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bezszprosowe akustyczne szklane ściany ppoż EI 30, EI 60

RW do 47 dB

ADVERTORIAL

Aluminium szyte na miarę
Odnosi się do jednej z dwóch wielkich narracji dotyczących architektury – estetyką przypomina prehistoryczny monument lub jaskinię. Mowa
o Centrum Kulturalno-Kongresowym
Jordanki w Toruniu. Jego nietuzinkowa koncepcja i aluminiowe proﬁle o kształtach rombów, trapezów
i równoległoboków sprawiają, że
budynek porusza niczym brzmiąca
w nim muzyka.

Centrum Jordanki to wielofunkcyjny obiekt wpisujący się w tło kulturowe miasta i długo wyczekiwana inwestycja, zwłaszcza przez świat artystyczny Torunia. Obiekt może spełniać najrozmaitsze funkcje. Pozwala na organizację
koncertów, wystąpień teatralnych czy operowych, a nawet targów i konferencji. Zastosowane w nim innowacyjne rozwiązania techniczne w pełni odpowiadają – nawet najsurowszym – organizatorom imprez. Jednak uznanie
wzbudza nie tylko plastyczność nowatorskiej techniki. Elastyczność rozwiązań przewidziano już w samej konstrukcji budynku. Specjalnie przygotowany
na potrzeby tej realizacji system aluminiowy Aluprof umożliwił gięcie proﬁli
ościeżnic, skrzydeł i przewiązek, dzięki czemu możliwe było stworzenie nieprostokątnych konstrukcji łukowych, dominujących w architekturze bryły.
Wyzwanie dla aluminium
Bryła Centrum Jordanki zdobyła tytuł najlepszego obiektu architektonicznego
powstałego w Polsce w 2015 roku i znalazła się w gronie 25 najznakomitszych
polskich realizacji budowlanych ostatniego ćwierćwiecza. Jednak koncepcja
autorstwa hiszpańskiego architekta Fernando Menisa okazała się problematyczna w wykonaniu, do tego stopnia, że projektant zmuszony był zmodyﬁkować swój pierwotny zamysł. Obiekt w 90% ma kształty nieprostokątne. Wykonanie mariażu najrozmaitszych ﬁgur geometrycznych od trapezów po romby,
stało się możliwe przy użyciu nietypowych kształtów i form aluminiowych
konstrukcji. Firma Aluprof, europejski lider produkcji systemów aluminiowych,
opracowała na potrzeby tej realizacji indywidualne rozwiązanie: system ściany słupowo-ryglowej MB-SR50N – Tworzenie nowego rozwiązania obiektowego, bez możliwości powołania się na produkty katalogowe, to dla naszych
inżynierów ekscytujące i motywujące zadanie. Projektowanie w zgodzie z estetyką obiektu i przy zachowaniu jego pełnej funkcjonalności, doprowadziło
nas do stworzenia systemu dedykowanego lekkim ścianom osłonowym oraz
płaskim typu zawieszanego i wypełniającego – mówi Zbigniew Poraj, Dyrektor Sprzedaży Obiektowej w Aluprof.
System MB-SR50N charakteryzuje się dużym zakresem proﬁli słupów
(od 65 mm do 325 mm) i rygli (od 5 mm do 189,5 mm) oraz nowoczesnymi
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rozwiązaniami w zakresie akcesoriów i łączników. Bazując na tym systemie,
stworzono rozwiązanie, które pozwoliło na uzyskanie zwiększonych zakreprzenoszonych
obciążeń, a wypełnienie
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jów okien i drzwi, w tym także okien dedykowanych do fasad: okna odchylnego i okna dachowego MB-SR50N RW. Szczególnie efektowne jest
stosowanie w nim okien zintegrowanych w fasadzie, bazujących na rozwiązaniu MB-SR50 IW, a także użytych w konstrukcji Centrum Jordanki – okien
odchylnych MB-SR50N OW.

W stylu minimalistycznym
Toruńskie Jordanki nie byłby tak wyjątkowe bez aluminium – surowca, który
w architekturze, jak żaden inny, kojarzy się dziś z modnym minimalizmem
i prostymi formami. Jednak inżynierowie pracujący przy budowie bryły obawiali się, że lśniące powierzchnie i nowoczesny design transparentnych aluminiowych elewacji zdominuje otoczenie. Aby temu zapobiec, zdecydowano
o przeznaczeniu połowy działki na park. Zamiast jednej ogromnej bryły, architekt wyszedł z propozycją budowy czterech podłużonych, sprzężonych
ze sobą modułów.
Najtrudniejsze zadnie, jakie stanęło przed Centrum Jordanki, to spełnienie
rosnących wymogów inwestorów w zakresie izolacyjności termicznej i akustycznej przeszklonych powierzchni. Jednak indywidualne rozwiązanie systemowe, zaprojektowane przez Aluprof, w pełni sprostało tej próbie.
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Raz, raz, raz
Kiedy przed okresem Świąt Bożego Narodzenia do naszych przyjaciół, znajomych, fanów
i współpracowników wysyłaliśmy życzenia z elektroniczną kartką pt. „Każdy być może
gwiazd-architektem”, nie brałem pod uwagę konsekwencji czy możliwego ciągu dalszego.
Tymczasem okazuje się, że nasza koncepcja potencjału pełnej samowystarczalności
wyrażona hasłem „sam ją sobie wyrenderuję” znajduje pewną kontynuację już w tym
numerze Z:A. Trudno oprzeć się wrażeniu, że dokładnie o tym pisze w swoim felietonie
arch. Piotr Glegoła, że niemalże o tym samym mówią autorzy poprzemysłowych rewitalizacji
– bohaterowie tekstu „Rewolucje poprzemysłowe...”, a także arch. Sławomir Żak
cytujący słowa śp. prof. Zygmunta Baumana o kruchości relacji, zaniku odpowiedzialności
i zobowiązaniach dla frajerów.
W dodatku wszystko co każdy z nas robi, powinno się dziać szybko lub jeszcze szybciej,
rozszerzać na wszelkie inne możliwe obszary i zwięźle prezentować oraz błyskawicznie
komunikować – najlepiej w formie ćwierknięć o objętości do 140 znaków...
Intrygująco te wszystkie symptomy współczesnego (braku) czasu przedstawił podczas
okolicznościowej konferencji „Mikołaj dla managera” językoznawca Tomasz Piekot.
„Najlepszy tweet napisał dawno temu Juliusz Cezar. Gorsze, że ktoś go źle przetłumaczył.
»Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem« bardziej przypomina dreptanie przed toi toiem niż
brutalnie wygraną bitwę” – tłumaczył specjalista od komunikacji. By zwerbalizować
różnicę, żartem zaproponował wersję: wpadłem, zerkłem, je...łem. Brzmi i współcześnie,
i prosto, nieprawdaż?
Oczywiście nikt – ani dr Piekot, ani my – nie namawia do stosowania akurat tej
niecenzuralnej wersji słynnego cytatu. Trudno jednak ukryć, że w redakcji Z:A
zastanawialiśmy się po tym wykładzie, czy w aż tak „wojskowej” formule realne byłoby
realizowanie specjalistycznego czasopisma? I czy kiedyś przyjdzie taki czas...
Tymczasem, nadal w normalnym wydaniu, gdzie sporo tekstów i wiele słów,
oddajemy celem lektury Z:A_#53.
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Jeśli za chwilę
się nie pojawi...
To siądę i sam ją
wyrenderuję!
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meblowe z pełnym odwzorowaniem
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prostu zobaczyć.
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skali i warunków panujących w da-

wręcz domowej przestrzeni,

Nowy Styl, przygotowana wspólnie

nej przestrzeni. Klient, spacerując

zaaranżowanej np. z wykorzysta-

ceVR na targach Orgatec w Kolonii,

z i3D, która pozwala na pokazanie

po wirtualnym biurze, porównuje

niem mebli Levitate, na awangar-
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przestrzeni biurowej w wirtual-

różne warianty systemów meblo-
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wych oraz aranżacji, zmieniając je
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to nastąpić do końca pierwszego
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SQart. Widząc biuro w realnej skali,

kwartału 2017 roku.

w całkowicie realnym biurze. Dzięki

wość zmiany układu mebli, a także

nie musi już wyobrażać sobie, jak

> www.NowyStylGroup.com
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Pierwszy zawiera przegląd

o tym artyście zajmującym się

architektonicznych wizjonerów

tektonicznych i ich twórców,

140 projektów 40 najważniejszych

grafiką, plakatem i projektowa-

XX wieku, takich jak: Mies van

kontekstu, w jakim powstały

współczesnych pracowni archi-

niem wnętrz traktuje książka

der Rohe, Frank Lloyd Wright,

oraz wpływu, jaki wywarły na

tektonicznych z całego świata.

Kaliny Zatorskiej i Mariana Misia-

Shin Takamatsu, Rem Koolhaas

kształt naszych miast. Książka

Ważne novum – oprócz zdjęć zna-

ka. Wydawnictwo to prawdziwa

czy Shigeru Ban. Wydawnictwo

amerykańskiego historyka to

leźć można w książce także rzuty

skarbnica zdjęć i projektów z ar-

nie jest pomyślane jako wyczer-

kopalnia wiedzy na temat archi-

budynków. Drugi album to wybór

chiwum Ciałowicza, ale też próba

pujące kompendium, ale wybór

tektury i pasjonujący przewodnik

najciekawszych współczesnych

rekonstrukcji stylu życia sfer

ze światowego dorobku, służący

po naszym świecie, pozwalający

domów. Oba wydawnictwa to

kreatywnych czasów gospodarki

omówieniu twórczości różnych

zrozumieć, dlaczego wygląda on

z pewnością wartościowe uzupeł-

centralnie sterowanej.

architektów.

właśnie tak.

nienie biblioteczki w pracowni.

> 49 zł / www.f102.pl

> 49 zł / www.arkady.info

> 49 zł / www.karakter.pl

> 140 zł i 80 zł / www.koenemann.pl
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PIERWSZY POLSKI KOMIKS ARCHITEKTONICZNY / WWW.GRUPAARCHISLAWA.PL / WWW.FACEBOOK/GRUPAARCHISLAWA / scenariusz: BARTOSZ WOKAN / RYSUJE: WOJCIECH MALART

/ COPYRIGHT: ORIA MEDIA

W PĘT(L)ACH CZASU
Dobrze, więc mówimy o zleceniu na projekt
domu na przedmieściach, ale najpierw
zależy mi na hali przemysłowej...

Oczywiście, projektowanie
w zagiętej czasoprzestrzeni
to nasza specjalność.

www.grupaarchislawa.pl

Szczerze mówiąc,
to potrzebuję tego
projektu na wczoraj.

Rozumiem. Jakie są więc pana
oczekiwania, program funkcjonalny,
lokalizacja?

scenariusz: bartosz wokan

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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Konkurs
architektoniczny
Do 21 marca 2017 roku można
zgłaszać projekty do międzynarodowego konkursu architektonicznego LafargeHolcim
Awards z pulą nagród w wysokości
2 mln dolarów. Celem konkursu
jest wyróżnienie prac promujących
zrównoważone budownictwo.
Konkurs jest otwarty dla projektów w dziedzinie: architektury,
budownictwa, inżynierii lądowej
i wodnej, krajobrazu, urbanistyki
i infrastruktury, materiałów, produktów i technologii budowlanych.

Ceramika
z głębi wulkanu

W kategorii głównej nagradzane
to na odporność na zabrudzenia

są prace charakteryzujące się za-

i w efekcie łatwość pielęgnacji

awansowaną fazą projektowania

Etna to linia cegieł i płytek dostęp-

– za pomocą odpowiedniego środka

i wysokim prawdopodobieństwem

na w ofercie firmy CRH Klinkier.

z klinkierowej powierzchni można

wdrożenia oraz możliwością

Powstają one w temperaturze

zmyć nawet graffiti. Dzięki swojej

adaptacji w różnych miejscach na

1100 oC, bliskiej temperaturze

charakterystycznej bordowo-czar-

świecie. Kategoria Nowe Pokolenie

płynnej lawy. Ich powierzchnia

nej barwie i dostępności w postaci

adresowana jest do studentów

jest dzięki temu odporna na

płytek, produkt ten sprawdza się

i absolwentów w wieku do 30 roku

uszkodzenia mechaniczne, ogień,

w wielu zastosowaniach – oprócz

życia – pomysłodawców innowa-

mróz, a nawet słabe kwasy. Zbita

tradycyjnych przeznaczeń budow-

cyjnych i wizjonerskich rozwiązań,

i zwarta struktura ma także bardzo

lanych, można nim zdobić elewacje,

bez względu na kryterium prawdo-

niską nasiąkliwość, wynoszącą

ogrodzenia czy wnętrza.

podobieństwa wdrożenia.

zaledwie 3-4%. Przekłada się

> www.klinkier.pl

> www.lafargeholcim-foundation.org

Bramy
z dobrym dizajnem

Wojewoda docenił
software
Firma ArCADiasoft, działająca na
rynku oprogramowania dla architek-

funkcjonalności może towarzyszyć atrakcyjne, nowatorskie

Dobry Design 2017 – taki tytuł

wzornictwo. Jury konkursu ocenia-

otrzymały bramy segmento-

ło zgłoszone produkty, kierując

we LPU 40 marki Hörmann

się przede wszystkim ich wizualną

z ozdobnymi intarsjami ze stali

atrakcyjnością. Pod uwagę brano

nierdzewnej i drewna. Bramy te

jednak także walory użytkowe,

zwracają uwagę elegancką

jakość wykonania, nowatorstwo

wnosiły one trwały i znaczący

gładką powierzchnią Silkgrain,

oraz zgodność z obowiązującymi

wkład w unowocześnianie i rozwój

potrójnymi przetłoczeniami oraz

normami.

województwa.

ozdobnymi intarsjami umieszczo-

ArCADiasoft została doceniona

Nagroda wręczona została

nymi na całej szerokości skrzydła

podczas szóstej edycji Forum

tury i budownictwa, została laure-

za system ArCADia BIM. Jest to

lub tylko jego części. To doskonały

Dobrego Designu, które odbyło

atem XIII edycji Nagrody Gospodar-

polski kompleksowy program BIM.

przykład, że najnowocześniejszej

się w grudniu w Muzeum Historii

czej Wojewody Łódzkiego za rok

Łącząc specjalistyczne moduły

technologii, bardzo dobrym para-

Żydów Polskich w Warszawie.

2016 w katergorii Innowacyjność .

branżowe w jeden wirtualny model

metrom technicznym i wysokiej

> www.hormann.pl

Konkurs organizowany jest od

budynku, zapewnia pełną kontrolę

2004 r., a nagroda ma charakter

i bezpieczeństwo na etapie projek-

honorowy. Stanowi wyróżnienie

towania, usprawnia i przyspiesza

i podziękowanie dla przedsiębiorstw

etap realizacji, pozwala na sprawne

z województwa łódzkiego, osiągają-

zarządzanie budynkiem podczas

cych najlepsze efekty ekonomiczne

jego eksploatacji.

i cieszących się uznaniem nie tylko

Uroczyste wręczenie nagród

lokalnie, ale też w kraju i za granicą.

odbyło się 12 października 2016 r.

Premiowane są podmioty budujące

podczas gali w Miejskim Centrum

pozytywny wizerunek regionu.

Kultury w Bełchatowie.

Istostnym aspektem jest to, aby

> www.intersoft.pl
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Drewniany taras inaczej
Deska tarasowa Bergdeck firmy
Salag to kompozyt o potwierdzonej, bardzo wysokiej jakości. Ten
niepalny materiał, odporny na
wahania temperatury, zmienne
warunki pogodowe, do złudzenia przypominający naturalne
drewno doskonale sprawdza się
na tarasach, balkonach czy obrzeżach basenów. Deski nie trzeba
malować czy poddawać renowacji.
Uzbrojona w filtry UV długo nie
traci koloru, a szerokie lub wąskie
ryflowanie minimalizuje ryzyko
poślizgnięcia. Deska Bergdeck dostępna jest w wersji szczotkowanej
i nieszczotkowanej, o ciekawej
gamie barw (czarny, kasztan,
orzech, antracyt i klon). W ofercie
producenta znaleźć też można
kompletny system wykończenia
tarasu: listwy kątowe, ćwierćwałki, listwy maskujące, zaślepki
deski i zaślepki ćwierćwałka.
Dołączony zestaw montażowy ze
specjalnie dobranymi wkrętami
wyposażony jest w dopasowany
bit oraz klipsy montażowe.
> www.bergdeck.com

Kotły z ziemi włoskiej

dzone technologie i rozwiązania,

Od 2016 roku kotły włoskiej marki

które podnoszą komfort i wydajność

Bongioanni są dostępne w Polsce

urządzeń. Mają wyjątkowy zakres

w ramach stałej i zorganizowanej

modulacji (do 1:10), powiększony

struktury sprzedażowej, serwiso-

wymiennik pierwotny, a także

wej i instalacyjnej. Bongioanni to

posiadają budowę ułatwiającą

marka urządzeń grzewczych o po-

dostęp serwisowy i panel dotykowy

nad 100-letniej tradycji i bogatej

z intuicyjną automatyką.

historii, ważnej dla lokalnej gospo-

> www.bongioanni.pl

darki oraz społeczności Piemontu
i północnych Włoch. Firma znana

Dach bardziej optymalny

rolek docinanych na zamówienie.

jest z wysokiej jakości oferowanych

ProPlan to program służący do

Dzięki zastosowaniu programu,

urządzeń, nowatorskiego podejścia

optymalizacji projektów wyko-

oszczędności widać nawet na

do budowy indywidualnych i kom-

nywanych przy wykorzystaniu

poziomie samego łańcucha dostaw

pleksowych instalacji grzewczych

produktów firmy Protan, pracujący

i efektywności ekonomicznej np.

oraz zespołu wysoko wykwalifiko-

na silniku AutoCad Architecture.

koszty logistyczne zmniejszają

wanych, współpracujących z marką

Umożliwia tworzenie dokładniej-

się dzięki produkowaniu membran

osób, związanych od lat z techniką

szych kalkulacji projektów dacho-

na konkretne zamówienie, a nie

grzewczą.

wych, ułatwia wybór najlepszego

masowo w celu magazynowania.

rozwiązania na dachu, począwszy

Natomiast stworzenie obliczeń

się zarówno kotły domowe

od projektów dla podstawowych

i wygenerowanie listy materiałów,

(17-33 kW) i inwestycyjne dużych

jego typów, po duże, skompli-

wymaganych do instalacji dachu,

mocy (do 620 kW), jak i unikatowe

kowane obiekty. Pozwala to na

zapewnia obniżenie kosztów pro-

rozwiązania kaskadowe, w tym

porównanie różnych rozwiązań

jektu poprzez zoptymalizowanie

kotłów domowych. Produkty

dachowych, na przykład z dużych

ilości zamawianych materiałów.

Bongioanni cechują się ciekawym

prefabrykowanych arkuszy czy

> www.protan.pl

dizajnem i wykorzystują spraw-
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W ofercie producenta znajdują

czesne szarości, które idealnie
wpisują się w tendencje stylistycz-

Ponadczasowe piękno tradycyjne-

ne w nowoczesnej architekturze.

go klinkieru nabrało nowego wyra-

Dyskretny dizajn dostarcza wielu

zu. W ofercie płytek klinkierowych

możliwości projektowania elewacji

marki Klinkier Przysucha pojawiło

i wnętrz, zapewniając pełną

się 7 nowych kolorów. Klasyczne

swobodę w doborze wyposażenia

czerwone, żółte i czarne odcienie

i innych materiałów.

zostały uzupełnione o współ-

> www.klinkierprzysucha.pl

Płyta na trudne warunki

grubości 100 mm RD = 2,7 [m2K/W]).

W ofercie firmy Isoroc Polska

Zaletą Isolam-G jest również

pojawił się nowy produkt – płyta

precyzyjny i łatwy montaż dzięki

Isolam-G. Jest ona ognioodporną

wymiarowi 200 x 1000 mm oraz

płytą lamelową z wełny mineralnej,

sztywnej konstrukcji lameli. Użycie

fazowaną, jednostronnie grunto-

takiego rodzaju płyty nie wymaga

waną i przeznaczoną do izolacji ter-

wykonania warstwy zbrojnej z siatką

micznej i akustycznej stropów nad

w celu położenia tynku. Wystarczy

pomieszczeniami nieogrzewanymi

na zagruntowaną powierzchnię

(takimi jak garaże czy piwnice).

lameli nanieść tynk przy pomocy

Zastosowanie tego produktu zwięk-

mechanicznej aplikacji. Produkt

sza efektywność energetyczną

można montować zarówno w nowo-

budynku dzięki niskiemu współ-

powstających obiektach, jak i pod-

czynnikowi przewodzenia ciepła

czas modernizacji starych, w różnych

(λ D ≤ 0,037 [W/mK]) i gwarantuje

typach konstrukcji budowlanych.

wysoką wartość oporu cieplnego (dla

> www.isoroc.pl
rekl ama

Klasyka w nowej
odsłonie
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BuildingSmart po raz
pierwszy w Polsce

przedstwiciele władz oraz członkowie zarządu oddziału zrzeszającego

BuildingSmart International

Finlandię, Danię i Szwecję. Polskę

to organizacja, która powstała

reporezentowali prof. Adam Glema

w 1995 r. w wyniku przekształcenia

z Politechniki Poznańskiej, Jerzy

International Associacion for Inte-

Rusin z BIMpoint oraz Maciej Dejer

roperability, w celu kontynuowania

ze stowarzyszenia BIMklaster.

rozpoczętych już kilka lat wcześniej

Ważnym punktem zebrania

prac na rzecz openBIM. W paździer-

była dyskusja na temat organiza-

niku 2015 r. polscy przedstawiciele

cyjnej struktury oddziałów. Przed

uzyskali możliwość uczestniczenia

Polską, Litwą i Estonią, mającymi

w pracach BuidlingSmart Nordic ze

status obserwatora, postawiono

statusem obserwatora.

zadanie, aby w czasie najbliższego

9 listopada 2016 r. po raz

półrocza wypracowały i przedsta-

pierwszy w Polsce zorganizowano

wiły władzom głównym propozycję

kwartalne zebranie Zarządu Buil-

swojego dalszego uczestnictwa

dingSmart Nordic. Spotkanie miało

w BuildingSmart.

miejsce w Krakowie. Przybyli na nie

> www.bimklaster.org.pl

Wnętrza i elewacje
w nowych barwach

tuzinkowych barwach pozwalają
na indywidualną interpretację

Stylowe, delikatne biele i szarości

nowoczesnej architektury.

płytek Perla, Lima i Rega oraz

Nadadzą wnętrzom i elewacjom

bardziej stonowane brązy i beże

niezwykle oryginalny i wyrafi-

płytki Brama stanowią nowy

nowany charakter, zarówno jako

dodatek do szerokiej gamy

delikatny akcent, jak i główny

kolorów Vandersanden. Ręcznie

element projektu.

formowane płytki i cegły o nie-

> www.vandersandengroup.pl

Gwiazdy Areny

szych dizajnerów 2015 roku. Nipa

Znane jest już nazwisko gości spe-

dorastała w Indiach i studiowała

Napędy
w zabytkowej hali

cjalnych targów Arena Design 2017

projektowanie w National Institute

W październiku 2016 roku otwarto

– będą to Nipa Doshi i Jonathan

of Design. Jonathan natomiast

zrewitalizowaną warszawską Halę

Levien, założyciele londyńskiego

specjalizował się w meblarstwie,

Targową Koszyki. Obiekt wznie-

studia Doshi Levien. Magazyn

a później zajął się wzornictwem

siono w latach 1906–1908. Projekt

Elle Decor uznał ich za najlep-

przemysłowym. Projektanci

rewitalizacji stworzyła pracownia

poznali się w Royal College of Art

JEMS Architekci, a koncepcja wnętrz

i od ponad 10 lat pracują razem. Ich

powstała w biurze Medusa Group.

projekty łączą w sobie elementy

Inspiracją były europejskie hale

kilku światów. Nipa przemyca

targowo-restauracyjne. Jednym

w nich swoje pochodzenie i szcze-

z elementów, które musiały zostać

gólną wrażliwość na sztuki wizu-

przystosowane do dzisiejszych

alne. Podejście do projektowania

przepisów bezpieczeństwa poża-

Jonathana wyrasta z połączenia

rowego, były świetliki w dachu.

precyzji, zmysłowości i głębokiego

Zamontowane w nich okna oddy-

zrozumienia materiałów. Studio

miające Euro-SHEV wyposażone zo-

silnika oraz synchronizację elektro-

współpracuje m.in. z marką Moro-

stały w napędy zębatkowe serii ZA

niczną BSY+. Napędy D+H dostępne

so, Kvadrat, B&B Italia, Cappellini,

155/1000-BSY+ firmy D+H. Są one

są w dowolnym kolorze, również

Camper, Swarovski, Galerie Kreo.

dedykowane dla dużych i ciężkich

spoza palety RAL, co ułatwia

Targi Arena Design odbędą się

skrzydeł okiennych. W zależności

dopasowanie ich do indywidualnych

w Poznaniu w dniach 14-17 marca.

od potrzeb można dobrać siłowniki

potrzeb i specyfiki danego obiektu.

Wydarzeniu towarzyszą targi

o różnej długości wysuwu. Tutaj

Siłowniki zamontowane w war-

Meble Polska i Home Decor.

osiąga ona 1000 mm. Siła pchająca

szawskiej hali zostały polakierowa-

Więcej informacji znaleźć można

i ciągnąca wynosi 1500 N na napęd.

ne na taki sam kolor, jaki mają ramy

na stronach www.arenadesign.pl

Siłowniki są wyposażone w stero-

okien oddymiających.

oraz www.doshilevien.com

waną mikroprocesorem elektronikę

> www.dhpolska.pl
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Cienkie, ale trwałe

chlapaniem. Oczywiście to tylko jed-

szkła, łącząc je z zaletami lamina-

nie ma potrzeby ingerencji szklarza.

Szkło Rauviso Crystal marki Rehau

no z możliwych zastosowań. Mate-

tów termoplastycznych, będąc przy

Dzięki temu ewentualne poprawki,

w wersji slim, jest wyjątkowo cienkie

riał doskonale sprawdzi się nie tylko

tym wielokrotnie trwalsze. Obróbka

docięcia czy otwory można wprowa-

i może być zamontowane na ścianie

w kuchni, ale również w łazience czy

nie wymaga skomplikowanych

dzić nawet w końcowym etapie, tuż

np. jako splashback, czyli płyta nad

salonie. Rauviso Crystal zachowuje

procesów, wystarczy zastosować

przed montażem.

zlewem chroniąca ścianę przed za-

wszelkie właściwości tradycyjnego

standardowe narzędzia stolarskie,

> www.rehau.pl/crystal

Drzwi z betonu

zania i stawiających na solidne,

Aluminiowe drzwi zewnętrzne

trwałe materiały. O wyglądzie

AT 410 firmy Internorm wyróżniają

drzwi w dużej mierze decyduje

się ascetyczną, surową estety-

zlicowanie ościeżnicy ze skrzy-

ką. Ich minimalistyczny dizajn

dłem, zarówno z zewnątrz, jak i od

z betonową warstwą zewnętrzną

wewnątrz. Ukryto także okucia,

zainteresować może projektantów

aby nic nie zakłócało oszczędnego

preferujących nowoczesne rozwią-

wzornictwa.
Drzwi wejściowe AT 410 to
jednak coś znacznie więcej niż
tylko ultranowoczesna stylistyka.
To także doskonałe parametry
techniczne. Drzwi charakteryzują
się zaawansowaną konstrukcją
wego, docieplonego poliamidem,

Chapel Parket
czeka na architektów

pianką termoizolacyjną oraz

Marka dębowych podłóg Chapel

targów czekać będą także próbki

uszczelnionego specjalną silikono-

Parket po raz trzeci będzie

produktów oraz płyty zawiera-

wą uszczelką. Ponadto, zaizolowa-

partnerem Archispace – strefy

jące m.in. rozszerzoną niedawno

no termicznie trzykomorowy próg.

dla architektów przygotowy-

bibliotekę materiałów CAD/BIM.

Dzięki temu poziom izolacyjności

wanej w ramach targów Budma.

Organizatorzy strefy przygoto-

cieplnej osiąga Ud= 0,78 W/m2K,

W dniach 7-10 lutego w specjalnie

wali ponadto serię warsztatów

co pozwala na zastosowanie pro-

utworzonej przestrzeni będzie

projektowych.

duktu w budownictwie pasywnym.

można porozmawiać z przedsta-

Drzwi mają też znakomity zamek,

wicielami Chapel Parket i uzyskać

dzie dostępna w pawilonie 8, przy

wykorzystujący aż 5 rygli.

od nich wyczerpujące informacje

stanowisku 47.

> www.internorm.pl

na temat dębowych desek, klepek

> www.chapelparket.pl

trzykomorowego profilu aluminio-
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i kasetonów sygnowanych tym
brandem. Na gości poznańskich

Strefa Archispace Budma bę-

www.llentab.pl

Białystok
tel. +48 501 505 115
Gdaƒsk
tel. +48 501 539 558
Katowice
tel. +48 501 383 388
Kielce
tel. +48 571 407 923
Kraków
tel. +48 501 480 383
tel. +48 501 332 497
Lublin
tel. +48 501 631 235
Łódê
tel. +48 510 057 217
Olsztyn
tel. +48 501 418 569
Poznaƒ
tel. +48 501 393 600
Rzeszów
tel. +48 535 058 002
Stargard
tel. +48 501 536 914
Toruƒ
tel. +48 519 156 154
Warszawa
tel. +48 501 521 991
Wrocław
tel. +48 501 539 887
Zielona Góra
tel. +48 571 407 919

Budujemy
hale stalowe

Projektujesz hale?
6NRU]\VWDM]QDV]HJRGRŒZLDGF]HQLD
- Ponad 25 lat w Polsce
- Ponad 1800 zaprojektowanych hal
ZFDâHM3ROVFH
,QG\ZLGXDOQHUR]ZLĉ]DQLD
- Wysokowydajna produkcja
:âDVQ\PRQWDŮ
:VSDUFLHWHFKQLF]QHQDNDŮG\P
etapie realizacji inwestycji
- Znak CE
3RWU]HEXMHV]ZLĘFHMLQIRUPDFML"
6NRQWDNWXMVLĘ]QDPL

Z:A

informacje

Pufa z Grobli Olbrzyma

ników i możliwość wspólnego

potrzeb. Ich główne przezna-

autorstwa skandynawskiego

We współczesnych biurach

odpoczynku. Takie „luźniejsze”

czenie to strefy chilloutu, ale

projektanta Andreasa Kroba,

istnieje potrzeba tworzenia

przestrzenie można zaaranżować

sprawdzą się także w publicznych

nawiązuje do heksagonalnego

miejsc spotkań nie tylko w formie

dzięki kompozycjom puf Bazalto

poczekalniach i holach. Dwie

kształtu kamieni występujących

tradycyjnych sal konferencyj-

z oferty Fabryki Mebli Biuro-

wysokości puf tworzą siedzisko

na terenie Grobli Olbrzyma w Ir-

nych. Duże znaczenie ma również

wych MDD. Ułożyć z nich można

oraz moduł spełniający rolę opar-

landii Północnej.

swobodniejszy kontakt pracow-

dowolne układy w zależności od

cia. Nieregularna forma mebli,

> www.mdd.pl

autorem niektórych wymienionych

patronatami nad ulicami osiedla

wrażenie z dosłownego brzmienia

w notatce obiektów. Prawidłowa

Nowe Żerniki, wymienieni zostali

tego krótkiego zdania. Historia

informacja powinna brzmieć:

profesorowie Andrzej Frydecki

wydziału jest niezwykle bogata,

poproszę!” zamieszczonym na ła-

i Tadeusz Brzoza. W kolejnym

a jej dokładne przedstawienie

mach Z:A_#52 (str. 020), opisana

zdaniu jako jedną z ich zasług

znacząco wykraczałoby poza cel

została zakończona sukcesem

wskazano rolę w tworzeniu Wy-

i zakres publikacji.

inicjatywa uczynienia architektów

działu Architektury na Politech-

Wrocławiu, filar powojennej

wydarzenie i nie aspirowała do

wrocławskiej szkoły architek-

statusu kroniki naukowo-histo-

tury, współautor (wspólnie ze

rycznej. Jednocześnie mnogość

Zbigniewem Kupcem) projektów

informacji związanych z tematem

budynków D1 i D2 Politechniki

spowodowała, że znalazły się

Wrocławskiej oraz Domu Turysty

wśród nich dwie nieścisłości. Oby-

w Zakopanem, a oprócz tego autor

dwie wyjaśniamy poniżej. Arch.

m.in. kościołów w Groniu-Leśnicy

Kazimierzowi Butelskiemu dzięku-

i Tęgoborzu

ul. Andrzeja Frydeckiego

2) W treści wywiadu jako jedni
1) W krótkim biogramie prof. Ta-

z polskich architektów, którzy
tworzyli historię Wrocławia po

autorem, podczas gdy był współ-

1945 roku i uhonorowani zostali
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ROZPOCZĘCIE BUDOWY OSIEDLA NOWE
ŻERNIKI: CZERWIEC 2014
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU O NADANIE
PATRONÓW ULICOM: 24.05.2016
DATA GŁOSOWANIA RADNYCH: 20.10.2016
DATA WEJŚCIA UCHWAŁY W ŻYCIE: 12.11.2016

Nazwiska wybitnych architektów pojawią się wkrótce na mapach i tabliczkach oznaczających ulice
nowopowstającego osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu. Modelowe osiedle wzbogaca środowisko
architektów o jeszcze jedno doświadczenie, a miasto i jego mieszkańców o pamięć i honor oddany tym,
którzy wpływali na jego historię. Współczesny Wrocław wiele im zawdzięcza.
O inicjatywie wrocławskich architektów rozmawiamy z arch. Piotrem Fokczyńskim,
architektem miasta i koordynatorem prac nad projektem NŻ

S

Sebastian Osowski: Skąd pomysł, aby ulice
osiedla Nowe Żerniki nosiły nazwiska
architektów?

> Piotr Fokczyński: Zrodził się spontanicznie,
w trakcie warsztatów projektowych organizowanych w ramach prac nad osiedlem. Wniosek
oﬁcjalny złożyły Dolnośląska Okręgowa Izba
Architektów i wrocławski oddział SARP.
Stwierdziliśmy, że nasze miasto dużo zawdzięcza architektom. I to w zasadzie na każdym z etapów najnowszej historii. Doszliśmy
do wniosku, że warto to podkreślić i uhonorować. A właśnie osiedle określane jako WUWA2
jest do tego idealnym miejscem. Ulice, których
patronami będą architekci, doskonale wpisują
się w ideę powstania Nowych Żernik.
Patroni zostali wytypowani według klucza
osiągnięć, czasu historycznego, związków
z miastem?

> Nowe Żerniki mają swoją genezę w osiedlu
modelowym WUWA, które powstało we Wrocławiu przed wojną (pisaliśmy o tym: Osiedle
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Na Maksa Berga, poproszę!
/ architekci na ulicach miasta

jemy za wnikliwą lekturę Z:A.

deusza Brzozy podano, że jest on

Z:A
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ul. Ernsta Maya

niki Lwowskiej, od 1947 roku we

Publikacja przedstawiała aktualne

Skwer Hansa Scharouna

micki, absolwent WA Politech-

arch. Piotrem Fokczyńskim.

ul. Maksa Berga

i koordynatorem tej inicjatywy

redakcja Z:A

działu, jak można było odnieść

ul. Hansa Poelziga

/ architekt, wykładowca akade-

przepraszamy,

cielami ani jedynymi filarami Wy-

ul. Tadeusza Brzozy

rozmowy z architektem miasta

Wszystkich zainteresowanych

nie byli oni wyłącznymi założy-

ul. Krystyny i Mariana Barskich

cławiu. Artykuł ten jest zapisem

nice Wrocławskiej. Oczywiście

ul. Witolda Lipińskiego

Tadeusz Brzoza
(1911-1985)

osiedla „Nowe Żerniki” we Wro-

ul. Heinricha Lauterbacha

patronami ulic nowo budowanego

Aleja Architektów

W artykule pt. „Na Maksa Berga,

FOT. M. LULKO

Wyjaśnienie do
publikacji w Z:A_#52

oparte na współpracy, w Z:A_#38, str. 018
– przyp. red.). Naturalne więc było sięgnięcie
do nazwisk z tamtego okresu. Zastanawiając
się nad wyborem architektów z historii powojennej, przez pewien czas rozważaliśmy też
gigantów architektury z całej Polski, takich jak
np. Hryniewiecki, Skibniewska czy Leykam.
Stwierdziliśmy jednak, że mamy do dyspozycji
zbyt mało ulic. Postanowiliśmy trzymać się
więc naszej lokalności.
Jakie argumenty towarzyszyły wnioskowi
złożonemu do rady miasta? Czym
przekonywaliście, że architekci są godnymi

arch. Piotr Fokczyński
architekt IARP, architekt
miasta Wrocław,
wiceprzewodniczący
Dolnośląskiej Okręgowej IARP

pretendentami?

> Michał Duda z Muzeum Architektury,
pracujący w naszym zespole od początku
projektu, przeprowadził dokładną kwerendę i przygotował spis nazwisk architektów
związanych z Wrocławiem. Ale mając siedzibę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów
w dawnym przedszkolu, w samym centrum
osiedla WUWA, wystarczyło rozejrzeć się

Z:A _#52 09/10_2016
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Projekt Kodeksu
/ proces legislacyjny trwa

KUB

arch. Piotr Andrzejewski, architekt IARP, członek Krajowej Rady IARP, przewodniczący Komisji ds. Legislacji KRIA

30 września 2016 roku wybiła godzina zero – po blisko roku pracy za zamkniętymi drzwiami
przekazano do konsultacji projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Te drzwi
były tak szczelnie zamknięte, że do ostatniej chwili Kodeks pozostawał dla nas tajemnicą.

C

Czy projekt Kodeksu okazał się niespodzianką?
Dla wielu osób niewątpliwie tak. Sądzę jednak,
że tych, którzy pracowali w pionie legislacyjnym Izby, członków Komisji ds. Legislacji i Rady
Legislacyjnej Kodeks zaskoczył w stosunkowo
niewielkim stopniu. Przypomnę, że od stycznia
do maja 2016 roku w Komisji ds. Legislacji
wypracowano tezy do Kodeksu, które były
syntezą naszych stanowisk zarówno do jego
poprzedniej wersji, jak też do nowelizacji Prawa
Budowlanego z 2015 roku, nowelizacji ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prowadzonej w latach 2014-2015, ustawy
o rewitalizacji czy też nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych z początku 2016 roku.
Tezy te okazały się ważnym materiałem
referencyjnym, stanowiąc kryterium dla odniesienia się do węzłowych kwestii i pozwoliły
w bardzo krótkim czasie, jaki ministerstwo
przeznaczyło na konsultacje, sformułować rzeczowe stanowisko, w którym nie tylko oceniamy
projekt Kodeksu, ale też wskazujemy w jakim
kierunku i jakie zmiany powinny następować.
W tym krótkim terminie niespełna miesiąca
członkowie Rady Legislacyjnej zebrali w swoich
okręgach opinie i wnioski, które były następnie
przedmiotem opracowania na dwudniowej Komisji ds. Legislacji. Na bazie tego materiału zostało
zredagowane stanowisko przekazane ministerstwu 28 października i uzupełnione 25 listopada 2016 r. Ministerstwu przekazano również
zestawienie wszystkich uwag jakie wpłynęły
z okręgów w ich oryginalnym brzmieniu.
Konsultacje publiczne Kodeksu ministerstwo przeprowadziło w dwóch etapach.
W pierwszym miesiącu po opublikowaniu
projektu (do 28 października) należało
wnosić opinie i stanowiska. Listopad i połowa
grudnia przeznaczona była na cykl konferencji
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konsultacyjnych. Dla nas cykl ten rozpoczął
się 21 października udziałem przedstawicieli ministerstwa w konferencji pt. „Dom dla
rodziny” organizowanej przez Małopolską
Okręgową IARP w Krynicy Zdroju, a zakończył
się 16 grudnia konferencją w Warszawie, na
której przedstawiciele resortu przedstawili
podsumowanie przeprowadzonych konsultacji
i przeprowadzona została dyskusja podobnie
jak podczas pozostałych konferencji.
W ministerialnym podsumowaniu wskazano, w ujęciu statystycznym, tendencje jakie
pojawiały się w toku konsultacji, jednak bez
wyciągania wiążących wniosków. Zadeklarowano również harmonogram dalszego ciągu prac
nad Kodeksem. Zakłada się w nim, że do końca
lutego 2017 r. zostanie przedstawiony projekt
Kodeksu po uwzględnieniu wniosków z konsultacji zakończonych 16 grudnia, a wraz z nim
pierwsza wersja projektu ustawy wprowadzającej Kodeks oraz projekt ustawy o zawodzie
architekta i inżyniera budownictwa. W lipcu
projekt Kodeksu i pozostałych ustaw miałby
trafić do Sejmu, a jego uchwalenie nastąpić
z końcem 2017 roku.
Zasadniczym wnioskiem, jaki nasuwa się po
przeprowadzonych konsultacjach i w kontekście otwartości ministerstwa, jaką prezentuje
w podejściu do kwestii merytorycznych, jest
to, że należy spodziewać się jeszcze wielu
istotnych zmian. Zmiany te zapewne przesądzą o dalszym trybie procedowania projektu
Kodeksu, realności zadeklarowanego harmonogramu jak też o trybie i etapach wprowadzania
go w życie. Przede wszystkim jednak przesądzą
o tym czy Kodeks będzie do zaakceptowania
przez nasze środowisko.
Zatem czeka nas w lutym kolejna godzina
zero.

Ministerstwo: dalszy
ciąg prac nad Kodeksem
Podczas konferencji 16 grudnia
2016 r. w Warszawie minister Andrzej
Adamczyk i wiceminister Tomasz
Żuchowski wstępnie podsumowali
konsultacje i przedstawili dalszy
harmonogram prac.
Nową wersję kodeksu, która
będzie uwzględniać odniesienie się
do zgłoszonych dotychczas uwag,
MIB planuje przedstawić na przełomie
stycznia i lutego 2017 r. Następnie
rozpocznie się konsultowanie
przepisów wprowadzających
i przejściowych – także w formie
regionalnych spotkań. Do kodeksu
potrzebnych będzie około 120
rozporządzeń, dlatego równolegle
rozpoczęły się prace nad nową
formułą warunków technicznych.
Według deklaracji ministerstwa
rozwiązania zaproponowane
w kodeksie będą wprowadzane
stopniowo, w kilkuletnim okresie
przejściowym, co umożliwi realizację
inwestycji na podstawie wydanych
decyzji o warunkach zabudowy
i pozwoleń na budowę. Decyzje te
nie stracą automatycznie mocy po
wejściu kodeksu w życie, lecz będą
obowiązywały kilka lat. Okres ten
zostanie określony w przepisach
ustawy wprowadzającej kodeks.
źródło: serwis internetowy MIB, www.mib.gov.pl
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Zasadniczym wnioskiem, jaki się
nasuwa po przeprowadzonych
konsultacjach i w kontekście
otwartości ministerstwa, jaką
prezentuje w podejściu do kwestii
merytorycznych, jest to, że należy
spodziewać się jeszcze wielu
istotnych zmian. Zmiany te zapewne
przesądzą o dalszym trybie
procedowania projektu Kodeksu,
realności zadeklarowanego
harmonogramu jak też o trybie
i etapach wprowadzania go
w życie. Przede wszystkim jednak
przesądzą o tym czy Kodeks będzie
do zaakceptowania przez nasze
środowisko.
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fot. PAWEŁ MIECZNIK (ARCHIWUM IARP)

IZBA ARCHITEKTÓW

Z:A

Fotografie przedstawiają wydarzenia podczas
międzynarodowych targów Budma 2016.
W szczególności wydarzenia organizowane
i współorganizowane przez Izbę Architektów RP
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Poznań zaprasza
architektów
arch. Izabela Klimaszewska, architekt IARP, pełnomocnik KR IARP ds. Targów Budma

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej po raz szósty patronuje największym
branżowym targom w Polsce, współorganizując, w nieco odmienionej formie, wydarzenia
już znane i lubiane, ale też proponując nowe pozycje w targowym harmonogramie.
Co w tym roku zobaczymy, usłyszymy i gdzie porozmawiamy na Budmie?

M

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2017 odbędą się w dniach
7-10 lutego, po raz kolejny pod rozszerzoną
nazwą, podkreślającą szczególną rangę architektury w procesie budowlanym, tworzącym
otaczającą nas przestrzeń.
Poznańska impreza to największe tego
typu targi w Europie Środkowo-Wschodniej,
będące miejscem prezentacji najnowszej
oferty ponad 1000 wystawców dla ponad
50 tysięcy zwiedzających. A przede wszystkim okazją do spotkań architektów z twórcami innowacyjnych rozwiązań materiałowych i technologicznych. Dzięki efektywnej
współpracy z Izbą Architektów RP, targi
corocznie przyciągają coraz liczniejsze rzesze
architektów.
Szczegółowy program wydarzeń towarzyszących targom i adresowanych do
projektantów zawiera broszura załączona
do Z:A. Poniżej opisujemy szerzej tylko te,
w których organizacji bierze udział IARP
i które szczególnie polecamy architektom.
Zaczynajmy więc…

Ścieżka architektury i dizajnu
Podczas poznańskiej imprezy, spacerując
ścieżką ArchiStrady, będzie można obejrzeć
prezentację najbardziej kreatywnych produktów, wyróżniających się unikatowym dizajnem
i innowacyjną funkcjonalnością. Trasa ta poprowadzi nas przez Forum Architektury, gdzie

odbędzie się wiele wydarzeń dla projektantów
– debata, wykłady, spotkania z architektami,
a także wystawy.

Gwiazda w Sali Ziemi
Tradycyjnie już, w ramach Forum Architektury,
będzie okazja by spotkać się z architektami
o uznanej renomie, których projekty zdobyły
wiele krajowych, jak i międzynarodowych
nagród, i których twórczość może stanowić
inspirację dla młodych adeptów sztuki architektonicznej.
Dzięki współpracy zarządu MTP i Izby Architektów RP tegoroczne targi Budma uświetni hiszpański architekt architekt Fernando
Menis i drugiego dnia imprezy w Sali Ziemi wygłosi wykład zatytułowany „Reason and Emotion – the special case of an Opera in Toruń”.
Hiszpański projektant to jedna z ciekawszych
postaci współczesnego świata architektury.
W swoich projektach często nawiązuje do
kształtów natury i chętnie wykorzystuje drewno, kamień oraz beton, zestawiając ich kolory
i faktury oraz wydobywając ich strukturalne
walory grą światła i cienia. W Polsce znany jest
przede wszystkim z wygranego konkursu na
projekt Centrum Kongresowo-Kulturalnego
Jordanki w Toruniu. Jego propozycja okazała się
najlepsza spośród 22 nadesłanych prac. Zrealizowana koncepcja wielofunkcyjnej sali, która
częściowo zagłębiona została pod ziemią,
zyskała uznanie w całej Europie.

Tuż przed spotkaniem z Menisem zgromadzeni będą mogli też wysłuchać opowieści
arch. Jacka Lenarta, współpracującego z Hiszpanem przy projekcie toruńskiego centrum.

Debata o odpowiedzialności
Kolejny interesujący punkt programu to
debata architektoniczna pt. „Społeczna
odpowiedzialność architekta”, która moderowana będzie przez krytyka architektury
Jakuba Głaza.
W dyskusji na temat jakości realizowanej
przestrzeni publicznej – dzielnic, osiedli,
domów i domków w Polsce – postawione zostaną pytania na temat społecznej
odpowiedzialności architekta w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej i przestrzeni
publicznej. Czy architekt może mieć jeszcze
wpływ na tworzenie przyjaznych, właściwie zaprojektowanych osiedli, dzielnic,
przestrzeni między budynkami? Jakie atuty
ma w ręku? A może o wszystkim decydują
deweloper, inwestor i cena? Czy możliwy
jest sprzeciw w sytuacji, w której przestrzeń
i jakość zamieszkania tworzone są pod
dyktando „niewidzialnej ręki rynku”? Co ma
większy sens – działania indywidualne czy
sprzeciw środowiska? Jak można zewrzeć
szyki z mieszkańcami, którzy oczekują lepszych, zdrowszych i bardziej ekonomicznych
miejsc życia? Z których wzorów na świecie
korzystać?
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Fotografie przedstawiają wydarzenia podczas
międzynarodowych targów Budma 2016.
W szczególności wydarzenia organizowane
i współorganizowane przez Izbę Architektów RP

Na te i wiele innych pytań moderator
będzie starał się uzyskać odpowiedzi od zaproszonych gości i słuchaczy zgromadzonych
na sali.

Wykłady polskich architektów
i konkurs dla studentów
W czwartek i piątek, w dniach poświęconych
szeroko pojętej edukacji architektonicznej,
Izba Architektów przygotowała program
atrakcyjny szczególnie dla młodych architektów i studentów.
We czwartek ze słuchaczami spotkają się
architekci Andrzej Bulanda i Włodzimierz
Mucha, którzy wygłoszą wykład zatytułowany „Odkrywanie przeszłości dla przyszłości”.
Znany polski architektoniczny tandem realizuje projekty związane głównie z adaptacją starych budynków, ich rozbudową i przekształceniem. W ich portfolio znaleźć można takie
obiekty jak Hotel Bulwar w Toruniu, zajmujący
zabudowania Koszar Racławickich (2008),
a także Stara Papiernia, czyli niewielkie centrum handlowe w Konstancinie-Jeziornej koło
Warszawy (2003) urządzone w pofabrycznym
wnętrzu. Pracownia Bulanda Mucha Architekci
zaprojektowała także rozbudowę i modernizację biblioteki publicznej Miasta Warszawa
przy ul. Koszykowej. Uporządkowało to przestrzeń obiektu i dało użytkownikom nową,
efektowna czytelnię na dawnym dziedzińcu.
Pracownia znana jest też z takich realizacji
jak biurowiec Chmielna 25 w Warszawie czy
siedziba BRE Banku w Bydgoszczy. Na jej
koncie znajduje się także wiele nagród, m.in.
Honorowa Nagroda SARP 2015.
We czwartek nastąpi również rozstrzygnięcie III edycji konkursu dla studentów
„Szkice Architektoniczne” Orgia Barw
w Przestrzeni, którego celem tradycyjnie jest
zaprezentowanie umiejętności warsztatowych studentów architektury, wykorzystujących technikę rysunku odręcznego. Zwycięzców wybierze jury pod kierunkiem prof.
Mariana Fikusa, architekta IARP. Laureaci
otrzymają atrakcyjne nagrody, które wręczy
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prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz upominki od prezesa Izby Architektów RP.
W piątek, ostatniego dnia Budmy, ze
studentami i młodymi architektami spotka
się architekt Stanisław Niemczyk. Zgromadzeni będą mogli wysłuchać jego wykładu pt.
„Wspólnota budowania”. Niemczyk to jeden
z najbardziej znanych polskich architektów,
mający swój charakterystyczny i ekstrawagancki styl. Prowadzi biuro projektowe
w Tychach i jest znany przede wszystkim z realizacji obiektów sakralnych. Zaprojektował
m.in. kościół Miłosierdzia Bożego w Krakowie
czy kościół pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach. Za swoje
zasługi dla budownictwa sakralnego został
w 2000 r. uhonorowany przez Jana Pawła II
odznaczeniem „Pro Ecclesia et Pontifice”,
w roku 2011 odznaczony medalem „Per Artem
ad Deum” (Przez sztukę do Boga), przyznawanym przez Papieską Radę ds. Kultury, a w roku
2013 Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Jest też laureatem Honorowej
Nagrody SARP za rok 1998.

KALENDARIUM

wtorek, 7.02.2017 r.
11:00

środa, 8.02.2017 r.
10:30-12:30

14:30-16:30

Spotkanie z Izbą Architektów i Z:A
Strudzonych gości targowych (nie tylko
architektów!), zmęczonych wędrowaniem
i chłonięciem wiedzy zapraszamy do odwiedzenia stoiska Izby Architektów i magazynu
Zawód:Architekt w Pawilonie 3A. Będzie tu
można swobodnie pogawędzić i odprężyć
się przy kawie serwowanej przez aż cztery
sympatyczne studentki Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. I oczywiście – jak
co roku – będą tu na Was czekać egzemplarze
Z:A oraz drobne souveniry.
Do zobaczenia w Poznaniu!

Uroczyste Otwarcie Targów Budma 2017
m.in. wystąpienie Prezesa Izby
Architektów RP Ryszarda Grudy
paw. 11, (Iglica)
Debata architektoniczna „Społeczna
odpowiedzialność architekta”
Na czym polega dzisiaj społeczna
odpowiedzialność architekta
w kształtowaniu zabudowy
mieszkaniowej i przestrzeni publicznej?
Czy architekt może jeszcze mieć wpływ
na tworzenie przyjaznych, właściwie
zaprojektowanych osiedli, dzielnic,
przestrzeni między budynkami? Jakie
atuty ma w ręku? Czy możliwy jest
sprzeciw w sytuacji, w której przestrzeń
i jakość zamieszkania tworzone są pod
dyktando „niewidzialnej ręki rynku”?
moderator: Jakub Głaz,
paw. 6A, Forum Inspiracje
Wykład gwiazdy architektury: Fernando
Menis, „Reason and Emotion – the
special case of an Opera in Torun”.
Hiszpański architekt wygłosi
otwarty wykład poświęcony głównie
swojej realizacji w Polsce: Centrum
Koncertowo-Kulturalnemu Jordanki
w Toruniu. O wspólnej pracy opowie także
arch. Jacek Lenart, którego pracownia
wspierała F. Menisa przy toruńskim
projekcie, paw. 15, Sala Ziemi

czwartek, 9.02.2017 r.
11:00-13:00

Spotkanie z architektami Andrzejem
Bulandą i Włodzimierzem Muchą
(Bulanda Mucha Architekci), wykład pt.
„Odkrywanie przeszłości dla przyszłości”.
Ogłoszenie wyników konkursu dla
studentów na rysunek odręczny
(II edycja „Szkice architektoniczne”
– Orgia barw w przestrzeni),
paw. 6A, Forum Inspiracje

piątek, 10.02.2017 r.
Izabela Klimaszewska
architekt IARP, pełnomocnik
KR IARP ds. Targów BUDMA
> klimaszewska@izbaarchitektow.pl

11:00-12:30

Spotkanie z arch. Stanisławem
Niemczykiem, wykład pt. „Wspólnota
budowania”, paw. 6A, Forum Inspiracje

IZBA ARCHITEKTÓW .

fot. Marcin Jóźwicki
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DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

Felieton tylko trochę
polityczny
arch. Andrzej Pawlik, architekt IARP

Poszukiwanie idealnego modelu funkcjonowania samorządu zawodowego
jako instytucji jest samo w sobie chwalebne, ale i niebezpieczne, gdyż
natarczywymi próbami realizacji ideału (nie zawsze tożsamego z marzeniami innych)
możemy sobie tylko zaszkodzić. Jak więc zadbać o nasz samorząd?

030

Z:A _#53 11/12_2016

Z:A

O
1.

Od wielu lat doświadczamy w Polsce intensywnego upartyjniania państwa. Partie
przekształciły się w spółki z bardzo ograniczoną odpowiedzialnością, których celem jest
– jak w każdej spółce handlowej – zysk, czyli
maksymalizacja władzy oraz profitów z niej
wynikających (w tym dla swoich członków).
Albowiem politycy dzielą się na dwie grupy:
żyjących „dla” i żyjących „z” polityki, co oznacza tylko różne formy korzystania z beneficjów władzy. Oczywiście proces „zagęszczania
masy partyjnej” wcześniej czy później musi
doprowadzić do powstania masy krytycznej
i niekontrolowanej reakcji: wybuchu niezadowolenia społecznego i rozpadu partii.

2.
Jak powszechnie wiadomo natura nie znosi
próżni, dlatego niezwykle ważnym elementem politycznej rzeczywistości są wszelkie
formy obywatelskiej samorządności, które po
ewentualnej eksplozji połączonej z partyjną
implozją, będą mogły wywierać istotniejszy
wpływ na organizację społeczeństwa. Nadto,
jak te pręty grafitowe w reaktorze jądrowym,
samorządy w pewnym stopniu mogą regulować przebieg reakcji, czyli hamować proces
rozpadu właściwych strukturalnych rozwiązań
umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie
państwa.

3.
Tak więc winniśmy kochać i z miłością
pielęgnować wszelkie formy samorządności
w społeczeństwie obywatelskim, w tym oczywiście nasz samorząd zawodowy. Niestety,
po ostatnim zjeździe odnoszę wrażenie, że
wirus partyjniactwa atakuje i naszą Izbę.
Niektóre z izb okręgowych nabierają bowiem
cech klasycznej partii. Takim wyróżniającym
atrybutem jest próba realizowania partykularnych interesów wąskiej grupy skupionej
wokół „proroka w eklezji”, jak by takiego lidera
określił Max Weber.
Przywódca, klasyczny demagog, czyli „wiodący lud” (od greckiego słowa demos – lud
i agogos – wiodący), zdarza się, że w swoim
działaniu zbytnio zbliża się do współczesnego rozumienia tego słowa, czyli okazuje się
człowiekiem mówiącym niepełną prawdę
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próżni, dlatego
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elementem
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kochać i z miłością
pielęgnować
wszelakie formy
samorządności,
w tym nasz samorząd
zawodowy.
lub postprawdę, schlebiającym wszelkim
anarchistom, nieustannie szukającym kozła
ofiarnego (którym najczęściej okazuje się
Krajowa Rada) i używającym nieprawdziwych,
ale przekonywujących argumentów.
Przedstawianie rzeczywistości w dwóch
kolorach czarnym i białym jest prymitywne
i nie przystoi posługiwać się nim w środowisku, mającym do czynienia w swojej profesji
z mozaiką problemów estetycznych, etycznych, społecznych, technicznych i prawnych.
Czarno-białe myślenie przenosi nas w nieistniejącą rzeczywistość, przez co nie pozwala
dostrzec prawdziwych problemów. Podkreśla
różnice, a zaciera podobieństwa, i jak pola
szachownicy popycha do rywalizacji, a w niej
do stosowania nacisków i przemocy.
Demokracja jest wyborem wartości i to
wierność wspólnym wartościom jest w de-

mokracji, a zatem i w naszym samorządzie,
najważniejsza. Poszukiwanie idealnego
modelu funkcjonowania samorządu jako
instytucji jest samo w sobie chwalebne, ale
i niebezpieczne, gdyż natarczywymi próbami
realizacji ideału (nie zawsze tożsamego
z marzeniami innych) możemy sobie tylko
zaszkodzić. Dyskutując, spierając się, zawsze
szukajmy kompromisów, bo jak napisał słynny mistrz karate Gichin Funakoshi: „mądry
kompromis jest wart więcej niż tysiąc zwycięstw”. Niestety, zbyt wielu z nas hołduje
„złotej myśli” towarzysza Lenina, że „każdy
kompromis jest zgniły”.

4.
Jak więc zadbać o samorząd? Wydaje mi
się, że należy się przeciwstawić „ucieczce
od demokracji” członków naszej Izby. Skoro
przynależność do Izby Architektów jest dla
samodzielnie projektujących architektów
obowiązkowa, to i udział w zebraniach
służących wyborowi delegatów na zjazdy
okręgowe powinien być obowiązkowy, co
należy wpisać w Kodeksie Etyki Zawodowej
w punkcie mówiącym o zobowiązaniach
wobec samorządu. Zapewne znajdą się
tacy, którzy proponowany zapis uznają za
objaw opresji. Ale przecież obowiązujące nas
prawa i przepisy, w tym Prawo budowlane
czy Warunki techniczne, też można uznać za
przejaw przemocy.
Kolejną istotną sprawą jest przywrócenie
poprzedniej liczby delegatów reprezentujących poszczególne izby okręgowe na Zjazd
Krajowy. Ówczesna Krajowa Rada wspomniane ograniczenie reprezentacji argumentowała
pojemnością sali, co brzmi absurdalnie, choć
po prawdzie „inni szatani byli tam czynni”.
Nie może być tak, że powszechniejszy udział
w sprawowaniu władzy, bo Zjazd jest najwyższym organem Izby(!), zależy od wielkości
sali, jaką mamy do dyspozycji w siedzibie przy
ul. Stawki w Warszawie.
Niebagatelną sprawą jest także polityka
informacyjna Izby. Domagam się stałej rubryki w piśmie Zawód:Architekt, docierającym
do wszystkich członków naszego samorządu,
informującej o pracach i działaniach Izby
Architektów nie tylko na poziomie krajowym,
ale i okręgów.
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5.
W ramach miłości do samorządów zwracam
się do wszystkich Koleżanek i Kolegów z następującą prośbą: Kochani, za dwa lata czekają nas wybory do samorządów terytorialnych.
Jako członkowie samorządu zawodowego
architektów, nie lekceważmy tych wyborów
i gremialnie zgłaszajmy swoje kandydatury
na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. A Izba powinna nas w tym
poważnie wspierać. Bo właśnie do lokalnych
samorządów jest nam najbliżej!
Jak sobie bowiem pościelimy, tak się
wyśpimy. W tych lokalnych strukturach
możemy mieć realny wpływ na kształtowanie
otaczającej nas przestrzeni i nie tylko. Posłuchajmy Ojca Świętego Franciszka: „wstańmy
z kanapy i idźmy zmieniać świat”. Wierzę,
że każdy z tych, którzy realnie odczuwają
odpowiedzialność za skutki swoich decyzji podejmowanych w prawdziwej etyce przekonań,
nadaje się do pracy dla wspólnego dobra.

6.
Chcąc być w zgodzie z apelem, jaki zawierał
mój ostatni felieton, aby w piśmie
Zawód:Architekt pisać także i o architekturze, oraz w kontekście niniejszego „politycznego” felietonu, polecam Czytelnikom jako
pracę domową refleksję nad sformułowaniem Cycerona, że architektura to najbardziej
polityczna ze sztuk. W takim rozumieniu
architektury architekt jawi się światu jako
Demiurg, prawdziwy inżynier dusz, co
oznacza, że w swojej twórczej działalności
kreuje znaczenia, jakie niesie ze sobą dzieło
architektoniczne. I umiejętnie je transformuje do własnego obrazu świata lub do obrazu
świata swojego inwestora.
I tak wracamy do Marksa i jego znanej
tezy, że to byt (baza) kształtuje świadomość.
W dzisiejszych czasach, kiedy uniwersum
człowieka zostało sprowadzone do materii
ekonomicznej przez, w gruncie rzeczy, wszystkie opcje polityczne, czuć podmuch nadciągającego neomarksizmu. Taki sposób rozumienia
architektury znamy z okresu socrealizmu, lecz
nawet w tamtym czasie znakomity architekt
Juliusz Żórawski pisał o konieczności społecznego zaangażowania architektury w celu
stworzenia nowego (wtedy socjalistycznego)
społeczeństwa.
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lekceważmy tych
wyborów i gremialnie
zgłaszajmy swoje
kandydatury na
radnych, wójtów,
burmistrzów
i prezydentów miast.
A Izba powinna nas
w tym poważnie
wspierać. Bo
właśnie do lokalnych
samorządów jest nam
najbliżej!
Socjalizm został wprawdzie skompromitowany, ale stworzenie nowego społeczeństwa dla wielu okazuje się zajęciem bardzo
atrakcyjnym. W książce „Co to jest architektura” prof. Marta Leśniakowska pisze: „we
wszystkich kolejnych doktrynach, twierdzi
Scruton (angielski filozof – przyp. autora)
założeniem jest to, że a) architektura symbolizuje polityczne oczekiwania, i b) poprzez
nakładanie siebie na publiczne postrzeżenia
pomaga zrealizować te oczekiwania”.
Pojawia się tu odwieczny konflikt pomiędzy zrozumiałym „starym” i niezrozumiałym, obcym „nowym”. Większość Polaków
zachwyca się bazyliką w Licheniu, wzrusza
przy posągach aniołów z husarskimi skrzydłami, akceptuje eklektyczno-socrealistyczną świątynię Opatrzności o formie rozdętej

do monstrualnych rozmiarów „bombonierki”.
Natomiast jubileuszowy kościół Richarda Meiera w odwiedzanym przez Polaków
Rzymie ich zachwytu nie wywołuje. Nowe
społeczeństwo, które podobno chcemy
zbudować, najwyraźniej ma się odwoływać do „piosenek, które już znamy” i które
dlatego lubimy. Bóg, Honor, Ojczyzna. Bóg,
ale stworzony na nasz obraz i podobieństwo.
Honor, którego deficyt pokazują statystyki:
zamykane okiennice w Kielcach na widok
wkraczających Legionów Piłsudskiego i około 5% społeczeństwa Warszawy zaangażowanego w ruch oporu podczas niemieckiej
okupacji. I wreszcie Ojczyzna, kraj jakoby
dworów szlacheckich, karabel i powstańców,
tyle że według obliczeń prof. Emanuela Rostworowskiego do stanu szlacheckiego przed
I rozbiorem należało zaledwie 6-6,5 proc. całej ludności Rzeczypospolitej 1. Przeważająca
reszta uważała się za „carskich” lub „cesarskich”. Tak więc i to „stare”, niby zrozumiałe
i oczywiste, do którego się odwołujemy, jest
w gruncie rzeczy fikcją.
Prawda zawsze jest bolesna, ale zmierzenie się z nią wyzwala. Bo człowiek jest istotą
złą przez swą naturę, w którą wpisany jest
biologiczny instynkt przetrwania. Jedynym
ratunkiem jest wiara, że istnieje Ktoś, kto jest
„drogą, prawdą i życiem” (J. 14,6).
***
Architekta powinien cechować szacunek
do świata i przekonanie o pierwszeństwie
przedmiotów realnych nad idealnymi. Co nie
oznacza, że mamy tym ostatnim zaprzeczać.
A w świecie realnym przyznawanie pierwszeństwa rzeczom przed cechami i stosunkami.
Zatem Szanowni Czytelnicy zastanówcie się,
jak w nadchodzącym czasie może wyglądać
nasza polska architektura. Narodowa w formie
i suwerenna w treści? A może odwrotnie?
1_za Włodzimierz Knap, Demokracja szlachecka. Od wielkości do
wynaturzenia, „Dziennik Polski” z 12 listopada 2013 r.

Andrzej Pawlik
architekt IARP

> pawlik@pagi.pl

Ognioochronne izolacje

STUDIUM PRZYPADKU
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Farmy klasy
eko-premium
autor: Bartosz Wokan, redakcja Z:A

Przyglądając się współczesnej polskiej
architekturze, tej nagradzanej i wyróżnianej,
bardzo rzadko natrafić można na obiekty
związane z rolnictwem. Tymczasem
odwiedzając skanseny i zabytkowe polskie
wsie, obserwujemy, że tradycja budownictwa
gospodarczego jest piękna, rozwinięta
i ciekawa. Skąd zatem dzisiejszy regres?
Dlaczego obiekty o przeznaczeniu
agroprzemysłowym nie są u nas polem do
architektonicznych poszukiwań? A przecież
wybudowany w XXI wieku magazyn, obora
lub stodoła mogą być ciekawe architektonicznie,
zrównoważone i stanowić powód do dumy dla
projektantów.
Przyjrzyjmy się dwóm przykładom z całkowicie
odmiennych od siebie kultur. Prezentujemy
kompleks budynków farmerskich w pobliżu
Louisville w amerykańskim stanie Kentucky
oraz gospodarstwo przetwarzające ekologiczną
żywność na obrzeżach miasta Tangshan
w chińskiej prowincji Hebei.

034

Z:A _#53 11/12_2016

Z:A

STUDIUM PRZYPADKU

USA: Kompleks budynków na farmie Mason Lane

Fot. Jin Wei-Qi

fot. De Leon & Primmer Architecture Workshop

Z:A

Chiny: Gospodarstwo ekologiczne w Tangshan
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Budynki do obsługi farmy Mason Lane
Inwestor: Eleanor Bingham Miller
Architektura: De Leon & Primmer Architecture
Workshop
Instalacje mechaniczne/elektryczne/
hydrauliczne: Mark Boardman (Lichtefeld, Inc.)
Konstrukcje: Steve Leonard
Architektura krajobrazu: Environs Inc.

pole irygacyjne

Główny wykonawca: Lichtefeld, Inc.

piec opalany drewnem
do ogrzewania podłogowego

Konsultacje wdrożeniowe: Glyn W. Humphrey
(Sustainable Technical and Commissioning
Services)
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Lokalizacja: Goshen, Kentucky
Powierzchnia zabudowy: stodoła A - 700 m 2,
stodoła B - 850 m2
Powierzchnia zagospodarowania: 7920 m2
Zakończenie realizacji: styczeń 2009

ogród deszczowy

Koszt: 821 360 dolarów (zagospodarowanie
terenu i budynki)

Schemat ruchu sprzętu rolniczego

Schemat instalacji

USA:
Kompleks budynków na farmie Mason Lane

N

Nowoczesne stodoły z certyfikatem
Obiekty na farmie Mason Lane w pobliżu miasta Goshen w stanie Kentucky obsługują duże
gospodarstwo o powierzchni 2000 akrów (800
hektarów). Jest ono wykorzystywane w celach
rolniczych, ale także rekreacyjnych (znajduje
się tutaj stadnina koni, z której korzystają
głównie mieszkańcy pobliskiego Louisville)
i związanych z ochroną siedlisk dzikich zwierząt i roślin (na terenie znajdują się duże połacie lasów). Projekt dwóch budynków powstał
w pracowni DeLeon & Primmer Architecture
Workshop z Louisville. Od początku architekci
chcieli zaprojektować obiekt, który w sposób
zrównoważony wykorzystywałby energię,
zasoby i materiały. Na kompleks w pobliżu
Goshen składają się dwa budynki-stodoły
oraz niewielki silos na ziarno. Stodoły (oznaczane w tekście i na rysunkach literami A i B)
mają odmienne przeznaczenie, co znalazło
odzwierciedlenie w zastosowanych rozwiązaniach. Budowę zakończono w roku 2009.

Więcej niż magazyn
Stodoła A służy przede wszystkim do sezonowego magazynowania rolniczych plonów,
ale stworzono w nim także pomieszczenie do
serwisowania i tankowania pojazdów, przechowalnię narzędzi i maszyn oraz biuro za-
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rządcy gospodarstwa z prysznicem, aneksem
kuchennym i strefą do recyklingu. Budynek
nawiązuje do formy charakterystycznej dla
agrarnej architektury regionu, czyli stodoły,
w której utwardzano tytoń (tobacco barn).
Pomieszczenia w niej wypełniało światło,
a liście tytoniu utwardzane były pod wpływem naturalnej wentylacji, którą zapewniały
pionowe okna na pełną wysokość ściany. Na
farmie Mason Lane również zastosowano
takie wysokie okna, a otwierające je mechanizmy połączono z wentylatorem, co pozwala
na odpowiednie sterowanie ich otwieraniem
i wentylację naturalną lub mechaniczną w zależności od warunków atmosferycznych.
W budynku wyróżnić można strefy
ogrzewane i nieogrzewane zgodnie z podziałem funkcjonalnym – w biurze menedżera,
pomieszczeniach do serwisowania, tankowania i przechowywania narzędzi zostały
położone betonowe płyty podłogowe,
w których zamontowano nagrzewnice. Dzięki
temu podczas zimy komfortowe temperatury
do pracy utrzymują się nawet gdy otwarta
jest brama garażu. Natomiast w lecie, kiedy
lokalna wilgotność jest ekstremalna, można
w razie potrzeby skorzystać z chłodzenia
bezfreonowym klimatyzatorem, który zamontowano w pomieszczeniu biurowym.

Do budowy wykorzystano prefabrykowane
drewniane kratownice, które pokryto płytami
z falistej metalowej blachy. Strategią projektową było też redukowanie i eliminowanie
stosowania materiałów wykończeniowych.
Dlatego elementy budowlane które są zwykle
ukryte (takie jak podłoża budowlane czy śruby
mocujące) zostały potraktowane jako części
składowe architektury.

Więcej niż garaż
Główną funkcją stodoły B jest garażowanie
maszyn rolniczych, ale znajdują się w nim także magazyny do przechowywania siana. Ma on
formę zadaszonej wiaty na planie prostokąta,
gdzie oba dłuższe boki są otwarte i niezamykane. Kostki z sianem ustawiane są przy
krótszych bokach i w tych właśnie miejscach
pojawia się elewacja, na której zastosowano
charakterystyczną i efektowną kratownicę
wykonaną z bambusa. Materiał pozyskano
z lokalnej uprawy, oddalonej zaledwie 35 mil
od miejsca realizacji projektu.
Sięgnięcie po ten akurat budulec miało
kilka przyczyn. Po pierwsze wygląd gotowej
elewacji stanowi nawiązanie do kwadratowych kostek siana. Po drugie daje on budynkowi „oddychającą skórę” ułatwiającą suszenie
siana dzięki naturalnej wentylacji. Po trzecie
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ryflowana blacha stalowa (kolor 2) na ramie
z drewna impregnowanego ciśnieniowo
blokada z drewna impregnowanego
ciśnieniowo w metalowej otulinie
drewniana rama obwodowa z listwą
przyszybową i uszczelnieniem

ryflowana blacha stalowa
(kolor 1) na ramie z drewna
impregnowanego ciśnieniowo

pakiet szybowy
z izolowanego szkła

ryflowana blacha
stalowa na płatwi

płatwie biegnące
przez wnętrze
i przecinające okno

1'

płyta wiórowa

Kątowe okno ze słoneczną żaluzją (detal)

Z:A _#53 11/12_2016

037

ciepło z ogrzewania podłogowego (zima)

przepływ
powietrza
biuro menedżera farmy
(nad biurem antresolA)

wreszcie doceniono elastyczność tej „wielkiej
trawy”, która jest w stanie znieść nawet mocne uderzenia sprzętem rolniczym – miejscowe
uszkodzenie nie narusza integralności całej
łodygi. Pędy bambusa zostały połączone
w trzech warstwach za pomocą ocynkowanych
drucianych opasek re-bar, które ręcznie dokręcono za pomocą szydła. Ten prosty proces
montażu pozwala również na późniejsze
dociśnięcie kratownicy, kiedy poluzuje się ona
pod wpływem wysychania bambusa.

Miejsce ma znaczenie
Kompleks budynków w Goshen uzyskał
w 2010 roku certyfikat LEED Silver. To sukces,
szczególnie w przypadku architektury o przeznaczeniu rolniczym. Sami architekci przyznawali, że nie znaleźli podobnego obiektu, do
którego mogli się w swojej pracy projektowej
odnieść. Była to więc w pewnym sensie realizacja precedensowa. Udało się dzięki holistycznemu, całościowemu podejściu do projektowania,
w którym dosłownie każdy element musiał być
tworzony z myślą o zrównoważonym rozwoju.
Zaadaptowanie kryteriów LEED do
nietypowego projektu wymagało przefiltrowania ich przez regionalny kontekst.
Szczególnie duży nacisk położony został na
recykling (patrz ramka obok) i wykorzysta-
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ocieplana strefa pracy

nie do konstrukcji i wykończenia lokalnych
materiałów. Ale zrównoważone myślenie
widać już od samego początku, czyli wyboru
miejsca budowy. Ta decyzja została zdeterminowana kilkoma istotnymi przesłankami:
centralnym położeniem działki w obrębie
całego gospodarstwa, bliskością istniejących
sieci i infrastruktury drogowej, sąsiedztwem
szpaleru drzew, który stanowi naturalny
parawan chroniący przed wiatrem, oraz dobrą
widocznością obiektu od strony pobliskiej
drogi dzięki naturalnej topografii i niezbyt
gęstej roślinności. Kolejne lokalizacyjne plusy
to niewielka odległość od domu menedżera
gospodarstwa (tylko 800 stóp, ok. 250 metrów), a także fakt, że miejsce to było już
wcześniej wyrównane i wysypane żwirem,
służąc jako składowisko gruzu i teraz zostało
przywrócone ludziom i przyrodzie.
Od początku założono, że zarówno
przestrzeń otaczająca obiekty, jak i one same
muszą działać razem niczym zintegrowany
system. Konsolidacja wielu różnych funkcji
w tylko dwóch budynkach gospodarczych
i jednym silosie miała na celu zminimalizowanie śladów budowlanych. Planując rozstaw
obiektów i ich orientację w stosunku do stron
świata, architekci przeanalizowali ścieżki
przemieszczania sprzętu, ruchy wiatru i fazy

1_Okna przez
całą wysokość
ściany nawiązują
do formy
regionalnego
budynku zwanego
tobbaco barn
2_S chemat działania
wentylacji/
ogrzewania
w stodole A
3_Magazyn na
narzędzia
w ocieplanej
strefie budynku A,
w głębi schody na
antresolę
4_W idok z wnętrza
pomieszczenia
serwisowego
na bambusową
elewację stodoły B

Recykling na budowie
kompleksu w Mason Lane
Analizując całkowite koszty materiałów budowlanych:
	11,9% pochodzi z recyklingu, który
został podzielony na dwie grupy:
a) post-consumer recykling, czyli
ponowne użycie odpadów lub materiałów już wcześniej użytych przez
kogoś w obiegu produkcyjnym,
b) pre-consumer recykling, czyli użycie
w produkcji nadwyżek produkcyjnych, które nie dotarły do odbiorcy.
	44,2% pochodzi ze źródeł regionalnych, położonych w promieniu 500 mil
od miejsca powstania kompleksu.
	54% wykorzystanego drewna
posiada certyfikat FSC (ang. Forest
Stewardship Council). FSC został
stworzony przez międzynarodową
organizację, a drewno nim oznaczone pochodzi z lasów zarządzanych
w sposób zrównoważony.
	80,9% odpadów podczas budowy
zostało odzyskane i przekazane
na składowiska.
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Nieocieplana część stodoły B służąca do garażowania

Detal schodów na antresolę
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Wiązka łodyg bambusa związana
ocynkowanymi opaskami
re-bar, opaska przedłożona
do przyszłych regulacji
Drewniane płatwie
wzmocnione
metalowymi linami
Skręcone opaski ocynkowane
re-bar wiążą bambus,
który jest mocowany
do drewnianych płatwi

6"

Sposób łączenia bambusowych łodyg na elewacji

wegetacji roślin. Natomiast przestrzenie odzyskane podczas realizacji, które po zakończeniu budowy pozostały niezagospodarowane,
przywrócono naturze dzięki nasadzeniom
lokalnymi gatunkami drzew i krzewów.

Nie straszny nam deszcz
W interesujący sposób rozwiązano zagospodarowanie wody opadowej. Pomógł w tym
spadek terenu na działce, ale kluczowe było
też właściwe ustawienie „stodół”, które
tworzą osłonięty dziedziniec. Właśnie to
gospodarskie podwórze i budynki przechwytują deszczówkę w sposób zorganizowany,
a następnie kierują do zbiorników i basenów
infiltracyjnych.
W celu zminimalizowania późniejszych
zabiegów konserwacyjnych zrezygnowano
z klasycznych rynien i zastąpiono je systemem
betonowych kanałów umieszczonych w podłożu, bezpośrednio pod okapami. Kierują one
wody opadowe do tzw. ogrodów deszczowych.
Reszta wody z terenu spływa w te same
miejsca po nawierzchni pokrytej porowatym,
drobnym żwirem. Ogrody zostały obsadzone
lokalną roślinnością i zapewniają dodatkowe
siedliska dzikiej przyrody. Zbierany jest w nich
nadmiar wody, który stamtąd przesącza się
z powrotem do wód gruntowych.
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Łodygi bambusa o średnicy
ok. 1,5 cala, ta warstwa
przymocowana jest do płatwi

Detal bambusowej kratownicy (przekrój)

Ponieważ wykorzystanie wody
w obiektach jest minimalne, a położenie krajobrazowe każe ograniczać się do
roślin rodzimych i już wcześniej lokalnie
zaadaptowanych, które nie wymagają
dodatkowego nawadniania, woda deszczowa z całego terenu inwestycji jest zbierana
i służy do uzupełniania lokalnych warstw
wodonośnych.
Można zatem powiedzieć, że zarówno miejsce, jak i budynki działają razem
niczym wielki zintegrowany system
odwadniania. Oprócz przestrzeni zajmowanej przez stodoły A i B, cały pozostały
teren jest drożny. Zmniejsza to konieczność
konserwacji żwirowych oraz asfaltowych
ciągów komunikacyjnych i podwórza.

Światło, kocioł, nieczystości
Staranne zaprojektowanie budynków
w połączeniu z dziedzińcem gospodarczym
pozwoliło też na konsolidację oświetlenia
i ograniczenie go tylko do wewnętrznej strefy
kompleksu. Dzięki temu nie wychodzi ono
poza obwód działki. Ma to duże znacznie,
ponieważ gospodarstwo służy również jako
astronomiczne obserwatorium dla studentów,
a to wymaga zapewnienia warunków „ciemnego nieba”. Było to możliwe dzięki kontrolowa-

nemu projektowaniu poziomów oświetlenia
w obrębie terenu inwestycji.
Dodatkowo, wysoki współczynnik odbicia
promieni słonecznych (SRI) cechuje zarówno
żwirową nawierzchnię, jak i dachy stodół nie
absorbujące ciepła słonecznego oraz równoważy „efekt wyspy ciepła”.
Wartym wspomnienia rozwiązaniem zastosowanym na farmie Mason Lane jest także
zewnętrzny kocioł opalany drewnem, który
ogrzewa jedną z części budynku A. Jako opał
służą resztki drewna pozyskiwane na farmie.
Znalazło to uznanie właścicielki posiadłości. W materiałach dotyczących przyznania
certyfikatu znalazłem jej wypowiedź, w której
podkreśla swoje zadowolenie z „zielonego
kotła”, który jest bardzo efektywny, a gospodarka leśna na terenie farmy dostarcza opału,
całkowicie eliminując stosowanie paliw kopalnych. Gwoli ścisłości należy jeszcze dodać, że
w razie braku drewnianego opału, kocioł może
działać na propan.
Projektanci pomyśleli także o ekologicznej
oczyszczalni ścieków. Kompleks nie produkuje
ich wiele, ale brudna woda i nieczystości po
wstępnym oczyszczeniu odprowadzane są na
pobliskie pole irygacyjne (septic field), którego
zadaniem jest naturalne filtrowanie i uzdatnianie ścieków.
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Bambusowa elewacja w budynku B
na zewnętrz i od środka
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Gospodarstwo ekologiczne w Tangshan
Główny projektant: Han Wen-Qiang
Zespół projektowy: Han Wen-Qiang, Li Xiao-Ming,
Wang Han, Jiang Zhao, Huang Tao
Pracownia architektoniczna: Arch Studio
( www.archstudio.cn)
Lokalizacja: dystrykt Guzhi, miasto Tangshan,
prowincja Hebei, Chiny
Powierzchnia działki: 6000 m2
Powierzchnia zabudowy: 1720 m2
Projekt: czerwiec 2015 – wrzesień 2015
Realizacja: wrzesień 2015 – kwiecień 2016

Chiny:
Gospodarstwo ekologiczne w Tangshan

G

Gospodarstwo w Państwie Środka
Drugi obiekt agroprzemysłowy, który przedstawiamy, został zrealizowany w Chinach
i stanowi przykład ciekawej reinterpretacji tradycyjnej formy architektonicznej.
Gospodarstwo ekologiczne, które powstało
na obrzeżach miasta Tangshan, nie jest
w zasadzie gospodarstwem w klasycznym
rozumieniu tego słowa. To bardziej zakład
przetwórstwa i pakowania ekologicznej
żywności, która jest tutaj dostarczana z ekologicznych obszarów produkcyjnych w całym
kraju. Płody rolne są w tym budynku gromadzone, przetwarzane i pakowane. Budowa
zakończona została w kwietniu 2016 roku.
Za projekt odpowiedzialna była pekińska
pracownia Arch Studio, której założycielem
(w roku 2010) i głównym projektantem jest
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Han Wen-Qiang. Biuro zdobyło wiele architektonicznych nagród, nie tylko w Chinach,
ale także w Europie i USA, może pochwalić
się kilkoma wystawami i publikacjami w magazynach i portalach architektonicznych na
całym świecie.

Inspirowany tradycją
Projekt z Tangshan inspirowany był tradycyjnym chińskim budynkiem zwanym siheyuan.
To rodzaj zabudowy składający się z dziedzińca otoczonego z trzech stron jednopiętrowymi
zabudowaniami, wejście znajduje się na stronie czwartej. Siheyuan najczęściej jest zorientowany według kierunków geograficznych,
tzn. brama jest od południa, główny pawilon
od północy, pomieszczenie dla mężczyzn od
wschodu, a dla kobiet – od zachodu.

Najstarsze znane budowle tego typu
mają 3,1 tys. lat i pochodzą z czasów
zachodniej dynastii Zhou. Mimo ogromnych różnic w tradycyjnym chińskim
budownictwie, siheyuany można spotkać
w całych Chinach. Przez wieki pełniły one
rolę „modułu” dla projektantów świątyń,
pałaców, rezydencji i klasztorów. Forma ta
wywarła też wpływ na tradycyjną architekturę sąsiednich krajów – Korei, Japonii
i Wietnamu.
Do zalet siheyuan należy ich obronność,
a także zapewniana prywatność. Mury są
również dobrą osłoną przed wiatrem i pyłem
(na północy kraju), a na dziedzińcu można
założyć ogródek lub warzywnik. Szczególnie
dużo tego typu zabudowań składa się na
hutongi w Pekinie.
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Ściany budynków pokryto półprzezroczystymi
płytami poliwęglanowymi

Przestrzenie pracy wypełnia naturalne światło
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Otoczenie gospodarstwa „porządkuje” nawierzchnia
wykonana z betonowych płyt obsypanych żwirem

Pośród pól
Obiekt powstał na gruntach rolniczych na
obszarze brzegowym dzielnicy Guye w mieście
Tangshan. Miasto to (na prawach prefektury)
liczy sobie ponad 1,6 mln mieszkańców i znajduje się na terenie prowincji Hebei (ok. 70 mln
mieszkańców, 187 700 km2 powierzchni).
Wokół obiektu oprócz pól, łąk i lasów znajdują
się wsie i pojedyncze domy. Teren, na którym
wznosi się gospodarstwo, jest prostokątny,
płaski i zajmuje powierzchnię 6000 m2.
Architekci chcieli zaprojektować powiększony dom z dziedzińcem o funkcji miejsca
pracy, w którym panuje naturalna atmosfera
i który jest w stanie elastycznie dopasować
się do potrzeb użytkowników. Obiekt miał
być samowystarczalny, odpowiednio korespondować z szerokim, płaskim otoczeniem
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i nie dominować go. Większość budynków
otaczających dziedziniec jest więc jednopiętrowa i ma spadziste dachy, aby dobrze wpisywać się kontekst wiejskiego krajobrazu.

Cztery w jednym
Gospodarstwo składa się z czterech oddzielnych brył, w których znajdują się: magazyn,
młyn, olejarnia i pakowalnia. Główną funkcją wewnętrznego dziedzińca jest suszenie
ziarna (ang. grain-sunning ground), ale
wokół niego stworzono też ciąg komunikacyjny, który można zamienić na obszar do
pracy. Do komunikacji, ale przede wszystkim
samochodowej, została też przystosowana
powierzchnia dookoła budynku. Nawierzchnię wykonano z podłużnych betonowych
płyt, a przestrzenie między nimi wypełniono

białym żwirem. Daje to ciekawy, porządkujący otoczenie efekt wizualny.
Istotnym elementem dla kształtu tej
architektury jest wewnętrzny dziedziniec.
Można powiedzieć, że „rozprzestrzenia”
się on po całym obiekcie topologicznie,
przechodząc w przestrzeń kilku mniejszych dziedzińców. Zapewnia to kompleksowi naturalną wentylację i oświetlenie
oraz zróżnicowany widok z wnętrz warsztatów, jednocześnie oferując atrakcyjną
przestrzeń wewnątrz i na zewnątrz.
Organiczne połączenie dziedzińca i domu
tworzy także pod jednym dachem obszary
funkcjonalne o różnych rozmiarach: małe,
wąskie korytarze, średniej wielkości
pokoje i dużych rozmiarów pomieszczenia
produkcyjne.
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O atrakcyjności gospodarstwa decydują zróżnicowane
przestrzenie, np. dziedziniec wysadzony bambusem
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1. Powierzchnia do
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Przestrzeń obiektu tworzy sprzyjającą pracy atmosferę

Lewitujący budynek
Projektanci postanowili wykorzystać jako
główny materiał konstrukcyjny klejone
drewno, które jest lekkie, łatwe do przetwarzania i montażu oraz ma dobre właściwości
fizyczne.
Drewniana konstrukcja posadowiona została na 60-centymetrowej płycie betonowej
z cofniętym cokołem, przez co wywołuje
wrażenie jakby budynek unosił się nad ziemią.
Płyta zabezpiecza też drewno przed wilgocią
i można w niej było schować rury i przewody
niektórych instalacji.
Ściany powstały z drewnianych ram
o rozstawie słupów o szerokości 2,1 m,
a konstrukcja symetrycznego dachu
dwuspadowego wykonana została z drewnianych kratownic. Dach pokryto gontem
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bitumicznym na pełnym deskowaniu. Na
ścianach zamontowano półprzezroczyste płyty poliwęglanowe, które są lekkie
i łatwe w instalacji. Cała przestrzeń obiektu,
jego konstrukcja, zastosowane materiały
i wielowarstwowe, zróżnicowane dziedzińce
tworzy ciepłą, naturalną i sprzyjającą pracy
atmosferę w tym gospodarstwie.

nie wartościowej architektury nie musi od razu
oznaczać ogromnych budżetów. 
W opracowaniu wykorzystano:
> materiały i informacje uzyskane z pracowni De Leon & Primmer
Architecture Workshop
> materiały i informacje uzyskane z pracowni Arch Studio
> blogi i artykuły internetowe
> informacje U.S. Green Building Council
> definicję budynku siheyuan zawartą w wikipedii
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Siheyuan)

***
Przedstawione wyżej przykłady pokazują, że
architektura o przeznaczeniu agroprzemysłowym nie musi rezygnować z rozwiązań i pomysłów zarezerwowanych dla realizacji (przynajmniej w Polsce) powszechnie uznawanych za
prestiżowe, a więc publicznych, sportowych
czy mieszkaniowych. Obiekty z USA i Chin stanowią również dobre przykłady, że powstawa-

Pisaliśmy o tym w Z:A
> Obora dla szczęśliwych krów, Z:A_05/2013/#35, str. 056

Bartosz Wokan
redaktor prowadzący Z:A
> b.wokan@zawod-architekt.pl
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Jako główny materiał konstrukcyjny wykorzystane
zostało klejone drewno
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ARCHITEKCIE, KTO CIĘ ROZUMIE?

FOT. KUBA PAJEWSKI

FELIETON

arch. Piotr M. Glegoła
architekt IARP

Sława architekta

B

Bezskuteczne ostatnio próby umówienia się
z którymś z moich kumpli architektów, przydusiły mnie refleksją, że coś jest nie tak. Bez
względu na proponowany dzień tygodnia każda rozmowa kończyła się fiaskiem. Wszyscy
jakby wyznawali zasadę pracy totalnej – 24/7,
gdzie nie ma już miejsca nawet na zwyczajowo
wyluzowane piątkowe wieczory.
Zatem czekając w pubie na kogoś, kto nie
jest architektem ani kumplem, zastanawiałem
się, po co właściwie to wszystko. Dla popularności? Sławy? Pieniędzy? Jeżeli chodzi o pieniądze to wiem, że nie warto. Wystarczy niespodziewany casus życiowy, choćby rozwód,
i wszystko trzeba zaczynać i tak od początku.
A oczywistym jest, że rozstania z partnerami
(zawodowymi także) są wpisane w nasz zawód, bo kto wytrzyma dłużej z architektem?
Musi zatem chodzić o sławę i popularność!
Oczywiście „targetem” tej sławy nie są
architekci, bo o środowiskową popularność
w naszym zawodzie jest szczególnie trudno,
a jeszcze trudniej o tę pozytywną, niezawistną i szczerą. Na dodatek przecież dosyć...
hmm... „trudni jesteśmy” w uzyskiwaniu tej
sławy i niecierpliwi, bo przy każdym nowym
zleceniu uważamy, że brak naszego nazwiska przy zdjęciach budynku to zmowa gazet
i deweloperów, a opuszczenie naszej notki
biograficznej w Encyklopedii PWN to czysta
złośliwość redaktorów układających jej nowe
edycje. Uparcie czujemy się – jako architekci
i jako środowisko – niedoceniani, niezauważani
i pomijani. Pokręcone to wszystko, przyznacie?
I wtedy nagle naszło mnie pytanie, dlaczego wszyscy jakby uparliśmy się, aby być tylko
i wyłącznie znanymi i popularnymi architektami? Zwróćcie uwagę, że w wielu encyklopedycznych notkach biograficznych dotyczących architektów znanych już na świecie,
przy słowie „architekt” jest wymienione też
jednym tchem inne słowo, np. „dizajner”,
ale często też jeszcze kolejne jak „malarz,
rysownik, rzeźbiarz, pisarz, filozof, twórca,
społecznik” itd... Przypadek?
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Najbardziej chyba popularny przykład,
czyli Philippe Starck, jest przecież znany tak
pożądanemu przez nas „targetowi” jako projektant bardzo fajnego czajnika (a nawet chyba
kilku), wyciskacza do cytrusów (Alessi), ale też
szczoteczki do zębów (Fluocaril), a nawet motocykla (Aprilia 6.5). Jednocześnie jest przecież
ekskluzywnie wykształconym projektantem
wnętrz (m.in. Pałacu Elizejskiego za czasów
prezydenta Françoisa Mitterranda), sieci hoteli,
realizowanych „pod klucz” apartamentów firmy Yoo. Długo by można wymieniać nazwiska
dizajnerów, malarzy, rzeźbiarzy, osób znanych
i poważanych, które jak się okazuje zaczęły
swoją edukację od architektury i uzyskania tytułu architekta, a zyskały sławę i popularność
w zupełnie innej dziedzinie, równolegle lub
przemiennie. A skoro tak, to może wystarczy
tylko przestać rysować w kółko te czarodziejskie kreseczki, wyjść z czterech ścian pracowni
i otworzyć się... Co sądzicie?
Wiem, wiem, oczywiście pisząc felieton,
nie mogę usłyszeć Waszych odpowiedzi.
Więc aby nie było tak ponuro, przytoczę pewną opowiastkę à propos popularności...
Otóż będąc w liceum, wybrałem się z przyjaciółką do kina. Pogoda była piękna, lato,
słońce, do seansu jeszcze kilkanaście minut,
więc rozsiedliśmy się na ławce i korzystaliśmy wyluzowani, młodzi i szczęśliwi z kąpieli
słonecznej. Nagle jak spod ziemi wyrosła
obok nas jakaś reporterka z mikrofonem
i zadała mi bardzo dziwne, acz niewątpliwie
konkretne pytanie: „czy wiesz co to jest...?”
i tutaj wymieniła angielsko brzmiącą nazwę
pewnej formy „kontaktów międzyludzkich”.
Cóż... potem przez wiele lat usiłowałem
sobie przypomnieć, co ja wtedy tak właściwie
odpowiedziałem, że miało to takie a nie inne
konsekwencje, ale niestety bez skutku. Nie
pamiętam. Pamiętam jednak, że wypowiedziałem się niewątpliwie płynnie, interesująco i inteligentnie traktując temat, wykazując
się jako osoba doskonale zaznajomiona
z zagadnieniem... Myślę teraz, po latach, że

zasadniczy wpływ na treść mojej wypowiedzi mogła mieć świeżo przeczytana książka
autorstwa Michaliny Wisłockiej...
Przypadki potoczyły się dalej jak w kasowej
amerykańskiej komedii. Nie widziałem siebie
w telewizji, bo będąc wówczas w tzw. „trudnym
wieku” rzadko bywałem w miejscach, gdzie
stoją telewizory. Natomiast z intensywnych relacji wiem, że pokazywano tę wypowiedź dosyć
często. Moja twarz była podobno skadrowana
ciasno z przyklejoną do mojego ramienia czułą
przyjaciółką o kocich oczach, która mimiką
jakby popierała zasadność mojej wiedzy. Ponoć
pojawiłem się nawet kilka razy w ogólnopolskim wydaniu Dziennika (tego o 19.30), kilka
razy w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim,
i we wszystkich programach młodzieżowych,
oprócz oczywiście Teleranka i Zwierzyńca.
Przyznam też, że wcześniej nie miałem
świadomości, jak wiele osób ogląda telewizję, a zorientowałem się z przerażeniem, że
moją wypowiedź widzieli (oprócz mnie) chyba
wszyscy. Nie tylko moi rodzice, rodzice mojej
przyjaciółki (jej ojciec nawet kilka razy, co miało swoje konsekwencje), ciotka, stryj, babcia,
wszystkie sąsiadki z bloku, znajome i znajomi
rodziców, moja wychowawczyni ze szkoły, inne
nauczycielki, ale też – i tutaj objawił się niespodziewanie właśnie główny „target” – liczna
rzesza bliższych, dalszych, starszych i młodszych, i zupełnie jeszcze nieznanych koleżanek,
które co niepojęte, jeszcze przez długie miesiące po emisji uśmiechały się do mnie zewsząd
tak jakoś dziwnie przyjaźnie i wytrwale...
Morał z dzisiejszej opowiastki jest bardzo
prosty: otóż aby osiągnąć sukces, popularność
i pieniądze, trzeba bardzo dużo pracować
i przede wszystkim mieć talent – tutaj się
zgadzam. Jednak nie ograniczajmy się tylko
do architektury, bo czasami, aby uzyskać
popularność, zamiast ślęczeć latami na okrągło
w pracowni nad kreseczkami, wystarczy po prostu wyjść z domu, przeczytać wcześniej (byle
ze zrozumieniem) jedną, ale za to odpowiednią
książkę i z odpowiednią osobą pójść do kina.
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Dlaczego wszyscy
jakby uparliśmy się, aby
być tylko i wyłącznie
znanymi i popularnymi
architektami? Zwróćcie
uwagę, że w wielu
encyklopedycznych
notkach biograficznych
dotyczących architektów
znanych już na świecie,
przy słowie „architekt”
jest wymienione też
jednym tchem inne
słowo, np. „dizajner”,
ale często też jeszcze
kolejne jak „malarz,
rysownik, rzeźbiarz,
pisarz, filozof, twórca,
społecznik” itd...
Przypadek?
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fot. Tekktura

Montaż konstrukcji stalowej nadbudowy Młyna Żytniego w Szamotułach

tekst: arch. Beata Stobiecka

Jakie problemy napotykają autorzy
przeprojektowywanych wielkich hal
produkcyjnych, dużych budynków
przemysłowych, a nawet całkiem małych
obiektów industrialnych? Odpowiadamy
na to pytanie, prezentując kilka budowli
zamienionych w ciągu ostatnich lat na
centrum wystawienniczo-konferencyjne,
muzeum, teatr, pub-kawiarnię i budynek
mieszkalno-usługowy.
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Młyn Żytni w Szamotułach, stan przed przebudową (2013 r.)

C

Co sprawia, że stare fabryki i zakłady przemysłowe budzą zainteresowanie inwestorów i – wyremontowane, zmodernizowane,
wyniesione na piedestał sztuki, biznesu lub
mieszkalnictwa – odżywają, pełniąc nowe,
prestiżowe funkcje w polskich miastach?
Niektóre z tych budowli są zabytkami, co
przyciąga bardziej wrażliwych i zarazem
odważnych inwestorów, inne, choć podupadłe i zdegradowane, też stanowią atrakcyjną
wartość. Są zlokalizowane w centralnych
kwartałach miast, często przy głównych arteriach komunikacyjnych, wzniesiono je z bardzo
solidnych materiałów i z reguły mają ciekawe,
zachowane w całkiem dobrym stanie elewacje
z interesującym detalem architektonicznym.
Patrząc na te obiekty, łatwo zauważyć
i poczuć ich wyjątkową, niepowtarzalną
atmosferę. Klimat miejsca, stworzony niegdyś
przez fabrykantów, ich pracowników i obsługiwane przez nich maszyny, sprawił, że szum
produkcji, zapach obrabianych materiałów
i widok pochylonych nad warsztatem robotników, odczuwalny jest do dzisiaj. Te budowle
są widocznym śladem minionej epoki: historii
miasta, jego struktury społecznej, bogactwa i biedy. Są też wspomnieniem dobrego
rzemiosła, symbolem rzetelnej ludzkiej pracy,
której jakość wciąż doceniamy.
Architektura poprzemysłowa stała się
zatem czymś więcej niż tylko starą zabudową. Poprzez swoją nietypową stylistykę: hale,
kominy, silosy i inne budowle industrialne,
wywołują silne odczucia wzniesienia się ponad
codzienność życia. Surowość materiałów, wnętrza o niecodziennych formach i proporcjach,
a także brak odniesienia do ludzkiej skali mogą
równocześnie przyciągać i przerażać. Z pewnością obiekty poprzemysłowe tworzą pewną
trudną do zobiektywizowania, odczuwaną
indywidualnie aurę. Sprawiają wrażenie zapowiedzi jakiejś transcendentalnej, zewnętrznej
świętości. (arch. Martyna Wojtuszek, referat
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„Przemysł i sacrum – transformacje architektury”, Katedra Projektowania Architektonicznego Wydział Architektury Politechniki
Śląskiej).
Architektura industrialna z drugorzędnej
pozycji użytkowej weszła więc do świata
kultury i sztuki, stanowiąc godne tło rozgrywanych w niej wydarzeń. Cenę tego przystosowania do nowej funkcji ponoszą projektanci
i wykonawcy – cały proces realizacyjny należy
bardzo często do wyjątkowo złożonych i trudnych, stawiając przed architektami, konstruktorami i wszystkimi biorącymi w nim udział,
wysokie wymagania. Czasami projektanci
muszą zmierzyć się z ogromną kubaturą poprzemysłowych zespołów architektonicznych
(np. łódzkich fabryk, czy wałbrzyskiej Starej
Kopalni), niekiedy mają do czynienia z obiektami mniejszymi, ale obciążonymi tak samo
dużą wagą problemów.

Co było najtrudniejsze?
Przeprojektowywanie starych obiektów
przemysłowych jest wymarzonym zajęciem
dla tych, którzy wyżej cenią sobie możliwość
i tajemnicę niż pewność i normę. Nigdy nie
wiadomo, jakie trudności napotkają w trakcie
realizacji i ile razy będą musieli ingerować
w projekt. Projektowanie nie kończy się wraz
z rozpoczęciem fazy realizacyjnej, wręcz
przeciwnie, często dopiero wtedy naprawdę
się zaczyna.
– Mimo badań historycznych, architektonicznych, konserwatorskich opracowań
przedprojektowych i starannego projektu,
w trakcie realizacji zaczyna się druga, właściwa
faza projektowania – mówi arch. Grzegorz
Dżus z pracowni Dżus G.K. Architekci. – Już
gdy ruszają prace rozbiórkowe czy terenowe,
to zawsze, ale to zawsze pojawiają się nowe,
nieznane wcześniej fakty i relikty, bo badania
archeologiczne i odkrywki nigdy nie obejmą
100% powierzchni.

Przeprojektowywanie
starych obiektów
przemysłowych
jest wymarzonym
zajęciem dla tych,
którzy wyżej cenią
sobie możliwość
i tajemnicę niż
pewność i normę.
Nigdy nie wiadomo,
jakie trudności
napotkają w trakcie
realizacji i ile
razy będą musieli
ingerować w projekt.
Projektowanie
nie kończy się wraz
z rozpoczęciem
fazy realizacyjnej,
wręcz przeciwnie,
często dopiero
wtedy naprawdę się
zaczyna.
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Kotłownia / centrum wystawiennicze
obiekt przed przebudową: kotłownia
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
obiekt po przebudowie: Centrum
wystawienniczo-konferencyjne UWM Stara
Kotłownia
architektura: Dżus GK Architekci
Grzegorz Dżus (architekt prowadzący),
Katarzyna Dżus, Jacek Kwiatkowski,
Tamara Zawadzka
projekt: 2009
realizacja: 2010-2013
pow. użytkowa: 2373 m 2
kubatura: 12 780 m 3
inwestor: UWM w Olsztynie

fot. A. Cymerman

rys. Dżus GK Architekci

generalny wykonawca: Mostostal Warszawa SA

Przekrój poprzeczny

Kotłownia / centrum
wystawienniczo-konferencyjne
Pracownia Dżus G.K. Architekci zaprojektowała przebudowę dawnej kotłowni na Centrum
wystawienniczo-konferencyjne Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obiekt
został znacznie rozbudowany, przy czym prawie cała nowa kubatura została ukryta pod
ziemią, tzn. pod historycznym budynkiem. To
karkołomne zamierzenie miało dwa powody:
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po pierwsze – projektanci chcieli ograniczyć
zmiany w istniejącej formie obiektu, tak aby
była ona po zakończeniu prac nadal czytelna.
Po drugie – chcieli też uwolnić stary budynek,
który pełnił funkcję kotłowni i wymiennikowni dla kampusu uniwersyteckiego, od funkcji
technicznych. Dlatego całość infrastruktury
sprowadzili do „piwnicy” zaprojektowanej
bezpośrednio pod obiektem. Wiązało się
to z problemami wykonania kondygnacji

poniżej poziomu lustra wody znajdującego
się na terenie kampusu jeziora. A groziło
tym, że – nawet przy niewielkim przekopaniu
szczelnej warstwy glin – woda pod ciśnieniem
dosłownie zmyje obiekt. Do tego dochodził
nie najlepszy stan techniczny konstrukcji
budynku. Trudności nastręczało też optymalne zaprojektowanie nowej funkcji, „co zawsze
wymaga wielu analiz i rozwiązania czegoś na
kształt łamigłówki”, jak mówi Grzegorz Dżus.
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rys. Dżus GK Architekci

fot. A. Cymerman, Dżus GK Architekci
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Młyn / mieszkania + usługi
obiekt przed przebudową: młyn żytni
w Szamotułach

Młyn / mieszkania + usługi
Skalę trudności pracy przy postindustrialnym
obiekcie poznali też architekci z pracowni
Tekktura, autorzy projektu przebudowy
i rozbudowy Młyna Żytniego w Szamotułach
na budynek mieszkalny. Mocnym akcentem
rozbudowy była nowa część nadwieszona nad
fragmentem młyna. Odważna, eksponowana
nadbudowa to element znakomicie dopełniający i zamykający bryłę, a jednocześnie
budzący kontrowersje.
– Nie ukrywam, że szokiem dla inwestora
był projekt samej nadbudowy, na szczęście mamy dar przekonywania. Jednak do
końca nie wierzyłem, że nadbudowa zostanie
zrealizowana – wspomina współprojektant
obiektu arch. Maciej Tomczak. – Cały proces
projektowy skomplikował się o wiele bardziej,
niż to pierwotnie zakładaliśmy. Z każdej
strony były ograniczenia i kompromisy
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wynikające z kruchości starej tkanki. Największą trudnością nie była zmiana funkcji, ale
problemy konstrukcyjne, które z niej wynikały,
czyli: łączenie elementów drewnianych z nową
konstrukcja żelbetową i stalową, wykuwanie
nowych otworów okiennych na wszystkich
kondygnacjach oraz witryn sklepowych na
parterze, wzmacnianie istniejących ścian
murowanych, budowa nowej klatki schodowej
oraz windy itp.
Cały młyn, z wyjątkiem ścian zewnętrznych, został wybudowany w konstrukcji
drewnianej, która wymagała zabezpieczenia
przeciwpożarowego i nie była wystarczająca
dla oparcia nowych murowanych ścian korytarzy i międzylokalowych. Stoją więc one na
własnej, niezależnej konstrukcji zbudowanej
od parteru aż do kondygnacji nr 5. Podobnie
nadbudowa osadzona została na czterech
nowych słupach żelbetowych.

obiekt po przebudowie: budynek
mieszkalno-usługowy
architektura: Tekktura
Maciej Tomczak, Tomasz Strzyżowski, Hanna
Michalik-Tomczak (architekci prowadzący),
Katarzyna Kozub-Paterczyk, Jacek Borzych
projekt: 2013
realizacja: 2013-2014
pow. całkowita: 3359 m 2
kubatura: 11 425 m 3
inwestor: Scalio sp. z o.o.
generalny wykonawca: Scalio sp. z o.o.

Z:A

fot. Tekktura
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Rzut 3. piętra z widocznymi czterema słupami
konstrukcyjnymi nadbudowy
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rys. Tekktura












fot. Tekktura

Plan zagospodarowania terenu obejmujący etap I (przebudowa młyna)
i etap II (budowa nowych budynków mieszkalnych)
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fot. A. Gregorczyk
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3

Nastawnia PKP / kawiarnia + muzeum

Nastawnia PKP
/ pub-kawiarnia + galeria
Nieco inne dylematy rozstrzygali projektanci
z pracowni Front Architects, którzy „przerobili” mały, ale niezwykle urokliwy budynek
poznańskiej nastawni PKP na kawiarnię-muzeum. Dla nich najtrudniejsze było przełamanie chęci na totalną ingerencję w stary obiekt.
– Najtrudniej było oprzeć się pokusie „wypatroszenia” i ogołocenia budynku ze wszystkiego,
co pozornie bezwartościowe. Szczęśliwie zrozumieliśmy – razem z inwestorami – że pewna
pokora wobec zabytku gwarantuje jednocześnie
szczerość przekazu. Użytkownicy nigdy by nie
zaakceptowali obiektu, który udaje, „porywając” historią – mówi arch. Wojciech Krawczuk,
współprojektant przebudowy starej nastawni.
Obiekt był nieduży, o powierzchni zaledwie
50 m2, a miał pomieścić kilka nowych funkcji
– punkt informacji kolejowej, izbę pamięci
PKP, galerię rekwizytów kolejarskich i kawiar-
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obiekt przed przebudową: nastawnia PKP

nię. Rozbudowę poprowadzono więc dość
ostentacyjnie, ale nie inwazyjnie, dobudowując do jasnopiaskowego starego budynku kontrastującą z nim parterową bryłę o kształcie
prostopadłościanu w grafitowym kolorze.
Emocji dodawała wyjątkowa lokalizacja, która
pomogła w „ustawieniu” części dobudowanej
i wykorzystaniu walorów widokowych.
– Funkcja została rozłożona w taki sposób,
aby goście z jednej strony, na piętrze budynku nastawni, mogli rozkoszować się ruchem
pociągów i żelazną kompozycją – poetyką
torów, z drugiej widokiem na słoneczny, zielony
park, a w dalszej perspektywie zarysem Teatru
Wielkiego – podkreśla arch. Paweł Kobryński.
– Po oddaniu do użytku obiekt z miejsca spotkał się ze sporym zainteresowaniem i uznaniem przychodzących wciąż gości. Odbywają
się tu wystawy, wernisaże, mini-koncerty,
warsztaty dla dzieci, szkolenia. Krótko mówiąc:
nowa Nastawnia tętni życiem.

Poznań
obiekt po przebudowie: Nastawnia PoC Pub/
Kawiarnia/Galeria
architektura: Front Architects
Paweł Kobryński, Wojciech Krawczuk,
Marcin Sakson
projekt: 2011
realizacja: 2012
pow. użytkowa: 169 m 2
kubatura: 607 m 3
inwestor: prywatny

Z:A

rys. Front Architects

fot. A. Gregorczyk
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Rzut piętra

Przekrój poprzeczny

fot. A. Gregorczyk

Rzut parteru
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Hala fabryczna / magazyny
+ biura + muzeum + teatr

4

obiekt przed przebudową: zabytkowa hala
przemysłowa Hala W-7/44
obiekt po przebudowie: Hala Nowa Siódemka
w kompleksie Wrocławskiego Parku
Technologicznego
architektura: Major Architekci
Marcin Major (główny projektant),
Grażyna Piotrowska, Alicja Adamowicz,
Anna Owsiany, Magdalena Szkoda, Paweł Major,
Paweł Osmak, Adam Stafiniak
projekt: 2013
realizacja: 2014
pow. użytkowa: 24 405 m 2
kubatura: 237 680 m 3
inwestor: Wrocławski Park Technologiczny
wykonawca: Oz-Bud Przedsiębiorstwo

fot. K. Smyk

Budowlano-Usługowe Sp. z o.o.

Hala fabryczna / hala produkcyjnomagazynowa + biura + muzeum + teatr
Trudności mogą przysporzyć też fatalne
parametry termiczne starego obiektu.
Z takim problemem zmierzył się arch. Marcin
Major, z pracowni Major Architekci, główny
projektant wrocławskiej Nowej Siódemki,
czyli autor procesu „reanimacji” całkowicie
zdewastowanej zabytkowej hali W-7/44 wybudowanej w 1940 r. w ówczesnym Breslau,
na terenie fabryki taboru kolejowego i tramwajowego Linke-Hofmann-Werke (późniejszy
Pafawag). Hala do lat 90. XX w. była okazem
modernistycznej architektury przemysłowej,
potem stała się ruiną.
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– Trudny był cały obiekt w ogólnym rozumieniu, począwszy od bardzo skomplikowanej
inwentaryzacji (20 tys. m2), a skończywszy
na problemie z dociepleniem ceglanej ściany
zewnętrznej, której grubość wynosiła 6 cm
– opowiada projektant. – Poza standardowymi zabiegami remontowo-konserwatorskimi
poddaliśmy obiekt swego rodzaju liftingowi,
dostosowując go do wymagań funkcjonalnych
XXI w. Najbardziej innowacyjne było podejście
do docieplenia hali, co przełożyło się na efekt
wizualny wnętrza. W budynku została stworzona druga kubatura wykonana z grubego białego
poliwęglanu. Stanowi ona barierę cieplną,
utrzymując naturalne doświetlenie wnętrza i na-

dając mu nową jakość. Głównym zadaniem tego
„patentu” było jednak utrzymanie pierwotnej
elewacji budynku oraz pozostawienie możliwości
odtworzenia w przyszłości wnętrza obiektu.
Rozszerzono również funkcję hali – poza
przestrzenią przemysłowo-magazynową,
miejsce w niej znalazły również biura oraz
muzeum upamiętniające ofiary obozu pracy
Gross-Rosen (hala W-7/44 w latach 194445 stanowiła filię obozu Breslau II). Nowa
Siódemka jest też przestrzenią wykorzystywaną na przedstawienia teatralne. To tutaj
odbywały się w październiku 2015 r. spektakle
w ramach VII edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Dialog”.

STUDIUM PRZYPADKU

fot. K. Smyk
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fot. K. Smyk

4

Hala Nowa Siódemka w kompleksie Wrocławskiego Parku Technologicznego

Świadomy inwestor,
rzetelny wykonawca?
Takich partnerów w procesie inwestycyjnym
życzy sobie każdy architekt, szczególnie
w sytuacji trudnego, nieprzewidywalnego
projektu dotyczącego budowli, w której
diametralnie zmienia się funkcja, ale stara
tkanka pozostaje i jest najczęściej pod
nadzorem konserwatorskim. Przedsięwzięcie
zakończone sukcesem musi przede wszystkim łączyć się z bardzo świadomą i pełną zrozumienia postawą inwestora. Takie szczęście
mieli architekci przy przeprojektowywaniu
wszystkich wymienionych wyżej obiektów
przemysłowych.
– Inwestorzy okazali się otwarci i bardzo
wrażliwi na tematykę kolejnictwa, co jest związane z zawodowym sentymentem rodzinnym
– wspomina Wojciech Krawczuk. – Nigdy
nie było więc tu mowy o podejściu radykalnie
pragmatycznym, budżetowym, co zagrażałoby
pierwotnej idei przywrócenia, na ile to możliwe,
ducha kolejowej nastawni.
Architekt chwali również wykonawstwo,
podkreślając, że realizacja przebiegała
sprawnie, gdyż obiekt był budowany przez
rozsądnie wybranych profesjonalistów.
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Jako wzorową określa współpracę z inwestorem Marcin Major. Pomimo trudności
w trakcie powstawania projektu i jego realizacji, począwszy od spraw ekonomicznych inwestycji do rozwiązań techniczno-estetycznych,
podejście inwestora było bardzo świadome od
samego początku do końca.
– Od inwestora dostaliśmy jasno postawione zadanie: nowa funkcja w starej
tkance – mówi Maciej Tomczak o realizacji
mieszkaniówki i usług w starym młynie.
– W trakcie prac projektowych zrozumieliśmy
wspólnie jak ważna jest ta tkanka i poindustrialny charakter miejsca. W sumie jesteśmy
pozytywnie zaskoczeni postawą inwestora
i dążeniem do poprowadzenia całego zamierzenia budowlanego, zgodnie z projektem,
do końca.
Zadowolenie z wykonawstwa projektant
ocenia na 75%. Niestety, ma cały czas w głowie listę elementów, których brakuje, ale tę
zostawia tylko dla siebie.
– Ze świadomością i zrozumieniem inwestora bywa różnie – ostrzega jednak Grzegorz
Dżus. – Jeżeli praktycznie każda zmiana
w zagospodarowaniu terenu wymaga zmiany
pozwolenia na budowę, to przy robotach

ziemnych, gdzie co chwila pojawiają się nowe
elementy, chcąc zachować obowiązujące
procedury, powinniśmy wstrzymywać prace
budowlane i zmieniać pozwolenie na budowę
kilka, czy nawet kilkanaście razy, a przecież nie
jest to realne. Gdy na taką sytuację nałożymy
jeszcze środki unijne, czy przewidziany budżet,
to rodzi się często pole do konfliktu na linii
projektant – inwestor – wykonawca.
Autor przebudowy olsztyńskiej kotłowni
podkreśla, że aby sprawnie przeprowadzić
proces inwestycyjny i zrealizować projekt tak,
by był zgodny z założeniami, a nie stał się wypadkową szeregu zdarzeń losowych, niezbędne jest ułożenie sobie od samego początku
właściwych relacji z inwestorem i zdobycie
jego zaufania. Bez tego, w zetknięciu z biurokracją i możliwościami dużej firmy wykonawczej, architekt stoi na bardzo trudnej, jeśli nie
z góry straconej, pozycji.

arch. Beata Stobiecka
architektka, publicystka
> b.stobiecka@zawod-architekt.pl
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Horyzonty hal targowych
/ od historii do współczesności
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fot. Bartosz Makowski

Hala wystawowo-recepcyjna E Targów Kielce,
arch.: Biuro Studiów i Projektów Architekt Barbara Średniawa

arch. Piotr Średniawa, architekt IARP

Konstrukcje stalowe, a początkowo żelazne, stosowane są w obiektach wystawienniczych
i targowych już od ponad 150 lat. Projekty i realizacje tych budowli, bardzo często
o spektakularnym i wręcz symbolicznym charakterze, były i nadal są poligonem poszukiwań
zarówno konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Ich rozwój jest ściśle związany z postępem
technicznym i technologicznym.
Z:A _#53 11/12_2016
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fot. © Neveshkin Nikolay / shutterstock.com
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1. Crystal Palace, Londyn 1851 r.

K

Konstrukcje z żelaza znane były i stosowane już na przełomie XVIII i XIX wieku,
jednak ich wykorzystanie w obiektach
o wielkich kubaturach nastąpiło w drugiej
połowie XIX w. Przełomową realizacją
zarówno pod względem skali, jak i koncepcji
układu konstrukcyjnego był pawilon wystawienniczy Crystal Palace wzniesiony w londyńskim Hyde Parku w roku 1851 [1] 1 .
W obiekcie, zrealizowanym według projektu ogrodnika Josepha Paxtona, w niezwykle
twórczy sposób wykorzystano doświadczenia konstrukcyjne zdobywane do tej pory
w znacznie mniejszych cieplarniach i oranżeriach. Wielkość obiektu (powierzchnia
75 tys. m², długość 549 m, wysokość 43 m)
i całkowicie modułowy prefabrykowany
system konstrukcji żelaznej i drewnianej
wyznaczały nowe horyzonty i możliwości
realizacji obiektów z użyciem żelaza.

Od żelaza do stali
Kolejny krok w rozwoju konstrukcji żelaznych została osiągnięta pod koniec
XIX wieku w pawilonie wystawowym Galerie
de Machines w Paryżu [2] 2 . Ten olbrzymi
budynek zrealizowany z okazji Wystawy
Paryskiej w 1889 r., zaprojektowany przez
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architekta Ferdinanda Duterta i inżyniera
Victora Contamina, osiągnął niespotykaną wcześniej skalę tego typu konstrukcji.
Obiekt o długości 420 m i rozpiętości 115 m,
przekryty został za pomocą dwudziestu
trójprzegubowych ram kratownicowych.
Razem z nieodległą, zrealizowaną w tym
samym czasie Wieżą Eiffla, prezentował
szczytowe osiągnięcia ówczesnej myśli
technicznej. Został niestety zburzony już
w roku 1910.
W okresie po I wojnie światowej stal
zaczęła stopniowo wypierać w budownictwie stosowane do tej pory żelazo. W tym
czasie nastąpił również postęp w zakresie
technologii spawalnictwa, najpierw w przemyśle stoczniowym, a następnie również
w budownictwie. W Polsce pierwszą spawaną konstrukcją o dużej rozpiętości była
katowicka hala targowa z 1935 r. (rozpiętość
40 m, długość 125 m) 3 . Jej stalowy szkielet
zrealizowany został według projektu prof.
Stefana Bryły, uznawanego za pioniera spawalnictwa, zaś projekt architektoniczny hali
był dziełem Lucjana Sikorskiego. Niestety
ten interesujący i unikalny obiekt został
w 2013 roku rozebrany, a w jego miejscu
powstała galeria handlowa.

Po II wojnie światowej uwaga konstruktorów skupiła się początkowo na konstrukcjach żelbetowych, głównie ze względu na
ogromny niedobór produkcji stali w powojennej Europie. Jednak już w latach 60., w wyniku
odbudowy i rozwoju hutnictwa, ponownie na
szeroką skalę zaczęto w obiektach targowych
stosować konstrukcje stalowe. Jej zaletami,
w stosunku do konstrukcji żelbetowych, były
głównie ograniczenie pracochłonnych robót
na placu budowy i możliwość przeniesienia
procesu budowlanego do zakładów produkcji
konstrukcji stalowych.
W latach 60. i 70. w konstrukcjach stalowych zrealizowano interesujące pawilony
wystawowe w ośrodkach w Bolonii (proj. arch.
arch. L. Benevolo, T. Giuralongo i C. Melograni), Brnie (prof. F. Lederer) i Paryżu Villepinte
(proj. arch. arch. F. Pelletrat, G. Journe).
Po roku 1990, zmiany polityczne i gospodarcze w Europie, a szczególnie zjednoczenie
Niemiec, były impulsem dla dynamicznego
rozwoju ośrodków targowych. Na bardzo dużą
skalę nastąpiły wówczas zarówno modernizacja i rozbudowa już istniejących obiektów,
jak i realizacja od podstaw zupełnie nowych.
Podstawowym tworzywem budowlanym dla
tych obiektów były konstrukcje stalowe.

Z:A
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2. Paryż, Galerie de Machines, 1889 r.

FOT. DATKA CZESŁAW, ZBIORY: NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE

3. Hala Targowa w Katowicach w dniu uroczystego otwarcia,
30 września 1936
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fot. Rainer Rehfeld
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4. Hannover Messe, Pawilon 13, architektura: Ackermann und Partner

Współczesne obiekty targowe
Poszukiwania nowych rozwiązań przestrzenno-konstrukcyjnych w ostatnich dwóch–
trzech dekadach można ogólnie podzielić na
dwa kierunki. Pierwszy z nich stanowią realizacje, w których podstawowym celem było
przekrycie maksymalnie dużych powierzchni pawilonów wystawowych bez podpór
wewnętrznych. Natomiast drugi kierunek
wyznaczają poszukiwania nowego wyrazu
przestrzennego i estetycznego obiektów
realizowanych przy zastosowaniu konstrukcji
stalowych.
Do kategorii „wielkich rozpiętości” zaliczyć można rozbudowy ośrodków targowych
w Hanowerze i Düsseldorfie. W Hanowerze
wyróżnia się Pawilon nr 13, zaprojektowany
przez biuro Ackermann und Partner z Monachium [3] 4 . Obiekt o powierzchni 27.400 m2
ma wymiary 225 x 120 m, przy wysokości
w świetle 12,5 m.
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Ściany Pawilonu nr 13 są całkowicie przeszklone, co w połączeniu z brakiem słupów
wewnętrznych powodowało poważny problem
braku stężeń pionowych obiektu. Problem ten
ciekawie rozwiązano poprzez wprowadzenie
w narożach pawilonu i w połowie długości
większego boku, żelbetowych, dwukondygnacyjnych „kostek”, przenoszących obciążenia
poziome. W „kostkach” zlokalizowano funkcje
techniczne i obsługujące obiekt.
Konstrukcję dachu stanowi wzajemnie
krzyżujący się układ stalowych kratownic
o wysokości 4,50 m i rozstawie co 7,50 m [4] 5 .
Kratownice wykonano z rur stalowych o średnicy 368/22-30 mm, co w skali obiektu stwarza
wrażenie bardzo delikatnej konstrukcji, podkreślonej rytmicznymi świetlikami dachowymi.
Rygorystyczna struktura obiektu oraz użycie
minimalnej ilości środków wyrazu, umożliwiły
wykreowanie neutralnej, niezwykle eleganckiej
otwartej przestrzeni ekspozycyjnej.

Z:A

fot. Rainer Rehfeld
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5. Hannover Messe, wnętrze Pawilonu 13,
architektura: Ackermann und Partner
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fot. ©Andreas Wiese

fot. ©Andreas Wiese
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6. Messe Düsseldorf, Halle 6 (Rhein Halle),
architektura: GMP Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Z kolei w Düsseldorfie w 2001 roku oddano
do użytku Rhein Halle – jeden z największych
jednoprzestrzennych pawilonów targowych
w Europie, zaprojektowany przez biuro GMP von
Gerkan, Marg und Partner [5] 6 7 . Razem z galeriami posiada on powierzchnię 25.276 m2 przy
wymiarach 160 x 160 m i wysokości w świetle
16 m, a pod centralną częścią 26 m. Pojemność
pawilonu wynosi od 5000 miejsc przy stolikach
w czasie bankietów do 14.600 uczestników
w trakcie meetingów.
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Zasadniczą konstrukcję pawilonu stanowią
cztery krzyżujące się przestrzenne stalowe
dźwigary kratowe o rozpiętości 90 m i wysokości oraz szerokości 8 m, eksponowane na
zewnątrz obiektu. Wewnątrz hali dźwigary podparte są czterema stalowymi słupami o wymiarach 8 x 8 m, zapewniając w środkowej części
pawilonu przestrzeń o wymiarach 90 x 90 m.
Ten wielki obiekt, o horyzontalnej artykulacji
architektonicznej, stanowi lokalny waterfront
rozległej już w Düsseldorfie rzeki Ren.

Z:A
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7. Messe Dusseldorf, wnętrze Rhein Halle,
architektura: GMP Architekten von Gerkan, Marg und Partner

Z:A _#53 11/12_2016

071

Z:A

fot. P. Średniawa
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fot. P. Średniawa

8. Fiera Milano, główne corso targowe,
architektura: arch. Massimiliano Fuksas

9. Fiera Milano, detal struktury

Efektem poszukiwań nowego wyrazu
przestrzennego i estetycznego konstrukcji
stalowych jest np. bardzo charakterystyczne
główne corso włoskiego ośrodka targowego Fiera Milano, zaprojektowanego przez
arch. Massimiliano Fuksasa i oddanego
do użytku w 2005 r. 8 10 . Przekrycie jego
górnego poziomu jest jednym z najbardziej
spektakularnych projektów architektonicznych poprzedniej dekady. Dach zaprojektowany został jako metalowo-szklana regularna
struktura, o fragmentarycznie zdeformowanej swobodnej geometrii, podparta gałęzio-
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wymi słupami, o śnieżnobiałej kolorystyce.
Struktura ta, o szerokości 32-42 m i długości 1,3 km, składa się z 41.800 prętów
i 18.000 węzłów, a jej projekt i realizacja były
poważnym wyzwaniem technicznym i technologicznym [6] 9 .
Również w Polsce powstają dziś obiekty
targowe, w których konstrukcja stalowa nie
tylko została wykorzystana do stworzenia
funkcjonalnej przestrzenni, ale też zadecydowała o jej wyrazie architektonicznym. Jeden
z takich obiektów stał się moim osobistym
doświadczeniem.

STUDIUM PRZYPADKU

fot. © Adriano Castelli / dreamstime.com
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10. Fiera Milano, główne corso targowe,
architektura: arch. Massimiliano Fuksas
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Hala wystawowo-Recepcyjna „E”
Targów Kielce
Architektura:
Biuro Studiów i Projektów Architekt
Barbara Średniawa
Autorzy: Piotr Średniawa, Barbara Średniawa
Zespół projektowy: arch. Bartosz Dworski,
arch. Aleksandra Kłopot, arch. Sylwia
Kubaczka, arch. Adam Przybyła
Konstrukcja:
„Infer” Rafał Ferdyn / mgr inż. Rafał Ferdyn,
STALKO Sp. z o.o. / mgr inż. Jacek Kaczmarek
Generalny wykonawca:
Polimex-Mostostal SA / Zakład Siedlce
Inwestor:
Targi Kielce SA

Targi Kielce – nowa hala
wizytówką kompleksu
Nowa hala „E” Targów Kielce całkowicie
zreorganizowała funkcjonowanie całego
kompleksu targowego, jak również zupełnie zmieniła jego dotychczasowy image 11 .
Pawilon oddany do użytku w sierpniu 2010 r.
stanowi początek głównej osi założenia targowego, jak również element identyfikacyjny
ośrodka. Jest otwartą, wielofunkcyjną przestrzenią ekspozycyjną, recepcyjną i usługową,
będąc jednocześnie pochodną przyjętych
generalnych założeń w skali urbanistycznej.
Służyć może zarówno organizowaniu imprez
o charakterze ściśle handlowym i wystawienniczym, jak też koncertów, przedstawień
i widowisk, oraz rozgrywek sportowych. Hala
integruje rozdzielone dotychczas pawilony
wystawowe, umożliwiając poruszanie się po
całym kompleksie bez potrzeby wychodzenia
na zewnątrz, oraz elastyczne użytkowanie
kompleksu.
Struktura hali rozpoczyna się potężnym
zadaszeniem „odgiętym” z jej korpusu,
podpartym gałęziowymi słupami. Ta otwarta
przestrzeń pełni rolę recepcji. W części
wejściowej, optycznie połączonej z terenami
otwartymi pełnowymiarową szklaną ścianą,
zlokalizowano funkcje obsługujące, takie jak
gastronomia oraz salki konferencyjne, zaprojektowane jako kapsułowe formy, „fruwające
nad posadzką” na wysokości 3,9 m 12 . W tylnej, również całkowicie przeszklonej ścianie
umieszczono wrota dostawcze dla eksponatów (o wym. 11 x 5,5 m). Docelowo z tej
części hali poprzez napowietrzną estakadę
dostępny będzie następny segment kręgosłupa funkcjonalnego ośrodka, przez który
przejść będzie można do kolejnego pawilonu
wystawowego.
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11. Hala wystawowo-recepcyjna „E” Targów Kielce

fot. Bartosz Makowski
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12. Wejście do hali „E” Targów Kielce

Konstrukcja w roli głównej
Programowo założono, że wyraz architektoniczny wnętrza hali „E” (z zewnątrz widoczne są jedynie jej przód i tył), wykreowany
zostanie przez wyeksponowaną konstrukcję
stalową. Detal architektoniczny ograniczono do węzłów i połączeń elementów
konstrukcji. W ramach tak zdefiniowanej
reguły przyjęto również zasadę, że detal ten
będzie miał „walor edukacyjny”, nieomal
ilustrując sposób przekazywania sił reakcji
i obciążeń w konstrukcji stalowej. Konsekwentne zrealizowanie tych postulatów
było najtrudniejszym wyzwaniem zarówno
dla architektów, jak i konstruktorów na
etapie projektowania obiektu.
Struktura konstrukcyjna hali składa się
z czterech oddylatowanych segmentów:
dwóch zewnętrznych zadaszeń oraz dwóch
części korpusu. Zasadniczy układ konstrukcyjny korpusu stanowią łukowe, poprzeczne,
dwuprzegubowe, spawane, blachownicowe
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ramy stalowe ze ściągami, o rozpiętości 39 m,
w rozstawie co 6 m, o wysokości 550 mm 13 .
Blachownice za pomocą łożysk oparte zostały
na mostowej skrzynkowej spawanej belce stalowej o wysokości 900 mm. Belki te podparte
są stalowymi słupami o eliptycznym przekroju
w rozstawie co 18 m i 6 m. Pełnią one w tych
miejscach symboliczną rolę portali akcentujących przejścia do sąsiednich pawilonów. Osie
podłużne tych słupów znajdują się w odległości 2,5 m od ścian istniejących pawilonów,
w celu umożliwienia wykonania żelbetowych
pali o średnicy 500 mm i długości 6 m.
Kratowa konstrukcja wsporcza z diagonalnymi ściągami, na których zawieszone zostały
stalowe fasady zamykające halę, stanowi
jednocześnie stężenie poprzeczne konstrukcji.
Ze względu na jednoprzestrzenność hali były
to jedyne miejsca umożliwiające zlokalizowanie stężeń.
Technologiczny, industrialny wyraz obiektu
wspomagają paraprzemysłowe materiały

zastosowane na elewacjach i we wnętrzach
– siatki stalowe, lamele, blacha perforowana i ryflowana oraz przemysłowe posadzki.
Dobór materiałów uwzględnia zarówno
parametry akustyczne konieczne ze względu
na likwidację pogłosu, jak też trwałość i możliwość szybkiej wymiany z uwagi na wyjątkowo „dewastacyjny” charakter użytkowania.
Jednolita kolorystyka obiektu o naturalnej
metalicznej srebrnej barwie, złamana została
akcentami w ostrym czerwonym kolorze, podkreślającym istotne elementy funkcjonalne.

Instalacje i ochrona przeciwpożarowa
Hala wyposażona jest we wszystkie niezbędne instalacje łącznie z klimatyzacją. Posiada
również system przeciwpożarowy i monitorowania zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu,
na który składają się m.in. czujniki dymowe,
telewizja przemysłowa, zasilanie awaryjne z baterii centralnej, system oddymiania
i system ostrzegania DSO (Dźwiękowy System

fot. Bartosz Makowski
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13. Wnętrze hali „E”, widok od strony wejścia
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fot. Bartosz Makowski
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14. Targi Kielce, Brama Zachodnia terminal wejściowy

Ostrzegawczy), który wykorzystuje sygnały
tonowe i komunikaty głosowe. Wszystkie
wymienione systemy zintegrowano w ramach
BMS (Building Management System).
Budynek uzbrojono w system posadzkowych kanałów instalacyjnych, w których poprowadzono instalacje niezbędne dla wystawców
(zasilania elektrycznego, wody, kanalizacji
i sprężonego powietrza) z gęstą siecią studzienek podłączeniowych, co jest wymogiem
współczesnych obiektów wystawowych.
Ze względu na ochronę przeciwpożarową
konstrukcja hali pokryta została warstwami
ogniochronnej farby pęczniejącej Flame-Stal
o odporności ogniowej 1h. W poprzecznych
świetlikach zainstalowano baterie klap
dymowych z niezbędnym osprzętem, a cała
przestrzeń hali podzielona została kurtynami
dymowymi ze szkła hartowanego, podwieszonymi do poprzecznych ram, aby nie zakłócać
jej jednoprzestrzennego wyrazu.
W podobnej konwencji estetycznej i w zbliżonym systemie konstrukcyjnym została za-
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projektowana brama zachodnia Targów Kielce,
położona po zachodniej stronie Hali „E”,
i oddana do użytku w 2013 r. Brama pełni rolę
terminalu wejściowo-recepcyjnego Targów
Kielce, zamykając główną oś kompozycyjną
założenia 14 15 .

cyfrowo liniami obróbki elementów stalowych, otworzyły nowe możliwości kształtowania stalowych konstrukcji obiektów i ich
wyrazu przestrzennego. 
Literatura:
1_Hawkes Nigel, Konstrukcje – cuda świata stworzone przez człowie-

***
Forma i estetyka obiektów targowych była
i nadal jest ściśle związana z poszukiwaniami
konstrukcyjnymi. Ten związek w przypadku
zastosowania konstrukcji stalowych ma charakter tak integralny, że zupełnie niemożliwe
jest oddzielne rozpatrywanie zagadnień konstrukcyjnych i estetycznych takich obiektów.
Obecny rozwój, jak i przyszłość konstrukcji
stalowych, związane są z zastosowaniem
technik komputerowych, zarówno w procesie
projektowym, jak i wykonawczym. Optymalizacja na etapie projektowym skomplikowanych schematów statycznych, jak i możliwość
generowania obiektów o bardzo złożonej
geometrii, wraz z automatycznie sterowanymi

ka, Arkady, Warszawa 1997 r.
2_Giedion Sigfried, Przestrzeń Czas Architektura, PWN,
Warszawa 1968 r.
3_Schittich Christian (Chefredaukteur), Messehalle in Hannover,
Detail 6, 1998 r., Institut fűr internationale Architektur-Dokumentation
GmbH, Műnchen
4_Brandenburger Dietmar, Messehalle 13 in Hannower,
Baumeister 12, 1997 r.
5_Marg Volkvin, Halle 6: Von Gerkan, Marg Und Partner – Messe
Düsseldorf, Prestel 2001 r.
6_Klüver Henning, Neues Mailänder Messezentrum, Baumeister 6,
2005 r., Georg D. W. Callwey, Műnchen

Piotr Średniawa
architekt IARP
> bsp.architekt@gmail.com
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fot. Bartosz Makowski
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15. Wejście z kontrolą dostępu, Brama Zachodnia
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Zrównoważony rozwój
na pięciu kontynentach
Jolanta Bosca, Kinga Walczyńska

LafargeHolcim Awards to międzynarodowy konkurs promujący ideę zrównoważonego rozwoju.
Do rywalizacji o nagrody mogą przystąpić architekci, urbaniści, planiści, inżynierowie,
przedsiębiorcy a nawet firmy budowlane. Warunkiem jest zgłoszenie projektów odpowiedzialnych
nie tylko środowiskowo, ale również społecznie, etycznie, gospodarczo i kulturowo.
Na zwycięzców czekają wysokie nagrody pieniężne. Właśnie startuje piąta edycja konkursu.

K

Konkurs podzielony został na dwa etapy
– regionalny i globalny. Uczestnicy w każdym
z 5 regionów (Europa, Ameryka Północna,
Ameryka Południowa, Azja i Pacyfik, Bliski
Wschód i Afryka) rywalizują w dwóch kategoriach: Głównej i Nowe Pokolenie. O tym,
w którym z regionów praca będzie oceniana,
decyduje nie pochodzenie autora, lecz lokalizacja projektu.
Do kategorii Głównej przyjmowane są
wyłącznie zgłoszenia w zaawansowanej fazie
projektowania i możliwe do realizacji albo takie,
których proces realizacji już trwa. Warunkiem
koniecznym jest, aby prace budowlane nie
rozpoczęły się przed 4 lipca 2016 roku. Natomiast w kategorii Nowe Pokolenie biorą udział
projekty osób, które nie ukończyły jeszcze
30 roku życia, a nagradzane są innowacyjne
idee i nowatorskie rozwiązania, bez względu na
prawdopodobieństwo ich realizacji. W regionalnej kategorii Głównej przyznawane są trzy
nagrody Złota (100 tys. dolarów), Srebrna
(50 tys.) i Brązowa (30 tys.) i cztery wyróżnienia
(po 20 tys.). W kategorii Nowe Pokolenie można
zdobyć od 10 tysięcy do 25 tysięcy dolarów.
Laureaci i wyróżnieni są automatycznie
nominowani do rywalizacji o nagrodę główną w wysokości 150 tys. dolarów. Łączna
pula wszystkich nagród w konkursie wynosi
2 miliony dolarów.

Idea ważna dla świata
W konkursie LafargeHolcim Awards nagradzane
są projekty z całego świata, którym przyświeca
idea zrównoważonego rozwoju. Organizatorzy
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wychodzą z założenia, że bez zrównoważonego
budownictwa nasz świat nie ma przyszłości,
dlatego ideę sustainability doceniają dzisiaj zarówno inwestorzy, miejscy decydenci, firmy budowlane, jak i sami mieszkańcy. Zrównoważony
rozwój to nie tylko troska o środowisko naturalne, to koncepcja, która może i powinna mieć
wpływ na dzisiejszy styl życia. Zamieszkiwane
przez ludzi budynki odpowiadają za niemal 33%
światowego zużycia energii końcowej, dlatego
architektura i budownictwo mają ogromny
wkład w realizację tej idei. Dzięki inicjatywom
takim jak konkurs LafargeHolcim Awards, który
wyróżnia projekty promujące zrównoważone
budownictwo, możemy zmieniać współczesne
miasta na bardziej przyjazne ludziom i planecie.
O nagrody i wyróżnienia walczyć mogą autorzy
projektów z dziedziny architektury, architektury
krajobrazu, urbanistyki, planowania, technologii, inżynierii lądowej i materiałowej.

Polski akcent w konkursie
Oceny projektów dokona międzynarodowe
jury złożone z niezależnych przedstawicieli
nauki, biznesu, branży budowlanej i organizacji społecznych. Warto przypomnieć, że w IV
edycji konkursu regionalnego w Ameryce Południowej wyróżnienie zdobył projekt otwartej szkoły w Jacmel na Haiti, będący laureatem
konkursu realizacyjnego zorganizowanego
w 2011 roku przez Izbę Architektów RP we
współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Caritas Polska i Fundacją Polska-Haiti
(pisaliśmy o tym w Z:A_04/2012/#28, str.
040 – przyp. red.). Projekt został stworzony

przez Grupę Projektową Balon wraz ze współpracownikami (pełny skład zespołu projektowego podano przy ilustracji nr 2).
Jury LafargeHolcim Awards doceniło tę
koncepcję za tworzenie środowiska przyjaznego dzieciom, pełnego tajemnic i niespodzianek, pobudzającego dziecięcą kreatywność
i wyobraźnię. Wskazało też na innowacyjne
podejście architekta do szkoły jako swego
rodzaju miasta z klasami lekcyjnymi formującymi sąsiadujące ze sobą grupy, zapewnienie
możliwości nauczania zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz oraz wykorzystanie współpracy różnych partnerów dla realizacji projektu
w kraju potrzebującym wsparcia.

Informacje dla zgłaszających
Zgłaszane projekty powinny uwzględniać
5 kluczowych zagadnień zrównoważonego
budownictwa:
	postęp – innowacja i powtarzalność,
	ludzie – standardy etyczne i zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
	planeta – wpływ na zasoby i środowisko,
	dobrobyt – możliwość realizacji i uniwersalność,
	miejsce – walory estetyczne i kontekst.
Do V edycji konkursu można się zgłaszać
za pomocą specjalnego formularza na stronie
www.lafargeholcim-awards.org/enter. Zgłoszenia wyłącznie w języku angielskim przyjmowane są do 21 marca 2017 roku do godz. 14.00.
Każde zgłoszenie powinno zawierać: dane
kontaktowe wszystkich członków zespołu
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1_Metropol Parasol, taras widokowy w Sewilli
w Hiszpanii – projekt niemieckiego architekta
Jürgena Mayera, laureat Bronze Award
w konkusie LafargeHolceim Awards 2005
w regionie Europa
2_Otwarta szkoła na Jacmel na Haiti – projekt
Grupy Projektowej Balon, zdobyła wyróżnienie
w IV edycji konkursu LafargeHolcim Awards
w regionie Ameryka Południowa (zespół
projektowy: autorzy z Grupy Projektowej
Balon: Andrzej Poznański, Maciej Siuda,
Łukasz Piasta, Marta Niedbalec, Katarzyna
Dąbkowska, Kamil Rusinek, Jerzy
Mazurkiewicz; współpraca: Rodrigo Garcia,
Gonzalo del Val, Marlene Wegner, Ruann der
Wannenberg; konstrukcja: GPKonstruktor;
instalacje sanitarne: Grzegorz Tomaszczyk;
instalacje elektryczne: Julian Gałecki)
3_UVA de La Imaginación – zbiornik wodny jako
przestrzeń publiczna – projekt Mario Camargo
i Louisa Tombé z Kolumbii, laureat Global Gold
Award w konkursie LafargeHolcim Awards
2015 oraz Gold Award w konkursie regionalnym
w Ameryce Południowej

projektowego, dane techniczne, opis koncepcji
i kontekstu projektu uwzględniający 5 kluczowych zagadnień zrównoważonego środowiska,
5-10 rysunków, wizualizacji lub zdjęć projektu
oraz zdjęcia autora i innych członków zespołu.
Organizacja konkursu architektonicznego
LafargeHolcim Awards – propagującego projekty podejmujące ważne wyzwania współczesności i promującego zrównoważone budownictwo
– to jedna z najważniejszych inicjatyw realizowanych przez fundację LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction powołaną
w 2003 roku przez LafargeHolcim – światowego lidera w produkcji cementu, kruszyw
i betonu. Koordynatorem konkursu w Polsce
jest Wspólnie – Fundacja LafargeHolcim.
Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny prac konkursowych, laureatów
minionych edycji konkursu oraz formularz
zgłoszeniowy znajdują się na stronach:
www.lafargeholcim-awards.org/awards
oraz www.fundacjawspolnie.pl. 

1

2

Jolanta Bosca
Wspólnie – Fundacja
LafargeHolcim w Polsce
> jolanta.bosca
@lafargeholcim.com

Kinga Walczyńska
Wspólnie – Fundacja
LafargeHolcim w Polsce
> kinga.walczynska
@lafargeholcim.com
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Wrocław, 15 grudnia 2016

Kościół. Piękno i Kicz

/ interdyscyplinarny projekt w ramach ESK 2016
arch. Beata Stobiecka

Działania Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 w dziedzinie architektury zamknęła
grudniowa konferencja podsumowująca interdyscyplinarny projekt „Kościół. Piękno i Kicz”.
Konferencja składała się z trzech paneli tematycznych, z których każdy był rozmową-debatą
o niezależnych, ale połączonych wspólnym mianownikiem projektach.

P

Pierwszy panel konferencji, zorganizowanej
przez ESK Wrocław 2016, Fundację Nowej
Kultury Bęc Zmiana, ZG SARP, SARP O. Wrocław i Dolnośląską Okręgową IARP, dotyczył
przygotowywanej publikacji albumowej,
poświęconej sacrum w sztukach plastycznych,
muzyce i architekturze oraz zmianom, jakie
zaszły w ciągu stuleci w tworzeniu i interpretacji sztuki sakralnej. Rozmówcami byli:
wybrani pomysłodawcy i zarazem współautorzy esejów, które znajdą się w albumie – prof.
Marta Kierska-Witczak i dr Cezary Wąs, oraz
kuratorzy ESK Wrocław 2016 – arch. Zbigniew
Maćków (architektura) i Irek Grin (literatura).
Drugi panel był prezentacją podsumowującą projekt „Architektura VII Dnia” realizowany w kilku odsłonach. Pierwszą była
wystawa o tym samym tytule, pokazywana
we Wrocławiu od czerwca do sierpnia 2016 r.
Prezentacja ponad 100 najciekawszych kościołów powstałych w Polsce w drugiej połowie XX
wieku pozwoliła zapoczątkować zjawisko wielowątkowej oceny konsekwencji postanowień
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Soboru Watykańskiego II, nie tylko w kwestiach liturgii, ale również architektury i sztuki.
Ważnym wątkiem, zaprezentowanym podczas
wystawy była także społeczna, wspólnotowa
mobilizacja na rzecz budowy kościołów – będąca jednym z największych, oddolnych ruchów
społecznych we współczesnej historii Polski –
napisali o ekspozycji Izabela Cichońska i Jakub
Snopek, którzy razem z Karoliną Poperą byli
jej twórcami i zarazem kuratorami projektu.
Oni też są autorami kolejnej jego odsłony,
czyli książki-przewodnika po polskiej powojennej architekturze sakralnej, która będąc
echem wystawy i równocześnie pierwszą tego
typu publikacją, stała się tematem prezentacji panelu konferencji. Jego uczestnikami
byli wyżej wymienieni kuratorzy projektu
„Architektura VII Dnia”, a dyskusję moderował Grzegorz Piątek.
Niewątpliwie najciekawszy był trzeci
panel konferencji, poświęcony konkursowi
studialnemu na projekt koncepcyjny kościoła
rzymsko-katolickiego na osiedlu Nowe

Żerniki we Wrocławiu. Konkurs, zorganizowany w ramach ESK przez ZG SARP i SARP
O. Wrocław, został rozstrzygnięty w październiku 2016 r. Jednogłośnymi zwycięzcami
zostali architekci z zespołu autorskiego
firmy Adamiczka Consulting: architekci Jerzy
Adamiczka, Bartosz Adamiczka i Tomasz
Broma. Ich praca, oraz wszystkie pozostałe, zakwalifikowane do II etapu konkursu,
zostały powtórnie zaprezentowane podczas
konferencji w foyer (pierwsza pokonkursowa
wystawa miała miejsce po ogłoszeniu wyników, na jesieni 2016 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu).
Jak zapowiedzieli organizatorzy, dyskusja
III panelu miała za zadanie przybliżyć ideę,
założenia i wyniki konkursu, ale także stanowić
punkt wyjścia do rozmowy o współczesnej
architekturze sakralnej. Panelistami byli
wybrani sędziowie konkursowi: arch. arch. Mariusz Ścisło (prezes SARP), Maciej Hawrylak
(SARP O. Wrocław, sędzia referent), Andrzej
Poniewierka (SARP O. Wrocław), prowadzący
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Pokonkursowa wystawa projektów zgłoszonych do studialnego konkursu na projekt koncepcyjny kościoła
rzymsko-katolickiego na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu (temat III panelu konferencji)

Książka-przewodnik
po polskiej powojennej
architekturze sakralnej,
będąca echem wystawy
„Architektura VII Dnia”
(temat II panelu konferencji)
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Zwycięska praca w konkursie studialnym na projekt koncepcyjny kościoła rzymsko-katolickiego
na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. Autorzy: zespół projektowy firmy Adamiczka Consulting,
architekci Jerzy Adamiczka, Bartosz Adamiczka i Tomasz Broma

dyskusję Zbigniew Maćków (przewodniczący
Dolnośląskiej Okręgowej IARP, kurator ESK
ds. architektury i jeden z inicjatorów projektu
Nowe Żerniki), a także autorzy nagrodzonej
koncepcji.
Konferencję zakończył wykład-prezentacja dra arch. Romualda Loeglera, na temat
realizacji własnych projektów architektury
sakralnej.

Od dowolności do różnorodności
Zanim oddamy głos uczestnikom III panelu,
warto wspomnieć o okolicznościach zaistnienia konkursu i niektórych jego warunkach.
Konkurs był ideowy, czyli nierealizacyjny,
ale uczestnicy mieli narzuconą konkretną
lokalizację, w której za pięć lat „jakiś” kościół
najprawdopodobniej zostanie rzeczywiście
wybudowany. Nie było to więc przedsięwzięcie abstrakcyjne, ale oparte na realiach
prawdziwego, choć dopiero powstającego
osiedla mieszkaniowego. Osiedle Nowe
Żerniki to znany już wszystkim eksperyment,
inspirowany wzorcowymi osiedlami modernistycznymi, idealne miejsce do przyszłego
mieszkania, w którym – dzięki kompleksowości i skończoności – zapewnione będą
wszystkie podstawowe potrzeby życiowe.
Składa się na to równoległość budowania
infrastruktury drogowej, usługowej, miesz-
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kań, przestrzeni publicznej i wypoczynkowej.
W ten ideowy układ wpisany został również
obiekt sakralny.
Na pytanie z sali – dlaczego z kościoła,
do którego w Polsce chodzi coraz mniej osób,
uczyniono tak ważny element, że aż zorganizowano konkurs na koncepcję jego budynku – sędziowie Maciej Hawrylak i Zbigniew
Maćków wyjaśnili, że w czasie warsztatów
partycypacyjnych na temat osiedla organizowanych w 2011 r. z udziałem jego przyszłych
mieszkańców i „sąsiadów" ze Starych Żernik,
padły postulaty, by w projektach uwzględniono właśnie kościół – nie nowe drogi, kanalizację i inne udogodnienia, ale kościół. Wobec
takiego „ciśnienia” organizatorzy przedsięwzięcia uznali, że warto znaleźć odpowiednią
lokalizację, a potem ogłosić konkurs i pokazać
społeczności oraz przyszłemu proboszczowi,
jaki obiekt można zrealizować.
Konkurs zakładał dość dużą dowolność programową i co za tym idzie – powierzchniową.
Najlepszym tego dowodem była ogromna
różnorodność nadesłanych projektów, przejawiająca się, w opinii sędziów konkursowych,
m.in. w przyjętej powierzchni obiektu: najmniejszy kościół miał ok. 700 m2, największy
ok. 4 tys. m2. To obrazuje, jak różne było myślenie o projektowanej budowli i potrzebach
wspólnoty parafialnej.

Poszukiwanie nowego spojrzenia
– Wybór był trudny, ale właściwy – tak prezes
Mariusz Ścisło podsumował ocenę 155 projektów konkursowych, której dokonano w ciągu
zaledwie kilku dni. Stwierdził, że wobec
powstawania w Polsce bardzo złych obiektów
kościelnych, często budowanych bez kontaktu
z architektem, miano architektury sakralnej
traci swoje znaczenie. Dlatego w konkursie
sędziowie poszukiwali nowego „ducha” i dopuścili szersze spojrzenie na sacrum, odchodząc od ścisłej formuły i kodyfikacji kościoła
katolickiego.
Sędzia referent Maciej Hawrylak podkreślił, że pierwsza nagroda została przyznana
projektowi, którego przekaz był czytelny
i łatwo rozpoznawalny. To praca o wymowie ekumenicznej, wielowątkowej, zgodnej
z europejskimi tendencjami rozszerzania programu związanego z kościołem parafialnym,
projekt łączący idee katolickie, protestanckie
i muzułmańskie. Dowodem na to jest np.
zaprojektowanie w przestrzeni przykościelnej biblioteki i innych funkcji kulturotwórczych jako ogólnodostępnych, otwartych
dla wszystkich. Ta koncepcja pokazała inny
sposób widzenia miejsca kultu religijnego. Cel
– nowe spojrzenie i myślenie o architekturze
sakralnej – został, w opinii jurorów, w projekcie osiągnięty.
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Nagrodzony obiekt zaprojektowano w technologii ubitej ziemi, a zamierzeniem jego
projektantów było też wspólne budowanie kościoła przez parafian

Chcemy modlić się w kontakcie z naturą, bo nie ma chyba nic bardziej boskiego
od przyrody – wyjaśniał arch. Jerzy Adamiczka, jeden z autorów projektu

Plan osiedla Nowe Żerniki
i lokalizacja planowanego
kościoła z zaznaczeniem
osi widokowych
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W konkursie sędziowie poszukiwali nowego „ducha” i dopuścili szersze spojrzenie na sacrum,
odchodząc od ścisłej formuły i kodyfikacji kościoła katolickiego

Wspólne budowanie z ziemi
– W czasie pracy nad koncepcją mieliśmy na
uwadze encyklikę papieża Franciszka, który
postrzega kościół dla ludzi jako prosty i skromny – tłumaczyli ideę zwycięskiej pracy jej autorzy. – To z jednej strony jest odzwierciedlone
w ścieżce, która prowadzi w naszym projekcie
z profanum do sacrum, z drugiej – to jest też
uwzględnienie miejsca dla profanum – wspólnej części spełniającej społeczne funkcje, która
może stać się istotnym czynnikiem rozwijania
relacji międzyludzkich.
Zamierzeniem projektantów zwycięskiej
pracy było też wspólne budowanie kościoła
przez parafian i choć czyny społeczne nie są
już popularne, Nowe Żerniki to eksperyment,
również o charakterze społecznym. Sędzia
konkursowy arch. Andrzej Poniewierka dodał,
że to może być zaczątek fenomenu jednoczenia się społeczeństwa i płaszczyzna porozumienia starych mieszkańców, którzy czekają
na nowy kościół, z nowymi, jeszcze nieznanymi, na których to kościół będzie czekał.
Nagrodzony obiekt zaprojektowano
w technologii ubitej ziemi, sposób jego powstawania daje więc budowniczym możliwość
kontemplacji natury, powrotu do źródeł
człowieczeństwa i chrześcijaństwa.
– Kiedy słyszymy, że ten kościół jest za niski,
że przypomina bunkier usypany z ziemi, to
traktujemy te uwagi jako pochwałę – powie-
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dział arch. Jerzy Adamiczka. – Kościół wyszedł
z ziemi i kiedyś do niej powróci.
W symbiozie wiernych z przyrodą pomagać
ma też ogród – pier ścień okalający sacrum,
niedostępny, ale widoczny z każdego miejsca
w kościele.
– Chcemy modlić się w kontakcie z naturą,
bo nie ma chyba nic bardziej boskiego od przyrody – wyjaśniał Jerzy Adamiczka.

Ten kościół jest nadzieją na przyszłość
– Moim marzeniem jest, by ten obiekt dojrzewał razem z parafianami i by mieszkańcy Nowych Żernik uznali go za wartościowy i „swój”
– podsumował debatę arch. Mariusz Ścisło.
Również gość specjalny konferencji arch.
Romuald Loegler pogratulował autorom
świetnego projektu, a jurorom właściwego
wyboru. Nazwał zwycięską pracę czymś
więcej niż tylko koncepcją architektoniczną
– kreowaniem przestrzeni sacrum.
Przysłuchujący się rozmowie panelowej
arch. Piotr Fokczyński, architekt miasta
Wrocław, przyznał, że był zaniepokojony,
jaki będzie wynik konkursu. Ku jego radości
wygrała forma, która poszła najdalej w poszukiwaniach i oby została zrealizowana przy jak
najmniejszej ingerencji przedstawicieli kurii.
W kuluarowych rozmowach po zakończeniu
panelu architekci Jerzy Adamiczka, Bartosz
Adamiczka i Tomasz Broma zapewnili, że byli

bardzo zadowoleni z ideowego charakteru konkursu, bo dzięki temu zostali ocenieni przez
fachowców-architektów. Teraz mają pięć lat,
by przekonać do swojego projektu inwestora.

Katalog dobrych kościołów
Organizatorzy konkursu postanowili wydać
w formie publikacji zestawienie nadesłanych
projektów koncepcyjnych kościołów. Album
ten mógłby stać się wytyczną dla proboszczów, którzy chcą wybudować nowy kościół,
niekoniecznie w stylu „neobarokowym”, ale
o współczesnej, dobrej architekturze.
Jak powiedział współpomysłodawca
zamierzenia, arch. Zbigniew Maćków, będzie
to przewodnik-katalog o charakterze informacyjnym, z adnotacją o autorach i kontaktem do ich pracowni. Architekci chcą w ten
sposób utrwalić bardzo interesujący materiał
konkursowy, który może być wykorzystany do
zlecenia opracowania konkretnego projektu
budowlanego lub chociaż posłużyć jako inspiracja do przemyśleń o współczesnej architekturze sakralnej.

arch. Beata Stobiecka
architektka, publicystka
> b.stobiecka@zawod-architekt.pl
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Według jurorów zwycięska koncepcja pokazała inny sposób widzenia miejsca kultu religijnego. Dowodem na to jest np. zaprojektowanie
w przestrzeni przykościelnej biblioteki i innych funkcji kulturotwórczych jako ogólnodostępnych, otwartych dla wszystkich

miejsce sacrum
przedsionek sacrum
pierścien wyciszenia
pierścień drogi krzyżowej
pierścień ogrodu sakralnego
pierścień społeczny
obejście z placem
mur (granica)
przestrzeń profanum

Budynkowi nadano formę kolejnych
następujących po sobie obwodów murów
ziemnych. Są one głównymi elementami
kompozycyjnymi obiektu wyznaczając
przestrzenie o zróżnicowanym
charakterze. Przestrzeń kolejnych
pierścieni zawęża się, aby otworzyć się
w nawie głównej. Taki układ pozwala
stopniowo przeprowadzać użytkownika
od strefy profanym (na zwenątrz budynku)
do strefy sacrum – w samym jego środku

Budynek o układzie
centralnym,
z wewnętrznym
placem, na głównej
osi kompozycyjnej
osiedla. Wejścia
z czterech stron
świata przez pęknięcia
w murze

Dziko rosnący ogród
sakralny stanowi
obserwatorium
natury – jej
powolnego wzrostu,
zmian pór roku.
Ogród jest alegorią
działania boskiej
mocy, która objawia
się w naturze

Kościół posiada bogaty
program społeczny
dzięki czemu jest
otwarty i dostępny dla
mieszkańców. Jest
miejscem działalności
i aktywności lokalnej
wspólnoty. Wydarzenia
okolicznościowe mogą
wychodzić poza ramy
kościoła
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ZJAZD KRAJOWY, WROCŁAW, 2-3 GRUDNIA 2016

Zjazd Izby Architektów RP
Sebastian Osowski, redakcja Z:A

W dniach 2-3 grudnia 2016 r. obradował VIII Programowo-Budżetowy Krajowy Zjazd Izby
Architektów RP. Tym razem delegaci spotkali się we Wrocławiu. Głównym tematem Zjazdu była
dyskusja nad programem i przyjęcie budżetu Krajowej Izby Architektów RP na rok 2017.

K

Krajowy zjazd IARP jak zawsze poprzedziło
spotkanie Konwentu Przewodniczących
z udziałem członków Krajowej Rady IARP.
Gospodarzem była Dolnośląska Okręgowa
IARP, która zaprosiła jego uczestników do
swojej siedziby w słynnym już „przedszkolu”,
czyli zrekonstruowanym dokładnie według
pierwowzoru modernistycznym domu nr 2,
wzniesionyn pierwotnie jako modelowy
przykład przedszkola na eksperymentalnym
osiedlu wystawy WUWA według projektu
Paula Heima i Alberta Kemptera. Znaczącą
część dyskusji podczas konwentu poświęcono projektowi Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.
Towarzyszącym, kulturalnym akcentem
zaproponowym przez gospodarzy było zwiedzanie odrestaurowanego w 2015 roku zabytkowego Pawilonu Czterech Kopuł. Budynek
wzniesiony został w 1912 r. według projektu
wybitnego architekta Hansa Poelziga tuż
obok monumentalnej Hali Stulecia, autorstwa
Maksa Berga. Aktualnie Pawilon jest siedzibą
oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Architekci mieli więc okazję zwiedzenia
kolekcji sztuki współczesnej.
Wieczorem, w restauracji hotelu Ibis
Styles w biurowcu Silver Tower Center, odbyła
się uroczysta kolacja, podczas której prezes
Ryszard Gruda dokonał oficjalnego otwarcia
obchodów jubileuszu 15-lecia Izby Architektów RP, który przypada na rok 2017. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciel Prezydenta
Miasta Wrocławia arch. Jacek Barski, dyrektor
Departamentu Architektury i Rozwoju, oraz
Ulvi Bakhshaliyev, konsul Ambasady Republiki
Azerbejdżanu. Arch. Jacek Barski przedstawił
niezwykle obszerną prezentację na temat wrocławskich inwestycji ostatnich lat, natomiast
Ulvi Bakhshaliyev przybliżył postacie i dzieła
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architektów polskiego pochodzenia, którzy na
przełomie XIX i XX wieku kształtowali reprezentacyjne oblicze Baku, stolicy Azerbejdżanu,
m.in. Józefa Gosławskiego, Józefa Płoszki
i Eugeniusza Skibińskiego.

VIII Zjazd Programowo-Budżetowy
Delegaci krajowi samorządu zawodowego
architektów obradowali w gmachu Naczelnej
Organizacji Technicznej, położonym przy
ulicy Piłsudskiego 74. Ciekawostką jest, że
budynek ten powstał w 1896 roku jako Dom
Krajowy Prowincji Śląskiej (niem. Landeshaus
der Provinz Schlesien) i do 1945 roku był siedzibą władz samorządowych regionu.
W części otwierającej krajowy zjazd prezes
Izby Architektów RP arch. Ryszard Gruda powitał przybyłych gości: Andrzeja Dobruckiego
(prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) i arch. Macieja Hawrylaka (reprezentującego prezesa SARP) oraz delegatów na Krajowy Zjazd, przewodniczących Okręgowych
IARP oraz przedstawicieli krajowych organów
Izby Architektów RP.
W dalszej części zjazdu członkowie
Krajowej Rady przedstawili krótkie sprawozdania z działalności Krajowej Rady za
ostatnie półrocze, a skarbnik Krajowej Rady,
arch. Leszek Horodyski przedstawił Zjazdowi
projekt budżetu krajowych organów IARP na
rok 2017 r. Zgodnie z uchwałą nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby
Architektów RP określającej sposób waloryzacji wysokości składki członkowskiej budżet
skalkulowany został przy założeniu składki
w wysokości miesięcznej 78 zł.
Po dyskusji na temat programu działań
Izby Architektów RP oraz na temat wysokości
składki członkowskiej, delegaci zdecydowaną
większością głosów przyjęli budżet na rok 2017.

Przyjęte uchwały
VIII Programowo-Budżetowego
Krajowego Zjazdu IARP
• Uchwała nr 1 w sprawie budżetu
Krajowej Izby Architektów na rok
2017
• Uchwała nr 2 w sprawie
zobowiązania Krajowej Izby
Architektów RP do przekazania
kwoty 160 000,00 zł w celu
zasilenia Koleżeńskich Funduszy
Zapomogowo-Pożyczkowych
w Izbach Okręgowych
• Uchwała nr 3 (ws. kontynuowania
prac legislacyjnych związanych
z wewnętrznymi regulacjami
prawnymi)
• Uchwała nr 4 w sprawie uchwalenia
zasad gospodarki finansowej
Krajowej Izby Architektów

W pierwszym dniu zjazdu przedstawione
zostały także zasady gospodarki finansowej
Krajowej Izby Architektów (przyjęte następnie
uchwałą zjazdową) oraz regulaminy przygotowane przez Krajową Radę IARP, które w trybie
konsultacji zaprezentowano i omówiono w ramach dyskusji zjazdowej (regulaminy nie zostały uchwalone ze względu na oczekiwanie
nowej ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany i w konsekwencji ustawy o zawodach
architekta oraz inżyniera budownictwa).
Oprócz dyskusji i głosowań nad uchwałami rekomendowanymi przez Krajową Radę
IARP oraz nad zgłoszonymi przez delegatów projektami uchwał i wniosków w czasie
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Na fotografiach obok:
Obrady zjazdu krajowego IARP
w gmachu Naczelnej Organizacji
Technicznej
Na fotografii u dołu:
Jedna z sal odrestaturowanego
Pawilonu Czterech Kopuł,
który zwiedzili architekci.
W Pawilonie mieści się Muzeum
Sztuki Współczesnej będące
Oddziałem Muzeum Narodowego
we Wrocławiu

zjazdu odbyły się także prezentacje i krótkie
wykłady. Zaprezentowane zostały główne
tezy IARP do przyszłej ustawy o zawodach
w zakresie ochrony: tytułu zawodowego,
czynności zawodowych oraz rynku pracy
architekta (arch. Sławomir Żak). Przedstawiono koncepcję kalkulatora nakładu pracy
w zawodzie architekta opartego o parametr
czasu (arch. Piotr Gadomski). Odbył się wykład nt. ubezpieczeń OC w zawodzie architekta, przeprowadzony przez Roberta Popielarza
głównego specjalistę ds. OC i CAR/EAR,
przedstawiciela firmy brokerskiej iExpert.
Listę uchwał VIII PBKZ IARP podajemy
w ramce obok, natomiast z ich pełną treścią
można zapoznać się na stronie internetowej
Izby Archiektów RP (zakładka Regulacje
prawne / Samorządowe / Uchwały Krajowych
Zjazdów IA).

FOT. Wojciech Rogowicz / Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

VII I Zjazd Nadzwyczajny
W dniu 3 grudnia odbył się VII Nadzwyczajny
Krajowy Zjazd Izby Architektów RP poświęcony wyborom uzupełniającym do Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego IARP. W głosowaniu
wybrani zostali:
	Hanna Zamorska (Pomorska OIARP),
	Jerzy Wróbel (Dolnośląska OIARP),
	Krzysztof Kobielski (Dolnośląska OIARP),
	Andrzej Klimiuk (Mazowiecka OIARP),
	Aleksander Filip Furmanek (Kujawsko-Pomorska OIARP),
	Tomasz Grzelakowski (Łódzka OIARP).
	Maciej Ciszkowski (Mazowiecka OIARP).
Podobnie jak w latach ubiegłych głównym
partnerem wspierającym organizację krajowego zjazdu IARP była firma PZU SA.
Oprac. na podstawie informacji biura KR IARP
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Leksykon definicji prawa
inwestycyjnego
/ dostępny w trybie online

p

przydatny w pracy projektowej i inwestycyjnej. „Leksykon pojęć” stanowi zestawienie
ponad 650 haseł z opisaniem ich definicji i podaniem źródła.

J

Jak ważna w bieżącej pracy projektowej
i czynnościach administracyjnych związanych
z działalnością inwestycyjną jest jednolita
interpretacja (a to umożliwia jednoznaczna
definicja), nie trzeba nikogo przekonywać.
Tym cenniejszy jest zbiór zawarty w leksykonie, ponieważ hasła i ich definicje pochodzą
z 51 różnej rangi aktów prawnych. Znajdują
się tu także odmienne (i niestety – sprzeczne)
definicje pochodzące z różnych źródeł.
Zebrania materiału podjął się kol. Piotr
Chuchacz – koordynator Zespołu ds. Warunków Wykonywania Zawodu działającego przy
Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP. Uzasadnienie dla zgromadzenia tak obszernego
zbioru haseł przedstawił we wstępie:
„Słowniki pojęć są niezwykle istotną częścią
aktów prawnych, a definicje w nich zawarte
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nadają właściwy sens regulacjom, decydując
o ich prawidłowym stosowaniu. Nieprecyzyjnie
użyte sformułowania, a nawet niewłaściwie
postawione akcenty, nie tylko wypaczają sens
dalszych zapisów, ale umożliwiają odmienne od
założonego ich interpretowanie i stosowanie.
Dlatego tak ważne jest dążenie do uporządkowania, ujednolicenia, a w wielu przypadkach
sformułowania na nowo definicji występujących w przepisach prawa inwestycyjnego.
Zestawienie ze sobą definicji pochodzących
z różnych przepisów uwidoczniło to, z czym
wszyscy borykamy się wykonując na co dzień
obowiązki zawodowe. Niespójność i brak
koordynacji pomiędzy przepisami. Niektóre
z haseł nie zostały zdefiniowane w przepisach,
w których powinny się znaleźć, a występujące
definicje pozostawiają wiele do życzenia”.

Autor opracowania przyznaje jednocześnie,
że aktualny zestaw 658 haseł niestety nie wyczerpuje całości problematyki analizowanych
przepisów, gdyż ich słowniki nie są metodycznymi opracowaniami definiującymi wszystkie
zagadnienia występujące w regulacjach.
***
Zapraszamy wszystkich architektów IARP do
aktywnego testowania tego zbioru. Zachęcamy także do nadsyłania propozycji nowych
haseł oraz uwag do już istniejących. Wszystkie uwzględnimy w kolejnych odsłonach Leksykonu, który z wiadomych względów – będzie
ewoluował tak, jak zmieniać się będzie nasze
otoczenie legislacyjne. Adres leksykonu:
> www.mpoia.pl/leksykon
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Zmiany w prawie
budowlanym od 01.01.2017
źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców1. Ustawa wprowadza ułatwienia i uproszczenia
m.in. dla inwestorów budowlanych.

C

Cele ustawy
Celem ustawy jest poprawa warunków
prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Nowelizacja wprowadza
w 20 ustawach zmiany, które mają uprościć
wykonywanie działalności gospodarczej.
Jedną ze zmienionych ustaw jest prawo budowlane. Zmiany redukują niektóre obowiązki
administracyjne, doprecyzowują zagadnienia
wywołujące wątpliwości interpretacyjne
oraz wprowadzają zapisy wspierające rozwój
i usprawnienie procesu inwestycyjnego.

Prostsza procedura budowy
zjazdów z drogi
Ustawa, która wchodzi w życie od nowego
roku, nowelizuje ustawę o drogach publicznych. Wprowadza zmiany, których celem jest
jednoznaczne wskazanie, że do uzyskania
rozstrzygnięcia w zakresie lokalizacji zjazdu
nie jest wymagana decyzja o warunkach
zabudowy, wydawana na podstawie art. 59
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Ułatwienia dla realizacji niektórych
inwestycji budowlanych
Uchwalona ustawa nowelizuje również
ustawę Prawo budowlane. Zmiany polegają
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na przyjęciu regulacji, które mają uprościć
postępowanie związane z realizacją obiektów budowlanych. Ustawa wprowadza
zwolnienie niektórych robót budowlanych
z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – będzie to dotyczyło następujących
inwestycji:
1. b
 udowy obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających
zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowych
budynków gospodarczych o powierzchni
zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości
konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz
suszarni kontenerowych o powierzchni
zabudowy do 21 m2. Dotychczas prace
takie wymagały zgłoszenia, po nowelizacji nie będzie wymagane ani pozwolenie
na budowę, ani zgłoszenie,
2. budowy wiat o powierzchni zabudowy
do 35 m2, przy czym łączna liczba tych
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni
działki. Obecnie budowa takich wiat
wymaga pozwolenia na budowę, natomiast po nowelizacji będzie wymagać
zgłoszenia,
3. budowy zjazdów z dróg krajowych oraz
zatok parkingowych na tych drogach.

Obecnie prace te wymagają pozwolenia
na budowę, a po nowelizacji będą wymagać zgłoszenia,
4. b
 udowy zjazdów z dróg powiatowych
i gminnych oraz zatok parkingowych na
tych drogach. Dotychczas wymagały
zgłoszenia, a po nowelizacji nie będą
wymagały ani pozwolenia na budowę,
ani zgłoszenia,
5. budowy przepustów o średnicy do
100 cm. Obecnie wymagają pozwolenia
na budowę, a po nowelizacji nie będą
wymagały ani pozwolenia na budowę,
ani zgłoszenia,
6. budowy przydomowych basenów
i oczek wodnych o powierzchni do
50 m2 i opasek brzegowych oraz innych
sztucznych, powierzchniowych lub
liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego,
brzegu morskich wód wewnętrznych,
niestanowiących konstrukcji oporowych. Dotychczas takie prace wymagały zgłoszenia, po nowelizacji nie będą
wymagały ani pozwolenia na budowę,
ani zgłoszenia,
7. i nstalacji klimatyzacyjnych. Od 1 stycznia
2017 r. nie będą wymagały ani pozwolenia
na budowę, ani zgłoszenia,
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Pakiet medyczny / benefit
pożądany przez pracowników
Robert Popielarz, główny specjalista ds. ubezpieczeń iExpert.pl SA

Od KOMISJI wydawniczej

Na łamach Z:A_#47 przedstawiliśmy pakiety ubezpieczeń zdrowotnych dedykowanych dla członków
naszego samorządu, przygotowanych dzięki staraniom podjętym przez Krajową Radę IARP
we współpracy z firmą iExpert. Uwzględniając specyfikę wykonywania zawodu architekta, oferta
skonstruowana została zarówno dla osób prywatnych, jak również dla firm i ich pracowników.
W bieżącym wydaniu Z:A przypominamy o tej formie skutecznego dostępu do usług medycznych
i skupiamy się na możliwościach korzystania z oferty „firmowej”.
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Zapewnienie dostępu do prywatnej opieki medycznej, to obecnie jeden ze skuteczniejszych
sposobów na to, aby zatrzymać wykwalifikowanego pracownika w firmie. Rynek pracy
zmienia się na korzyść szukających pracy,
a pracodawcy zaczynają postrzegać pozapłacowe benefity nie tylko jako konieczne, ale
przynoszące wymierne korzyści, dodatki do
wynagrodzenia.
Dziś projektowanie, jak nigdy dotąd, opiera
się na współpracy całego zespołu, a sukces
zależy przede wszystkim od ludzi, z którymi
pracuje architekt. Choroba, nawet szeregowego pracownika, może być przyczyną przerwy
w pracy, która stawia pod znakiem zapytania
powodzenie całego projektu. Dlatego niezwykle ważnym jest, aby mieć pod ręką pewne
i skuteczne rozwiązanie umożliwiające sprawną rekonwalescencję i powrót do zdrowia.
Możliwość korzystania bez limitu z porad
lekarzy specjalistów, wykonanie specjalistycznych badań diagnostycznych w krótkim
czasie, a następnie sprawne podjęcie leczenia
umożliwiają szybki powrót do zdrowia. To
z kolei znacznie zwiększa szanse na dokończenie projektu i wywiązanie się w terminie
z warunków umowy względem inwestora.
Niestety stan publicznej służby zdrowia nie
gwarantuje pacjentom sprawnego leczenia.
Mimo kolejnych reform, czas oczekiwania w kolejkach na wizytę pozostaje bez zmian. Według
raportu fundacji Watch Health Care, aby dostać
się do lekarza specjalisty w październiku i listopadzie 2016 roku trzeba było czekać średnio 2,9
miesiąca, a do niektórych specjalności znacznie
dłużej, np. do ortopedy aż 13 miesięcy, do
endokrynologa – ponad dziewięć.
W tej sytuacji prywatna opieka medyczna,
staje się niezwykle pożądanym dodatkiem
zwiększającym atrakcyjność pracodawcy
w oczach pracowników. Dla firmy to jednocześnie szansa na zwiększenie wydajności
i ograniczenie strat wynikających z absencji
pracowników.
Pracownie architektoniczne są coraz
bardziej świadome, że zmiany na rynku pracy
wymagają podejmowania działań na rzecz

IZBA ARCHITEKTÓW .

WYKRES 1 Świadczenia pozapłacowe w firmach
prywatna opieka
medyczna

ubezpieczenie
na życie

świadczenia
socjalne

Najbardziej pożądane
przez pracowników
42%

prywatna opieka
medyczna

40%

ubezpieczenie
na życie

35%
karnety
rekreacyjno-sportowe

Najczęściej oferowane
przez pracodawców
28%

20%

16%

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Raportu Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku”

zwiększania motywacji zespołu. Te tendencje
dostrzegł samorząd zawodowy architektów, dlatego zdecydował się we współpracy
z iExpert.pl na stworzenie oferty pakietów
medycznych, dedykowanych architektom.

Priorytet – szybki dostęp
Przygotowując program ubezpieczeń zdrowotnych dla IARP, naszym priorytetem było
zapewnienie możliwie szybkiego dostępu do
usług medycznych. Dlatego wybór padł na
TU Zdrowie – towarzystwo, które dysponuje
największą siecią placówek w Polsce i niskim
progiem dostępności.
W ramach pakietów architekci mają więc
dostęp do ponad 2 tys. przychodni, dzięki
czemu świadczenia mogą być realizowane na
terenie całego kraju. To rozwiązanie wpisuje się w specyfikę działalności pracowni
projektowych, które realizują kontrakty oraz
prowadzą nadzór inwestorski w kilku miejscach w Polsce.

Drugi podstawowy czynnik wpływający na dostępność to czas oczekiwania na
świadczenia. Wiele sieci, zwłaszcza w dużych
miastach, w okresach gdy rośnie liczba zachorowań, ma problem z szybkim umówieniem
wizyt. W TU Zdrowie termin wizyty do lekarzy
pierwszego kontaktu, oraz lekarzy specjalistów jest gwarantowany i wynosi – 24 godzin
w przypadku lekarzy pierwszego kontaktu
oraz od 3 do maksymalnie 5 dni w przypadku
specjalistów. Warto podkreślić, że wizyty
oraz badania są nielimitowane, co znacznie
ułatwia profilaktykę.
TU Zdrowie nie wymaga skierowań na wizyty u specjalistów, respektuje także skierowania na badania diagnostyczne wystawione
przez placówki spoza jego sieci medycznej.
Wizytę umawia się w przystępny sposób
poprzez kontakt z infolinią. Termin wizyty
lekarskiej lub badania można jednak ustalić
także osobiście, bezpośrednio w wybranej
placówce medycznej.
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Szeroki zakres w rozsądnej cenie
Program dla IARP łączy w sobie szeroki zakres
świadczeń medycznych przy zachowaniu
atrakcyjnych składek. Dostępne są trzy pakiety: podstawowy, rozszerzony i pełny, różniące
się katalogiem świadczeń – listą lekarzy
specjalistów oraz badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Pakiet podstawowy gwarantuje dostęp do 11 lekarzy specjalistów oraz do
najważniejszych badań diagnostycznych jak
USG, RTG, EKG czy spirometria i audiometria.
Najbardziej rozbudowany wariant gwarantuje wizyty u 36 lekarzy specjalistów i korzystanie z wysokospecjalistycznych badań
m.in. tomografu komputerowego, rezonansu
magnetycznego, Holtera, Dopplera oraz
pakietu zabiegów rehabilitacyjnych. Ludzi
młodych na pewno zainteresuje informacja,
że wszystkie pakiety zawierają opcje prowadzenia ciąży.
Koszt tego dodatkowego świadczenia
można dostosować do możliwości finansowych firmy – pakiety przygotowane z myślą
o pracowniach projektowych wahają się w granicach od 49 zł do 97 zł za pracownika. W opcji
gdy pakiet objąć ma także rodzinę, trzeba się
liczyć z wydatkiem od 133 do 262 zł w najbardziej rozbudowanej opcji.
Decydując o polisie zdrowotnej, pracodawcy powinni też pamiętać o ustawowym
obowiązku zapewnienia pracownikom, na
własny koszt, profilaktycznych badań pracowniczych w ramach Medycyny Pracy – można je
dołączyć do pakietu za niewielką dopłatą.

Inwestycja, nie koszt
Decyzja o objęciu pracowników dodatkowym
ubezpieczeniem zdrowotnym może okazać się
stosunkowo niewielką inwestycją, przynoszącą szereg korzyści.
Szybki dostęp do szerokiego grona specjalistów i specjalistycznych badań sprawia, że
pracownicy są sprawnie diagnozowani i objęci
właściwym leczeniem. Przekłada się to na
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krótszy czas ich absencji w pracy, a to z kolei
wiąże się z mniejszymi stratami firmy związanymi z nieobecnością oraz koniecznością
wypłacania im zasiłku chorobowego.
Dzięki dopasowaniu optymalnego zakresu
usług medycznych do potrzeb zespołu,
zwiększa się zaufanie pracowników oraz ich
lojalność względem firmy, co przekłada się na
mniejszą rotację i obniżenie kosztów ponoszonych na procesy rekrutacyjne.
Koszty można dodatkowo zredukować,
proponując pracownikom współpłatność za
pakiety – takie rozwiązanie jest akceptowane przez pracowników (aż 79 proc. według
raportu Pracuj.pl). Opcja współfinansowania
pozwala także uniknąć płacenia składek na
ZUS, gdyż jest to wówczas traktowane jako
świadczenie pozapłacowe.

Jak przystąpić do ubezpieczenia
Przystąpienie do ubezpieczenia jest wygodne
i proste. Pełna oferta wraz z OWU zmieszczona jest na stronie www.iexpert.pl, na którą
wejść można także poprzez link podany na
stronie www.izbaarchitektow.pl (zakładka:
Ubezpieczenia). Wystarczy wybrać, wypełnić
wniosek o ubezpieczenie i przesłać podpisany
skan, wraz z potwierdzeniem opłaty pierwszej
składki. Każdy, kto zdąży do 20-tego dnia
każdego miesiąca, będzie mógł korzystać
ze opieki medycznej od pierwszego dnia
następnego miesiąca. Warto podkreślić, że
na początku roku 2017 organizowana jest
promocja: każda pracownia która ubezpieczy
się do końca lutego przez pierwsze 3 miesiące
zapłaci składkę o 20% niższą.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy chętnie odpowiedzą na
wszelkie pytania i pomogą wybrać optymalny
zakres ubezpieczenia zdrowotnego.

Pisaliśmy o tym w Z:A
Ubezpieczenia zdrowotne dedykowane członkom IARP,
Robert Popielarz, Z:A_#47, s. 079

Składka
zdrowotna może
być finansowana
na trzy sposoby:
w całości pokrywa
ją pracodawca,
w całości pokrywa
ją pracownik albo
robią to wspólnie.
Jak będzie
to wyglądało
w konkretnym
przedsiębiorstwie
zazwyczaj jest
wynikiem negocjacji
i możliwości
finansowych firmy.

Robert Popielarz
główny specjalista
ds. ubezpieczeń iExpert.pl SA
gsm 608 006 160
> robert.popielarz@iexpert.pl
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Konkurencyjność
ubezpieczeń zdrowotnych
/ mikrowywiad z Robertem Popielarzem

P

Panie Robercie, publikujemy obok
informacje o ofercie ubezpieczeń
zdrowotnych dla architektów
i pracowników pracowni projektowych.
Zapytam wprost: jakie są gwarancje, że
oferta przygotowana przez państwa dla
architektów IARP jest atrakcyjna?

> Jako firma z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku mamy niezbędną wiedzę
i doświadczenie, aby przygotować optymalny
program spośród ofert dostępnych na rynku.
Najczęściej pełnimy funkcję multiagenta, co
oznacza, że oferując produkty renomowanych
towarzystw ubezpieczeniowych, reprezentujemy interesy naszych klientów. Działamy
niezależnie i nie jesteśmy bezpośrednio
powiązani z żadnym ubezpieczycielem na
polskim rynku. Aktualnie współpracujemy
bezpośrednio z 5 izbami zawodowymi, oprócz
architektów kompleksowo obsługujemy: adwokatów, radców prawnych, rzeczoznawców
majątkowych, fizjoterapeutów.
Dlaczego więc niektórzy architekci
odnoszą wrażenie, że ta propozycja nie
jest konkurencyjna wobec innych ofert
na rynku?

> Aby porównać oferty na rynku trzeba przyjąć kilkanaście kluczowych parametrów. Jednym z nich jest wielkość grupy przystępującej
do ubezpieczenia. Jeżeli biuro projektowe
zatrudnia kilkadziesiąt osób , to uzyskają one
niższą składkę niż przy 3 osobach pracujących
w jednej pracowni. To może być jeden z powodów trudności z porównaniem cen.
Często też architekci mylą ubezpieczenia
z abonamentami medycznymi. Te ostatnie są
zwykle oferowane dużym przedsiębiorstwom,
zatrudniającym wielu pracowników i stąd
niskie składki. Nie ma jednak mowy o zakupie
pakietu medycznego w tak niskiej cenie indywidualnie, lub dla małej firmy, co jest możliwe
w ofercie dla architektów IARP.

Zanim spojrzymy na cenę, należałoby też
dokładnie porównać zakres pakietu zdrowotnego - czyli możliwość dostępu do liczby
specjalistów (bez skierowania), nielimitowane
wizyty, liczbę badań diagnostycznych i laboratoryjnych.
A jest jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, może nawet najważniejsza: czas realizacji wizyty od momentu zgłoszenia.
Czyli chce pan powiedzieć, że najlepszy
dostęp do lekarzy zapewnia właśnie
oferta, którą proponujecie członkom Izby
Architektów?

> Obecnie sytuacja na rynku wygląda tak,
że największe sieci medyczne, zwłaszcza
w okresach „grypowych” mają problemy
by na bieżąco obsłużyć swoich pacjentów.
Mimo że posiadają prywatne abonamenty,
to do internisty, czy pediatry czekają po 7-10
dni, a do okulisty, czy neurochirurga nawet
po 2-3 miesiące.
W ofercie pakietów zdrowotnych dla
architektów IARP terminy wizyt są gwarantowane przez ubezpieczyciela. Lekarze
pierwszego kontaktu – 24 h, lekarze specjaliści od 3 do 5 dni. Należy też pamiętać,
że architekci mieszkają i pracują nie tylko
w dużych miastach, lecz również w małych
miejscowościach. W ofercie TU Zdrowie
dostępnych jest ponad 2500 placówek na
terenie kraju, co skraca czas wizyt i dojazdów
do gabinetów medycznych.
Ubezpieczyciel w ofercie IARP gwarantuje
nie tylko realizację wizyty, ale możliwy jest
również zwrot ubezpieczonemu kosztów
wizyty lekarskiej poniesionej przez niego
w dowolnie wybranym punkcie – jest to
szczególnie ważne, jeśli zaistnieje potrzeba
pilnej konsultacji w miejscu, którego nie
obejmuje sieć zakontraktowanych świadczeniodawców, np. w niewielkim kurorcie
turystycznym.

To może przez tak szeroki zakres usług
składki są jednak zbyt wysokie?

> Naszym priorytetem było przygotowanie
dla architektów rzetelnej oferty. W ubezpieczeniach, jak w większości dziedzin życia,
obowiązuje prosta zasada: jak polisa jest
tania, to jest właśnie tyle warta, czyli nie
można liczyć na wiele.
Architekci mają do wyboru kilka pakietów,
każdy więc może wybrać zakres jaki jest mu
potrzebny. Stale monitorujemy rynek i biorąc
pod uwagę zakres ubezpieczenia o którym
tutaj mówimy, trudno zaleźć lepszą ofertę
– zarówno pod względem kryterium jakości,
jak i ceny.
A jeśli architekt słyszy, że ktoś
z koleżanek lub kolegów jest jednak
ubezpieczony taniej?

> Proszę wziąć pod uwagę, że wynegocjowane dla członków Izby wysokości składek zdrowotnych są ofertą grupową, ale
nieobowiązkową. Z jednej strony jest więc
mało prawdopodobne by udało się uzyskać
podobne stawki rozmawiając z ubezpieczycielem indywidualnie, chyba że znacząco
węższy będzie zakres usług medycznych.
Z drugiej – ubezpieczyciel nie ma gwarancji,
nie wie ile osób skorzysta z oferty „izbowej”.
Oczywiście, składki mogłyby być niższe
gdyby ubezpieczenie zdrowotne wprowadzić jako obligatoryjne dla wszystkich
członków Izby, czyli ponad 11 tys. osób. Ale
przecież mówilibyśmy wtedy o zupełnie
innym rozwiązaniu.
Pamiętajmy, że proponowane ubezpieczenia zdrowotne są całkowicie dobrowolne. Każdy członek IARP ma swobodę wyboru, może przeanalizować rynek i podjąć
indywidualną decyzję: czy i gdzie chce się
ubezpieczyć. Oferta, którą przygotowaliśmy w odpowiedzi na inicjatywę Krajowej
Rady IARP tylko ten wybór poszerza.
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8. przebudowy budynków, których budowa
wymaga pozwolenia na budowę. Obecnie
taka przebudowa wymaga pozwolenia
na budowę; nowelizacja przewiduje, że
wymóg uzyskania pozwolenia na budowę
pozostanie dla przebudowy przegród
zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych,
9. przebudowy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych. Obecnie przebudowę
taką można zrealizować na podstawie
zgłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego
obszaru oddziaływania tych budynków.
W wyniku nowelizacji zgłoszenie będzie
wymagane jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz
elementów konstrukcyjnych budynków
mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie
prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych
budynków. W pozostałym zakresie
przebudowa nie będzie wymagała ani
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia,
10. r emontu obiektów budowlanych, których
budowa wymaga pozwolenia na budowę.
Obecnie taki remont wymaga zgłoszenia.
Nowelizacja przyjmuje, że zgłoszenia będą
wymagały takie remonty, które dotyczą
obiektów budowlanych innych niż budynki,
których budowa wymaga uzyskania
pozwolenia na budowę oraz przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga
uzyskania pozwolenia na budowę.

Przebudowy
Ponadto ustawa wprowadza zmiany polegające na zniesieniu obowiązku dokonania zgłoszenia także w odniesieniu do
przebudowy:
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1. o biektów gospodarczych związanych
z produkcją rolną i uzupełniających
zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: parterowych
budynków gospodarczych o powierzchni
zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości
konstrukcji nie większej niż 4,80 m oraz
suszarni kontenerowych o powierzchni
zabudowy do 21 m2,
2. w
 olnostojących parterowych budynków
gospodarczych, garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów
zimowych) o powierzchni zabudowy
do 35 m2, przy czym łączna liczba tych
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni
działki,
3. w
 olnostojących parterowych budynków
rekreacji indywidualnej, rozumianych jako
budynki przeznaczone do okresowego
wypoczynku, o powierzchni zabudowy
do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów
na działce nie może przekraczać jednego
na każde 500 m2 powierzchni działki.
Jednocześnie ustawa przyjmuje dopuszczenie budowy bez pozwolenia na budowę
silosów na materiały sypkie (mieszanki
paszowe, otręby itp.) do 7 m wysokości
(obecnie 4,5 m).

Nowe terminy dla zgłoszenia
sprzeciwu do zgłoszeń budowy
Ustawa wprowadza także skrócenie terminu
na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy
z 30 do 21 dni. Ma to zapewnić przyspieszenie rozpoczęcia procesu inwestycyjnego
w zakresie inwestycji na podstawie zgłoszenia. Ponadto ustawa wprowadza przepis
umożliwiający wydawanie z urzędu zaświadczeń o niewnoszeniu sprzeciwu do zgłosze-

nia przed upływem terminu, co ma zapewnić
możliwość wcześniejszego rozpoczęcia
inwestycji przy formalnym zabezpieczeniu
inwestora. Analogiczne zmiany są przewidziane w procedurze rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego oraz zmiany
sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Doprecyzowanie zapisów o istotnym
odstąpieniu od projektu
Ustawa doprecyzowuje zapisy dotyczące
istotnego odstąpienia od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub innych warunków
pozwolenia na budowę. Zgodnie z przyjętymi zmianami, nie jest istotnym odstąpieniem od projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę zmiana
wysokości, szerokości lub długości obiektu
budowlanego niebędącego obiektem
liniowym, jeżeli odstąpienie nie przekracza
2 proc. wymiarów określonych w projekcie
budowlanym i spełnia równocześnie inne
warunki (m.in. nie zwiększa zakresu obszaru
odziaływania obiektu, nie mieści się w zakresie wskazanych w ustawie odstępstw
oraz nie narusza przepisów technicznobudowlanych). Nieistotne odstąpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowę nie
wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Legalizacja samowoli budowlanej
Ustawa wprowadza regulacje dotyczące doprecyzowania i ujednolicenia postępowania
legalizacyjnego w przypadkach dokonania
samowoli budowlanej.

1_Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016 poz. 2255),
link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2255/1
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arch. Sławomir Żak
architekt IARP

Ignoranci i frajerzy

W

Wybitny filozof i socjolog, którego cytat
przywołałem jako motto artykułu,
z pewnością nie przypuszczał, że ta uniwersalna teza dotyczyć może również
zawodu architekta w całej jego twórczej
i tej mniej twórczej – przyziemnej egzystencji. Każdy z nas, kto wybrał ten
zawód, z pewnością nie myślał o sobie
jako o ignorancie lub impotencie. Gdy
tymczasem współczesny świat upokorzeń, zdaniem profesora Baumana, jest
rezultatem właśnie ignorancji i impotencji wynikających w pierwszym przypadku ze zdarzeń, które nas zaskakują,
w drugim zaś – z nieprzewidywalności
tego, co nas czeka, a co wpływa na pewność podejmowanych przez nas decyzji.

Wrocław, 11.01.2017

To poczucie niepewności, zdaniem
filozofa, w rezultacie ma zdecydowany
wpływ na obniżenie poczucia własnej
wartości. Przyczyną tych zjawisk,
kontynuując myśl profesora, jest
„kruchość związków, relacji, które
kiedyś obwarowane były dwustronnymi zobowiązaniami. Dziś wszystko
jest do odwołania, a długookresowe
zobowiązania to coś dla frajerów”.
Konsekwencją tej sytuacji jest dążenie
do ograniczenia zobowiązań, które
mają charakter stały. Stała praca, stała
umowa, stały standard wynagrodzeń,
stała – ugruntowana pozycja społeczna
i zawodowa. Bezpieczeństwo perspektywy losu – przy jednoczesnym braku wolności wyboru, zamienione zostało przez
współczesny świat na wielką wolność
wyboru bez gwarancji trwałości. W rezultacie takich zjawisk walka o władzę
staje się biurokratycznym zawiązywaniem rąk innym w imię bezpieczeństwa
perspektyw własnych.
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Cała sytuacja podyktowana jest obawą,
niepokojem i niepewnością stosunków,
w ramach których króluje permanentny
brak zaufania do partnera, przełożonego, kontrahenta. A na to wszystko
nakłada się kapitał, który nie zna granic
i zawsze podążał będzie za jeszcze większym zyskiem. To ponura wizja świata,
w którym króluje chaos strachu przed

i amunicji w machinie zagłady i okazał
się w tym zakresie świetnym organizatorem. Pytanie czy był ignorantem i impotentem próbującym jedynie dochować
zobowiązań zawodowych? I idąc dalej za
tą myślą: czy etyka zawodowa i w tym
rozumieniu zawód zaufania publicznego,
jakim jest architekt, powinny brać pod
uwagę, w ramach wpisanego do art. 17

Los otwiera nam możliwości,
ale to charakter dokonuje wyboru
						

prof. Zygmunt Bauman

każdym zagrożeniem mogącym zmienić
pogląd nawet największych optymistów.
W odniesieniu zaś do poglądów warto się
zastanowić, czy architekci jako zawód
zaufania publicznego takie poglądy na
obecny świat posiadają, czy też należą
już tylko i wyłącznie do zawodów bez
żadnych przekonań.

Konstytucji RP interesu publicznego,
jego aspekty humanitarne w rozumieniu
pojęć dobra i zła, a nie tylko wygody i postępu, piękna architektury jako sztuki
apolitycznej? Historia zna wiele przykładów architektów tworzących znakomite
dzieła dla satrapów i tyranów, ale kto
o tym pamięta i mówi? Niewielu…

Albert Speer, nadworny architekt Adolfa
Hitlera, otrzymał jeden z najniższych
wyroków w Procesie Norymberskim nad
najbardziej okrutną, stworzoną przez
człowieka przeciwko człowiekowi, organizacją świata. Można się przy tej okazji
zastanowić, czy sędziowie brali pod
uwagę jego architektoniczne dokonania
zawodowe? Z pewnością nie. Przypomnijmy, że Albert Speer był w pewnym
okresie także ministrem uzbrojenia

Jednak rozumienie rzeczywistości, od
której nie da się uciec, daje nadzieję na
tworzenie przyszłości, na którą nie jesteśmy tylko skazani. A słowo architekt,
tak powszechnie stosowane w mowie
potocznej w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości zobowiązuje do unikania
obojętności na zjawiska społeczne.
Grzech zaniechania w tym „obszarze
oddziaływania” nie powinien więc nam,
architektom, nigdy zagrażać. 
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Austriacki pomysł
na drzwi wejściowe
Karol Niespodziewański

Wyznaczają granicę między światem zewnętrznym a prywatnym wnętrzem. Są wizerunkowym
ukoronowaniem inwestycji, witają gości, zabezpieczają zarówno przed zimnem, jak i włamaniem.
Drzwi wejściowe to jeden z najważniejszych elementów domu i mieszkania.

N

Niejednemu inwestorowi, realizującemu
projekt domu, sen z powiek spędza pytanie:
co właściwie kryje się pod pojęciem wysokiej
jakości drzwi wejściowych? Odpowiedź sugerująca jedynie ich solidność i trwałość wydaje się
zbyt banalna. Elementami decydującymi o wyborze powinny być także: energooszczędność,
zaawanasowane technologicznie systemy
bezpieczeństwa oraz stylistyka dopasowana
do koncepcji całego budynku. Drzwi zewnętrzne muszą być szczelne i skonstruowane w taki
sposób, aby zminimalizować ryzyko dostania
się do środka nieproszonych gości, a także wykonane z materiałów, które nie stracą w krótkim czasie swoich walorów estetycznych. Jednak przy takiej mnogości parametrów trudno
zdecydować się na konkretny model. Pomocna
może okazać się oferta firmy Internorm, która
daje szerokie możliwości indywidualizacji
drzwi. Możliwość kształtowania ich wyglądu
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i różnorodność materiałów, z których są wykonane – od drewna, przez aluminium, po beton
i ceramikę – ułatwiają dopasowanie produktu
do wyjątkowego charakteru inwestycji.

Piękno na wejściu
Dla osób ceniących wysublimowany i minimalistyczny dizajn, projektanci firmy Internorm
przygotowali drzwi aluminiowe AT 410.
Ich wzornictwo to zaproszenie do świata surowej, ascetycznej, a jednocześnie niezwykle
lekkiej stylistyki.
– Osiągnięcie takiego efektu było możliwe
dzięki zlicowaniu ościeżnicy ze skrzydłem
drzwiowym, zastosowaniu ukrytych okuć
i wpuszczonym pochwytom – tłumaczy Marcin Ksokowski, dyrektor zarządzający w IFTM
Internorm. – Wprowadzenie pochwytów
w blat drzwiowy spotęgowało ich minimalistyczną w wyrazie estetykę.

We wszystkich modelach drzwi AT 410
można zastosować naświetla boczne lub
górne, które wpuszczą naturalne światło
do pomieszczenia. Produkt jest dostępny
we wszystkich kolorach z palety Internorm.
Warto jednak podkreślić, że w ofercie firmy
znajduje się propozycja dedykowana dla miłośników zimnych barw i industrialnej stylistyki
– drzwi z powłoką betonową. To rozwiązanie
powinno zainteresować zwłaszcza projektantów stawiających na nowoczesne rozwiązania
i materiały takie jak stal, beton i szkło.
Nie sposób pominąć również parametrów
technicznych drzwi AT 410, które dowodzą,
że są dopracowane nie tylko pod względem
estetycznym, lecz także świetnie wpisują
się w pasywne budownictwo XXI wieku. Ich
izolacyjność cieplna wynosi Ud= 0,78 W/m2K.
Taki efekt osiągnięto m.in. dzięki specjalnej
konstrukcji skrzydła drzwiowego, którego
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rdzeń wypełniony jest termiczną pianką z poliamidu i podzielony na 2 części, zapewniając
maksymalną stabilność. Profil wykończony
jest od strony wewnętrznej i zewnętrznej
nakładką aluminiową, a jego głębokość
wynosi 93 mm. Dodatkowo trzykomorowy
próg ościeżnicy zbudowany jest z przekładek
z poliamidu o grubości 30 mm i rdzenia również wypełnionego pianką izolacyjną, który
zapewnia wyjątkowo skuteczną ochronę przed
ucieczką ciepła.

Drzwi do bezpieczeństwa
Oprócz życzliwego i czujnego sąsiada,
odpowiednie drzwi wejściowe to najprostszy sposób na lepsze zabezpieczenie domu
przed włamaniem. Od wytrzymałości drzwi,
jakości zamka oraz zastosowanych rozwiązań
technologicznych zależy bezpieczeństwo
mieszkańców i ich mienia. Z tego względu
warto zwrócić uwagę na drzwi drewniano-aluminiowe HT 410. Ich trzy, całkowicie ukryte,
zawiasy, zamek wieloryglowy z okuciem
zatrzaskowym oraz specjalna konstrukcja
skrzydła – nawet w wersji zupełnie podstawowej – zapewniają klasę odporności na
włamanie WK2. Co więcej, wszystkie drzwi
produkowane przez Internorm są standardowo wyposażone w ryglowanie pięciopunktowe, rygle obrotowe i stalowe bolce z dodatkową masywną listwą zamykającą. Szyba użyta
do stałego naświetla bocznego wykonana jest
z bezpiecznego szkła wielowarstwowego VSG.
Dodatkowo produkt świetnie stawia czoła najsroższym warunkom atmosferycznym.

Konstrukcja płytowa wykonana z połączenia
drewna, aluminium i pianki termoizolacyjnej osiąga najwyższą klasę klimatyczną
c/d/e klasę 3*. Izolacyjność cieplna drzwi
HT 410 wynosi Ud=0,58 W/m2K. Konstrukcja
płytowa gwarantuje też świetną stabilność
mechaniczną.

Klucz, który otwiera wszystkie drzwi
Bezpieczeństwo domu podnieść może również system kontroli dostępu. Nowoczesnym
rozwiązaniem, oferowanym w drzwiach
wejściowych Internorm, jest tzw. „system
jednego klucza”. Jednym elektronicznym
kluczem można otworzyć kilka lub kilkanaście wkładek w domu. System daje też
możliwość określenia, do których drzwi mają
dostęp poszczególni użytkownicy. Pozwala
to w prosty sposób ograniczyć możliwość
wejścia niektórych osób do określonych
pomieszczeń. Dodatkowo, w wypadku zgubienia klucza, nie ma konieczności wymiany
wszystkich zamków. Wystarczy tylko przekodować wkładki.
Innym rozwiązaniem, które oferuje firma
Internorm, jest wyposażenie drzwi wejściowych w czytnik linii papilarnych. System
w łatwy sposób umożliwia dodawanie kolejnych osób uprawnionych, a jego intuicyjne
i inteligentne oprogramowanie rozpoznaje
nawet rosnące palce dzieci. 

3

1_Drzwi aluminiowe AT 410 ze skrzydłem
zlicowanym z ościeżnicą, wpuszczonym
pochwytem oraz naświetlem bocznym
z mleczną potrójną szybą
2_Drzwi drewniano-aluminiowe HT 410
o izolacyjności Ud = 0,53 W/m2K oraz
naświetlami z dwóch stron
3_Drzwi AT 410 z zewnętrzną betonową
powłoką, aluminiowym pochwytem oraz
naświetlem bocznym

* Badanie sprawdza stopień odkształcenia drzwi w trzech różnych
strefach klimatycznych oznaczonych jako c/d/e. Ocena przedstawiana
jest za pomocą klas (0-3), gdzie klasa 3 jest klasą najlepszą, czyli
drzwi odkształciły się w najmniejszym stopniu.

Więcej informacji:
www.internorm.pl,
www.okna-pasywne.pl
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Naturalne doświetlanie
dużych obiektów
Piotr Górzycki

Naświetla dachowe to rozwiązanie stosowane coraz częściej, pozwala bowiem zmniejszyć
koszty energii elektrycznej zużywanej na oświetlanie pomieszczeń. Te oszczędności są
szczególnie zauważalne w dużych obiektach kubaturowych takich jak hale przemysłowe,
handlowe czy magazyny, a także obiekty użyteczności publicznej. Wybierając konkretny
produkt, trzeba jednak zwrócić uwagę również na jego właściwości termiczne.

N

Naświetla nie tylko doświetlają, mogą też
służyć do odprowadzania zużytego, nagrzanego i wilgotnego powietrza z pomieszczeń
oraz grawitacyjnego usuwania dymu w trakcie
pożaru. Pamiętać jednak należy, że utrzymanie obiektów o znaczącym metrażu lub
gabarytach wiąże się z potrzebą dostarczenia
odpowiedniej, zwykle niemałej, ilości energii
na cele ogrzewania. A w związku z tym, że
na halach przemysłowych naświetla zajmują
zwykle powierzchnię równą 1/8 powierzchni
podłogi, a w halach magazynowych 1/12 tej
powierzchni – aspekt termiki urasta do rangi
głównej informacji, którą powinien uzyskać inwestor chcący zastosować to rozwiązanie. Tym
bardziej, że od 1 stycznia 2017 roku zaostrzeniu
ulegają wymogi stawiane współczynnikom
przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych
i drzwi zewnętrznych. Ciepło przenikające
przez te przegrody nie może być teraz większe
niż wartości U(max) określone w tabeli 1.

Nie tylko komponenty
Do okien połaciowych można zaliczyć m.in.
świetliki punktowe, klapy dymowe, naświetla
pasmowe lub szedowe (dwuspadowe). Wymieniona grupa produktowa od 2017 roku będzie
musiała charakteryzować się współczynnikiem U=1,3 W/(m2K) dla obiektów ogrzewanych, w których na skutek działania systemu
ogrzewania lub wyniku bilansu strat i zysków
ciepła, utrzymywana jest temperatura ti ≥ 16oC
(patrz tabela 1).
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Warto w tym momencie zaznaczyć, że
mówimy o współczynniku przenikania ciepła
dla całego produktu, a nie tylko jego części (komponentów) oraz zwrócić uwagę na
odpowiednie normy przedstawione w tabeli 2,
które mówią, w jaki sposób ten współczynnik
kalkulować i interpretować. Aby uniknąć problemów interpretacyjnych, należy zapoznać się
dodatkowo z wytycznymi organizacji Eurolux 1,
które w sposób kompleksowy wyjaśniają, jak
liczyć parametr U naświetli dachowych.

Konkretny przykład oszczędności
Żeby móc porównać własności cieplne omawianej grupy produktów budowlanych, należy
zwrócić uwagę, jakie parametry deklarują
producenci i czy kalkulują je w oparciu o właściwe normy. Jak duży wpływ na oszczędności
w ogrzewaniu hali ma termika zainstalowa-

nych naświetli, pokazuje przykład przedstawiony w tabeli 3. Hala o powierzchni 5000 m2
jest ogrzewana olejem opałowym. Na obiekcie
będą zainstalowane trzy naświetla pasmowe Lamilux CI System Typ B o wymiarach
3,00 x 35,00 m. Wypełnienie naświetli będzie
stanowić podwójny układ płyt poliwęglanu
komorowego o grubości 10 mm oraz płyta
poliestrowa gwarantująca klasę NRO.
Jeżeli porównamy powyższe naświetle
Uw1 = 1,6 W/(m2K) z naświetlem z mostkami
termicznymi Uw2 = 2,3 W/(m2K) to otrzymujemy różnicę rzędu 0,7 W/(m2K). Przy efektywnej powierzchni jednego naświetla 123 m2
(powierzchnia łuku) rzutuje to na zużycie oleju
opałowego większe o 861 litrów w skali roku.
Przy wyborze trzech naświetli bez mostków
termicznych użytkownik obiektu uzyska więc
oszczędności rzędu 7000 złotych rocznie.

Tabela 1. Współczynnik przenikania ciepła U (dane z rozporządzenia,
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 + zmiana Dz.U. 2013, poz. 926) )
Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne

1

2

Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe
i powierzchnie przezroczyste i nieotwieralne:
a) przy ti ≥ 16oC
b) przyt ti < 16oC
Okna połaciowe:
a) przy ti ≥ 16oC
b) przy ti < 16oC

Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2K)]
od 1 stycznia 2014

od 1 stycznia 2017

od 1 stycznia 2021

1,3
1,8

1,1
1,6

0,9
1,4

1,5
1,8

1,3
1,6

1,1
1,4
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Tabela 2. Wykaz norm
Grupa produktowa
Naświetla pasmowe (łukowe
lub dwuspadowe):
• na podstawach stalowych,
• na podstawach zastanych
(betonowych, ceglanych),
• naświetla nieotwieralne,
• naświetla z klapami
wentylacyjnymi,
wentylacyjno-dymowymi.

Opis współczynnika U [W/(m2K)]

Norma

EN 10077
Ug – współczynnik przenikania ciepła przeszklenia
Cieplne właściwości użytkowe Uw – współczynnik przenikania ciepła górnej sekcji urządzenia
(profile aluminiowe, przeszklenie, zintegrowane klapy)
okien, drzwi i żaluzji.
Obliczanie współczynnika
przenikania ciepła.
Pr EN 14963
Przekrycia dachowe
– świetliki pasmowe
tworzywowe z podstawami
– Klasyfikacja, wymagania
i metody badań

Ważny przebieg izotermy
Poza współczynnikami przenikania ciepła, równie ważną kwestią jest optymalny
przebieg izotermy 10oC wewnątrz konstrukcji
naświetla (w tabeli 4 izoterma 10oC została
oznaczona kolorem czerwonym). Tak zaprojektowane urządzenie gwarantuje komfort
i bezpieczeństwo użytkowania.
Najczęściej występujące warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach obiektów przemysłowych charakteryzują się temperaturą
powietrza na poziomie ok. 20oC i wilgotnością
względną rzędu ok. 50%, dając temperaturę
punktu rosy na poziomie 9,3oC. Jeżeli izoterma
wychodzi poza konstrukcję urządzenia,
dokładnie w tym miejscu powstaje kondensat,
a nawet szron. Dodatkowo przy mostkach
cieplnych istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia pleśni.
Systemowe rozwiązania naświetli i świetlików punktowych, przedstawione w tabeli 4,
eliminują problemy związane z mostkami
cieplnymi.
***
Podsumowując, ważne jest, aby w trakcie
realizacji inwestycji znaleźć kompromis
pomiędzy kosztami budowy a kosztami przyszłej eksploatacji obiektu. Inwestorzy powinni
pamiętać, że efektem końcowym zapewnienia
odpowiedniej termoizolacji naświetli, będzie
obniżenie rachunków płaconych za coraz droższą energię oraz komfort i bezpieczeństwo
użytkowania obiektu.

Świetliki punktowe stałe
(nieotwierane)

EN 1873
Prefabrykowane akcesoria
dla zadaszeń – indywidualne
Świetliki punktowe otwierane: świetliki tworzywowe
• wentylacyjne,
z podstawami – Specyfikacja
• klapy wentylacyjnowyrobu i metody badań
dymowe,
• klapy dymowe.

Urc – współczynnik przenikania ciepła całego urządzenia
(z uwzględnieniem podstawy naświetla)
Projekt normy EN 14963 doprecyzowuje obliczanie współczynnika
przenikania ciepła dla całego urządzenia, poprzez uwzględnienie
liniowego współczynnika przenikania ciepła ψ na styku podstawy
naświetla i jego górnej sekcji. Parametr ψ charakteryzuje
dodatkowe straty ciepła w miejscu występowania liniowego
mostka cieplnego, odniesione do metra bieżącego tego mostka.
Ut – współczynnik przenikania ciepła przeszklenia
Ur – współczynnik przenikania ciepła górnej sekcji urządzenia
(ramka+przeszklenie)
Urc – współczynnik przenikania ciepła całego urządzenia
(z uwzględnieniem podstawy urządzenia)

Tabela 3. Naświetle pasmowe o wymiarach
w świetle podstawy 3,00 x 35,00 m
Parametry naświetla CI System typ B, bez mostków
termicznych

Parametry naświetla z mostkami termicznymi

Ug1 = 1,6 W/(m2K)

Ug2 = 1,6 W/(m2K)

Uw1 = 1,6 W/(m2K)

Uw2 = 2,3 W/(m2K)
ΔUw= 0,7 W/(m2K)

Efektywna powierzchnia jednego naświetla: 123 m2
Różnica w zużyciu oleju opałowego w skali roku: 861 litrów
(obliczenia przy utrzymaniu temperatury wewnątrz obiektu 20oC i średniodobowej temperaturze powietrza 8°C)
Tabela 4. Przykłady rozwiązań dla naświetli dachowych
pozbawionych mostków termicznych
Odseparowanie termiczne na połączeniu
górnej sekcji naświetla z podkonstrukcją

Odseparowanie termiczne skrzydła klapy
od konstrukcji naświetla

Zastosowanie tworzyw sztucznych
w miejsce metalowych elementów,
które charakteryzują się wysoką
przewodnością cieplną

1_D etermination of thermal transmittance of rooflights of plastics in
accordance with EN 1873 and EN 14963

Piotr Górzycki
ekspert ds. naświetli dachowych
Lamilux Polska Sp. z o.o.
> piotr.gorzycki@lamilux.pl
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Akustyka. Wymagania
normy pogłosowej
/ chłonność akustyczna
arch. Mikołaj Jarosz

W projekcie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie*,
pojawiła się Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 dotycząca akustyki wnętrz w budynkach
użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Warto przyjrzeć się jej wymaganiom
i parametrom, jakimi operuje. Zacznijmy od chłonności akustycznej.

N

Norma dotycząca akustyki wnętrz
W obowiązującym rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, umieszczone są ogólne postulaty dotyczące ochrony pomieszczeń w budynkach przed hałasem pogłosowym (§ 323,
ust. 2, pkt 4) oraz zapewnienia, tam gdzie jest
to istotne, dobrych warunków akustycznych
do odbioru mowy i muzyki (§ 326, ust. 5).
W rozporządzeniu nie ma natomiast żadnych
konkretnych wymagań, zaleceń czy chociażby
kryteriów oceny.
W czerwcu 2015 roku opublikowano
normę PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka bu* Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dnia 31.10.2016 r.
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dowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy
w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”, która ułatwia projektantom
odniesienie się do ogólnych wskazówek WT,
dostarczając precyzyjne wymagania. W zależności od typu pomieszczenia wymagania
te mogą być określone poprzez: maksymalny dopuszczalny czas pogłosu, minimalną
wartość wskaźnika zrozumiałości mowy lub
właśnie minimalną chłonność akustyczną.
Projekt rozporządzenia MIB zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, wprowadza tę
normę do wykazu polskich norm powołanych w WT.

Pochłanianie dźwięku przez materiały
Jeżeli fala dźwiękowa trafi na jakąś przeszkodę,
to może ulec odbiciu lub pochłonięciu przez
materiał, z którego ta przeszkoda jest zbudowana. W praktyce bardzo rzadko się zdarza,
aby było to całkowite, stuprocentowe odbicie
czy całkowite pochłonięcie fali akustycznej.
Zwykle oba te zjawiska występują równocześnie, przy czym proporcje między energią
akustyczną odbitą i pochłoniętą przez dany
materiał zmieniają się w zależności od częstotliwości dźwięku. Własności dźwiękochłonne
danego materiału są mierzone w laboratorium
w tzw. komorze pogłosowej. Dla materiałów
powierzchniowych (takich jak wykładziny
dywanowe czy sufity podwieszane) wyznacza
się tam wartości pogłosowego współczynnika
pochłaniania dźwięku αs (osobno dla 18 pasm
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Przykład pomieszczenia o małej chłonności akustycznej. Twarde wykończenie: tynkowane ściany
i sufit, bezspoinowa wykładzina PVC klejona na wylewce, okna i drzwi. A = ok. 0,15 x S [m 2]

fot. szymon polański

częstotliwości). Na podstawie wartości αs, wylicza się wartości praktycznego współczynnika
pochłaniania dźwięku αp (już tylko dla 6 pasm
częstotliwości: 125, 250, 500, 1000, 2000
i 4000 Hz). Dla danej częstotliwości αp przybiera wartości od 0 (materiał całkowicie odbijający
dźwięk) do 1 (materiał całkowicie pochłaniający dźwięk). Jeżeli dany materiał, w danym
paśmie częstotliwości charakteryzuje się
praktycznym współczynnikiem pochłaniania
dźwięku αp = 0,9 oznacza to, że 10% energii fali
akustycznej ulega odbiciu od tego materiału,
a 90% jest pochłaniane. Nie znaczy to jednak,
że te 90% po prostu znika. Część „nieodbitej”
energii akustycznej jest zamieniana na energię
cieplną wewnątrz materiału dźwiękochłonnego, a część przenika przez niego na drugą
stronę. Stąd wniosek, że bardzo dobry materiał
dźwiękochłonny nie musi, i zwykle nie jest,
dobrym materiałem dźwiękoizolacyjnym.
Do obliczeń akustycznych stosuje się
współczynniki αp i αs, natomiast dla uproszczonej klasyfikacji materiałów używany jest
jednoliczbowy ważony wskaźnik pochłaniania dźwięku αw. Wskaźnik ten jest wyliczany
z αp i także przyjmuje wartości z zakresu 0-1.
W użyciu są także klasy pochłaniania dźwięku
od A do E, gdzie klasą A oznacza się materiały
najsilniej pochłaniające dźwięk.

fot. mikołaj jarosz

Na zdjęciu po lewej: Komora bezechowa
Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH.
Na wszystkich powierzchniach
ograniczających pomieszczenie
zainstalowano ustroje idealnie pochłaniające
dźwięk. Przykład pomieszczenia o skrajnie
dużej chłonności akustycznej

Chłonność akustyczna pomieszczenia
Jeśli pomnożymy pole powierzchni jakiejś
przegrody (np. stropu) przez współczynnik pochłaniania dźwięku (właściwy dla
materiału, z którego została wykonana, lub
którym została wykończona) to otrzymamy chłonność akustyczną tej przegrody.
Oczywiście chłonność akustyczna będzie
tym większa, im wyższy będzie współczynnik pochłaniania dźwięku i im większa
powierzchnia przegrody. Dla tego samego
materiału będzie też przyjmowała różne
wartości, w zależności od częstotliwości.
Chłonność akustyczna oznaczana jest literą
A i podawana w metrach kwadratowych.
Oznacza ona hipotetyczne pole powierzchni
idealnego absorbera dźwięku (całkowicie
pochłaniającego), który pochłaniałby taką

Pomieszczenie o bardzo dużej chłonności akustycznej. Miękkie i porowate materiały: dźwiękochłonny
sufit podwieszany, wykładzina dywanowa, otwarte regały z księgozbiorem. A = ok. 1,8 x S [m2]

Z:A _#53 11/12_2016

107

Z:A

TECHNIKA W ARCHITEKTURZE

ilość energii akustycznej jak rozpatrywana przegroda. Innymi słowy: jeśli pole
powierzchni sufitu wynosi 100 m2 i jest on
wykończony gładzią gipsową o αp = 0,02 (dla
1000 Hz) to chłonność akustyczna tego sufitu wyniesie 2 m2. Będzie więc on pochłaniał
tyle energii dźwiękowej (w paśmie 1000 Hz)
co idealny absorber o powierzchni 2 m2.
Jeśli dodamy do siebie chłonność akustyczną podłogi, ścian sufitu, okien, drzwi
itd. to otrzymamy całkowitą chłonność
akustyczną pomieszczenia. Jeśli odniesiemy
chłonność akustyczną pomieszczenia A do
pola powierzchni jego rzutu S, to otrzymamy wskaźnik pozwalający ocenić charakter
akustyczny tego pomieszczenia. Norma
PN-B-02151-4:2015-06 operuje takim właśnie
wskaźnikiem. Określa ona, dla różnych typów
pomieszczeń, minimalną chłonność akustyczną jako krotność powierzchni rzutu S
pomieszczenia (patrz tab. 1).
Wymagana chłonność akustyczna powinna być osiągnięta w każdym z oktawowych
pasm o częstotliwości 500, 1000 i 2000 Hz.
Wymaganie dotyczy pomieszczeń o wysokości
w świetle wykończenia do 4 m. Jeśli dane pomieszczenie jest wyższe, to wartości podane
w tabeli powinny być zwiększone proporcjonalnie do wzrostu wysokości ponad 4 m.

W szkole i w biurze
Pomieszczenia o dużej chłonności akustycznej są cichsze i mniej pogłosowe. Dźwięki
w nich wytwarzane mają znacznie mniejszy
zasięg przestrzenny (szybciej zanikają w miarę
oddalania się od źródła dźwięku). Dobrym
przykładem mogą być korytarze szkolne.
Typowo wykończone pomieszczenie tego
typu (tynkowane ściany i sufit, bezspoinowa
wykładzina PVC klejona na wylewce) będzie
charakteryzowało się chłonnością akustyczną
na poziomie A = ok. 0,15 x S [m2] (dla 1000 Hz).
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Zwiększenie jej do poziomu normowego
A ≥ 1,00 (a więc przeszło sześciokrotne)
pozwala na zredukowanie poziomu hałasu
wytwarzanego przez dzieci o 10-12 dB. W subiektywnym odbiorze oznacza to przeszło
dwukrotne obniżenie hałasu bez ingerencji
w zachowanie uczniów.
Innym przykładem może być biuro typu
open space. Jeśli pomieszczenie tego rodzaju
będzie posiadało twardy sufit (tynk lub sufit
podwieszany z pełnych płyt GK) to zanik
dźwięku wraz z podwojeniem odległości
od źródła wyniesie DL 2 = 2-3 dB. Instalacja sufitów dźwiękochłonnych o αw > 0,9
pozwoli zwiększyć chłonność akustyczną
(w paśmie 1000 Hz) z A = ok. 0,35 x S [m2]
do A = ok. 1,20 x S [m2] i zwiększyć zanik
przestrzenny dźwięku do DL 2 = 5-6 dB,
a w przypadku równoczesnego użycia ekranów
akustycznych między grupami stanowisk,
nawet do DL 2 = ok. 10 dB. Pozwoli to na
radykalną redukcję głównej uciążliwości biur
otwartych – rozpraszających uwagę rozmów
docierających z innych stanowisk.
***
Na stronie www.ecophon.pl/PN dostępny jest
przewodnik do normy PN-B-02151-4:2015-06.
Definiując rodzaj pomieszczenia, można sprawdzić, jakie są dla niego wymagania i zapoznać
się z zaleceniami projektowymi. W przypadku pomieszczeń, w których wymagane jest
zapewnienie minimalnej chłonności akustycznej, można dokonać stosownych obliczeń we
wbudowanym kalkulatorze.

Tabela 1. Minimalna chłonność
akstyczna pomieszczeń według
normy PN-B-02151-4:2015-06
Typ pomieszczenia
Pracownie zajęć technicznych
i warsztaty szkolne

0,6 x S

Szatnie w szkołach i przedszkolach

0,6 x S

Korytarze w szkołach i przedszkolach

1,0 x S

Klatki schodowe w przedszkolach,
szkołach, obiektach służby zdrowia
i administracji publicznej (nie dotyczy
zamkniętych klatek schodowych
służących wyłącznie do ewakuacji lub
do celów technologicznych)

0,4 x S

Biura wielkoprzestrzenne,
otwarte pomieszczenia do prac
administracyjnych tzw. „open
space”, sale operacyjne banków
i urzędów, biura obsługi klienta oraz
inne pomieszczenia o podobnym
przeznaczeniu

1,1 x S

Centra obsługi telefonicznej

1,3 x S

Sale chorych na oddziałach
intensywnej opieki medycznej

0,8 x S

Poczekalnie i punkty przyjęć
w szpitalach i przychodniach
lekarskich

0,8 x S

Korytarze w hotelach, szpitalach
i przychodniach lekarskich

0,6 x S

Kuchnie i pomieszczenia zaplecza
gastronomicznego (z wyjątkiem
magazynów)

0,4 x S

* S – pole powierzchni rzutu pomieszczenia

Mikołaj Jarosz
concept developer, Ecophon
> mikolaj.jarosz@saint-gobain.com

Minimalna chłonność
akustyczna A [m2]
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Jedna deklaracja
dla całego systemu
Maciej Januszewski, kierownik produktu

Siniat wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej poddał kompleksowym testom mechanicznym,
akustycznym i odporności ogniowej oferowane przez siebie systemy suchej zabudowy. W efekcie,
w miejsce osobnych klasyfikacji ogniowych, raportów z badań akustycznych czy też mechanicznych
– otrzymano Deklarację Właściwości Użytkowych dla systemów suchej zabudowy. Jest to zbiór
spójnych dokumentów oznaczony znakiem CE, zgodny z Europejskim Rozporządzeniem o wyrobach
i systemach budowlanych CPR.

D

Dla wielu osób nie znających specyfiki pracy
architekta, sporą niespodzianką może być to,
z jak ogromną liczbą różnego rodzaju dokumentów wiąże się projektowanie. Wymaga
ono nie tylko znajomości przepisów prawa
budowlanego czy kompletowania dokumentacji wymaganej przez urzędy, ale też sięgania
do wszelkiego rodzaju atestów i deklaracji
właściwości użytkowych dla niemal każdego
przewidzianego w projekcie produktu. Z tego
względu niezwykle cenne stają się wszystkie
rozwiązania mogące wspomóc i przyspieszyć
pracę, a także ułatwić koordynację międzybranżową i opanowanie biurokracji towarzyszącej projektowaniu architektonicznemu.

Kompleksowa certyfikacja
Wyobraźmy sobie na przykład, że zamiast
osobnych deklaracji parametrów użytkowych
dla poszczególnych materiałów – otrzymujemy deklarację parametrów dla całego systemu
– na przykład ściany działowej czy sufitu
podwieszanego. Zamiast zbioru dokumentów
dotyczących osobno zawiesi, profili, płyt etc.
– mamy jeden spójny dokument dopuszczający, zgodny z Europejskim Rozporządzeniem o wyrobach budowlanych CPR. Rzecz
tym bardziej istotna, że nawet posiadając
dokumenty dla poszczególnych elementów
systemu – nie jesteśmy w stanie przewidzieć
wszystkich ich wzajemnych interakcji. Przykładowo zastosowanie płyt o gwarantowanej
izolacyjności akustycznej, nie da stuprocentowej pewności, że po połączeniu ich z profilem
nośnym i wypełnieniu ściany wełną mineralną
nie otrzymamy szeregu punktowych mostków
akustycznych. Nie da się tego określić bez

110

Z:A _#53 11/12_2016

przeprowadzenia kompleksowych testów,
którym poddany zostanie cały system.

System suchej zabudowy przebadany
Takie właśnie badania przeprowadziła wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej firma
Siniat. Objęły one przede wszystkim badania
mechaniczne, akustyczne i odporności ogniowej kompletnych systemów suchej zabudowy.
Efektem było wystawienie na przebadane
systemy Deklaracji Właściwości Użytkowych,
oraz oznaczenie ich symbolem CE. Dla projektantów pracujących poza granicami Polski
istotna jest możliwość stosowania systemów
posiadających certyfikację CE obowiązującą na terenie całej Unii Europejskiej, bez
konieczności posiadania na nie dodatkowych
certyfikatów wymaganych przez dany rynek.
Warto podkreślić też, że deklaracja producenta jest gwarancją bezpieczeństwa i zwiększa
znacząco jego odpowiedzialność za parametry
systemu suchej zabudowy.
Równie ważne jest to, że procedura
potwierdzenia właściwości technicznych
rozwiązań od dzisiaj ulega uproszczeniu
– wystawiona przez Siniat Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) na system jest
kluczowym dokumentem dopuszczającym go
do obrotu w krajach Unii Europejskiej, zgodnie
z Rozporządzeniem CPR. DWU staje się
jedynym i wystarczającym dokumentem do
potwierdzenia charakterystyk zastosowanego
rozwiązania systemowego, co upraszcza do
minimum długotrwały i pracochłonny proces
gromadzenia i udostępniania dokumentacji.
Wprowadzona przez Siniat dokumentacja
w postaci DWU na systemy suchej zabudo-

wy pozwala zaoszczędzić czas oraz wpływa
na większy komfort pracy, a stosowanie
rozwiązań ze znakiem CE buduje wizerunek
profesjonalisty.
***
Ułatwienia w skomplikowanej pracy architekta mogą „iść z góry” – przez upraszczanie
procedur i ustanawianie nowelizacji aktów
prawnych wprowadzających jaśniejsze i bardziej precyzyjne zasady. Mogą jednak również
być działaniem oddolnym – jak w przypadku
marki Siniat – inspirowanym przez producenta materiałów budowlanych. Warto w tym
momencie zaznaczyć, iż Siniat obecnie jako
jedyny dostawca systemów suchej zabudowy
wypełnia postanowienia europejskiej dyrektywy CPR.
Takie inicjatywy, choć pozornie dotyczą jedynie niewielkiego fragmentu procesu budowlanego, mogą w znaczący sposób usprawnić
codzienne obowiązki.

Doradcy do kontaktu z architektami:
> Maciej Cipora
maciej.cipora@siniat.com
(woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie,
podkarpackie, świętokrzyskie, łódzkie)
> Rafał Lachański
rafal.lachanski@siniat.com
(woj. mazowieckie, podlaskie, lubelskie)
> Agnieszka Siołek
agnieszka.siolek@siniat.com
(woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawskopomorskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie,
warmińsko-mazurskie)

www.siniat.pl
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Meble to nie wszystko
O współpracy z architektami, budowaniu świadomości tego, jak powinno wyglądać idealne
biuro oraz o własnej interpretacji idei Activity Based Working opowiada Karolina Manikowska,
dyrektor Działu Badań i Konsultingu Przestrzeni Pracy w Grupie Nowy Styl.
rozmowa: Anna Tomczyk

P

Pierwsze pytanie wywiadu jest zwykle
trochę luźniejsze. Ja zaproponuję
odwrotną konwencję i zapytam od
razu o konkret: w jaki sposób możecie
wesprzeć klienta i architekta w procesie
tworzenia nowego lub rearanżacji
istniejącego biura?

> Chociaż Grupa Nowy Styl jest trzecim
największym producentem mebli biurowych
w Europie, dla nas liczą się nie tylko produkty, ale także umiejętność ich zastosowania
w konkretnej przestrzeni. Klienci szukają
obecnie eksperta, który doradzi im, jak
stworzyć idealnie dopasowane biuro, dlatego
utworzyliśmy Dział Badań i Konsultingu
Przestrzeni Pracy. Dzięki niemu możemy
indywidualnie przebadać każdą firmę, biorąc
pod uwagę nie tylko dostępną przestrzeń, ale
także pracowników i realizowane przez nich
procesy. Takie podejście pozwala na przygotowanie rozwiązań podnoszących efektywność
oraz satysfakcję zespołu i przekłada się na
lepsze wyniki biznesowe przedsiębiorstw.
Nasz dział składa się z zespołu badaczy
miejsc pracy oraz projektantów, a więc osób
odpowiedzialnych za planowanie i organizację
przestrzeni biurowej.
W jaki sposób opracowujecie założenia
projektu aranżacji wnętrza biurowego?

> Biuro to przestrzeń, w której pracownicy
sprawnie realizują procesy biznesowe, dlatego
przygotowując projekt, bierzemy pod uwagę
wszystkie te czynniki. Jednak często na któryś
z nich, w danym przypadku, należy położyć
większy nacisk. Te trzy czynniki pozwalają
nam wspólnie z klientem – którym może być
inwestor albo architekt – zdefiniować nadrzędny cel projektu i dobrać do jego realizacji
odpowiednie narzędzia.
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Cel: „stworzenie funkcjonalnego biura”
jest zbyt ogólny, dlatego zawsze dopytujemy o szczegóły. Jeżeli usłyszymy: „Chcemy
się przeprowadzić, bo nie mieścimy się już
w obecnym miejscu”, to wiemy, że ważny jest
aspekt przestrzeni. A gdy ktoś mówi nam, że
pracownicy narzekają na obecne biuro, wtedy
kluczowe będzie usatysfakcjonowanie zespołu. Z kolei słysząc, że działy są rozproszone
i przez to dłużej realizują zadania, zastanawiamy się, jak usprawnić procesy.
Załóżmy, że już ustaliliście, który
z aspektów jest najważniejszy.
Jak wyglądają kolejne działania?

> Jeżeli klient zdecyduje się na taką opcję,
wspieramy poznanie danych elementów
poprzez badania. Pracownicy Działu Badań
i Konsultingu Przestrzeni Pracy przeprowadzają u klienta, w jego dotychczasowym
biurze, badania i analizy. Składają się one
m.in. z oceny poziomu satysfakcji pracowników z obecnego biura, zdefiniowania jego
wad i zalet, oraz określenia profilu aktywności
w poszczególnych działach. Bardzo istotne
jest też wskazanie bufora rozwojowego, czyli
tego, jak organizacja będzie rosła. Chodzi o to,
żeby nowi pracownicy zmieścili się w danej
przestrzeni, w konkretnej perspektywie czasowej. Tworzymy też siatkę powiązań między
działami, ponieważ ta informacja pomaga
nam umiejscowić działy w taki sposób, żeby
ułatwić im współpracę i komunikację.
Kolejnym etapem jest określenie w sposób
obiektywny poziomu wykorzystania biurek
oraz efektywności sal spotkań. Na podstawie tego typu analiz przygotowujemy
rekomendacje do nowego projektu dotyczące
liczby biurek, wyposażenia w danym dziale,
możliwości wprowadzenia desk sharingu,

określenia liczby i wielkości miejsc spotkań
nieformalnych oraz liczby budek telefonicznych dla poszczególnych działów. Tego typu
dane pomagają architektowi i nam zaprojektować odpowiednie biuro dla klienta. Zakres
współpracy jest za każdym razem ustalany
indywidualnie.
I wyniki badań pozwalają przygotować
projekt w optymalny sposób
wykorzystujący powierzchnię?

> Tak, dzięki badaniom opieramy się na
obiektywnych danych, a nie subiektywnych
odczuciach. Wyniki analiz przekazujemy
zarówno architektowi, jak i inwestorowi.
Konkretna informacja, dotycząca np. liczby
i rodzaju stref, ułatwia zaprojektowanie biura
odpowiadającego na potrzeby organizacji. Projekt może być pełniejszy i bardziej dopasowany dzięki naszym rekomendacjom z badań. To
ogromne pole do współpracy pomiędzy Grupą
Nowy Styl i architektami. Wspólnie jesteśmy
w stanie przygotować projekt aranżacji biura
maksymalnie odpowiadający potrzebom
klientów, co podkreślamy naszym nowym
hasłem „We know how to #MakeYourSpace”.
Możemy też oczywiście zaprojektować biuro
zgodnie z wytycznymi, jeżeli nie ma konieczności przeprowadzania badań – wszystko
zależy od założeń projektu.
Na jakim etapie rozpoczynacie
współpracę z architektem?

> Najlepiej zrobić to na samym początku
działań. Mamy wiedzę i zasoby potrzebne
do zebrania niezbędnych informacji i przygotowania raportu, który jest zwieńczeniem
opisywanych badań. Jasno z niego wynika,
jakie rozwiązania czy proporcje stref są
wskazane w danym przypadku. Nasze badania

Z:A

fot. archiwum grupy nowy styl

wnętrza Z dizajnem

warto prowadzić już na etapie projektowania samego budynku i tak się często zdarza.
Wtedy mamy jeszcze możliwość właściwego
podziału biura, zaplanowania wystarczającego miejsca dla poszczególnych zespołów
czy wyboru przestrzeni pod wynajem. Jeżeli
projektując wnętrze, musimy się „dopasować”
do zastanej powierzchni, czasem oznacza to
rezygnację z ciekawych rozwiązań, ponieważ
nie pozwalają na nie aspekty budowlane.
Dlatego też, im wcześniej zostaniemy zaproszeni do projektu, tym lepiej dla architekta
i inwestora.
Ponadto nie chodzi tylko o zebranie i opracowanie danych potrzebnych do projektowania, ale także o przygotowanie pracowników
klienta na zmianę, jaką jest dla nich nowe lub
nowo zaaranżowane biuro.

Przestrzeń do pracy indywidualnej, biuro Cathay Pacific w Krakowie

Jak więc sprawić, żeby pracownicy
byli z niego zadowoleni?

> Duży nacisk kładziemy na proces zarządzania zmianą. Po pierwsze chcemy dowiedzieć
się, co ludzie myślą na temat obecnego biura
i jakie mają potrzeby odnośnie przyszłego,
ustalamy, co jest ich bolączką, jeżeli chodzi
o przestrzeń do pracy. Następnie tak konstruujemy badanie, żeby wnioski z niego pomogły
nam w utworzeniu zindywidualizowanego
projektu. Badanie może być np. ukierunkowane na efektywność procesów, poziom
wykorzystywania sal konferencyjnych czy
biurek. Po drugie, jeżeli takie są oczekiwania
klienta, to angażujemy pracowników w proces
aranżacji nowego lub rearanżacji istniejącego
biura. Dzięki temu stawiamy potrzeby ludzi
na pierwszym miejscu, ich biuro jest nie tylko
piękne, ale i użyteczne.
Tego typu działania to prowadzenie
szkoleń, warsztatów i innych aktywności
dla pracowników klienta. Przeprowadzenie
ich zazwyczaj zleca inwestor, czyli pracodawca. Warsztaty uczą ludzi, jak korzystać
z biura i jakie jest przeznaczenie stref. Ale
nie ograniczają się do tego. Zdarzało nam
się, że np. na życzenie klienta określaliśmy
z zespołem motyw przewodni grafik, jakie
były potem projektowane przez architekta.
W tamtym przypadku akurat nie wiązały się

Strefy spotkań spontanicznych i formalnych (w tle), biuro firmy Sabre w Krakowie

Kantyna w biurze firmy Sabre w Krakowie
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one z działalnością firmy, były abstrakcyjne i sprawiały, że ludzie dobrze czuli się
w swoim otoczeniu. Mamy bardzo pozytywne doświadczenia w przeprowadzaniu
podobnych działań. Warto podkreślić, że
są one komplementarne z pracą architekta
i pozwalają na zebranie argumentów do
„obrony” projektu przed klientem.
Czy przygotowujecie jakieś materiały
przeznaczone stricte dla architektów?

> Tak, opracowujemy rzuty 2D całego piętra,
izometrie 3D, rzuty na białym tle, realistyczne
wizualizacje, obrazy 360o. Mają one pomóc
architektom w rozmowach z klientem, w podjęciu przez niego najlepszych decyzji o aranżacji przestrzeni i wyposażeniu biurowym.
Za każdym razem zakres współpracy wynika
z bieżących potrzeb.
Architekt opracowuje całą, spójną koncepcję aranżacji, tworzy niepowtarzalny styl
danego biura, określa miejsca biurek i sal
spotkań. Natomiast my, na podstawie badań
lub naszego know how, doradzamy, co jeszcze
warto uwzględnić. Architekt decyduje także
o wykończeniach mebli, ponieważ muszą one
współgrać z jego koncepcją wnętrza – rodzajem materiałów, kolorystyką, grafikami, tapetami, a także z wykładziną, lampami i innymi
elementami wyposażenia. Bazując na projekcie architekta, wrysowujemy produkty,
opracowujemy wizualizacje, które projektant
może pokazać klientowi.
Ostatnio coraz większą popularność
w projektowaniu biur zdobywa idea Activity
Based Working. Czy to rozwiązanie zawsze
się sprawdza?

> Biuro zaaranżowane zgodnie z tą ideą ma
wiele zalet, ponieważ odpowiada różnym
aktywnościom podejmowanym przez
pracowników. Jednak nie jest to rozwiązanie idealne dla każdego. My wyróżniamy
cztery typy biur: komórkowe, strefowe, open
space i właśnie oparte na idei Activity Based
Working. Zawsze staramy się dopasować typ
biura do potrzeb i możliwości klienta oraz
kultury danej organizacji. Robimy to wspólnie
z architektem i inwestorem. Często jest
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tak, że klient ma swoje założenia, ale jest
otwarty na sugestie – np. myśli o open space,
a my sugerujemy biuro strefowe lub Activity
Based Working.
Zresztą w samym zastosowaniu tej idei nie
ma jednego modelu. Założenie, żeby podzielić
biuro na strefy koncentracji, komunikacji
i administracji jest bardzo dobre, ale jego
interpretacja jest już kwestią indywidualną.
Niestety często filozofia ta jest traktowana wybiórczo. Inwestorzy wprowadzają
np. desk sharing, tym samym optymalizując
wykorzystanie powierzchni biurowej, ale nie
wykonują drugiego kroku, który jest niezbędny, czyli nie inwestują w inne strefy – pokoje
spotkań kreatywnych, pracy koncepcyjnej,
pracy w skupieniu czy strefy chillout. To
powinno być nierozłączne – jeśli zakładamy
mniejszą liczbę biurek, to zwiększamy liczbę
stanowisk do realizacji różnych aktywności.
A jak wygląda świadomość klientów
dotycząca zachowań pracowników
i różnych sposobów aranżacji biura?
Obserwujecie jakieś wyraźne zmiany
czy trendy?

> Przykładowo w firmach rośnie ranga spotkań
nieformalnych, które mają bardzo duże przełożenie na kreatywność. Zostało to zauważone
już w raporcie CABE (Chartered Association of
Building Engineers) z 2005 roku, ale potwierdzają to również nasze badania przeprowadzane u klientów, które udostępniamy podmiotom, z którymi współpracujemy.
Kreatywność wywodzi się z potrzeby
biznesowej, która pojawia się w prawie
każdej organizacji, czyli z innowacyjności.
Trudno oczekiwać, że ludzie będą wymyślać
nowatorskie rozwiązania w szablonowych
miejscach. Gdzie najczęściej przychodzą nam
do głowy innowacyjne pomysły? Mogę się
założyć, że nie przy biurku czy w nudnej sali
spotkań. W związku z tym rośnie zainteresowanie salami kreatywnymi, strefami chillout
i miejscami spotkań nieformalnych. Nasze
systemy meblowe typu Hexa, Sand czy Tepee
wspierają aranżacje takich stref. Warto może
wspomnieć, że mają też wysokie ścianki
o właściwościach akustycznych, dzięki czemu

można przy ich użyciu zaaranżować strefy do
prowadzenia rozmów telefonicznych. Równie
ważne jest wizualne odgrodzenie przestrzeni.
Za pomocą wymienionych systemów Grupy
Nowy Styl można tworzyć quasi-pokoje,
które sprawiają, że przestrzeń jest bardziej
przyjazna niż taka z długim ciągiem biurek.
Dostępnych możliwości jest naprawdę wiele.
Jaki jest na tę chwilę najważniejszy
kierunek badań w waszym dziale?
Do czego będziecie przekonywać
klientów w najbliższym czasie?

> Ostatnio skupiamy się na różnicowaniu
charakteru sal spotkań. Przez długi czas
wszystkie takie sale w siedzibach firm i organizacji wyglądały identycznie. Tymczasem
ludzie w obszarze komunikacji podejmują
rozmaite aktywności, na przykład prowadzą
dwu- trzyosobowe spotkania, burze mózgów,
pracują nad projektem lub koncepcyjnie.
Te działania dadzą lepszy efekt, jeśli będą się
odbywały w odpowiedniej, przyjaznej przestrzeni, zróżnicowanej pod względem wielkości, aranżacji i stylu. Podobnie przestrzenią
koncentracji nie zawsze musi być silent room.
Można przecież popracować w skupieniu
np. w firmowej bibliotece.
Przygotowując założenia Activity Based
Working, architekt Francis Duffy, opracował
gigantyczną listę ponad stu aktywności,
które ludzie podejmują przebywając w biurze, po czym zgrupował je w trzy obszary:
administracji, komunikacji, koncentracji.
My teraz pogłębiamy tę filozofię – stworzyliśmy listę 16 stref, które należy wziąć pod
uwagę, tworząc nowe biuro*. I dopasowujemy
je do potrzeb danego projektu. Właśnie na
tym polega rola naszego działu – badamy,
analizujemy i tworzymy raporty, aby pomóc
architektom i klientom w tworzeniu biur,
w których pracownicy będą chcieli pracować.
Nie ma innej możliwości – to musi przełożyć
się na efektywność ludzi, a docelowo także
na rezultaty biznesowe firmy. 
* Zobacz na: www.NowyStylGroup.com/MebleToNieWszystko
Więcej o podejściu firmy do aranżowania biur z uwzględnieniem
aspektów przestrzeni, pracowników i procesów, zgodnie z filozofią
„We know how to #MakeYourSpace”: www.NowyStylGroup.com/mys
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Estetyka w parze
z funkcjonalnością
Paweł Mosor

W Polsce dostępny jest już znany i ceniony na rynkach zachodnich sufit akustyczny
Rockfon Fusion®, który wyróżniony został prestiżową nagrodą Danish Design Award.
Wyjątkowy dizajn to jednak nie wszystko. Innowacyjna powłoka i unowocześniona

R

Rockfon Fusion® został opracowany z myślą
o połączeniu estetyki i funkcjonalności. Charakteryzuje się minimalistycznym wyglądem,
który sprawdzi się nie tylko we wnętrzach
w stylu skandynawskim. Czysta, biała powierzchnia zastosowanych tu płyt Rockfon
Blanka® przecięta została aluminiowymi profilami. Sufit wygląda elegancko i harmonijnie,
a jednocześnie dynamicznie dzięki charakterystycznym liniom prostym.

Bielszy odcień bieli
Duński sufit Rockfon Fusion® debiutuje w Polsce w ulepszonej odsłonie. Sekretem bielszej
i gładszej powierzchni płyty Rockfon Blanka®
jest specjalna farba stosowana w amerykańskim przemyśle kosmicznym. Powłoka składa
się z licznych mikro-ceramicznych kulek, dzięki którym osiągnięto wysoki współczynnik odbicia światła, wynoszący aż 87%. W praktyce
oznacza to, że światło dzienne dociera dalej
w głąb pomieszczenia.
– Wąski, anodowany, aluminiowy profil
wyznacza na suficie wyraźny kierunek – mówi
Artur Pacyna, menedżer ds. technicznych
Rockfon. – Poprzeczne linie połączeń między
płytami stają się natomiast niemal całkowicie
niewidoczne.

Dobra akustyka to podstawa
Doskonały styl idzie w parze z najwyższymi
parametrami akustycznymi. Płyta charakteryzuje się najwyższą klasą pochłaniania
dźwięku A i wskaźnikiem pochłaniania
dźwięku αw = 1,00. Dzięki temu sufit zapewnia doskonały klimat akustyczny w pomieszczeniu.
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Jedną z firm, która do swojego biura
wybrała ten dizajnerski produkt, jest Lederne
Hovedorganisation z Danii. W jej siedzibie
zamontowano 3500 m2 płyt sufitowych.
– Nasze biuro jest w trakcie remontu, który
ma na celu stworzenie nowocześniejszego środowiska pracy – mówi Mich Heüman, technical
manager w Ledernes Hovedorganisation.
– Żegnamy się z wieloma indywidualnymi gabinetami na rzecz powierzchni otwartej. Skutkiem
tego wyboru była konieczność zadbania o dobre
warunki akustyczne. Okazało się, że stosując
sufit Rockfon, nawet w najbardziej narażonych
na hałas przestrzeniach nie potrzebujemy dodatkowych paneli akustycznych na ścianach.

fot rockfon

konstrukcja to kolejne zalety tego unikatowego produktu.

1

Prosty montaż
Co więcej, nowa, ulepszona technologia
produkcji czyni z Rockfon Fusion® rozwiązanie
o wiele prostsze w montażu.
– Konstrukcja sufitu została tak zoptymalizowana, aby liczba elementów do zamontowania była jak najmniejsza, co w konsekwencji
oznacza niższe koszty pracy – mówi Artur
Pacyna. – Rockfon Fusion® daje też możliwość
łatwego łączenia z sufitem elementów oświetlenia czy wentylacji. Wszystko to sprawia, że
montaż nie tylko jest mniej czasochłonny, ale
też gwarantuje perfekcyjny efekt końcowy.

2

3
Więcej informacji na www.rockfon.pl

1, 2_Estetyczna integracja elementów
wentylacji i oświetlenia

Paweł Mosor
country sales manager
Rockfon Polska
> pawel.mosor@rockfon.com

3_Możliwość montażu znaków
informacyjnych bezpośrednio do płyty

ROCKFON FUSION ®

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

ROCKFON Fusion otrzymał nagrodę
Danish Design Award
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Prawo zamówień
publicznych w projektowaniu
/ zmiany w ustawie
wprowadzone w roku 2016
arch. Teresa Gołdowska, architekt IARP

W roku 2016 wprowadzone zostały istotne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych1 – wynikające
częściowo z konieczności dostosowania prawa do dyrektyw unijnych, a częściowo jako skutek uwzględniania
w ustawie naszej rzeczywistości (problemy z płatnościami dla podwykonawców, problemy bezrobocia i zaleceń
socjalnych, postulaty ograniczenia wagi kryterium ceny w postępowaniach przetargowych). Nowelizacje
uwzględniają również rozwój technologii, podwyższają rolę komunikacji elektronicznej oraz wprowadzają jako

fot. ©istock.com/fandijki

elementy oceny ofert wymagania energooszczędności i analizę kosztów cyklu życia produktu.
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Projektant w postępowaniach przetargowych
może występować w dwóch rolach, gdyż
jest zarówno „wykonawcą” w konkursach
i postępowaniach przetargowych na wybór
wykonawcy dokumentacji projektowej, jak
i „współautorem opisu przedmiotu zamówienia” w przetargach na wybór wykonawcy
robót budowlanych lub dostawcy wyposażenia. Co ciekawe, projektant pojawia się
jeszcze w przetargach w formule zaprojektuj
i wybuduj jako podwykonawca mający istotny
wpływ na stosowane rozwiązania techniczne
i materiały, ale zależny finansowo od generalnego wykonawcy.

Etap 1: Przygotowanie postępowania
przetargowego
W założeniach ustawodawca zamierza popierać małe firmy i dlatego zamawiający musi
uzasadnić dlaczego nie dzieli zamówienia
publicznego, jeżeli ma taką możliwość, a uzasadnieniem nie może być wygoda zamawiającego. Zatem teoretycznie w projektowaniu
zamawiający mógłby zlecić odrębnie opracowanie dokumentacji w każdej branży i później
być ich koordynatorem (przy czym każdy
z projektantów musiałby zostać wybrany
w procedurze odpowiadającej łącznej wartości wszystkich projektów). Sądzę jednak, że
takie postępowanie powodowałoby znaczne
pogorszenie jakości i spójności przedmiotu
zamówienia, już nie biorąc pod uwagę czasu
pozyskiwania projektantów.
Zamawiający jest zobowiązany do stosowania w przetargach środków komunikacji
elektronicznej, ale nie mogą one dyskryminować uczestników postępowania, a zatem
powinny być one ogólnodostępne. W przypadku przetargów na roboty budowlane lub
konkursów, zamawiający może wymagać
użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych, ale w takich
wypadkach jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do tych narzędzi. Na obecnym
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etapie większość zamawiających publicznych
nie ma takiej możliwości.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
podmioty, które nie podlegają wykluczeniu
i spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone przez zamawiającego. Warunki
te muszą być proporcjonalne do przedmiotu
zamówienia i mogą dotyczyć: kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności, sytuacji ekonomicznej lub finansowej
oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający może zastosować również
kryteria społeczne (wymóg zatrudnienia osób
społecznie marginalizowanych), jednak ze
względu na specjalistyczne wymagania nie
dotyczy to przetargów na opracowanie dokumentacji projektowych.
Zaostrzone zostały przepisy w zakresie
polegania na zdolnościach lub doświadczeniu
innych podmiotów. Teraz podmioty te muszą
uczestniczyć w realizacji zamówienia w zakresie wskazanym w zobowiązaniu, a w przypadku deklaracji poparcia w zakresie sytuacji
finansowej lub ekonomicznej – odpowiadają
solidarnie z podmiotem składającym ofertę.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową
wykonawcy, zamawiający może postawić
warunki minimalne dotyczące wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia. W rozporządzeniu
wykonawczym2 wprowadzono możliwość
wydłużenia okresu, z którego zamawiający
będzie żądał doświadczenia w realizacji
analogicznych zamówień, a zatem możliwe
będzie uwzględnienie referencji z okresu
dłuższego niż trzy lata, co postulowało środowisko architektów.
Zamawiający musi żądać wskazania przez
wykonawcę tych części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (w projektowaniu: pracowniom branżowym) oraz podania przez wykonawcę firm
podwykonawczych. Powierzenie wykonania

Cykl życia produktu
Zgodnie z definicją podaną w ustawie
PZP cykl życia produktu to: „wszelkie
możliwe kolejne lub powiązane
fazy istnienia przedmiotu dostawy,
usługi lub roboty budowlanej,
w szczególności badanie, rozwój
projektowanie przemysłowe,
testowanie, produkcję, transport,
używanie, naprawę, modernizację,
zmianę, utrzymanie przez okres
istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie,
wyburzenie, wycofanie i usuwanie”.

części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Etap 2: współpraca z inwestorem
w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót
budowlanych
Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia
poprzez: odniesienie się do Polskich Norm,
norm innych państw członkowskich EOG,
europejskich ocen technicznych, wspólnych
specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych i innych systemów referencji technicznych, przy czym musi dopuścić rozwiązania
równoważne.
Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca
usunął z ustawy możliwość zlecania temu
samemu wykonawcy robót dodatkowych,
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót podstawowych, których wykonanie stało
się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej
wcześniej do przewidzenia. Taka formuła
przepisów zakłada brak możliwości popełniania błędu przez projektanta w zakresie
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dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
lub powoduje konieczność przeprowadzania
na ten zakres robót odrębnych postępowań
przetargowych.

Etap 3: kryteria oceny ofert
w przetargu na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Dopiero teraz mamy przed sobą problem,
i to zarówno po stronie projektanta, jak również zamawiającego. W ocenie ofert 60% wagi
pozostawiono dla kryterium ceny i praktycznie
wszyscy zamawiający ustalają to kryterium
na maksymalnym poziomie, jednakże nie
powinno się tego kryterium pozostawiać
bez doprecyzowania.
W przypadku zamawiania dokumentacji
projektowej istotne jest przede wszystkim
określenie szczegółowości opracowania
dokumentacji oraz kompleksowości branż,
szczególnie w przypadku wymagań dodatkowych (np.: projekty wnętrz, technologia
kuchni, akustyka pomieszczeń w zakresie chłonności dźwięków, pomieszczenia
specjalistyczne, wymagania opracowania
szczegółowego zagospodarowania terenu
z elementami małej architektury i przyrodniczych itp.). Z tego powodu istotnym
elementem staje się konieczność przygotowania bardzo szczegółowego programu
funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający
może to opracowanie zlecić podmiotowi
zewnętrznemu i często jest to najkorzystniejsze rozwiązanie – co prawda wyklucza
ono ten podmiot z możliwości udziału
w postępowaniu przetargowym, ale pozwala
na uniknięcie rozczarowań użytkownika oraz
dyskusji z wybranym projektantem na temat
zakresu wymaganych przez zamawiającego
opracowań.
Niestety w wielu wypadkach architekt,
żeby „zaoszczędzić na płatnościach dla
projektantów branżowych”, wykonuje część
opracowań specjalistycznych samodzielnie
(np. ekspertyzy konstrukcyjne, inwentaryzację zieleni, projekty technologii kuchni
itp.). Skutkuje to – na etapie wykonawstwa
– koniecznością pozyskiwania dodatkowych
decyzji administracyjnych oraz sporządza-
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W ocenie ofert 60%
wagi pozostawiono
dla kryterium
ceny i praktycznie
wszyscy zamawiający
ustalają to kryterium
na maksymalnym
poziomie. Pozostałe
40% staje się
prawdziwym
wyzwaniem, zarówno
dla projektanta, jak
i zamawiającego.
Ocena takich
kryteriów jak np.
skrócenie terminu
wykonania
dokumentacji,
ekonomika rozwiązań
projektowych czy
ich innowacyjność
– jest po prostu
trudna na etapie
projektowania.

nia aneksów do umów z wykonawcą, co
przedłuża czas realizacji inwestycji nawet
o kilka miesięcy.
Pozostałe 40% kryteriów oceny ofert
staje się prawdziwym wyzwaniem. Optymalne w opiniach zarówno zamawiających, jak
i architektów, jest kryterium „kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”. Pozwala
to zamawiającemu na zapewnienie sobie
możliwości wyboru doświadczonego projektanta, zdającego sobie sprawę z konsekwencji
przyjętych rozwiązań projektowych, bez eliminowania z przetargów osób mniej doświad-

czonych. Staje się to szczególnie istotne przy
projektowaniu obiektów skomplikowanych
pod względem technologicznym.
Bardzo kontrowersyjna jest w przetargu
ocena walorów urbanistycznych, architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych, gdyż
nie tylko wymaga od projektanta przygotowania wstępnej koncepcji, ale również naraża
go na ocenę pracy przez nieprofesjonalistów.
Moim zdaniem, jest to pośrednie unikanie
przez zamawiającego procedury konkursu
i zbyt mało chroni prawa autorskie architekta.
W nowych przetargach występuje często
kryterium „termin wykonania dokumentacji
projektowej” lub „skrócenie terminu”. Osobiście nie jestem zwolennikiem tego kryterium, pomimo że wydaje się ono wygodne dla
zamawiającego, ponieważ niestety często
„odbija się czkawką” w okresie realizacji.
Szczególnie w dużych ośrodkach miejskich
termin w dużej mierze nie zależy wyłącznie od
projektanta. Wymieńmy na przykład: termin
pozyskania mapy do celów projektowych i następnie uzgodnienia uzbrojenia terenu, termin
uzgodnienia z gestorami mediów, zarządcami
dróg, konserwatorem zabytków, ochroną
środowiska, termin uzyskania pozwoleń wodno-prawnych, koordynacja działań z inwestorami realizującymi zadania inwestycyjne na
sąsiednich działkach... – wszystko to może
stanowić przeszkodę powodującą przedłużanie się działań projektowych o wiele miesięcy.
Czasem projektanta obciąża dodatkowo konieczność pozyskania uprawomocnionego pozwolenia na budowę, co dodatkowo utrudnia
dotrzymanie terminu. Nie mówiąc już o fakcie,
że projektant działający poza obszarem np.
Warszawy nie zdaje sobie sprawy z rozrzucenia podmiotów dokonujących uzgodnień
na całym obszarze miasta, lub konieczności
pozyskiwania niektórych uzgodnień w urzędach zlokalizowanych na terenie sąsiednich
powiatów. Potraktowanie „terminu” jako
kryterium przetargowego uniemożliwia
inwestorowi zmianę tego parametru na etapie
realizacji umowy, i zamawiający po prostu jest
zmuszony do naliczenia projektantowi kar
umownych.
Następną grupą kryteriów stają się kryteria
ekonomiki rozwiązań projektowych.
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Niestety kryterium ekonomiczne jest w praktyce trudne do wyliczenia, m.in. ze względu na:
	brak opracowania rozporządzeń umożliwiających doprecyzowanie zasad obliczania planowanych kosztów eksploatacji
obiektu przez cały okres jego użytkowania,
	w większości obiektów niską kulturę techniczną przyszłego użytkownika,
	wysoki koszt montowania i eksploatacji
części urządzeń umożliwiających pozyskiwanie energii (dla części obiektów nie
użytkowanych w okresie letnim jest to
utrudnienie),
	jak i różnice zdań wśród fizyków budowli
na temat granicy, powyżej której nieopłacalne jest podwyższanie współczynnika
izolacyjności przegród.
A dodatkowo kryterium ekonomiczne okazuje
się jeszcze trudniejsze do oceny na etapie projektowania. Brakuje również mechanizmów do
wyegzekwowania braku realizacji tych założeń od projektanta, co może zostać ujawnione
dopiero w okresie eksploatacji obiektu.
Jako kryterium pojawia się czasem „termin
zapłaty wynagrodzenia za prace projektowe”. Dla niektórych projektantów jest to kryterium nie do zaakceptowania ze względu na
konieczność bieżącego regulowania różnych
swoich płatności oraz płatności dla podwykonawców. Wymaga to „zamrożenia” bardzo
dużych zasobów finansowych lub traktowania
usługi jako dodatkowej „fuchy”.
W przetargach oceniana bywa także
„innowacyjność zastosowanych rozwiązań”
– kryterium chyba trudne do oceny na etapie
projektowania i często wymagające później od
użytkownika ponoszenia dodatkowych kosztów na profesjonalne utrzymywanie zastosowanych urządzeń w sprawności. Z punktu
widzenia samorządu i inwestycji publicznych
brak środków na prawidłową eksploatację
może stać się przedmiotem krytyki przez
opozycję czy media.

Etap 4: Konkurs
Przy ostatnich zmianach ustawy Prawo zamówień publicznych nie wprowadzono żadnych
istotnych zmian w zapisach dotyczących
procedury konkursu.

PRAWO

W mocy pozostały na przykład zapisy wymagające podania przez projektanta planowanego kosztu realizacji zamierzenia inwestycyjnego wykonywanego na podstawie oferowanej
dokumentacji projektowej. W większości
postępowań jest to wymóg praktycznie
martwy. Na tym etapie szacunki przyjmowane
są bowiem na zasadzie iloczynu powierzchni
użytkowej lub powierzchni netto budynku
przez planowany koszt 1 metra kwadratowego.
Zatem projektant-oferent nie uwzględnia cen
ponadstandardowych materiałów i urządzeń
budowlanych, które jeszcze nie dają się określić ilościowo i jakościowo (twórca ustawy PZP
założył, że jest to możliwe). Należy też wziąć
pod uwagę brak możliwości doprecyzowania
w pracach konkursowych materiałów i urządzeń oraz wpływ zamawiającego na koszty
poprzez uzgodnienia na etapie zatwierdzania
koncepcji pokonkursowej oraz pozostałych faz
procesu budowlanego. Projektant zobowiązany jest przecież do dostosowania obiektów do
możliwości i potrzeb zamawiającego. Często
na wybór materiałów masowych wpływ
ma również doświadczenie zamawiającego
wynikające z eksploatacji innych obiektów
o podobnym charakterze lub zmiana wymagań
techniczno-prawnych na etapie sporządzania
dokumentacji, np. w zakresie wymagań ppoż,
sanitarnych, cieplno-wilgotnościowych lub
zmiany profilu produkcji dostawców urządzeń
mających istotny wpływ na koszty zamierzenia inwestycyjnego.
Z powyższych powodów ocenianie kalkulacji projektanta (jako kryterium wyboru)
na etapie konkursu trudno uznać za uzasadnione. Zamawiający posiadający duże
doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych jest w stanie bardziej wiarygodnie
oszacować planowane koszty zamierzenia.
Opieranie się na wycenie projektanta może
także prowadzić do podawania przez projektanta ceny oczekiwanej przez zamawiającego (budżet zamawiającego publicznego
jest sprawą jawną).
Pamiętajmy także, że w Polsce nie ma
mechanizmów pozwalających na wyegzekwowanie od projektanta by obiekt został
zrealizowany po cenach zaoferowanych na
etapie konkursu.

I wreszcie – ze względu na zlecanie zamówienia na wykonanie prac projektowych
w odrębnym postępowaniu przetargowym,
projektanta nie wiąże również podana na
etapie konkursu cena za same usługi projektowe, tym bardziej że dopiero w procedurze
przetargowej doprecyzowywane są dodatkowe wymagania zamawiającego.
***
Ze względu na ciągle jeszcze pojawiające się
na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych nowe interpretacje przepisów
oraz wyroki w postępowaniach przetargowych
oraz dyskusje w środowisku architektów na
temat tych zagadnień oraz nowo ogłaszanych
konkursów i przetargów kwestie poruszone
w niniejszym artykule nie stanowią katalogu zamkniętego. Nadal dyskutowana jest
również sprawa zlecania nadzoru autorskiego
innym podmiotom projektowym w świetle
zamierzenia zmiany nazwy nadzorów z „autorskich” na „projektowe”, co staje w sprzeczności z zapisami w prawie budowlanym
i powoduje problemy etyczne w środowisku
architektów.
1_Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177), tekst jednolity: http://isap.sejm.gov.pl/

Download?id=WDU20040190177&type=3
2_Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.
1126 §2 ust.5)
Pisaliśmy o tym w Z:A
> PZP w projektowaniu / opis przedmiotu zamówienia, Z:A_#47, str. 104
> PZP w projektowaniu / wybór trybu udzielania zamówienia, Z:A_#48,
str. 104
> PZP w projektowaniu / współpraca z inwestorem na etapie projektowania, Z:A_#49, str. 120
> PZP w projektowaniu / współpraca projektanta z inwestorem na
etapie budowy, Z:A_#51, str. 142

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

Teresa Gołdowska
architekt IARP,
urzędnik samorządowy
w wydziale inwestycji
> tgoldowskarch@gmail.com
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Dach na każdą pogodę

Światłość roślin

fot. ErwinBlock Photography

Z:A

skład_niebudowlany

Lampa Mygdal powstała w niemieckiej pracowni
Nui Studio prowadzonej przez Emilię Lucht i Arnego
Sebrantke. Klosz lampy jest jednocześnie donicą,
w której można posadzić rośliny. Rozwiązanie to
pozwala cieszyć się zielenią w pomieszczeniach
ciemnych lub zupełnie pozbawionych okien.
Cena: 145 $
Garden Igloo to przenośny i wielofunkcyjny ogród zimowy. Jego projekt powstał w Niemczech.

www.nui-studio.com

Przykryty jest powłoką z PVC i opcjonalnie można dodać do niego baldachim i moskitierę.
Do wykorzystania jako altana, szklarnia, plac zabaw, miejsce do magazynowania czy dach do
zewnętrznego jacuzzi.

Tajemnice Tybetu na podłodze.

Cena: 849 $
www.gardenigloousa.com

Scena dla kwiatów
Vase Shield to wazon z corianu stworzony
przez francuskiego dizjanera Arnauda Laciere’a.
Łącznie z umieszczoną z tyłu „tarczą” tworzy

Green rays to nazwa ręcznie tkanego dywanu

scenę do prezentacji roślin. Dodatkowo dzięki

stworzonego przez pochodzącego z Cypru dizajnera

kształtowi wykorzystującemu efekt kompute-

Kostasa Neofitidisa. Dywan o wymiarach 270 x

rowych pikseli wazon już sam w sobie ciekawie

400 cm został wykonany w Nepalu według dawnej

wygląda na półce. A co dopiero kiedy włożymy

tybetańskiej techniki, która umożliwiała większą

do niego np. goździki...

gęstość tkania. Kolorystyka zielono-żółto-niebie-

www.arnaud-lapierre.com

sko-czarna. Idealny do nowoczesnych wnętrz.

Lampy z Księżyca

Domy w chmurach
Sky villages to interak-

fot. Ryan Jenq

www.kostasneofitidis.com

tywna instalacja Jamesa
Pauliusa, którą pokazał
w Spark Brooklyn
Children's Museum.
Kreatywnie przypomina
mi, przed czym artysta
metaforycznie ucieka
w chmury. Instalacja
umożliwia dzieciom
budowanie trójwymiarowych osiedli. Do wykonania zabawkiKolekcja pięciu lamp, których forma inspirowana jest kształ-

-instalacji wykorzy-

tem modułu księżycowego „Eagle” – pojazdu, z którego Neil

stano drewno daglezji

Armstrong jako pierwszy człowiek wyszedł na powierzchnię

zielonej odzyskane

Księżyca. Projekt powstał we francuskiej pracowni Woodlabo,

z rozbiórki wież wod-

a lampy wykonano z brzozowej sklejki.

nych na Manhattanie.

www.woodlabo.com

www.jamespaulius.com
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o rosnącej populacji Zie-

