistyczne, w których strukturę wkomponowano
również obiekty użyteczności publicznej,
pozwalające mieszkańcom na miejscu zaspokoić większość codziennych potrzeb. Całe
osiedle czy kolonia należały do konkretnego
przemysłowca lub koncernu przemysłowego, a jego mieszkańcy zobowiązani byli do
przestrzegania ściśle ustalonego regulaminu. Początkowo domy robotnicze były dość
prymitywne, z biegiem czasu zaczęto zwracać
większą uwagę zarówno na warunki pracy, jak
i na warunki mieszkaniowe.

Rewolucyjna ustawa
W 1904 roku w Niemczech, w których granicach
wówczas znajdował się Górny Śląsk, wprowadzono ustawę ściśle regulującą zakładanie
nowych osiedli. Zgodnie z nią inwestor musiał
m.in. zadbać o zapewnienie nowej miejscowości odpowiednich warunków sanitarnych,
tj. o doprowadzenie wody pitnej oraz zorgani-

zowanie systemu pozbywania się nieczystości,
zagwarantować oświetlenie elektryczne,
ochronę przeciwpożarową, a także dostęp
do opieki zdrowotnej i edukacji dla dzieci.
Ustawa w żaden sposób nie regulowała
jednak kwestii estetycznych, nie mówiła nic
o wyglądzie domów. Najłatwiejsza i najtańsza
była oczywiście budowa prostych domów
wielorodzinnych, nazywanych tutaj familokami, wznoszonych na podstawie gotowych
wzorów, bez konieczności zatrudniania architekta, a jedynie przy udziale miejscowych mistrzów budowlanych. Część przemysłowców
decydowała się jednak na bardziej ambitne
rozwiązania.

Inwestor: dyrektor z wizją
Bez wątpienia jednym z najciekawszych
przykładów górnośląskiego budownictwa patronackiego jest osiedle Nikiszowiec (obecnie
wchodzące w obręb Katowic), wybudowane
przez potężny koncern górniczo-hutniczy
Georg von Giesches Erben (Spadkobiercy
Georga von Gieschego) w latach 1908–1919.
Na początku XX w. spółka rozpoczęła głębienie

fot. Marian Drygas / www.fotozlotu.pl

Od redakcji
W ramach programu konferencji „Młodzi
w architekurze” – kilkudziesięcioosobowa grupa
architektów IARP, prelegentów i gości spotkania
miała okazję do profesjonalnego archi-spaceru
z przewodnikiem po stuletnim osiedlu górniczym.
Wrażenia okazały się tak pozytywne, że nie mogliśmy
odmówić sobie przyjemności przybliżenia fenomenu
Nikiszowca wszystkim Czytelnikom Z:A.
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Nikiszowiec – dzielnica Katowic, niegdyś
osiedle patronackie zbudowane dla górniczych
rodzin pracowników kopalni „Giesche”.
Dziś niepowtarzalna atrakcja turystyczna,
odwiedzana przez wycieczki z całego świata
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nowego szybu wydobywczego dla swojej
kopalni węgla kamiennego Giesche, nazwanego Carmer. W związku z tym w perspektywie
pojawiła się potrzeba znacznego zwiększenia
zatrudnienia.
Przyciągnięcie nowych pracowników nie
było możliwe bez zapewnienia im dachu nad
głową. Z problemem tym musiał zmierzyć
się Anton Uthemann, który w 1905 r. objął
funkcję dyrektora generalnego spółki z zadaniem rozbudowy należących do niej zakładów. Był to człowiek obdarzony wielką pasją
i energią, z doskonałym wykształceniem
oraz doświadczeniem górniczym, a przy tym
z szerokimi zainteresowaniami dotyczącymi
m.in. nowoczesnych trendów w budownictwie.
Jego celem stało się stworzenie wzorcowych
osiedli robotniczych. W efekcie powstał
najpierw Gieschewald (las Gieschego), a następnie Nickischschacht (szyb Nikisz), których
nazwy po powstaniach śląskich zmieniono na
polskie – Giszowiec i Nikiszowiec. Sporządzenie projektów zabudowy dyrektor generalny
powierzył firmie Emila i Georga Zillmannów,
z którymi współpracował od czasu przyjazdu
na Górny Śląsk.

Architekci: kuzyni, nie bracia
Korzenie architektów znajdują się w miasteczku Międzyrzecz (niem. Meseritz) w województwie lubuskim. Obaj przyszli na świat w tej
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miejscowości – Emil 20 czerwca 1870 r., jego
kuzyn Georg 9 lipca 1871 r. Opuścili jednak
rodzinne miasto, aby zdobyć wykształcenie. Obaj ukończyli studia architektoniczne
w Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej
(Königliche Technische Hochschule) w Berlinie-Charlottenburgu. Po zakończeniu nauki
pozostali w Charlottenburgu, gdzie podjęli
działalność zawodową. W 1902 r. założyli
razem firmę architektoniczną, działającą
najprawdopodobniej aż do okresu wielkiego
kryzysu gospodarczego.
Wspólna praca okazała się bardzo owocna.
Firma zrealizowała mnóstwo projektów, nie
tylko na zlecenie spadkobierców Gieschego,
ale również dla innych koncernów przemysłowych. Wśród nich znajduje się m.in. imponująca elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu.
W związku z tym, że większość realizacji tego
architektonicznego duetu znajduje się na
terenie Górnego Śląska, ich nazwisko nie jest
szczególnie znane w Niemczech, a zawirowania dziejowe sprawiły, że również w Polsce
przez lata postaci te były zapomniane.
Jeszcze na początku XXI w. z publikacji
dotyczących Giszowca czy Nikiszowca można
było dowiedzieć się jedynie, że osiedla zaprojektowali bracia Zillmannowie z Charlottenburga i ewentualnie, że są twórcami jeszcze
kilku innych obiektów na terenie Górnego
Śląska.

Zadanie stworzenia ich biogramów, które
spadło na mnie w związku z przygotowaniami
do obchodów stulecia obu osiedli, okazało
się dość skomplikowane. Prośby o jakiekolwiek informacje skierowane do różnych
berlińskich instytucji początkowo wnosiły
niewiele. Przełomowy okazał się dopiero wpis
zamieszczony na forum internetowym Verein
für die Geschichte Berlins. Nieprawdopodobny
zbieg okoliczności sprawił, że moje pytanie
dotyczące Emila i Georga Zillmannów odnalazł
wnuk Emila, Jörn Zillmann. Dzięki jego pomocy
udało się ustalić podstawowe dane dotyczące
życia architektów – daty urodzenia, śmierci,
informacje na temat ich rodzin, m.in. fakt, że
nie byli braćmi, lecz kuzynami, a także poznać
ogromną skalę ich działalności na terenie
Górnego Śląska. Co ciekawe odkrycie to było
ważne także dla Jörna Zillmanna, który bardziej zainteresował się działalnością dziadka
i po raz pierwszy w życiu przyjechał do Polski,
aby wziąć udział w uroczystości odsłonięcia
tablicy poświęconej architektom w Nikiszowcu, a przy okazji poznać imponujące efekty ich
pracy.

Wieś górnicza, osiedle górnicze
Współpraca Antona Uthemanna z Zillmannami była niezwykle owocna. Zaprojektowane
przez architektów osiedla funkcjonowały
w oparciu o te same, stworzone przez dyrek-
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10 kluczowych faktów

dotyczących kompleksu architektoniczno-urbanistycznego
„Nikiszowiec – Kopalnia Wieczorek – Giszowiec”
oprac. dr arch. Ryszard Nakonieczny, przewodnik wycieczki po osiedlu Nikiszowiec,
zorganizowanej w ramach konferencji „Młodzi w Architekturze”

1

1. Osiedle Nikiszowiec – Nickischschacht typu
miejskiego (1908-1919) + Osiedle GiszowiecGieschewald typu wiejskiego (1907-1910) + dawna
Kopalnia Jutrzenka – Morgenroth (od 1826)
potem Giesche (od 1883) dziś Wieczorek (od 1946)
to ścisła kompozycja architektoniczno-urbanistyczna wiążąca dwa wygodne zespoły
mieszkalnictwa patronackiego z miejscem pracy
na kopalni w jedną wspólną całość. Dlatego
nie można rozpatrywać żadnego z nich osobno

2
3
4

2. Anton Uthemann – dyrektor spółki górniczej
Georg von Giesche's Erben, pomysłodawca
przedsięwzięcia i światły inwestor całego zespołu

3. Emil i Georg Zillmannowie z Charlottenburga
– znakomici architekci, autorzy projektu
architektoniczno-urbanistycznego całego
kompleksu

4. Nowoczesna architektura i urbanistyka
bazujące na progresywnej idei
samowystarczalnych terenów osiedleńczych
z pełną infrastrukturą usługowo-rekreacyjną
w postaci: kościoła, szkół, łaźni, gastronomii,
handlu, służby zdrowia, ochronek dla dzieci,
piekarnioków (wolnostojących pieców do wypieku
chleba i ciast, rozmieszczonych na dziedzińcach
lub placach, będących także miejscami spotkań
i integracji społecznej) i otwartych terenów
sportowo-zabawowych – wszystko ściśle
powiązane z miejscem pracy

5

5. Bezpłatna pasażerska kolej wąskotorowa,
tzw. Balkan – funkcjonująca w latach 1914-1977,
czyli gwarancja szybkiej komunikacji między
osiedlami, zakładem pracy i pobliżem dworca
kolejowego w Szopienicach

6

6. Charakterystyczna nikiszowiecka czerwona
cegła zastosowana w realizacji zwartej miejskiej
zabudowy o zindywidualizowanym charakterze,
bazująca na reedycji stylu „Um 1800”, czyli
nowego barokowego klasycyzmu w wersji
robotniczej typu familok (familienhaus)

7

7. Charakterystyczna giszowiecka estetyka
białej tynkowanej chałupy górnośląskiej krytej
gontem tworząca luźną zabudowę typu wiejskiego
z domami bliźniaczymi, będąca regionalnym
odpowiednikiem brytyjskiej idei arts & crafts jako

nawiązanie do rodzimej zabudowy wieńcowej,
bielonej wapnem

8

8. Ceglana infrastruktura kopalniana w typie
uproszczonego barokowego klasycyzmu zawsze
z charakterystycznymi wieżami, krytymi dachami
mansardowymi i wolnostojącymi stalowymi
wieżami szybów wyciągowych, odsłonięte
konstrukcje żelbetowe widoczne na zewnątrz
i od wewnątrz w budynku ogólnodostępnej łaźni,
pralni i magla na osiedlu Nikiszowiec

9
10

9. Neobarokowy ceglany, nietynkowany
kościół św. Anny (1914-1927) jako dominanta
przestrzenna i symboliczna całego zespołu,
będąca jednocześnie punktem orientacji w terenie

10. Polskie interwencje w sąsiedztwie
kompleksu:
• 1931 rok – uzupełnienie zabudowy
o funkcjonalistyczny ratusz gminy Janów
zaprojektowany przez Tadeusza Michejdę,
• 1970 rok – wzniesienie Hali Krytego Lodowiska
według projektu Zygmunta Fagasa na obszarze
dawnych publicznych terenów rekreacyjno-sportowych osiedla Nikiszowiec,
• 1969-1987 – zniszczenie części zabudowy
osiedla Giszowiec pod budowę masowego
budownictwa wielkopłytowego

Z:A _#57 07/08_2017

091

Z:A

arch_i_kultura

Fot. Przemyslaw Jendroska / Agencja Gazeta

tora założenia. Pod względem urbanistycznym i architektonicznym są jednak zupełnie
inne. Giszowiec, zgodnie z życzeniem Uthemanna, miał mieć charakter wiejski, pełen
zieleni, wzorowany na osiedlach angielskich,
jednak z silnymi akcentami lokalnymi.
Architekci zapoznali się zatem z wiejskim
budownictwem Górnego Śląska i zaprojektowane przez nich domy, w zdecydowanej
większości dwurodzinne, otoczone ogródkami
nawiązują swoim wyglądem do chłopskich
chat z tego terenu. Z tego względu miejscowość była często określana mianem wsi
górniczej lub osiedla ogrodu.
Nikiszowiec dla odmiany to raczej małe
miasteczko. Składa się z dziewięciu dużych
bloków, z wewnętrznymi podwórzami, z których osiem jest w pełni zamkniętych. Bloki
powstały z połączenia trójkondygnacyjnych
domów, z których każdy jest na swój sposób
oryginalny. Z pozoru jednakowe ceglane elewacje budynków cechuje wielka różnorodność,
bogactwo detali architektonicznych. Balkony,
wykusze, obramienia okien i drzwi o różnych rozmiarach i kształtach, występujące
w różnych kombinacjach, nadają specyficzny
charakter zabudowie osiedla.

Spory metraż i chlewiki
Typowe mieszkanie robotnicze w Nikiszowcu
liczy ok. 60 m² i pierwotnie (obecnie więk-
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szość mieszkań w środku przebudowano)
składało się z dwóch pokoi i dużej kuchni. Bywają jednak też mieszkania o innym metrażu,
np. przy tzw. ajnfartach, czyli przy bramach
wjazdowych na podwórza, można spotkać
lokale o powierzchni ok. 40 m², składające się
pierwotnie tylko z jednego pokoju i kuchni. Toalety znajdowały się na półpiętrach. Do każdego mieszkania przypisany został odpowiedni lokal w piwnicy, ogólnie dostępny był też
strych. W niektórych blokach można znaleźć
klatki schodowe, przy których zlokalizowano
ok. 90-metrowe mieszkania o wyższym komforcie, w których oprócz trzech bądź czterech
pokoi i kuchni od początku znajdowała się
łazienka. Były to mieszkania przeznaczone przede wszystkim dla kadry urzędniczej
kopalni Giesche.
Bardzo ważną funkcję w życiu społecznym Nikiszowca pełniły zawsze podwórza
(nazywane tutaj placami). Z założenia miały
charakter typowo użytkowy, gospodarczy.
Stały na nich przede wszystkim budynki
mieszczące chlewiki, w liczbie odpowiadającej
liczbie mieszkań w danym bloku. Każda nikiszowiecka rodzina mogła na własne potrzeby
hodować w nich kozy, króliki czy gołębie.
Pośrodku niektórych podwórzy znalazły się
także piekarnioki, czyli piece, w których tutejsze gospodynie samodzielnie wypiekały chleb
oraz drożdżowe kołocze.

Podwórza integrowały społeczność danego bloku. Na nich bawiły się dzieci, spotykano
się przy wypieku chleba, urządzano świniobicia. Chlewiki i piekarnioki wyburzono w latach
siedemdziesiątych XX w., nie pozostawiając
niestety ani jednego. Nikiszowieckie place
jednak nadal integrują mieszkańców. Jako
miejsca pełne zieleni, z placami zabaw dla
dzieci, dostępne z ulicy jedynie przez nieliczne
bramy wjazdowe, stanowią dobrą przestrzeń
do odpoczynku i rekreacji.

Osiedle samowystarczalne
Zgodnie z założeniem dyrektora Uthemanna
Nikiszowiec był w zasadzie osiedlem samowystarczalnym. W zabudowę mieszkalną wkomponowano obiekty użyteczności publicznej
oraz lokale handlowe i usługowe. Większość
z nich zlokalizowano przy centralnym placu,
powszechnie nazywanym rynkiem, chociaż
nigdy nie była to jego oficjalna nazwa. Obecny
plac Wyzwolenia początkowo nosił miano
Kirchplatz, czyli plac Kościelny, gdyż niewątpliwie najbardziej okazałym spośród stojących
przy nim obiektów jest kościół pw. św. Anny.
Świątynia zadziwia zarówno rozmiarem, jak
i stylem architektonicznym. Jej wnętrze może
pomieścić 5000-6000 osób. Pierwotnie była
bowiem przeznaczona dla mieszkańców aż
trzech miejscowości. Nietypowy dla niemieckiego budownictwa na tym terenie styl
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Ô tym, kiej Maciek Szpyrka…

na temat osiedla ukazują się książki historyczno-naukowe,
ale także pozycje... skierowane do dzieci
„Jak Maciek Szpyrka z dziadkiem po Nikiszowcu
wędrowali” („Ô tym, kiej Maciek Szpyrka cuzamen
ze starzikiym wandrowali pō Nikiszu”) autorstwa
Magdaleny Zarębskiej, ma także tę wartość poznawczą, że cała historia opowiadana jest równolegle po polsku i śląsku. Ale możliwość lekturowego zmierzenia się ze śląską gwarą to nie jedyna
wartość tej niedługiej książeczki, zilustrowanej
w lekko karykaturalnym stylu i przy wykorzystaniu
czytelnych, mocnych barw przez Dorotę Rewerendę-Młynarczyk.
Dziadek ubrany w galowy górniczy mundur zabiera
wnuczka Maćka do fotografa, ponieważ chce sobie
zrobić pamiątkowe zdjęcie – wcześniej nie miał na
to czasu. To wyjście zmienia się w prawdziwą wyprawę po osiedlu Nikiszkowiec (na końcu jest nawet
mapa pokazująca, gdzie wędrowcy trafili).
Opowieść snuta w pierwszej osobie przez chłopca pozwala na spojrzenie z perspektywy dziecka,
które wielu rzeczy jeszcze nie wie i o wszystko
chce się zapytać. Maciek opowiada, jak wyglądają
mieszkania na „Nikiszu”, z czego składa się mundur
górniczy, opisuje najważniejsze punkty usługowo-handlowe osiedla (kościół, karczma, piekarnia, fotograf, lodowisko). Z jego opowiadania dzieci mogą
dowiedzieć się, co to jest „fedrowanie” i „przodek”,
przypomnieć sobie legendę o Skarbniku, a nawet
zechcieć skosztować lokalnych smakołyków (żuru
albo rolady z kluskami i modrą kapustą).
Autorka książki spędziła na Śląsku dzieciństwo,
więc pisanie opowieści o dziadku i wnuku było dla
niej powrotem do tamtych beztroskich lat. Należy
jednak zaznaczyć, że ta historia to przede wszystkim doskonałe wprowadzenie w śląski świat dla
tych dzieci (i rodziców), którzy nie wychowali się
w krainie kopalń i dopiero pragną ją poznać.
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neobarokowy kościół zawdzięcza dyrektorowi
Antonowi Uthemannowi, który uważał, iż
właśnie ten styl jest najbliższy polskojęzycznym Górnoślązakom.
Nie jest to jedyny ukłon twórców osiedla
w kierunku jego mieszkańców. Nawiązaniem
do tradycji lokalnych jest również wzór na
mozaice zdobiącej budynek dawnej gospody, zajmowany obecnie przez pocztę i bank.
Charakterystyczne róże to bowiem motyw
zdobiący wstążki przyczepione do dziewczęcych wianków w stroju śląskim. W gospodzie
oprócz sal restauracyjnych znajdowały się
również pokoje gościnne, sala przeznaczona
na miejsce spotkań miejscowych organizacji,
a nawet kręgielnia.
Przy nikiszowieckim rynku zwraca uwagę
także budynek z charakterystycznymi arkadami, dawny konsum, czyli miejscowy dom towarowy prowadzony przez spółkę właścicielkę
osiedla. Nikiszowianie na miejscu mogli zaopatrzyć się we wszelkie niezbędne produkty. Konsum oferował towary żywnościowe, kolonialne,
napoje alkoholowe, a także artykuły tekstylne
i włókiennicze po bardzo korzystnych cenach,
z niewielką marżą, pokrywającą jedynie koszty
własne spółki. W pomieszczeniach konsumu
do dzisiaj mieści się ciąg sklepów.
Mieszkańcy mogli korzystać także z innych
udogodnień, wpływających niewątpliwie na
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komfort życia na osiedlu. Wprawdzie mieszkania w większości pozbawione były łazienek,
a prania w domach surowo zabraniano, by
nie spowodować ich zawilgocenia, to jednak
nikiszowianki w porównaniu do większości
ówczesnych gospodyń domowych nie miały
powodu do narzekań. Otrzymały bowiem do
dyspozycji bardzo nowocześnie wyposażony
budynek pralni zaopatrzony w elektryczne
kotły do prania, wirówki i magle. W ciągu
kilku godzin mogły tam bezpłatnie wyprać,
wysuszyć i wymaglować pranie, a przy tym
skorzystać z mieszczącej się w tym samym
budynku łaźni. Gmach ten obecnie, po przeprowadzonej przed kilku laty rewitalizacji, jest
siedzibą oddziału Muzeum Historii Katowic,
a o jego pierwotnej funkcji przypomina jedna
ze znajdujących się tam wystaw stałych.
***
Nikiszowiec na szczęście uniknął losu Giszowca, w dużej części wyburzonego w latach
70. i 80. XX w. i zachował pierwotny układ
urbanistyczny. W 1978 r. został wpisany do
rejestru zabytków województwa katowickiego. W 2006 r. znalazł się na Szlaku Zabytków
Techniki Województwa Śląskiego, a w 2011 r.
na mocy rozporządzenia prezydenta RP został
uznany za pomnik historii. Jego opisy pojawiają się w licznych przewodnikach, w artykułach

prasowych, na wielu stronach internetowych.
Nikogo już nie dziwi widok zatrzymujących
się tutaj autokarów oraz licznych turystów
zarówno polskich, jak i zagranicznych, spacerujących ulicami osiedla.
Kopalnia Wieczorek (dawniej Giesche),
pełniąca przez dziesięciolecia rolę patrona,
opiekuna osiedla właśnie przechodzi do
historii. Już w latach 90. XX w., w okresie
restrukturyzacji górnictwa, mocno ograniczono jej wpływ na funkcjonowanie miejscowości
i znacznie zmniejszono liczebność załogi, a do
końca roku 2017 zakład ostatecznie zakończy
wydobycie.
Jednak unikatowa architektura Nikiszowca,
jego specyficzny klimat, przyciągające ludzi
z zewnątrz i sprzyjające integracji społeczności
lokalnej, sprawiły, że osiedle wychodzi obronną
ręką z tych zawirowań. Po stu latach istnienia
jest znane jak nigdy dotąd, a przy tym, mimo,
że od dawna nie jest już osiedlem patronackim,
wciąż, a może raczej ponownie (po pewnej
zapaści w latach 80. i 90. XX w.), jest naprawdę
dogodnym miejscem do życia.

Joanna Tofilska

historyk, pracownik
Muzeum Historii Katowic
> joanna@mhk.katowice.pl
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Biuro przyszłości
w bliskiej perspektywie
Sylwia Makowska-Rzatkiewicz

Seria interaktywnych konferencji „Biuro Przyszłości” to wydarzenie przygotowane przez grupę
firm partnerskich, które zaproponowały nową formułę prezentowania innowacyjnych rozwiązań
dedykowanych funkcjonowaniu biur. Można więc było dotknąć, nacisnąć, oświetlić, zmierzyć, porównać,
zeskanować i obejrzeć w 3D… A wszystko w swobodnej, koktajlowej atmosferze i mając każdego

I

z wybranych ekspertów do swojej wyłącznej dyspozycji.

Inicjatorem i organizatorem spotkań w tej
ciekawej formule jest firma Furniko, znana
dotychczas raczej jako producent mebli i mniej
kojarzona z nowoczesnymi technologiami,
ale z biurami jak najbardziej. I to właśnie
stanowiło atut łączący prezentacje w całość
– bardzo różnorodne rozwiązania mieszczące
się w koncepcji inteligent office można było
przetestować w jednym miejscu, a wizyta
w nowootwartych salonach Furniko Concept
pozwoliła, niejako przy okazji, poznać bliżej
także nowe kolekcje mebli, wykładziny i okładziny ścienne.

Interaktywne konwersacje
„Interaktywna” formuła konferencji to przede
wszystkim pomysł, aby pozwolić architektom
wypróbować nowe rozwiązania w realnym
działaniu. Zamiast serii wykładów zaproponowano dwugodzinne wizyty, podczas których
każdą z kilkunastu prezentowanych technologii można było osobiście przetestować
i omówić z ekspertem, w wybranej kolejności,
poświęcając jej dowolną ilość czasu.
Płynny przebieg spotkań był możliwy dzięki koncepcji organizacyjnej – osoby zainteresowane udziałem, rejestrując się przez stronę
internetową (www.biuroprzyszlosci.pl),
wybierały przedział godzinowy, w którym
chciałyby uczestniczyć. Dzięki temu goście
wymieniali się o ustalonych porach, efektywnie wykorzystując swój dzień – czas wizyty
można było skrócić, ale też niepostrzeżenie
wydłużyć, nikt się nadmiernie nie spieszył
i z pewnością nie nudził. Warto też zwrócić
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uwagę, że strona www oprócz funkcji rezerwacji miejsc zawierała także ogólne opisy
proponowanych rozwiązań, co pozwalało
na wstępne zapoznanie się z tym, co czeka
uczestników konferencji.

Inteligentne koncepcje
A czekało kilkanaście produktów, technologii
i usług powiązanych w logiczną i funkcjonalną
całość. Specjalnie dla czytelników Z:A opisujemy poniżej wszystkie te propozycje, by każdy
mógł wybrać z nich rozwiązania interesujące
dla swoich projektów i inwestorów:
system inteligentnego oświetlenia – autonomiczny system sterowania dopasowujący
się do oświetlenia naturalnego, kolorystyki
i elementów wyposażenia oraz reagujący
na obecność użytkownika, w efekcie dając
poprawę i wyższy komfort użytkowania
przy znaczącej oszczędności energii,
system identyfikujący zajętość powierzchni biurowej – wspierający zarządzanie biurem na każdym etapie działalności firmy, monitorujący wykorzystanie
przestrzeni i status stanowisk pracy, ułatwiając m.in. określenie zapotrzebowania
na przestrzeń biurową i przeprowadzenie
zmian środowiska pracy,
system inwentaryzacji przestrzeni do
formatu cyfrowego (CAD) – składający się
ze skanera, tabletu i aplikacji, pozwalający
na szybką i efektywną inwentaryzację
przestrzeni nawet przez osoby niewykwalifikowane, z dokładnością do kilku milimetrów i możliwością uzyskania formatu 3D,

s ystem zarządzania wyposażeniem
i majątkiem – technologia RFID wykorzystująca fale radiowe do identyfikacji osób
i przedmiotów, wspomagająca kompleksowe zarządzanie wyposażeniem firmy oraz
identyfikację i inwentaryzację składników
majątku, np. mebli biurowych, elementów
wyposażenia, sprzętu elektronicznego czy
budowlanego (także na placach budowy),
system zarządzania salami konferencyjnymi – przeznaczony do rezerwacji sal
i miejsc spotkań w firmowych biurach,
poprawiający mobilność, elastyczność
i zarządzanie czasem oraz wykorzystanie przestrzeni przy większym komforcie
pracy i szybszej reakcji na potrzeby pracowników,
system wspomagający organizację pracy
– aplikacja na smartfony dająca dostęp
do danych i zasobów firmowych, w tym
np. udostępnionych kalendarzy, planowanych spotkań zespołowych, rezerwacji
sal konferencyjnych, usług wewnętrznych
i zewnętrznych (catering, urlopy itp.) czy
osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie
firmy (administracja, HR, IT itp.),
inteligentny system sterowania urządzeniami elektrycznymi – przewodowy
system sterowników wykorzystujących
konwencjonalne okablowanie elektryczne,
czyli prosty sposób na „inteligentny budynek” w obiektach z zastaną infrastrukturą
(i oczywiście także w nowo budowanych),
jego istotne cechy to oszczędność finansowa, elastyczność i łatwość rozbudowy,

Fot. archiwum Furniko
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 ezprzewodowy system kontroli dostępu
b
i lokalizacji osób – dzięki technologii RFID
pozwala zastąpić karty dotykowe czy
kody PIN lekkimi i wygodnymi brelokami
lub identyfikatorami z chipem „smart
RFID”, automatyzując kontrolę dostępu do
określonych pomieszczeń biura i firmy, jest
w stanie rozpoznać nawet 300 osób przechodzących jednocześnie przez przejście,
pomaga w koordynacji ewakuacji,
system zarządzania szafkami osobistymi – sterowany aplikacją na smartfony
system dostępu i monitoringu lockerów, dla
pracowników istotny element tworzenia
efektywnego środowiska pracy opartego na
koncepcji biura strefowego, dla pracodawcy
niższe koszty i dane pozwalające określić
zapotrzebowanie na przestrzeń biurową,
fotel korygujący postawę siedzącą
– innowacyjny mechanizm fotela korygujący pozycję siedzącą, ustawienie miednicy
i krzywizny kręgosłupa, zmniejsza napięcie
mięśniowe, pomaga w stymulacji mięśni
głębokich, odpowiedzialnych za tzw. zdrowy
kręgosłup, umożliwia naturalne ruchy we
wszystkich płaszczyznach, również na boki,
inteligentne wykładziny – kolekcja
wykładzin dywanowych oczyszczających
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powietrze (certyfikat GUI life balance),
zatrzymujących alergeny i pomagających
oszczędzać energię elektryczną (przy technologii Optical Electronics), potwierdzone
wysokie parametry akustyczne, zalecenia
dla alergików i astmatyków oraz atrakcyjna
kolorystyka – w płytkach i rolkach,
kolekcje mebli, wykładzin, oklein
ściennych – dostępne w salonach Furniko
Concept oraz przez specjalnie opracowany
program ArchiNet pozwalający korzystać
z oferty mebli Furniko oraz jej partnerów,
szczególną uwagę gości zwracały panele
ścienne wyglądające na filcowe, a wykonane
z przetworzonych butelek PET, oraz system
mebli Tundra zaprojektowany w oparciu
o estetykę naturalnego drewna dębowego.

Miejsce na rynku
Do grupy partnerskiej zainicjowanej przez
Furniko należą zarówno firmy już znane, jak
również kilka „start-upów”, rozwijających całkowicie nowe koncepcje. Cykl spotkań „Biuro
przyszłości” przyniósł więc ich uczestnikom
informacje o kierunkach rozwoju projektowania i wyposażania przestrzeni biurowych
i miejsc pracy. Widoczne były zwłaszcza
tendencje do gromadzenia i przetwarzania

coraz większej ilości dodatkowych danych
– sprawność i funkcjonalność w tym zakresie
otwiera wiele nowych możliwości zarówno
dla inwestorów i ich przedsięwzięć, jak i dla
architektów i projektantów.
Przy okazji podzielono się informacją,
że firma Furniko przeszła rebranding, ale
zmieniła nie tylko swój wizerunek, lecz także
strategię działania – stawia na innowacyjne
rozwiązania w ramach koncepcji intelligent
office, a sprzedaż zamierza prowadzić bezpośrednio przez sieć własnych oddziałów i blisko
współpracować ze środowiskiem architektów.
Cykl spotkań „Biuro przyszłości” stanowił jednocześnie oficjalne otwarcie salonów
Furniko Concept w Gdańsku, Katowicach,
Warszawie oraz Wrocławiu. W każdym z nich
można uzyskać wszelkie informacje o dostępności prezentowanych w czasie konferencji
produktów, technologii i usług.
***
Pierwsza edycja konferencji „Biuro przyszłości” odbyła się pod koniec czerwca br. Kolejna
planowana jest na wiosnę 2018 roku. Aktualne
informacje podawane będą na stronach:
www.biuroprzyszlosci.pl
oraz www.furnikoconcept.pl
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Miejskie sanitariaty
jako element rewitalizacji

fot. Jarek Kąkol
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Justyna Zborowska

Konkurs marki Koło na projekt koncepcyjny budynku z funkcją toalety miejskiej to już znana w Polsce
marka. Przez osiemnaście edycji nagrodzono w nim wiele ciekawych architektonicznie i funkcjonalnych
obiektów. Kilka już powstało, kolejne są właśnie w trakcie realizacji. Partnerem 19. edycji, którą
rozstrzygnięto w czerwcu 2017 roku, było miasto Poznań.

K

Konkurs Koło na projekt łazienki ma już
wieloletnią tradycję i jest szeroko rozpoznawany zarówno w branży architektonicznej,
jak i wśród miejskich aktywistów. Skierowany
do architektów, projektantów i studentów,
daje możliwość stworzenia projektu obiektu
użyteczności publicznej (budynku toalety
z dodatkowymi funkcjami dla mieszkańców),
który ma szansę na realizację. Efektem
poprzednich edycji konkursu są m.in. Pawilon
Plażowy w Warszawie, toaleta w Kazimierzu
Dolnym oraz oddana do użytku mieszkańców
w listopadzie 2015 r. toaleta przy Rondzie
Mogilskim w Krakowie. W trakcie realizacji są
jeszcze dwa podobne obiekty: w Katowicach
oraz w Płocku.
Tym, co wyróżnia konkurs marki Koło, jest
dążenie do realizacji zwycięskiego projektu
toalety, wpisującego się w architekturę miasta
oraz pełniącego funkcje dodatkowe, przyczyniające się do podniesienia jakości życia
mieszkańców.

Zrealizowane i znane
Pawilon Plażowy w Warszawie (konkurs
z 2010 roku) 1 powstał według projektu
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Katarzyny Szpicmacher, Mai Matuszewskiej
i Aleksandry Krzywańskiej. Podwyższona
konstrukcja obiektu składa się z drewnianej
ramy, w której wydzielono dwie części, połączone ze sobą przejściem. Wewnątrz pierwszego segmentu znajdują się sanitariaty dla
kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych
oraz pokój dla matki z dzieckiem. Po przeciwległej stronie umieszczono przebieralnie,
prysznice i wypożyczalnię sprzętu plażowego. Obiekt sprawia wrażenie niezwykle
lekkiego za sprawą licznych prześwitów,
jakie tworzy drewniana obudowa z poszczególnymi modułami.
Toaleta w Kazimierzu Dolnym (konkurs
z 2007 roku) 2 według projektu Piotra
Musiałowskiego i Łukasza Przybyłowicza
stanęła w zabytkowym miasteczku. Twórcy
zastosowali w niej płot w postaci drewnianych,
rytmicznych sztachet, co jest charakterystycznym elementem dla Kazimierza Dolnego. Jury
doceniło trafną interpretację zarówno głównego problemu wyznaczonej lokalizacji, jak i rangi
funkcjonalnej obiektu. Prostota i elegancja bryły pozwalają na podkreślenie materiałowego
i formalnego bogactwa architektury i przyrody

miasteczka nad Wisłą, dla którego obiekt stanowi spokojne i kulturalne uzupełnienie.
Toaleta przy krakowskim Rondzie Mogilskim (konkurs z 2012 roku) 3 , według projektu
Urszuli Gacek, Katarzyny Pszenicznej i Jakuba
Pszenicznego to obiekt pokryty aluminiowymi
płytami elewacyjnymi, którego forma i kształt
zapewniają również przestrzeń dla oczekujących na przystanku tramwajowym. Realizacja
przy rondzie pozwoliła m.in. na uporządkowanie tego fragmentu węzła komunikacyjnego
i eliminację wiaty. W uzasadnieniu jury czytamy, że: Architektura budynku jest elegancka,
utrzymana w dobrych proporcjach, wyrastając
niejako z chodnika, pozostaje w dialogu z otoczeniem. W projekcie zastosowano ekologiczne rozwiązanie wykorzystujące zasoby przyrody (woda
„szara”) oraz energooszczędne oświetlenie LED.

Poznańska lokalizacja
Tegoroczna lokalizacja konkursowa znajdowała w północnej części Starego Koryta Warty,
obok boiska sportowego przy ul. Estkowskiego
w Poznaniu. Teren położony jest w centralnej
części Poznania, pomiędzy Starym Rynkiem
a Ostrowem Tumskim, w obrębie ulic: Estkow-
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skiego, Wenecjańskiej, Chwaliszewo, Czartorii,
Ewangelickiej, Mostowej i Szyperskiej oraz
rzeki Warty. Obszar od południa, zachodu
i północnego-zachodu otacza dzielnicę Chwaliszewo, będącą do 1969 roku wyspą. W południowej części od niedawna funkcjonuje park
miejski, natomiast północna część obszaru
pokryta jest częściowo utwardzoną nawierzchnią, wykonaną na potrzeby parkingów buforowych. Władze miejskie zamierzają stopniowo
poddawać Chwaliszewo i otaczające je stare
koryto Warty kompleksowej rewitalizacji.
Zadaniem uczestników edycji z roku 2017
było przygotowanie projektu budynku toalety
niezwiązanego trwale z gruntem, z funkcjami
dodatkowymi, które miały zachęcać mieszkańców do aktywnego korzystania z przestrzeni i boiska.

Poszukiwania na warsztatach
Miasto w marcu 2017 roku przeprowadziło
warsztaty dla mieszkańców, aby zebrać pomysły na rewitalizację tego obszaru. Zorganizowano je z inicjatywy Fundacji Made in Art
oraz Oddziału Rewitalizacji Biura Koordynacji
Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznań. Warsztaty miały na celu poszukiwanie
rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, które
byłyby satysfakcjonujące dla mieszkańców pod
względem oferty rekreacyjnej, a równocześnie
podkreśliłyby tożsamość i walory tego obszaru
(raport z konsultacji dostępny jest na stronie
www.konkurskolo.pl w zakładce „Materiały
do pobrania” oraz na stronie miasta Poznań).
Wśród proponowanych wytycznych rozwojowych i rozwiązań doraźnych znalazły się m.in.:
wprowadzenie elementów małej architektury
o podstawowych funkcjach (miejsca do siedzenia, wypoczynku, zabawy, oświetlenie, kosze na
odpady itd.), które będą jednolite stylistycznie
i poprzez swój plastyczny wyraz podkreślą charakter Starego Koryta, oraz zbudowanie w sąsiedztwie boiska małego obiektu o funkcjach
zaplecza sanitarnego i rekreacyjno-sportowego.
Właśnie projekt tego obiektu był przedmiotem
tegorocznego konkursu marki Koło.

Wygrani w 2017
Wyniki 19. edycji konkursu zostały ogłoszone
22 czerwca 2017 roku. Organizatorzy konkursu
otrzymali blisko 300 zgłoszeń. Prace konkursowe oceniało jury, w skład którego wchodzili:
prof. Ewa Kuryłowicz (Wydział Architektury
PW, APA Kuryłowicz & Associates), arch. Robert Konieczny (szef biura KWK Promes oraz
niezależny ekspert Fundacji im. Miesa van
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der Rohe), przedstawiciele miasta Poznania
oraz prezes zarządu firmy Geberit. Grand Prix
zdobył projekt autorstwa Ewy Grządki i Anny
Grządki z Warszawy (20 tys. zł). W uzasadnieniu jury można było przeczytać:
Koncepcja zakłada skromną obecność pawilonu z podzieloną na duże części kubaturą.
Ściany, wyposażone w elewację kinetyczną,
stwarzają ruchome tło, dyskretnie odwołujące
się do efektów, jakie daje zieleń. Zadaszony
pasaż oferuje pożądane połączenie widokowe
w obrębie miasta. Dodatkowy program funkcjonalny – wypożyczalnia sprzętu sportowego
wraz z toaletami, będzie stanowić pożądane
uzupełnienie rekreacyjnego potencjału rozwijającego się terenu, na którym na początek
zaproponowano przylegające do pawilonu
boisko sportowe. Projekt, dzięki powściągliwości zastosowanych środków architektonicznych, stwarza możliwość dobrego rozpoczęcia
rewitalizacji terenu Starego Koryta Warty.
Oprócz nagrody głównej jury przyznało
pięć wyróżnień w wysokości od 2 do 8 tys. zł.

Swojego wyboru dokonali także internauci
w głosowaniu internetowym.
Pozostałymi laureatami zostali: Marcin
Kropidło (wyróżnienie I stopnia, 8 tys. zł), Łukasz Mizia (wyróżnienie II stopnia, 4 tys. zł),
Michał Bala i Aneta Zembura (wyróżnienie
równorzędne III stopnia, po 2 tys. zł), Agata
Surowiec i Aleksander Podvornyi (wyróżnienie
równorzędne III stopnia, po 2 tys. zł), Klaudia
Piekacz, Dobrochna Lata i Agata Czechowska
(wyróżnienie równorzędne III stopnia, po
2 tys. zł). Wyróżnienie internautów (2 tys. zł)
przyznane zostało dla zespołu, w skład którego weszli: Aleksandra Galińska, Magdalena
Jawień, Magdalena Szczerbiak, Anna Rębiś
i Paweł Szewczyk.

Justyna Zborowska
PR Manager
Geberit Sp. z o.o.
> justyna.zborowska
@geberit.com
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Angielska liga / nowy budynek
The British School
Paweł Mosor

Kampus międzynarodowej, anglojęzycznej szkoły The British School w Warszawie zyskał
kolejny budynek. Pod nazwą IB College kryje się obiekt z nowoczesnymi salami lekcyjnymi,
laboratoriami, strefą cichej nauki i wypoczynku oraz pomieszczeniami, w których można
organizować koncerty i wystawy.

K

Komfortowe warunki
Nowoczesny, ponadczasowy budynek ma
4 kondygnacje i może się w nim uczyć jednocześnie 300 licealistów. Do dyspozycji uczniów
oddano 13 sal lekcyjnych z elektronicznymi
tablicami, pracownię komputerową, w pełni
wyposażone laboratoria z zapleczem i pracownię artystyczną. W obiekcie zrealizowano
4 pomieszczenia do indywidualnych ćwiczeń
muzycznych. Licealiści mogą korzystać
z bufetu oraz dużej sali „IB Learning Centre”.
Każdy może także przyjść do tzw. project
rooms – pouczyć się sam lub z kolegami.

Dźwięki pod kontrolą
Wyższy poziom edukacji to nie tylko program nauczania. Istotna jest także kwestia
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poprawy środowiska do nauki w placówkach
oświatowych. Zła akustyka w salach lekcyjnych znacznie utrudnia zrozumienie treści
przekazywanych przez nauczyciela, co ma
bezpośrednie przełożenie na skuteczność
i jakość kształcenia. W IB College nie dopuszczono do tego, by dominował wszechogarniający hałas.

Zrozumieć zasady
– Wszystko sprowadza się do tego, żebyśmy
my – projektanci przyjęli do wiadomości, że
w takich obiektach, jak szkoły, przedszkola
czy biurowce, należy stosować materiały,
które pomagają okiełznać dźwięki – mówi
projektant obiektu arch. Tomasz Korneluk
z pracowni KAPS Architekci. – Jeżeli architekt

to sobie uświadomi, pozostaje wyłącznie
kwestia doboru odpowiednich produktów.
Odpowiedzialność za parametry akustyczne
w takich budynkach jest bardzo duża. Dlatego
nie wyobrażam sobie, by przy tego rodzaju
projektach nie podejmować współpracy
z akustykami. Od kilku lat mamy do czynienia
z bardzo korzystnym trendem – klienci coraz
częściej zdają sobie bowiem sprawę z wagi
akustyki w obiektach. Nie inaczej było w przypadku The British School – dodaje.

Płyty do zadań specjalnych
Zgodnie z życzeniem inwestora projektanci
postawili na sufity dźwiękochłonne, które
spełniają wymogi polskiej normy akustycznej
dla budynków publicznych.

Z:A

studium przypadku

– W każdym z aranżowanych pomieszczeń
musieliśmy użyć produktów z określonymi
przez akustyka parametrami, dlatego też
zdecydowaliśmy się na wybór z bogatego
asortymentu Rockfon – stwierdza projektant
obiektu. – Wybrane produkty pozwoliły na
uzyskanie parametru zrozumienia mowy
równego STI=0,6. Dzięki temu treść przekazywana przez nauczyciela w pełni dociera
do wszystkich uczniów w klasie, nawet tych
siedzących w ostatnich ławkach.
We wnętrzach IB College użyto idealnie białych i ultramatowych płyt Rockfon
Blanka®. Dzięki wysokiemu współczynnikowi
odbicia światła (87%) oraz wysokiemu współczynnikowi jasności L (94,5%) uczniowie
mogą w większym stopniu korzystać ze światła dziennego. Dla zobrazowania skali – to tak,
jakby wszyscy uczniowie siedzieli prawie
o metr bliżej okien.
Płyty dźwiękochłonne ze skalnej wełny mineralnej zastosowano zarówno w salach lekcyjnych i audytoryjnych, jak też na korytarzach.
– Połączenie linii dużych płyt Rockfon
1200 x 600 cm i sufitów g-k umożliwiło nam
stworzenie estetycznego rozwiązania na lata
i dało gwarancję łatwego dostępu do elementów znajdujących się nad płytami, co jest
ważne w trakcie eksploatacji obiektu – mówi
arch. Tomasz Korneluk.
Produkty z linii Rockfon Blanka®, razem
z innymi elementami akustycznymi, takimi
jak podłogi, zdały także egzamin w bardzo
wymagających pomieszczeniach do zajęć
muzycznych.
Więcej informacji na www.rockfon.pl.

Paweł Mosor
country sales manager
Rockfon Polska
> pawel.mosor@rockfon.com
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Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Architektura: Studio Architektoniczne
„Kwadrat” Jacek Droszcz i Bazyli Domsta

Muzeum II Wojny Światowej
Budynek Muzeum II Wojny Światowej nazywany jest odważną wizją
o międzynarodowej randze. To wyrazista ikona głęboko zakorzenionego w Polsce tematu. Dynamicznie
wznosząca się ku górze pochyła
forma bryły jest znakiem mieszczącego się pod nią muzeum. Jako
miejsce upamiętniające historię jest
nowym symbolem tragedii przeszłości, żywotności teraźniejszości
i horyzontu przyszłości. Autorzy
projektu architektonicznego nazwali
go „milczącym gmachem”, który powinien wywoływać u zwiedzających
głębokie refleksje.

Muzeum II Wojny Światowej powstało w Gdańsku przy placu Władysława
Bartoszewskiego, blisko historycznego centrum miasta. Od zachodniej strony dotyka Kanału Raduni, a od południowej – otwiera się na szeroką panoramę Motławy. Obecnie są to raczej obrzeża starego Gdańska, ale niebawem
powstanie tam centrum nowoczesnej dzielnicy, ulokowane na terenach postoczniowych. Siedziba Muzeum znajduje się też w symbolicznej przestrzeni
architektonicznej stanowiącej obszar pamięci – 200 m od historycznego budynku Poczty Polskiej oraz 3 km drogą wodną od półwyspu Westerplatte. Budowa obiektu wystartowała we wrześniu 2012 roku, a dobiegła końca w marcu 2017 roku. Całkowita powierzchnia tego ośmiokondygnacyjnego obiektu
sięga 58 000 m2, a użytkowa 23 000 m2. Sam teren Muzeum zajmuje obszar
1 700 m2. Jego projekt powstał w gdyńskim Studio Architektonicznym „Kwadrat”, a generalnym wykonawcą zostały spółki Hochtief Polska i Warbud.

Pochyła bryła
Korespondując z ikoniczną panoramą Gdańska, wypełnioną dźwigami
stoczniowymi i wieżami kościołów, budynek łączy tradycyjną przestrzeń
miasta z obiektem muzealnym na miarę współczesności. Symbolicznym
wyrazem związków przeszłości, czyli wojny z teraźniejszością i przyszłością
jest przestrzenny podział Muzeum na trzy strefy: przeszłość, którą ukryto

fot. aluprof

advertorial

Część naziemna budynku to osiem kondygnacji w kształcie pochyłej wieży
wysokiej na ponad 40 m, a kształtem przypominającej graniastosłup o podstawie trójkąta (największe nachylenie ściany wynosi 56 stopni). Jedna ze
ścian wieży została w całości przeszkolona,
a pozostałe
wyłożono
charak-drzwi
Witryny sklepowe
4 metrów,
a szerokość
skrzydeł
terystyczną
czerwoną
okładziną.
W
wieży
znajduje
się
m.in.
biblioteka,
sale
na wysokim poziomie
wynosi 140 centymetrów. W przypadedukacyjne oraz kawiarnia i restauracja z widokiem na panoramę miasta.

ku drugiego rozwiązania maksymalna
W przypadku
aranżacji
wysokość
paneli drzwiowych
Budynek
posiada przestrzeni
także sześć kondygnacji
podziemnych,
gdzie na głębo-może
z wykorzystaniem
ścian
dzia- stała,
wynieść
również
4 metry,
natomiast
kości 14szklanych
m znajduje
się wystawa
na którą
przeznaczono
5 000
m 2,
czyni ją drzwi
jedną z wykonane
największych wystaw
prezentowanych
przez
muzea
hiłowych, w co
których
szerokość
do półtora
metra.
W ramach
na całym
ma ona
pokazywać
są ze szkła,storyczne
pomocne
będą świecie.
systemyW innowacyjny
obydwu sposób
rozwiązań
istnieje
możliwość
światową
widzianą oczami
wielkich polityków i zwykłych ludzi. Poza
MB-EXPO iII wojnę
MB-EXPO
MOBILE.
Ceużycia szyb hartowanych o grubościach
wystawą stałą, znajdziemy także ok. 1 000 m2 powierzchni wystaw czasochą charakterystyczną pierwszego
8, 10 i 12 mm. Dodatkowo MB-EXPO
wych. Całość dopełnia plac otaczający budynek, który na dobre ma się stać
jest fakt, iż elementem
nośnym
w konpozwala na wykończenia powierzchni
miejscem wydarzeń
plenerowych.
strukcji jest szyba hartowana mocowaaluminiowych pro�li dekoracyjnych
na w pro�lach zaciskowych. Produkt
z obu stron zabudowy (tzw. dwukoAluprof
w służbie
historii
pozwala tworzyć
zabudowy,
które
osiąlor). Systemy dają również możliwość
W
budynku
Muzeum
II
Wojny
Światowej
specjalnie przygogają wysokość maksymalną do około
łatwejzastosowano
reorganizacji
pomieszczeń i potowane fasady systemu MB-SR60N firmy Aluprof, który stanowi podstawę
dla wielu konstrukcji fasadowych, gdzie ważnym elementem jest sposób
montażu fasady do budynku. W przypadku tej bryły, fasada została zamontowana na podkonstrukcji stalowej, cięgnowej. – Budynek charakteryzuje
się dużym nachyleniem. Dzięki opracowaniu specjalnego systemu zamocowania możliwa była kompensacja przemieszczeń prostopadłych (11 mm)
i równoległych (7 mm) do płaszczyzny ściany – tłumaczy Bożena Ryszka,
Marketing Manager w firmie Aluprof.

Zastosowane w fasadzie MB-SR60N profile aluminiowe o odpowiedniej wytrzymałości pozwalają na stosowanie dużych szyb i wpuszczenie maksymalnej ilości światła, wpadającego do wnętrza budynku zarówno z boku,
jak i od góry. To rozwiązanie daje dużo możliwości w zakresie kształtowania
konstrukcji przestrzennych: konstrukcja łączników słup/rygiel umożliwia wykonanie połączeń o szerokim zakresie kątów, czyli pozwala na stosowanie
szyb o różnych kształtach – trapezowych lub trójkątnych. Dodatkowo, Instytut Techniki Budowlanej w wydanej dla systemu MB-SR60N klasyfikacji
potwierdził jego bardzo dobre parametry techniczne: przepuszczalność powietrza klasa AE 1200 Pa, wodoszczelność klasa RE 1200 Pa i odporność
na obciążenie wiatrem 2800 Pa (badanie bezpieczeństwa 4200 Pa).

fot. aluprof

Przeszklenia pionowe w systemie Aluprof MB-SR60N

działu powierzchni wnętrza w nowy
sposób. W efekcie możliwe będzie
wykonanie konstrukcji ścianek stałych,
całoszklanych drzwi rozwieranych i wahadłowych,
jakw systemie
również
Przeszklenia
dachowe
Aluprofsegmentów
MB-SR60N
drzwi parkowanych i składanych, które znajdą swoje zastosowanie w sklepach, galeriach handlowych, centrach
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, estetykę, a także wysoki poziom funkcjonalności. Produkty Aluprof zapewniają
wszystkie
teod cechy,
jak również dają
Widok
na muzeum
strony Motławy
mnóstwo możliwości ich adaptacji do
różnych wymagań i potrzeb �rm.

www.aluprof.eu
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w podziemiach budynku, teraźniejszość, która jawi się na otwartym placu
wokół Muzeum oraz przyszłość, która jest wyrażona za pomocą dominanty
z punktem widokowym. Daniel Libeskind, jeden z najsłynniejszych architektów, autor m.in. Muzeum Żydowskiego w Berlinie o bryle budynku mówił
słowami – Posługując się językiem architektury, projekt opowiada o tragedii
przeszłości, żywotności teraźniejszości, ukazując jednocześnie horyzont
przyszłości. Tworzy szerokie, spektakularne otwarcie przeszłości miasta ku
jego przyszłości. Nawiązując do ikonicznej panoramy Gdańska z dźwigami
stoczniowymi i wieżami kościołów, budynek łączy tradycyjne przestrzenie
miasta, ich skale, materiały i kolory z muzeum na miarę XXI wieku.
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Revit. Etapy
/ walka z czasem

KURS ZAAWANSOWANY
SEZON 1, ODCINEK 3

KURS ZAAWANSOWANY
SEZON 1, ODCINEK 3

KURS ZAAWANSOWANY
SEZON 1, ODCINEK 3

Krzysztof Adach

W trzecim odcinku* szkolenia wprowadzającego w tajniki Autodesk Revit dodajemy do modelu
czwarty wymiar, którym jest czas i poznajemy funkcjonalność pozwalającą nim zarządzać,
czyli tzw. Etapy. Sprawdźmy, jakie możliwości dają użytkownikowi i zobaczmy krok po kroku,
jak się nimi posługiwać.

E

Etap w programie Revit jest rozumiany jako
przedział czasu, w którym dany element
(obiekt) zostaje dodany lub usunięty z modelu, czyli w jakim momencie zostanie zbudowany/umieszczony lub wyburzony/usunięty
z projektowanego budynku. Cechę tę posiada
każdy element 3D w Revicie i może być ona
określona we Właściwościach elementu przez
dwa parametry: Etap utworzenia i Etap wyburzenia 1 (patrz tab. 1).
Nazwy konkretnych etapów (czyli faz
realizacji budowy) przypisane do tych dwóch
parametrów mogą być dowolnie ustalone
przez użytkownika. Dla łatwiejszego startu we
wszystkich domyślnych szablonach projektowych zostały zdefiniowane dwie przykładowe:
Istniejące oraz Nowa konstrukcja. Taki podział
jest wystarczający przy realizacji scenariuszy
typu „przed i po”, np. w przypadku modernizacji czy przebudów istniejących obiektów. Jest
on jednak zbyt ubogi, gdy chcielibyśmy wykonać symulację powstawania budynku w czasie.
W takich sytuacjach użytkownik może
stworzyć własną, dowolnie rozbudowaną
listę etapów – służy do tego okno dialogowe
Etapy, znajdujące się w zakładce Zarządzaj 2 .
W oknie tym szczególną uwagę należy zwrócić
na dwa napisy: „przeszłość” i „przyszłość”,
które znajdują się nad i pod tabelką. Ustalają
one chronologiczną kolejność etapów. Oś czasu
biegnie z góry na dół.

Segregacja ze względu na czas
Przypisania etapów utworzenia i wyburzenia
do danego elementu nie musimy dokonywać
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„na piechotę” – o tym, do jakiego etapu
(fazy) projektu zostanie przypisany element
wstawiany do modelu, decyduje parametr
Etap ustawiany we Właściwościach widoku.
Domyślnie jest to etap Nowa konstrukcja.
Oznacza to, że wystarczy odpowiednio
ustawić właściwości widoku i wszystkie
wstawione w tym widoku elementy zostaną
przypisane do tego samego etapu. Warto
zapamiętać, że w każdym widoku może być
ustawiony inny etap, nie jest to ustawienie
globalne.
Oczywiście po wstawieniu elementu do
modelu możemy go przenieść z etapu do etapu, ale wtedy wymaga to już naszej osobistej
ingerencji we Właściwości elementu.
Przypisując elementy do poszczególnych
etapów, dokonujemy swoistej segregacji ze
względu na czas ich powstania/wbudowania.
Zyskujemy więc dodatkowe kryterium, które
może nam posłużyć np. do grupowania widoków w Przeglądarce projektu lub do graficznego rozróżnienia elementów ze względu na
kolejność prac.
Żeby takie rozróżnienie wykonać, musimy
skorzystać z tzw. Filtrów etapów, które definiujemy w zakładce w oknie dialogowym Etapy (i które, podobnie jak Etap, są parametrem
widoku). Będąc w zakładce Filtry etapów,
zwróćmy uwagę na nazwy kolumn. Podpowiadają one, że obiekt może znaleźć się w jednym
z czterech stanów (patrz tab. 2).
Ponieważ program pamięta, w jakich
etapach zostały wstawione obiekty, oraz wie,
jaki jest aktywny Etap dla danego widoku, to

TABELA 1. ETAPY CZYLI POCZĄTEK
I KONIEC ISTNIENIA ELEMENTU
Etap utworzenia

Czas pojawienia się elementu w modelu
budynku, faza realizacji budowy

Czas usunięcia elementu w modelu
Etap wyburzenia budynku, faza realizacji budowy lub życia
budynku
Uwaga: Nazwy i liczba etapów mogą być dowolnie ustalane przez użytkownika odpowiednio do faz realizacji budowy i/lub życia budynku

Tabela 2. STANY ELEMENTU
PRZYJMOWANE PRZEZ PROGRAM
Nowy

Obiekt wstawiony w aktywnym
etapie w danym widoku

Istniejący

Obiekt wstawiony we wcześniejszym
etapie i nadal istniejący w bieżącym

Wyburzony

Obiekt wstawiony we wcześniejszym
etapie i wyburzony w bieżącym

Tymczasowy

Obiekt wstawiony i wyburzony
w tym samym etapie

Uwaga: Obiekt przedstawiony w widoku wybranego etapu
(fazy budowy) może mieć 1 z 4 przyjętych w programie stanów.
Stany do elementów przyporządkowuje program

TABELA 3. SPOSÓB WYŚWIETLANIA
ELEMENTU ZE WZGLĘDU NA ETAP (FAZĘ
BUDOWY) I JEGO STAN W TYM ETAPIE
Wg kategorii

Zgodnie z ustawieniami
zdefiniowanymi w Stylach obiektów

Nadpisany

Zgodnie z ustawieniami określonymi na
zakładce Nadpisanie grafiki w oknie Etapy

Nie wyświetlony Obiekty nie są wyświetlane na ekranie
Uwaga: O graficznym sposobie wyświetlania elementu w danym etapie
i stanie decydują ustawienia zdefiniowane w Filtrze etapu (okno Etapy)

fot. ©istock.com/goir

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE
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TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

1 Właściwości elementu oraz właściwości widoku

Właściwości elementu

Właściwości widoku

2 Okno dialogowe Etapy

samodzielnie przyporządkowuje elementom
poszczególne stany. Jeżeli we Właściwościach
widoku przełączymy etap , to stan danego
elementu również odpowiednio się zmieni.

Definiowanie filtrów
Definiując Filtr etapu, decydujemy, w jaki
sposób poszczególne stany mają być prezentowane na ekranie. Możliwości jest kilka
(patrz tab. 3).
Domyślnie zdefiniowanych filtrów etapów
jest osiem. Ich ustawienia można znaleźć
w oknie Etapy, natomiast ich działanie najłatwiej będzie omówić na przykładzie i pokazać
w formie schematu.
Załóżmy, że naszym celem jest zmiana
aranżacji przestrzeni biurowej na jednej
z kondygnacji. Rozpoczynamy od definicji
trzech etapów: Inwentaryzacja, Modernizacja budowlana i Nowa aranżacja. To da nam
możliwość zobrazowania zmian i wyraźnego
rozdzielenia prac w poszczególnych etapach. Następnie we Właściwościach widoku
ustawiamy etap Inwentaryzacja i wstawiamy
do modelu wszystkie istniejące elementy
budynku.
W kolejnym kroku definiujemy filtr etapu,
a także ustawienia graficzne. Wracamy
więc do okna Etapy i przechodzimy na drugą
zakładkę – Filtry etapów, gdzie tworzymy
nowy filtr o nazwie np. Remont oraz definiujemy parametry wyświetlania 3 . Następnie
na ostatniej zakładce okna Etapy ustawiamy
odpowiednie style wypełnień i kolory dla
poszczególnych stanów.

3 Parametry filtra etapu oraz nadpisania graficzne
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4 Ten sam widok z różnymi etapami

A Etap: Inwentaryzacja,
filtr widoku: Remont

B Etap: Modernizacja
budowlana

C Etap: Nowa aranżacja

5 Symulacja 4D w Revicie

z przerywanymi krawędziami, natomiast
obiekty Istniejące, czyli utworzone w etapie
wcześniejszym, pokazane są jakby za mgłą
(patrz – część B ilustracji 4 ).
Ponownie przeskakujemy w czasie do przodu, czyli do etapu Nowa aranżacja. Od razu
widać (ilustracja 4 , część C), że to, co zostało
wyburzone we wcześniejszym etapie, zniknęło. Możemy więc wstawić nowe wyposażenie.
Elementy utworzone we wcześniejszych
etapach nadal traktowane są jako Istniejące,
natomiast meble wstawione w bieżącym etapie są elementami Nowymi, więc pokazywane
są bez nadpisań graficznych.

Zalety Etapów

Jaki jest efekt? Na ilustracji 4 po lewej
stronie wyświetlony jest domyślny widok 3D
(oznaczony literą A), w którym ustawiony
jest etap Inwentaryzacja oraz Filtr etapu:
Remont. Widać, że wszystkie obiekty, które
zostały przypisane do tego etapu, wyświetlane są zgodnie z ustawieniami dla swojego
stanu, czyli według ustawień zdefiniowanych
w Stylach obiektów. Są one traktowane przez
program jako elementy o stanie Nowe.

Różnice na kolejnych etapach
W omawianym przykładzie przenieśmy się
w czasie do etapu Modernizacja budowla-

108

Z:A _#57 07/08_2017

na, czyli zmieńmy etap we Właściwościach
widoku. W tym etapie wyburzymy kilka
ścian i usuniemy wyposażenie, które ma być
zamienione na inne. W tym celu wybieramy narzędzie Wyburz (ikonka młotka) na
zakładce Zmień i klikamy we wszystko, co ma
być usunięte. Warto zwrócić uwagę na to, że
we Właściwościach wszystkich wyburzonych
elementów, przy parametrze Etap wyburzenia,
automatycznie pojawi się nazwa bieżącego
etapu, czyli Modernizacja budowlana.
Zgodnie z ustawieniami Filtra etapów
przypisanego do widoku elementy Wyburzone
w danym etapie pokazane są na czerwono

Oprócz wykorzystania do widoków graficznych parametry Etap oraz Filtr etapu możemy
zastosować również w Zestawieniach. To daje
możliwość oszacowania ilości materiałów potrzebnych na poszczególnych etapach budowy
czy modernizacji. Mamy więc kolejny element,
który dodajemy do informacji opisanych
w pierwszym artykule dotyczącym Zestawień
(patrz: Pisaliśmy o tym w Z:A).
Ostatni aspekt wykorzystania Etapów,
o którym chciałem wspomnieć, to możliwość wykonania symulacji realizacji budowli
w czasie (tzw. symulacje 4D). Można to zrobić
bezpośrednio w Revicie 5 lub wyeksportować
model z Revita do Navisworks w celu spięcia
etapów z harmonogramem pochodzącym ze
specjalistycznych aplikacji.
W kolejnym numerze przyjrzymy się
możliwościom prezentacji i dokumentowania
projektu. Z głową w „Chmurze”, ale jednak
twardo na ziemi.
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

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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Metalowe płyty typu
Planks zamontowane
w siedzibie firmy
Trumpf dzięki
perforacji i wkładowi
akustycznemu na całej
powierzchni sufitu
pozwalają nie tylko
osiągnąć estetyczny,
ciekawy wystrój, ale
wpływają także na
przyjazną akustykę
otwartej przestrzeni

Podwieszane sufity
do korytarzy
Sylwia Rudnicka

Korytarze to pomieszczenia, które często bywają zaniedbywane, jeśli chodzi o akustykę
i wystrój. Tymczasem są niezwykle ważne i projektanci powinni pamiętać o zapewnieniu
odpowiedniego komfortu ich użytkowania. To przecież nie tylko ciągi komunikacyjne, ale też
przestrzenie, z których hałas może przenosić się do innych pomieszczeń w biurze, hotelu,
szpitalu czy urzędzie.
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Grandhotel Tiffi w Iławie – na suficie zastosowano klasyczne płyty akustyczne
600x600 mm, uzupełnieniem jest oświetlenie i okalająca płyta g-k

N

Nieodpowiednio zaprojektowany korytarz potrafi popsuć efekt najbardziej ergonomicznch
i wysmakowanych biur oraz znacząco zmniejszyć komfort użytkowników wnętrz w każdym
budynku ogólnodostępnym. Aby przestrzeń
korytarza stała się atrakcyjna i przyjazna,
architekt powinien pamiętać przede wszystkim o jego trzech ważnych płaszczyznach:
podłodze, ścianach i suficie. Te proste
z założenia wnętrza nie pozwalają niestety
na wprowadzanie elementów wystających
czy przestronnych i dodawanie sprzętów czy
mebli. Cały wystrój powinien składać się tylko
z płaskich powierzchni.

Bardzo ważny sufit
W tym kontekście bardzo istotny jest
montaż sufitów podwieszanych. W praktyce często zdarza się, że sufity w ogóle nie
są stosowane lub, co gorsza, montuje się
twarde płyty kartonowo-gipsowe. Sufit zaś
powinien spełniać trzy role jednocześnie:
kreować wystrój wnętrza, kształtować
przyjazną akustykę i gwarantować odpowiednią przestrzeń dla urządzeń i instalacji
technicznych. To przecież właśnie w korytarzach, pod stropem umieszcza się ich
zwykle najwięcej (wentylacja, okablowanie,
instalacje techniczne i elektryczne). Podwieszany, modułowy sufit znacznie ułatwia
dostęp do nich.

Przestrzenie ciągów komunikacyjnych w warszawskiej siedzibie
firmy Stanley Black & Decker zaaranżowano dzięki dizajnerskim
płytom akustycznym z linii Optima Baffles

Planks – płyty do korytarza
Wśród rozwiązań firmy Armstrong dedykowane do montażu w korytarzach są
m.in. płyty typu Planks (wymiary: 1500, 1800
lub 2500 mm długości, 300 mm szerokości).
Są dostępne zarówno w wersji mineralnej,
jak i metalowej. Ich zaletą jest łatwy i szybki
montaż na ruszcie nośnym, także w wersji z ukrytym rusztem (przy zastosowaniu
krawędzi SL2 dla płyt mineralnych i Clip-in
dla metalowych). Płyty nie tylko ułatwiają
funkcjonowanie budynku, ale kształtują też
przyjazną akustykę. W zależności od linii produktowej posiadają współczynnik pochłaniania dźwięków od 0,1 αw do klasy A (αw =1,00).
W przypadku pomieszczeń, gdzie przepływ
ludzi jest duży (np. w budynkach użyteczności
publicznej), można zastosować płyty typu
Planks w wersji metalowej.

Klasyczne z łączeniem
Płyty Planks są wygodnym rozwiązaniem,
gdyż umożliwiają montaż na całą szerokość
korytarza. Jednak to nie jedyna opcja. Na sufitach można stosować również rozwiązania klasyczne, czyli płyty o wymiarach 600x600 mm.
Klasyczne sufity podwieszane mogą zostać
zamontowane w połączeniu z oświetleniem
i estetyczną okalającą je „opaską” wykonaną
z twardej zabudowy g-k. Firma Armstrong
posiada w swojej ofercie system Axiom prze-

znaczony do takich wykończeń. To rozwiązanie,
które pozwala na bardzo estetyczne i łatwe
łączenie płyt ze stałą zabudową na suficie.

Wyspowe dla efektu
Korytarz bywa jednak także częścią reprezentacyjną. W biurze czy hotelu użytkownicy
przemieszczają się po nim bardzo często
i zwracają uwagę na jego klimat. Dlatego wielu
inwestorów szuka dizajnerskich rozwiązań,
które w skromnej przestrzeni ciągów komunikacyjnych pozwolą osiągnąć ciekawy efekt
wizualny. Takimi produktami są np. sufity
podwieszane wyspowe. W ofercie firmy
Armstrong dostępne są wygięte i płaskie
płyty z linii Optima Canopy (ogromny wybór
kształtów, rozmiarów i kolorów) oraz pionowe
płyty Baffles (także dostępne w całej gamie
kolorystycznej). Oba rozwiązania znacząco
wpływają też na kształtowanie przyjaznej
akustyki wnętrza, gdyż pochłaniają niechciane, odbijające się od ścian i podłogi dźwięki
zarówno płaszczyzną dolną, jak i górną, efektywnie zmniejszając pogłos.
Sylwia Rudnicka
specjalista ds. wsparcia sprzedaży
Armstrong Building Products
Oddział w Polsce
> srudnicka@
armstrongceilings.com
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Szkice o wentylacji

Projektowanie wyrzutni
terenowych w instalacjach
oddymiania garaży
Włodzimierz Łącki

Obowiązujące wysokie wymagania techniczne dotyczące ilości powietrza usuwanego z garażu
w czasie pożaru sprawiają, że na wyrzutnie do oddymiania trzeba przeznaczyć znaczną powierzchnię.
Znalezienie odpowiedniej ilości miejsca w budynku może stanowić spore wyzwanie. W takich sytuacjach
warto rozważyć zastosowanie wyrzutni terenowych. Oto kilka porad na temat ich projektowania.

N
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Należy przyjąć, że najmniejsza ilość powietrza dla potrzeb usuwania gorących
gazów i dymu podczas pożaru w garażu
niewyposażonym w instalację tryskaczową
w zależności od zastosowanego systemu
wynosi od 120 do 160 tys. m3/h. Takie ilości
powietrza powodują konieczność wygospodarowania w budynku szachtów o powierzchni
od 3 do 5 m2. A często zdarza się, że jest ich
kilka na każdej kondygnacji.
Lokalizowanie w kubaturze budynku wyrzutów o tak dużej powierzchni jest często trudne
i kosztowne. Tym bardziej, że powierzchni tej
nie można wykorzystać dla innych instalacji1.
Oznacza to straty cennej dla inwestora kubatury. Dlatego projektując instalację wentylacji
pożarowej, warto zastanowić się nad wykorzystaniem tzw. wyrzutni terenowej.
Jak taką wyrzutnię zaprojektować, aby
była zgodna z przepisami? Wykładnia nie jest
w tym miejscu jednoznaczna i nie znajdziemy
w prawie budowlanym określenia wyrzutnia
dymu. Jednak odpowiednie przepisy, które
można zastosować do opisywanego przypadku
(§ 271, WT) podają odległości, jakie powinny
zostać zachowane pomiędzy zewnętrznymi
ścianami budynków niebędącymi ścianami
oddzielenia przeciwpożarowego. W tabeli
w § 271 ust. 1 podane zostały odległości w zależności od rodzaju budynków, a dla budynków
produkcyjno-magazynowych (PM) dodatkowo
w zależności od maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej.
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Widok z boku

Rzut z góry

8m

8m

Wyrzutnia dymu
RE120

RE30

8m
Wyrzutnia dymu

Rys. 1. Lokalizacja wyrzutni terenowej dla garażu
pod budynkiem mieszkalnym – min. odległość
wynosi 8 m od każdej ściany zewnętrznej

Przykładowo: w przypadku garażu pod
budynkiem mieszkalnym klasa odporności
pożarowej garażu przyjmowana jest jak dla
budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, sam budynek jest zaś
w kategorii ZL. Zatem odległość konieczna
do zachowania wynosi 8 m od każdej ściany
zewnętrznej (rys. 1).
Jeśli ta odległość nie może być zachowana
ze względu na zbyt mały pas terenu wokół
budynków, wtedy można odwołać się do § 271
ust. 1 oraz § 218 WT, które w takiej sytuacji
nakazują wykonać ściany budynku wyrzutni
bez otworów wyrzutowych i w klasie RE120,
pokrycie dachu zaś w klasie co najmniej RE30
(rys. 2). Tego typu rozwiązanie jest zgodne z li-

Rys. 2. Lokalizacja wyrzutni
w przypadku ograniczonego
terenu wokół budynku

terą prawa. Trzeba mieć jednak świadomość,
że jeśli wyrzutnia zostanie wykonana zbyt blisko okien sąsiedniego budynku, zwiększa się
prawdopodobieństwo wystąpienia wtórnego
zadymienia znajdujących się w nim pomieszczeń wyposażonych w otwierane okna.
1_Brak możliwości prowadzenia innych instalacji w szachtach
wentylacji pożarowej reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych…, § 268 ust. 3

Włodzimierz Łącki
product manager Aereco
zabezpieczenia ppoż.
> lacki@aereco.com.pl
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Biuro z domowym klimatem
Anna Marszałek

Siedziba firmy jest jej wizytówką. To, jak jest zaaranżowana, ma wpływ na postrzeganie
organizacji przez klientów, pracowników czy partnerów biznesowych. Dlatego warto śledzić
trendy w aranżacji przestrzeni do pracy i świadomie wybrać swój styl. Zapraszamy na krótki
przegląd najnowszych trendów.

W

Wnętrza biurowe są zwykle przeciwieństwem tych mieszkalnych. W swoim domu
każdy chce się czuć po prostu dobrze. Nie bez
powodu słowem-kluczem, które często przewija się w rozmowach architekta projektującego wnętrza z inwestorem, jest „przytulność”. W pomieszczeniach określanych tym
mianem najczęściej stosowane są miękkie
wykończenia i tkaniny (dywany, poduszki),
ciepłe kolory, rośliny, naturalne materiały
(drewno, cegła), światło o temperaturze
barwowej poniżej 4000 K, drobne dodatki
(książki, zdjęcia, obrazy, ceramika).
Tymczasem biura urządza się zwykle
w surowym stylu. We wnętrzach domi-
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nują stonowane kolory, ostre krawędzie,
zimne światło i sztuczne materiały. Nie
pozostaje to bez wpływu na samopoczucie
osób przebywających w tak zaaranżowanych pomieszczeniach. Dlatego coraz
popularniejsze staje się wprowadzanie do
biur domowych dodatków. Baza, a więc
sposób zaaranżowania stanowiska pracy,
nie różni się bardzo od tego, co było
stosowane w biurach do tej pory. Większe
zmiany zaszły natomiast w pozostałych
przestrzeniach, np. w salach spotkań czy
relaksu, w których pojawiają się drewniane meble, lampy, zasłony i tapety, czyli
dodatki zarezerwowane dotąd jedynie dla

wnętrz mieszkalnych 1 2 . Prześledźmy,
jak popularne style przenikają do przestrzeni biurowej.

Skandynawskie less is more
Minimalizm to dziś bardzo popularne określenie, pod którym kryje się zarówno sposób urządzania wnętrz, jak i styl życia. Hasłem bardzo
dobrze oddającym ducha minimalizmu, którego
autorem był Ludwig Mies van der Rohe, jest
less is more. Mniej znaczy więcej – dlatego
najlepiej pozbyć się wszystkiego, co zbyteczne.
W aranżacji wnętrz odnosi się to do eliminowania wszelkiego rodzaju dekoracji i ornamentów,
a stosowania tylko niezbędnych i funkcjonal-
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5

Jedno biuro zaaranżowane na cztery różne sposoby – wnętrze „domowe”, minimalistyczne, industrialne i kreatywne

nych elementów 3 . Minimalizm stawia na
jasną kolorystykę, co w połączeniu z niewielką
ilością wyposażenia powiększa optycznie
pomieszczenie, a prostotę wnętrza na zasadzie
kontrastu podkreślają kolorowe akcenty.
Styl skandynawski czerpie z minimalizmu,
ale dodatkowo jest ocieplony naturalnymi
materiałami, geometrycznymi wzorami i pastelową kolorystyką. Proste i uporządkowane
wnętrze nie odciąga od pracy i nie rozprasza
pracownika. Przy swojej oszczędnej formie
nadal jest przytulne dzięki wykorzystaniu
naturalnych materiałów i zapewnieniu dużej
ilości światła słonecznego.

Była fabryka, jest mieszkanie
Nietrudno się domyślić, że pierwszymi
wnętrzami, które można określić mianem industrialnych, były magazyny i hale
zaadaptowane na mieszkania. Pomysł
nowego wykorzystania pustych budynków
pofabrycznych wyszedł od artystów. Przestronne wnętrza idealnie nadawały się na
ich pracownie. W późniejszym czasie z tego
rozwiązania zaczęli korzystać także deweloperzy, przerabiając postindustrialne obiekty
na luksusowe lofty.
Dla stylu industrialnego charakterystyczne
są duże, otwarte przestrzenie, zaakcento-

wane niewielką liczbą prostych mebli 4 .
Dominują takie materiały, jak: cegła, beton,
stal i drewno. Konstrukcja i instalacje są
wyeksponowane, co podkreśla surowość
aranżacji. Ze względu na dosyć powszechne
kojarzenie stylu industrialnego ze środowiskiem artystycznym szczególnie chętnie
stosują go branże kreatywne, począwszy od
biur architektonicznych, a skończywszy na
wydawnictwach prasowych.

Kreatywność z natury
Biophilic design to trend w wystroju wnętrz,
który kładzie nacisk na kontakt z naturą.
Mogą go zapewnić np. rośliny doniczkowe,
światło słoneczne, ale też widok z okna na
zieleń 5 . Według badań ludzie pracujący
w takich biurach wykazują o 15% lepsze samopoczucie, są o 15% bardziej kreatywni, a ich
produktywność jest o 6% wyższa od osób
pracujących w biurach pozbawionych tych
udogodnień. Biophilic design chętnie stosują
firmy zorientowane na kreatywność.
Innymi elementami, które są zwykle
obecne w biurach zaprojektowanych z myślą
o pobudzeniu kreatywności, są żywe kolory,
wykończenia z miękkich tkanin, fototapety,
duża liczba mebli do wypoczynku (hamaki,
pufy, sofy) oraz wyposażenie rekreacyjne

(piłkarzyki, PlayStation). Nierzadko pierwsze
skojarzenie, które przychodzi na myśl po wejściu do takiego biura, to plac zabaw dla dzieci,
zwłaszcza jeżeli z pierwszego piętra na parter
można zjechać po zjeżdżalni.
***
Warto pamiętać, że wybierając styl aranżacji
biura, nie można pominąć celów przedsiębiorstwa i jego kultury organizacyjnej. Konieczne
jest tu szersze spojrzenie. Wizja jednej osoby
może być nietrafiona. Dział Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy, który funkcjonuje w Grupie Nowy Styl, może przeprowadzić spersonalizowane badania miejsca pracy i przygotować
rekomendacje dla architekta, dzięki którym
nowe biuro będzie lepiej dopasowane do danego klienta i podniesie jego poziom satysfakcji
z projektu.
Więcej stylów opisujemy na stronie
www.NowyStylGroup.com.

Anna Marszałek
architekt, senior workplace
research & space planning
consultant w Grupie Nowy Styl
> anna.marszalek
@nowystylgroup.com
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fot. aluplast

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Okno z ukrytym skrzydłem
Marcin Szewczuk

Nowoczesne okna charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przenikalności
cieplnej i są zbudowane na bazie lekkich, wąskich profili pozbawionych wzmocnień
stalowych, z wklejanymi pakietami szybowymi. Od jakiegoś czasu zauważalne jest również
coraz większe zainteresowanie konstrukcjami ze skrzydłami zachodzącymi głębiej za ramę
i pozwalającymi na maksymalizowanie powierzchni przeszklonych.

N

Najnowszy system energeto® 5000 view firmy
Aluplast to efekt dążenia do ograniczenia
widoczności elementów konstrukcyjnych i uzyskania optycznego wrażenia konstrukcji stałoszklonej. Dizajn tych produktów wpisuje się
w trend kreowania minimalistycznej stylistyki
elewacji przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałych właściwości cieplnych konstrukcji.

Dizajn i energooszczędność
System energeto® 5000 view posiada
skrzydło całkowicie schowane za ramą.
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To interesujące rozwiązanie dizajnerskie.
Niezwykle delikatny wygląd okna z widoczną
z zewnątrz powierzchnią ramy o szerokości zaledwie 109 mm wychodzi naprzeciw
życzeniom klientów w zakresie maksymalizowania powierzchni przezroczystych.
Skutkuje to m.in. większą ilością wpadającego do pomieszczeń światła i zapewnia
dodatkowe zyski energii słonecznej. Z uwagi
na dzisiejszy sposób montowania okien rama
zostaje prawie w całości osłonięta warstwą
ocieplenia i tynku, co jest bardzo korzystne

nie tylko dla efektu wizualnego, ale także dla
parametrów cieplnych przegrody.
Nowy system 5000 view powstał na
bazie ramy energeto® 5000. Znalazły w nim
zastosowanie sprawdzone technologie firmy:
powerdur inside (profile wzmacniane włóknem
szklanym) oraz bonding inside (technologia
wklejanej szyby). Umożliwiło to uzyskanie
większej stabilności konstrukcji i lepszej
izolacyjności cieplnej, którą można jeszcze
poprawić poprzez zastosowanie technologii
foam inside (pianowanie profili).

Z:A

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

Porównanie montażu standardowego
okna (po lewej) z systemem energeto®
5000 view (po prawej). Nowe rozwiązanie
firmy Aluplast umożliwia montaż
okna, podczas którego rama może
zostać prawie w całości osłonięta
warstwą ocieplenia i tynku. Dzięki
temu z zewnątrz widoczna jest
tylko minimalna część ramy wokół
szklanej tafli, co dodatkowo poprawia
właściwości cieplne całej konstrukcji

System energeto® 5000 view to
niezwykle wąskie zestawienie profili
o szerokości zaledwie 109 mm,
w którym dodatkowo skrzydło okienne
jest całkowicie niewidoczne od
zewnątrz, gdyż ukryte jest za nakładką
aluminiową

Stałe połączenie szyby ze skrzydłem
poprzez klejenie na całym obwodzie
zmniejsza ryzyko wykrzywiania, wyginania
oraz osiadania okna. Dzięki temu minimalizuje się też zagrożenie pękania szyb w wyniku naprężeń punktowych oraz wydłuża
czas eksploatacji skrzydeł bez potrzeby ich
regulacji. Metalowe usztywnienia stosowane w standardowych profilach ram okiennych z PVC wskutek wysokiej przewodności cieplnej tworzą mostek termiczny.
Natomiast w profilach energeto® 5000 view
stal zastąpiły wzmocnione włóknem szklanym przekładki kompozytowe Ultradur®
High Speed, opracowane we współpracy
z firmą BASF.
Dzięki wartości współczynnika przenikania ciepła profili Uf wynoszącej 1,0 W/m²K,
przy głębokości zabudowy zaledwie 70 mm
uzyskujemy wartość Uw odpowiednią nawet
dla domów pasywnych.

Kompatybilność systemu
System bazuje na standardowych wymiarach
przylg oraz typowych pakietach listew przy-

szybowych, co umożliwia stosowanie pakietów szybowych do grubości 49 mm, a przede
wszystkim szklenie realizowane w sposób
tradycyjny od wewnątrz. Eliminuje to konieczność kosztownej produkcji ręcznej oraz
pozwala skrócić czas wytwarzania produktu.
Ponieważ system oparty jest o głębokość
zabudowy 70 mm, klienci mają do dyspozycji bardzo szeroki asortyment dodatków.
Aluplast zgodnie ze swoją zasadą pełnej kompatybilności oferuje kompletne rozwiązanie
systemowe ze słupkami stałymi i ruchomymi
oraz progami. Do energeto® 5000 view pasuje
m.in. „szwajcarski” słupek ruchomy, którego
łączna widoczna od zewnątrz szerokość to
również zaledwie 109 mm.
Coraz popularniejszy obecnie „alu-look”
można zrealizować teraz w niezwykle prosty
sposób. Nakładka aluminiowa jest umieszczana na ramie oraz ewentualnie na słupku
stałym lub ruchomym już po produkcji seryjnej. Docinanie i łączenie nakładek możliwe
jest zarówno pod kątem 45 stopni, jak również
w wariancie łączenia czołowego. Poprzez ich
zastosowanie uzyskujemy nie tylko efektow-

ny wygląd i możliwość wyboru dowolnego
koloru z palety RAL, ale też zwiększoną
wytrzymałość.

Less is more
Nowy produkt firmy Aluplast otwiera przed
architektami szerokie możliwości kształtowania wyglądu elewacji. Specyficzna budowa
okna sprawia, że przeszklenie zyskuje wyrafinowany, minimalistyczny charakter doskonale
komponujący się ze stylistyką nowoczesnych
projektów architektonicznych. Od zewnątrz
profil jest niemal niewidoczny, dzięki czemu
przeszklenie wyróżnia się korzystnymi
proporcjami. Prawie całą jego powierzchnię
tworzy szyba, a niewielkie fragmenty ramy
dyskretnie podkreślają kontury, nie obciążając
wizualnie całości.

Marcin Szewczuk
marketing manager
Aluplast Sp. z o.o.
> szewczuk@aluplast.com.pl
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A Saint-Gobain brand

wjazdy i parkingi
pod kontrolą

szlabany
BENINCA
i słupki
automatyczne
RISE

NIEZAWODNE SZLABANY BENINCA:

SZYBKIE ODBLOKOWANIE
– dzięki zewnętrznemu odblokowaniu zapewniają
maksymalne bezpieczeństwo w przypadku zaniku napięcia.
JAKOŚĆ KOMPONENTÓW
– blisko 40 lat doświadczenia w produkcji
doprowadziło do wyboru najlepszych komponentów
stosowanych w produkcji – stali hartowanej, brązu.
Gwarancja długoletniej i niezawodnej pracy.
PRECYZYJNA REGULACJA
– szybkości, siły, spowolnienia pracy w fazie
otwarcia i zamknięcia, wyważenia ramion.
INTENSYWNA PRACA
– szlabany BENINCA produkowane wyłącznie w wersji
24V, przeznaczone są do intensywnego użytkowania.
BEZPIECZEŃSTWO
– wyposażone w amperometryczne
wykrywanie przeszkód.

Słupki RISE INOX w Darłówku

Słupki RISE w Pabianicach

Szeroka oferta chowanych w ziemię
słupków automatycznych, tripodów,
furt. Słupki sterowane drogą radiową,
gazowe i stałe. Zabezpieczają przejazdy,
drogi pożarowe, miejsca parkingowe.

BENINCA POLONIA Sp. z o.o.
www.beninca.pl
www.riseweb.pl
dz.handlowy@beninca.pl
tel. 798 859 859
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Zarządca sukcesyjny
zajmie się przedsiębiorstwem
po śmierci właściciela?
projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Magdalena Wółkowska

Zdecydowana większość architektów podejmuje swoją aktywność zawodową
w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej1. Każdy, kto ją
prowadził, dobrze wie, że jest to obarczone wieloma obowiązkami. Rzadko jednak
myślimy o tym, co stanie się z przedsiębiorstwem po naszej śmierci.
Ministerstwo Rozwoju chce wprowadzić ułatwienia dla następców prawnych,
którzy zamierzają kontynuować odziedziczoną działalność. Projekt ustawy
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (UD190)2 został
przekazany do konsultacji publicznych w dniu 19 lipca br. Projekt wprowadza
instytucję zarządcy sukcesyjnego, który mógłby prowadzić przedsiębiorstwo
po śmierci właściciela do czasu wygaśnięcia zarządu.
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Sporządzanie testamentów wciąż jest
w naszym kraju dość rzadką praktyką. Jeśli
przedsiębiorca nie zdecyduje, co z majątkiem
ma stać się po jego śmierci, to jest on dziedziczony na podstawie przepisów ustawy Kodeks
cywilny. W takim przypadku przedsiębiorstwo
wchodzi wraz z innymi składnikami majątku do masy spadkowej. Spadek nabywają
wszyscy spadkobiercy wspólnie, a następnie podział dokonywany jest w toku działu
spadku (bądź na podstawie umowy pomiędzy
wszystkimi spadkobiercami, bądź na podstawie orzeczenia sądu wydanego na żądanie
któregokolwiek ze spadkobierców). Postępowanie spadkowe trwać może nawet kilka
lat, co często uniemożliwia spadkobiercom
(jeśli taka jest ich wola) utrzymanie ciągłości
prowadzonej przez spadkodawcę działalności,
np. takiej jak biuro architektoniczne.
Problem nie istnieje w sytuacji, gdy spadkobiercy architekta nie zamierzają kontynuować prowadzonej przez niego działalności.
Często jednak jest tak, że w świetle prawa
pracownię prowadzi zarejestrowany przedsiębiorca, ale de facto zaangażowani są w nią
również inni członkowie rodziny. Bywa, że bliscy również są architektami (np. dzieci, mąż,
żona), mają więc odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i chcą dalej prowadzić istniejące biuro. Co dzieje się wówczas z przyjętymi
zleceniami, podpisanymi umowami, zaciągniętymi zobowiązaniami (np. kredytami)?
Co z wystawianiem nowych faktur, opłacaniem otrzymanych, zatrudnionymi w biurze
pracownikami? Jak uregulować ciążące na
przedsiębiorstwie zobowiązania podatkowe?

Obecny stan prawny
Zgodnie z art. 922 § 1 ustawy z 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny „prawa i obowiązki
majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego
śmierci na jedną lub kilka osób [...]”. Ten krąg
osób należy jednak najpierw ustalić, a ponadto
(jeśli spadkodawca nie powołał spadkobierców dla przedsiębiorstwa na mocy zapisu
lub zapisu windykacyjnego) należy sądownie
stwierdzić nabycie spadku, a następnie doko-
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nać działu spadku. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, kiedy między spadkobiercami nie
ma zgody lub gdy np. pojawiają się wśród nich
małoletnie dzieci (wtedy potrzebna jest zgoda
sądu rodzinnego). Najtrudniejsze są przypadki
większych przedsiębiorstw, zatrudniających
dodatkowo pracowników (dziś co do zasady
umowy o pracę wygasają z dniem śmierci
przedsiębiorcy). Należy również pamiętać, że
dziedziczeniu nie podlega przedsiębiorstwo
jako takie, a jedynie należące do niego składniki, w związku z tym wygasają NIP i REGON,
a spadkobiercy nie mogą posługiwać się firmą
(nazwą) przedsiębiorcy. W takiej sytuacji należy dokonać rejestracji nowego przedsiębiorcy
w CEIDG – z nową nazwą i innymi danymi.
Rozwiązaniem miał okazać się wprowadzony do porządku prawnego w 2011 r. zapis
windykacyjny pozwalający na przekazanie
przedsiębiorstwa konkretnej osobie w formie
aktu notarialnego. W takim przypadku osoba
ta nabywa przedsiębiorstwo z chwilą otwarcia
spadku (czyli z chwilą śmierci spadkodawcy).
Sytuacja ta ma jednak zastosowanie tylko
wtedy, gdy zapisu przedsiębiorca dokona za
życia, a to jest rzadkością. Dowodem na to,
jak trudno jest zachować ciągłość przedsiębiorstwa po śmierci właściciela, są statystyki. Aż 70% jednoosobowych przedsiębiorstw
w Polsce kończy działalność wraz ze śmiercią
przedsiębiorcy. Problem może narastać,
ponieważ ponad 80 tys. osób, które widnieją
w CEIDG, to osoby, które ukończyły sześćdziesiąty piąty rok życia3.

Nowa idea: zarządca sukcesyjny
Wprowadzenie instytucji zarządu sukcesyjnego ma być remedium na opisane powyżej
trudności. Przedstawiony przez Ministerstwo
Rozwoju projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
ma ułatwić spadkobiercom utrzymanie
prowadzonej przez spadkodawcę działalności
poprzez ustanowienie osoby zarządcy sukcesyjnego. W przypadku powołania, zarządca
wykonywałby czasowo prawa i obowiązki
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Choć projekt wzbudził wiele kontrowersji co
do przyjętych w nim rozwiązań, to środowisko
przedsiębiorców zgodnie twierdzi, że sama
idea jest bardzo słuszna, a wręcz niezbędna.
Już na wstępie należy podkreślić, że zarząd
sukcesyjny ma być rozwiązaniem całkowicie
fakultatywnym. W żaden sposób nie wpłynie
on na zasady dziedziczenia przewidziane
w Kodeksie cywilnym.
Zgodnie z projektem w okresie od chwili
śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia
zarządu sukcesyjnego lub do dnia wygaśnięcia
uprawnienia do jego powołania (dwa miesiące
od dnia śmierci) przedsiębiorstwo zmarłego stanowi przedsiębiorstwo w spadku.
Zarządcę sukcesyjnego – zgodnie z projektem
– powołać będzie można na dwa sposoby.
Po pierwsze uczynić to będzie mógł sam
przedsiębiorca za zgodą zarządcy, zachowując
formę pisemną oraz składając wniosek o wpis
zarządcy sukcesyjnego do CEIDG lub udzielając
mu prokury z zastrzeżeniem, że prokurent
z chwilą śmierci przedsiębiorcy stanie się
zarządcą sukcesyjnym. Po drugie powołać go
będą mogli również: małżonek przedsiębiorcy
(za zgodą wszystkich spadkobierców i zapisobiorcy windykacyjnego), zapisobiorca windykacyjny (za zgodą małżonka przedsiębiorcy)
oraz osoba, która przyjęła spadek (za zgodą
wszystkich spadkobierców i małżonka). Drugi
sposób powołania zarządcy sukcesyjnego
będzie wymagał zachowania formy aktu notarialnego. Wymóg uzyskania zgody wszystkich
spadkobierców może budzić wątpliwości,
gdyż często jest to bardzo trudne (spadkobierca przebywa za granicą albo po prostu
nie chce udzielić takiej zgody). Wtedy nie ma
możliwości szybkiego ustanowienia zarządcy,
a przecież taka ma być idea tej instytucji.
Zarządcę sukcesyjnego będzie można
również odwołać, a następnie powołać
nowego w ciągu miesiąca. Zarząd sukcesyjny ustanawiany będzie tylko raz i tylko
raz będzie wygasał (natomiast zmienić się
będzie mogła osoba zarządcy). Będzie on
mógł działać do dwóch lat od chwili śmierci
przedsiębiorcy. Zarząd wygaśnie również
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we wskazanych w ustawie sytuacjach, w tym
z dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku. Zarządca
zobowiązany będzie do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz do czynności sądowych
i pozasądowych z tym związanych. Działać
będzie w imieniu własnym, ale na rachunek
następców prawnych. Wśród największych
wątpliwości dotyczących ustawy wskazać
można właśnie bardzo ograniczony zakres
odpowiedzialności zarządcy. Co ważne,
odpowiedzialność za szkodę spowodowaną
działaniami zarządcy powołanego przez
spadkobierców ponosić będą solidarnie zarządca oraz osoba, która powołała go w złej
wierze lub wyraziła na to zgodę nie będąc
uprawniona. Następcy prawni będą mieli prawo do udziału w zyskach, ale również będą
musieli uczestniczyć w stratach (proporcjonalnie do udziału w przedsiębiorstwie).
Zarządca nie będzie musiał być profesjonalistą (będzie nim mógł być np. któryś ze
spadkobierców). Osoba taka nie stanie się
automatycznie przedsiębiorcą. Dokonywać
będzie mogła jedynie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, jeśli zaś będzie
chciała dokonać czynności ponadto, będzie
potrzebowała zgody wszystkich następców
prawnych oraz małżonka, a w przypadku jej
braku – zezwolenia sądu.
Bardzo ważną zmianą proponowaną
w projekcie ustawy jest zasada, że decyzje dotyczące przedsiębiorstwa nie wygasają wraz
ze śmiercią przedsiębiorcy. Ten zapis również
budzi wielkie wątpliwości, szczególnie biorąc
pod uwagę, że do uzyskania niektórych pozwoleń konieczne jest spełnienie przez stronę
określonych warunków. Co prawda projekt
ustawy zakłada, że zarządca lub następca prawny musi potwierdzić, że zapewnia
spełnienie tych warunków, a następnie organ
potwierdza możliwość wykonania tej decyzji
przez zarządcę lub też przenosi decyzję na następcę prawnego. Rodzi to jednak wątpliwość,
czy do czasu takiego przeniesienia decyzja będzie wykonywana niejako wyłącznie w oparciu
o zapewnienie strony o spełnieniu warunków
do jej uzyskania? Ministerstwo już zapowiedziało modyfikację treści tego przepisu.
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Ministerstwo Rozwoju
proponuje wprowadzenie
instytucji zarządu
sukcesyjnego jako
remedium na wiele
trudności dotykających
spadkobierców
zamierzających utrzymać
działalność prowadzoną
przez spadkodawcę.
W przypadku powołania,
zarządca wykonywałby
czasowo prawa i obowiązki
związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa. Choć
projekt nowej ustawy
wzbudził wiele kontrowersji
co do przyjętych w nim
rozwiązań, to środowisko
przedsiębiorców zgodnie
twierdzi, że sama idea jest
bardzo słuszna, a wręcz
niezbędna.

Istotne jest również, że zgodnie z projektem ustawy po śmierci przedsiębiorcy wpis
do rejestru działalności regulowanej miałby
pozostawać w mocy, jeżeli zarządca złoży
oświadczenie o zapewnieniu spełnienia
warunków wymaganych do jej wykonywania
oraz wniosek o zmianę oznaczenia działalności przedsiębiorstwa na przedsiębiorstwo
w spadku. Co więcej, jeżeli zarządca spełniłby
te warunki, mógłby wykonywać prawa i obowiązki wynikające z wpisu jeszcze przed jego
zmianą w rejestrze.
Jeśli zarząd sukcesyjny powstanie z chwilą
śmierci przedsiębiorcy (czyli przedsiębiorca
ustanowi go za życia), zawarte przez niego
umowy (jeśli nie zawierały odmiennych
postanowień) będą obowiązywały również
po jego śmierci. Ich wykonanie należeć
będzie do zarządcy. Natomiast, jeśli zarząd
zostałby ustanowiony po śmierci, wówczas
dalsze obowiązywanie umów zależeć będzie

od ich potwierdzenia przez strony. Zasada ta
nie będzie oczywiście obowiązywać w stosunku do umów, których wykonanie zależy od
osobistych przymiotów zmarłego.
Podobnie, w sytuacji ustanowienia zarządu
sukcesyjnego przez przedsiębiorcę umowy
o pracę pozostawać będą w mocy do dnia
wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że
nastąpi przejęcie pracownika zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. W przypadku ustanowienia zarządu po śmierci pracodawcy strony
będą miały 14 dni na zawarcie porozumienia
o kontynuacji stosunku pracy na dotychczasowych zasadach.
Projekt ustawy reguluje szczegółowo kwestie sposobu i zakresu sprawowania zarządu,
stosunki prawne dotyczące przedsiębiorcy lub
przedsiębiorstwa w spadku, zasady sprawowania zarządu sukcesyjnego w przypadku
śmierci wspólnika spółki cywilnej, a także
kwestie podatkowe. Projektodawcy zakładają
również szereg zmian w innych przepisach,
które pozwolą dostosować je do proponowanej instytucji zarządu sukcesyjnego.
W ramach konsultacji publicznych do
projektu Ministerstwa Rozwoju zgłoszono
ponad 320 uwag. Swoje zastrzeżenia przedstawiły również inne ministerstwa w ramach
uzgodnień międzyresortowych oraz urzędy
i instytucje w ramach opiniowania. W dniach
14 i 15 września odbyła się konferencja uzgodnieniowa, podczas której zapowiedziano, że
projekt ulegnie jeszcze wielu zmianom, a część
zgłoszonych uwag zostanie uwzględniona. 
1_Ponad 70% wszystkich przedsiębiorców w sektorze prywatnym
w Polsce wybiera jednoosobową działalność gospodarczą,
dane według serwisu: www.biznes.gov.pl
2_P rojekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie
internetowej Rządowego Centrum Legislacji, wygodny link:

www.zawod-architekt.pl/sukcesja1
3_Informacje podane są w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wygodny link:

www.zawod-architekt.pl/sukcesja2

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

DELABIE proponuje kompletną gamę produktów o czystym i ponadczasowym designie, która jest idealnie
przystosowana do każdego rodzaju budynku i instalacji.
Oferta DELABIE łączy design, oszczędność wody, higienę i dostępność.
Armatura do budynków użyteczności publicznej
Dostępność i akcesoria dla zapewnienia higieny
Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej

Więcej informacji na delabie.pl
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Na stojąco zdrowiej

Smaczna korpodrzemka

Stan to przenośne biurko umożliwiające pracę w pozycji stojącej. Powstał w antwerpskiej pracowni

Poduszkę Ototone stworzył japoński

Twikit, jako odpowiedź na badania naukowców, według których praca siedząca zwiększa ryzyko

projektant Ryosuke Fukusada. Pozwala

m.in. zawału serca i otyłości. Mebel wytwarzany jest cyfrowo – każdy egzemplarz jest

na odpoczynek bezpośrednio przy biurku.

dostosowywany do konkretnej osoby, a jego projekt w postaci pliku cyfrowego przenosi się do

A jeśli ktoś lubi – drzemkę z ulubioną muzyką

urządzenia, które laserowo wycina odpowiednie elementy.

sączącą się w tle. Z pewnością przyda się

Cena od 49 do 199 €

przy niejednym dedlajnie...

www.twikit.com

www.ryosukefukusada.com

Paznokciem po mapie

Rzecz dla zapalonych
globtroterów! Scratch Map
to mapa zdrapka, którą
można powiesić na ścianie,
a po każdej zakończonej
podróży zdrapywać
odwiedzony kraj. Goście
od razu zobaczą, że
jesteś prawdziwym
podróżnikiem.
Cena: 13,95 £
www.scratchmap.org

Spotkajmy się w parku

Line-us to mały robot z rysującym ramieniem wymyślony przez
Durrela Bishopa i Roberta Polla. Komunikuje się za pomocą WiFi

Komplet mebli miejskich o wspólnej nazwie Equilibrium powstał w związku

i zawiera aplikację do rysowania, zapisywania i udostępniania

z projektem „Design Park” zorganizowanym przez Wolny Uniwersytet w Bolzano.

rysunków. Twórcy twierdzą, że nie można go porównywać

Autorkami dwuosobowej ławki, dwumiejscowej leżanki i stolika dla czworga są

z drukarką czy ploterem, ponieważ odtwarza niepowtarzalny

Maria Dal Canto i Lena Holzer. Meble przeznaczone do miejsc publicznych zgodnie

ruch ręki rysującego.

z założeniem projektantek mają sprzyjać spontanicznym kontaktom.

www.line-us.com

> lenaholzer@gmx.net
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Rysuje tak jak ty
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